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باملجلة
á∏ÛÉHالن�رش
ô°ûædG قواعد
óYGƒb

åëÑdG á«é¡æÃ Ωõà∏J »àdG ¢ùØædG º∏Yh á«HÎdG ‹É› ‘ á∏«°UC’G á«ª∏©dG çƒëÑdG á∏ÛG ô°ûæJ (1)
⁄h ájõ«∏‚E’G hCG á«Hô©dG Úà¨∏dG ióMEÉH áHƒàµe ¿ƒµJh ,kÉ«ŸÉY É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ¬JGƒ£Nh »ª∏©dG

‘ IOÉŸG ô°ûæJ ’CG Öéj ∫ƒÑ≤dG ádÉM ‘h .åëÑdG ÜÉë°UCG/ÖMÉ°U øe »£N QGôbEÉH Égô°ûf ≥Ñ°ùj

.ôjôëàdG ¢ù«FQ øe »HÉàc ¿PEG ¿hO iôNCG ájQhO ájCG

äGô“DƒŸG ∫ƒM á«ª∏©dG äÉ©HÉàŸGh ,ôjQÉ≤àdGh ÖàµdG äÉ©LGôeh ,äGAGô≤dGh ,äÉªLÎdG á∏ÛG ô°ûæJ (2)
.É¡°UÉ°üàNG ∫ƒ≤ëH á∏°üàŸG á«ÁOÉcC’G á£°ûfC’Gh äGhóædGh

¿CG á£jô°T á∏ÛÉH Égô°ûf ≥Ñ°S çÉëHCG ≈∏Y á«Yƒ°VƒŸG äÉ≤«∏©àdGh äÉÑ«≤©àdG ô°ûæH á∏ÛG ÖMôJ (3)
»∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe ÉªgóMCG ÚªµÙG øe ÚæKG πÑb øe ô°ûæ∏d áeó≤ŸG äÉ≤«∏©àdG º«µ– ºàj
≈∏Y Oô∏d »∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe IƒYO ºàj á∏ÛÉH ô°ûæ∏d ≥«∏©àdG IRÉLEG ádÉM ‘h .≥«∏©àdG ´ƒ°Vƒe
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.∂dP ‘ ÖZQ GPEG ≥«∏©àdG

: Úà«JB’G Úà≤jô£dG ióMEÉH kÉZƒ°üe åëÑdG ¿ƒµj ¿CG (4)

,¬«dEG áLÉ◊G ióeh ¬JGQÈeh åëÑdG á©«ÑW É¡«a ÚÑj áeó≤e åMÉÑdG OQƒj : á«fGó«ŸG çƒëÑdG : k’hCG

èFÉàf ¢Vô©j ºK ,¬JÉfÉ«H π«∏– á«Ø«ch ,¬JGhOCGh åëÑdG á≤jôW ¢Vô©j ºK ,åëÑdG á∏µ°ûe Oóëj ºK
.™LGôŸG áªFÉb âÑãj kGÒNCGh ,É¡æY á≤ãÑæŸG äÉ«°UƒàdGh É¡à°ûbÉæeh åëÑdG

É¡«a kÉæ«Ñe ,åëÑdG á∏µ°ûŸ É¡«a ó¡Á áeó≤e åMÉÑdG OQƒj : á«∏«∏ëàdG ájô¶ædG çƒëÑdG : kÉ«fÉK
¤EG ∂dP ó©H ¢Vô©dG º°ù≤j ºK .ójó÷ÉH É¡FÉæZEGh ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG ¤EG áaÉ°VE’G ‘ ¬àª«bh ¬à«ªgCG
QÉWEG øª°V á∏≤à°ùe Iôµa É¡æe πc ‘ ¢Vô©j å«ëH ,É¡æ«H Éª«a ∫Ó≤à°S’G øe áLQO ≈∏Y ΩÉ°ùbCG

kGÒNCGh ,¬d á∏eÉ°T á°UÓîH ´ƒ°VƒŸG ºàîj ºK .É¡«∏j ÉŸ ó¡“h É¡≤Ñ°S ÉÃ §ÑJôJ »∏µdG ´ƒ°VƒŸG
.™LGôŸG áªFÉb âÑãj

á``````````````````«µjôeC’G ¢ù`ØædG º`∏Y á`«©ªL ΩÉ¶æd kÉ≤ah QOÉ`°üŸGh ™`LGôŸG ≥``«KƒJ ºàj ¿CG (5)
.á«HôY ΩCG ájõ«∏‚EG âfÉcCG kAGƒ°S American Psychological Association (APA)
: ájQhO ‘ Qƒ°ûæe åëH ≥«Kƒàd ∫Éãe

:∑ƒeÒdG çÉëHCG .¿OQC’G ‘ …ƒHÎdG åëÑdG äÉjƒdhCG .(1990) Üƒ≤©j Qƒàµa ,¬∏Hh ∞°Sƒj π«∏N ,»∏«∏ÿG
.34-19 (3)6 ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á∏°ù∏°S

:ÜÉàc ≥«Kƒàd ∫Éãe

QGO : ¿ÉªY .Iô°UÉ©e ÉjÉ°†bh äÉ≤«Ñ£Jh AiOÉÑe :…ƒHÎdG Ëƒ≤àdGh ¢SÉ«≤dG .(2004) OÉªM ó°TGQ ,…ô°ShódG
.ôµØdG

,º«µëà∏d É¡à«∏gCG ôjô≤àd ôjôëàdG áÄ«g πÑb øe ‹hCG ¢üëØd á∏ÛG ¤EG á∏°SôŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ (6)
.ÜÉÑ°SC’G AGóHEG ¿hO åëÑdG ∫ƒÑb øY Qòà©J ¿CG É¡d ≥ëjh

.á∏ÛG ‘ Égô°ûf πÑb »ª∏©dG º«µëà∏d IQƒ°ûæŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ (7)
.åMÉÑdG ¤EG √ô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG ºàJ ⁄ …òdG åëÑdG OÉ©j ’ (8)

.¬ãëH øe äÓà°ùe ô°ûYh á∏ÛG øe IóMGh áî°ùf Qƒ°ûæŸG åëÑdG ÖMÉ°U íæÁ (9)

jeps@edu.uob.bh. : »fhôàµdE’G ójôÑdG
http://www.jeps.uob.edu.bh

:ÊhÎµdE’G Éæ©bƒe GhQhR á∏ÛG ≈∏Y ´ÓWEÓd

á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
http://www.jeps.uob.edu.bh
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J
á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J
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: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG
áaÉc ¬LƒJ
.á∏ÛG äÓ°SGôŸG
‘ ô°ûæ∏d åëÑdG
∫ƒÑbh
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O ôjôëàdG ôjóe
: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG
áaÉc ¬LƒJ
: »JB’G ¿Gƒæ©dG
≈∏Y
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O ôjôëàdG ôjóe
á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›
: »JB’G ¿Gƒæ©dG ≈∏Y
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
øjôëÑdG áµ∏‡
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
(+973) 17437147 : ∞JÉg
øjôëÑdG áµ∏‡
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa
(+973) 17437147 : ∞JÉg
jeps@edu.uob.bh. : »fhôàµdE’G ójôÑdG
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa
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∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lh ≈∏Y (A4) ¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e åëÑdG øe ï°ùf çÓK åMÉÑdG Ωó≤j (1)
.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh
≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S 2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh ,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG) »°TGƒ◊G
ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j (2)
.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷ ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG
ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j (2)
.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j (3)
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷ ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj (4)
.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j (3)
á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj (4)
.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG
á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh
ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh
.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG
.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG
ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh
(100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj (5)
.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG
.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c
(100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj (5)
.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj (6)
.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG (7)
.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj (6)
.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG (7)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àj (8)
.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J
.á∏ÛG ‘ ô°ûæ∏d åëÑdG ∫ƒÑbh
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àj (8)
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حتتفل جملة العلوم الرتبوية والنف�سية مع �صدور هذا العدد مبرور ع�رشة �أعوام على �إ�صدارها.
مدة زمنية تدعو للكثري من الفخر واالعتزاز ،لأنها جنحت يف �أن تكون م�رشوع ًا تربوي ًا كبرياً
ومنرباً �أكادميي ًا رفيع امل�ستوي للباحثني العرب .لقد متكنت املجلة بعون اهلل وتوفيقه من حتقيق
�سمعة علمية طيبة ،وجناحات متميزة يف مدة ق�صرية من عمرها؛ فتحولت من ن�صف �سنوية
يف جملدها الأول� ،إىل ف�صلية يف جملدها الثاين؛ وانتظمت يف ال�صدور ك�إحدى املجالت
العلمية الف�صلية املتخ�ص�صة املحكمة يف الوطن العربي.
فاملجلة عرب �سنواتها الـ ( )10و�أعدادها الـ ( )38وبحوثها الـ (� )352شيدت لنف�سها
موقعا طيبا يف امل�شهد العلمي والبحثي العربي� .إن االحتفال مبجلة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال يعني فقط االحتفال مبرور ع�رشة �أعوام على تاريخ �صدور �أول عدد منها ،بل يعني �أي� ًضا
االحتفال بع�رشة �أعوام من امل�ساهمة يف بناء �أجيال من الباحثني والأكادمييني العرب الذين
تفتحت مداركهم البحثية والعلمية على �صفحاتها ،واالحتفال مب�ساهمة ّقيمة قدمتها يف
�صياغة الوعي البحثي والعلمي لل ّأمة جمعاء .ومنذ انطالق املجلة يف عام 2000م يف امل�شهد
البحثي الرتبوي يف الوطن العربي كانت املراهنات كبرية والتحديات �صعبة ب�أنها لن ت�ستطيع
�أن ت�ستمر يف ال�صدور ،ولكنها كما وعدت يف �أول يوم من �صدورها ا�ستمرت يف التقدم
والتميز ،وها هي ذي الذكرى العا�رشة حتل علينا لنكون �أمام �رصح علمي وبحثي كبري را�سخ
اجلذور� ،صلب القاعدة� ،سامي املقام ،رفيع امل�ستوى.
لقد توطدت �أوا�رص العالقة بني جملة العلوم الرتبوية النف�سية وال�ساحة الرتبوية العربية
على مدى � 10سنوات ،و�شقت طريقها يف الف�ضاء الأكادميي والبحثي املفتوح يف م�شوار
مل يخل من منعطفات التحدي وحواجز االختبار لكنها �شقت طريقها ال�صعب بكفاءة
وجناح وك�سبت ال�ساحة الأكادميية ومن ي�شغلها من باحثني ،وحمكمني ،وقارئني ،ومهتمني
بكل جماالت الرتبية؛ لأنها كانت م�رشوع ًا تربوي ًا كبرياً ،ومنرباً �أكادميي ًا رفيع امل�ستوي جلميع
الباحثني العرب؛ مما و�ضعها �أمام م�سئولية �أكرب يف املرحلة القادمة التي �ستوا�صل فيها املجلة
ر�سالتها الرتبوية والبحثية النبيلة.
وعلى مدار ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،عملنا على �أن تكون املجلة رفيعة امل�ستوى ت�ضاهي
�أعرق املجالت العلمية املتخ�ص�صة؛ فقمنا ب�إ�صدار ن�سخة �إلكرتونية منها من عددها ال�صفري
�إىل هذا العدد ،وجعلناها مفتوحة للجميع دون �أية قيود ،وقمنا بت�صنيفها دولي ًا بن�سختيها
الورقية والإلكرتونية ،وا�ستحدثنا موقع ًا لها على �شبكة الإنرتنت ،وجنحنا بفهر�ستها �ضمن
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�ستة من الفهار�س الدولية املتخ�ص�صة ،وهذه الفهار�س هي :فهر�س ال  Ulrichsالعاملي،
وقاعدة البيانات الرتبوية الأ�سرتالية  ،EDNAوقاعدة بيانات رابطة الأخ�صائيني النف�سيني
امل�رصية (رامن) ،والفهر�س املغاربي للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وقاعدة البيانات الرتبوية
لدار املنظومة ال�سعودية  ،Edusearchوقاعدة البيانات للمجالت العلمية املفتوحة يف الهند
 .DOAJوقد عملنا على �أن ي�صل �صوت املجلة �إىل معظم �أهل االخت�صا�ص؛ فزاد عدد
امل�شرتكني حمليا وخارجي ًا �أفراداً وم�ؤ�س�سات .كما �أننا اخت�رصنا مدة حتكيم البحوث الواردة
للمجلة تقديراً منا لوقت الباحثني؛ وقد كان هذا حمل تقدير كل الزمالء الباحثني.
لقد عملت هيئة التحرير على مدى الع�رشة الأعوام املا�ضية بكل جد واجتهاد لكي تكون
املجلة واجه ًة علمية فكرية تربوية ،ور�سال ًة هادفة حتمل يف طياتها �أبحاثا ،ودرا�سات،
ومراجعات تتناول �أبعاد املجاالت الرتبوية والنف�سية ب�أ�سلوب علمي ومنهجي ر�صني .وقد
راعينا ب�أن تكون تلك الدرا�سات والأبحاث متنوعة تغطي معظم املجاالت الرتبوية.
�إن ما حتقق للمجلة من جناح يف هذه الفرتة الق�صرية من عمرها ما كان ليتم لوال العناية
والرعاية التي نتلقاها من �إدارات جامعة البحرين املتعاقبة ،وكذلك بف�ضل جهود خمل�صة
لر�ؤ�ساء ومدراء التحرير احلاليني وال�سابقني جميع ًا؛ فلهم جميع ًا من �أ�رسة التحرير جزيل
ال�شكر والتقدير.
�أخرياً �أهدي الباحثني امل�شاركني والقراء الكرام والعاملني باملجلة �أطيب حتية مبنا�سبة مرور
ع�رشة �أعوام على �صدورها ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

هذا وباهلل التوفيق،،،
�أ .د .خليل يو�سف اخلليلي
رئي�س هيئة التحرير
عميد كلية الرتبية
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د .فهد �سماوي ال�ضفريي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة الكويت

د .عايدة عبدالكرمي العيدان
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
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�أ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية بدولة الكويت
د .فهد �سماوي ال�ضفريي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة الكويت

د .عايدة عبدالكرمي العيدان
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة الكويت
امللخ�ص

تهدف الدرا�سة �إىل ا�ستطالع �آراء املديرين وم�ساعديهم واملوجهني ور�ؤ�ساء الأق�سام
ومعلمي مادة الرتبية الإ�سالمية للتعرف �إىل �أ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية من
ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية ،والفرق بني ال�صفوف
ال�ستة ،وتو�ضيح الأفكار واملقرتحات التي تراها الهيئة التعليمية من حيث مدى مالءمة
�أ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت.
وقد اتبع الباحثان املنهج الو�صفي ،لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وقد ا�ستخدمن اال�ستبانه �أدا ًة
جلمع البيانات .وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
ال�صفوف ال�ستة من حيث مدى مالئمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية
مبدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية بدولة الكويت .ومن خالل النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة احلالية و�ضمن حدودها ف�إنه ميكن تقدمي التو�صيات الآتية:
 ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية متنوعة لتقومي املتعلمني. �إعداد كرا�سة خا�صة حتتوي على �أ�ساليب تقوميية متنوعة جلميع الدرو�س املقررة . ا�ستخدام التقومي امل�ستمر [ التمهيدي – البنائي – اخلتامي ] يف تدري�س مادة الرتبيةالإ�سالمية .
 ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع الأهداف ال�سلوكية.الكلمات املفتاحية� :أ�ساليب التقومي ،الرتبية الإ�سالمية ،مدار�س الت�أهيل ،الرتبية الفكرية ،دولة
الكويت.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/3/12 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/29 :م
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This study aimed of exploring the views of principals and their assistants
and head of department, supervisors and teachers of Islamic education course
to learn the methods of evaluation of the material Islamic education class one
to sixth grade education rehabilitation intellectual. In addition The difference
between grades, six, and clarify the ideas that it sees teaching in terms of the
appropriateness of the methods of Islamic Education in Schools Rehabilitation in the State of Kuwait.
The researchers followed the descriptive research, Using a questionnair.
The most prominent results of the study there were no statistically significant differences between the six grades in terms of methods of evaluating the
suitability of an educated Islamic education schools Rehabilitation thought
schools State of Kuwait. The findings of the current study within its borders,
could make the following recommendations:
- Use a variety of methods to evaluate the calendar educated.
- Preparation of a special brochure containing a variety of methods List of all
lessons assessments.
- Use of continuous evaluation in the teaching of Islamic education course.
- Using the comprehensive evaluation of all behavioral goals.
Key words: evaluation methods, Islamic education, school rehabilitation, thought
school, State of Kuwait.
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د .فهد ال�ضفريي ،د .عايدة العيدان

�أ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية بدولة الكويت
د .فهد �سماوي ال�ضفريي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة الكويت

املقدمة

د .عايدة عبدالكرمي العيدان
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة الكويت

ت�سعى الرتبية اخلا�صة �إىل �إيجاد تغيري �سلوكي يف حياة املتعلم .وللتحقق من �إحداث
هذا التغيري املرغوب فيه ,يلج�أ املعلمون �إىل �أ�ساليب وو�سائل يقي�سون بوا�سطتها مدى
هذا التغيري الذي ح�صل للمتعلم نتيجة للعملية التعليمية وما حققته العملية التعليمية من
�أهداف .فالتقومي يو�ضح الأعمال والأن�شطة التعليمية التي تبذل من قبل الهيئات التعليمية,
وما ي�رصف من جهود و�أموال ,كما �أنه يك�شف عن التغيري احلا�صل يف �سلوك املتعلمني,
ويوجه الباحثني واملعنيني �إىل املوا�ضيع التي ت�ستحق بذل املزيد من البحث والدرا�سة من
�أجل تطوير وحت�سني العملية التعليمية (ال�ساموك وال�شمري2005 ,؛ احلوراين وحمادة,
 )2005حيث ي�ؤدي التقومي دورا بالغ الأهمية يف تطوير العملية الرتبوية ويف تطوير مناهج
هذه الفئة من املتعلمني ،فالتقومي �أوال وقبل كل �شيء يقوم بوظيفة مهمة على �صعيد امل�ساءلة.
وهو �أي� ًضا قد يفيد يف تخطيط املناهج وتطويرها ،وحت�سني خدمات العملية لتعليمية وتفعيلها
(احلديدي واخلطيب .)2005،وهذا الأمر ال يقت�رص على املتعلمني العاديني ,بل ي�شمل ذوي
االحتياجات اخلا�صة �سواء املعوقون �أم املتفوقون .وفئة الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة
�رشيحة مهمة يف املجتمع ,فينبغي �أن يقوم املعلمون بتقومي �أدائهم مل�ساعدتهم يف حتقيق النمو
ال�شامل الذي ينا�سب طبيعتهم( .احلوراين وحمادة.)2005 ,
ومن خالل هذه الدرا�سة �سنحدد الأ�ساليب التقوميية املتبعة يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية
ملادة الرتبية الإ�سالمية ،و�إمكانية تعديلها وتطويرها مبا يتنا�سب مع هذه الفئة من املتعلمني
من خالل النظر يف الدرا�سات ال�سابقة وا�ستق�صاء �آراء جمتمع الدرا�سة والأخذ مبقرتحاتهم
وتو�صياتهم .وقد ا�ستعر�ض الباحثان عددا من الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة ب�شكل عام ،فما زالت هناك ندرة حول الأ�ساليب التقوميية مع الطلبة املتخلفني عقليا
وعلى الأخ�ص تلك املتعلقة مبادة الرتبية الإ�سالمية .لذلك وبعد البحث واالطالع �سرتكز
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هذه الدرا�سة على درا�سات طرحت ا�ستخدام الأ�ساليب التقوميية ب�صفة عامة ثم مع الطلبة
املتخلفني عقليا ب�صفة خا�صة و�أثرها الرتبوي فيهم.
�إن املعلم ال يقت�رص دوره على تقدمي املادة الدرا�سية للمتعلم من خالل احل�صة التعليمية ,و�إمنا
ينبغي عليه �أن يحيط معرفة بخربات املتعلمني ,ليتم ،بناء على ذلك ,و�ضع الأن�شطة التعليمية,
ومن ثم متابعة عملية التعلم للت�أكد من حتقق الأهداف املطلوبة بالأ�ساليب والو�سائل املتعددة,
وللت�أكد من مدى مالئمة تلك الأن�شطة التعليمية مل�ستوى املتعلمني ,ليتم يف النهاية �إجراء
تقومي �شامل ملدى حتقق �أهداف العملية التعليمية (احلوراين وحمادة� .)2005 ,إن ال�سلوك
الب�رشي كما ذكر حمدان ( )1980البد �أن يخ�ضع للتقومي ,حيث ي�شبه التقومي باجلهاز
الع�صبي للفرد ,الذي يغذي العقل بردود الأفعال والأحا�سي�س التي تبنى عليها القرارات,
لذلك ف�إن القرارات التي يتخذها الإن�سان �إمنا هي ح�صيلة لعملية تقوميية .وال�شك �أن التقومي
له دور �أ�سا�سي يف العملية التعليمية ,حيث ي�ساهم يف رفع جودتها و�إتقانها ,كما �أنّ التقومي
يعد من �أهم �أدوار املعلم التعليمية .فالتعليم بداية يهدف �إىل �إيجاد تغيري �سلوكي يف حياة
ّ
املتعلم ,وحتى يتم الت�أكد من حتقق هذا التغيري ,يتم اللجوء �إىل �إجراءات و و�سائل و�أ�ساليب,
من خاللها نتمكن من قيا�س مدى هذا التغيري احلادث يف �سلوك املتعلم نتيجة ملا تلقاه يف
العملية التعليمية.
وي�ؤكد عبدالهادي ( )2002على �أنه البد من �إجراء التقومي ,خا�صة ملكونات املنهج,
وحتديدا تقومي الأهداف واملحتوى والأ�ساليب التدري�سية والأن�شطة التعليمية و�أ�ساليب
التقومي .فمن خالل العملية التقوميية نح�صل على تغذية راجعة ت�ساعدنا يف تطوير وحت�سني
العملية التعليمية .وعلى قدر ما تكون عملية التقومي مو�ضوعية وهادفة و�صادقة وذات نتائج
معتمدة ,ف�إ ّنها ت�ساهم يف جتويد العملية التعليمية ,فهي بذلك متثل تغذية راجعة يعتمد عليها يف
التطوير والتح�سني ,لتاليف مواطن اخللل ,وتعزيز مواطن ال�صواب .ت�أكيداً ملا ذكره احلوراين
وحمادة ( )2005ف�إنّ املعلم هنا يلعب دورا مهما وفعاال يف االرتقاء بالعملية الرتبوية ,من
خالل م�ساهمته يف تقومي الأداء العام للمتعلمني من خالل معاي�شته اليومية لعنا�رص العملية
التعليمية �سواء للمنهج مبكوناته املتعددة� ,أم احتكاكه املبا�رش باملتعلمني ومدى اكت�سابهم
للخربات التعليمية امل�ستهدفة .فالتقومي عملية الزمة لأي جمال من جماالت احلياة ,فهو حتمي
للتدري�س يف الف�صل كما هو حتمي يف جميع جماالت الن�شاط الأخرى (�أبو عالم1987 ،
يعد التقومي جزءاً �أ�سا�سيا يف العملية التعليمية ,ولكن
وعبد الهادي� .)2005 ،إ�ضافة �إىل ذلك ّ
كثريا ما نرى �أن عملية التقومي ينظر �إليها على �أنها مكون ثانوي هام�شي بالن�سبة للهدف
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د .فهد ال�ضفريي ،د .عايدة العيدان

الأ�سا�سي للتدري�س .ويعد التقومي ركن ًا من �أركان العملية التعليمية مثل الأهداف واملحتوى
وطرق التدري�س .وال ميكن لأركان العملية التعليمية �أن ت�ؤتي ثمارها كاملة من دون التقومي
(�أبو عالم1987 ،؛ عقل.)2001 ،
و�ضح حمدان ( )1980وعبد الهادي ( )2002وال�شمري ( )2003ب�أن �أهداف
التقومي تتمثل يف التوجيه والإر�شاد ،فبناء على نتائج التقومي ي�ستطيع املعلم �أن يوجه املتعلمني
�إىل �أن�شطة تعليمية منا�سبة لهم ,و�أي�ضا تفيد نتائج التقومي يف نقل املتعلم من مرحلة درا�سية �إىل
�أخرى ,كما �أن التقومي يك�شف عن م�ستوى املتعلمني ودرجة معرفتهم قبل تدري�سهم املادة
الدرا�سية ,مما ي�ساعد يف و�ضع الأهداف والأن�شطة التعليمية املنا�سبة مل�ستوى املتعلمني� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إنّ نتائج التقومي ت�شكل تغذية راجعة ملدى ت�أثري مكونات العملية التعليمية يف النواجت
النهائية للتعلم ,وبناء على تلك النتائج يتم تطوير وحت�سني مكونات العملية التعليمية لتكون
�أكرث فاعلية� .إن التقومي يف العملية التعليمية ينق�سم �إىل ثالثة �أنواع ،النوع الأول ت�شخي�صي �أو
متهيدي ويهدف �إىل معرفة خربات املتعلمني ال�سابقة لتحديد م�ستوياتهم التعليمية ,والنوع
الثاين تكويني �أو بنائي ،وهو ما يتم �أثناء العملية التعليمية ملعرفة مدى ما حتقق من تقدم وتغري
يف حت�صيل املتعلمني ,للت�أكد ب�أن لي�س هناك ما يعوق �إي�صال اخلربات التعليمية �إىل املتعلمني يف
�أثناء ال�رشح يف احل�صة الدرا�سية ,وذلك ميثل تغذية راجعة �رسيعة و�آنية يف �أثناء احل�صة الدرا�سية.
�أما النوع الثالث فهو التقومي النهائي �أو اخلتامي ,الذي يحدد م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
لدى املتعلمني ,ويكون ذلك يف نهاية احل�صة الدرا�سية ويف نهاية الف�صل الدرا�سي ويف نهاية
ال�سنة الدرا�سية .وبناء على هذا التقومي ي�صدر احلكم النهائي على مدى حتقق �أهداف العملية
التعليمية( .عقل2001 ،؛ ال�رصاف2002 ،؛ ال�شمري2003 ،؛ ال�ساموك.)2005 ,
تتعدد و�سائل التقومي ومن �أبرزها االختبارات ال�صفية التح�صيلية مثل االختبارات ال�شفوية
والكتابية بنوعيها املقايل واملو�ضوعي ,واختبارات الأداء العملي .وبناء على ذلك ينبغي �أن
يكون التقومي �شامال لكل اجلوانب ،و�أن يرتبط بالأهداف التعليمية املو�ضوعة ,و�أن يت�صف
باملو�ضوعية وال�صدق والثبات واال�ستمرارية .فيكون االهتمام بالتقومي التمهيدي �أو القبلي,
�أو التقومي البنائي �أو التكويني� ,أي قبل بداية العملية التعليمية ويف �أثناء ممار�ستها ويف نهايتها.
و�أن يعتمد التقومي على و�سائل و�أ�ساليب متعددة (عبد الهادي2002 ,؛ اخلوالده وعيد،
2001؛ احلوراين والعجمي2005,؛ وال�شمري.)2003 ،
�أ�شار العزة (� )2001إىل �أن عملية تعليم املعوقني عقليا حتتاج �إىل املالحظة امل�ستمرة والتقومي
امل�ستمر للتعرف �إىل مدى تقدم الطفل املعوق ،وتقومي الطالب يكون عن طريق ر�سم خط
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قاعدي مل�شكالته الدرا�سية عن طريق املالحظة �أو االختبارات املقننة �إ�ضافة �إىل تقدمي التغذية
الراجعة املتميزة بالإيجابية والفورية والو�ضوح .حيث �إنّ تعريف املتعلم ب�أخطائه با�ستمرار
بطريقة �إيجابية بعيدة عن التوبيخ والتحقري والتهديد واالبتعاد عن �أ�ساليب ا�ستجواب الطفل
و�إ�شعاره بالف�شل تعطي الفر�ص املنا�سبة لنجاح عملية التعلم لأن التغذية الراجعة الإيجابية
ت�ساعد املتعلم على جتنب نقاط ال�ضعف لديه .وقد �أكد هارون ( )2005ما ذكره العزة فح ّتى
تكون عملية تقدم التلميذ املتخلف عقليا نحو حتقيق الأهداف املو�ضوعة له ذات فاعلية،
ف�إنه يجب على املعلم اتخاذ الإجراءات التقوميية وهي تتمثل يف نوعني .النوع الأول التقومي
امل�ستمر ب�شكل متوا�صل ومتكرر ،وهو ي�ساعد املعلم يف احل�صول على التغذية الراجعة �أثناء
تقدم التلميذ ،ويحدد ال�صعوبات التي تواجه التلميذ يف املجال املهاري ،وكذلك الت�أكد من
�إجناز التلميذ الهدف التعليمي لالنتقال للمهارة التالية .ولإجراء التعديالت ال�رضورية يف
الطرق واملواد والأن�شطة امل�ستخدمة.
�أما فيما يتعلق بالتقومي النهائي كما ذكر الهارون ( )2005والذي �أكده كذلك اخلطيب
واحلديدي ( )1994ف�إنّ من �أف�ضل الطرق التي ميكن �أن ي�ستخدمها معلم الرتبية الفكرية
يف تقومي التالميذ للوقوف على احل�صيلة النهائية للأهداف التعليمية طريقة القيا�س القبلي
والبعدي ،والتي تعتمد على مقارنة �أداء التلميذ قبل بدء التدري�س وبعده .وفيها يحدد املعلم
م�ستوى الأداء احلايل للتلميذ يف املهارات املت�ضمنة يف الربنامج التعليمي بناء على قيا�س ذلك
امل�ستوى يف الأداء احلايل وفق اختبار حت�صيلي مقنن� ،أو اختبار مبني على �أ�سا�س من املنهج
الدرا�سي� ،أو �أ�سلوب املالحظة املنظمة ،ثم يحدد املعلم م�ستوى الأداء الذي و�صل �إليه التلميذ
ويعد الفرق بني م�ستوى الأداء القبلي والبعدي دليال على مدى
يف املهارات بعد تدري�سهاّ .
الفرق يف الأداء بني امل�ستويني .وقد عزز العزة ( )2001وزيتون ( )2003ر�أي الهارون
يف �أنه يتما�شى مع عملية التقومي با�ستخدام املعززات واملكاف�آت يف حال �إذا كانت �إجابة
املتعلم �صحيحة� ،أما �إذا كانت �إجابته خاطئة فيجب �إعالم املتعلم بذلك ولكن ب�أ�سلوب
يقوده �إىل اجلواب ال�صحيح بدال من غلق طريق التعلم �أمامه� .إ�ضافة �إىل ذلك يرى �إبراهيم
(� )2003أن تعزيز التعليم للطلبة املتخلفني عقليا يكون وفقا ال�ستعدادات كل طفل على
حدة ،ومعدل �رسعته يف التعليم والتح�صيل والإجناز .وبتعزيز اال�ستجابات ال�صحيحة،
وتدعيم ال�سلوك الإيجابي عند الطفل املعوق عقليا ودفعه ملزيد من الثقة بالنف�س� .إ�ضافة �إىل
املزج بني الن�شاطات النظرية والعملية ،وا�ستغالل اللعب والعمل والغناء والتمثيل.
من ناحية �أخرى ذكر الهجر�س (� )2002أن تقومي التالميذ املعوقني عقليا مبدار�س الرتبية
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الفكرية يف جمهورية م�رص العربية يتم على �أ�سا�س �أن يكون التقومي للتلميذ مبفرده ،وت�سجيل
مراحل تقدمه يف �سجل خا�ص باملتابعة ال�شهرية حلالته حيث ي�شتمل على نواحي حت�صيلية
ونف�سية و�سلوكية و�صحية واجتماعية ،وخطوات عالجه وم�شكالته وم�ستوى تقدمه.
وهناك ثالث مراحل لتقومي املتعلم منها تقومي يومي عن طريق معلم الف�صل حيث يقوم مبتابعة
يومية للمتعلم وذلك بتدوين مالحظاته لنواحي منو املتعلم .وتقومي �أ�سبوعي وذلك بتقومي
�سلوكيات املتعلم من حيث املواظبة واملظهر وعيوب النطق والكالم والعالج وامل�ستوى
التح�صيلي العام له .والتقومي الأخري يكون ب�إعداد ا�ستمارة متابعة للعام الدرا�سي ويقوم بها
فريق مكون من الأخ�صائي النف�سي ،واالجتماعي ،ومعلم الف�صل ،والزائرة ال�صحية ،و�شئون
الطلبة ،والطبيب .وقد ر�أى الهجر�س �أن نظام التقومي ب�شكله احلايل كفء من الناحية ال�شكلية
و�أن اال�ستمارات املتعلقة بالتقومي يخ�شى �أن تو�ضع يف امللفات دون النظر �إليها وقد ال تكون
معرب ًة عن حقيقة م�ستوى التالميذ.
�أما من حيث �أ�ساليب التقومي فقد ذكر ال�سعيد و�آخرون (� )2006أن االختبارات التح�صيلية
ت�شتمل �أنواع متعددة منها االختبار املقايل و�أن هذا النوع هو �أقل الأنواع ا�ستخداما مع هذه
الفئة من املتعلمني ،حيث �إنها تقي�س قدرة املتعلم على التعبري والتحليل والرتكيب والتقومي،
واملتعلم املعوق عقليا يعاين من �ضعف عام يف اكت�ساب مهارات اللغة و�ضعف القدرة على
ترتيب الأفكار و�رسدها وعر�ضها للإجابة عن الأ�سئلة املطروحة فهي ال تتنا�سب متاما مع
هذه الفئة من املتعلمني ،ولكن االختبارات املو�ضوعية هي الأن�سب نوعا ما معهم وذلك عن
طريق الأ�سئلة املت�ضمنة الختيار ال�صواب واخلط�أ واالختيار من متعدد واملزاوجة والتكملة
الب�سيطة .وقد �أ�شار ال�سعيد �إىل �أنه ال يوجد اختبار حت�صيلي واحد منا�سب لقيا�س جميع
قدرات املعوقني ،ولذلك البد من ا�ستخدام �أكرث من نوع من االختبارات التح�صيلية لقيا�س
القدرات املختلفة للمعوقني عقليا.
وبناء على ما �سبق ذكره ،ميكننا التو�ضيح ب�أن الطلبة املتخلفني عقليا يجب �أن يتبع معهم
طريقة معينة لتقومي م�ستواهم التح�صيلي وذلك وفقا لقدراتهم العقلية و�إمكانية فهمهم
وا�ستيعابهم للمادة العلمية ،وبناء عليه يحبذ �أن تتعدد وتتنوع الأ�ساليب التقوميية وذلك مراعاة
للفروق الفردية بني املتعلمني حت�سبا لقدراتهم العقلية ومراعاة للجوانب النف�سية واملعنوية.
وتوافق عبد الغفار ( )2003ر�أي الباحثني يف �أنه لرفع الروح املعنوية للتالميذ املتخلفني
عقليا فمن ال�رضوري �أن يكون تقومي التالميذ عن طريق التقديرات ولي�س الدرجات ،حتى ال
توجد مقارنة بينهم وبني التالميذ العاديني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة

مل يحظ مو�ضوع �أ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية
بدولة الكويت باهتمام من قبل الدار�سني والباحثني ،لذلك ر�أى الباحثان النظر يف هذا
املو�ضوع والوقوف على مواطن القوة وال�ضعف يف تلك الأ�ساليب التقوميية ملنهج الرتبية
الإ�سالمية ملدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية ،وخ�صو�صا �أن هذه الفئة من املتعلمني حتتاج �إىل
�أ�ساليب تقوميية خا�صة تتنا�سب مع قدراتهم العقلية وتراعي الفروق الفردية فيما بينهم ،حتى
نوفر ملتخذي القرار املعلومات التي ت�ساعد يف تطوير و حت�سني العملية التعليمية ،والتعرف �إىل
�آراء ومقرتحات الهيئة التعليمية حول مالئمة �أ�ساليب التقومي ،وال�سبل �إىل تطويرها وحت�سني
ا�ستخدامها� .إ�ضافة �إىل ذلك �إبراز �أهمية العملية التعليمية لفئة املتخلفني عقليا.
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للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الذي حتددت فيه م�شكلة الدرا�سة ،و�ضعت الت�سا�ؤالت التالية:
 -1ما مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية يف �صفوف مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية يف دولة الكويت (من ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س)؟
 -2هل يوجد فرق له داللة �إح�صائية بني ال�صفوف ال�ستة من حيث مالءمة �أ�ساليب تقومي
املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت؟
 -3ما الأفكار واملقرتحات التي تراها الهيئة التعليمية من حيث مدى مالئمة �أ�ساليب تقومي
املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت؟
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�أ�سئلة الدرا�سة

`d G h ``Ç`»`d G

تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن مدى مالءمة الأ�ساليب التقوميية ملتعلمي مدار�س
الرتبية الفكرية يف دولة الكويت يف مادة الرتبية الإ�سالمية من ال�صف الأول �إىل ال�صف
ال�ساد�س ،وحتديد الفروق بني ال�صفوف ال�ستة ،ثم بيان الأفكار واملقرتحات التي تراها الهيئة
التعليمية من حيث مدى مالءمة الأ�ساليب التقوميية و�إمكانية تطويرها.
وقد �صممت هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة البحثية املو�ضحة �أدناه والتي تتفرع من
ال�س�ؤال الرئي�س التايل :ما مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية ملدار�س
ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت؟
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ميكن �إيجاز �أهمية هذه الدرا�سة يف النقاط التالية:
 -1ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل ندرة الدرا�سات العربية التي ت�صدت لبحث هذا املو�ضوع
املهم لهذه الفئة من املتعلمني.
 -2درا�سة واقع ا�ستخدام الأ�ساليب التقوميية ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية بدولة الكويت والذي ميكن �أن ت�ساهم يف حتديد ما تفتقر �إليه هذه املدار�س من
�أ�ساليب تقومي لهذه الفئة من املتعلمني.
 -3توجيه �أنظار املعنيني برتبية املعوقني فكريا لواقع املدار�س من حيث مدى منا�سبة الأ�ساليب
التقوميية لتدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية للمعوقني فكريا يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف
دولة الكويت من �أجل بذل املزيد من اجلهد لتلك الفئة من املتعلمني.
 -4تزويد املهتمني والباحثني والرتبويني بالأبحاث والدرا�سات التي تو�ضح دور الأ�ساليب
التقوميية يف �إثراء العملية التعليمية و�أثرها يف تعليم وتعلم الطلبة املعوقني فكريا.
 -5تقدمي ت�صور مقرتح وت�ضمينات تربوية لتنوع الأ�ساليب التقوميية ملادة الرتبية الإ�سالمية
وفوائدها العائدة على املعلم واملتعلم يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت.

حمددات الدرا�سة

�أجريت هذه الدرا�سة يف �ضوء املحددات الآتية:
 -1التعرف �إىل مدى مالءمة الأ�ساليب التقوميية ملادة الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف مدار�س
ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت والفروق الإح�صائية بني ال�صفوف ال�ستة ،والتعرف
�إىل �آراء ومقرتحات الهيئة التعليمية حول مالئمة الأ�ساليب التقوميية ،وال�سبل �إىل تطويرها
وحت�سني ا�ستخدامها من خالل ا�ستطالع �آراء ووجهة نظر كل من :مديري مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية واملديرين وامل�ساعدين واملوجهني ور�ؤ�ساء الأق�سام ومعلمي مادة الرتبية
الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية بدولة الكويت.
 -2مت تطبيق هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي  2006/2005يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية يف دولة الكويت لل�صفوف الدرا�سية ال�ستة بنني وبنات.

م�صطلحات الدرا�سة

فيما يلي امل�صطلحات الواردة يف الدرا�سة التي نرى �رضورة تعريفها وهي على النحو
الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الإعاقة العقلية :هناك عدة تعاريف كما ذكرها يحيى وعبيد ( )2005للإعاقة العقلية
منها تعريف اجلمعية الأمريكية للتخلف العقلي ،الذي ين�ص على �أنّ " :الإعاقة العقلية نق�ص
جوهري يف الأداء الوظيفي الراهن ،يت�صف ب�أداء ذهني وظيفي دون املتو�سط يكون متالزما
مع جوانب ق�صور يف اثنني �أو �أكرث من جماالت املهارات التكيفية التالية :التوا�صل ،والعناية
ال�شخ�صية ،واحلياة املنزلية ،واملهارات االجتماعية ،واال�ستفادة من م�صادر املجتمع ،والتوجيه
الذاتي ،وال�صحة وال�سالمة ،واجلوانب الأكادميية الوظيفية ،وق�ضاء وقت الفراغ ،ومهارات
العمل واحلياة اال�ستقاللية ،ويظهر ذلك قبل �سن الثامنة ع�رشة".
التخلف العقلي :و�ضعت الرابطة الأمريكية تعريفا للتخلف العقلي وقد �أ�سمته ال�ضعف
وعرفته ب�أنه نق�ص الذكاء الذي ين�ش�أ عن نق�ص التعلم والتكيف
العقلي (ّ )AAMD) (1994
مع البيئة ،على �أن يبد�أ ذلك قبل بلوغ الثامنة ع�رشة من العمر ،وحدد معامل الذكاء ()70
كحد �أعلى له�ؤالء الأطفال املتخلفني عقلي ًا ،وذلك لأن �أغلب النا�س الذين يقل معدل ذكائهم
عن ( ،)70قدراتهم التكيفية حمدودة ،ويحتاجون �إىل رعاية وحماية خا�صة (عبد احلميد،
� .)1999أما التعريف الرتبوي للإعاقة العقلية ،في�شري �إىل �أن املعوق عقليا “هو الفرد الذي
ال يقل عمره عن ثالث �سنوات وال يزيد عن ع�رشين �سنه ،ويعوقه تخلفه العقلي عن متابعة
التح�صيل الدرا�سي يف املدار�س العادية ،وت�سمح له قدرته بالتعلم والتدريب وفق �أ�ساليب
خا�صة” (يحيى وعبيد.)2005 ،
الرتبية اخلا�صة :نوع من الربامج الرتبوية التي تقدم �إىل الطفل الذي ينحرف �أدا�ؤه (احلركي
– العقلي – اللغوي – االجتماعي  -االنفعايل) عن املتو�سط �سواء بال�سلب �أم بالإيجاب
(�سامل و�صادق .)1988 ،ومفهوم ذوي االحتياجات اخلا�صة يحتوي على فئات رئي�سية
منها الإعاقة ال�سمعية ،والإعاقة الب�رصية ،و�صعوبات التعلم ،والإعاقة اجل�سمية وال�صحية،
وا�ضطرابات ال�سلوك ،وا�ضطرابات والتوا�صل ،واملوهبة والتفوق ،والإعاقة العقلية،
والأطفال التوحديون (العلبان وامل�سلم.)2001 ،
عرفت دولة الكويت الرتبية اخلا�صة ب�أنها جمموعة من "الأفراد الذين يعانون من �إعاقة
وقد ّ
�سمعية �أو ب�رصية �أو ج�سمية �أو عقلية �أو �سلوكية �أو لغوية �أو تعليمية :وهم الأفراد الذين يطلق
عليهم علمي ًا م�صطلح "الأفراد املعوقني" .وقد تطورت العملية التعليمية والرتبوية اخلا�صة
بفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة بدولة الكويت عن طريق زيادة املدار�س اخلا�صة والتطوير يف
ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعليمية يف تدريب وتعليم وت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
مت�شيا مع التوجه العاملي اجلديد واملتجدد( .وزارة الرتبية.)1990،
ًّ

23

``¿

2010 000```e
-2

�آ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية

24

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .فهد ال�ضفريي ،د .عايدة العيدان

تعد �إدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة واحدة من الواجبات الرتبوية امل�رشفة يف قطاع التعليم
اخلا�ص والنوعي بوزارة الرتبية ،ملا توفره للأبناء من ذوي االحتياجات اخلا�صة من خدمات
تربوية ورعاية متخ�ص�صة تواكب امل�ستجدات وم�ستحدثات الع�رص علمي ًا وتربوي ًا و�صحي ًا
واجتماعي ًا .وقد برز االهتمام الر�سمي بعد افتتاح معاهد لذوي االحتياجات اخلا�صة مت�شي ًا
مع القانون رقم  11ل�سنة 1965م ،بخ�صو�ص التعليم الإلزامي على فئة الأطفال املعوقني،
بن�ص من املادة الرابعة ب�إلزام ذوي العاهات البدنية �أو احل�سية (�سمعية – ب�رصية – عقلية)
باالنتظام يف مدار�س الرتبية اخلا�صة ما داموا قادرين على متابعة الدرا�سة فيها (وزارة الرتبية،
.)2002
مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية :خ�ص�صت هذه املدار�س للطلبة املعوقني ذهني ًا والذين يعانون
عجزا يف التعلم والتكيف االجتماعي ،وال�سلم التعليمي �ست �سنوات درا�سية ملرحلة الرتبية
الفكرية (املرحلة االبتدائية) ،وتقدم العناية الرتبوية من خالل جمموعة من اخلربات التي ت�ستمد
موادها من البيئة واملجتمع وتعالج جمموعة من االجتاهات والعادات والقيم وال�سلوكيات
وبرامج الرعاية الذاتية والتعليم الفردي والأن�شطة اجلماعية� .أما مرحلة ت�أهيل الرتبية الفكرية،
فمدتها �ست �سنوات وهي بذلك متثل (املرحلة الإعدادية) وتقدم املواد النظرية ،وفق منهج
مف�صل مراعي ًة قدرات الطالب خالل درا�سة املواد العملية واملهنية يف مدر�سة الور�ش التعليمية
مع توفري الو�سائل التعليمية والأجهزة املعنية املنا�سبة لت�أكيد مفاهيم الدرو�س النظرية.
�أما بالن�سبة ملدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية فقد �أن�شئت �أول مدر�سة للبنني يف دولة الكويت
يف العام الدرا�سي (1968-1967م) وهي خا�صة بالإعاقة الذهنية ،ويف العام (-1968
1969م) �أن�شئت مدر�سة الت�أهيل املهني للبنات لطالبات الإعاقة الذهنية وال�سمعية .وال�س ّلم
التعليمي هو �ست �سنوات درا�سية يدر�س الطالب خاللها املواد النظرية ،وفق منهج مف�صل
ح�سب قدراته خالل درا�سة املواد العملية واملهنية يف مدر�سة الور�ش التعليمية ،وقد توافرت
التقنيات والأجهزة املعنية املنا�سبة لت�أكيد مفاهيم الدرو�س النظرية (وزارة الرتبية.)1993 ،
التقومي الرتبوي :هو عملية منظمة يتم من خاللها �إ�صدار حكم على ظاهرة تعليمية
باالعتماد على و�سائل و�أ�ساليب قيا�سية كاالختبارات التح�صيلية ب�أنواعها املختلفة ،كما �أنه
يعد �أحد مكونات املنهج الدرا�سي وله مكانة يف العملية التعليمية لأثره يف الأهداف واملحتوى
ّ
والأ�ساليب والأن�شطة التعليمية ,وعن طريقه يتو�صل املعلم �إىل جوانب القوة وال�ضعف لدى
املتعلمني (ال�ساموك وال�شمري2005 ،؛ وال�شمري2003,؛ اخلوالدة وعيد.)2001,

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة
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عينة الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الإداريني (مديرون ومديرون م�ساعدون) يف مدار�س
ت�أهيل الرتبية الفكرية بدولة الكويت ،وكذلك جميع موجهي ور�ؤ�ساء الأق�سام ومعلمي مادة
الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية بدولة الكويت.
مت اختيار عينة الدرا�سة من كل �أفراد املجتمع الأ�صلي واملكون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملديرين وم�ساعديهم العاملني يف مدار�س الرتبية الفكرية .وقد بلغ �إجمايل العينة  62من
الوظائف املذكورة يف جمتمع الدرا�سة .وبلغ عدد امل�شاركني من املدر�ستني  34و 28على
التوايل كما �شملت العينة الكويتيني وغري الكويتيني من الذكور والإناث حيث بلغ عدد
الذكور 34مقابل  28للإناث كما بلغ عدد الكويتيني  52وغري الكويتيني  10وقد اختلفت
امل�ستويات التعليمية لأفراد العينة وبلغ عدد احلا�صلني على م�ؤهل دبلوم  9والبكالوريو�س
 41واملاج�ستري  2وكانت خربة �أغلبهم من �16سنة ف�أكرث وعددهم  22والقلة منهم ممن لهم
خربة من � 15-11سنة وعددهم  3واجلدير بالذكر �أن غالبية العينة من املعلمني وعددهم
 28معلما كما �أن الغالبية �أي� ًضا يقومون بتدري�س ال�صف الثاين والثالث وعددهم  12و10
على التوايل.

�أداة الدرا�سة

يف �ضوء ما �سبق ،ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات كما يلي:

`d G h ``Ç`»`d G
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حتددت �إجراءات الدرا�سة احلالية على النحو التايل:
 .1اتباع املنهج الو�صفي يف ح�رص الدرا�سات الرتبوية ال�سابقة يف هذا املجال لال�ستفادة من
طريقة البحث و�إلقاء ال�ضوء على ما مت �إجنازه �سابق ًا من حتليل ومتابعة الأ�ساليب التقوميية ملادة
الرتبية الإ�سالمية يف �صفوف ت�أهيل الرتبية الفكرية.
 .2ا�ستطالع �آراء املديرين وم�ساعديهم واملوجهني ور�ؤ�ساء الأق�سام ومعلمي مادة الرتبية
الإ�سالمية ل�صفوف ت�أهيل الرتبية الفكرية با�ستخدام �أداة قيا�س (ا�ستبانة) ملعاجلة املحور
املطروح للدرا�سة وتطبيقها ومن ثم حتليلها وا�ستخال�ص النتائج منها.
 .3و�ضع الت�صور املقرتح لتح�سني الأ�ساليب التقوميية ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية ومن ثم التو�صيات.

25

�آ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية
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د .فهد ال�ضفريي ،د .عايدة العيدان
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 .1يف �ضوء الدرا�سات والبحوث التي ا�ستعر�ضها الباحثان يف الدرا�سة احلالية ،مت �إعداد
اال�ستبانة جلمع املعلومات واملقيا�س املعتمد يف اال�ستبانة هو املقيا�س اخلما�سي والإجابة عليه
تكون بتحديد �أحد هذه اخليارات :درجة كبرية جداً وت�أخذ خم�س درجات ،درجة كبرية
وت�أخذ �أربع درجات ،درجة متو�سطة وت�أخذ ثالث درجات ،درجة �ضعيفة وت�أخذ درجتني،
ال �أدري وت�أخذ درجة واحدة ،وقد احتوت اال�ستبانة على اثني ع�رش بندا متعلقة با�ستخدام
الأ�ساليب التقوميية.
 .2ت�ضمنت اال�ستبانة �س�ؤا ًال مفتوح ًا لإعطاء املجال لأفراد العينة للتعبري عن ر�أيهم ب�شكل
مفتوح غري مقيد مبقيا�س حمدد.

�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها
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 -1اعتمد الباحثان يف حتديد �صدق الأداة على ما يعرف بال�صدق املنطقي .وهو اعتماد ر�أي
املحكمني املتخ�ص�صني يف الأداة بعد �إجراء التعديالت املقرتحة.
 -2مت ح�ساب معامل الثبات وفقا ملعادلة �ألفا كرونباخ  ،Cronbach Alphaوتعد هذه
الطريقة هي الأف�ضل والأكرث �شيوعا حل�ساب الثبات ملثل هذا النوع من املقايي�س .حيث بلغ
معامل الثبات � 0.934أي ما يعادل  . 93%وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به.

�إجراءات التنفيذ

مت تطبيق �أداة الدرا�سة “اال�ستبانة” ميداني ًا على كل من مدر�ستي (ت�أهيل الرتبية الفكرية
بنني – ت�أهيل الرتبية الفكرية بنات) حيث ا�ستخدم �أ�سلوب املقابلة ال�شخ�صية املبا�رشة يف
جمع املعلومات وذلك للح�صول على �أدق املعلومات واالبتعاد عن التجاهل �أو عدم الإجابة
عن �أي �س�ؤال �أو بند وقد مت ت�س ّلم اال�ستبانة بعد االنتهاء من الإجابة عنها مبا�رش ًة ومت ترقيم
اال�ستبانات ت�سل�سلي ًا ل�ضمان الرجوع �إليها عند احلاجة ملعلومة معينة .

الأ�ساليب الإح�صائية

 -1قام الباحثان بتحليل البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )SPSSللإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة يتبعها ترميز البيانات وهي مرحلة �إعطاء البيانات ترميزاً لتدل على معناها الو�صفي
بنا ًء على البيانات ال�شخ�صية واملقيا�س اخلما�سي لبنود الدرا�سة ولت�صبح البيانات جاهزة
للتحليل وا�ستخراج النتائج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2ح�ساب معامل الثبات (�ألفا كرونباخ) ملعرفة مدى ثبات �أداء العينة من خالل قيمة
املعامل.
 -3مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وحتليل التكرارات
يف معاجلة البيانات التي مت احل�صول عليها بعد تطبيق الدرا�سة ملعرفة التوجه العام حول حمور
الدرا�سة.
 -4حتليل التباين الأحادي  ANOVAلتحديد الفروق بني ال�صفوف يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية.
 -5مت ح�رص الأ�سئلة املفتوحة وجمع االقرتاحات ذات الأفكار وامل�ضمون املت�شابه مبقرتح
واحد ومن ثم جتميعها.
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املتو�سط

تكرار
%
0
0
0
0

تكرار
%
1
11.1
0
0

االنحراف

3

f
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�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية.
دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.

ال �أدري

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
7
77.8
3
33.3

درجة
متو�سطة
تكرار
%
0
0
6
66.7

درجة
كبرية
تكرار
%
1
11.1
0
0

درجة
كبرية جداً

2.56

1.130

2.67

500.
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اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف الأول
م
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ن�ص ال�س�ؤال الأول على":ما مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية
يف �صفوف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة الكويت (من ال�صف الأول �إىل ال�صف
ال�ساد�س)"؟
ويتفرع ال�س�ؤال الأول �إىل �ستة فروع بناء على عدد ال�صفوف الدرا�سية يف مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية يف دولة الكويت وقد نوق�شت نتائج كل �صف على حدة.
والفرع الأول من ال�س�ؤال هو :ما مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية
الإ�سالمية لل�صف الأولفي مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية؟ .وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام
الباحثان بح�ساب ن�سبة املوافقة واملتو�سط واالنحراف املعياري لكل بند من بنود اال�ستبانة.
واجلدول رقم ( )1يو�ضح نتائج ذلك ,حيث يت�ضح �أن درجة التوجه العام كانت متو�سطة.

العبارة

10

`¡U

عر�ض النتائج ومناق�شتها
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

27
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�آ�ساليب التقومي ملادة الرتبية الإ�سالمية

تابع اجلدول رقم ()1
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املتو�سط
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� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية.
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة.
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية.
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي-بنائي  -ختامي) يف تدري�س
الرتبية الإ�سالمية.
� 6إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟
� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي= 3.2

االنحراف
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العبارة

درجة
درجة
ال �أدري �ضعيفة متو�سطة
تكرار
تكرار
تكرار
%
%
%
4
4
0
44.4
44.4
0
2
4
0
22.2
44.4
0
8
1
0
88.9
11.1
0
1
4
0
11.1
44.4
0
0
5
0
0
55.6
0
1
3
0
11.1
33.3
0
2
2
0
22.2
22.2
0
4
1
0
44.4
11.1
0
2
2
0
22.2
22.2
0
1
1
0
11.1
11.1
0
االنحراف املعياري= 0.787

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
3
33.3
0
0
4
44.4
2
22.2
3
33.3
3
33.3
2
22.2
2
22.2
5
55.6

درجة
كبرية جداً

تكرار
%
1
972. 2.78
11.1
0
928. 2.89
0
0
333. 2.89
0
0
1.000 3.00
0
2
1.364 3.11
22.2
2
1.236 3.44
22.2
2
1.130 3.56
22.2
2
1.014 3.56
22.2
3
1.225 3.67
33.3
2
0.928 3.89
22.2
التوجه العام :درجة متو�سطة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن جمتمع الدرا�سة بالن�سبة لل�صف الأول يف ت�أهيل الرتبية
الفكرية يتفقون على �أن مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية تتمثل
بالرتتيب وفق �أعلى ا�ستجابة من حيث متو�سطهم احل�سابي والتي و�ضحت يف اجلدول
�أعاله .والتوجه العام ملجتمع الدرا�سة ملدى مالئمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف الأول
كان بدرجة متو�سطة ،وتركزت الدرجات بني متو�سطة و�ضعيفة .حيث جند �أن �أعلى ن�سبة
حتت نطاق درجة كبرية جدا ( )%33.3للبند الثامن الذي ين�ص على �أن املعلمني يعتمدون يف
تقومي املتعلمني على االختبارات املو�ضوعية وباملقابل كانت �أعلى ن�سبة لدرجة �ضعيفة من بني
البنود كانت للبند ال�سابع بن�سبة ( )%77.8الذي ين�ص على اعتماد املعلمني بتقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية حيث �أظهرت النتائج عدم موافقة املعلمني لهذا البند ،وهذا يتفق مع
درا�سة ال�سعيد و�آخرين ( )2006ب�أف�ضلية ا�ستخدام االختبارات املو�ضوعية ب�أنواعها مع هذه
الفئة من املتعلمني واالبتعاد عن الأ�سئلة املقالية لعدم تنا�سبها مع طبيعة متعلمي مدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية .ولكن النتائج احلالية ت�شري �إىل �أنه ما زالت الأ�ساليب التقوميية بحاجة �إىل تقومي
وتطوير وفقا حلاجات املتعلمني ومراعاة لقدراتهم وم�ستواهم التح�صيلي ،حيث �إنّ الن�سب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املئوية للبنود ترتكز بني درجة �ضعيفة ومتو�سطة وهذا يدل على �أن الأ�ساليب التقوميية بحاجة
�إىل �إعادة تقومي لتتنا�سب مع م�ستوى وطبيعة املتعلمني.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين لل�س�ؤال الأول الذي ين�ص على“ :ما مدى مالءمة
�أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثاين يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية؟” قام الباحثان بح�ساب ن�سبة املوافقة واملتو�سط واالنحراف املعياري لكل بند من
بنود اال�ستبانة .ويتفق جمتمع الدرا�سة على �أن مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية
الإ�سالمية تتمثل بالرتتيب وفق �أعلى ا�ستجابة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح نتائج ذلك.
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املتو�سط

االنحراف

3.42

996.

3.50

1.168

3.50

1.243

3.67

1.303

2
18.2
3
965. 3.75
25.0
953. 4.00
4
33.3
3
0.853 4.00
25.0
التوجه العام :درجة متو�سطة
3.73

1.009

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن التوجه العام ملجتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة وذلك
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0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
9.1
18.2
4
1
33.3
8.3
2
1
16.7
8.3
1
1
8.3
8.3
االنحراف املعياري= 0.729

6
54.5
4
33.3
5
41.7
7
58.3

2.55

522.
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� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية؟
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية؟
 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة.
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية.
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي  -بنائي  -ختامي) يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية
� 6إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟
� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي= 3.3

تكرار
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

تكرار
%
0
0
1
9.1
1
9.1
1
8.3
1
8.3
2
16.7
3
25.0
4
33.3

`d G h ``Ç`»`d G

م

العبارة

ال �أدري

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
5
45.5
8
72.7
4
36.4
4
33.3
3
25.0
4
33.3
4
33.3
4
33.3

درجة
متو�سطة
تكرار
%
6
54.5
0
0
6
54.5
6
50.0
2
16.7
0
0
1
8.3
0
0

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
2
18.2
0
0
1
8.3
6
50.0
6
50.0
4
33.3
4
33.3

درجة
كبرية جداً
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اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا
ملدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف الثاين
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د .فهد ال�ضفريي ،د .عايدة العيدان

ن�سبة لل�صف الثاين يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية ،و�أن �أقل متو�سط ح�سابي ()2.55
وانحراف معياري ( )0.522كان للبند املتعلق با�ستخدام املعلمني الواجبات املدر�سية مع
املتعلمني ،حيث تركزت الن�سب املئوية للبند بني درجة �ضعيفة ودرجة متو�سطة فقط ،وهذا
يبني �أن املعلمني ال يرجحون ا�ستخدام الواجبات املدر�سية مع هذه الفئة من املتعلمني ،ولكن
هذه النتائج تختلف نوعا ما مع ما ذكره احلوراين وحمادة ( )2005يف �أن املعلم ال يقت�رص
دوره على تقدمي املادة الدرا�سية و�إمنا ينبغي �أن يحيط معرفة بخربات املتعلمني عن طريق و�ضع
�أن�شطة تعليمية ومتابعة عملية التعلم ،التي تكون �أحيانا عن طريق �أداء الواجبات املدر�سية
ومتابعة تقدم املتعلمني ونظرا لطبيعة املتعلمني يف املدار�س الفكرية ف�إنه من املمكن �إعطاء
املتعلمني الواجبات ال�سهلة التي حتتوي على بع�ض الألعاب التعليمية ملالحظة تقدم املتعلمني
وذلك للح�صول على التغذية الراجعة كما �أ�شار كل من العزة ( )2001وعبد الهادي
( )2002وهارون (� .)2005إ�ضافة �إىل ذلك ح�صل البند املتعلق باعتماد تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية ب�أعلى ن�سبة مئوية حتت نطاق درجة �ضعيفة بن�سبة  72.7%وهذا
ي�ؤكد �أن فئة املتعلمني مبدار�س الرتبية الفكرية ال تتنا�سب معهم هذه النوعية من االختبارت
وذلك ل�صعوبة �إدراك بع�ض املفاهيم و�صعوبة التعبري والكتابة عند البع�ض مثل ما �أ�شار �إليه
عبداحلميد ( ،)1999ويحيى وعبيد ( ،)2005ال�سعيد و�آخرون (� .)2006أما بالن�سبة
لأعلى متو�سط ح�سابي فقد كان للبند العا�رش املتعلق برتكيز تقومي املتعلمني على اجلوانب
املعرفية مبتو�سط  4.00وانحراف معياري ( )0.853وهذا يدل على �أن جمتمع الدرا�سة
متفق على مدى �أهمية اجلوانب املعرفية وتعزيزها لدى املتعلمني ،ولكن للرتكيز على هذا
اجلانب يجب الأخذ بعني االعتبار �أ�ساليب التقومي املتبعة مع املتعلمني للتمكن من حتقيق
الأهداف املعرفية كما �أ�شار الهارون ( )2005يف درا�سته.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثالث لل�س�ؤال الأول الذي ين�ص على“ :ما مدى مالءمة
�أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثالث يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية؟” قام الباحثان بح�ساب الن�سبة املئوية للموافقة واملتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري لكل بند من بنود اال�ستبانة.
واجلدول رقم ( )3يو�ضح �أن التوجه العام ملجتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة وذلك
بالن�سبة لل�صف الثالث يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية.
التوجه العام لإجابات جمتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة ،وقد تركزت الإجابات بني
درجة متو�سطة �إىل �ضعيفة للبنود املتعلقة بال�صف الثالث .يف حني �أن �أعلى متو�سط ح�سابي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كان ل�صالح البند املتعلق مبدى تركيز تقومي املتعلمني على اجلوانب املعرفية مبتو�سط ()4.10
وانحراف معياري ( ،)0.994وهذه املوافقة رمبا تبني �أن املنهج يركز على هذا اجلانب ورمبا
يقلل من �أهمية اجلوانب الأخرى كاجلوانب املتعلقة بالأن�شطة التعليمية واملهارية التي تتنا�سب
مع هذه الفئة من املتعلمني كما �أكده الهارون ( )2005وال�سعيد و�آخرون (.)2006
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وبالن�سبة �إىل اعتماد تقومي املتعلمني على االختبارات املو�ضوعية فقد ح�صل هذا البند
على ثاين �أعلى متو�سط ح�سابي بن�سبة ( )4.00وانحراف معياري ( .)1.054حيث �إنّ
هذه النتائج ت�شري �إىل �أن الطابع العام الختبارات متعلمي مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية للرتبية
الإ�سالمية �أخذ منط املو�ضوعي �أكرث من املقايل حيث �أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام االختبارات
املقالية كانت بن�سبة  %50حتت نطاق درجة �ضعيفة ومبتو�سط ح�سابي  3.40وانحراف

10

f
`

االنحراف املعياري= 0.980

```Y

 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية؟
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية؟
� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي -بنائي -ختامي) يف تدري�س
الرتبية الإ�سالمية
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
� 6إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟
� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي= 3.5

تكرار
%
1
919. 2.80
10.0
1
919. 3.20
10.0
2
1.252 3.30
20.0
2
1.252 3.30
20.0
4
1.506 3.40
40.0
3
1.265 3.40
30.0
4
1.350 6.60
40.0
4
1.430 3.60
40.0
4
1.337 3.70
40.0
5
1.197 3.90
50.0
4
1.054 4.00
40.0
4
0.994 4.10
40.0
التوجه العام :درجة متو�سطة
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�أدري
تكرار
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
4
40.0
2
20.0
4
40.0
4
40.0
5
50.0
3
30.0
3
30.0
4
40.0
3
30.0
1
10.0
1
10.0

درجة
متو�سطة
تكرار
%
5
50.0
5
50.0
1
10.0
1
10.0
0
0
3
30.0
2
20.0
0
0
1
10.0
4
40.0
2
20.0

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
2
20.0
3
30.0
3
30.0
1
10.0
1
10.0
1
10.0
2
20.0
2
20.0
0
0
3
30.0

درجة كبرية
جداً
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اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف الثالث
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معياري  .1.50ولكن نتائج درا�سة ال�سعيد و�آخرين ( )2006تبني �أن هذه الفئة من املتعلمني
يف�ضل �أن ي�ستخدم معها االختبارات املو�ضوعية فقط.
�أما فيما يتعلق بدليل املعلم واحتوائه �أ�ساليب تقوميية للمتعلمني فقد ح�صل هذا البند على
�أقل متو�سط ح�سابي  2.80من بني البنود وهذا يدل على �أن املعلمني يفتقرون للأ�ساليب
التقوميية التي من املمكن �أن ت�ستخدم مع هذه الفئة من املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية وفقا
ملا جاء يف البحوث الرتبوية التي حددت بع�ض الأ�ساليب التقوميية التي تتنا�سب مع طبيعة
متعلمي مدار�س الرتبية الفكرية (عبد الغفار2003 ،؛ وهارون2005،؛ وال�سعيد و�آخرون،
.)2006
وللإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الرابع لل�س�ؤال الأول الذي ين�ص على“ :ما مدى مالءمة
�أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية لل�صف الرابع يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية؟” قام الباحثان بح�ساب ن�سبة املوافقة واملتو�سط واالنحراف املعياري لكل بند من
بنود اال�ستبانة .واجلدول رقم ( )4يو�ضح نتائج ذلك.

اجلدول رقم ()4
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف الرابع
تكرار
%
0

املتو�سط

االنحراف

 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب
تقوميية متنوعة
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية؟
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي-بنائي  -ختامي) يف تدري�س
الرتبية الإ�سالمية
� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية؟
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
1
14.3
1
14.3
0
0
0
0

2.43

535.

0

2.57

787.

0

2.57

787.

1
14.3
0
0

2.57

1.134

2.71

488.

0
0
0
0
0
0
0
0

3
42.9
3
42.9
4
57.1
1
14.3

3
42.9
3
42.9
0
0
4
57.1

0
0
0
0
1
14.3
1
14.3

1
14.3
1
14.3
2
28.6
1
14.3

2.86

1.069

2.86

1.069

3.14

1.464

3.29

951.

�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟

0
0

2
28.6

1
14.3

3
42.9

1
14.3

3.43

1.134

م

6

العبارة

ال
�أدري
تكرار
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
4
57.1
4
57.1
4
57.1
5
71.4
2
28.6

درجة
متو�سطة
تكرار
%
3
42.9
2
28.6
2
28.6
1
14.3
5
71.4

درجة كبرية
جداً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()4
م

املتو�سط

االنحراف
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من املالحظ من خالل النتائج املو�ضحة يف اجلدول �أعاله� ،أن معظم البنود كانت �إجاباتها
ترتكز حتت نطاق درجة �ضعيفة ،والبند الثالث كان من �أقل البنود من حيث املتو�سط احل�سابي
الذي كان ( )2.43وبانحراف معياري ( )0.535واملتعلق بفقر دليل املعلم بالأ�ساليب
التقوميية املتنوعة .وحيث �إنّ و�سائل التقومي يجب �أن تتنوع مع هذه الفئة من املتعلمني كما
ذكر الهجر�س ( ،)2002واخلطيب واحلديدي (� )1994أن حتقيق الأهداف التعليمية ميكن
�أن يتم بطريقة القيا�س القبلي والبعدي ،و�أن ي�ستخدم كذلك املعززات واملكاف�آت كما �أ�شار
العزة ( )2001وزيتون (� .)2003إذ االهتمام ب�إطالع املعلمني على الو�سائل التقوميية املتنوعة
واحلديثة التي تتنا�سب مع متعلمي الرتبية الفكرية واملتعلقة مبادة الرتبية الإ�سالمية �أمر مهم،
خ�صو�صا �أن نتائج الدرا�سة تدل على �أن الرتكيز يف هذه املادة يرتكز حول النواحي املعرفية.
وهذه النواحي بحاجة �إىل �أ�ساليب تقوميية متعددة من �أجل حتقيق الأهداف املعرفية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي اخلام�س لل�س�ؤال الأول الذي ين�ص على“ :ما مدى مالءمة
�أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية لل�صف اخلام�س يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية؟” قام الباحثان بح�ساب ن�سبة املوافقة واملتو�سط واالنحراف املعياري لكل بند من
بنود اال�ستبانة .واجلدول رقم ( )5يو�ضح نتائج ذلك.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن التوجه العام ملجتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة وذلك
بالن�سبة لل�صف اخلام�س يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية ،و�أن نتائج ال�صف اخلام�س قريبة من
نتائج ال�صف الثالث والرابع حيث �إنّ البند الثالث املتعلق بتوفري دليل املعلم للأ�ساليب التقوميية
ح�صل على �أقل متو�سط ح�سابي والذي كان ( )2.43وبانحراف معياري (،)0.535
والبند ال�سابع املتمثل يف مدى االعتماد يف تقومي املتعلمني على االختبارات املقالية قد ح�صل
على �أعلى ن�سبة مئوية ( )%85.7حتت نطاق درجة �ضعيفة ،وهذا يدل على �أن املتعلمني
ال تنا�سبهم هذه النوعية من االختبارات و�أن االختبارات املو�ضوعية هي الأن�سب وذلك
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تكرار
%
2
1.113 3.71
28.6
2
1.069 3.86
28.6
التوجه العام  :درجة متو�سطة
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� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي = 3.0

درجة كبرية
جداً

`¡U

العبارة

درجة
درجة
ال
�أدري �ضعيفة متو�سطة
تكرار
تكرار تكرار
%
%
%
2
1
0
28.6
14.3
0
1
1
0
14.3
14.3
0
االنحراف املعياري = 0.721

درجة
كبرية
تكرار
%
2
28.6
3
42.9
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العبارة

 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب
تقوميية متنوعة
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية؟
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة
� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية؟
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي-بنائي -ختامي) يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية
� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟
� 6إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية.؟
املتو�سط احل�سابي =3.1

ال
�أدري
تكرار
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
4
57.1
6
85.7
3
42.9
5
71.4
3
42.9
4
57.1
3
42.9
3
42.9

درجة
متو�سطة
تكرار
%
3
42.9
0
0
4
57.1
1
14.3
3
42.9
0
0
1
14.3
1
14.3

2
1
28.6
14.3
2
1
28.6
14.3
1
1
14.3
14.3
0
1
0
14.3
االنحراف املعياري = 0.729

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14.3
3
42.9
2
28.6
1
14.3
3
42.9
3
42.9
3
42.9
4
57.1

درجة
كبرية جداً

تكرار
%
0
0
1
14.3
0
0
1
14.3
0
0
0
0
1
14.3
2
28.6

املتو�سط

``¿

اجلدول رقم ()5
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف اخلام�س
االنحراف
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لتنا�سبها مع قدرات املتعلمني ومما يعزز ذلك ,النتائج املطروحة يف البند الثامن الذي ين�ص
على اعتماد تقومي املتعلمني على االختبارات املو�ضوعية حيث كانت ن�سبة موافقة جمتمع
الدرا�سة ( )%57.2حتت نطاق درجة كبرية وكبرية جدا وهذا مما ي�ؤكد ما ذكره الهارون
( )2005وال�سعيد و�آخرون (.)2006

2.43

535.

2.43

1.134

2.57

535.

2.57

1.134

2.71

756.

2.86

1.069

3.17

1.215

3.29

1.380

1
14.3
1
976. 3.57
14.3
2
1.069 3.86
28.6
2
1.000 4.00
28.6
التوجه العام :درجة متو�سطة
3.57

976.

ومن ناحية �أخرى ،كان البند املتعلق بالرتكيز يف التقومي على اجلوانب املعرفية قد ح�صل
على �أعلى متو�سط ح�سابي ( )4.00وبانحراف معياري ( .)1.000و�إذا كانت النتائج ت�شري
�إىل ذلك ،ف�إنه يجب الأخذ بعني االعتبار الأ�ساليب التقوميية التي تتنا�سب مع هذه الفئة من
املتعلمني كما و�ضح ال�سعيد و�آخرون ( ،)2006وذلك مراعاة لقدراتهم العقلية املختلفة،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
باتباع طريقة معينة يف التقومي كا�ستخدام التقديرات ولي�س الدرجات كما ذكر عبد الغفار
( ،)2003ومبزج الن�شاطات النظرية والعملية كما جاء يف درا�سة �إبراهيم (.)2003وللإجابة
عن ال�س�ؤال الفرعي ال�ساد�س لل�س�ؤال الأول الذي ين�ص على“ :ما مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي
املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية لل�صف ال�ساد�س يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية؟” مت
ح�ساب ن�سبة املوافقة واملتو�سط واالنحراف املعياري لكل بند من بنود اال�ستبانة .والتوجه
العام ملجتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة لل�صف ال�ساد�س يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية،
وكانت ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة تتمثل بالرتتيب وفق �أعلى ا�ستجابه.
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املتو�سط

االنحراف

2.91

1.221

3.00

1.279

3.17

1.403

3
23.1

2
15.4

3.31

1.032

5
45.5
4
33.3
2
16.7
6
46.2

1
9.1
2
1.084 3.42
16.7
3
1.240 3.42
25.0
3
1.182 3.69
23.1
التوجه العام :درجة متو�سطة
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2.85

555.
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2.75

1.055

½

0
0
0
0
1
8.3
1
7.7

2
3
18.2
27.3
3
3
25.0
25.0
5
1
41.7
8.3
2
1
15.4
7.7
االنحراف املعياري = 0.721

2.69

751.

3.36

1.027

تو�ضح النتائج قلة تنوع الو�سائل التقوميية وتركيز التقومي على اجلوانب املعرفية حيث كان
متو�سطه احل�سابي ( )2.50وبانحراف معياري ( .)1.080وبالن�سبة ال�ستخدام التقومي

f
`

0
0

3
23.1

5
38.5

2.50

1.080

```Y

 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع
الأهداف ال�سلوكية
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املقالية؟
� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على الواجبات املدر�سية؟
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي  -بنائي  -ختامي) يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية
� 6إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات ال�شفوية؟
� 8إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي = 2.9

تكرار
%
1
10.0
0
0
1
8.3
0
0
2
18.2
3
25.0
3
25.0

`d G h ``Ç`»`d G

م

العبارة

ال
�أدري
تكرار
%
1
10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8.3

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
5
50.0
6
46.2
7
58.3
3
23.1
6
54.5
6
50.0
4
33.3

درجة
متو�سطة
تكرار
%
3
30.0
5
38.5
2
16.7
9
69.2
2
18.2
3
25.0
2
16.7

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
2
15.4
2
16.7
1
7.7
1
9.1
0
0
2
16.7

درجة
كبرية جداً
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التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صف ال�ساد�س
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 3دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب
تقوميية متنوعة.
� 7إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
املتعلمني على االختبارات املقالية؟
� 2أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة.
� 9إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
املتعلمني على الواجبات املدر�سية؟
 1يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.
 5يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل
جلميع الأهداف ال�سلوكية.
� 12إىل �أي مدى تركز يف تقومي
املتعلمني على املهارات الأدائية؟
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
( 4متهيدي -بنائي -ختامي) يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية.
�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
 6املتعلمني على االختبارات
ال�شفوية؟
� 11إىل �أي مدى تركز يف تقومي
املتعلمني على االجتاهات والقيم؟
�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
 8املتعلمني على االختبارات
املو�ضوعية؟
� 10إىل �أي مدى تركز يف تقومي
املتعلمني على اجلوانب املعرفية؟
املتو�سط احل�سابي =3.2

0
0.0
1
1.6
0
0.0
1
1.6

9
14
15.5
24.1
25
6
41.0
9.8
13
10
21.7
16.7
7
6
11.3
9.7
االنحراف املعياري = 0.765

23
39.7
13
21.3
21
35.0
31
50.0

تكرار
%
4
6.9
10
17.2
3
4.8
10
16.7
3
4.8
6
9.8
16
26.2
16
25.8

املتو�سط

``¿

م

العبارة

ال �أدري
تكرار
%
1
1.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
1.6
0
0.0

درجة
�ضعيفة
تكرار
%
25
43.1
38
65.5
15
24.2
27
45.0
25
40.3
28
45.9
25
41.0
20
32.3

درجة
متو�سطة
تكرار
%
28
48.3
5
8.6
40
64.5
22
36.7
17
27.4
8
13.1
6
9.8
14
22.6

درجة
كبرية
تكرار
%
0
0
5
8.6
4
6.5
1
1.7
17
27.4
19
31.1
13
21.3
12
19.4

درجة كبرية
جداً

االنحراف
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اجلدول رقم ()7
التكرارات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية مع ترتيبها تنازليا ملدى
مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني لل�صفوف ال�ستة
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ال�شامل جلميع الأهداف ال�سلوكية فقد ح�صل على �أعلى ن�سبة مئوية حتت نطاق درجة
�ضعيفة بن�سبة ( ،)%58.3وذلك ي�ؤكد ما جاء مع البند الثالث والعا�رش املتعلقني بار�شاد دليل
املعلم �إىل �أ�ساليب تقوميية متنوعة و تركيزه على اجلوانب املعرفية يف تقومي املتعلمني ،و�أنه
يجب �أن تتعدد الأ�ساليب التقوميية مع هذه الفئة من املتعلمني كما جاء يف درا�سة ال�سعيد
و�آخرين ( .)2006من خالل عر�ض النتائج يف اجلدول رقم (� )7سنتعرف على نتائج مقارنة
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل بند من بنود اال�ستبانة لل�صفوف ال�ستة من
حيث مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني امل�ستخدمة مبادة الرتبية الإ�سالمية مبدار�س ت�أهيل
الرتبية الفكرية.

2.67

825.

2.78

1.185

2.92

708.

2.92

1.069

2.97

940.

3.05

1.087

3.30

1.295

3.39

1.192

12
20.7
16
1.037 3.61
26.2
16
1.043 3.72
26.7
17
963. 3.92
27.4
التوجه العام  :درجة متو�سطة
3.57

1.078

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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�أما ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة ون�صه "هل توجد فروق لها داللة �إح�صائية بني ال�صفوف ال�ستة
من حيث مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية
الفكرية يف دولة الكويت؟" وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
للفروق بني املتو�سطات ملالءمة الأن�شطة التعليمية لل�صفوف ال�ستة لكل البنود كما هو مبني
يف جدول رقم (.)8

```Y

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

10

`¡U

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن التوجه العام ملجتمع الدرا�سة كان بدرجة متو�سطة وذلك
بالن�سبة لل�صفوف ال�ستة يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية ،و�أن لعملية التقومي �أهمية كبرية
يف منهج الرتبية اخلا�صة وهي من العنا�رص الأ�سا�سية فيه ،فهي ت�شمل الك�شف عن مدى �سري
العمل يف اخلطط الفردية ومدى جناحها يف اال�ستجابة ملتطلبات وحاجات التلميذ اخلا�صة،
ثم مدى حتقيقها للأهداف الرتبوية والتعليمية  ،التي مت حتديدها وكل هذا يهدف يف
ومن َّ
النهاية �إىل اتخاذ قرارات حول م�ستقبل املتعلم  .ولدقة و�أهمية التقومي يف الرتبية اخلا�صة؛
ف�إننا يجب �أن نختار الو�سائل والأ�ساليب والأدوات بكل عناية بحيث تتنا�سب مع قدرات
املتعلمني كما �أ�شار �إليه الهارون (.)2005
ومن خالل النظر �إىل نتائج اجلدول رقم ( )7املتعلق مبحور �أ�ساليب تقومي املتعلمني جند
�أن هناك �ستة بنود ح�صلت على درجة �ضعيفة وثالثة بنود ح�صلت على درجة متو�سطة
وثالثة بنود ح�صلت على درجة كبرية .ولو دققنا النظر يف البنود التي نالت الدرجة ال�ضعيفة
والدرجة املتو�سطة لوجدناها يف غاية الأهمية من حيث معرفة امل�ستوى احلقيقي للطالب
ومدى منا�سبة اخلطة املو�ضوعة مل�ستواه ،فهي ت�شمل "التنوع يف �أ�ساليب التقومي ،و�أ�ساليب
التقومي تقي�س الأهداف املو�ضوعة  ،وا�ستخدام التقومي امل�ستمر  ،وا�ستخدام التقومي ال�شامل
جلميع الأهداف ال�سلوكية ،والرتكيز على املهارات الأدائية يف عملية التقومي".
ومن هنا ف�إن النتائج التي يح�صل عليها املتعلم والتي ت�ؤهله �إىل االنتقال �إىل مرحلة �أخرى
متقدمة قد تكون م�ضلله وغري �صادقة ،مما تعود �سلب ًا على املتعلم نف�سه ،فهو عندما ينتقل من
مهارة �إىل مهارة متقدمة دون �إتقان املهارة الأوىل �سيف�شل �سوف يف�شل يف �أداء املهارة اجلديدة
والتي من �ش�أنها �أن تُ�شعره بالإحباط وانطفاء الدافعية لديه ،ومن املعلوم �أي� ًضا �أن عملية التعليم
يف الرتبية اخلا�صة تكون مت�سل�سلة ومتدرجة من ال�سهل �إىل ال�صعب و�أن التلميذ ال ينتقل �إىل
املهارة التالية حتى يتقن املهارة الأوىل كما �أو�صى بذلك ال�سعيد و�آخرون (.)2006
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اجلدول رقم ()8
حتليل التباين للفروق بني املتو�سطات حول مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني
لل�صفوف ال�ستة يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية
م

البنود

م�صدر التباين

1

يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
متنوعة.

2

�أ�ساليب التقومي املوجودة يف كتاب
املتعلم تقي�س الأهداف املو�ضوعة.

3

دليل املعلم ير�شد �إىل �أ�ساليب
تقوميية متنوعة.
يتم ا�ستخدام التقومي امل�ستمر
(متهيدي  -بنائي  -ختامي) يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية.
يتم ا�ستخدام التقومي ال�شامل
جلميع الأهداف ال�سلوكية.

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
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6

�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
املتعلمني على االختبارات ال�شفوية؟

7

�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
املتعلمني على االختبارات املقالية؟

8

�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي املتعلمني
على االختبارات املو�ضوعية؟

9

�إىل �أي مدى تعتمد يف تقومي
املتعلمني على الواجبات املدر�سية؟

10

�إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على اجلوانب املعرفية؟

11

�إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على االجتاهات والقيم؟

12

�إىل �أي مدى تركز يف تقومي املتعلمني
على املهارات الأدائية؟

جمموع
املربعات
6.113
45.818
51.931
1.914
24.241
26.155
1.428
31.165
32.593
3.535
78.344
81.879
6.008
59.921
65.930
1.579
61.621
63.200
5.876
73.505
79.382
2.993
58.060
61.053
4.871
57.254
62.125
1.154
53.415
54.569
2.288
59.432
61.719
2.260
93.670
95.930

درجات
احلرية
5
52
57
5
52
57
5
48
53
5
52
57
5
51
56
5
49
54
5
49
54
5
51
56
5
50
55
5
52
57
5
51
56
5
51
56

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

1.223
881.

1.388

0.244

383.
466.

0.821

0.540

286.
649.

0.440

0.819

707.
1.507
1.202
1.175

0.469

0.797

1.023

0.414

316.
1.258

0.251

0.937

1.175
1.500

0.783

0.567

599.
1.138
974.
1.145

0.526

0.756

0.851

0.521

231.
1.027

0.225

0.950

458.
1.165

0.393

0.852

452.
1.837

0.246

0.940

يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم (� )8أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ال�صفوف
ال�ستة للبنود املذكورة يف اجلدول من حيث مدى مالءمة �أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية
الإ�سالمية مبدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية بدولة الكويت.

عر�ض نتائج ال�سوال الثالث

�أما بالن�سبة لل�س�ؤال الثالث للدرا�سة والذي كان �س�ؤاال مفتوح ًا واملتعلق مبعرفة الأفكار
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من خالل النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية و�ضمن حدودها ف�إنه ميكن تقدمي
التو�صيات الآتية:
 ا�ستخدام �أ�ساليب تقوميية متنوعة لتقومي املتعلمني. �إعداد كرا�سة خا�صة حتتوي على �أ�ساليب تقوميية متنوعة جلميع الدرو�س املقررة . ا�ستخدام التقومي امل�ستمر [التمهيدي – البنائي – اخلتامي] يف تدري�س مادة الرتبيةالإ�سالمية.
 -ا�ستخدام التقومي ال�شامل جلميع الأهداف ال�سلوكية.
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تو�صيات الدرا�سة
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واملقرتحات التي تراها الهيئة التعليمية املتمثلة يف جمتمع الدرا�سة من حيث مدى مالءمة
�أ�ساليب تقومي املتعلمني ملادة الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س ت�أهيل الرتبية الفكرية يف دولة
الكويت فقد �أجمعت اقرتاحات جمتمع الدرا�سة على �أن الطالب املعوق يعتمد على الأ�سلوب
ال�شفوي والتقومي عن طريق اللعب .كما �أو�صت با�ستخدم الو�سائل التعليمية والتقنيات
الرتبوية وبع�ض الأ�ساليب ك�أ�سلوب عر�ض ال�صور ب�شكل مرئي حيث �إنه �أف�ضل من الأ�سلوب
الكتابي والتحريري خ�صو�صا مع هذه الفئة من املتعلمني ،و�أنه يجب الرتكيز على الطالب
وعلى املهارات الأدائية وعلى القيم واجلوانب ال�سلوكية والرتكيز على عمل تدريبات �شفوية
وعملية متكن املتعلم من التعبري وجتعله يبدي ر�أيه يف ّ
حل بع�ض امل�شكالت.
وقد علق جمتمع الدرا�سة ب�أنّ هناك بع�ض التقوميات ال ت�شمل احلقائق الواردة يف الدر�س
و�أن بع�ض الدرو�س ال يوجد لها تقومي .وبع�ض �أ�سئلة تقومي الكتاب املدر�سي متيل �إىل التقليدية
ولي�س بها ابتكار وال تنوع وتوجد بها �أخطاء يف ال�صياغة يف طريقة عر�ض بع�ض الأ�سئلة.
واقرتح جمتمع الدرا�سة االعتماد على االختبارات ال�شفوية بدل االختبارات التحريرية
والتقليل من درجة االختبارات التحريرية وزيادة درجة االختبارات ال�شفوية .وانتقد جمتمع
الدرا�سة بع�ض الأ�سئلة تو�ضع يف االختبارات دون ترقيم حيث ي�صعب على الطالب التو�صيل
والإجابة عنها يف االختبار ،وكذلك مت نقد كرثة الأ�سئلة املقالية و�صعوبتها على امل�ستوى
الفعلي للمتعلمني.
واقرتح جمتمع الدرا�سة عمل ور�ش لتقومي االجتاهات والقيم على ح�سب العادات والتقاليد
وتت�ضمن اجلانب املعريف والفكري و�أن يراعى فيها قدرات وخ�صائ�ص املتعلمني ،واقرتح
�أي�ضا عمل كرا�سة خا�صة للتقومي حتتوي على �أ�سئلة مبتكرة منوعة و�شائقة وعمل ملخ�صات
�سبورية ،و�أن مينع �أولياء الأمور من التدخل يف حل واجبات املتعلمني.
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�إبراهيم ،جمدي ( .)2003مناهج تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء متطلباتهم الإن�سانية
واالجتماعية واملعرفية .القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
�أبوعالم ,رجاء حممود ( .)1987قيا�س وتقومي التح�صيل الدرا�سي (ط .)1الكويت :دار القلم
للن�رش والتوزيع.
احلديدي ،منى ،واخلطيب ،جمال ( .)2005ا�سرتاتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلا�صة.
عمان :دار الفكر.
حمدان ,حممد زياد ( .)1980تقييم التعلم �أ�س�سه وتطبيقاته (ط  .)1لبنان ،بريوت .دار العلم
للماليني.
احلوراين ,حممد حبيب ،والعجمي ,حمد بليه ( .)2005القيا�س والتقومي ت�شخي�ص املوهبة
والتفوق .حويل ،دولة الكويت :املكتبة الأكادميية للطباعة وللن�رش والتوزيع.
احلوراين ,حممد حبيب ،وحمادة ,لولوة نهابة ( .)2005القيا�س والتقومي يف الرتبية اخلا�صة
(ط .)1الكويت :املكتبة الأكادميية للطباعة والن�رش والتوزيع.
اخلطيب ،جمال واحلديدي ،منى ( .)1994مناهج و�أ�ساليب التدري�س يف الرتبية اخلا�صة.
الأردن ،عمان :كلية العلوم الرتبوية.
اخلوالدة ,نا�رص �أحمد وعيد ,يحي �إ�سماعيل ( .)2001طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها
وتطبيقاتها العملية (ط .)1حويل ،دولة الكويت :مكتبة الفالح.
زيتون ،كمال عبداحلميد ( .)2003التدري�س لذوي االحتياجات اخلا�صة .القاهرة :عامل
الكتب.
�سامل ،كمال ،و�صادق ،فاروق ( .)1988الفروق الفردية لدى العاديني وغري العاديني .القاهرة:
مكتبة ال�صفحات الذهبية.
ال�ساموك� ,سعدون حممود ( .)2005تدري�س الرتبية الإ�سالمية تخطيط -طرق – تقومي (ط.)1
عمان – الأردن :دار وائل للن�رش والتوزيع.
ال�ساموك� ,سعدون حممود ،وال�شمري ,هدى علي جواد ( .)2005تقومي تعلم الرتبية الإ�سالمية
(ط .)1عمان ،الأردن :دار وائل للن�رش والتوزيع.
ال�سعيد� ،سعيد ،وعبد الوهاب ،فاطمة ،وعبد القادر ،عبد القادر ( .)2006برامج الرتبية
اخلا�صة ومناهجها بني الفكر والتطبيق والتطوير .القاهرة :عامل الكتب.
ال�شمري ,هدى على جواد ( .)2003طرق تدري�س الرتبية الإ�سالمية (ط .)1عمان ،الأردن:
دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.
ال�رصاف ,قا�سم على ( .)2002القيا�س والتقومي يف الرتبية والتعليم .القاهرة – جمهورية م�رص
العربية :دار الكتاب احلديث.
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وزارة الرتبية ( .)2002جلنة ا�ستكمال متابعة وتقييم جتربة �إدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة يف تدري�س
مناهج التعليم العام للمتعلمني ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف املرحلة االبتدائية .الكويت :مطبعة
وزارة الرتبية.
يحيى ،خولة وعبيد ،ماجده ( .)2005الإعاقة العقلية .عمان :دار وائل للن�رش والتوزيع.
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عبد احلميد ،حممد ( .)1999تعليم الأن�شطة واملهارات لدى الأطفال املعاقني عقلياً .القاهرة :دار
الفكر العربي.
عبد الغفار� ،أحالم ( .)2003تربية املتخلفني عقلياً (ط .)1القاهرة :دار الفجر للن�رش
والتوزيع.
عبدالهادي ,نبيل ( .)2002املدخل �إىل القيا�س والتقومي الرتبوي وا�ستخدامه يف جمال التدري�س
ال�صفي .عمان – الأردن :دار وائل للن�رش والتوزيع.
الع ّزه� ،سعيد ( .)2001الإعاقة العقلية .عمان :الدار العلمية الدولية للن�رش والتوزيع ودار
الثقافة للن�رش والتوزيع.
الع ّزه� ،سعيد ( .)2001الرتبية اخلا�صة لذوي الإعاقات العقلية والب�رصية وال�سمعية واحلركية.
عمان :الدار العلمية الدولية للن�رش والتوزيع ودار الثقافة للن�رش والتوزيع.
عقل� ,أنور ( .)2001نحو تقومي �أف�ضل .بريوت – لبنان :دار النه�ضة العربية للطباعة والن�رش
والتوزيع.
العلبان ،كفاية؛ امل�سلم ،رابحة ( .)2001الرتبية اخلا�صة يف الكويت .الكويت :مكتبة وزارة
الرتبية ،مطابع القب�س التجارية.
الهجر�س� ،أمل ( .)2002تربية الأطفال املعاقني عقلياً .م�رص :دار الفكر العربي.
هارون� ،صالح (“ .)2005تدري�س وتدريب التالميذ املتخلفني عقلياً :منوذج ا�سرتاتيجية مقرتحة”
�أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلا�صة .م�سرتجع من املوقعwww .gulfkids.com :
وزارة الرتبية ( .)1990معامل الرتبية اخلا�صة يف واقعها اجلديد� :إدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة.
الكويت :مطبعة وزارة الرتبية.
وزارة الرتبية ( .)1993الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة .الكويت .م�سرتجع من املوقعhttp://:
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كلية العلوم الرتبوية
اجلامعة الأردنية

`d G h ``Ç`»`d G

�أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ومفهوم الذات
الأكادميي لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي

10

``¿

2010 000```e
-2

�أ .د� .شفيق عالونه ،د .علي بني حمد

�أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ومفهوم الذات
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�أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ومفهوم الذات الأكادميي
لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي
د .علي �أحمد بني حمد
كلية العلوم الرتبوية
اجلامعة الأردنية

�أ .د� .شفيق فالح عالونه
كلية الآداب والعلوم
جامعة الريموك
امللخ�ص

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ومفهوم الذات
الأكادميي لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،مقارنة بالطريقة التقليدية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )114طالب ًا وطالبة ،اختريوا ق�صداً ،ق�سمت العينة �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية .در�ست املجموعة التجريبية اللغة العربية باحلا�سوب ،بينما در�ست املجموعة
ال�ضابطة بالطريقة التقليدية ،وا�ستمرت التجربة ف�ص ًال درا�سياً .وقد �أظهرت نتائج حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAفروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل تعزى
ملتغري طريقة التدري�س ،ول�صالح �أفراد املجموعة التجريبية .لكنها مل تظهر فروقا ذات
داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات الأكادميي تعزى ملتغري طريقة التدري�س.
الكلمات املفتاحية :التدري�س باحلا�سوب ،التح�صيل ،مفهوم الذات الأكادميي ،ال�صف الثالث
الأ�سا�سي.
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This research aimed at studying the effect of computer assisted instruction
on the achievement, and academic self-concept of third grade students.
The sample of the study consisted of (114) students selected intentionally,
and distributed to two groups: an experimental group consisting of two classes
and one class as a control group. The experimental group studied the Arabic
language through a computerized program, while the control group was taught
by the traditional method.
Analysis of covariance (ANCOVA) revealed statistically significant differences between the two groups, in favor of the experimental group in achievement. But no significant differences were found in the academic self-concept
between the two groups.
Key words: computer-assisted instruction, academic achievement, academic selfconcept, third-grade students.
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�أ .د� .شفيق عالونه ،د .علي بني حمد

�أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ومفهوم الذات الأكادميي
لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي
�أ .د� .شفيق فالح عالونه
كلية الآداب والعلوم
جامعة الريموك

مقدمة

د .علي �أحمد بني حمد
كلية العلوم الرتبوية
اجلامعة الأردنية

د�أبت وزارة الرتبية والتعليم منذ �سنوات على التجديد والتطوير يف جميع املجاالت
لتقدمي م�ستوى منا�سب لتعليم الطلبة ،ومت عقد م�ؤمترات وندوات ومبادرات ،وعملت �أي�ضا
على �إدخال التكنولوجيا التعليمية وعلى ر�أ�سها احلا�سوب يف العملية التعليمية ،و�أولت هذا
اجلانب اهتمام ًا كبرياً ،وعملت على تهيئة الظروف املدر�سية املنا�سبة لتعليم الطلبة ب�أعلى
درجة من الفاعلية.
�إن الطالب هو حمور العملية التعليمية التعلمية ،وجميع اخلطط والتطوير والتغيري التي
تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم هي مل�صلحة الطالب ،ومن �أجل تقدمي املعرفة ب�أف�ضل الطرق
و�أ�سهلها ،وبدرجة عالية من الفائدة .ومع كل ما يقدم من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف جمال
االهتمام بالتعليم؛ �إال �أن املالحظ وجود �ضعف يف م�ستوى الطلبة التح�صيلي يف اللغة العربية،
وبخا�صة �إذا نظرنا �إىل مادة اللغة العربية؛ بو�صفها مادة حمورية يف هذه املرحلة التعليمية ،و�إن
امل�ستوى اجليد فيها ينعك�س �إيجابيا على باقي املواد الدرا�سية.
�إن �ضعف التح�صيل يف اللغة العربية ،وبخا�صة يف بداية ال�سلم التعليمي ،وعدم رغبة
الطلبة يف التعلم والت�رسب من املدر�سة ،وغريها من امل�شاكل ،دعت �إىل التفكري يف البحث عن
�أف�ضل طرق التدري�س و�أف�ضل الو�سائل التكنولوجية لتقدمي املعرفة من خاللها ،جلعلها حمببة
وت�شد انتباه الطلبة وتثري دافعيتهم للتعلم.
�إن ا�ستخدام �أكرث من حا�سة يف تقدمي املحتوى يزيد من التح�صيل ،فقد بينت بع�ض
الدرا�سات �أن الأفراد يتذكرون  %10مما يقر�أونه ،و %20مما يرونه �أو ي�سمعونه ،و %40مما
يرونه وي�سمعونه .ومن خالل التعلم بوا�سطة احلا�سوب وتفاعل الطالب مع مايتعلمه ،يتذكر
حوايل  %70من املعلومات وذلك يعود �إىل حقيقة �أنهم ي�شاهدون وي�سمعون ويتفاعلون مع
الربنامج (.)Guckel & Ziemer, 2002

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إزاء ذلك فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�س ّلط ال�ضوء على التجربة اجلديدة التي تقوم بها وزارة
الرتبية والتعليم يف التدري�س ،وتو�ضيح �أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل يف اللغة العربية
ومفهوم الذات الأكادميي عند طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي.
التدري�س باحلا�سوب يقوم على ا�ستخدام برجميات احلا�سوب التعليمية ك�أحد الو�سائل
التعليمية الأ�سا�سية امل�ساعدة يف عملية التعليم والتعلم ،وتتميز هذه الربجميات بالتفاعل مع
املتعلم ،مما مييز ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم عن الو�سائل التكنولوجية الأخرى .ومن مزايا
هذه الربامج �إثارتها للمتعلم ب�شكل يدفعه للم�شاركة الف ّعالة يف الدر�س ،وحفز طاقاته من �أجل
موا�صلة العمل مع الربنامج ،وم�ساعدة الطالب على التغلب على امللل �أو الرتابة التي قد ت�صيبه
من جراء درا�سة بع�ض املو�ضوعات غري املحببة �أو املجردة بالن�سبة �إليه .وميتاز �أي�ضا بعنا�رص
الت�سلية والت�شويق والإثارة وزيادة الدافعية لدى املتعلم (املو�سى2002 ،؛ & Nickerson
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كما �ساعدت التكنولوجيا احلديثة ومن بينها احلا�سوب؛ املعلمني يف تقدمي املواد املختلفة
للطلبة .وذكر زيتون ( )2004بع�ض املميزات التي وفرها احلا�سوب للمعلمني ومنها:
ا�ستخدام املعلم للحا�سوب يوفر له الوقت الذي ميكنه من بذل مزيد من الأن�شطة ال�صفية
الأخرى ،ورعاية جميع الطلبة مبختلف م�ستوياتهم مبا فيهم الطلبة املتفوقون ،ف�ضال عن الذين
لديهم �صعوبات تعلم ،ويزيد احلا�سوب من �سيطرة املعلم على املوقف التعليمي ،وا�ستخدام
املعلم للحا�سوب كو�سيلة تعليمية ميكن املعلم من التحكم يف معدل تعلم الطالب ،وتوجيه
الأن�شطة ال�صفية نحو حتقيق الأهداف التعليميةّ ،
وميكن احلا�سوب املعلم من تعديل �أ�ساليب
�رشحه وطرق تدري�سه مبا يتالءم مع م�ستويات الطالب.
يعد مفهوم الذات من املفاهيم الأ�سا�سية يف درا�سة ال�شخ�صية الإن�سانية والتكيف النف�سي
ّ
واالجتماعي ،باعتباره قوة موجهة ل�سلوك الفرد ولدافعيته وي�ؤثر يف توقعاته جتاه ذاته وجتاه
الآخرين ويحدد ب�شكل كبري �أهداف الفرد وطموحاته (العتوم والفرح.)1995،
�إن مفهوم الذات لي�س �شيئ ًا موروث ًا لدى الإن�سان ،ولكنه يت�شكل خالل التفاعل مع البيئة
التي يعي�ش فيها ،ابتدا ًء من الطفولة وعرب مراحل النمو املختلفة .كما �أن الوعي بالذات يبد�أ
�ضعيف ًا عند بداية حياته ،وينمو ويتطور بات�ساع البيئة التي يتفاعل معها ،ونوع الرتبية التي
يتلقاها .ومن خالل اخلربات اجلزئية واملواقف التي مير بها الفرد يف �أثناء حماولته للتكيف مع
البيئة املحيطة به.
وقد بني �شافل�سون و�آخرون ( )Shavelson, Hubner & Stanton, 1976ب�أن مفهوم

10
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.)Zodhiates, 1988
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الذات ميكن �أن يتخذ �شكال هرميا من خربات الفرد يف �أو�ضاع وظروف عند قاعدة الهرم
�إىل مفهوم الذات على القمة .فمفهوم الذات العام ميكن تق�سيمه �إىل مكونني:
 .1مفهوم الذات الأكادميي ،وميكن تق�سيمه �إىل جمال املادة الدرا�سية ،مثل مفهوم الذات يف
اللغة العربية� ،أو مفهوم الذات يف الريا�ضيات .ثم يف جماالت حمددة يف املادة الدرا�سية.
 .2ومفهوم الذات غري الأكادميي ،ميكن تق�سيمه �إىل مفاهيم ذات اجتماعية ،وج�سمية وثم
تق�سم �إىل جوانب حمددة بطريقة ت�شبه الطريقة يف مفهوم الذات الأكادميي.
�إن للمدر�سة دورا يف منو وتغيري مفهوم الذات ومفهوم الذات الأكادميي لدى الطلبة على
وجه اخل�صو�ص ،كما �أن الأفكار الأكرث �أهمية يف الت�أثري يف �سلوك الطلبة هي تلك الأفكار
التي يكونونها عن �أنف�سهم ،والتي يتكون جزء كبري منها من اخلربات املدر�سية (Jordan,
 .)1981كما تعد هذه اخلربات من امل�صادر الرئي�سة التي ت�شكل الذات ،حيث مير الطالب
بخربات وظروف ومواقف وعالقات جديدة ،فيبد أ� يف تكوين �صورة جديدة عن قدراته
اجل�سمية والعقلية و�سماته االجتماعية واالنفعالية ،مت�أثرا يف ذلك بالأو�صاف التي ي�صفها
الآخرون لذاته .كما �أن النجاح والف�شل الدرا�سي ي�ؤثران يف الطريقة التي ينظر بها الطلبة �إىل
�أنف�سهم .فالطلبة ذوو التح�صيل املرتفع من املحتمل �أن يطوروا م�شاعر �إيجابية نحو ذواتهم
وقدراتهم (الديب.) 1994،
كما �أن معظم الأبعاد املتعددة ملفهوم الذات ( القدرة البدنية ،واملظهر البدين ،وعالقات
الأقران ،والعالقات مع الوالدين ،والقراءة ،والريا�ضيات ،والقدرات املدر�سية العامة) تنخف�ض
وب�شكل دال خالل مرحلة ما قبل املراهقة (ال�صفوف من الثاين اىل التا�سع) .وعلى نحو مماثل
در�س برينت ( )Burnett, 1996االختالفات املتعلقة بالعمر واجلن�س بني طالب ال�صفوف
(الثاين �إىل ال�سابع) فيما يت�صل مبفاهيم ذات حمددة .ووجد ب�أن هناك تراجعا يرتبط بالعمر
فيما يتعلق بحب املوا�ضيع املدر�سية واال�ستمتاع بها ،كما وجد �أن ت�صورات الأطفال عن
قدراتهم يف الريا�ضيات والقراءة كانت ترتاجع هي الأخرى مع مرور الزمن .وف�رس الباحث
هذا الرتاجع بحدوث تغري يرتبط بالعمر يف �سياق التحول من التمحور حول الذات �إىل
املو�ضوعية ،وتناق�ص الإذعان للآخرين (.)Burnett & Proctor, 2002
وعن عالقة كل من التح�صيل ومفهوم الذات؛ ك�شفت الدرا�سات عن وجود عالقة
مهمة بني التح�صيل الأكادميي ومفهوم الذات ،حيث بلغ متو�سط االرتباط ( )0.4بني
التح�صيل يف مو�ضوع معني ،ومفهوم الذات لدى الطالب يف ذلك املو�ضوع (Burnett
 .)& Proctor, 2002كما بينت درا�سة �سرتين (� )Strein, 1993أن مفهوم الذات العام
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يرتبط ب�شكل �ضعيف بالتح�صيل �أو الأداء الأكادميي كما يقا�س من خالل االختبارات �أو
العالمات .ولكن مفهوم الذات الأكادميي يرتبط �إيجابيا بالتح�صيل .و�أيدت ذلك درا�سة
جوردان ( )Jordan, 1981عالقة بني مفهوم الذات الأكادميي والتح�صيل الأكادميي ،ودلت
النتائج �أي� ًضا �أنه كلما ارتفعت درجات مفهوم الذات الأكادميية التي يح�صل عليها الفرد تبعها
ارتفاع يف التح�صيل .وقد �أجريت العديد من الدرا�سات يف العالقة بني التدري�س باحلا�سوب
والتح�صيل ،ففي درا�سة لياو( )Liao, 2007التي هدفت �إىل مراجعة الأبحاث التي �أجريت
ملقارنة طريقة التدري�س باحلا�سوب ،بالطريقة التقليدية يف تايون .مت حتليل ( )52درا�سة حول
املو�ضوع من �أربعة م�صادر ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التدري�س باحلا�سوب �أف�ضل من
التدري�س بالطريقة التقليدية.
وهناك درا�سات �أ�شارت �إىل وجود �آثار �إيجابية ذات داللة �إح�صائية ،على حت�صيل الطالب
يف املواد الدرا�سية ،تعزى �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س .ومن هذه الدرا�سات درا�سة
نيونو ( ،)Nuno, 2005ودرا�سة جادج ( ،)Judge, 2005ودرا�سة �أردنر وقاي وبو�ش
( ،)Erdner, Guy & Bush, 1998ودرا�سة �سرتو�سل ( ،)Strohsahl, 1994ودرا�سة
رجلن وبتلر ( )Reglin & Butler, 1989يف حني مل جتد درا�سات �أخرى �أثراً ايجابي ًا
للتدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل ،من هذه الدرا�سات؛ درا�سة جعفر (،)Jafer, 2003
ودرا�سة �ست بيري ( ،)St. Pierre, 1992ودرا�سة جراي�سون ( ،)Grayson, 1990ودرا�سة
رجلن ( .)Reglin, 1988ففي درا�سة نيونو (� )Nuno, 2005أجاب عن ال�س�ؤال التايل :هل
التدري�س باحلا�سوب �أداة ف ّعالة يف تدري�س القراءة والكتابة يف ال�صف الدرا�سي؟ حاولت هذه
الدرا�سة حتري القيمة الفعلية للتدري�س باحلا�سوب يف ال�صف من خالل تقييم برامج خمتلفة،
وقامت الدرا�سة ب�إعداد برنامج حا�سوبي واختباره .كان هذا الربنامج خا� ًصا بالأ�صوات
يف اللغة الإجنليزية ويغطي ( )42مقطع ًا �صوتي ًا يف اللغة .اختربت الدرا�سة هذا الربنامج من
خالل تدري�سه لـ ( )60طالب ًا (�صفني من مرحلة ريا�ض الأطفال 30 ،طالب ًا يف كل �صف).
وجاءت نتائج الدرا�سة لتدعم بو�ضوح قيمة التدري�س وفاعليته باحلا�سوب يف ال�صفوف
الدرا�سية احلديثة.
وبحث جادج ( )Judge, 2005عن ت�أثري تكنولوجيا احلا�سوب يف التح�صيل الأكادميي
عند الأطفال الأمريكان من �أ�صل �أفريقي ،يف البيت واملدر�سة .ت�ألفت العينة من ()1601
طفل يف املدار�س احلكومية الذين يدر�سون يف ريا�ض الأطفال ،وال�صف الأول .النتائج
دلت على �أن ا�ستعمال احلا�سوب ،والربجميات ،واحلوا�سيب يف املدر�سة؛ ارتبطت ارتباط ًا
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�إيجابي ًا بالتح�صيل الأكادميي .بالإ�ضافة �إىل �أن اال�ستعمال املتكرر للربجميات من �أجل الق�ضاء
على الأمية ،والريا�ضيات ،والألعاب ،كان مرتبط ًا ارتباط ًا �إيجابي ًا بالتح�صيل الأكادميي يف
الرو�ضة.
وقام جعفر ( )Jafer, 2003بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء اثر التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب يف
حت�صيل طلبة ال�صف الرابع واجتاهاتهم نحو ق�ضايا ال�صحراء ،وا�ستق�صاء ت�أثري التعليم مب�ساعدة
احلا�سوب يف حت�صيل واجتاهات الطلبة ذوي القدرات القرائية العليا والدنيا  .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )181طالب ًا من ال�صف الرابع من مدر�ستني يف منطقة قروية جنوب �رشق والية
يح�سن حت�صيل
يوتا الأمريكية وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التعليم مب�ساعدة احلا�سوب مل ّ
الطلبة ،ومل ي� ِ ّؤد �إىل زيادة االجتاهات الإيجابية نحو ق�ضايا ال�صحراء .كما �أن التعليم مب�ساعدة
يح�سن حت�صيل واجتاهات الطلبة ذوي القدرات القرائية املختلفة .وبينت النتائج
احلا�سوب مل ّ
�أي� ًضا �أن التعليم مب�ساعدة احلا�سوب هو �أداة لي�ست �أكرث فاعلية من التدري�س التقليدي.
ويف درا�سة �إردنر وقاي وبو�ش ( )Erdner, Guy & Bush, 1998تناولت ت�أثري التعليم
امل�ستند �إىل احلا�سوب على حت�صيل القراءة لتالميذ ال�صف الأول يف مدر�ستني ابتدائيتني.
�شاركت يف الدرا�سة جمموعتان ،ت�ألفت الأوىل من طالب كانوا يتلقون تعليم ًا ي�ستند �إىل
احلا�سوب داعم ًا لدرو�س القراءة ،يف حني ت�ألفت املجموعة الثانية من طالب مل يكونوا
حت�س ٍن يف التح�صيل
يتلقون مثل هذا التعليم يف درو�س القراءة .و�أ�شارت النتائج �إىل ظهور ّ
دال �إح�صائيا لدى الذكور ،الذين ك�شفوا عن معدل زيادة دال �إح�صائيا عندما تلقوا تعليم ًا
م�ستنداً �إىل احلا�سوب.
وبني �سرتو�سل (� )Strohsahl, 1994أثر التدري�س باحلا�سوب يف التح�صيل لدى طالب
ال�صف ال�سابع .وهدفت الدرا�سة �إىل حتديد �أثر برنامج تدري�س باحلا�سوب يف مو�ضوعات
القراءة ،والريا�ضيات ،واللغة .وحتديداً فيما �إذا كان التح�سن يف التح�صيل يرتبط مب�ستويات
قدرة خمتلفة� ،أو باجلن�س� .أو بالعرق .وقد مت اختيار ( )5مدار�س جتريبية تقوم بتطبيق برنامج
التدري�س باحلا�سوب ومدر�سة واحدة ال تقوم بذلك .مت اختيار عينة من ( )187طالب ًا من
ال�صف ال�سابع� .أ�شارت النتائج �إىل �أن الطالب الذين تلقوا تدري�س ًا يف اللغة ا�شتمل على
التدري�س باحلا�سوب قدموا �أدا ًء �أعلى ب�شكل دال يف اختبارات التح�صيل يف اللغة؛ ّمما هو
عليه بالن�سبة للطالب الذين مل يتلقوا التدري�س باحلا�سوب .كما حقق الذكور عالمات �أعلى
من الإناث يف حت�صيل اللغة.
ومن الدرا�سات التي تناولت �أثر التدري�س باحلا�سوب يف مفهوم الذات الأكادميي .درا�سة
�ست بيري ( )St. Pierre, 1992بني فيها ت�أثري التدري�س باحلا�سوب والتدري�س التقليدي يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

مهارة الكتابة يف اللغة الإجنليزية ومفهوم الذات الأكادميي لدى طالب ال�صف التا�سع.
وقد متت مقارنتهم بطالب من ال�صف التا�سع تلقوا تدري�س ًا تقليدي ًا فقط يف الكتابة باللغة
م�ساو يف
الإجنليزية .ا�شتملت املجموعة ال�ضابطة على ( )18طالب ًا وكان هناك عدد
ٍ
املجموعة التجريبية التي تلقت تدري�س ًا تقليدي ًا وتدري�س ًا باحلا�سوب ملدة (� )3ساعات يف
الأ�سبوع على امتداد (� )14أ�سبوع ًا .وقد �أ�شارت النتائج �إىل ظهور �أثر ذي داللة �إح�صائية
ملجموعة الكتابة فيما يتعلق بتح�صيل الكتابة .ومل يظهر اختالف دال بني املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة يف مقايي�س ( )Brookoverالتي تتبعها والية مي�شغان عن مفهوم الذات
املتعلق بالقدرة ومفهوم الذات الأكادميي يف مواد اللغة الإجنليزية ،والكتابة باللغة الإجنليزية،
ومعاجلة الكلمات با�ستخدام احلا�سوب.
وقد �أجرى جراي�سون ( )Grayson, 1990درا�سة بعنوان اثر التدري�س باحلا�سوب يف
مهارات القراءة ،ومفهوم الذات الأكادميي ،وتقدير الذات على قراءة الطالب التعوي�ضية
( .)Remedial Readingومن خالل حتليل التباين امل�شرتك ملقارنة االختالفات يف التح�صيل
بني املجموعات ،مت احل�صول على قيا�سات لتقدير �أثر برامج تدري�س القراءة باحلا�سوب يف
مفهوم الذات ،وتقدير الذات الأكادميي للأطفال .ح�صلت املجموعة التي در�ست القراءة
بالطريقة التقليدية على عالمات �أعلى وذات داللة من املجموعة التي قر�أت بوا�سطة
احلا�سوب .وتفوقت جمموعة القراءة غري التعوي�ضية يف تقدير الذات على غريها.
كما اخترب رجلن وبتلر ( )Reglin & Butler, 1989فاعلية التدري�س باحلا�سوب يف حت�صيل
الريا�ضيات ومفهوم الذات الأكادميية للطالب ال�سود .كان عدد الطلبة امل�شرتكني يف ال�صف
( )49طالبا .تعر�ض الطلبة يف املجموعة التجريبية لـ ( )30دقيقة من التدري�س باحلا�سوب.
و�أ�شارت نتائج حتليل التباين امل�شرتك �إىل �أن الطلبة الذين تعر�ضوا لربنامج الريا�ضيات يف
التدري�س باحلا�سوب ،ح�صلوا على عالمات �أعلى ب�شكل ذي داللة يف مهارات الريا�ضيات
الأ�سا�سية ،ومفهوم الذات الأكادميي من الطالب الذين مل يتعر�ضوا للتدري�س باحلا�سوب.
كما بحث رجلن ( )Reglin, 1988ت�أثري برنامج عالجي باحلا�سوب يف حت�صيل املهارات
الأ�سا�سية يف الريا�ضيات ،ومفهوم الذات الأكادميي ،وموقع ال�ضبط لدى الطالب يف برنامج
ال�ستعادة املت�رسبني من املدار�س يف موقع ح�رضي .ومل ت�رش النتائج �إىل وجود �أي اختالفات
دالة يف �أي من املتغريات التابعة لنوع التدري�س وتفاعل اجلن�س .ولكن كان هناك اختالف
دال فيما يتعلق باجلن�س بالن�سبة ملفهوم الذات وموقع ال�ضبط .لقد �أدى الربنامج مع �أو دون
التدري�س باحلا�سوب �إىل ظهور ت�أثري �أكرث داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات الأكادميي ،وموقع
ال�ضبط لدى الذكور.
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ولعل اختالف النتائج بني الدرا�سات ال�سابقة ميكن �أن يعزى �إىل عدة عوامل منها :طبيعة
الربجمية التعليمية ،واختالف �أفراد العينة ،واملرحلة التعليمية ،ومدة الدرا�سة ،فالفرتة الزمنية
التي در�س الطلبة من خاللها باحلا�سوب يف بع�ض الدرا�سات ق�صرية جدا ال تتعدى ع�رش دقائق
يوميا ،وبع�ضها ن�صف �ساعة �أ�سبوعيا.
وب�سبب قلة الدرا�سات التي تناولت �أثر التدري�س باحلا�سوب ،يف متغريات نف�سية مثل مفهوم
الذات الأكادميي ،ح�سب علم الباحث .حيث كان غالبيتها على التح�صيل واالجتاهات نحو
احلا�سوب .وندرة يف الدرا�سات العربية والعاملية التي اهتمت بهذا املجال على طلبة املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا .لذا جاءت هذه الدرا�سة لبيان �أثر التدري�س باحلا�سوب ومدى م�ساهمتها يف
التح�صيل ومفهوم الذات الأكادميي.

م�شكلة الدرا�سة

من امل�شكالت التي تواجه املدر�سة ب�صفة عامة والأهل والطلبة ب�صفة خا�صة انخفا�ض
و�ضعف التح�صيل الدرا�سي يف خمتلف املواد الدرا�سية ،واللغة العربية حتديداً باعتبارها �أهم
مادة تعلم لطلبة املرحلة الأ�سا�سية ،ومن املتوقع �أن امل�ستوى اجليد فيها �سوف ينعك�س �إيجابيا
على خمتلف املواد.
وقد بينت درا�سات عديدة �أنّ من �أ�سباب تدين التح�صيل الدرا�سي ،واالجتاهات ال�سلبية
نحو التعليم واملدر�سة ،ميكن �أن تكون ناجتة يف معظمها عن افتقار طرق التدري�س �إىل الو�سائل
التعليمية احلديثة ،التي ميكن �أن تثري انتباه الطالب ،وحتببه يف التعلم ،وعن تدين دافعية التعلم
لدى الطلبة.
وقد دخلت التكنولوجيا التعليمية وبخا�صة احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية ،ومن
خ�صائ�ص هذه التكنولوجيا �إ�رشاك حوا�س املتعلم ب�صورة �أف�ضل من الكتاب ،كذلك �إثارتها
لدافعية الطلبة للتعلم .كما �أن التوجهات احلديثة تتجه نحو ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة
وخا�صة احلا�سوب يف التدري�س ،واالبتعاد عن الطرق التقليدية.
�إزاء ذلك جاءت فكرة هذه الدرا�سة لتح�سني عملية التدري�س ال�صفي با�ستخدام برجمية يف
اللغة العربية ،وقيا�س �أثرها يف التح�صيل ،ومفهوم الذات الأكادميي عند طالب ال�صف الثالث
الأ�سا�سي.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اىل حتقيق ما يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� .1إ�ضافة �أ�ساليب وطرق جديدة ملا هو موجود يف الطريقة االعتيادية ،من �أجل تنمية املهارات
اللغوية لدى الطلبة يف ال�صفوف الدنيا ،ورفع م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لديهم.
 .2املقارنة بني �أثر طريقة التدري�س باحلا�سوب والطريقة التقليدية يف حت�صيل طلبة ال�صف
الثالث الأ�سا�سي يف مادة اللغة العربية ومفهوم الذات الأكادميي لديهم.
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تولدت �أهمية الدرا�سة من �أهمية الهدف التي قامت من �أجله� ،إذ �إنها حاولت حت�سني
م�ستوى حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف اللغة العربية ،باعتبارها مادة حمورية يف
يعد من الو�سائل التعليمية
هذه املرحلة .و�إثارة دافعية الطلبة للتعلم من خالل احلا�سوب الذي ّ
اجلاذبة النتباه الطلبة ،وزيادة ر�ضى الطلبة عن �أدائهم الأكادميي؛ والناجت عن زيادة حت�صيلهم
الدرا�سي ودافعيتهم للتعلم ،من خالل طريقة تقدمي املادة التعليمية باحلا�سوب التي تت�صف
باجلدة ،والإثارة ،وا�ستخدام �أكرث من حا�سة ،وزيادة يف تركيز انتباه الطالب نحو العملية
التعليمية التعلمية ،وتعمل على دوام التعلم وا�ستمراريته.
كما تعمل هذه الدرا�سة على توفري معلومات حول �أثر التكنولوجيا التعليمية ،ومن بينها
احلا�سوب ،يف توفري بيئة تعليمية منا�سبة تزيد من حت�صيل الطلبة ،ومفهوم الذات الأكادميي.
كما ميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إثبات �أن التدري�س باحلا�سوب ميكن �أن يقدم نتائج
�إيجابية ممكنة للطلبةا فيما يتعلق بالتح�صيل ،والر�ضى عن الأداء الأكادميي كما يقا�س من
خالل مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي ،وبخا�صة �أن جتربة ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س
جتربة جديدة يف الأردن وطلبة املرحلة الأ�سا�سية من الفئات امل�ستهدفة يف هذا اجلانب.
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�أهمية الدرا�سة
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حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطات
عالمات طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف التح�صيل يف اللغة العربية تعزى �إىل طريقة التدري�س
(التدري�س باحلا�سوب ،الطريقة التقليدية)؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05يف متو�سطات
عالمات الطلبة على مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي تعزى �إىل طريقة التدري�س (التدري�س
باحلا�سوب ،الطريقة التقليدية)؟
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ميكن �أن تت�أثر نتائج الدرا�سة احلالية باملحددات الآتية:
 عينة الدرا�سة من طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي من مدر�ستي اخلن�ساء الثانوية وقي�سارياالأ�سا�سية ،التابعتني ملديرية تربية عمان الثانية يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي (/2005
.)2006
 الربنامج املحو�سب اقت�رص على كتاب اللغة العربية لل�صف الثالث الأ�سا�سي يف الف�صلالأول ،خالل العام الدرا�سي (.)2006 /2005

م�صطلحات الدرا�سة

فيما يلي عر�ض لهذه امل�صطلحات:
التدري�س باحلا�سوب :وتعني ا�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة خمزنة على قر�ص مدمج ،لدرا�سة
حمتوى مادة اللغة العربية لل�صف الثالث الأ�سا�سي من خالل جهاز حا�سوب وجهاز عر�ض
البيانات (.)Data Show
الطريقة التقليدية :وهي طريقة التدري�س التي يقوم املعلم من خاللها بعر�ض املادة التعليمية
ب�أي و�سيلة يريد (مناق�شة ،حما�رضة ،طرح �أ�سئلة ،التعلم التعاوين ) ... ،ما عدا ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم.
التح�صيل :جمموعة املعلومات واملعارف التي يكت�سبها الطالب يف ال�صف الثالث الجتياز
مقرر درا�سي يف اللغة العربية .ويقا�س التح�صيل بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب يف
االختبار التح�صيلي يف اللغة العربية.
يعرف مفهوم الذات الأكادميي ب�أنه تكوين معريف منظم للتقييمات
مفهوم الذات الأكادمييّ :
املتح�صلة لدى الطالب عن ذاته من خالل مقارنة نف�سه ب�أقرانه من نف�س العمر ،وال�صف من
الناحية الأكادميية .ويتحدد مفهوم الذات الأكادميي بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب على
مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
عينة الدرا�سة

تتكون عينة الدرا�سة من ( )114طالب ًا وطالبة من ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،من مدر�ستي
اخلن�ساء الثانوية وقي�ساريا الأ�سا�سية ،التابعتني ملديرية تربية عمان الثانية يف الف�صل الأول من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العام الدرا�سي ( )2006 /2005موزعة على ثالث �شعب ،مت اختيارها بالطريقة الق�صدية،
وذلك لوجود �أجهزة حممولة مع املعلمات ( )Lap Topوجهاز عار�ض �ضوئي (Data
 ،)Showل�رشح املحتوى الدرا�سي داخل الغرفة ال�صفية .وقد مت اختيار �شعبتني من مدر�سة
قي�ساريا الأ�سا�سية؛ جتريبية وعددها ( )41طالبا ،و�ضابطة وعددها ( )40طالبا .واختيار �شعبة
جتريبية من مدر�سة اخلن�ساء وعددها ( )33طالبا .وقد در�ست ال�شعبتان التجريبيتان كتاب
اللغة العربية للف�صل الأول من خالل التدري�س باحلا�سوب ،يف حني مت تدري�س املجموعة
ال�ضابطة الدر�س ذاته ولكن بالطريقة التقليدية.
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وهي عبارة عن مادة تعليمية يف اللغة العربية ،مت ت�صميمها لتقدم من خالل احلا�سوب
مرت عملية بناء الربجمية التعليمية
م�صحوبة باحلركة ،وال�صوت ،واللون ،وال�صورة .وقد ّ
مبراحل متعددة على النحو التايل:
 .1مرحلة اختيار املادة التعليمية :تكونت املادة التعليمية من كتاب لغتنا العربية لل�صف
الثالث الأ�سا�سي للف�صل الأول .وقد �شملت ع�رشة درو�س من �أ�صل اثني ع�رش در�س ًا و�شملت
احلو�سبة لدرو�س القراءة ،والأ�سئلة ،والتدريبات ،واملحفوظات ،والإمالء.
 .2مرحلة حو�سبة املادة التعليمية :مت �صياغة الأهداف ال�سلوكية الالزم حتقيقها عند الطلبة
من خالل مرورهم بتدري�س هذه املادة .ثم مت عمل �صفحة �أ�سا�سية ت�شمل عناوين الدرو�س
التي متت حو�سبتها بحيث ميكن االنتقال �إىل �أي در�س ب�سهولة .ثم مت ت�صميم املادة التعليمية
وحو�سبتها بحيث ت�شمل على �صور و�ألوان و�صوت وخلفية مريحة للنظر ،مت ا�ستخدام اخلط
الن�سخي يف كتابة الن�صو�ص والتدريبات بحيث ي�سهل على الطالب قراءتها .ومت حو�سبتها
من خالل عدة برامج وهيHTML, WORD, POWER POINT, FRONT PAGE,( :
 )MULTIMEDIAوقد روعي يف ت�صميم املادة �إثارتها للمتعلم ،بحيث جتعله ينتبه للموقف
التعليمي وي�ستمر يف ذلك ،ويقبل عليه .مت عمل ارتباط ت�شعبي بني كل �شا�شة و�أخرى بحيث
ي�سهل االنتقال بينها .وجهزت �شا�شة تعطي تعزيزاً فوري ًا مكتوب ًا ومنطوق ًا ،ب�شكل ينا�سب
طلبة ال�صف الثالث ،وكذلك �شا�شة تعطي الطالب فر�صة ليفكر �إذا كان جوابه خاطئ ًا.
 .3مرحلة حتكيم الربجمية التعليمية :مت عر�ض الربجمية التعليمية على عدد من املحكمني
االخت�صا�صيني يف تكنولوجيا التعليم واحلا�سوب التعليمي (يف اجلامعة الأردنية والريموك
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وم�ؤتة) و�أ�ستاذ من ق�سم احلا�سوب يف اجلامعة الأردنية متخ�ص�ص يف علم احلا�سوب وثالثة
من امل�رشفني الرتبويني يف اجلامعة الأردنية يف تخ�ص�ص معلم ال�صف واللغة العربية ،وثالث
معلمات يف وزارة الرتبية والتعليم ممن يدر�سن ال�صف الثالث الأ�سا�سي .ثم مت تعديل املادة
املحو�سبة من خالل �آراء املحكمني املخت�صني.
 .4مرحلة جتريب الربجمية التعليمية :مت جتربة الربجمية التعليمية يف بع�ض ال�صفوف داخل
الغرف ال�صفية ،با�ستخدام جهاز حا�سوب حممول وجهاز عر�ض البيانات للت�أكد من �صالحية
ا�ستخدام املادة ومنا�سبتها ،وكفاءة املعلمات يف ا�ستخدامها.
 .5مرحلة تطبيق الربجمية التعليمية على �أفراد املجموعة التجريبية :مت عقد جل�سات
در�ستا املادة التعليمية املحو�سبة ،وتو�ضيح �أهداف وخطوات تقدمي هذه
مع املعلمتني اللتني ّ
املادة ،وااللتزام بتدري�س كاملة املادة من خالل احلا�سوب ،ومت تدري�س الطلبة يف املجموعة
التجريبية املادة املحو�سبة بواقع ت�سع ح�ص�ص �أ�سبوعي ًا ملدة (� )13أ�سبوع ًا .يف حني در�ست
املجموعة ال�ضابطة املادة التعليمية بالطريقة التقليدية دون ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية
التدري�س.

االختبار التح�صيلي

�أعد الباحثان اختباراً حت�صيلي ًا لقيا�س مدى حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف مادة
تكون االختبار من (� )11س�ؤا ًال من نوع الإجابات الق�صرية� ،أو �إكمال
اللغة العربية ،وقد ّ
الفراغ� ،أو التو�صيل بني الأعمدة� ،أو ترتيب الكلمات ،مت ا�شتقاق فقراته من الأهداف
اخلا�صة للمحتوى التعليمي لدرو�س اللغة العربية .وكانت العالمة الق�صوى على االختبار
( )50وقد تراوحت معامالت ال�صعوبة للأ�سئلة بني ( .)0.86 – 0.46يف حني تراوحت
معامالت التمييز بني (.)0.53 – 0.33

�صدق االختبار وثباته

مت حتليل حمتوى مادة اللغة العربية وحتديد الأهداف التعليمية من خالل املحتوى ،كما
مت �إعداد جدول املوا�صفات .وعر�ض االختبار على ثمانية من �أ�ساتذة اجلامعات يف تخ�ص�ص
�أ�ساليب ومناهج اللغة العربية وعلم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي والرتبية االبتدائية،
يدر�سن
وعلى ثالثة م�رشفني تربويني يف اللغة العربية ومعلم ال�صف ،وعلى ثالث معلمات ّ
ال�صف الثالث الأ�سا�سي .وطلب من ه�ؤالء املحكمني �إبداء مالحظاتهم حول �صياغة الأ�سئلة
ومدى مالءمتها مل�ستوى ال�صف الثالث ،و�شمولها لأهداف الدرو�س واملحتوى الدرا�سي،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد مت تعديل الأ�سئلة يف �ضوء املالحظات الواردة منهم .وللت�أكد من ثبات االختبار قام
الباحث بتطبيقه بعد تعديله يف �ضوء �آراء املحكمني على �شعبة مكونة من ( )20طالبا وطالبة،
وهي عينة خارج عينة الدرا�سة .ومت تطبيقه مرة �أخرى بعد ع�رشة �أيام من التطبيق الأول ،ومت
ح�ساب الثبات ح�سب معادلة بري�سون وكانت ن�سبة الثبات ( .)0.92كما مت ح�ساب معامل
التجان�س با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا وكان (.)0.89
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مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على ( )11متخ�ص�صا يف علم النف�س الرتبوي والقيا�س
والتقومي والرتبية االبتدائية ،وذلك للحكم على املقيا�س من حيث ال�صياغة اللغوية والو�ضوح
وانتماء الفقرات للمجال املراد قيا�سه ،ومنا�سبة الفقرات لل�صف الثالث الأ�سا�سي ،وبعد
الأخذ مبالحظات املحكمني مت حذف �سبع فقرات ب�سبب الت�شابه بني الفقرات� ،أو عدم
مكون ًا من ( )13فقرة .وللت�أكد من
منا�سبتها ،وبذلك �أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية ّ
ثبات املقيا�س ا�ستخدمت طريقة التطبيق و�إعادة التطبيق من خالل املقابلة لعينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )23طالبا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،و�أعيدت املقابلة بعد ع�رشة �أيام من
املقابلة الأوىل ،ومت ح�ساب معامل الثبات من خالل معادلة بري�سون وكانت ( .)0.77كما
مت ح�ساب معامل التجان�س با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا وكانت (.)0.87
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مت تطوير املقيا�س من خالل االطالع على الأدب الرتبوي ملفهوم الذات العام ومفهوم
الذات الأكادميي  ،وبالرجوع �إىل مقايي�س مفهوم الذات العام و ومفهوم الذات الأكادميي،
وذلك لأن مفهوم الذات الأكادميي واحد من جماالت مفهوم الذات العام ،يخت�ص باجلانب
الأكادميي ،ويحدد تقدير الطالب لقدرته الأكادميية باملقارنة مع ال�صف الذي ينتمي �إليه .وقد
تكون املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )20فقرة ،وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني؛ مت
ّ
تكون
وبذلك
منا�سبتها،
وعدم
تكرارها
ب�سبب
بع�ضها
وحذف
الفقرات
بع�ض
�صياغة
تعديل
ّ
املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )13فقرة ،ولتقدير فقرات املقيا�س و�ضع لكل فقرة ثالثة
بدائل يختار الطالب واحدا منها .وعند ت�صحيح املقيا�س �أعطيت العالمة( )3لالختيار(�أ)،
والعالمة ( )2لالختيار (ب) ،والعالمة ( )1لالختيار(ج) .وبذلك تكون �أقل عالمة يح�صل
عليها الطالب هي ( )13و�أعلى عالمة يح�صل عليها هي (. )39
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية امل�شاهدة لكل
من االختبار القبلي والبعدي ،واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لالختبار البعدي واالنحرافات
املعيارية لهما ،تبعا الختالف جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ،وذلك كما يف
اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية امل�شاهدة واملعدلة الختبار اللغة العربية
التح�صيلي القبلي والبعدي
املجموعة
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ال�ضابطة
التجريبية

القبلي
املتو�سط امل�شاهد
28.25
30.84

االنحراف
9.76
10.40

املتو�سط امل�شاهد
35.53
41.91

البعدي
املتو�سط املعدل
36.66
41.29

االنحراف
9.12
8.12

العدد
40
74

يالحظ من اجلدول رقم ( )1وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة الختبار
اللغة العربية التح�صيلي البعدي ،وللت�أكد من داللة هذه الفروق الظاهرية تبعا الختالف
طريقتي التدري�س لدى �أفراد جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ،فقد مت �إجراء حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAالختبار اللغة العربية التح�صيلي البعدي بعد
حتييد �أثر االختبار القبلي ذاته ح�سب متغري الدرا�سة (طريقة التدري�س) ،وذلك كما يف
اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAلفح�ص الفروق البعدية بني
متو�سطات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على االختبار التح�صيلي
م�صدر التباين
اختبار اللغة العربية التح�صيلي القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
5333.116
547.552
2721.197
9111.333

درجة
احلرية
1
1
111
113

متو�سط
املربعات
5333.116
547.552
24.515

قيمة ف
املح�سوبة
217.542
22.335

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.000

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2وجود �أثر دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05على
اختبار اللغة العربية التح�صيلي البعدي يعزى ملتغري طريقة التدري�س ،ل�صالح �أفراد املجموعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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التجريبية ،الذين مت تدري�سهم باحلا�سوب ،حيث كان متو�سطهم احل�سابي املعدل ()41.29
مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة الذين مت تدري�سهم بالطريقة التقليدية ،حيث كان متو�سطهم
احل�سابي املعدل (.)36.66
ميكن عزو النتائج املتعلقة بارتفاع م�ستوى �أداء طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف اللغة
العربية ،التي در�ست املادة باحلا�سوب� ،إىل املميزات التي يتمتع بها احلا�سوب؛ من �إمكانات
هائلة يف تقدمي املعلومات ،واملعرفة ،والألعاب التعليمية ،و�إىل خربة الطلبة ال�سابقة يف
ويعد احلا�سوب بالن�سبة للأطفال �أداة من الأدوات التي تثري اهتمامهم
بهذه الإمكانات،
ّ
وت�شويقهم ،وجلو�سهم يتعلمون ويلعبون من خالل احلا�سوب ل�ساعات طويلة دون كلل �أو
ملل؛ كما تتمتع الربجمية املحو�سبة مبميزات رمبا �ساهمت يف تفوق املجموعة التجريبية التي
در�ست من خاللها ،ومن هذه املميزات:
* املادة املحو�سبة ُ�صممت بحيث تكون و�سيلة عر�ض جذابة ،وم�شوقة ،وممتعة للطلبة،
حيث توفر فيها اللون ،واملو�سيقى ،وال�صور ،والر�سومات ،وال�صوت ،وهذه تفوق كثرياً
الر�سومات اجلامدة املوجودة يف الكتاب ،مما يجعل التعلم �أكرث متعة.
* التفاعل بني املتعلم واحلا�سوب ،حيث وفر الربنامج �إمكانية �إمتام احلل من خالل احلا�سوب،
و�إمكانية الت�صحيح �أي� ًضا من خالله .حيث يعرف الطالب نتيجة حله ،هل هي �صحيحة �أم
ال .ف�إذا كان اجلواب �صحيح ًا؛ ف�إن احلا�سوب يعطيه تغذية راجعة وتعزيزاً ،و�إذا كان اجلواب
خط�أ؛ ف�إن احلا�سوب يطلب منه �أن يعيد املحاولة مرة �أخرى .وهذا يجعل عملية الت�صحيح
تتم من قبل ج�سم مادي ولي�س املعلم.
* �إمكانية التكرار مرات ومرات لعر�ض ن�ص القراءة �أو التدريب دون ملل ،وهذا يعمل على
تر�سيخ الإجابة ال�صحيحة يف ذاكرة الطالب.
* الربنامج املحو�سب واحلا�سوب ب�شكل عام و�سيلة جذب النتباه الطلبة ،وذلك ملا حتتويه
املادة من �إمكانات تقلل من فر�صة ت�شتت انتباه الطلبة ،وتزيد من تركيزهم على احلا�سوب
واملعلم يف عر�ض حمتوى املادة.
كما ميكن عزو ذلك �إىل اجلدة يف طريقة تقدمي درو�س اللغة العربية بهذه الطريقة  -من
خالل احلا�سوب ، -وكما نعرف ف�إن �أي طريقة جديدة هي يف حد ذاتها مثرية لالنتباه،
ومدعاة للتقليل من درجة ت�شتت الذهن وتركيز االنتباه ،والأطفال اكرث �إثارة وتركيزاً على
ثم جتعل ا�ستمتاع الطلبة بها �أكرث من الطريق التقليدية.
ال�شيء اجلديد .ومن َّ
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وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين يف الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية امل�شاهدة لكل
من املقيا�س القبلي والبعدي ،واملتو�سطات احل�سابية املعدلة للمقيا�س البعدي واالنحرافات
املعيارية لهما ،تبعا الختالف جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ،وذلك كما يف
اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية امل�شاهدة واملعدلة ملقيا�س مفهوم الذات
الأكادميي القبلي والبعدي

املجموعة
ال�ضابطة
التجريبية
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القبلي
املتو�سط امل�شاهد
31.88
33.26

االنحراف
4.33
4.19

املتو�سط امل�شاهد
33.18
34.66

البعدي
املتو�سط املعدل
33.91
34.26

االنحراف
4.18
4.03

العدد
40
74

يالحظ من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية املعدلة ملقيا�س
مفهوم الذات الأكادميي البعدي ،وللت�أكد من داللة هذه الفروق الظاهرية تبعا الختالف
طريقتي التدري�س لدى �أفراد جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ،فقد مت �إجراء حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAملقيا�س مفهوم الذات الأكادميي البعدي بعد حتييد
�أثر ذات املقيا�س القبلي ح�سب متغري الدرا�سة (طريقة التدري�س) ،وذلك كما يف اجلدول رقم
(.)4

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )ANCOVAلفح�ص الفروق البعدية بني
متو�سطات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
على مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي
م�صدر التباين
مفهوم الذات الأكادميي القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
1366.142
3.071
502.187
1925.754

درجة
احلرية
1
1
111
113

متو�سط
املربعات
1366.142
3.071
4.524

قيمة ف
املح�سوبة
301.962
0.679

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.412

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4عدم وجود �أثر دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α= 0.05
بني متو�سطي عالمات الطلبة على مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي البعدي يعزى ملتغري طريقة
التدري�س.
وميكن عزو عدم التح�سن يف مفهوم الذات الأكادميي عند املجموعة التجريبية التي
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مدة
در�ست املادة املحو�سبة بداللة �إح�صائية؛ �إىل �صعوبة تغيري مفهوم الذات الأكادميي يف ّ
زمنية ق�صرية ،وذلك لأنه �-أي مفهوم الذات الأكادميي -يتعلق باجلانب االنفعايل ،ورمبا
يحتاج تعديل هذا اجلانب �إىل فرتة �أطول من ذلك .وهناك بع�ض الأ�سباب املحتملة التي
جتعل مفهوم الذات مقاوما للتغيري منها� :أن الطالب يت�رصفون بطرق تتنا�سب مع معتقداتهم
ثم ف�إن �سلوكهم �أميل �إىل التفاعل مع الآخرين مبا يعزز مفهوم الذات
حول �أنف�سهم ،ومن َّ
لديهم .ونادرا ما ي�ضع الطالب �أنف�سهم يف املواقف التي يعتقدون �أنه لي�س ب�إمكانهم النجاح
فيها ،بالإ�ضافة �إىل �أن العديد من العوامل اخلارجية التي ت�ؤثر يف مفهوم الذات مثل الظروف
االقت�صادية -االجتماعية ،و�سلوك الوالدين ،واجلاذبية البدنية ،عادة ما تبقى ثابتة ن�سبيا طول
مرحلة الطفولة.
وميكن عزو ال�سبب يف عدم وجود �أثر للتدري�س باحلا�سوب يف مفهوم الذات الأكادميي؛
�إىل �صغر عمر الأطفال ،ورمبا مل يدركوا ب�شكل وا�ضح مكونات مفهوم الذات الأكادميي.
كذلك ميكن عزو ذلك �إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني تكوين �صورة عن مفهوم ذاته،
وبني التدري�س من خالل احلا�سوب ،كما �أن احلا�سوب هو عبارة عن ج�سم مادي ال يوجد
للجوانب االنفعالية فيه جمال .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املادة املحو�سبة املعدة لهذه الدرا�سة كانت
م�صممة يف املجال املعريف؛ �أي يف اكت�ساب الطلبة للمهارات املتعلقة يف مادة اللغة العربية.
كما بينت بع�ض الدرا�سات �أن هناك تراجعا يف �أبعاد مفهوم الذات يف هذه املرحلة .فقد
�أ�شار (� )Marsh, 1988إىل �أن معظم الأبعاد املتعددة ملفهوم الذات (القدرة البدنية ،واملظهر
البدين ،وعالقات الزمالء ،والعالقات مع الوالدين ،والقراءة ،والريا�ضيات ،والقدرات
املدر�سية العامة) تنخف�ض وب�شكل دال خالل مرحلة ما قبل املراهقة (ال�صفوف من ال�صف
الثاين �إىل ال�صف التا�سع) .وعلى نحو مماثل در�س برينت ( )Burnett, 1996االختالفات
املتعلقة بالعمر واجلن�س بني طالب ال�صفوف (ال�صف الثالث �إىل ال�سابع) ،فيما يت�صل مبفاهيم
ذات حمددة ،ووجد ب�أن هناك تراجعا يرتبط بالعمر فيما يتعلق بحب املوا�ضيع املدر�سية،
واال�ستمتاع بها .وقد يعود مثل هذا الرتاجع �إىل حدوث تغري يرتبط بالعمر يف �سياق التحول
من التمحور حول الذات �إىل املو�ضوعية ،وتناق�ص الإذعان للآخرين.
وميكن تلخي�ص �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة فيما ي�أتي:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أداء املجموعة التجريبية ،و�أداء املجموعة ال�ضابطة
على اختبار التح�صيل البعدي يف اللغة العربية ،ول�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،الذين
مت تدري�سهم باحلا�سوب .يف حني مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أداء املجموعة
التجريبية و�أداء املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي البعدي.
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من خالل نتائج الدرا�سة ف�إنه ميكن تقدمي التو�صيات التالية:
� .1إدخال املناهج التعليمية املحو�سبة جلميع املدار�س وجلميع املواد ،على �أن يتم تدريب
املعلمات �أي�ضا على تدري�س هذه املناهج .وذلك ب�سبب النتائج الإيجابية التي �أظهرتها
الدرا�سة يف التح�صيل.
 .2مبا �أن الدرا�سة �أظهرت عدم ت�أثري طريقة التدري�س باحلا�سوب على مفهوم الذات الأكادميي،
ومبا �أن هذا املفهوم يحتاج �إىل وقت طويل لتنميته؛ لذلك ميكن �إجراء درا�سة مماثلة على �أن
تكون الفرتة الزمنية �أطول مما هو يف هذه الدرا�سة.
� .3إجراء درا�سات مماثلة على �أن يتم قيا�س �أثر التدري�س باحلا�سوب يف متغريات �أخرى وبخا�صة
يف اللغة العربية مثل :اخلط ،والإمالء ،والتعبري ال�شفوي والكتابي� ،أو �أية متغريات �أخرى.
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درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن
وت�أثرها ببع�ض املتغريات
د .منعم عبدالكرمي ال�سعايدة
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية

د .ه�شام �إبراهيم الدعجة
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن،
وت�أثرها بخ�صائ�ص املعلم وخ�صائ�ص املدر�سة .مت تطوير �أداة لقيا�س الروح املعنوية
تكونت من ( )58فقرة ق�سمت �إىل خم�سة جماالت :االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها،
واالجتاه نحو الذات العاملة ،والبيئة الفيزيقية ،والإدارة املدر�سية ،والرواتب واحلوافز
والرتقيات .وقد مت الت�أكد من �صدقها بعر�ضها على جمموعة من املحكمني ،كما مت الت�أكد
من ثباتها بطريقة (كرونباخ �ألفا) ،حيث بلغ معامل الثبات  .0.89وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )254معلما اختريوا ع�شوائيا .وقد تبني �أن درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية
املهنية يف الأردن كانت متو�سطة ،حيث كانت عالية فقط يف جمال االجتاه نحو املدر�سة
والعمل فيها ومتو�سطة يف املجاالت الأخرى .كذلك تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة الروح املعنوية للمعلمني تعزى للتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،ولطبيعة املنطقة
التي يعمل فيها املعلم ،وكذلك لأعداد الطلبة يف املدر�سة.
الكلمات املفتاحية :معلم الرتبية املهنية ،الروح املعنوية.
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The study aimed at estimating the degree of morale of teachers of pre-vocational Education (PVE) in Jordan, and identifying the effect of teacher characteristics and school characteristics on morale. An instrument was developed
to measure morale of teachers. It was consisted of (58) items divided into five
fields: attitude towards school and work, attitude towards self as a worker,
the physical environment, the school administration, and salaries, incentives,
and promotions. Validity was insured through moderators, and reliability was
tested through (Chronbach - Alpha) coefficient. The sample of the study consisted of (254) PVE teachers. Results revealed that the degree of morale of
PVE teachers was (moderate), and it was high in the field of attitudes towards
the school and work while moderate in all other fields, and there were significant differences according to teacher’s specialty, qualification, the nature of
school area, and the number of students in the school.
Key words: prevocational education teacher, morale.
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د .منعم ال�سعايدة ،د .ه�شام الدعجة

درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن
وت�أثرها ببع�ض املتغريات
د .منعم عبدالكرمي ال�سعايدة
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية

مقدمة

د .ه�شام �إبراهيم الدعجة
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية

ينظر علماء التنمية الب�رشية �إىل املعلم يف ع�رص اقت�صاد املعرفة على �أنه امل�صدر الأول للبناء
احل�ضاري واالقت�صادي واالجتماعي للأمم ،وذلك من خالل �إ�سهاماته احلقيقية يف بناء
الب�رش ،واحلجم الهائل ال�سنوي الذي ي�ضاف �إىل خمزون املعرفة ،الذي عربت عنه نظرية “ر�أ�س
املال الب�رشي” ب�أنه كلما جنح املعلم يف زيادة امل�ستويات التعليمية لأبناء الأمم ،ارتفعت معها
م�ستويات املعرفة ،ومن ثم ترتفع م�ستويات الإنتاج القومي العام ،الذي بدوره ينعك�س على
زيادة م�ستويات دخل �أبناء الأمم ،وحتقيق الرفاهية االجتماعية (.)Stinnett, 2003
وقد تعددت وظائف املعلم وتنوعت؛ لي�صبح مطورا تعليميا .وي�شري الربيعي ()2004
�إىل �أن دور املعلم اليوم قد حتول لي�صبح قائدا وحمركا للمناق�شات ال�صفية؛ بحيث ي�ساعد
على نقل الأفكار املختلفة بني املتعلمني ،ونقل املعلومات ووجهات النظر املختلفة با�ستخدام
تكنولوجيا التعليم ،ناهيك عن كونه موجه ًا تربوي ًا .وعندما ي�شعر املعلم ب�أن هناك حاجة
لتعليم مهارات معينة؛ ف�إن دوره ي�صبح موجها ،وم�ساعدا ،وم�رشفا على الأعمال التي يقوم
بها املتعلم .واملعلم ع�ضو يف فريق تعليمي ،ويف هذا الدور يعمل املعلم مع زمالئه وباال�شرتاك
مع فريق اخلدمات امل�ساعدة مل�ساعدة املتعلم على حتقيق �أهدافه ب�سهولة و�إتقان (National
. )Education Association, 2000
ويتبني من خالل الدور املتنوع واملعقد الذي يقوم به املعلم �أن ظروف عمله يجب �أن تكون
على قدر عال من اجلودة بكافة جوانبها ،حتى تتح�صل امل�ستويات العالية من الدافعية لكي
يقوم املعلم بعمله يف �إطار تطويري م�ستمر ي�شعر فيه بالر�ضا واال�ستقرار الوظيفي والعالقات
الطيبة ،مما ميكنه من القيام بالأدوار التدري�سية والتوجيهية والإ�رشافية والإر�شادية.
وتعرب الروح املعنوية عن جمموعة امل�شاعر الإيجابية وال�سلبية التي يحملها الأفراد العاملون،
والتي حتدد نوع ا�ستجابتهم نحو كل جانب من جوانب العمل (عي�سوي2000 ،؛ Black,
 .)2001; Curtis, Ball & Kirtham, 2006ويو�صف مفهوم الروح املعنوية ب�أنه �شعور
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مت�صل ومتعلق بالروح �أو احلما�س ،وي�شري �إىل اجلو العام املحيط بالعمل ،ف�إذا �أظهر العاملون
احلما�س والتفا�ؤل جتاه �أعمالهم ،ف�إن هذا اجلو ميكن �أن يو�صف ب�أنه روح معنوية عالية� ،أما �إذا
كان الأفراد غري را�ضني وقلقني ،وي�سود بينهم عدم اال�ستقرار والت�شا�ؤم ،ف�إن هذه الأ�شكال
من ردود الفعل ميكن �أن ت�ؤخذ على �أنها مظهر للروح املعنوية املنخف�ضة (امل�ساعيد2004 ،
.);First & Best in Education, 2003
وتعد الروح املعنوية مقيا�سا ملدى فاعلية �أداء العاملني ,ملا لها من �أهمية يف زيادة ن�شاطهم
و�إنتاجهم وحت�سني نوعية عملهم ،و�إخال�صهم ،فالعامل الذي يعي�ش حمبطا ومعنوياته
بالتوجه نحو عرقلة العمل و�إيقافة من خالل حاالت عديدة
منخف�ضة ال يبايل يف �أية منا�سبة
ّ
كالتباط�ؤ يف العمل ،والتغيب والإهمال .ويزداد �أثر انخفا�ض الروح املعنوية ونواجته �إذا كان
الفرد منخف�ض الدافعية يعمل يف مهنة مهمة مثل مهنة التعليم .لذلك زاد االهتمام مب�ستوى
الروح املعنوية ور�ضا العاملني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �سعيا لقيا�س اجتاهات العاملني وردود
�أفعالهم وظروف عملهم املادية ،والإدارية ،واالجتماعية والنف�سية (جواد2000 ،؛ يو�سف،
1999؛ .)Anthony, 2003
وللروح املعنوية املرتفعة مظاهر تبدو من خالل التعاون والتما�سك بني �أع�ضاء املجموعة،
وعدم وجود ال�رصاعات وامل�شاحنات بينهم ،و�شعورهم باالنتماء �إىل امل�ؤ�س�سة ومت�سك
�أع�ضائها بع�ضويتهم فيها ،وقدرتهم على التكيف والظروف املتغرية ،و�سعيهم للتطور
الذاتي يف العمل ،وقوة تبنيهم لأهداف اجلماعة و�سعيهم الد�ؤوب لتحقيق هذه الأهداف،
وحر�صهم على بقائها وتدعيمها مبا يكفل مل�ؤ�س�ستهم اال�ستمرار والنجاح� .أما مظاهر الروح
املعنوية املنخف�ضة فتظهر يف عدم وجود عالقات التعاون والتما�سك بني �أع�ضاء املجموعة،
ونق�ص الإنتاج وكرثة التغيب عن العمل والت�أخر ،وتعدد ال�شكاوى والتوتر بني العمال،
والتباط�ؤ والك�سل يف �إجناز العمل والتذمر منه (;Dick, Metclaffe, & Williams, 2003
.)Oglesby, 2003
ومن خالل اطالع الباحث على الأدب الرتبوي ميكن حتديد العوامل امل�ؤثرة يف الروح
املعنوية للمعلمني على النحو الآتي :فاعلية املدر�سة وكفاءة نظام االت�صال فيها الذي يعتمد
على فل�سفة امل�شاركة يف اتخاذ القرار ( ،)Batten, 2000; Jones, 1997وتنا�سب الهيكل
التنظيمي للعمل مع طبيعته ومع ال�سلطات وامل�س�ؤوليات املخولة لأفرادها مع وجود نظام
جزاء منا�سب ،ونظام ات�صال فعال و�سيا�سات حمددة ( .)Goodman, 1982كذلك ،ت�ؤثر
عدالة ومو�ضوعية �أنظمة الرتقية واحلوافز (عبيدات ،2002 ،القريوتي وزويلف)1993 ،
الذي يتلخ�ص يف (العالقة بني �إمتام اجلهد والإجناز) ،وح�ساب النتائج املتوقعة لل�سلوك
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(العالقة بني �إمتام الإجناز واملكاف�أة) .كما ت�ؤثريف الروح املعنوية للمعلم ظروف العمل
الفيزيقية التي تت�ضمن الإ�ضاءة وال�ضو�ضاء والنظافة ودرجة احلرارة والتهوية وعدد �ساعات
العمل وحوادث العمل والرعاية ال�صحية وغريها ( .)Tanner & Morris, 2002وي�ضاف
�إىل هذه العوامل عامل اال�ستقرار يف العمل (Lee, 2002; Hale & Rae, 2007; Crosby,
 ،)2007واملركز الوظيفي للفرد ( ،)Franklin, 1982واحلالة ال�صحية والأ�رسية واالجتماعية
للفرد (.)Kossen, 1978
وقد �أ�شار عبيدات (� )2002إىل �رضورة اتباع منط دميقراطي يف الإدارة بحيث يتيح للموظفني
امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،وتبادل الر�أي بينهم وبني الإدارة يف كل ما يت�صل بالعمل والعاملني،
و�رضورة درا�سة اجتاهات العاملني و�آرائهم درا�سة علمية مو�ضوعية للوقوف على م�شاكلهم
ومناق�شتها وعالجها .كما �أكد على �رضورة توفري الو�سائل والأ�ساليب املنا�سبة لأداء الأعمال،
حتى ي�شعر الأفراد بالراحة والدافعية مما يزيد من رغبتهم يف اال�ستمرار يف وظائفهم وحماولة
تطويرها وال�شعور بالر�ضا عن العمل فيها مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع الروح املعنوية لديهم.
تناولت بع�ض الدرا�سات مو�ضوع الروح املعنوية للمعلمني والعوامل امل�ؤثرة فيها وكيفية
العمل على حت�سني م�ستواها .وقد �أجرى بو�ستل ( )Postell, 2004درا�سة هدفت �إىل بناء منوذج
لتح�سني الروح املعنوية ملعلمي املدار�س املتو�سطة التي تعاين ن�سبة عالية من ا�ستقالة املعلمني
من العمل يف الواليات املتحدة .جمعت بيانات الدرا�سة من خالل ا�ستبانات تناولت �أ�سباب
ا�ستقاالت املعلمني ،وم�ستوى الروح املعنوية لديهم يف �أربع مدار�س .تناول النموذج عددا
من الفعاليات منها تنظيم لقاءات بني املعلمني و�أولياء الأمور ،وفعاليات م�ساعدة املعلمني
لزمالئهم اجلدد ،وتقليل الأعمال غري التدري�سية للمعلمني ،وحت�سني التعامل الإداري معهم،
والرتكيز على �رضورة احرتام املعلم وتقدير جهوده من قبل الإدارة و�أولياء الأمور ،وم�ساهمة
املجتمع املحلي يف ت�أمني بع�ض م�ستلزمات التدري�س.
و�أجرى امل�ساعيد ( )2004درا�سة ملعرفة م�ستوى املمار�سات الإ�رشافية للم�رشفني
الرتبويني وعالقته مب�ستويي الكفايات التعليمية والروح املعنوية ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية يف
املدار�س العامة يف الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من  583معلم ًا ومعلمة .وقد مت تطوير
ثالث �أدوات للدرا�سة وهي :ا�ستبانة و�صف املمار�سات الإ�رشافية ،وا�ستبانة ممار�سة الكفايات
التعليمية وا�ستبانة الروح املعنوية للمعلمني واملعلمات .وقد كان من �أهم نتائج الدرا�سة ذات
العالقة بالروح املعنوية وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الروح املعنوية تعزى
للم�ؤهل العلمي ،وكذلك وجود فروق تعزى جلن�س املعلم واملنطقة اجلغرافية واخلربة.
كما �أجرى تانر وموري�س ( )Tanner & Morris, 2002درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر
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البيئة الفيزيقية املدر�سية يف الروح املعنوية للمعلمني والطلبة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
مت جمع بيانات الدرا�سة من خالل ا�ستبانتني للروح املعنوية للمعلني والطلبة وا�ستبانة للبيئة
الفيزيقية للمدر�سة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( 140مدر�سة) .دلت نتائج الدرا�سة على �أن
للبيئة الفيزيقية للمدر�سة �أثرا يف م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني والطلبة ،واجتاهاتهم نحو
املدر�سة ويف التح�صيل الأكادميي للطلبة.
وقام دوجال�س ( )Douglas, 2000يف �سانت لوي�س (مي�سوري) بدرا�سة نوعية هدفت
�إىل التعرف على ت�صورات املعلمني لروحهم املعنوية يف املدار�س احلكومية .وا�ستخدمت
ا�ستبانة ملعرفة اجتاهات املعلمني واعتقاداتهم ،وتكونت من ( )100فقرة متدرجة وفق مقيا�س
ليكرت ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الروح املعنوية للمعلمني متو�سطة امل�ستوى ،و�أن الراتب
لي�س له ميزة تف�ضيلية ،غري �أن عامل التدري�س �أعطى املعلمني نوع ًا من الر�ضا ال�شخ�صي .كما
�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن توافر الإمكانات الالزمة للتدري�س يلعب دوراً كبرياً يف رفع الروح
املعنوية للمعلمني.
كما هدفت درا�سة مارتن ( )Martin, 2000ملعرفة العالقة بني ال�سلوك القيادي ملديري
املدار�س االبتدائية والروح املعنوية للمعلمني يف املدار�س االبتدائية من مدار�س مقاطعة
هامبتون يف والية فرجينيا ،وتكونت العينة من ( )278معلم ًا يف ( )19مدر�سة ابتدائية ،وقد
ا�ستخدمت �أداة لقيا�س ال�سلوك القيادي ،و�أداة لقيا�س الروح املعنوية .وتبني وجود عالقة
�إيجابية بني ال�سلوك القيادي للمدير (االلتزام نحو جناح الطلبة) وجمال (الألفة بني املعلمني
واملدير) ،و�إىل عدم وجود فروق جوهرية بني الروح املعنوية ملعلمي التعليم اخلا�ص ومعلمي
التعليم العام.
�أما درا�سة �أبو ال�سمن ( )1994فقد هدفت �إىل الك�شف عن �أثر عوامل تربوية يف م�ستوى
الروح املعنوية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة البلقاء .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )312معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س الروح املعنوية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن امل�ستوى العام للروح املعنوية للمعلمني كان متو�سط ًا ،ومل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سط الكلي للروح املعنوية تعزى للجن�س ،بينما وجدت فروق ذات
داللة �إح�صائية يف جمال االجتاهات ،والرواتب ،واملكانة املهنية ،ووجدت فروق تعزى
لأعماراملعلمني يف جماالت االجتاهات ،واملدير ،واملرافق ،وعبء العمل املدر�سي ،واملجتمع
املحلي ،والراتب ،واملكانة املهنية ،والزمالء ،ووجدت فروق يف م�ستوى الروح املعنوية
تعزى للخربات للحالة االجتماعية كذلك ،وتبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى للم�ؤهل العلمي للمعلم.
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وتناولت درا�سة كارول ( )Carroll, 1993الروح املعنوية للمعلمني وعالقتها ب�سلوك
مدير املدر�سة االبتدائية التي ت�شتمل على ال�صفوف من الرو�ضة �إىل الثامن ،وا�ستخدمت
ا�ستبانة لو�صف �سلوك املدير وا�ستبانة �أخرى لقيا�س الروح املعنوية للمعلمني ،وتكونت العينة
من مديري ( )24مدر�سة اختريت ع�شوائي ًا ومن ( )433معلم ًا .وتبني وجود عالقة �إيجابية
للروح املعنوية الكلية للمعلمني بال�سلوك القيادي عند احلفاظ على متا�سك املنظمة ،ويف حل
ال�رصاع الداخلي بني الأع�ضاء ،وقد ارتبطت الروح املعنوية الكلية بال�سلوك القيادي يف جمال
�سماح املدير للمعلمني يف املبادرة باتخاذ القرار وتنفيذه.
�أما درا�سة ال�شاللفة ( )1993يف عمان فقد هدفت �إىل معرفة العالقة بني �إدراك املدير
لنمطه القيادي ،و�إدراك املعلمني لهذا النمط ،و�أثر هذه العالقة يف م�ستوى الروح املعنوية
لدى املعلمني يف املدار�س الثانوية الأكادميية احلكومية التابعة ملديريتي الرتبية والتعليم لعمان
الكربى الأوىل والثانية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )95مديراً ومديرة ،و( )630معلم ًا
ومعلمة ،وا�ستخدم الباحث �أداة لتحديد الإدراك لنمط قيادة املدير ،و�أداة لتحديد م�ستوى
الروح املعنوية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الروح
املعنوية لدى املعلمني تعزى �إىل اختالف �إدراك املديرين واملعلمني لنمط املدير القيادي .وقد
�أظهرت الدرا�سة �أن الروح املعنوية للمعلمني الذين �أدركوا منط قيادة مديرهم على �أنه متجه
نحو االهتمام بالفرد �أعلى من الروح املعنوية للمعلمني واملعلمات الذين �أدركوا �أن منط قيادة
مديريهم متجه نحو االهتمام بالنظام الر�سمي.
ويف درا�سة �سالمة ( )1992التي هدفت لتحديد �أثر م�شاركة املعلمني يف اتخاذ القرارات
املدر�سية على روحهم املعنوية ،فقد تكونت عينتها من ( )393معلم ًا ومعلمة من حمافظة
�إربد ،وا�ستخدم فيها مقيا�س م�ستوى م�شاركة املعلمني يف اتخاذ القرارات املدر�سية ،ومقيا�س
م�ستوى الروح املعنوية عند املعلمني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية وقوية بني
م�ستوى م�شاركة املعلمني للمديرين يف اتخاذ القرارات املدر�سية ،وم�ستوى الروح املعنوية
للمعلمني.
كذلك فقد �أجرى اخلطيب واحلديدي وعليان ( )1991درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
معنويات معلمي الرتبية اخلا�صة يف الأردن وعالقتها بنوع �إعاقة الطفل ،والعوامل التالية
املرتبطة باملعلم :العمر ،واجلن�س ،واخلربة التدري�سية ،وامل�ؤهل العملي واحلالة االجتماعية،
حيث قام الباحث بتطوير مقيا�س للروح املعنوية وحتقق من �صدقه وثباته� .أظهرت النتائج
�أن الأبعاد التي ي�شعر املعلمون ب�أعلى م�ستويات الر�ضا عنها هي :الر�ضا عن مهنة التعليم،
والعالقات مع املجتمع ،والعالقات مع الطالب� ،أما البعد الذي ي�شعر املعلمون ب�أدنى
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م�ستويات الر�ضا عنه فهو بعد عبء العمل .وبينت الدرا�سة �أي�ضا �أنه ال توجد فروق ذات
داللة بني معنويات املعلمني تعزى �إىل متغريات العمر ،واجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واحلالة
االجتماعية ،يف حني وجدت فروق ذات داللة يف املعنويات تعزى �إىل نوع �إعاقة الطفل
واخلربة التدري�سية.
ويالحظ من خالل الدرا�سات التي متت مراجعتها �أن معظمها قد ركز على عالقة الروح
املعنوية مبتغريات تقليدية مثل ظروف العمل واملمار�سات الإدارية با�ستثناء درا�سة (Postell,
 ،)2004كما يالحظ �أن �أيا من هذه الدرا�سات مل تتناول الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية
والعوامل امل�ؤثرة فيها.
�إن الرتبية املهنية يف النظام املدر�سي الأردين مو�ضوع متنوع التخ�ص�صات ،حيث يت�ضمن
املنهاج مو�ضوعات يف خم�سة جماالت مهنية خمتلفة (زراعية ،و�صناعية ،وجتارية ،و�صحية،
وعلوم منزلية) ،وعلى املعلم �أن يختار مو�ضوعات يدر�سها ،بحيث تغطي تلك املو�ضوعات
املجاالت اخلم�سة املختلفة للمنهاج .ويف ال�صفوف (الثامن والتا�سع والعا�رش) يت�سع املنهاج
لي�شمل وحدات تدريبية متكاملة تغطي مهمات مهنية متخ�ص�صة تقرتب مما ي�ؤدى يف �سوق
العمل من حيث الأداء املطلوب �إتقانه من قبل الطلبة (وزارة الرتبية والتعليم .)1992 ،ويزيد
ذلك من احلاجة �إىل �إتقان املعلم للمهمات املحتواة يف املنهاج ،كما يزيد من الإمكانات
املادية الالزمة للتدري�س.
وللرتبية املهنية يف الأردن و�ضعها اخلا�ص من حيث ظروف العمل التي ميكن �أن ت�ؤثر
يف الروح املعنوية ملعلميها ،ففي جمال التخ�ص�ص ،يعمل معلمون من تخ�ص�صات متنوعة يف
تدري�س الرتبية املهنية ،ومن ه�ؤالء املعلمني متخ�ص�صون يف تدري�سها ،وبع�ضهم من تخ�ص�صات
مهنية معينة .كما تدر�س الرتبية املهنية من معلمني ذوي تخ�ص�صات �أكادميية بحتة ،مما يجعل
ه�ؤالء املعلمني يعملون �ضمن ظروف ال يتقنون فيها املهمات املطلوب �أدا�ؤها منهم (تدري�س
املو�ضوعات املختلفة املتنوعة للمبحث) .ويتوقع �أن ي�ؤثر ذلك يف الروح املعنوية للمعلمني،
لأن النجاح يف �أداء مهمات العمل ي�شعر العامل بالراحة ويزيد من دافعيته نحو املزيد من
الإجناز .وقد ترتبط م�س�ألة القدرة على �إجناز املهمات والدافعية الناجتة عنها بخربات املعلم
ال�سابقة واحلالية ،حيث يتوقع �أن يكون املعلم الذي �أم�ضى مدة �أطول يف العمل �أقدر على
تدري�س املبحث ملا يت�ضمنه من مهمات عملية� .إ�ضافة �إىل ذلك ال تتوافر الإمكانات املادية
الالزمة يف م�شاغل الرتبية املهنية يف جميع املدار�س ،فبع�ض تلك املدار�س توجد بها م�شاغل
كاملة التجهيزات وبع�ضها ناق�صة .كما �أن بع�ض املدار�س (خ�صو� ًصا يف الأرياف والبادية)
تخلو من وجود م�شغل للرتبية املهنية ،وقد ي�ؤثر ذلك يف قدرة املعلم على التدري�س الفعلي
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ملحتويات املنهاج ،مما يدفعه �إىل �إهمال بع�ض املو�ضوعات �أو تدري�سها نظري ًا بدال من تنفيذ
املهمات العملية .وقد ي�ؤثر ذلك يف قناعته ،مما ينعك�س �سلب ًا على الروح املعنوية للمعلم.
وانطالق ًا من معرفة ظروف املدار�س الأردنية فيما يتعلق بظروف تدري�س مبحث الرتبية
املهنية ،وملا للروح املعنوية من �أهمية يف �إنتاجية الفرد العامل (املعلم) ،فقد جاءت فكرة هذه
الدرا�سة يف معرفة درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية يف الأردن وت�أثري ظروف
معينة تتعلق باملعلم واملدر�سة يف هذه الروح.

م�شكلة الدرا�سة

ترتفع الروح املعنوية وتنخف�ض تبعا لظروف العمل ،حيث تت�أثر بالكثري من العوامل.
ويدر�س مبحث الرتبية املهنية �ضمن ظروف عمل تختلف وتتنوع تبع ًا خل�صائ�ص املعلمني
املبحث معلمون من تخ�ص�صات متنوعة،
وخ�صائ�ص املدار�س التي يدر�سون فيها؛ فيدر�س
َ
بع�ضها مهني وبع�ضها الآخر �أكادميي ،كما يدر�س بع�ض املعلمني الرتبية املهنية على �سبيل
�إكمال العبء التدري�سي .كذلك ف�إن الإمكانات الالزمة لتدري�س الرتبية املهنية تتوافر يف بع�ض
املدار�س وال تتوافر يف بع�ضها الآخر ،مما يتوقع �أن ي�ؤثر �سلب ًا يف قدرة املعلمني ودافعيتهم
لتدري�س املبحث بال�صورة املقبولة .وتركز الدرا�سات التي تناولت الروح املعنوية للمعلمني
على عالقتها بخ�صائ�ص الإدارة املدر�سية ومنط املدير ،وتهمل اخل�صائ�ص اخلا�صة للمعلم ،من
حيث مدى منا�سبته ملهنة التعليم ،وم�ؤهالته وخرباته ،وبع�ض الظروف املدر�سية ذات العالقة
بالإمكانات و�أعداد الطلبة .ومن هنا فقد جاءت فكرة هذه الدار�سة ملعرفة درجة الروح
املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية يف الأردن ،ومعرفة ت�أثر درجة الروح املعنوية بخ�صائ�ص
املعلم واملدر�سة (جن�س املعلم ،وخربة املعلم ،وتخ�ص�صه ،وم�ؤهله العلمي ،وعدد الطلبة يف
املدر�سة ،وطبيعة املنطقة التي توجد بها).

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق هدفني هما:
 قيا�س درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية يف الأردن. معرفة ت�أثري بع�ض اخل�صائ�ص املدر�سية وخ�صائ�ص املعلم يف درجة الروح املعنوية .وقدت�ضمنت هذه اخل�صائ�ص (تخ�ص�ص املعلم ،وجن�سه ،وخربته ،وم�ؤهله العلمي ،وطبيعة املنطقة
التي يعمل فيها ،وعدد الطلبة يف املدر�سة ،وتوافر م�شغل للرتبية املهنية فيها).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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حاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
 -1ما درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف
الأردن ( )α= 0.05تعزى ملتغريات :جن�س املعلم ،وتخ�ص�ص املعلم ،وخربته ،وم�ؤهله
العلمي ،وطبيعة املنطقة التي يعمل فيها ،ووجود م�شغل للرتبية املهنية يف املدر�سة ،وعدد
الطلبة يف املدر�سة؟
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الروح املعنوية :تعرف الروح املعنوية مفاهيميا ب�أنها “اجلو الذي ي�سود مكان العمل والناجت
من اجتاهات الأفراد و�آرائهم حول الظروف املحيطة” (.)Kossen, 1978, p.299
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تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية الرتبية ومن �أهمية دور املعلم يف العملية الرتبوية ،ومن عالقة
الروح املعنوية بظروف عمل املعلم وخ�صائ�صه ،حيث �إن املعلم الذي ت�ساعده ظروف عمله
وخ�صائ�صه يف �إيجاد درجة مرتفعة من الروح املعنوية لديه ي�ؤدي عمله بدافعية عالية ،وي�سهم
يف �أداء الأدوار املتنوعة واملتعددة واملعقدة املطلوبة �ضمن عمله املهني.
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لقيا�س درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية يف
الأردن ،ومعرفة ت�أثري ظروف عمل املعلم وخ�صائ�صه يف درجة هذه الروح ،حيث يتوقع
لذلك �أن ي�ساعد يف معرفة واقع عمل معلم الرتبية املهنية ،مما قد يف�رس جودة �أو عدم جودة �أداء
معلمي الرتبية املهنية يف املدار�س ،ويكون ذلك بالتف�صيل حيث �إن الدرا�سة تقي�س الدرجة
العامة للروح املعنوية ،وتقي�س كذلك درجة كل فقرة من الفقرات املكونة للروح املعنوية
للمعلم .وي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة:
 القياديون يف وزارة الرتبية والتعليم ملعرفة واقع الروح املعنوية للمعلم وعالقتها ببع�ضاملتغريات مما ي�ساعد يف العمل على حت�سني درجة هذه الروح.
 معلمو الرتبية املهنية يف وزارة الرتبية والتعليم حيث �إن حت�سني درجة روحهم املعنوية ت�سهميف حت�سني �أو�ضاعهم و�أدائهم الوظيفي.
 طلبة املدار�س الذين يدر�سون الرتبية املهنية حيث �إن حت�سني درجة الروح املعنوية للمعلمنيتنعك�س �إيجاب ًا على تدري�س املعلمني له�ؤالء الطلبة.
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وتعرف الروح املعنوية لأغرا�ض هذه الدرا�سة ب�أنها :درجة امل�شاعر الإيجابية وال�سلبية
التي يحملها معلمو الرتبية املهنية يف الأردن جتاه مدار�سهم و�أعمالهم .وقد قي�ست من خالل
ا�ستجابات املعلمني على مقيا�س الروح املعنوية الذي طوره الباحث.

حدود الدرا�سة وحمدداتها

للدرا�سة جمموعة من احلدود واملحددات تتلخ�ص يف الآتي:
 �أجريت الدرا�سة على عينة من معلمي الرتبية املهنية كانت ن�سبتها ( )10%من جمتمعالدرا�سة).
 جمعت بيانات الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي .2008/2007 -تعتمد نتائج الدرا�سة على �صدق اال�ستبانة التي طورها الباحثان جلمع البيانات.



```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

د .منعم ال�سعايدة ،د .ه�شام الدعجة

``¿

2010 000```e
-2

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،حيث ا�ستخدمت ا�ستبانة لقيا�س درجة تقدير
املعلمني لدرجة الروح املعنوية لديهم.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الرتبية املهنية يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
للعام  .2007/2006وقد بلغ العدد الكلي لأفراد جمتمع الدرا�سة ( )2540معلما.

عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدرا�سة ع�شوائيا ً من جمتمع الدرا�سة وبن�سبة ( )10%من املجموع الكلي
لأفراد املجتمع ،حيث بلغ عدد املعلمني يف عينة الدرا�سة ( )254معلما .وقد مت حتديد
الطريقة الع�شوائية الختيار عينة الدرا�سة نظرا لعدم وجود معلومات �إح�صائية حول متغريات
الدرا�سة �ضمن �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم .ولو كانت هذه املعلومات متوافرة حول
كل مدر�سة يف جمتمع الدرا�سة لكانت العينة الطبقية �أف�ضل .وعلى العموم فقد مت الت�أكد من �أن
العينة التي مت اختيارها قد مثلت جمتمع الدرا�سة بكافة املتغريات امل�ستقلة املنوي درا�سة �أثرها
يف الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية .واجلدول رقم ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة على
متغرياتها امل�ستقلة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة على متغرياتها امل�ستقلة

ذكور

مدينة
�إناث

ريف

بادية

�أقل من 3

تربية مهنية
�أكرث من6
6-3

600-300
�أقل من
300
ماج�ستري
دكتوراه
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
�أكادميي

�أكرث من
600

مهني �آخر
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�أداة الدرا�سة

مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة من خالل تطبيقها على عينة جتريبية من ( )30معلما من
خارج عينة الدرا�سة ،ومت ا�ستخراج معامل االت�ساق الداخلي ( )Cronbach-alphaلفقراتها
حيث كانت قيمة املعامل ( ،)0.84وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة .كما كانت
قيم معامالت الثبات ملجاالت اال�ستبانة على النحو الآتي :االجتاه نحو املدر�سة والعمل
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مت عر�ض اال�ستبانة على ( )15من اخلرباء يف العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية ،وذلك
للت�أكد من مالءمة الفقرات ،وو�ضوح �صياغتها .وطلب من املحكمني حذف الفقرات غري
املالئمة ،و�إ�ضافة العبارات املنا�سبة التي يرون �إ�ضافتها .وقد مت تعديل اال�ستبانة بناء على
مالحظات املحكمني.

½

�صدق اال�ستبانة

```Y

بهدف جمع البيانات طورت ا�ستبانة تقي�س درجة الروح املعنوية للمعلمني ،حيث مت
ذلك باال�ستفادة من الأدب الرتبوي ال�سابق ذي العالقة (امل�ساعيد2004 ،؛ �أبو ال�سمن،
1994؛ ال�شاللفة1993 ،؛ �سالمة )1992 ،ودرا�سات �أجنبية مثل (;Douglas, 2000
 .)Martin, 2000; Carroll, 1993وقد تكونت اال�ستبانة من ( )58فقرة مق�سمة على
( )5جماالت هي :االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها ،واالجتاه نحو الذات العاملة ،والبيئة
الفيزيقية ،والإدارة املدر�سية ،والرواتب واحلوافز والرتقيات .وقد �أحلقت كل فقرة بتدريج
ليكرت اخلما�سي (درجة كبرية جدا ،وكبرية ،ومتو�سطة ،ومنخف�ضة ،ومنخف�ضة جدا).
واجلدول رقم ( )2يبني جميع فقرات اال�ستبانة.
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فيها ( ،)0.89واالجتاه نحو الذات العاملة ( ،)0.88والبيئة الفيزيقية ( ،)0.71والإدارة
املدر�سية ( ،)0.78والرواتب واحلوافز والرتقيات (.)0.81

متغريات الدرا�سة

 .1املتغريات امل�ستقلة :ت�ضمنت الدرا�سة �سبعة متغريات م�ستقلة هي :جن�س املعلم (ذكر،
�أنثى) ،وخربة املعلم يف التدري�س (�أقل من � 3سنوات� 6-3 ،سنوات ،و�أكرث من � 6سنوات)،
وتخ�ص�ص املعلم (الرتبية املهنية ،تخ�ص�ص مهني �آخر ،وتخ�ص�ص �أكادميي) ،وامل�ؤهل العلمي
للمعلم (دبلوم ،بكالوريو�س ،البكالوريو�س ودبلوم الرتبية ،وماج�ستري �أو دكتوراه) ،وطبيعة
منطقة عمل املعلم (مدينة ،ريف ،وبادية) ،و عدد الطلبة يف املدر�سة (�أقل من  300طالب،
 600-300طالب ،و �أكرث من  600طالب) ،ووجود م�شغل للرتبية املهنية يف املدر�سة
(موجود ،وغري موجود).
 .2املتغري التابع :درجة تقدير معلمي الرتبية املهنية للروح املعنوية لديهم.

املعاجلة الإح�صائية

مت ترميز ا�ستجابات املعلمني بهدف �إدخالها يف احلا�سوب با�ستخدام احلزمة الإح�صائية
للدرا�سات االجتماعية ( .)SPSSوقد �أعطيت الدرجة الكبرية جدا الرمز ( ،)5والدرجة
الكبرية ( ،)4والدرجة املتو�سطة ( ،)3والدرجة املنخف�ضة ( ،)2والدرجة املنخف�ضة جدا
( .)1وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات اال�ستبانة ولكل جمال من املجاالت .وبهدف احلكم على قيمة املتو�سط احل�سابي
�ضمن فئات ثالث (منخف�ضة �أو متو�سطة �أو مرتفعة) متت ق�سمة املدى بني �أعلى تدريج
و�أقل تدريج لال�ستبانة وهو ( )4=1-5على عدد فئات توزيع املتو�سط احل�سابي اجلديدة
( )3وي�ساوي ( ،)1.33وبهذا يكون املتو�سط احل�سابي 2.33-1( :منخف�ضا)-2.34( ،
 3.67متو�سطا) ،و( 5-3.68مرتفعا) .وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستحدام اختبارات
(ت) وحتليل التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAواختبار �شفيه ()Sheffe-test
للمقارنات البعدية ال�ستخراج دالالت الفروق يف قيم املتو�سطات احل�سابية تبعا للمتغريات
امل�ستقلة.

نتائـج الدرا�سـة

يتناول هذا اجلزء عر� ًضا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ح�سب �س�ؤاليها:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أوال :نتائج ال�س�ؤال الأول
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ون�ص هذا ال�س�ؤال على":ما درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية يف الأردن؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والرتتيب لكل
فقرة من الفقرات الواردة يف اال�ستبانة ولكل جمال من جماالتها .وكانت النتائج كما يف
اجلدول رقم (.)2
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4.18
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3.89
3.69
3.69
3.68
3.66
3.66
3.61
3.61
3.60
3.57
3.41
3.35
3.71

0.95
0.96
1.04
0.91
1.13
1.11
1.10
1.05
1.07
1.00
1.10
1.06
1.02
0.92
1.15
1.05
1.05

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
عالية
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الرتتيب
�أوال :جمال االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها
� 1أحافظ على ممتلكات املدر�سة التي �أعمل فيها.
� 2أ�صل �إىل مدر�ستي يف الوقت املحدد.
� 3أواظب على عملي دون تغيب.
� 4أ�شعر �أنني �أقوم بعملي بدافعية وحما�س.
� 5أ�شعر باالنتماء �إىل املدر�سة التي �أعمل فيها.
� 6أ�شعر ب�أن عملي هو العمل الذي �أحب �أن �أ�ؤديه.
� 7أح�س ب�أنني �أمني نف�سي يف املدر�سة التي �أعمل فيها.
� 8أعتقد �أن العمل الذي �أقوم به يف املدر�سة مهم لإجناحها.
 9املهمات املنوطة بالعاملني يف املدر�سة وا�ضحة وحمددة.
� 10أ�شعر ب�أنني �أرغب يف القيام بكثري من العمل املطلوب.
� 11أ�شعر يف �أثناء عملي ب�أن هذا العمل ينفعني يف امل�ستقبل.
� 12أعتقد �أن العمل الذي �أقوم به ينمي قدراتي ومعرفتي .
� 13أح�س ب�أن �أهداف املدر�سة التي �أعمل فيها مقبولة لديّ .
� 14أ�شعر �أن املهام التي �أقوم بها معقولة.
 15عندما �أتغيب عن عملي ف�إنني �أ�شتاق �إليه.
 16املعتقدات والأهداف العامة للوزارة متجددة ووا�ضحة.
الدرجة الكلية للمجال
ثانيا :جمال االجتاه نحو الذات العاملة.
� 1أح�س ب�أن عالقتي مع زمالئي يف العمل جيدة.
 2يف املدر�سة �أح�س ب�أنني �أعمل مع �أ�صدقائي.
� 3أ�شعر ب�أنني �شخ�ص كفء.
� 4أ�شعر ب�أنني قريب من نفو�س العاملني يف املدر�سة.
� 5أحرتم �آراء زمالئي يف العمل و�إن جاءت خمالفة لر�أيي.
� 6أ�شعر ب�أنني �شخ�ص عادل.
� 7أ�شعر ب�أن حالتي ال�صحية جيدة ،وال �أعاين من �أي مر�ض.
� 8أمتيز بالدقة يف �أثناء القيام بالعمل.
� 9أ�شعر ب�أن �إنتاجي جيد.
� 10أح�س باال�ستقرار عندما �أقوم بعملي.
� 11أ�شعر بالتفا�ؤل عندما �أقوم بعملي.
� 12أفكر با�ستمرار يف عملي احلايل.
� 13أ�شعر ب�أن �أهدايف ال�شخ�صية تتحقق بتحقيق �أهداف املدر�سة.
� 14أ�شعر ب�أن املركز االجتماعي ملهنتي جيد.

`d G h ``Ç`»`d G

الفقرات

املتو�سط
االنحراف الدرجة
احل�سابي املعياري
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني للمجاالت الفرعية
والتقدير الكلي لدرجة الروح املعنوية لديهم
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الرتتيب

الفقرات

 15ال �أرغب يف التعبري عن الر�أي وحتمل امل�س�ؤوليات.
الدرجة الكلية للمجال
ثالثا :جمال الرواتب واحلوافز والرتقيات.
 1ي�ساهم كل موظف يف املدر�سة يف حتقيق �أهدافها.
 2تهتم املدر�سة بتحفيز العاملني معنوي ًا.
 3يف اختيار املنا�صب الإدارية يف املدر�سة (الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب)
� 4سيا�سة الوزارة املتبعة يف الرتقيات عادلة.
 5الراتب الذي �أح�صل عليه يوازي املجهود الذي �أبذله.
 6احلوافز واخلدمات املقدمة للعاملني تدفعني للتم�سك بعملي.
� 7أ�شعر ب�أن املكاف�آت التي �أح�صل عليها منا�سبة.
الدرجة الكلية للمجال
رابعا :جمال الإدارة املدر�سية
مي�سر للعمل ويقدم امل�ساعدة.
� 1أ�شعر ب�أن مدير املدر�سة ّ
 2حتر�ص �إدارة املدر�سة على �إطالع العاملني على اخلطط التطويرية.
 3عملية االت�صال مع مدير املدر�سة ،وبقية العاملني يف املدر�سة فعالة.
 4تعمل �إدارة املدر�سة وفق مبد�أ الفريق الواحد يف تنظيم �ش�ؤونها.
 5تتاح يل الفر�صة لإثبات ذاتي.
 6مدير املدر�سة من النوع العادل واملن�صف يف معاملة اجلميع.
 7توفر �إدارة املدر�سة �أجواء من الثقة والتعاون بينها وبني العاملني.
 8حتر�ص املدر�سة على تدريب العاملني وتطوير م�ؤهالتهم العلمية.
 9حتر�ص �إدارة املدر�سة على تطوير العمل وت�شجع الإبداع .
 10يبدي مدير املدر�سة منط ًا قيادي ًا �إيجابي ًا.
� 11أح�س �أن الأ�ساليب التي تتبعا �سيا�سات املدر�سة توافق قناعاتي.
� 12أ�شارك يف �صنع ال�سيا�سات املتبعة يف املدر�سة.
� 13أ�شعر ب�أن ال�سيا�سات املطبقة يف املدر�سة تلبي احلاجات.
� 14أ�شارك يف �إدارة املدر�سة واتخاذ القرارات مما يح�سن الإنتاجية.
 15ت�شرك �إدارة املدر�سة العاملني يف اتخاذ القرارات الإدارية.
 16حتر�ص �إدارة املدر�سة على م�ساعدة العاملني يف حل م�شكالتهم.
الدرجة الكلية للمجال
خام�س ًا :جمال البيئة الفيزيقية للعمل املدر�سي
 1مكان العمل �آمن وهناك تعليمات للحوادث الطارئة.
� 2أ�شعر ب�أن مرافق املدر�سة التي �أ�ستعملها �سليمة و�صاحلة.
� 3أح�س ب�أن التنظيم للمدر�سة التي �أعمل فيها ف ّعال.
� 4أعترب مبنى املدر�سة مكان ًا مريح َا ومنا�سب ًا لطبيعة العمل.
الدرجة الكلية للمجال
الدرجة الكلية للروح املعنوية لعينة الدرا�سة

املتو�سط
احل�سابي
2.95
3.64

االنحراف الدرجة
املعياري
 1.16متو�سطة
عالية
1.04

3.50
3.31
3.26
3.20
2.92
2.81
2.72
3.10

1.12
1.11
1.17
1.07
1.23
1.09
1.27
1.15

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.85
3.63
3.58
3.57
3.52
3.52
3.50
3.48
3.46
3.45
3.32
3.29
3.27
3.18
3.09
3.07
3.40

1.06
1.03
1.07
1.04
1.10
1.13
1.02
1.07
1.07
1.19
1.05
1.16
1.08
1.14
1.13
1.19
1.10

عالية
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.50
3.43
3.41
3.31
3.41
3.47

1.13
1.12
1.11
1.09
1.11
0.65

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

ي�شري اجلدول رقم (� )2إىل �أن درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن كانت
متو�سطة حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي العام ( .)3.47كذلك كان املتو�سط العام لأربعة
جماالت فرعية متو�سط ًا ،وهذه املجاالت هي :االجتاه نحو الذات العاملة ،والبيئة الفيزيقية،
والإدارة املدر�سية ،والرواتب واحلوافز� .أما االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها ،فقد كانت
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درجته عالية .و�سوف يتم عر�ض النتائج ومناق�شتها فيما يتعلق بكل جمال على حدة.
 )1جمال االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها
تبني النتائج �أن الدرجة الكلية للروح املعنوية فيما يتعلق (باالجتاه نحو املدر�سة والعمل
فيها) كانت عالية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا املجال ( ،)3.71وكان املتو�سط
العام لثماين فقرات عالي ًا �أي�ضا ،كان �أعالها املحافظة على ممتلكات املدر�سة (� ،)1إال �أن ثماين
فقرات يف هذا املجال كان املتو�سط احل�سابي لكل منها (متو�سط ًا) ،وهي الفقرات املتعلقة
بكون املهمات املنوطة بالعاملني وا�ضحة وحمددة ( ،)9والرغبة يف القيام بالكثري من العمل
املطلوب ( ،)10وال�شعور بنفعية العمل امل�ستقبلية ( ،)11وتنمية العمل للقدرات واملعرفة
( ،)12وقبول �أهداف املدر�سة من قبل املعلم ( ،)13ومعقولية مهام املعلم ( ،)14واال�شتياق
�إىل العمل �أثناء الغياب عنه ( ،)15وجتدد الأهداف واملعتقدات يف الوزارة عموم ًا (.)16
�إن ورود بع�ض عنا�رص الروح املعنوية يف جمال (االجتاه نحو املدر�سة والعمل فيها) بدرجة
عالية عامل مطمئن ب�أن هناك �إيجابيات جتعل لدى معلمي الرتبية املهنية اجتاهات �إيجابية نحو
مدار�سهم ،فقد �أوردت بع�ض الدرا�سات �أن االجتاه نحو موقع العمل وظروف العمل فيه يعد
من العوامل امل�ؤثرة يف درجة الروح املعنوية للعاملني (Dick, Metclaffe & Williams,
� .)2003إال �أن وجود بع�ض الفقرات التي كانت الروح املعنوية فيها متو�سطة يدعو �إىل النظر
فيها وحماولة حت�سينها �إن كانت تتعلق بظروف العمل التي ميكن للمدر�سة �أو الوزارة �أن حت�سن
فيها ،ومنها :جعل متطلبات العمل �أكرث واقعية ،والزيادة يف النمو املهني للمعلم لي�صبح
عمله �أكرث نفعا له ،وجعل �أهداف املدر�سة والوزارة �أكرث و�ضوح ًا وقبو ًال لدى املعلمني عن
طريق احلوار واملناق�شة حول تلك الأهداف .وكل هذه عوامل ت�ؤثر يف درجة الروح املعنوية
للعاملني كما �أورد (.)Batten, 2000; Stinnett, 2003
 )2جمال االجتاه نحو الذات العاملة
يتبني �أن قيمة املتو�سط العام ملجال االجتاه نحو الذات العاملة قد بلغت ( )3.64وهي
قيمة عالية .وكان املتو�سط العام لإحدى ع�رشة فقرة من هذا املجال (عاليا) وهي الفقرات
( )11-1املتعلقة بكون العالقة مع الزمالء جيدة ( ،)1و�شعور املعلم ب�أنه يعمل مع �أ�صدقائه
( ،)2وب�شعور املعلم بكفاءته ( ،)3و�شعوره بقربه من نفو�س العاملني معه ( ،)4وباحرتام
الزمالء ( ،)5و�شعور املعلم بعدالته ( ،)6وال�شعور بال�صحة اجليدة ( ،)7والتميز بالدقة (،)8
واالجتاه نحو جودة العمل ( ،)9وال�شعور باال�ستقرار يف العمل ( ،)10وال�شعور بالتفا�ؤل
عند القيام بالعمل ( ،)11والعوامل املذكورة تبني حالة من الأريحية يف العمل يعي�شها
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املعلم ،وهي عوامل ت�ساعد يف رفع درجة الروح املعنوية للعاملني كما �أوردت درا�سات
(� )Dick, Metclaffe & Williams, 2003; Kossen, 1978إال �أن بقية فقرات املجال
التي جاءت الروح املعنوية فيها متو�سطة ،تقلل من حالة الأريحية هذه ،فاملعلمون يفكرون
با�ستمرار يف عملهم بدرجة متو�سطة ( ،)12والعمل يف املدر�سة يحقق �أهدافهم بدرجة
متو�سطة ( .)13وكذلك يالحظ ح�صول انخفا�ض كبري يف قيمة املتو�سط احل�سابي لتقدير
درجة الروح املعنوية عندما يتعلق الأمر بال�شعور باملركز االجتماعي للمهنة ( ،)3,26وهي
درجة متو�سطة �أي�ضا (الفقرة  .)14قد يعود ذلك �إىل النظرة غري الإيجابية للرتبية املهنية من
قبل �أطراف عدة يف العملية الرتبوية منها الطلبة والإدارة و�أولياء الأمور واملجتمع املحلي وهو
الأمر الذي �أكدته عدة درا�سات منها ( .)Al-Saydeh, 2002; Tweissi, 1998ويالحظ
كذلك انخفا�ض درجة الروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية فيما يتعلق بالرغبة يف التعبري عن
الر�أي وحتمل امل�س�ؤولية (( )2.95الفقرة  )15وهي درجة متو�سطة ،وقد يعود الأمر �إىل
فاعلية �إبداء الر�أي واملردود املعنوي واملادي للم�شاركة ،ومدى تقبل الإدارات للر�أي والعمل
به عند �إبداء املعلمني ملثل هذه الآراء ،حيث �إن الكثري من الدرا�سات �أكدت على �أن امل�شاركة
يف �صنع القرارات والأخذ بهذه امل�شاركة من قبل �صانعي القرار ي�ساهم يف رفع درجة الروح
املعنوية للعاملني (.)Martin, 2000
 )3جمال الرواتب واحلوافز والرتقيات
يالحظ �أن الدرجة الكلية لتقدير معلمي الرتبية املهنية لروحهم املعنوية يف جمال الرواتب
واحلوافز والرتقيات كانت متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها ( .)3.10وقد كانت
تقديرات املعلمني حول جميع فقرات هذا املجال متو�سطة �أي�ضا .وقد يعك�س ذلك حالة
متو�سطة من الر�ضا حول هذا املجال ،فقد جاءت تقديرات املعلمني متو�سطة لدرجة روحهم
املعنوية حول �إ�سهام جميع املوظفني يف املدر�سة يف حتقيق الأهداف ( ،)1وحول االهتمام
العام من قبل املدر�سة يف حتفيز العاملني فيها معنويا ( ،)2وحول اختيار الأفراد للمنا�صب
الإدارية ( ،)3و�سيا�سة الوزارة املتبعة عموما يف الرتقيات ( .)5ويورد عبيدات ()2002
والقريوتي وزويلف ( )1993وجودمان (� )Goodman, 1982أن �إ�سهام جميع العاملني يف
حتقيق الأهداف وعدالة توزيع املنا�صب والرتقيات ترتك �أثرا كبريا يف درجة الروح املعنوية
للعاملني .ويالحظ ح�صول انخفا�ض كبري يف متو�سط درجة الروح املعنوية املتعلقة مبوازاة
الراتب حلجم املجهود الذي يبذله معلم الرتبية املهنية ( ،)2.92ومدى كون احلوافز املقدمة
للمعلم تدفعه للتم�سك بعمله (( )2.81فقرة  .)6وحول مدى منا�سبة تلك املكاف�آت جاءت
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الفقرة ( )7ب�أقل متو�سط يف املجال (.)2.72
ومن املعلوم �أن الرواتب عموما يف الأردن منخف�ضة ،وقد يكون للأمر ت�أثري بالغ على
معلمي الرتبية املهنية الذين يكون بع�ضهم متخ�ص�صا يف تخ�ص�صات مهنية ،ولو �أتيح للمعلم
�أن يعمل يف القطاع اخلا�ص من امل�صانع وال�رشكات حل�صل على دخل �أعلى مقارنة براتبه
بو�صفه مع ّلم ًا .كذلك ف�إن �أنظمة احلوافز والرتقيات مرتبطة بنظام مركزي يعتمد كثرياً على
�أعداد ال�سنوات يف العمل ،وعلى تقارير عامة ي�صدرها املدير وامل�رشف .لذا ف�إن نظام حوافز
وترقيات املعلمني القائم على الأداء احلقيقي للمعلم ميكن �أن ي�سهم يف حت�سني الروح املعنوية
ملعلمي الرتبية املهنية ،فقد �أكدت درا�سات كثرية على العالقة بني احلوافز والرتقيات والروح
املعنوية للعاملني ( ،)Lee, 2002رغم �أن درا�سة دوجال�س ( )Douglas, 2000قد �أكدت �أنه
لي�س للراتب ميزة تف�ضيلية يف رفع درجة الروح املعنوية للعاملني يف املهن التعليمية.
 )4جمال الإدارة املدر�سية
يتبني �أن الدرجة الكلية للروح املعنوية ملعلمي الرتبية املهنية فيما يتعلق بالإدارة املدر�سية
كانت متو�سطة ،فقد كان املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ( .)3.40كذلك ف�إن جميع الفقرات
املت�ضمنة يف هذا املجال كانت درجة تقدير املعلمني لروحهم املعنوية املتعلقة بها (متو�سطة)
با�ستثناء واحدة تتعلق بكون مدير املدر�سة مي�سرّ ا للعمل ويقدم امل�ساعدة ( ،)1وتلتها الفقرة
( )2املتعلقة بحر�ص �إدارة املدر�سة على �إطالع العاملني على اخلطط التطويرية ،تلتها كفاءة
عملية التوا�صل بني املدير والعاملني يف املدر�سة� .أما �أقل الفقرات فقد كانت الفقرة (:)15
�إ�رشاك الإدارات للعاملني يف اتخاذ القرارات الإدارية ،وحر�ص �إدارات املدار�س على م�ساعدة
العاملني يف حل م�شكالتهم ( ،)16وقد نالت درجة متو�سطة �أي�ضا.
ّ
وتذكر القيم املتو�سطة جلميع فقرات هذا املجال باحلاجة �إىل تطوير وحت�سني تعامل
الإدارات املدر�سية مع معلمي الرتبية املهنية يف كافة ما ت�ضمنته فقرات هذا املجال من التعامل
الإن�ساين معهم� ،أو �إ�رشاكهم يف املهمات الإدارية على اختالف �أنواعها ،والعمل على �إ�شاعة
الثقة والتعاون ،والعمل على تطوير قدرات املعلمني ،وتلبية حاجاتهم املهنية� ،إذ تورد بع�ض
الدرا�سات �أن للنمط الإداري املتبع يف امل�ؤ�س�سة �أثرا بالغا يف حتديد درجة الروح املعنوية
للعاملني ،ومنها درا�سة عبيدات ( )2002التي �أكدت على �رضورة تبني منط دميقراطي يف
الإدارة لرفع درجة الروح املعنوية للعاملني ،وكذلك درا�سة بو�ستل ( )Postell, 2004الذي
�أكد على �رضورة احرتام املعلمني وحت�سني تعامل الإدارة معهم لرفع درجة الروح املعنوية
لديهم ،وهو الأمر الذي �أكدته كذلك درا�سة كارول (.)Carroll, 1993
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 )5جمال البيئة الفيزيقية للعمل املدر�سي
يتبني �أن الدرجة الكلية للروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية فيما يتعلق بالبيئة الفيزيقية
للعمل املدر�سي كانت متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا املجال (.)3.41
وقد كانت كذلك تقديرات معلمي الرتبية املهنية متو�سطة جلميع فقرات هذا املجال ،وقد
كانت الفقرة ( )1تتعلق بالأمان من احلوادث الطارئة ،والفقرة ( )2ب�صالحية و�سالمة املرافق
املدر�سية ،والفقرة ( )3بفعالية تنظيم املدر�سة ،والراحة ومنا�سبة موقع العمل لطبيعته (الفقرة
 .)4وقد �أ�شارت درا�سة تانر وموري�س (� )Tanner & Morris, 2002إىل �أن للبيئة الفيزيقية
يف املدر�سة �أثرا يف حتديد درجة الروح املعنوية للمعلمني والطلبة على حد �سواء .ولذا ف�إن
تقديرات املعلمني املتو�سطة جلميع هذه الفقرات تدعو �إىل املراجعة ال�شاملة للبيئات الفيزيقية
يف املدار�س لكي تكون �أكرث �أمان ًا ومالءمة ،و�أكرث �أريحية يف تنظيمها ،خ�صو�صا يف م�شاغل
الرتبية املهنية التي متار�س فيها تدريبات عملية ت�ستخدم فيها والآالت من قبل الطلبة.
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ثاني َا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الروح املعنوية
ملعلمي الرتبية املهنية يف الأردن ( )α= 0.05تعزى ملتغريات :جن�س املعلم ،وتخ�ص�ص املعلم،
وخربته ،وم�ؤهله العلمي ،وطبيعة املنطقة التي يعمل فيها ،ووجود م�شغل للرتبية املهنية يف
املدر�سة ،وعدد الطلبة يف املدر�سة؟
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي الرتبية املهنية
يف الأردن لدرجة الروح املعنوية لديهم ح�سب متغريات الدرا�سة ،وذلك كما هو مبني يف
اجلدول (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي الرتبية املهنية
يف الأردن لدرجة الروح املعنوية ح�سب متغريات الدرا�سة
املتغري
اجلن�س
وجود امل�شغل
طبيعة املنطقة

م�ستويات املتغري
ذكر
�أنثى
يوجد م�شغل
ال يوجد م�شغل
مدينة
ريف
بادية

الو�سط احل�سابي
3.52
3.59
3.59
3.48
3.61
3.65
3.32

االنحراف املعياري
0.62
0.68
0.67
0.60
0.59
0.73
0.61

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()3

جن�س املعلم
وجود امل�شغل

متغري جن�س املعلم

122
132
183
71

0.968

252

0.334

252

0.245

1.166

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )4إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات
معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى للجن�س ،حيث بلغت قيمة "ت"
( )0.968وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (� .)a=0.05أي �أن درجة
الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية مت�ساوية لدى املعلمني بغ�ض النظر عن جن�س املعلم.
وقد يعود ذلك للت�شابه التقريبي لظروف العمل يف مدار�س الذكور والإناث .وتوافقت هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة �أبو ال�سمن ( )1994التي �أجريت على املعلمني يف حمافظة البلقاء

¡``
````````Y GC I

املتغري

م�صدر
التباين
ذكر
�أنثى
يوجد
ال يوجد

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.52
3.59
3.59
3.48

االنحراف
املعياري
0.62
0.68
0.67
0.60

قيمة ت
املح�سوبة

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

`G Ä

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار "ت" للك�شف عن داللة الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية
لدرجة الروح املعنوية لديهم تبع ًا جلن�س املعلم ووجود امل�شغل

½

 )1متغري جن�س املعلم ومتغري وجود امل�شغل
بهدف اختبار داللة الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم
تبع ًا جلن�س املعلم ولوجود م�شغل تربية مهنية يف املدر�سة مت ا�ستخدام اختبار "ت" للعينات
امل�ستقلة ،وكانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)4
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املتغري

االنحراف املعياري
0.60
0.61
0.69
0.65
0.60
0.70
0.60
0.66
0.69
0.36

`¡U

م�ستويات املتغري
�أقل من � 3سنوات
� 3إىل � 6سنوات
�أكرث من � 6سنوات
تربية مهنية
مهني �آخر
�أكادميي
دبلوم
بكالوريو�س
بكالوريو�س +دبلوم
ماج�ستري �أو دكتوراه

الو�سط احل�سابي
3.63
3.44
3.58
3.68
3.50
3.44
3.61
3.58
3.53
2.53
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الأردنية� ،إال �أنها اختلفت مع ما تو�صلت �إليه درا�سة امل�ساعيد ( )2004من وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة الروح املعنوية للمعلمني تعزى للجن�س.

متغري وجود امل�شغل

ت�شري النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية
لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى لوجود م�شغل تربية مهنية يف املدر�سة ،حيث بلغت قيمة
"ت" املح�سوبة ( )1.166وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)a=0.05
�أي �أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية مت�ساوية بغ�ض النظر عن وجود م�شغل
تربية مهنية يف املدر�سة التي يعمل بها املعلم .وتختلف هذه النتيجة مع بع�ض الدرا�سات التي
ت�شري �إىل �أن وجود الإمكانات التي ت�سهل العمل وتزيد من فاعلية الأداء حت�سن من درجة
الروح املعنوية للعاملني مثل درا�سة (�أبو ال�سمن )1994 ،ودرا�سة بو�ستل ()Postell, 2004
ودرا�سة دوجال�س ( . )Douglas, 2000ويدل ذلك على قلة توظيف امل�شغل يف تدري�س
الرتبية املهنية يف املدار�س احلكومية الأردنية ،وهو ما �أيدته درا�سة ال�سعايدة (Al-Saydeh,
 ،)2002حينما بينت النتائج فيها �أن املعلمني قدروا �أهمية كفايات ا�ستخدام امل�شغل بقيمة
متو�سطة ،وكذلك درا�سة (�أحمد )2007 ،التي دلت على عدم وجود فروق يف درجة تركيز
املعلمني على املهارة العملية يف تدري�س مبحث الرتبية املهنية يف الأردن بني معلمي املدار�س
التي حتوي م�شاغل وتلك التي ال حتوي م�شاغل للرتبية املهنية.
يبني اجلدول رقم ( )5نتائج اختبار (ت) للك�شف عن دالالت الفروق يف تقديرات
معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية تبع ًا ملتغري اجلن�س.

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار "ت" للك�شف عن داللة الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية
املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم ،تبع ًا جلن�س املعلم
اجلن�س

العدد

ذكر
�أنثى

122
132

املتو�سط
احل�سابي
3.52
3.59

االنحراف
املعياري
0.62
0.68

قيمة ت املح�سوبة

درجات احلرية

م�ستوى الداللة

0.968

252

0.334

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )5إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات
معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى للجن�س ،حيث بلغت قيمة "ت"
( )0.968وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (� .)a= 0.0أي �أن درجة الروح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية مت�ساوية لدى املعلمني بغ�ض النظر عن جن�س املعلم .وقد
يعود ذلك للت�شابه التقريبي لظروف العمل يف مدار�س الذكور والإناث .وتوافقت هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة �أبو ال�سمن ( )1994التي �أجريت على املعلمني يف حمافظة البلقاء
الأردنية� ،إال �أنها اختلفت مع ما تو�صلت �إليه درا�سة امل�ساعيد ( )2004من وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة الروح للمعلمني تعزى للجن�س.
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امل�ؤهل العلمي
عدد الطلبة
يف املدر�سة

متغري طبيعة املنطقة

1.343
0.421

3.192

2.588
0.402

6.436

*0.00

1.408
0.42

3.351

*0.037

*0.043

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )6إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى لطبيعة املنطقة التي تقع فيها مدر�سة املعلم،
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التخ�ص�ص

0.67
0.426

1.572

0.21

`G Ä

اخلربة

5.161

*0.006

½

طبيعة املنطقة

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

f
`

املتغري

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
4.277
104.004
108.282
1.339
106.942
108.282
2.686
105.596
108.282
7.763
100.518
108.282
2.816
105.466
108.282

درجات
احلرية
2
251
253
2
251
253
2
251
253
3
250
253
2
251
253

متو�سط
املربعات
2.139
0.414

قيمة (ف)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

```Y

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين الأحادي لتقديرات املعلمني لدرجة الروح املعنوية للمعلمني
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ملعرفة �إذا ما كانت الفروق بني متو�سطات تقديرات املعلمني ذات داللة �إح�صائية تبعا
لهذه املتغريات ،تـم �إجراء حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAللمتو�سطات عند
م�ستوى الداللة ( ،)a=0.05وكانت النتائج كما هو مو�ضح فـي اجلدول رقم (.)6
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اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار "�شفيه" للك�شف عن م�صدر الفروق يف متو�سطات تقديرات املعلمني
لدرجة الروح املعنوية لديهم يف �ضوء طبيعة املنطقة التي تقع فيها مدر�سة املعلم
طبيعة املنطقة التي تقع فيها املدر�سة
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حيث بلغت قيمة "ف" املح�سوبة ( )5.161وهي قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
(� .)a = 0.05أي �أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية تختلف باختالف
طبيعة املنطقة التي تقع فيها املدر�سة .وللك�شف عن م�صدر الفروق لوجود داللة �إح�صائية
ملتغري طبيعة املنطقة يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم ،مت �إجراء
املقارنات البعدية بطريقة "اختبار �شفية" ( )Scheffe-Testوكانت النتائج كما هو مو�ضح
يف اجلدول رقم (.)7
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مدينة
ريف
بادية

3.61
3.65
3.32

مدينة
3.61

ريف
3.65
0.04

بادية
3.32
*0.29
*0.33

تبني نتائج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم (� )7أن م�صدر الفروق الدالة �إح�صائيا بني
تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم كانت بني تقديرات املعلمني
يف منطقة املدينة واملعلمني يف منطقة البادية ول�صالح املعلمني يف منطقة املدينة ،كذلك بني
تقديرات املعلمني يف منطقة الريف واملعلمني يف منطقة البادية ول�صالح املعلمني يف منطقة
الريف� ،أي �أن املعلمني الذين يعملون يف املناطق املدنية والريفية تزداد لديهم درجة الروح
املعنوية مقارنة بزمالئهم العاملني يف مناطق البادية .وقد يعزى ذلك �إىل �أن ظروف العمل يف
املدينة وقرب املعلمني من مناطق �سكنهم وجودة الإمكانات املوجودة يف املدار�س هي يف
املدينة �أف�ضل منها فيما �سواها .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة امل�ساعيد ( )2004التي دلت
نتائجها على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الروح املعنوية للمعلمني تعزى �إىل
طبيعة املنطقة اجلغرافية التي يعمل فيها املعلم .وقد يعزى ذلك �إىل بعد امل�سافات و�صعوبة
املوا�صالت يف املناطق البدوية واملدنية و�سهولتها يف املناطق الريفية كما قد يعزى �إىل توافر
الإمكانات الالزمة للعمل ،الأمر الذي �أكدت عالقته بالروح املعنوية للمعلمني درا�سة بو�ستل
( )Postell, 2004ودرا�سة دوجال�س (. )Douglas, 2000

متغري اخلربة يف التدري�س

تظهر النتائج يف اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�س ،حيث
بلغت قيمة "ف" املح�سوبة ( )1.572وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
(� .)a=0.05أي �أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية ال تختلف باختالف
اخلربة يف التدري�س .وتتعار�ض هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات الأخرى التي بحثت يف
ت�أثر الروح املعنوية للمعلمني بعامل اخلربة ،حيث �أثبتت تلك الدرا�سات وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة الروح املعنوية للمعلمني تعزى خلربة املعلم يف التدري�س (امل�ساعيد،
2004؛ �أبو ال�سمن1994 ،؛ اخلطيب واحلديدي وعليان� .)1991 ،إال �أنه ميكن عزو عدم
وجود تلك الفروق يف هذه الدرا�سة �إىل ت�شابه ظروف العمل لدى املعلمني على اختالف
املدة الزمنية التي عملها املعلم يف مدر�سته.
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تبني النتائج يف اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى ملتغري تخ�ص�ص املعلم ،حيث بلغت قيمة
"ف" املح�سوبة ( )3.192وهي قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)a = 0.05
�أي �أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية تختلف باختالف تخ�ص�ص املعلم،
وللك�شف عن م�صدر الفروق لوجود داللة �إح�صائية ملتغري التخ�ص�ص يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم ،مت �إجراء مقارنات بعدية بطريقة " اختبار �شفيه"
( ،)Scheffe-Testوكانت النتائج كما هو مو�ضح يف رقم اجلدول (.)7
تبني نتائج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم (� )8أن م�صدر الفروق الدالة �إح�صائيا بني
تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم كانت بني تقديرات املعلمني
من تخ�ص�ص الرتبية املنهية واملعلمني من ذوي التخ�ص�صات الأكادميية ول�صالح املعلمني من
تخ�ص�ص الرتبية املنهية� ،أي �أن املعلمني من تخ�ص�ص الرتبية املنهية تزداد لديهم درجة الروح
املعنوية مقارنة بزمالئهم من ذوي التخ�ص�صات الأكادميية .وقد يعزي ذلك �إىل �أن تدري�س
مبحث الرتبية املهنية مبجاالته املتنوعة وطبيعته العملية يكون �أكرث �سهولة على املعلم املتخ�ص�ص
فيه منه على املعلم املتخ�ص�ص يف تخ�ص�ص مهني �أو تخ�ص�ص �أكادميي .ومل يجد الباحث
درا�سات بحثت يف ت�أثر درجة الروح املعنوية ملعلمني يدر�سون نف�س املبحث مع اختالف
تخ�ص�صاتهم العلمية ليتمكن من مقارنة هذه النتيجة مع نتائج تلك الدرا�سات.

10
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اجلدول رقم ()8
اختبار "�شفية للك�شف عن م�صدر الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية
لدرجة الروح املعنوية لديهم يف �ضوء متغري تخ�ص�ص املعلم
تخ�ص�ص املعلم
الرتبية املهنية
تخ�ص�ص مهني غري الرتبية املهنية
تخ�ص�ص �أكادميي

3.68
3.50
3.24

الرتبية املهنية تخ�ص�ص مهني غري
الرتبية املهنية
3.50
3.68
0.18

تخ�ص�ص �أكادميي
3.24
*0.44
0.26

متغري امل�ؤهل العلمي للمعلم

تبني النتائج يف اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى ملتغري الدرجة العلمية ،حيث بلغت قيمة
"ف" املح�سوبة ( )6.436وهي قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (� .)a=0.05أي
�أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية تختلف باختالف امل�ؤهل العلمي للمعلم،
وللك�شف عن م�صدر الفروق لوجود داللة �إح�صائية ملتغري امل�ؤهل العلمي يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم ،مت �إجراء املقارنات البعدية بطريقة "اختبار �شفيه"
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
اختبار "�شفيه" ( )Scheffeللك�شف عن م�صدر الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية
املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم يف �ضوء متغري امل�ؤهل العلمي للمعلم
الدرجة العلمية للمعلم
دبلوم كلية جمتمع
بكالوريو�س
بكالوريو�س  +دبلوم تربية
ماج�ستري �أو دكتوراه

3.61
3.58
3.53
2.53

دبلوم كلية
جمتمع
3.61

بكالوريو�س
3.58
0.03

بكالوريو�س  +دبلوم
تربية
3.53
0.08
0.05

ماج�ستري �أو
دكتوراه
2.53
*1.08
*1.05
*1.00

تبني نتائج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم (� )9أن م�صدر الفروق الدالة �إح�صائيا بني
تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم كانت بني تقديرات املعلمني من
حملة درجة ماج�ستري �أو دكتوراه من جهة ،واملعلمني من حملة باقي امل�ؤهالت العلمية من جهة
�أخرى ،ول�صالح املعلمني من حملة باقي الدرجات العلمية (دبلوم كلية جمتمع ،بكالوريو�س،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بكالوريو�س  +دبلوم تربية)� ،أي �أن درجة الروح املعنوية تتدنى لدى املعلمني حملة درجة
ماج�ستري �أو دكتوراه مقارنة بزمالئهم من حملة الدرجات العلمية الأخرى .وقد يعزى ذلك
�إىل كون املعلمني من حملة ال�شهادات العليا يطمحون �إىل تغيري عملهم واحل�صول على مراكز
وظيفية �أعلى ،وهكذا الأمر �إذا ما قورن املعلمون من حملة (البكالوريو�س ودبلوم الرتبية)
بحملة البكالوريو�س ،وحملة البكالوريو�س بحملة دبلوم كليات املجتمع ،حيث �إن الفرد
تزداد رغبته باالرتقاء الوظيفي وحت�سني الواقع الوظيفي كلما ازداد م�ؤهله العلمي .وهذه
النتيجة تتفق مع درا�سة امل�ساعيد ( )2004التي �أثبتت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة الروح املعنوية للمعلمني تبعا للم�ؤهل العلمي� ،إال �أن الدرا�سة اختلفت مع نتيجة درا�سة
�أبو ال�سمن ( )1994التي بينت عدم وجود فروق يف درجة الروح املعنوية تبعا للم�ؤهل
العلمي.
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 600 – 300طالب
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اجلدول رقم ()10
اختبار "�شفيه" ( )Scheffeللك�شف عن م�صدر الفروق يف تقديرات معلمي الرتبية
املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم يف �ضوء متغري عدد الطلبة يف املدر�سة
عدد الطلبة يف املدر�سة

``¿

2010 000```e
-2

تبني النتائج يف اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات معلمي
الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم تعزى ملتغري عدد الطلبة يف املدر�سة ،حيث بلغت
قيمة "ف" املح�سوبة ( )3.351وهي قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)a=0.05
�أي �أن درجة الروح املعنوية لدى معلمي الرتبية املهنية تختلف باختالف عدد الطلبة يف
املدر�سة ،وللك�شف عن م�صدر الفروق لوجود داللة �إح�صائية ملتغري عدد الطلبة يف املدر�سة
يف تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم ،مت �إجراء مقارنات بعدية
بطريقة اختبار "�شفيه" كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)10

�أقل من  300طالب
3.70

 600 – 300طالب
3.51
0.19

�أكرث من  600طالب
3.46
*0.24
0.05

تبني نتائج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم (� )10أن م�صدر الفروق الدالة �إح�صائيا بني
تقديرات معلمي الرتبية املهنية لدرجة الروح املعنوية لديهم كانت بني تقديرات املعلمني
العاملني يف املدار�س التي يبلغ عدد طلبتها (�أقل من  300طالب) واملعلمني العاملني يف
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املدار�س التي يبلغ عدد طلبتها (�أكرث من  600طالب) ول�صالح املعلمني العاملني يف املدار�س
التي يبلغ عدد طلبتها (�أقل من  300طالب)� ،أي �أن املعلمني الذين يعملون يف املدار�س التي
يكون عدد طلبتها قلي ً
ال تزداد لديهم درجة الروح املعنوية مقارنة بزمالئهم العاملني يف
املدار�س التي يكون عدد طلبتها كبرياً ،وهو �أمر منطقي حيث تزداد �أعباء املعلم يف التعامل
مع الطلبة وتزداد امل�شكالت ال�سلوكية كلما ازدادت �أعدادهم داخل املدر�سة ،الأمر الذي
�أكدته درا�سة �أبو ال�سمن ( )1994ودرا�سة كارول ( )Carroll, 1993واخلطيب واحلديدي
وعليان ( )1991حيث �أكدت هذه الدرا�سات �أن للروح املعنوية عالقة بحجم �أعباء العمل
التي تزداد على املعلم يف حال زيادة �أعداد الطلبة يف املدر�سة.

التو�صيات
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بناء على نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي :
 االهتمام بدرا�سة الروح املعنوية للمعلمني يف خمتلف التخ�ص�صات والعوامل امل�ؤثرة فيهاوالتح�سني امل�ستمر للظروف التي ميكن �أن حت�سن من م�ستوى هذه الروح.
 االهتمام بجوانب الرواتب واحلوافز والرتقيات واملكاف�آت ملعلم الرتبية املهنية �سعي ًالتح�سني روحه املعنوية.
 العمل على حت�سني ممار�سات الإدارة املدر�سية فيما يتعلق مببحث الرتبية املهنية ومعلميه�سعيا لتح�سني الروح املعنوية لديهم.
 العمل على حت�سني البيئة الفيزيقية للمدار�س ورفع جودة مرافقها و�إمكاناتها املاديةخ�صو�صا يف املدار�س الواقعة يف الريف والبادية.
 العمل على تعيني معلمي الرتبية املهنية املتخ�ص�صني يف تدري�سها ،وال�سعي �إىل ا�ستبدال غرياملتخ�ص�صني يف تدري�سها ما �أمكن.
 العمل على حت�سني ظروف احلا�صلني على �شهادات عليا من املعلمني بالطرق التي التتعار�ض مع �رضورة ح�صول املعلمني على م�ؤهالت علمية.
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م�ؤ�شرات الثبات وال�صدق ملقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد
للطلبة  MSLSSعلى عينات �سورية
�أ .د .امطانيو�س خمائيل
ق�سم القيا�س النف�سي والرتبوي
كلية الرتبية -جامعة دم�شق
امللخ�ص
�أعد مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة من �أجل تقدير درجات الر�ضا عن
احلياة لدى الأطفال واملراهقني يف جماالت حمددة هي :الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،واملدر�سة،
والذات ،وبيئة احلياة .وقد ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لهذا
املقيا�س ،وتقنينه يف البيئة ال�سورية .ومن �أجل الو�صول �إىل هذا الهدف ا�ستخدمت طرائق
متعددة يف درا�سة الثبات وال�صدق لهذا املقيا�س ،كما طبق على عينات عدة من طلبة
املرحلة الثانوية يف �سورية من ال�صفوف املمتدة من العا�رش حتى الثاين ع�رش (ن=608
طالب ًا وطالبة).
�أ�سفرت نتائج هذه الدرا�سة عن ظهور م�ؤ�رشات ات�ساق داخلي وا�ستقرار مر�ضية عموم ًا
للمقايي�س الفرعية اخلم�سة للمقيا�س مدار البحث ،كما �أعطت م�ؤ�رشات ل�صدقه التقاربي
والتباعدي (با�ستخدام خم�سة مقايي�س حمكية) ،ول�صدق تكوينه الفر�ضي عن طريق درا�سة
الرتابطات البينية (�أو الداخلية) بني املقايي�س الفرعية التي يت�ضمنها� ،إ�ضافة �إىل �صدقه
بداللة حمك التح�صيل الدرا�سي .وت�شري هذه النتائج مبجموعها �إىل �صالح الأداة مو�ضع
البحث لال�ستخدام يف البيئة ال�سورية .وقد تقدم الباحث بعدد من املقرتحات التي تركزت
حول �إجراء املزيد من البحوث على املقيا�س با�ستخدام عينات من طلبة ال�صفوف الدرا�سية
الأدنى ،كما تركزت على �رضورة �إخ�ضاعه للمزيد من الدرا�سات ال�سيكومرتية ،مبا فيها
الدرا�سات العاملية ودرا�سات الفرق املتقابلة �أو املجموعات املت�ضادة من املبحوثني.
الكلمات املفتاحية :مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،تقدير (�أو قيا�س) الر�ضا عن احلياة ،الرفاه (�أو
اخلري) ال�شخ�صي ،قيا�س ال�شخ�صية ،طلبة الثانوي يف �سورية.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/27 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/10 :م
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Psychometric Properties of the Multidimensional Students’
Life Satisfaction Scale in Syrian Context
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The Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale MSLSS was designed to assess life satisfaction among children and adolescents in five specific domains (family, friends, School, Self and living Environment). The
present study aimed at validating this instrument in Syrian Context. Several
methods of reliability and validity were used in the study, and the instrument
under consideration was administered to several samples of school students in
grades 10 through 12 (N=608).
The results obtained for each of the five subscales of MSLSS revealed acceptable internal consistency and test-retest reliability. The results also established convergent and divergent validity by using five criterion measures for
these subscales. They displayed also validity for these subscales by investigating their Interco relations, as well as by using scholar grades of the subjects
of the study.
The overall findings suggest the suitability of MSLSS to be used in Syrian
Context. Suggestions were made to conduct further studies upon this instrument with students of lower classes, as well as factor analysis and contrasted
groups studies.
Key words: life satisfaction scale, assessment of life satisfaction, subjective well-being index, personality assessment, secondary students.
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�أ .د .امطانيو�س خمائيل

م�ؤ�شرات الثبات وال�صدق ملقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد
للطلبة  MSLSSعلى عينات �سورية
�أ .د .امطانيو�س خمائيل
ق�سم القيا�س النف�سي والرتبوي
كلية الرتبية -جامعة دم�شق

مقدمة

ال�شك �أن ال�شعور بالر�ضا (�أو عدم الر�ضا) عن جمال �أو �أكرث من جماالت احلياة املختلفة التي
يعي�شها الفرد على امتداد الفرتة الزمنية التي يق�ضيها يف الدرا�سة ،يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بنجاحه
وحت�صيله الدرا�سي ،كما ي�سهم �إ�سهام ًا كبرياً يف عملية تكيفه ال�شخ�صي واالجتماعي ،ويف
تكوين �شخ�صيته ،وبلورة نظرته اخلا�صة �إىل العامل .ومن الوا�ضح �أن ال�شعور بالر�ضا (�أو
عدم الر�ضا) عن هذا املجال �أو ذاك من جماالت احلياة يرتبط بطموح الفرد وما قد ي�صبو
وتو�صل �إليه فع ً
ال يف هذا
�إليه ،ويريد حتقيقه يف هذا املجال من جهة ،كما يرتبط مبا �أجنزه
ّ
املجال من جهة ثانية ،ويعك�س ،من َث َّم ،نظرة الفرد وتقديره الذاتي للفرق �أو امل�سافة الفا�صلة
بينهما .وكلما �صغرت امل�سافة الفا�صلة بني الواقع والطموح ،وت�ضاءل الفرق بينهما بنظر
الفرد ازدهر وتعاظم ال�شعور بالر�ضا ،وكلما كربت امل�سافة ،وتزايد هذا الفرق ،خمد هذا
ال�شعور وتال�شى ب�صورة تدريجية ليحل حمله ال�شعور بعدم الر�ضا و�صو ًال �إىل حالة من التذمر
والإحباط .وهنا بالذات تربز �أهمية هذا ال�شعور وخطورته على م�ستقبل الفرد وحياته
مبختلف جوانبها يف مرحلة الدرا�سة وما بعدها.
لقد احتلت درا�سة ال�شعور بالر�ضا عن احلياة حيزاً كبرياً من اهتمام الباحثني يف جمال علم
نف�س ال�شخ�صية وقيا�سها بدءاً من ثمانينات القرن املا�ضي .وجرى ذلك مع تنامي الوعي
ب�أهمية درا�سة ال�سمات ذات الطبيعة الإيجابية لل�شخ�صية ،كال�سعادة ،والتفا�ؤل ،والطموح
ال�شخ�صي ،بعد �أن كانت اهتمامات الباحثني يف ال�سابق قد تركزت يف درا�سة ال�سمات ذات
الطبيعة املر�ضية �أو ال�سلبية لل�شخ�صية كاالكتئاب ،والقلق ،واالنطواء االجتماعي ،وغريها.
ولعل من بني العوامل والأ�سباب التي �أ�سهمت يف جذب اهتمام الباحثني للجوانب الإيجابية
يف ال�شخ�صية ،ويف تنامي هذا االهتمام� ،أن االقت�صار على املظاهر ال�سلبية لل�شخ�صية بعد �أن
تكون قد ت�أ�صلت� ،أو تر�سخت ،و�أ�صبحت �أمراً واقع ًا قد ُيف�شل حماولة الت�صدي لها وعالجها،
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�أو يجعلها حمدودة الفائدة .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن درا�سة املظاهر الإيجابية لل�شخ�صية وما قد
ت�سفر عنه من نقاط قوة ،ميكن ا�ستثمارها يف مواجهة بع�ض ال�صعوبات� ،أو نقاط ال�ضعف �أو
غريها من املظاهر والأعرا�ض ال�سلبية "�أو املر�ضية" التي قد يعاين منها الفرد .ناهيك عن �أن
تتمم درا�سة املظاهر ال�سلبية ،وتتكامل معها يف ت�سليط �أ�ضواء �ساطعة وقوية
مثل هذه الدرا�سة ّ
على ال�شخ�صية يف خمتلف جوانبها.
�إن الأمر الذي البد من الوقوف عنده عند درا�سة �شعور الر�ضا عن احلياة هو �أن م�صادر
ومتطلبات الر�ضا عن احلياة تختلف باختالف الأفراد واجلماعات .فقد ينظر بع�ض الأفراد
�إىل احلرية ال�شخ�صية� ،أو ال�صحة واللياقة البدنية على �أنها امل�صدر الأهم للر�ضا عن احلياة،
يف حني يعطي بع�ض الأفراد الأولوية للمال� ،أو ال�سلطة والوجاهة� ،أو كليهما .والأمر نف�سه
ين�سحب على املجتمعات واحل�ضارات (�أو الثقافات) املختلفة ،كما ين�سحب على اجلماعات
الفرعية �ضمن كل جمتمع على حدة .وقد �أ�شار الباحثون يف هذا املجال �إىل الفروق الهائلة التي
قد تظهر بني الأفراد ،وكذلك بني اجلماعات ،يف املجاالت التي ميكن �أن تبعث على الر�ضا
( �أو عدم الر�ضا) عن احلياة .كما �أن هذه الفروق دعمتها الدرا�سات االرتباطية بني امل�صادر
العديدة للر�ضا عن احلياة من جهة ،وبني ال�شعور بالر�ضا عن احلياة بحد ذاته من جهة �أخرى،
حيث �أعطت هذه الدرا�سات ترابطات خمتلفة بني املجتمعات املختلفة ،و�ضمن اجلماعات
الفرعية املختلفة مما ي�شري �إىل �إعطائها تقديرات و�أوزان ًا خمتلفة من قبل تلك املجتمعات �أو
اجلماعات (.)Veenhoven, 1991; Diener & Diener, 1995; Sam, 2001
من املحاوالت الأوىل التي اهتمت بدرا�سة ال�شعور بالر�ضا عن احلياة وا�ستهدفت �إعداد
�أدوات خا�صة لقيا�س هذا ال�شعور املحاولة التي بذلها نيوجارتن وزمياله ،و�أ�سفرت عن ظهور
مقيا�س الر�ضا العام عن احلياة ( ،)Neugarten, Havighurst & Tobin, 1961واملحاولة
التي �أجراها كانرتيل و�أ�سفرت عن ظهور ما يعرف بـ "�سلم كانرتيل املرتكز على الذات"
(� ،)Cantril, 1965إ�ضافة �إىل حماولة الوتون التي �أ�سفرت عن ظهور املقيا�س املعروف بـ
"مقيا�س الروح املعنوية ملركز فيالدلفيا لدرا�سات ال�شيخوخة" ( ،)Lawton, 1975وغريها.
�إال �أن املحاوالت ال�سابقة لت�صميم �أدوات خا�صة لقيا�س الر�ضا عن احلياة عانت من ق�صور
وا�ضح نظراً الهتمامها بكبار ال�سن و�إهمالها النا�شئة وال�شباب ،ولكونها مل تقت�رص على
�شعور الر�ضا عن احلياة بحد ذاته ،بل تناولت معه �أ�شياء �أخرى ،على الرغم من الأ�سماء التي
�أعطيت لها .وعلى �سبيل املثال فقد تناول مقيا�س نيوجارتن وزميليه �شعور املتعة واحليوية
(مقابل الفتور والالمباالة)� ،إ�ضافة �إىل الر�ضا عن احلياة ،كما يالحظ ديرن وزمال�ؤه .وهذا ما

101

``¿

2010 000```e
-2

م�ؤ�شرات الثبات وال�صدق ملقيا�س الر�ضا عن احلياة

102

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

�أ .د .امطانيو�س خمائيل

دعا ديرن وزمالءه �إىل العمل على تطوير مقيا�س متعدد البنود لقيا�س الر�ضا عن احلياة بو�صفه
عملية �إ�صدار حكم عقلي عام للفرد على احلياة التي يعي�شها ،وتعبرياً عن نظرته اخلا�صة �إىل
العامل (.)Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985
لقد �ألح ديرن وزمال�ؤه على �أنه من الأهمية مبكان �إف�ساح املجال للفرد للتعبري عن ر�ضاه
العام عن احلياة بغ�ض النظر عن الأهمية التي قد يعطيها لهذا امل�صدر �أو ذاك من امل�صادر التي
قد تبعث يف نف�سه هذا الر�ضا كال�صحة �أو املال� ،أو ال�سلطة� ...إلخ .ويتعني على الفرد وفق ًا
لوجهة النظر هذه� ،أن يحدد بنف�سه م�صادر ر�ضاه عن احلياة ،ويجري نوع ًا من الدمج �أو
التكامل بينها ،كما يقدر وزنها و�أهميتها من منظوره ال�شخ�صي ،ودون النظر يف �أهميتها
ووزنها لدى الآخرين ( .)Diener, 1984وهذا ما يظهر ،بنظر ديرن وزمالئه ،الطبيعة الكلية
ي�سوغ ا�ستخدام درجة كلية واحدة للتعبري
الأحادية لهذا ال�شعور  ،Unidimensionalكما ّ
عن الر�ضا العام عن احلياة ،بغ�ض النظر عما يقبع وراء هذا ال�شعور من بواعث ودون حتديد
املجال �أو املجاالت التي قد ت�سهم يف تكوين هذا ال�شعور وبلورته.
�إال �أن النظرة الأحادية الإجمالية (�أو الكلية) �إىل �شعور الر�ضا عن احلياة ،و�إغفال طبيعته
التعددية الوا�سعة تتيح التعامل معه بو�صفه نتاج ًا وحم�صلة نهائية للعديد من العوامل واملتغريات
دون الوقوف عند هذه العوامل �أو املتغريات وحتديدها .والبد من �أن تت�ضافر هذه النظرة
الأحادية الكلية ،كما يالحظ هيوبرن ،مع النظرة التعددية التي تتيح ر�صد هذا امل�صدر �أو ذاك
من م�صادر الر�ضا ،وحتديد املجال (�أو املجاالت) التي يقوى فيها هذا ال�شعور (�سواء باالجتاه
الإيجابي �أم ال�سلبي) ،ومبا يتيح الك�شف عن العوامل واملتغريات الكامنة وراءه (Huebner,
 .)Laughlin, Ash & Gilman, 1998وهذا ما يدعو �إىل النظر �إىل مفهوم الر�ضا عن احلياة
بو�صفه مفهوم ًا متعدد الأبعاد  ،Multidimensionalوعدم االقت�صار على النظرة الكلية
الأحادية يف درا�سته.
لقد عمل هيوبرن انطالق ًا من نظرته التعددية �إىل �شعور الر�ضا عن احلياة من جهة ،وت�أكيداً
ل�رضورة االهتمام بال�سمات �أو الأبعاد ذات الطبيعة الإيجابية لل�شخ�صية ،وال�سيما يف
مرحلة الطفولة واملراهقة ،من جهة ثانية ،على �إعداد املقيا�س املعروف بـ"مقيا�س الر�ضا عن
احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة" Multidimensional Students' life Satisfaction Scale
 .MSLSSواحتوى هذا املقيا�س ب�صورته الأوىل ال�صادرة عام  2001على 40بنداً تغطي
خم�سة جماالت فرعية ،هي :الأ�رسة ( 7بنود) ،والأ�صدقاء ( 9بنود) ،واملدر�سة ( 8بنود)،
أعد هذا املقيا�س �أ�سا�س ًا تلبية للحاجة املا�سة
والبيئة احلياتية ( 9بنود) ،والذات ( 7بنود) .وقد � ّ
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�إىل �أداة قيا�س متعددة الأبعاد تتيح الك�شف عن الأبعاد (املجاالت) املختلفة التي ميكن �أن
يظهر فيها هذا ال�شعور ب�صورة منف�صلة ،وتعطي درجة لكل منها على حدة بد ًال من االقت�صار
على درجة كلية واحدة تعطيها مقايي�س الر�ضا عن احلياة التي �شاعت حتى ذلك احلني كمقيا�س
املدرك Perceived life Satisfaction Scale (Adelman, Taylor & Nelson,
الر�ضا َ
 ،)1989ومقيا�س الر�ضا عن احلياة للطلبة & Students life Satisfaction Scale (Dew
� ،)Huebner, 1994إ�ضافة �إىل مقيا�س ديرن ال�شهري للر�ضا العام عن احلياة Satisfaction With
 ،life Scale SWLSوغريها .وبذلك �صمم هذا املقيا�س ،كما ي�ؤكد هيوبرن ،لتوفري �صفحة
نف�سية (�أو بروفيل) متعددة الأبعاد تظهر من خاللها تقديرات النا�شئة لدرجات ر�ضاهم عن
احلياة يف جماالت خا�صة وحمددة .ومن املتوقع �أن ي�سهم مثل هذا التقومي التفريقي ،بنظر
هيوبرن ،يف حت�سني الأعمال واجلهود املوجهة نحو الت�شخي�ص والوقاية� ،إ�ضافة �إىل جهود
التدخل التي قد تبذل مع النا�شئة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الطلبة الذين يظهرون درجات عالية
من عدم الر�ضا عن الأ�رسة تلزمهم ا�سرتاتيجيات تدخل خمتلفة عن اال�سرتاتيجيات الالزمة
للتدخل مع الطلبة الذين يظهرون درجات عالية من عدم الر�ضا عن املدر�سة (Huebner,
.)et. al, 1998
من الأمور املهمة التي روعيت يف �صياغة عبارات املقيا�س مدار البحث �أن ي�صلح
لال�ستخدام مع الأطفال واملراهقني على حد �سواء ،وبحيث يغطي مدى عمري ًا وا�سع ًا بدءاً
بتالميذ ال�صف الثالث وانتهاء بطلبة ال�صف الثاين ع�رش .يف موازاة ذلك روعيت يف املقيا�س
تغطيته ملدى وا�سع من م�ستويات القدرة بدء َاً بالأطفال ذوي ال�صعوبات النمائية املتو�سطة
والطفيفة وانتهاء بالأطفال املوهوبني.
لقد �أخ�ضع املقيا�س مدار البحث لدرا�سات �سيكومرتية عديدة ا�ستهدفت التحقق من ثباته
و�صدقه .ووقعت معامالت االت�ساق الداخلي املح�سوبة با�ستخدام معادلة كرونباخ�-ألفا يف
مدى يرتاوح من � 0.70إىل  0.90للمقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها ،وذلك يف
عدد من الدرا�سات التي �أجريت على عينات من طلبة ال�صفوف املمتدة من التا�سع �إىل الثاين
ع�رش .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وقعت �أغلب معامالت الثبات املح�سوبة بطريقة الإعادة يف تلك
الدرا�سات (بفا�صل زمني قدره �أ�سبوعان �أو �أربعة �أ�سابيع) يف مدى يرتاوح من � 0.70إىل
 0.86للمقايي�س الفرعية اخلم�سةGreenspoon & Saklofske, 1997; Huebner,( ،
 .)1994; Huebner, et. al, 1998ويف درا�سة �أخرى �أجريت على طلبة ال�صفوف الدرا�سية
الأدنى (من ال�ساد�س �إىل الثامن) �أعطى املقيا�س م�ؤ�رشات ثبات وات�ساق قريبة من امل�ؤ�رشات
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ال�سابقة ،وميكن و�صفها ب�أنها مر�ضية عموم ًا (با�ستثناء مقيا�س الذات الذي �أظهر هبوط ًا
وا�ضح ًا يف معامل ثبات الإعادة) ،كما �أظهر قابليته لال�ستعمال مع الأطفال يف املرحلة
الدرا�سية الأدنى ،كما يالحظ هيوبرن وزمال�ؤه (.)Huebner et. al., 1998
وفيما يت�صل بدرا�سات ال�صدق التي �أخ�ضع لها املقيا�س مدار البحث� ،أعطت هذه
الدرا�سات دالالت مهمة لل�صدق التقاربي والتباعدي لهذا املقيا�س با�ستخدام بع�ض م�ؤ�رشات
الرفاه �أو اخلري ال�شخ�صي well-being indexes ( Gilman et.al., 2000, Greenspoon
 ،)& Saklofske, 1997; Huebner, 1994; Huebner et. al., 1998كما �أعطت هذه
الدرا�سات دالالت �أخرى لل�صدق التقاربي والتباعدي باعتماد تقارير الآباء (Gilman,
 ،)et. al, 2000وتقارير املعلمني ( ،)Huebner, 1994ومقايي�س املرغوبية االجتماعية
( .)Huebner et .al., 1998بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �أظهرت النتائج ارتباطات �ضعيفة ن�سبي ًا
مع عدد من املتغريات الدميغرافية كالعمر واجلن�س ،وهذا ما يت�سق مع التوقعات املحتملة،
ويقدم دعم ًا �إ�ضافي ًا لل�صدق (.)Huebner et. al., 1998
من جهة �أخرى� ،أخ�ضع املقيا�س مدار البحث لعدد من التحليالت العاملية التي وفرت
بدورها دالالت مهمة ل�صدقه .من هذه التحليالت التحليل العاملي اال�ستطالعي الذي دعم
توزيع بنود املقيا�س �إىل خم�سة جماالت فرعية و�أظهر توافق بنيته العاملية مع البنية الأ�سا�سية
املفرت�ضة له ( ،)Huebner, 1994والتحليل العاملي التوكيدي الذي وفر دعم ًا �إ�ضافي ًا للبناء
العاملي للمقيا�س ( .)Gileman et .al., 2000; Huebner et. al., 1998هذا بالإ�ضافة
�إىل درا�سات عاملية �أخرى �أثبتت بدورها البناء العاملي اخلما�سي للمقيا�س ،وارتكزت
على �أداء عينات من طلبة املدار�س يف كندا ( ،)Greenspoon & Saklofske, 1997ويف
كوريا،و�أ�سبانيا ( .)Huebner, et .al, 1998بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شري الدليل اخلا�ص باملقيا�س
�إىل توافر كم ال ب�أ�س به من البيانات املعيارية له ا�شتقت من �أداء عينات وا�سعة من طلبة املدار�س
بدءاً بطلبة ال�صف الثالث االبتدائي وو�صو ً
ال �إىل طلبة ال�صف الثاين ع�رش (Huebner, et. al,
.)1998
ويف حدود املعلومات املتوافرة للباحث ،ف�إنه ال توجد �أية درا�سة عربية ملقيا�س الر�ضا
عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة� ،أو لغريه من املقايي�س التي اهتمت بهذا اجلانب املهم من
جوانب حياة الإن�سان .ولعل هذا الأمر بالذات هو ما دفع الباحث لإعداد �صورة عربية
موازية لل�صورة الأم ،و�إخ�ضاعها للدرا�سة ال�سيكومرتية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة
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�سعي ًا وراء حتقيق الأهداف املر�سومة لهذه الدرا�سة �سيرتكز االهتمام على الإجابة عن عدد
من الأ�سئلة التي تطرحها ،وهي التالية:

½

�أ�سئلة الدرا�سة

f
`

تفح�ص اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س الر�ضا
يرتكز الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة يف ّ
املعرب ،وذلك للت�أكد من �صالحه لال�ستخدام مع الطلبة
عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ّ
ال�سوريني .وميكن تفريع هذا الهدف العام �إىل جمموعة من الأهداف اخلا�صة ،والتي تتلخ�ص
يف ا�ستخراج بع�ض دالالت الثبات (بطريقة الإعادة واالت�ساق الداخلي) ،وبع�ض م�ؤ�رشات
ال�صدق (ال�صدق التقاربي والتباعدي ،و�صدق التكوين الفر�ضي) لهذا املقيا�س�،إ�ضافة �إىل
املعايري اخلا�صة به.
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يظهر العر�ض ال�سابق االهتمام الذي حظيت به املقايي�س النف�سية التي تناولت ال�سمات
ذات الطبيعة الإيجابية لل�شخ�صية ،وبينها مقايي�س الر�ضا عن احلياة ،على امتداد الثلث الأخري
من القرن املا�ضي وحتى يومنا هذا .يف الوقت نف�سه يظهر العر�ض ال�سابق جانب ًا مهم ًا من
التطورات التي ت�شهدها مقايي�س الر�ضا عن احلياة التي تتمثل يف تخطي النظرة الأحادية
الكلية �إىل �شعور الر�ضا عن احلياة ،والت�شديد على طبيعته التعددية الوا�سعة .وهذا ما ظهر
من خالل حتديد الأبعاد �أو املجاالت املختلفة التي ميكن �أن يظهر فيها هذا ال�شعور ،و�إعطاء
درجات منف�صلة لكل منها بد ًال من االقت�صار على درجة كلية واحدة يتعذر من خاللها �إعطاء
�صورة وا�ضحة ودقيقة عن بواعث ومتطلبات الر�ضا لدى الأفراد واجلماعات .من جهة
�أخرى يظهر الو�صف ال�سابق للمقيا�س مدار البحث ،والعر�ض اخلا�ص للدرا�سات ال�سابقة
التي �أخ�ضع لها ،االهتمام الكبري الذي حظي به منذ ظهوره حتى الآن ،كما يظهر هذا العر�ض
االفتقار �إىل درا�سات عربية لهذا املقيا�س �أو لغريه من مقايي�س الر�ضا عن احلياة .ولعل هذا
االفتقار �إىل الدرا�سات العربية للمقيا�س من جهة ،وال�شعور ب�إمكانية اال�ستفادة منه يف البيئة
ال�سورية ،والعربية عامة من جهة ثانية ،هو مما دفع الباحث �إىل طرح امل�س�ألة (�أو امل�شكلة) التي
�ستت�صدى لها الدرا�سة احلالية ،والتي تتلخ�ص يف تقنني مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد
للطلبة  MSLSSعلى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية.
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 -1ما معامالت ثبات االت�ساق واال�ستقرار للمقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يتكون منها
مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية امل�ستخرجة من تطبيقه على
عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية ؟
 -2ما دالالت �صدق املقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد
الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية باتباع الأ�سلوب التقاربي والتباعدي ،وح�ساب االرتباطات
الداخلية (�أو البينية) ملقايي�سه� ،إ�ضافة الرتباطها بالتح�صيل الدرا�سي ،وامل�ستخرجة من تطبيقها
على عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية ؟
 -3ما املعايري اخلا�صة باملقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد
الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية امل�ستخرجة من تطبيقه على عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف
�سورية ؟
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�أهمية الدرا�سة

ميكن �إظهار �أهمية هذه الدرا�سة يف النقطتني التاليتني:
� -1أنها تتناول �أحد املقايي�س النف�سية املهمة التي تدور حول ال�سمات ذات الطبيعة الإيجابية
و"غري املر�ضية" لل�شخ�صية ،وهو :مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ،هذا املقيا�س
الذي يتميز بو�ضوح عن غريه من املقايي�س الأخرى امل�شابهة التي تكتفي ب�إعطاء درجة كلية
واحدة لتقدير الر�ضا العام عن احلياة .هذا يف حني �أن املقيا�س مدار البحث ينطلق من نظرة
تعددية تتيح ح�رص املجال (�أو املجاالت) التي قد يظهر فيها �شعور الر�ضا (�أو عدم الر�ضا)
ثم يف �إعطاء �صورة �أكرث و�ضوح ًا وتف�صي ً
ال عن اجلوانب الإيجابية
لدى الطالب ،وت�سهم من َّ
ونقاط القوة لديه من جهة ،وعن ال�صعوبات وامل�شكالت التكيفية والدرا�سية التي قد يعاين
منها من جهة �أخرى.
� -2أ ّنها تتناول املقيا�س مدار البحث �سعي ًا وراء تعرف كفاءته ال�سيكومرتية ،والتحقق من
�صالحه لال�ستخدام يف البيئة ال�سورية ،مبا يف�سح املجال يف املح�صلة النهائية ،لالنتفاع من
الفوائد التي ميكن �أن يقدمها �سواء يف جماالت البحث واملقارنة بني الأفراد واجلماعات� ،أم يف
غريها من املجاالت .ف�إذا �أخذنا باحل�سبان �أن املقايي�س املتاحة لل�سمات ذات الطبيعة الإيجابية
لل�شخ�صية ،وبينها مقايي�س الر�ضا عن احلياة ،حمدودة للغاية �سواء يف �سورية �أم يف غريها من
الأقطار العربية ،ظهرت �أمامنا �أهمية درا�سة املقيا�س مو�ضع االهتمام ب�صورة وا�ضحة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

حدود الدرا�سة
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م�صطلحات الدرا�سة

الر�ضا عن احلياة :ويعك�س نظرة الفرد وتقديره (�أو تقييمه) ال�شخ�صي للحياة� ،أو جوانب
معينة منها قد تبعث يف نف�سه ال�شعور الإيجابي �أو ال�سلبي نحوها ( �شعور الر�ضا �أو عدم
الر�ضا) .وتعتمد الدرا�سة احلالية نظرة هيوبرن ملفهوم الر�ضا عن احلياة بو�صفه مفهوم ًا متعدد
اجلوانب والأبعاد  Multidimensionalوتتخطى بذلك النظرة الأحادية الإجمالية (�أو
تقوي هذا ال�شعور
الكلية) لهذا املفهوم .وهذا ما يتيح حتديد املجال� ،أو املجاالت التي قد ّ
ثم،
�سواء باالجتاه الإيجابي �أم ال�سلبي (كالأ�رسة �أو الأ�صدقاء� ،أو املدر�سة�..إلخ) ويوفر من َّ
الفر�صة للك�شف عن العوامل والأ�سباب الكامنة وراءه.
مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة :وقد �أعده هيوبرن وظهر ب�صورته الأوىل عام
 .)Huebner, et .al, 1998( 1998ويحتوي هذا املقيا�س على ( )40بنداً تغطي خم�سة
جماالت فرعية هي :الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،واملدر�سة ،والبيئة احلياتية ،والذات .وبخالف مقايي�س
الر�ضا عن احلياة التي تعطي عادة درجة كلية واحدة تعرب عن �شعور الر�ضا (�أو عدم الر�ضا)
عن احلياة باملعنى العام وال�شامل يعطي هذا املقيا�س خم�س درجات منف�صلة تغطي الأبعاد
�أو املجاالت الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها ليعرب بذلك عن تقديرات املبحوثني لدرجات
ر�ضاهم (�أو عدم ر�ضاهم) يف جماالت خا�صة وحمددة.
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ال�شك �أن املقيا�س مدار البحث ي�ضع حدوداً وا�ضحة لهذه الدرا�سة بو�صفه �إحدى �أدوات
التقرير الذاتي التي تقوم على و�صف الفرد نف�سه بنف�سه .ومن املعلوم �أن هذه الأدوات تنطوي
على الكثري من احتماالت اخلط�أ التي قد يعود بع�ضها �إىل رغبة الفرد يف الت�سرت على عيوبه
تخوفه من اجلهر باحلقيقة� ،أو ا�ستهتاره ،وعدم اقتناعه بجدوى مثل هذه
�أو نقاط �ضعفه� ،أو ّ
الأدوات� ،أو غري ذلك.
من جهة �أخرى ،ف�إن العينات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من املبحوثني ،ومدى متثيل هذه
العينات للمجتمع الأ�صلي الذي �أخذت منه� ،إ�ضافة �إىل �أداء �أفراد تلك العينات على املقيا�س
مدار البحث ،وعلى املقايي�س املحكية اخلم�سة املعتمدة يف الفرتة الزمنية املمتدة من مطلع
العام الدرا�سي  2008-2007حتى نهايته -هي مما ي�ضع حدوداً �إ�ضافية لهذه الدرا�سة
بطبيعة احلال.

107

�أ .د .امطانيو�س خمائيل
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي مع العمل على مواءمته لطبيعة امل�س�ألة
املطروحة للبحث ،وللأ�ساليب وال�رشوط اخلا�صة التي تتطلبها الدرا�سة ال�سيكومرتية للأداة
مو�ضع البحث وعملية التحقق من ثباتها و�صدقها وا�ستخراج املعايري اخلا�صة بها.

عينة الدرا�سة

تطلبت الدرا�سة احلالية ا�ستخدام عينات من طلبة املرحلة الثانوية الذكور والإناث،وقد
طالب وطالبة �أخذت من ال�صفوف الثالثة :الأول
بلغ عدد �أفراد هذه العينات جمتمعة 608
ٍ
والثاين والثالث الثانوي العام .ويظهر اجلدول رقم ( )1توزع �أفراد هذه العينات.

اجلدول رقم ()1
توزع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي ونوع الإح�صائي املطلوب
الغر�ض من البيانات (الإح�صائي
املح�سوب)
ح�ساب ارتباطات البنود بالدرجة
الكلية ومعامالت �ألفا ومعامالت
اال�ستقرار
ح�ساب معامالت اال�ستقرار
درا�ســة ال�صدق التقـاربي والتباعدي
+الرتابطات البينية +الرتابط مع
التح�صيل

ذكور و�إناث معاً
(عينات خمتلطة)

مج

مج
ن

الثاين الثانوي
الثالث الثانوي

66
35

77
42

143
77

220

الأول الثانوي
الثاين الثانوي

37
22

32
26

69
48

117

امل�ستوى الدرا�سي الذكور الإناث

الأول الثانوي

املجموع

�أدوات القيا�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة

160

177

63
56
46
49
57
271

271

271

608

608

تطلبت الدرا�سة احلالية ا�ستخدام عدة مقايي�س حمكية معربة من �أجل التحقق من ال�صدق
التقاربي والتباعدي للمقيا�س مو�ضع البحث .وهذه املقايي�س هي:
أعد هذا املقيا�س
 -1مقيا�س الر�ضا عن احلياة ّ � :SWLS Satisfaction with life Scale
من قبل ديرن وزمالئه ( )Diener et .al., 1985بهدف �إعطاء تقدير عام �شامل ل�شعور الر�ضا
عن احلياة بغ�ض النظر عن املجاالت املختلفة التي ميكن �أن تبعث على هذا ال�شعور ،وهو
يقت�رص بالتايل على درجة كلية واحدة للتعبري عن هذا ال�شعور .وقد قام الباحث بتعريب هذا
املقيا�س ،كما �أخ�ضعه للدرا�سة ال�سيكومرتية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010
`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

¡``
````````Y GC I

f
`

تطلبت عملية �إعداد ال�صورة العربية مدار البحث ال�سري بخطوات ومراحل معينة و�صو ًال
�إىل �إخراجها ب�شكلها النهائي .وتتلخ�ص هذه اخلطوات واملراحل فيما يلي:
 -1عمل الباحث يف املرحلة الأوىل على �إعداد ترجمة �أولية للمقيا�س مدار البحث ،كما
�أوكل مهمة القيام مبثل هذه املهمة لأحد زمالئه يف ق�سم اللغة الإنكليزية بجامعة دم�شق
الذي قام بدوره ب�إعداد ترجمة �أولية ثانية دون �إطالعه على الرتجمة التي �أعدها الباحث.
وباالنتهاء من هذه اخلطوة اطلع الباحث على ترجمة زميله ،كما �أطلعه على الرتجمة التي
�أعدها ،ثم �أجرى معه مقارنة بني الرتجمة التي �أعدها كل منهما وعبارات الن�ص الأ�صلي.
وقد �أتاحت هذه املقارنة الو�صول �إىل �صيغة �شبه موحدة لأغلب البنود ( 35بنداً من �أ�صل
 40بنداً يت�ضمنها املقيا�س) .وبقيت ال�صيغة املطروحة� ،سواء من قبل الباحث� ،أو زميله،
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 -2مقيا�س الر�ضا عن احلياة للطلبة  :SLSS Student Life Satisfaction Scaleوهو
مقيا�س م�ؤلف من 12بنداً �أعده هيوبرن ورفاقه عام  .2003ويتناول هذا املقيا�س �شعور الر�ضا
عن احلياة لدى الطلبة حتديداً ،كما يعرب عن هذا ال�شعور من خالل درجة كلية واحدة فقط
بخالف املقيا�س املتعدد الأبعاد للطلبة مو�ضع هذه الدرا�سة (Huebner, Suldo & Valois,
 .)2003وقد قام الباحث بتعريب هذا املقيا�س بهدف ا�ستخدامه حمك ًا ل�صدق املقيا�س مو�ضع
الدرا�سة.
 -3مقيا�س ال�سعادة املخت�صر  :Affectometer 2وهو مقيا�س م�صغر للفرح �أو ال�سعادة
أعده كامان وفليت (  .)Kamman & Flett, 1988وقد قام الباحث بتعريب هذا املقيا�س
� ّ
بهدف ا�ستخدامه حمك ًا ملقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة مو�ضع الدرا�سة.
 -4مقيا�س الدافع للإجناز للأطفال والرا�شدين :وهو من �إعداد هريمانز ،Hermanes
ويقي�س الدافع للإجناز لدى الأطفال والرا�شدين على حد �سواء .وقد قام فاروق عبد الفتاح
مو�سى بتعريب هذا املقيا�س ون�رش كرا�سة التعليمات اخلا�صة به (مو�سى.)1981 ،
 -5مقيا�س بيك لالكتئاب  :BDI Beck Depression Inventoryو�ضع ال�صيغة املعدلة
لهذا املقيا�س بيك  A.T.Beckو�ستري  R.A.Steerعام  .1993وقام ب�إعداد ال�صورة العربية
لهذا املقيا�س �أحمد عبد اخلالق من جمهورية م�رص العربية ،ون�رش الدليل اخلا�ص بها عام
 .1996ويتمتع هذا املقيا�س بخ�صائ�ص قيا�سية جيدة �سواء يف �صورته الأجنبية �أم العربية
(عبد اخلالق.)1996 ،
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للبنود اخلم�سة املتبقية (وهي البنود ذوات الأرقام 2 :و  3و  4و  9و )13على حالها ،على
�أن تخ�ضع الحق ًا لدرا�سة خا�صة مت�أنية عند �إخ�ضاع املقيا�س للتحكيم.
 -2متحور االهتمام يف املرحلة الثانية من مراحل العمل يف جمال �إعداد ال�صورة العربية
مدار البحث يف عر�ض الرتجمة املقرتحة للبنود بال�صيغة التي مت االتفاق عليها بني الباحث
وزميله (ومعها البنود اخلم�سة التي مل يتفق على �صيغة موحدة لها) على اثنني من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية املخت�صني يف جمال الرتجمة يف ق�سم اللغة الإنكليزية بجامعة دم�شق بهدف
�إخ�ضاعها للتحكيم .وقد �أتاح هذا التحكيم التحقق من �صحة الرتجمة املقرتحة لأغلب
البنود التي مت االتفاق عليها ( 29بنداً) ،كما �أفاد يف �إجراء بع�ض التعديالت "غري اجلوهرية"
على ال�صيغة املقرتحة للبنود ال�ستة املتبقية من البنود التي مت االتفاق عليها �أي� ًضا� .أما البنود اخلم�سة
التي مل يتفق عليها بني الباحث وزميله يف املرحلة ال�سابقة فقد طرحت �صيغ جديدة و"توفيقية"
لها من قبل �أحد املحكمني نالت موافقة املحكم الآخر ،كما نالت موافقة الباحث وزميله.
 -3جل�أ الباحث يف املرحلة الثالثة من مراحل العمل �إىل الإجراء املعروف بـ"الرتجمة العك�سية
للأداة"  .Back Translationوقد مت هذا الإجراء عن طريق �إخ�ضاع الرتجمة العربية املطروحة
للأداة بال�صيغة التي و�صلت �إليها عند االنتهاء من عملية حتكيمها للرتجمة العك�سية (�أي من
العربية �إىل الإنكليزية) من قبل �أحد املخت�صني دون الرجوع لل�صورة الإنكليزية الأ�صلية .كما
اقت�ضى هذا الإجراء مقابلة (�أو مقارنة) هذه الرتجمة الإنكليزية بالأ�صل لتعرف مدى التوافق
واالختالف بينهما .ولعل النتيجة الأهم التي �أمكن التو�صل �إليها من خالل هذا الإجراء هو
ظهور توافق �شبه تام بينهما لأغلب البنود ( 26بنداً من �أ�صل  40بنداً) .هذا مع ظهور بع�ض
االختالفات يف ال�صياغة التعبريية للبنود املتبقية ميكن و�صفها ب�أنها " غري جوهرية" ،وال ت�ؤثر
يف املعنى الدقيق لكل منها .ومن الوا�ضح �أن ظهور مثل هذه االختالفات �أمر متوقع ،وال
ي�شري بحد ذاته �إىل احلاجة لإجراء �أي تعديالت على ال�صورة املعربة املقرتحة.
 -4نظراً لتعذر القيام بالإجراء الذي ي�ستهدف عادة التحقق من تعادل الرتجمة مع الأ�صل
من خالل تطبيقهما على عينات من املبحوثني الذين يو�صفون عادة بـ " مزدوجي اللغة"
 ،Bilingualفقد اقت�رصت املرحلة الأخرية من مراحل العمل يف جمال �إعداد ال�صورة املعربة
مدار البحث على التطبيق اال�ستطالعي ،وقد جرى هذا التطبيق �أو ًال على عينة خمتلطة من
طلبة ال�صف الثاين الثانوي الذكور والإناث (ن= ،)21وكان من بني فوائده �أنه ّنبه الباحث
�إىل وجود بع�ض ال�صعوبات يف فهم التعليمات وبدائل الإجابة ،مما دعاه �إىل �إعادة �صياغتها
ورفدها بتعليمات �إ�ضافية بهدف ت�سهيلها� ،إ�ضافة �إىل �إخراجها ب�صورة �أخرى تتحدد
من خاللها بدقة داللة كل من بدائل الإجابة من خالل تقدمي �سلم للدرجات ي�رشح لفظي ًا
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الذي ن�ص على :ما معامالت ثبات االت�ساق واال�ستقرار للمقايي�س الفرعية اخلم�سة التي
يتكون منها مقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية امل�ستخرجة من
تطبيقه على عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة هذه الدرا�سة واخلا�ص مب�ؤ�رشات الثبات (اال�ستقرار
واالت�ساق) للمقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها املقيا�س املعرب مدار البحث ح�سبت
ارتباطات البنود بالدرجة الكلية لكل مقيا�س فرعي (�أو جمال) من املقايي�س الفرعية اخلم�سة
التي يت�ضمنها (بعد ا�ستبعاد البند نف�سه من هذا املقيا�س الفرعي �أو املجال Corrected item-
 .)total correlationوقد ّمت ذلك ا�ستناداً �إىل �أداء �أربع عينات من طلبة الثاين والثالث الثانوي
الذكور والإناث .وهذا ما يظهر يف اجلدول رقم (.)2

```Y

عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

10

`¡U

وبالأرقام معنى كل درجة من الدرجات التي ميكن �إعطا�ؤها .وباالنتهاء من هذا الإجراء
الأخري �أخ�ضعت ال�صورة املعربة مدار البحث ثانية للتطبيق اال�ستطالعي (ن= 18من طلبة
ال�صف الثاين الثانوي الذكور ،و 16من طلبة ال�صف الثاين الثانوي الإناث) .وقد �أفاد هذا
التطبيق الأخري يف الت�أكد من و�ضوح التعليمات ،كما ت�أكد الباحث من خالله من و�ضوح
العبارات التي تت�ضمنها ال�صورة املعربة وخلوها من العبارات التي قد تتعار�ض مع ثقافتنا
وقيمنا القومية اخلا�صة� ،أو غريها من العبارات التي ميكن �أن تثري حفيظة املبحوثني وت�ؤدي
�إىل عدم جتاوبهم .ومن الوا�ضح �أن هذا التطبيق يعطي م�ؤ�رشاً لل�صدق الظاهري للأداة مدار
البحث ،كما �أنه ميكن �أن يعطي �شيئ ًا من الثقة ب�صالحها و�إمكانية ا�ستخدامها مع طلبة الثانوي
يف �سورية .وباالنتهاء من هذا التطبيق �أمكن االنتقال �إىل مرحلة جديدة من مراحل العمل:
وهي مرحلة الدرا�سة ال�سيكومرتية املو�سعة.
لقد تطلبت الدرا�سة ال�سيكومرتية للأداة مدار البحث تطبيقها على عينات عديدة من طلبة
املرحلة الثانوية .وقد جرى هذا التطبيق ب�صورة جماعية داخل كل �صف على حدة ،ودون
فر�ض حدود زمنية .ويف حاالت معينة �أعطيت تعليمات �شفهية لبع�ض املبحوثني ولكن دون
التدخل يف �إجابتهم ،وعند االنتهاء من عملية التطبيق داخل كل �صف كانت تخ�ضع �إجابات
املبحوثني للمراجعة بهدف ا�ستبعاد الأوراق غري املكتملة� ،أو الفارغة� ،أو التي اعتمدت
الإجابة الع�شوائية (وقد بلغ عددها  19ورقة) .وباالنتهاء من عملية التطبيق �أدخلت البيانات
�إىل احلا�سوب لتخ�ضع للمعاجلة الإح�صائية وفق الأهداف املر�سومة لهذه الدرا�سة.
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اجلدول رقم ()2
معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمقايي�س الفرعية اخلم�سة للأداة
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املدر�سة

بيئة احلياة

الذات

رقم
البند
7
8
18
19
21
28
30
1
4
11
12
16
23
24
29
38
3
6
9
13
20
22
25
26
15
27
31
32
34
36
37
39
40
2
5
10
14
17
33
35

العينات
2ثا ذ (�أ)
(ن=)66
0.33
0.36
0.47
0.43
0.51
0.38
0.39
0.56
0.41
0.39
0.32
0.38
*0.25
0.51
0.39
0.58
0.61
0.52
0.37
0.54
0.38
0.64
0.48
0.33
0.38
0.47
*0.23
0.32
0.33
0.39
0.51
0.43
0.51
0.42
0.58
0.30
0.38
0.31
0.49
0.35

 2ثا �إ (ب)
(ن=)77
0.39
0.41
0.35
*0.24
0.41
0.55
0.51
0.39
0.43
0.38
0.37
0.31
0.37
0.42
0.43
0.37
0.53
0.66
-0.02
0.48
0.49
0.37
0.35
0.39
0.54
0.34
0.44
0.53
0.30
0.32
0.36
0.38
0.44
0.06
*0.22
0.31
0.48
0.36
0.42
0.02

(�أ) ثاين ثانوي ذكور الأرقام امللونة بالأ�سود تعني �أن االرتباطات دالة عند م�ستوى 0.01
(ب) ثاين ثانوي �إناث الأرقام التي تعلوها جنمة تعني �أن االرتباطات دالة عند م�ستوى 0.05
(ج) ثالث ثانوي ذكور بقية الأرقام غري دالة.
(د) ثالث ثانوي �إناث

 3ثا ذ (ج)
(ن=)35
0.45
0.33
0.41
0.37
0.34
0.39
0.28
0.44
0.34
0.36
0.31
0.42
0.44
0.33
0.36
0.39
0.40
0.43
0.04
0.33
0.57
0.44
0.59
0.38
0.39
0.30
0.41
0.54
0.35
* 0.25
0.32
0.39
0.36
0.33
0.34
0.42
0.34
*0.23
0.43
0.44

 3ثا �إ (د)
(ن=)42
0.43
0.46
0.38
0.31
0.49
0.35
0.44
0.34
0.50
0.41
0.48
0.33
0.34
0.33
0.35
0.44
0.42
0.38
0.41
0.46
0.49
0.59
0.32
0.47
0.32
0.34
0.31
0.37
0.46
0.41
0.30
0.56
0.36
0.30
0.37
0.33
0.30
0.42
0.35
0.31

بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ح�سبت معامالت �ألفا للمقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املقيا�س من �أداء �أفراد العينات الأربع ال�سابقة ،كما ح�سبت معامالت ثبات الإعادة لهذه
املقايي�س من �أداء �أفراد تلك العينات نف�سها بعد مرور فوا�صل زمنية خمتلفة (اجلدول رقم .)3
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ويتبني من قراءة اجلدولني رقم ( )2و(� )3أن املقيا�س املعرب مدار البحث �أعطى معامالت
ات�ساق وثبات مقبولة ب�صورة عامة .فقد كانت �أغلب معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية
دالة عند م�ستوى  150( 0.01من �أ�صل  160معام ً
ال) ،كما �أن �ستة معامالت �أخرى منها
كانت دالة عند م�ستوى  ،0.05يف حني �أن �أربعة معامالت فقط مل تكن دالة .وهذه املعامالت
الأربعة تعود للبندين  2و  35من مقيا�س الذات اللذين �أظهرا هبوط ًا لدى عينة الثاين الثانوي
الإناث فقط ،والبند  9من مقيا�س املدر�سة الذي �أظهر هبوط ًا لدى عينة الثاين الثانوي الإناث
والثالث الثانوي الذكور .ومع مالحظة �أن االرتباطات الأربعة ال�سابقة التي �أعطتها البنود
الثالثة اقت�رصت على عينة واحدة (�أو اثنتني) فقط من �أ�صل �أربع عينات ،و�أن التذبذبات يف
تلك االرتباطات ترتبط بخ�صائ�ص تلك العينات ،ميكن القول� :إن االرتباطات ال�سابقة �إذا
�أخذت مبجموعها تعطي م�ؤ�رشاً ال ب�أ�س به لالت�ساق الداخلي املدرو�س بهذه الطريقة .ولعل مما
يدعم النتيجة ال�سابقة القيم التي �أعطتها معامالت �ألفا املح�سوبة لهذه املقايي�س الفرعية التي
تخطى معظمها ( 16من �أ�صل  20معام ً
ال)  0.70وهبط �أربعة منها فقط عن هذا امل�ستوى
بدرجة ما ،وهي املعامالت املح�سوبة ملقيا�س الأ�صدقاء لدى عينة الثاين الثانوي الذكور
والثالث الثانوي الإناث (�ألفا =  0.63و  0.51على التوايل) ،وملقيا�س بيئة احلياة لدى عينة
الثالث الثانوي الذكور (�ألفا = ،)0.62وملقيا�س الذات لدى عينة الثاين الثانوي الإناث (�ألفا
=  .)0.58وبا�ستبعاد املعامالت الأربعة ال�سابقة يتبني �أن معامالت �ألفا املح�سوبة وقعت يف
مدى يرتاوح من � 0.70إىل ( 0.79و�سيط =  )0.73مما ي�شري �إىل �أنها قد تهبط بدرجة ما

10

f
`

الأ�سرة
الأ�صدقاء
املدر�سة
بيئة احلياة
الذات
الكلي

2ثا ذ
0.71
0.63
0.76
0.72
0.74

 2ثا �إ
0.73
0.75
0.74
0.70
0.58

 3ثا ذ
0.76
0.71
0.77
0.62
0.71

 3ثا �إ
0.70
0.51
0.79
0.76
0.73

```Y

املقيا�س
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معامالت �ألفا

معامالت ثبات الإعادة
بفا�صل �شهرين
بفا�صل �أ�سبوعني
 3ثا �إ
 3ثا ذ
 2ثا �إ
2ثا ذ
0.68
0.69
0.76
0.71
0.53
0.49
0.69
0.82
0.74
0.69
0.80
0.79
0.47
0.71
0.54
0.74
0.75
0.69
0.71
0.57
0.74
0.73
0.80
0.82

`¡U

اجلدول رقم ()3
معامالت �ألفا وثبات الإعادة للمقايي�س الفرعية اخلم�سة
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عن املعامالت املح�سوبة لل�صورة الأجنبية للمقيا�س لدى طلبة املرحلة الثانوية التي وقعت
يف مدى يرتاوح من � 0.70إىل  ،0.90كما �سبقت الإ�شارة .مهما يكن من �أمر ،ف�إن هذه
املعامالت مبجموعها تعطي م�ؤ�رشاً �آخر لالت�ساق الداخلي للمقايي�س الفرعية مدار البحث،
وتت�ضافر مع النتيجة ال�سابقة التي �أعطتها ارتباطات البنود بالدرجة الكلية ،لتظهر �أن ك ً
ال من
البنود التي يت�ضمنها كل من املقايي�س الفرعية يعمل يف االجتاه نف�سه الذي يعمل فيه املقيا�س
الفرعي ،و�أن ك ً
ال من املقايي�س الفرعية اخلم�سة متجان�س �أو مت�سق مع نف�سه �إىل حد كبري.
وفيما يت�صل بالثبات املح�سوب بطريقة الإعادة يت�ضح من قراءة اجلدول رقم (� )3أن
معامالت الثبات امل�ستخرجة بهذه الطريقة �سواء للمقايي�س الفرعية �أم للمقيا�س الكلي كانت
مقبولة يف معظمها ،مع ظهور فرق وا�ضح بني املعامالت املح�سوبة بفا�صل �أ�سبوعني وبني
املعامالت املح�سوبة بفا�صل �شهرين ل�صالح الأوىل ،وهو ما ميكن �أن يتوقعه املرء بفعل �إطالة
املدة الزمنية الفا�صلة .ولو ا�ستثنينا املعاملني املح�سوبني بفا�صل �أ�سبوعني ملقيا�س بيئة احلياة
ّ
(ر= )54 ,0ومقيا�س الذات (ر= ،)0.57واملعامالت الثالثة املح�سوبة بفا�صل �شهرين
ملقيا�س الأ�صدقاء (ر= 0.49و  )0.53ومقيا�س بيئة احلياة (ر= )0.47لوجدنا �أن املعامالت
املتبقية املح�سوبة للمقايي�س الفرعية وقدرها  15معام ً
ال اقرتبت من � 0.70أو تخطته ،و�أن
و�سيط املعامالت املتبقية املح�سوبة بفا�صل �أ�سبوعني بلغ  0.75مقابل و�سيط قدره 0.69
للمعامالت املتبقية املح�سوبة بفا�صل �شهرين .ومن الوا�ضح �أن النتائج ال�سابقة مبجموعها
توفر م�ؤ�رشاً للثبات املدرو�س بطريقة الإعادة .و�سوف يبدو هذا الأمر �أكرث و�ضوح ًا عندما
ن�أخذ باحل�سبان �أن هذه النتائج تخ�ص عينات من الطلبة الذين مازالوا على عتبة �سن الر�شد،
والذين ميكن �أن "تت�أرجح" �إجاباتهم "�أو تتذبذب" وال تت�سق مع نف�سها مبرور الوقت بدرجة
�أكرب من الرا�شدين .و مما يدعم هذه النتائج اقرتابها بدرجة ما من النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سات اخلا�صة لل�صورة الأجنبية للمقيا�س التي �أعطت معامالت ثبات بطريقة الإعادة
وقعت يف مدى يرتاوح من � 0.70إىل  ( 0.86بفا�صل �أ�سبوعني و�أربعة �أ�سابيع) للمقايي�س
الفرعية اخلم�سة مدار البحث.

ثاني ًا :عر�ض النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الثاين

الذي ن�ص على :ما دالالت �صدق املقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها مقيا�س الر�ضا
عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية باتباع الأ�سلوب التقاربي والتباعدي،
وح�ساب االرتباطات الداخلية (�أو البينية) ملقايي�سه� ،إ�ضافة الرتباطها بالتح�صيل الدرا�سي،
وامل�ستخرجة من تطبيقها على عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لقد تطلبت الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة هذه الدرا�سة واخلا�ص بدالالت ال�صدق
التي ميكن �أن يعطيها املقيا�س املعرب مدار البحث اتباع طرائق عدة يف درا�سة ال�صدق
ارتكزت �أوالها على ا�ستخدام خم�سة مقايي�س معربة اعتمدها الباحث حمكات لل�صدق
وهي :مقيا�س الر�ضا عن احلياة لديرن  SWLSالذي يقت�رص على درجة كلية واحدة ،ومقيا�س
الر�ضا عن احلياة للطلبة ( SLSSوهو �أي� ًضا من �إعداد هيوبرن ولكنه يقت�رص على درجة كلية
واحدة( ،ومقيا�س ال�سعادة املخت�رص  ،Affectometer2ومقيا�س الدافع للإجناز لهريمانز،
ومقيا�س االكتئاب لبيك  .BDIوتظهر يف اجلدول رقم ( )4الرتابطات التي �أعطتها املقايي�س
الفرعية اخلم�سة التي يتكون منها املقيا�س مو�ضع االهتمام ودرجته الكلية مع املقايي�س املحكية
ال�سابقة ،وذلك لدى عينات خمتلطة ( من الذكور والإناث) من طلبة ال�صف الأول الثانوي.
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ويتبني من اجلدول ال�سابق �أن االرتباطات التي �أعطتها املقايي�س الفرعية اخلم�سة مع
املحكات املعتمدة كانت مب�ستوى املتو�سط �أو دونه ،كما كانت دالة على الأغلب ،و�أن
�أعلى هذه االرتباطات ظهرت مع مقيا�س الر�ضا عن احلياة للطلبة (و�سيط= ،)0.61يليه
مقيا�س الر�ضا العام عن احلياة (و�سيط= ،)0.49ومن بعدهما مقيا�س ال�سعادة املخت�رص
(و�سيط= ،)0.36ومقيا�س الدافع للإجناز(و�سيط= .)0.34هذا يف مقابل ارتباطات �سلبية
مع بيك لالكتئاب ابتعدت �إىل حد ما عن احلدود املتو�سطة ولكنها بقيت دالة با�ستثناء واحد
منها (و�سيط = .)-0.29ولعل ما يلفت النظر يف االرتباطات ال�سابقة �أن هذه االرتباطات
وقعت �ضمن احلدود املتوقعة لها� ،إذ من الطبيعي �أن تعطي املقايي�س الفرعية اخلم�سة مو�ضع
البحث �أعلى االرتباطات مع الأدوات "الأقرب" لها ،وهي :مقيا�س الر�ضا عن احلياة للطلبة،
ومقيا�س الر�ضا عن احلياة ،وهما الأداتان اللتان تقي�سان �أي� ًضا الر�ضا عن احلياة ولكن باملعنى
العام ومن خالل �إعطائه درجة كلية واحدة (�أي �أن ما يقي�سه كل منهما "يناظر" �إىل حد بعيد
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-0.28
-0.11
-0.29
-0.34
-0.31
-0.29
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الأ�سرة
الأ�صدقاء
املدر�سة
بيئة احلياة
الذات
الكلي

```Y

املقايي�س

الر�ضا عن احلياة الر�ضا عن احلياة
للطلبة
(ن=)63
(ن=)56
0.64
0.41
0.59
0.44
0.67
0.56
0.53
0.58
0.61
0.49
0.86
0.78

ال�سعادة
املخت�صر
(ن=)46
0.36
0.32
0.40
0.49
0.31
0.38

الدافع
للإجناز
(ن=)49
0.33
0.29
0.34
0.47
0.51
0.33

بيك لالكتئاب
(ن=)57
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اجلدول رقم ()4
معامالت االرتباط املح�سوبة مع عدد من املقايي�س املحكية
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ما تقي�سه املقايي�س الفرعية مدار البحث �أو يقرتب منه ب�شكل وا�ضح) .كما �أن من الطبيعي
�أن تظهر ارتباطات �أدنى من ال�سابقة مع �أدوات �أخرى تقرتب ولكن بدرجة �أقل ،من حيث
ال�سمات التي تقي�سها ،مما تقي�سه املقايي�س الفرعية اخلم�سة،وهي :مقيا�س ال�سعادة املخت�رص،
ومقيا�س الدافع للإجناز ،و�أن تظهر يف الوقت نف�سه ارتباطات �سلبية ودالة مع �أداة �أخرى
تت�صدى ملظاهر �سلبية يف ال�شخ�صية ،وهي :مقيا�س بيك لالكتئاب .ومن الوا�ضح �أنه ميكن
النظر �إىل االرتباطات ال�سابقة على �أنها م�ؤ�رش لل�صدق التقاربي للأداة مدار البحث من حيث
�أنها تظهر درجة من التقارب (�أو التجاور) الذي ميكن �أن يتوقعه املرء بني املجاالت اخلم�سة
للر�ضا عن احلياة لدى الطالب من جهة ،وبني �شعور الر�ضا العام عن احلياة �أو متغريات
ومظاهر �إيجابية �أخرى يف ال�شخ�صية كال�سعادة ،والدافع للإجناز من جهة ثانية .كما ميكن
القول� :إن ظهور ارتباطات �سلبية ودالة مع �أدوات �أخرى تتناول �سمات �أو مظاهر مغايرة
ملا تتناوله الأداة مدار البحث كاالكتئاب مث ً
ال ميكن �أن يعطي م�ؤ�رشاً لل�صدق التباعدي (�أو
االختاليف) للأداة مو�ضع البحث.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق البد من الإ�شارة �إىل �أن االرتباطات التي �أعطتها الدرجة الكلية
ملقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة مع املقايي�س املحكية املعتمدة جاءت يف
االجتاه املتوقع لها عموم ًا ،حيث �أعطت �أعلى االرتباطات مع مقيا�س الر�ضا عن احلياة للطلبة
لهيوبرن (ر= )0.86ومن بعده مقيا�س الر�ضا العام عن احلياة لديرن (ر= ،)0.78ثم مقيا�س
ال�سعادة املخت�رص(ر= ،)0.38والدافع للإجناز(ر= )0.33مقابل ارتباط �سلبي ودال مع بيك
لالكتئاب(ر=.)-0.29ومن الوا�ضح �أن هذه النتيجة تت�ضافر مع النتائج ال�سابقة لتوفر دعم ًا
�إ�ضافي ًا لل�صدق.
والطريقة الثانية التي ا�ستخدمت يف درا�سة �صدق الأداة متثلت يف ح�ساب الرتابطات البينية
(�أو الداخلية) بني املقايي�س الفرعية اخلم�سة التي تت�ضمنها ومع املقيا�س الكلي .وقد ا�ستند هذا
الإجراء على �أداء �أفراد العينات ال�سابقة نف�سها من طلبة الأول الثانوي التي ا�ستخدمت يف
درا�سة ال�صدق بداللة املحكات املعتمدة .وهذا ما يظهر يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
الرتابطات الداخلية للمقايي�س الفرعية اخلم�سة للمقيا�س ومع الكلي
الترتابــطات
الأ�سرة مع الأ�صدقاء
الأ�سرة مع املدر�سة
الأ�سرة مع بيئة احلياة

ن=63
0.59
0.57
0.54

ن=56
0.47
0.61
0.67

العينات
ن=46
0.57
0.41
0.48

ن=49
0.56
0.63
0.68

ن=57
0.47
0.62
0.68

و�سيط
الرتابطات
0.56
0.61
0.67

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()5
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ويتبني من قراءة اجلدول رقم (� )5أن معامالت االرتباط البينية للمقايي�س الفرعية اخلم�سة
(وعددها 50معام ً
ال) وقعت �ضمن احلدود املتو�سطة� ،أو جتاوزتها بدرجة ما لدى �سائر
عينات الدرا�سة (با�ستثناء معامل واحد قريب من ال�صفر �أعطاه ترابط مقيا�س الأ�صدقاء مع
بيئة احلياة وبلغت قيمته  ،0.03ومعامل �آخر �سلبي �أعطاه ترابط مقيا�س املدر�سة مع الذات
وبلغت قيمته  .)-0.13وقد تراوحت و�سيطات معامالت االرتباط امل�ستخرجة بني كل
جمال (�أو مقيا�س) و�آخر لدى العينات اخلم�س ال�سابقة من � 0.42إىل  ،0.67وبلغ و�سيط
هذه الو�سيطات  .0.57وت�شري هذه النتائج مبجموعها �إىل �أن الرتابطات البينية للمقايي�س
الفرعية اخلم�سة مل تكن مرتفعة �إىل احلد الذي ي�سمح بـ "الدمج" بني تلك املقايي�س و�إلغاء
الهوية اخلا�صة بكل منها ،كما �أنها مل تكن متدنية �إىل الدرجة التي ت�سمح بالف�صل بينها
ب�شكل كامل ،ولكنها متدنية �إىل الدرجة التي ت�سمح بالتمييز بني كل منها والآخر وت�أكيد
هويته اخلا�صة .وهذا ما ي�شري �إىل متايز هذه املجاالت (�أو املقايي�س) و"ا�ستقاللية" كل منها
عن الآخر ،و�إىل ال�صلة التي تربط بني كل منها والآخر يف الوقت نف�سه ،كما يت�سق مع
النظرة التعددية املعتمدة يف ت�صميم املقيا�س مدار البحث ،ويوفر م�ؤ�رشاً هام ًا ل�صدق التكوين
الفر�ضي لهذا املقيا�س.
من جهة ثانية يظهر اجلدول رقم ( )5ارتباطات للمقايي�س الفرعية اخلم�سة مع الدرجة
الكلية للمقيا�س وقعت يف املدى من � 0.52إىل  0.72وبلغ و�سيطها  0.66مما ي�شري �إىل �أنها
تخطت عموم ًا و�سيط الرتابطات البينية املح�سوبة للمقايي�س الفرعية.ومن الوا�ضح �أن هذه

10

`¡U

الترتابــطات
الأ�سرة مع الذات
الأ�صدقاء مع املدر�سة
الأ�صدقاء مع بيئة احلياة
الأ�صدقاء مع الذات
املدر�سة مع بيئة احلياة
املدر�سة مع الذات
بيئة احلياة مع الذات
الأ�سرة مع الكلي
الأ�صدقاء مع الكلي
املدر�سة مع الكلي
بيئة احلياة مع الكلي
الذات مع الكلي

ن=63
0.48
0.64
0.61
0.38
0.55
0.56
0.44
0.53
0.66
0.63
0.66
0.59

ن=56
0.59
0.41
0.63
0.45
0.41
0.39
0.58
0.64
0.61
0.69
0.72
0.69

العينات
ن=46
0.38
0.43
0.03
0.39
0.36
0.54
0.59
0.63
0.52
0.67
0.59
0.73

ن=49
0.47
0.65
0.47
0.42
0.49
-0.13
0.37
0.49
0.50
0.54
0.55
0.74

ن=57
0.41
0.65
0.59
0.51
0.50
0.53
0.60
0.62
0.51
0.68
0.69
0.72

و�سيط
الرتابطات
0.47
0.64
0.59
0.42
0.49
0.53
0.58
0.62
0.52
0.67
0.66
0.72
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النتيجة "متا�شي" التوقعات،وميكن �أن توفر دعم ًا �إ�ضافي ًا لل�صدق.
والطريقة الأخرية التي ا�ستخدمت يف درا�سة املقيا�س مدار البحث متحورت حول درا�سة
�صدقه بداللة حمك التح�صيل الدرا�سي .وقد ارتكزت هذه الطريقة على ح�ساب ترابط كل
من املقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها مع درجات �أفراد العينات ال�سابقة نف�سها من
طلبة ال�صف الأول الثانوي يف امتحانات الف�صل الثاين من العام الدرا�سي .2008-2007
وتظهر يف اجلدول رقم ( )6ترابطات املقايي�س الفرعية اخلم�سة�،إ�ضافة للمقيا�س الكلي ،مع
الدرجات التح�صيلية لأولئك الطلبة يف تلك االمتحانات.

اجلدول رقم ()6
ترابطات املقايي�س الفرعية اخلم�سة والكلي مع الدرجات التح�صيلية
املقايي�س
الفرعية
الأ�سرة
الأ�صدقاء
املدر�سة
بيئة احلياة
الذات
الكلي

(ن=)63
**0.31
*0.23
**0.49
**0.39
**0.34
**0.43

(ن=)56
**0.37
**0.29
**0.38
0.11
*0.27
**0.36

العينات
(ن=)46
**0.41
*0.24
**0.54
**0.42
**0.41
**0.41

(ن=)49
**0.33
**0.36
**0.44
**0.49
**0.39
**0.45

(ن=)57
**0.32
0.09
**0.37
**0.28
**0.35
**0.55

و�سيط
الرتابطات
**0.33
*0.24
**0.44
**0.39
**0.38
**0.43

ويتبني من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط املح�سوبة للمقايي�س الفرعية وقعت دون
احلدود املتو�سطة �أو اقرتبت منها ،كما كانت دالة (با�ستثناء اثنني منها �أعطاهما مقيا�س بيئة
احلياة لدى �إحدى العينات ،ومقيا�س الأ�صدقاء لدى عينة �أخرى) .وقد تراوحت و�سيطات
معامالت االرتباط املح�سوبة للمقايي�س الفرعية مع الدرجات التح�صيلية لدى العينات اخلم�س
ال�سابقة من  0.24ملقيا�س الأ�صدقاء �إىل  0.44ملقيا�س املدر�سة ،وبلغ و�سيط هذه الو�سيطات
 .0.35هذا مع الإ�شارة �إىل �أن مقيا�س املدر�سة ،وكذلك املقيا�س الكلي� ،أعطيا �أعلى هذه
الرتابطات يف حني �أن �أدناها �أعطاها مقيا�س الأ�صدقاء.
وبغ�ض النظر عن الداللة التي قد يحملها ظهور �أعلى االرتباطات ملقيا�س املدر�سة
بالتح�صيل الدرا�سي ،وما ميكن �أن ي�شري �إليه ذلك من ت�أثري للمدر�سة يف �أداء الطالب ،ف�إن
اال�ستنتاج الأهم الذي ميكن الو�صول �إليه من خالل قراءة هذه الرتابطات مبجموعها هو
�أنها تظهر ال�صلة الوثيقة �إىل حد ما بني جماالت الر�ضا املختلفة للطلبة وحت�صيلهم الدرا�سي،
وتعطي بذلك م�ؤ�رشاً �إ�ضافي ًا ل�صدق املقيا�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثالث ًا :عر�ض النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الثالث

الذات
الكلي

ومع عدم جتاهل حقيقة �أن املعايري ال�سابقة هي معايري "�أولية" ارتكزت على �أداء عينات
حمدودة العدد ،وقد ال تكون ممثلة بدرجة كافية ملجتمعها الأ�صلي ،ف�إن الأمر املهم الذي
ميكن ا�ستخال�صه من قراءة اجلدول ال�سابق هو �أن متو�سطات الدرجات املح�سوبة للمقايي�س
الفرعية اخلم�سة وللمقيا�س الكلي تخطت بدرجة ما الرقم ( .)3وهذا يعني �أنها قطعت احلد
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املقايي�س

العينات
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث
ثانوي –ذكور
ثانوي�-إناث

ن
301
307
301
307
301
307
301
307
301
307
301
307

م
5.02
5.16
5.19
5.07
3.01
3.18
4.17
4.32
4.41
4.06
4.21
4.46

ع
1.18
1.02
1.29
0.99
1.37
1.07
1.32
0.96
1.18
1.03
0.88
1.04
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينات الدرا�سة
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الذي ن�ص على :ما املعايري اخلا�صة باملقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها مقيا�س الر�ضا
عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة ودرجته الكلية امل�ستخرجة من تطبيقه على عينات من طلبة
املرحلة الثانوية يف �سورية ؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث والأخري من �أ�سئلة هذه الدرا�سة والذي يدور حول املعايري
اخلا�صة باملقايي�س الفرعية اخلم�سة التي يت�ضمنها املقيا�س املعرب مدار البحث �إ�ضافة لدرجته
الكلية ،عمد الباحث �إىل ح�ساب املتو�سطات ،واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينات
الدرا�سة من الذكور والإناث (ن= 301للذكور و  307للإناث) ،كما قام يف خطوة الحقة
بح�ساب الدرجات املئينية املقابلة للدرجات اخلام لأفراد العينات ال�سابقة .وقد روعي يف
ح�ساب املتو�سطات تق�سيم جمموع الدرجات املتح�صلة على كل مقيا�س فرعي (�أو جمال)
على عدد البنود التي يت�ضمنها .وتظهر يف اجلدول ( )7املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
لدرجات �أفراد عينات الدرا�سة من طلبة الثانوي الذكور والإناث.
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الفا�صل بني ال�شعور بعدم الر�ضا وال�شعور بالر�ضا وفق ًا للتدريج ال�سدا�سي املعتمد يف املقيا�س
لت�شري بذلك �إىل درجات �إيجابية من ال�شعور بالر�ضا ،وتتفق يف الوقت نف�سه مع ما �أعطته
ال�صورة الأ�صلية للمقيا�س التي �أظهرت بدورها درجات �إيجابية من ال�شعور بالر�ضا لدى
الطلبة الأمريكان الذكور والإناث على حد �سواء .يف موازاة ذلك ف�إن الأمر الذي يجدر
الوقوف عنده هو �أن متو�سطات الدرجات املح�سوبة لكل من مقايي�س الأ�رسة (م = 5.02
للذكور ،و  5.16للإناث) ،وملقيا�س الأ�صدقاء ( م=  ،5.19و 5.07للإناث) جتاوزت
الرقم ( )5لتعرب بذلك عن درجة مرتفعة ن�سبي ًا من ال�شعور بالر�ضا يف هذين املجالني .كما
جتاوزت هذه املتو�سطات الرقم ( )4لكل من مقيا�س بيئة احلياة (م= 4.17و  4.32للذكور
والإناث على التوايل) ،ومقيا�س الذات (م= 4.41و  4.06للذكور والإناث على التوايل)،
وللمقيا�س الكلي (م= 4.12و  4.44للذكور والإناث على التوايل) لتعرب بذلك على درجة
مقبولة من ال�شعور بالر�ضا يف املجاالت التي تت�صدى لها هذه املقايي�س ،يف حني �أظهرت
�شيئ ًا من الهبوط الن�سبي ملقيا�س املدر�سة (م= 3.01و  3.18للذكور والإناث على التوايل)
لتعرب بذلك عن درجة متدنية ن�سبي ًا من ال�شعور بالر�ضا يف هذا املجال.
وبو�سع املرء �أن يفرت�ض �أن ظهور درجة عالية من ال�شعور بالر�ضا يف كل من جمايل الأ�رسة
والأ�صدقاء ميكن �أن ي�ؤخذ م�ؤ�رشاً على متا�سك الأ�رسة ال�سورية من جهة وطبيعة العالقات
"احلميمة" القائمة بني الطلبة ال�سوريني من جهة ثانية ،وال �سيما عند مقارنتهم بالطلبة
الأمريكان الذين �أظهروا درجة �أدنى بو�ضوح من ال�شعور بالر�ضا يف هذين املجالني
(م= 4.02للأ�رسة و  4.14للأ�صدقاء لدى الطلبة الأمريكان) (.)Huebner, et.al, 1998
بالإ�ضافة �إىل ذلك قد يكون بالإمكان النظر �إىل تدين ال�شعور بالر�ضا لدى الطلبة ال�سوريني
باملقارنة مع الطلبة الأمريكان يف مقيا�س املدر�سة (م= 4.38للطلبة الأمريكان مقابل 3.01
و 3.18للطلبة ال�سوريني الذكور والإناث على التوايل) على �أنه تعبري عن ال�صعوبات التي
يواجهها الطلبة ال�س�سوريون خالل �سري حياتهم الدرا�سية،ورمبا االفتقار �إىل الت�سهيالت
املدر�سية املتاحة للطلبة الأمريكان.
والأمر الذي ال يرقى �إليه ال�شك على �أية حال ،هو �أن توفري املزيد من البيانات املعيارية
للمقيا�س املعرب �سيف�سح املجال وا�سع ًا لإجراء املزيد من املقارنات بني العينات ال�سورية
والأجنبية يف املجاالت املتعددة للر�ضا عن احلياة.

ا�ستنتاجات وتو�صيات

ميكن تلخي�ص النتيجة الأهم التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية يف �أن ال�صورة العربية
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عبد اخلالق� ،أحمد حممد ( :)1996دليل تعليمات قائمة بيك لالكتئاب .الإ�سكندرية :دار
املعرفة اجلامعية.
مو�سى ،فاروق عبد الفتاح ( :)1981كرا�سة تعليمات اختبار الدافع للإجناز للأطفال والرا�شدين.
القاهرة :مكتبة النه�ضة العربية.
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ملقيا�س الر�ضا عن احلياة املتعدد الأبعاد للطلبة  MSLSSاملكونة من  40بنداً �أظهرت كفاءة
�سيكومرتية مر�ضية عموم ًا عند ا�ستخدامها مع عينات من طلبة املرحلة الثانوية يف �سورية،
هذا مع عدم جتاهل حقيقة �أنها مل ت�صل يف ذلك �إىل امل�ستوى الذي و�صلت �إليه ال�صورة
الأجنبية الأ�صلية لهذا املقيا�س .وا�ستناداً �إىل هذه النتيجة يرى الباحث �أنه بالإمكان تر�شيح
هذه ال�صورة لال�ستخدام يف البيئة ال�سورية لأغرا�ض البحث ،و�أغرا�ض املقارنات اجلمعية،
كما يرى الباحث �أنه ميكن ،من حيث املبد�أ ،ا�ستخدامها لأغرا�ض الت�شخي�ص الفردي
التفريقي ،وال �سيما حني يرتكز االهتمام يف احل�صول على معلومات وم�ؤ�رشات تقريبية عن
احلاالت املدرو�سة يف الأبعاد �أو املجاالت اخلم�سة التي تتناولها ،وحتديد ذلك املجال� ،أو
تلك املجاالت ،التي ميكن �أن تبعث على الر�ضا (�أو عدم الر�ضا) عند هذا الفرد �أو ذاك.
وميكن تلخي�ص املقرتحات والتو�صيات التي يود الباحث �أن يطرحها ا�ستناداً �إىل ما �أجنز،
وما مل ينجز ،يف هذه الدرا�سة فيما يلي:
� -1إخ�ضاع الأداة مدار البحث لبحوث �أخرى بهدف توفري املزيد من البيانات ال�سيكومرتية
واملعيارية حولها ،على �أن جترى هذه البحوث على طلبة املرحلة الثانوية وطلبة املرحلة
الإعدادية� ،إ�ضافة �إىل طلبة ال�صفوف الأعلى من املرحلة االبتدائية.
 -2ا�ستخدام �أ�ساليب وطرائق �أخرى يف درا�سة �صدق الأداة مدار البحث مبا فيها ال�صدق
العاملي ،وطريقة الفرق املتقابلة (�أو املجموعات املت�ضادة) من املبحوثني ،كمقابلة الطلبة
العاديني باجلانحني� ،أو املت�رسبني من املدار�س �أو غريهم .هذا بالإ�ضافة �إىل التحقق من
�إمكانية ا�ستخدامها مع الأطفال الذين يواجهون �صعوبات خا�صة يف التعلم وغريهم من
ذوي احلاجات اخلا�صة.
 -3درا�سة قدرة هذه الأداة يف جمال الت�شخي�ص الفردي التفريقي فيما يتعلق مبجاالت الر�ضا
املختلفة �سعي ًا وراء ا�ستخدامها يف العمل العيادي ،مع التنبه �إىل "حمدودياتها" يف هذا املجال.
�-4إخ�ضاع ال�صورة املخت�رصة للأداة امل�ؤلفة من خم�سة بنود للدرا�سة ال�سيكومرتية ودرا�سة
�إمكانية ا�ستخدامها بدي ً
ال عن ال�صورة الأم.
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اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وعالقتها
باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي
د� .أحمد حممد الزعبي
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية املعلمني بالقنفذة -جامعة �أم القرى
امللخ�ص
يهدف البحث احلايل �إىل قيا�س اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية
ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وعالقتها باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي.وقد تكونت
عينة البحث من ( )396طالب ًا م�أخوذة من �ست كليات ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س اجتاهات
طالب كليات املعلمني ،ومقيا�س االتزان االنفعايل.وقد ا�ستخرج للمقيا�سني معامالت
ال�صدق والثبات الالزمة.
ومن �أهم النتائج التي �أ�سفر عنها البحث ،وجود اجتاهات موجبة ومرتفعة ن�سبي ًا عند
طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س ،كما وجدت عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية
بني اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل ،وكذلك
بني اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وبني حت�صيلهم الدرا�سي .وقد
ف�رس الباحث هذه النتائج يف �ضوء معطيات البحث وا�ستناداً �إىل الإطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة.
الكلمات املفتاحية :اجتاهات طالب كليات املعلمني ،التح�صيل الدرا�سي ،االتزان االنفعايل.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/4/20 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/1/18 :م
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Students of the Teachers Colleges Attitudes to Teaching
Profession and its Correlation with their Emotional
Stability and their Academic Achievement
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The research aimed to measuring the students of the teachers colleges attitudes to teaching profession and its relation with their emotional stability
and their academic achievement. The sample of the research consistsed of
(396) students drawn from six colleges. The researcher used the measure of
the teachers colleges student’s attitudes and measure emotional stability.
The essential findings of the study were: There were relatively positive and
highly attitudes of the students of the teachers colleges to teaching profession.
Also, a positive correlation with significance differences between the students
of the teachers colleges attitude towards teaching profession and their emotional stability were observed, and between the attitude of the teachers colleges students towards teaching profession and their academic achievement.
The researcher interpreted these findings according to the research data and
based on theoretical frame and the previous studies.
Key words: students of the teachers colleges tendencies, academic achievement,
emotional stability.
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د� .أحمد الزعبي

اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وعالقتها
باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي
د� .أحمد حممد الزعبي
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية املعلمني بالقنفذة -جامعة �أم القرى
مقدمة

يعد معلم املرحلة االبتدائية الركن الأ�سا�س يف املنظومة التعليمية وذلك ب�سبب الدور املهم
الذي يقوم به يف هذه املنظومة ،و�إميان ًا بجهده وعطائه امل�ستمر ،و مبا له من ت�أثري يف م�ستوى
�أدائه وكفاءته يف العمل ،ف�إن االجتاه نحو مهنة التدري�س هو املحدد الأ�سا�س ملدى حتمل املعلم
ملا ينجم عن هذه املهنة من �ضغوط ج�سمية ،ونف�سية ،واجتماعية.
ولذلك ،يعد االجتاه الإيجابي للمعلم نحو مهنة التدري�س القاعدة املهمة التي تبنى عليها
معظم الن�شاطات الرتبوية ،ومفتاح التنب�ؤ بنوعية اجلو االجتماعي الذي ميكن �أن يوفره يف �أثناء
وجوده مع تالميذه يف ال�صف الدرا�سي (الرفاعي.)1996 ،
كما ترتبط اجتاهات املعلم نحو مهنته ب�إعداده الأكادميي يف كليات املعلمني وكليات الرتبية
والتي من خاللها يتم اكت�ساب خربات نظرية وعملية كافية ملمار�سة املهنة بعد التخرج.
ولذلك البد من الت�أكيد على رفع م�ستوى �إعداد الطالب يف هذه الكليات ال من �أجل
تكوين اجتاهات تربوية �إيجابية نحو مهنة التدري�س فح�سب ،بل من �أجل م�ساعدتهم على
حتمل ال�ضغوط الناجمة عن العمل �أي� ًضا ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا يف �صحتهم اجل�سمية
والنف�سية ويف �أدائهم املهني.
ولذلك �أ�صبحت عملية �إعداد الطالب -املعلمني -ملهنة التدري�س حمل اهتمام معظم دول
العامل املعا�رص ،الذي عمل على تطوير نظم �إعداد وبرامج تدريب الطالب  -املعلمني يف
كليات املعلمني وكليات الرتبية نظراً ملا يحظى به املعلم من �أهمية كبرية يف الوقت احلايل.
كما �أن الع�رص الذي نعي�ش فيه والتقدم العلمي والتقني الذي و�صل �إليه يوجب على كليات
املعلمني �إعداد طالبها �إعداداً منا�سب ًا و�شام ً
ال� ،إذ �إن الرتبية امل�ستمرة �رشط للتنمية املهنية
املتجددة .ف�ض ً
ال عن ذلك ،يعد االتزان االنفعايل �صفة للطالب –املعلم -الذي يت�سم بالقدرة
والكفاءة على التعامل مع البيئة االجتماعية والتعليمية التي يعي�ش فيها ،وعلى اال�ستفادة من
�إمكاناته وقدراته ،ولديه تقدير ذات عال .من جانب �آخر ،ف�إن االجتاه الإيجابي للطالب
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– املعلم نحو مهنة التدري�س ي�شري �إىل ن�ضجه واتزانه االنفعايل ،كما يعد االتزان االنفعايل
لل�شخ�ص دلي ً
ال على �صحته النف�سية (الرفاعي.)1996 ،
وت�ؤكد درا�سة حامد (� )1992أنه كلما حت�سن اجتاه الطالب املعلمني نحو مهنة التدري�س
زادت ثقتهم ب�أنف�سهم وازداد اتزانهم االنفعايل .كما �أ�شارت درا�سة �شوجن�سي و�آخرين
(� )Shaughnessy, Schwartz & Naylor, 1995إىل �أن املعلم املتميز ينبغي �أن يت�صف
ب�سمات �شخ�صية عديدة ،منها :الن�ضج االنفعايل ،والكفاية الذاتية ،والذكاء ،و�ضبط النف�س،
وال�ضمري احلي ،وحتمل امل�س�ؤولية ،والب�ساطة ،والثقة بالنف�س.
و�أجرى عبدعلي ( )1986درا�سة هدفت �إىل قيا�س العالقة بني االجتاه نحو مهنة التدري�س
وبني بع�ض �سمات ال�شخ�صية للمعلمني العراقيني ،حيث وجد عالقة موجبة بني االجتاه نحو
مهنة التدري�س وبني كل من حتمل امل�س�ؤولية واالتزان االنفعايل واالجتماعي (هادي ومراد،
.)2005
كما �أجرى اجلرجاوي ( 1409هـ) درا�سة بهدف معرفة عالقة التوافق االنفعايل
واالجتماعي بالتح�صيل الدرا�سي لدى عينة مكونة من ( )198طالب ًا من الطالب الوافدين
بجامعة �أم القرى ،وقد �أ�سفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التوافق
االنفعايل بني الطالب الوافدين والطالب ال�سعوديني ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الطالب ال�سعوديني والطالب الوافدين يف التوافق االجتماعي ،وكذلك عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب الوافدين والطالب ال�سعوديني فيما يخ�ص
التفوق الدرا�سي يف جمال التوافق االنفعايل.
�أما د�شتي ( )1999فقد �أجرت درا�سة بهدف معرفة اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة
الكويت نحو احلا�سوب وا�ستخدامهم له على عينة قوامها ( )84طالب ًا وطالبة بواقع  19طالب ًا
و 65طالبة ،تبني من خاللها عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �إجمايل ا�ستجابات
�أفراد العينة قبل درا�سة املقرر وبعده ،كما تبني �أي�ضا �أن اجتاهات الطالب والطالبات كانت
�إيجابية نحو احلا�سوب وا�ستخداماته على حد �سواء ،و�أظهرت النتائج كذلك عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات الطلبة من ذوي التخ�ص�صات العلمية �أو الأدبية .كما
مل تظهر فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني الطالب الذين لهم خربة �سابقة باحلا�سوب والطالب
الذين ال توجد لديهم خربة �سابقة باحلا�سوب يف اجتاهاتهم نحو احلا�سوب وا�ستخدامهم له.
يف حني در�ست بهبهاين ( )1999اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كلية الرتبية بجامعة
الكويت نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم على عينة قوامها ( )43طالب ًا وطالبة ،منهم
( )10طالب و ( )33طالبة ،تبني من خاللها عدم وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية لتدري�س
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مقرر احلا�سوب يف التعليم يف اجتاهات الطالب والطالبات ب�شكل عام ،كما مل تظهر النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لت�أثري تدري�س مقرر احلا�سوب يف طلبة التخ�ص�صات العلمية
يف اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،يف حني كان لتدري�س مقرر احلا�سوب يف
الطلبة من ذوي التخ�ص�صات الأدبية ت�أثري دال �إح�صائي ًا يف اجتاهات الطالب والطالبات نحو
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
�أما التويجري ( )2000فقد �أجرى درا�سة بغية معرفة اجتاهات املعلمني نحو برنامج
التوجيه والإر�شاد الطالبي ودور املر�شد الطالبي يف املدر�سة ال�سعودية على عينة قوامها
( )100معلم من معلمي املدار�س التي التحق بها طالب دبلوم التوجيه والإر�شاد الطالبي يف
مدينة الريا�ض ،تبينّ من خاللها �أن معظم اجتاهات املعلمني نحو برنامج التوجيه والإر�شاد
الطالبي ودور املر�شد الطالبي تت�صف ن�سبي ًا بالإيجابية.
كما �أجرى رحمة ( )2002درا�سة بغية معرفة اجتاهات طلبة جامعة الكويت نحو
م�ستقبلهم يف جماالت الدرا�سة والعمل والدخل ،على عينة قوامها ( )630طالب ًا وطالبة ،وقد
تو�صل من خاللها �إىل وجود اجتاهات م�شرتكة لدى معظم �أفراد العينة واجتاهات �أخرى �أقل
�شيوع ًا مثل :تف�ضيل العمل لدى القطاع اخلا�ص ،وتوقع البطالة امل�ؤقتة ،والتفا�ؤل بامل�ستقبل،
�أما االجتاهات ال�شائعة ،فهي :تف�ضيل متابعة الدرا�سة اجلامعية ،وتوقع اال�ستفادة منها يف
العمل والدخل�..إلخ .وظهر تباين وفق الكلية يف بع�ض االجتاهات ،ومل تظهر فروق دالة يف
اجتاهات معار�ضة االن�سحاب من اجلامعة وتف�ضيل العمل املنا�سب لالخت�صا�ص.
�أما الذواد ( )2004فقد �أجرت درا�سة بهدف الك�شف عن اجتاه عينة من طالبات كلية
الرتبية للبنات بجدة نحو تقدير الوقت وعالقته بالدافع للإجناز على عينة قوامها ()200
طالبة من الأق�سام الأدبية ،تو�صلت من خاللها �إىل وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية
بني االجتاه نحو تقدير الوقت وبني الدافع للإجناز ،كما وجدت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات الطالبات ذوات االجتاه الإيجابي والطالبات ذوات االجتاه ال�سلبي نحو
الوقت بالن�سبة للدافع للإجناز ل�صالح الطالبات ذوات االجتاه الإيجابي.
ويف درا�سة �أجرتها الدهان ( )2004بهدف معرفة مدى الر�ضا عن الدرا�سة لدى طالب
الرتبية اخلا�صة وعالقتها ببع�ض املتغريات النف�سية واالجتماعية على عينة قوامها ()2009
طالب وطالبة من طالب كلية الرتبية النوعية (تربية خا�صة) يف جمهورية م�رص العربية،
ٍ
�أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال �إح�صائي ًا بني االجتاه نحو مهنة التدري�س والر�ضا
عن الدرا�سة لدى طالب كلية الرتبية النوعية ،وعدم وجود ارتباط دال �إح�صائي ًا بني ر�ضا
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طالب الرتبية اخلا�صة واالجتاه نحو الإعاقة ،وكذلك وجود ارتباط موجب دال �إح�صائي ًا
بني ر�ضا طالب كلية الرتبية النوعية وبني الدرا�سة والدافع �إىل الإجناز ،وبني ر�ضا طالب كلية
الرتبية النوعية عن الدرا�سة وبني ال�شخ�صية املبتكرة.
كما قام يو�سف ( )2007بدرا�سة لتقومي اجتاهات معلمات التعليم الأ�سا�سي وطالبات
كلية الرتبية بعربي يف �سلطنة عمان نحو تخطيط الدرو�س وفق املنهج ال�سلوكي ،على عينة
قوامها ( )209معلمة وطالبة منها ( )148طالبة و ( )61معلمة ،تبني من خاللها وجود
اجتاهات �إيجابية لدى الطالبات واملعلمات نحو املنهج ال�سلوكي يف تخطيط الدرو�س� ،إذ
بلغت متو�سطات تقديراتهن يف كل حمور ويف املتو�سط الكلي للمقيا�س �أعلى من متو�سط
الفر�ضية الذي ميثل االجتاه والدرجة املحايدة للمقيا�س .كما تبني �أي� ًضا عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات تقديرات االجتاه لدى كل من الطالبات واملعلمات نحو املنهج
ال�سلوكي يف كل حمور ويف املتو�سط الكلي للمقيا�س.
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،أن عدداً منها قد ركز على درا�سة اجتاهات
طالب وطالبات كليات الرتبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب ،كدرا�سة د�شتي ( ،)1999ودرا�سة
بهبهاين ( )1999يف حني ركز بع�ضها الآخر على معرفة اجتاهات املعلمني نحو برنامج
التوجيه والإر�شاد الطالبي كدرا�سة التويجري ( )2000كما �أن درا�سات �أخرى ركزت على
معرفة مدى الر�ضا عن الدرا�سة لدى طالب الرتبية اخلا�صة وعالقتها ببع�ض املتغريات النف�سية
واالجتماعية كدرا�سة الدهان (� ،)2004أما درا�سة الذواد ( )2004فقد اهتمت مبعرفة اجتاه
عينة من طالبات كلية الرتبية للبنات بجدة نحو تقدير الوقت وعالقتها بالدافع للإجناز� ،أما
درا�سة يو�سف ( )2007فقد ركزت على قيا�س اجتاهات معلمات التعليم الأ�سا�سي وطالبات
الرتبية بعربي يف �سلطنة عمان نحو تخطيط الدرو�س وفق املنهج ال�سلوكي.
�أما الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة بالبحث احلايل فهي درا�سة عبدعلي ( )1986التي
�أو�ضحت وجود عالقة �إيجابية بني االجتاه نحو املهنة وكل من حتمل امل�س�ؤولية واالتزان
االنفعايل واالجتماعي .ودرا�سة رحمة ( )2002التي �أو�ضحت اجتاهات طالب جامعة
الكويت نحو م�ستقبلهم يف جماالت الدرا�سة والعمل والدخل.
وهذا ما ي�ؤكد احلاجة �إىل البحث يف بيان العالقة بني اجتاهات طالب كليات املعلمني وبني
اتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي� ،إذ �إن طالب كليات املعلمني هم معلمو امل�ستقبل وال
بد من االهتمام بهم وباجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س ،لأنهم �سيتعاملون مع �رشيحة وا�سعة من
�رشائح املجتمع وهم تالميذ املدر�سة االبتدائية.
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من جانب �آخر ،جند �أن معظم الدرا�سات التي تي�رس للباحث احل�صول عليها قد �أجريت يف
بلدان عربية ومل يتو�صل الباحث �إىل درا�سات �أجنبية لها عالقة مبا�رشة بهذا البحث ،ف�ض ً
ال عن
ذلك تباينت الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف ا�ستخدام الأدوات �سواء يف قيا�س االجتاهات
�أم يف قيا�س املتغريات الأخرى ،كما ا�ستفاد الباحث �أي� ًضا من تباين منهجيات الدرا�سات
ال�سابقة ومن تف�سري النتائج التي تو�صل �إليها الباحثون ،مما جعله يختط �أ�سلوب ًا خا� ًصا يتنا�سب
مع بحثه احلايل والبيئة التي �أجري فيها.

م�شكلة البحث

تهتم كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية باختيار طالبها من بني املتقدمني �إليها
وفق �أ�س�س ومعايري حمددة ،منها :اختبار القدرات ،واختبار يف املعلومات العامة ،ومقابلة
�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل حد �أدنى من الدرجات يف الثانوية العامة ويف مادة االخت�صا�ص.
ولكن درا�سات عديدة �أكدت �أهمية االجتاه نحو مهنة التدري�س لدى الطالب املتقدمني لهذه
املهنة ،وذلك لعالقته ب�سلوك املعلم داخل املدر�سة ،وحت�سني عملية التعلم ،والر�ضا الوظيفي
(�آل ناجي ،واحلبوب ،)1993 ،واالتزان االنفعايل للمعلم (الرا�شد.)2001 ،
فلالجتاه الإيجابي نحو مهنة التدري�س دور مهم وحيوي لدى املعلمني قبل اخلدمة ويف
�أثنائها ،حيث ي�ساهم يف �إثارة دافعية املعلمني �إىل مزيد من العطاء وبذل اجلهد الكايف،
والإخال�ص يف العمل (يو�سف.)2007 ،
وبناء على ذلك ،ف�إن اختيار طالب كليات املعلمني يتطلب معايري مو�ضوعية منا�سبة،
لأن االعتماد على درجة حت�صيل الطالب الدرا�سية يف الثانوية العامة كمعيار للقبول غري
كاف للتنب�ؤ بنجاح املعلم م�ستقب ً
ال ( .)Freeman & Brousseau, 1989كما �أن التوجهات
احلديثة يف الرتبية متيل �إىل و�ضع معايري ميكنها التنب�ؤ ب�شكل �أف�ضل بنجاح املعلمني بحيث
تعتمد على تقدمي الإمكانات ال�شخ�صية للطالب -املعلم مثل :احلما�س ،والرغبة يف املهنة،
وحتمل امل�س�ؤولية ،والثقة بالنف�س ،واالتزان االنفعايل ،والقدرة على العمل مع الآخرين.
ومبا �أن االجتاه نحو مهنة التدري�س له ت�أثري مبا�رش يف فاعلية الأداء التدري�سي للمعلم ،وحتمله
�ضغوط العمل ،ف�إن البحث احلايل يهتم بدرا�سة مدى فاعلية االجتاه نحو مهنة التدري�س بو�صفه
م�ؤثراً يف قبول الطالب يف كليات املعلمني من خالل �إ�سهامها يف التنب�ؤ بالتح�صيل الأكادميي
للمعلم ،ومدى �إ�سهام هذا االجتاه يف اتّزانه االنفعايل.
فقد وجد بر�سلني و�أوليتي (� )Persline & Ouelette, 1996أن االجتاه نحو مهنة
التدري�س له �أثر فعال يف البيئة املدر�سية ،و�سلوك املعلمني ،ور�ضاهم الوظيفي ،ويف توافقهم
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يهدف البحث احلايل �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 -1قيا�س اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س.
 -2الك�شف عن العالقة بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية
نحو مهنة التدري�س و اتزانهم االنفعايل.
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النف�سي ،ويف �أ�ساليب تفاعلهم املدر�سي ،وم�ساعدتهم للطلبة ،وتوجيههم ،و�إجناز العديد من
الأهداف الرتبوية .كما �أجرى كل من هادي ومراد ( )2005درا�سة بهدف معرفة مدى
التنب�ؤ بالتح�صيل الأكادميي للطلبة املعلمني من خالل اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س واتزانهم
االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي ،على عينة مكونة من ( )305طالب وطالبة ( )16ذكراً و
( )289من الإناث من امللتحقني بكلية الرتبية بجامعة الكويت ،تبني من خاللها عدم وجود
فروق بني اجلن�سني يف درجات االجتاه نحو مهنة التدري�س واالتزان االنفعايل ،ووجود عالقة
دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف درجات االجتاه نحو مهن التدري�س واالتزان االنفعايل ،وكذلك
وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني املعدل الرتاكمي وكل من االجتاه نحو مهنة التدري�س ()0.33
واالتزان االنفعايل ( ،)0.41كما �أن عالقة االجتاه نحو مهنة التدري�س واالتزان االنفعايل
مرتفعة (.)0.74
وبناء على ما �سبق ذكره حول �أهمية الدور الذي ت�ؤديه اجتاهات املعلمني قبل اخلدمة نحو
مهنة التدري�س يف زيادة دافعية املعلمني �إىل العطاء وبذل اجلهد والإخال�ص يف العمل �إذا ما كانت
اجتاهاتهم �إيجابية نحو عملهم ،ومتتعوا باتزان انفعايل جيد يبعدهم عن �سوء التوافق بطالبهم.
وبناء على ذلك تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
 -1ما اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س؟
 -2هل توجد عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف
اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل؟
 -3هل توجد عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف
اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وبني حت�صيلهم الدرا�سي؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني يف اجتاهات طالب كليات املعلمني تعزى �إىل
التخ�ص�ص الدرا�سي؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني يف اجتاهات طالب كليات املعلمني تعزى �إىل
امل�ستوى الأكادميي؟
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 -3الك�شف عن العالقة بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية
نحو مهنة التدري�س وحت�صيلهم الدرا�سي.
 -4بيان ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طالب كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية تعزى �إىل التخ�ص�ص الدرا�سي.
 -5بيان ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طالب كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية تعزى �إىل امل�ستوى الأكادميي.

فر�ضيات الدرا�سة

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة احلالية ،و�إطارها النظري والدرا�سات والبحوث ال�سابقة ،ميكن
حتديد فر�ضيات الدرا�سة وفق ًا للآتي:
 .1توجد اجتاهات �إيجابية نحو مهنة التدري�س لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية
ال�سعودية.
 .2توجد عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة
العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل.
 .3توجد عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة
العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وبني حت�صيلهم الدرا�سي.
 .4توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية
ال�سعودية تعزى �إىل التخ�ص�ص الدرا�سي.
 .5توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية
ال�سعودية تعزى �إىل امل�ستوى الأكادميي.

�أهمية الدرا�سة

يعد مو�ضوع االجتاه نحو مهنة التدري�س من املو�ضوعات املهمة يف جمال البحث النف�سي
والرتبوي التي حتتاج �إىل العديد من البحوث ،لأنه مل يحظ باالهتمام الكايف من قبل الباحثني
�سواء �أكان ذلك يف الدول العربية �أم الأجنبية .ويذكر خرايف (� )1994أن ال�صفات الالزمة
للطلبة املعلمني هي :توافر امليل والرغبة يف التدري�س ،و�سعة ال�صدر ،والقدرة على �ضبط
النف�س يف املواقف االنفعالية .كما يكت�سب االتزان االنفعايل للمعلم �أهمية خا�صة ،وذلك
لعالقته بالقدرة على �ضبط النف�س خالل تدري�سه ،وقدرته على مواجهة امل�شكالت وال�ضغوط
املهنية التي تواجهه (�سورطي2000 ،؛ الرا�شد.)2001 ،
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وبنا ًء على ذلك ،يتحتم على كليات املعلمني زيادة التدقيق يف متهني التعليم وفرز الطالب
امللتحقني بهذه الكليات مبا ي�سمح بان�ضمام الطالب من ذوي االجتاهات الإيجابية نحو هذه
املهنة ،وا�ستبعاد الطالب من ذوي االجتاهات ال�سلبية .ولهذا ،تتعدد االجتاهات املعا�رصة
يف �إعداد وتدريب طالب كليات املعلمني (معلمي/امل�ستقبل) بني اجتاهات قائمة على
�أ�سا�س الكفايات وتطوير �أداء املعلم ،واجتاهات قائمة على �أ�سا�س ا�ستخدام الربامج الإمنائية
وال�سلوكية والإن�سانية  .وهذا يعني �أن مهنة التدري�س تتطلب تزويدها ب�أع�ضاء جدد �صاحلني
متحم�سني ومتزنني انفعالي ًا وقادرين على مواجهة امل�شكالت التي تنجم عنها ،را�ضني عن
�أنف�سهم و�سعداء مبكانتهم يف املجتمع .فاملعلم �أهم عن�رص يف العملية التعليمية ،ولهذا وفرت
كثري من الدول الت�أهيل اجليد والتدريب املتوا�صل والو�سائل التعليمية املتطورة له حتى يجاري
يف عمله تطورات الع�رص احلا�رض.
ففي اململكة العربية ال�سعودية ،ت�سعى كليات املعلمني جاهدة �إىل توفري �أف�ضل الظروف
لطالبها لت�أهيلهم وتدريبهم �أكادميي ًا وتربوي ًا ونف�سي ًا يف �أثناء درا�ستهم ،وت�ؤمن لهم �أف�ضل
الأجهزة التقنية التي ميكن للطالب – املعلم � -أن يتدرب عليها وي�ستخدمها بعد تخرجه يف
يح�سن من اجتاهات الطالب نحو مهنة
املدر�سة التي �سيمار�س عمله فيها ،وهذا من �ش�أنه �أن ِّ
يح�سن من قدرتهم على
التدري�س ،وي�ساعد على الرقي مب�ستوى �أدائهم املهني بعد التخرج ،و ِّ
�ضبط النف�س يف املواقف ال�صفية التي يواجهونها.
وبناء على ذلك تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف:
 اجلانب الذي يت�صدى لدرا�سته ،حيث ي�سعى �إىل تعرف اجتاهات طالب كليات املعلمنينحو مهنة التدري�س وعالقتها باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي.
 �أنه يت�صدى مل�شكلة مل يتناولها �إال القليل جداً من البحوث العربية والأجنبية �أو املحلية – يفحدود علم الباحث  ،-بل �إن ما هو موجود من بحوث ودرا�سات قد ركزت على اجتاهات
املعلمني وطالب كليات الرتبية دون �أن تتطرق �إىل عالقتها باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم
الدرا�سي ،ولذلك يعد البحث احلايل امتداداً للدرا�سات والبحوث ال�سابقة ومكم ً
ال لها.
 كونه �إ�ضافة جديدة �إىل جمال الدرا�سات والبحوث النف�سية والرتبوية� ،إذ �إن التعرف �إىلاجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وعالقتها باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم
الدرا�سي يعد �أ�سا�س ًا مهم ًا ميكن من خالله اتخاذ �إجراءات عملية كفيلة بتدعيم االجتاهات
الإيجابية لطالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س ،والعمل على تعديل �أو تغيري اجتاهاتهم
ال�سلبية.
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 �إلقاء ال�ضوء على �أهمية االتزان االنفعايل للطالب – املعلم -الذي �سيمار�س عمله التدري�سيال ،ملا لذلك من �أهمية يف حت�صيله الدرا�سي وكفاءته م�ستقب ً
م�ستقب ً
ال ،وانعكا�س ذلك على
�صحته النف�سية.
 �إ�سهامه يف تقدمي ر�ؤية وا�ضحة لدى املعنيني يف كليات املعلمني عن �أهمية االجتاهاتالإيجابية لدى طالب كليات املعلمني و�أهمية متتعهم ببع�ض �سمات ال�شخ�صية مثل االتزان
االنفعايل ،ملا لذلك من �أثر يف عالقة املعلم م�ستقب ً
ال بطالبه وزمالئه ويف �أدائه املهني.
 �أنه �أ�سفر عن بناء مقيا�سني :الأول ،يقي�س اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنةالتدري�س؛ والثاين ،يقي�س االتزان االنفعايل لدى ه�ؤالء الطالب ،ولذلك ميكن الإفادة من
هذين املقيا�سني يف درا�سات وبحوث الحقة.
 �أن نتائجه �ست�ساعد يف تطوير نظام قبول الطالب يف كليات املعلمني وكليات الرتبية ،ويفحت�سني �إعدادهم �أكادميي ًا وعملي ًا.
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حدود الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة احلالية ونتائجها مبا يلي:
 طبيعة املجتمع الذي �أجري عليه البحث كما حددت بالعينة امل�ستخدمة التي �أخذت منطالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية من تخ�ص�صات درا�سية وم�ستويات
�أكادميية خمتلفة (امل�ستويات :الأول والثاين وال�ساد�س وال�سابع) ،وذلك خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين 1428-1427هـ (2007-2006م).
 الأدوات امل�ستخدمة فيه وهي :مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س ،ومقيا�س االتزاناالنفعايل (كالهما من �إعداد الباحث).

م�صطلحات الدرا�سة

االجتــاه  :Attitudeتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم االجتاه ،فقد عرفه الأ�شول
( )178 :1999ب�أنه"نظام تقييمي ثابت ب�صورة ن�سبية ،يتمثل يف ردود فعل عاطفية تعك�س
املفاهيم التقييمية التي تعلمها عن �صفات املو�ضوع �أو فئة من املو�ضوعات االجتماعية" ،كما
عرفت الدهان (� ،2004ص )926االجتاه ب�أنه " ميل متعلم ن�سبي ًا للحكم على �شخ�ص �أو
ّ
حدث �أو موقف بطريقة خا�صة والت�رصف نحوه بناء على هذا احلكم.
عرف عبد الكرمي (� :1990ص )17االجتاه نحو مهنة التدري�س
االجتاه نحو مهنة التدري�سّ :
ب�أنه" جمموع ا�ستجابات القبول �أو الرف�ض نحو التدري�س كمهنة" ،ويعرف الباحث االجتاه
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ا�ستخدم الباحث الأ�سلوب اال�ستطالعي الذي يعد �أحد �أ�ساليب املنهج الو�صفي لقيا�س
اجتاهات املعلمني نحو مهنة التدري�س وعالقتها باتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي.
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نحو مهنة التدري�س تعريف ًا �إجرائي ًا ب�أنه" حم�صلة ا�ستجابات طالب كليات املعلمني بالقبول
�أو الرف�ض على مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س امل�ستخدم يف البحث احلايل مبا تعك�سه
م�ضامني فقراته.
االتزان االنفعايل  :Emotional Stabilityتوجد تعريفات عديدة لالتزان االنفعايل،
عرفه حممد ( )1996ب�أنه"قدرة ال�شخ�ص على التحكم يف انفعاالته يف مواجهة
حيث ّ
عرف الطنوبي
املواقف ال�صادمة كي تتفق تلك االنفعاالت مع املواقف اخلارجية" ،كما ّ
( )1999االتزان االنفعايل ب�أنه" احلالة التي ي�ستطيع فيها ال�شخ�ص �إدراك اجلوانب املختلفة
للمواقف التي تواجهه ،ثم الربط بني هذه اجلوانب وما لديه من دوافع وجتارب �سابقة من
النجاح �أو الف�شل ،ت�ساعده على تعيني وحتديد نوع اال�ستجابة وطبيعتها ومقت�ضيات املوقف
الراهن ،وت�سمح بتكيف ا�ستجابته تكيف ًا مالئم ًا ينتهي بالفرد �إىل التوافق مع البيئة ،وامل�ساهمة
الإيجابية يف ن�شاطها.
ويف الوقت نف�سه ينتهي بالفرد �إىل حالة من ال�شعور بالر�ضا وال�سعادة تت�ضمن الأ�س�س
العامة لل�سواء النف�سي وهي :املرونة واحلرية والكفاية الفعلية واالرتباط بالآخرين وجميع
املظاهر ال�سلوكية الناجتة عن ديناميات ال�سلوك ال�سوي" (العامري� 2007 ،ص ،)40وبهذا
املعنى ف�إن االتزان االنفعايل يعد من الأهداف البعيدة املدى عند ال�شخ�ص ،والتي من خالله
يتم التمييز بني ال�شخ�صية ال�سوية وال�شخ�صية امل�ضطربة� ،إذ كلما كان الفرد �أكرث اتزان ًا كانت
توقعاته �أقرب �إىل الهدف ،و�أ�صبحت �سلوكياته من�سجمة مع قواعد املجتمع الذي يعي�ش فيه،
و�أ�صبح متحرراً من القلق وال�شعور بالإثم
وبنا ًء على ذلك يعرف الباحث االتزان االنفعايل تعريف ًا �إجرائي ًا ب�أنه:قدرة طالب كليات
املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية على مواجهة املواقف اجلديدة والتحكم يف انفعاالته مبا
يتنا�سب مع الظروف التي يعي�شها ،والتعامل مع الآخرين ب�شكل فعال ،وذلك كما تعك�سها
الدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف مقيا�س االتزان االنفعايل امل�ستخدم يف هذا البحث
مبا تعك�سه م�ضامني فقراته.
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�أجري البحث احلايل على عينة مكونة من ( )396طالب ًا من طالب كليات املعلمني يف
اململكة العربية ال�سعودية امللتحقني بها يف العام الدرا�سي 1428/1427هـ (-2006
2007م) وكذلك ممن ق�ضوا فيها ثالثة �أعوام درا�سية ،ومن التخ�ص�صات العلمية والأدبية،
ومت اختيار العينة من طالب ( )8كليات ب�شكل ع�شوائي وهي :اجلوف ،وتبوك ،وجدة،
والقنفذة ،والباحة ،و�أبها ،والدمام ،والإح�ساء ،بحيث تكون ممثلة للرتكيب الأ�سا�سي
ملجتمع الدرا�سة قدر الإمكان .ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع عينة البحث على املحافظات
التي �شملها البحث وفق ًا ملتغريات التخ�ص�ص وامل�ستوى الأكادميي.

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة البحث على حمافظات اململكة العربية ال�سعودية
الكلية

حجم العينة

القنفذة
الباحة
جدة
�أبها
تبوك
اجلوف
الدمام
الإح�ساء
املجموع

58
59
50
38
54
34
52
51
396

علمي
27
25
50
38
25
15
32
212

التخ�ص�ص

�أدوات الدرا�سة
�أو ًال -مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س

�أدبي
31
34
29
19
20
51
184

امل�ستوى الأكادميي
الأعلى
الأدنى
30
28
29
30
36
14
18
20
25
29
14
20
26
26
43
8
221
175

�صمم الباحث هذا املقيا�س بهدف قيا�س اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة
العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س ،حيث يتكون من ( )22عبارة ،وفق �سلم رباعي=3( :
موافق متام ًا =2 ،موافق =1 ،موافق �إىل حد ما =0 ،غري موافق) بالن�سبة للعبارات الإيجابية،
و( =0موافق متام ًا =1 ،موافق =2 ،موافق =3 ،غري موافق) بالن�سبة للعبارات ال�سلبية.
وتدل الدرجة املرتفعة على هذا املقيا�س على اجتاه الطالب املوجب نحو مهنة التدري�س،
وقد مت بناء هذا املقيا�س يف �ضوء االطالع على الدرا�سات والبحوث النف�سية والرتبوية حول
مو�ضوع االجتاه نحو مهنة التدري�س وال�سيما درا�سة هادي ،ومراد ( ،)2005بالإ�ضافة �إىل
خربة الباحث يف هذا املجال ،كما ا�ستخرج للمقيا�س معامالت ال�صدق والثبات الالزمة على
عينة ا�ستطالعية قبل تطبيقه على العينة الكلية وذلك وفق ًا للآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تطلب البحث احلايل �أي� ًضا �إعداد مقيا�س لالتزان االنفعايل مبا يتنا�سب مع �أفراد عينة البحث،
وبعد اطالع الباحث على الدرا�سات والبحوث النف�سية والرتبوية ،واملقايي�س املعدة �سابق ًا
يف هذا املجال بخا�صة مقيا�س هادي ومراد ( ،)2005مت �إعداد هذا املقيا�س الذي يتكون
من ( )20عبارة وفق �سلم ثالثي =3( :دائم ًا� =2 ،أحيان ًا =1 ،نادراً) بالن�سبة للعبارات
الإيجابية ،وعك�س ذلك بالن�سبة للعبارات ال�سلبية ،وتدل درجة الطالب املرتفعة على هذا

```Y

ثاني ًا -مقيا�س االتزان االنفعايل

10

`¡U

� -1صدق املقيا�س
مت الت�أكد من �صدق مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س بطرائق عديدة منها:
�أ� -صدق املحكمني
عر�ض املقيا�س على �سبعة حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية املعلمني بالقنفذة من
ق�سمي الرتبية وعلم النف�س واملناهج وطرائق التدري�س وذلك لال�ستفادة من �آرائهم يف احلكم
على عبارات املقيا�س من حيث :
 مدى منا�سبة كل عبارة للمقيا�س؛ مدى الو�ضوح اللغوي للعبارات.وقد تبني من خالل درا�سة �آراء املحكمني وجود اتفاق بينهم بن�سبة ( ،)90%وقد مت الأخذ
باملالحظات التي �أبدوها حول تعديل �صياغة بع�ض العبارات لت�صبح �أكرث دقة وو�ضوح ًا ،كما
ا�ستبعدت العبارات التي اتفق املحكمون على ا�ستبعادها.
ب� -صدق التجان�س الداخلي
مت التحقق من �صدق التجان�س الداخلي ملقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س من خالل
ح�ساب معامل ارتباط ( بري�سون) بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )100طالب من طالب كليات املعلمني (خارج �إطار عينة البحث
الرئي�سة) ،وقد تراوحت معامالت االرتباط لعبارات املقيا�س بني ( )0.71 – 0.48وهي
معامالت ارتباط عالية وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �إح�صائية (.)0.01
 -2ثبات املقيا�س
ح�سب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك من خالل ح�ساب معامل
طالب من طالب
االرتباط بني عباراته الفردية وعباراته الزوجية على عينة مكونة من ()100
ٍ
كليات املعلمني (عدا عينة البحث) ،وقد بلغ معامل الثبات ( )0.73وهو معامل ثبات عال
وذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.01

139

``¿

2010 000```e
-2

اجتاهات طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س

140

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د� .أحمد الزعبي

املقيا�س على متتعه باالتزان االنفعايل� ،أما الدرجات املنخف�ضة على هذا املقيا�س فتدل على
انخفا�ض م�ستوى اتزانه االنفعايل ،وقد ا�ستخرج للمقيا�س معامالت ال�صدق والثبات الالزمة
للت�أكد من ح�سن ا�ستخدامه.
� -1صدق املقيا�س
�أ� -صدق املحكمني
مت عر�ض املقيا�س على �سبعة حمكمني (املحكمني ال�سابقني) من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
املعلمني بالقنفذة من ق�سمي الرتبية وعلم النف�س واملناهج وطرائق التدري�س ،وذلك للحكم
على عبارات املقيا�س من حيث مدى منا�سبتها ملا و�ضعت لقيا�سه ،وبيان مدى و�ضوح هذه
العبارات ودقة �صياغتها لغوي ًا ،وبعد اطالع الباحث على �آراء املحكمني تبني وجود اتفاق
�شبه تام بينهم فيما يخ�ص معظم عبارات املقيا�س ( ،)92%وقد مت الأخذ باملالحظات التي
�أبدوها حول تعديل �صياغة بع�ض العبارات لت�صبح �أكرث و�ضوح ًا ،كما مت حذف العبارات
التي �أجمع املحكمون على �رضورة حذفها.
ب� -صدق التجان�س الداخلي
مت ح�ساب �صدق التجان�س الداخلي ملقيا�س االتزان االنفعايل ،وذلك من خالل ح�ساب
معامل ارتباط (بري�سون) بني درجة كل عبارة من عبارات املقيا�س ودرجته الكلية ،على عينة
طالب من طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية ( وهي عينة
قوامها ()100
ٍ
الثبات -خارج �إطار عينة البحث الرئي�سة) ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بني (-0.43
 ،)0.61وهي معامالت ارتباط مرتفعة وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (.)0.01
 -2ثبات املقيا�س
ح�سب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك من خالل ح�ساب معامل
طالب من طالب
االرتباط بني عباراته الفردية وعباراته الزوجية على عينة مكونة من ()100
ٍ
كليات املعلمني (عدا عينة البحث) ،وقد بلغ معامل الثبات ( )0.87وهو معامل ثبات عال
وذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.01

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

من �أجل الإجابة عن ت�سا�ؤالت البحث والتحقق من فر�ضياته ،مت ا�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية التالية:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لقيا�س اجتاهات طالب كليات املعلمنيواتزانهم االنفعايل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 معامل ارتباط (بري�سون) حل�ساب معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات كل مقيا�سوالدرجة الكلية له ،وكذلك لقيا�س العالقة بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة
العربية ال�سعودية وبني اتزانهم االنفعايل وحت�صيلهم الدرا�سي.
 االختبار التائي ( )t-testلبيان داللة الفروق بني متو�سط درجات الطالب على مقيا�ساالجتاه نحو مهنة التدري�س وفق ًا ملتغريات التخ�ص�ص الدرا�سي وامل�ستوى الأكادميي.
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يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( ،)2يت�ضح �أن متو�سطات درجات الطالب
يف مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س جميعها مرتفعة و�إيجابية ،حيث �إن �أعلى درجة ميكن
للطالب احل�صول عليها يف هذا املقيا�س هي ( )66درجة ون�صفها ( )33درجة ومتثل االجتاه
املتو�سط �أو املعتدل ،ولكن املتو�سطات احل�سابية للدرجات على هذا املقيا�س هي �أعلى من

`G Ä

حيث �إن (ن) ت�شري �إىل :عدد �أفراد العينة ،و (م) ت�شري �إىل :املتو�سط احل�سابي ،و (ع) ت�شري �إىل :االنحراف املعياري

½

القنفذة
الباحة
جدة
�أبها
تبوك
اجلوف
الدمام
الإح�ساء
جميع الكليات

58
59
50
38
54
34
52
51
396

45.98
42.71
46.26
47.47
45.30
49.94
41.31
46.86
43.68

10.56
11.18
13.35
9.98
9.88
8.89
10.20
9.30
10.85

f
`

الكلية

ن

م

ع

```Y

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب يف مقيا�س
االجتاه نحو مهنة التدري�س

10

`d G h ``Ç`»`d G

للتحقق من الفر�ض الأول الذي ين�ص على ":توجد اجتاهات �إيجابية نحو مهنة التدري�س
لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية"،
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب مبقيا�س االجتاه نحو
مهنة التدري�س وحللت البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوجاءت النتائج
كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)2

`¡U

عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال عر�ض نتائج الفر�ض الأول ومناق�شتها
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املتو�سط العام (�أي  33درجة) ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب كليات
املعلمني بني  49.94-41.31درجة ،وميكن تف�سري هذه النتائج ب�أن اجتاهات طالب كليات
املعلمني نحو مهنة التدري�س �إيجابية ومرتفعة ن�سبي ًا ،وهذا يعود �إىل الكيفية التي مت من خاللها
اختيار طالب كليات املعلمني من جهة ،و�إىل نوعية الإعداد الرتبوي له�ؤالء الطالب يف
هذه الكليات من جهة �أخرى ،وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليه كل من درا�سة يو�سف
( ،)2007ودرا�سة رحمة ( )2002يف تف�سريهما لطبيعة اجتاهات طالب وطالبات كليات
الرتبية .وبناء على ذلك ميكن القول �إن الفر�ض الأول قد حتقق.

ثاني ًا  :عر�ض نتائج الفر�ض الثاين ومناق�شتها

وللتحقق من الفر�ض الثاين الذي ين�ص على ":توجد عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية
بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س وبني
اتزانهم االنفعايل" ،ح�سبت معامالت االرتباط بني درجات الطالب على مقيا�س االجتاه
نحو مهنة التدري�س ودرجاتهم على مقيا�س االتزان االنفعايل ،وحللت البيانات با�ستخدام
الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوجاءت النتائج كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم (:)3

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني اجتاه طالب كليات املعلمني نحو
مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل
الكلية

القنفذة
الباحة
جدة
�أبها
تبوك
اجلوف
الدمام
الإح�ساء
جميع الكليات

ن

58
59
50
38
54
34
52
51
396

حيث �إن (ن) ت�شري �إىل :عدد �أفراد العينة * دالة عند م�ستوى  ** ،0.05دالة عند م�ستوى 0.01

معامالت االرتباط
*0.297
0.063
*0.311
*0.358
**0.460
0.114
**0.642
**0.590
**0.377

يت�ضح من خالل اجلدول رقم (� )3أن ( )٪5.87من معامالت االرتباط بني اجتاه طالب
كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل موجبة وذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى (0.05؛  )0.01ماعدا كليتي الباحة واجلوف ،حيث كانت معامالت االرتباط

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
غري دالة� ،أما معامل االرتباط الكلي فقد بلغ ( )0.377وهو معامل ارتباط ذو داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( .)0.01وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من هادي ومراد (،)2005
وال�سورطي ( ،)2000والرا�شد ( )2001التي ت�ؤكد على وجود عالقة بني اجتاه الطالب
نحو مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل� ،إذ كلما كان اجتاه الطالب نحو مهنة التدري�س
�إيجابي ًا ومرتفع ًا دل ذلك على مدى اتزانهم االنفعايل ،و�أن اختيارهم ملهنة التدري�س قد نتج
بعد تفكري وت�أمل ،ومل ي�أت نتيجة ت�رسع �أو اندفاع .وبذلك يكون الفر�ض الثاين قد حتقق..
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من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )4يتبني �أن معامالت االرتباط بني اجتاه طالب
كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س وبني حت�صيلهم الدرا�سي موجبة وذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى (0.05؛  )0.01يف خم�س كليات من كليات املعلمني املعنية بالبحث� ،أما

½

حيث �إن (ن) ت�شري �إىل :عدد �أفراد العينة * دالة عند م�ستوى  ** ،0.05دالة عند م�ستوى 0.01

f
`

الكلية
القنفذة
الباحة
جدة
�أبها
تبوك
اجلوف
الدمام
الإح�ساء
جميع الكليات

ن
58
59
50
38
54
34
52
51
396

معامالت االرتباط
* 0.251
* 0.253
0.240
** 0.512
0.140
* 0.380
** 0.444
0.221
** 0.160

```Y

اجلدول رقم ()4
معامالت االرتباط بني اجتاه طالب كليات املعلمني نحو مهنة التدري�س
وبني حت�صيلهم الدرا�سي

10
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وفيما يخ�ص نتائج الفر�ض الثالث الذي ين�ص على ":توجد عالقة �إيجابية ذات داللة
�إح�صائية بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية نحو مهنة التدري�س
وبني حت�صيلهم الدرا�سي" ،فقد ح�سبت معامالت االرتباط بني درجات الطالب على مقيا�س
االجتاه نحو مهنة التدري�س وبني حت�صيلهم الدرا�سي ( املعدل الرتاكمي) خالل الف�صل الدرا�سي
الأول 1428-1427هـ ،وحللت البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوذلك
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)4

`¡U

ثالث ًا :عر�ض نتائج الفر�ض الثالث ومناق�شتها
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كليات جدة وتبوك والإح�ساء ،فقد كانت معامالت االرتباط فيها موجبة ولكنها لي�ست
ذات داللة �إح�صائية� .أما معامل االرتباط الكلي فقد بلغ ( ،)0.160وهو معامل ارتباط ذو
داللة �إح�صائية عن م�ستوى داللة ( .)0.01وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من هادي
ومراد ( ،)2005ودرا�سة اخلرايف ( )1994يف �أهمية االجتاه الإيجابي نحو مهنة التدري�س
وت�أثري ذلك يف التح�صيل الدرا�سي .ويف�رس الباحث هذه النتائج ب�أن اجتاهات طالب كليات
املعلمني ت�ؤثر ب�شكل طردي يف حت�صيلهم الدرا�سي� ،إذ كلما كانت اجتاهاتهم �أكرث �إيجابية
وقوة نحو مهنة التدري�س ،حت�سن حت�صيلهم الدرا�سي  .وهذا م�ؤ�رش قوي على �رضورة االهتمام
بتنمية اجتاهات �إيجابية نحو مهنة امل�ستقبل ،لأن ذلك ي�شكل دافع ًا للطالب ملزيد من حت�سني
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لديهم ،وينعك�س ذلك �أي� ًضا على م�ستوى ر�ضاهم عن درا�ستهم،
وعلى �صحتهم النف�سية ،وبناء على ذلك يكون الفر�ض الثالث قد حتقق.
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رابع ًا :عر�ض نتائج الفر�ض الرابع ومناق�شتها

ومن �أجل اختبار الفر�ض الرابع الذي ين�ص على " :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية تعزى �إىل التخ�ص�ص الدرا�سي"،
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) ( )t-testلدرجات طالب
كليات املعلمني من التخ�ص�صات العلمية والتخ�ص�صات الأدبية على مقيا�س االجتاه نحو
مهنة التدري�س ،كما ح�سبت قيمة (ت) الختبار داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،وحللت البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوذلك
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت)لدرجات طالب كليات
املعلمني من التخ�ص�صات العلمية والأدبية على مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س
الكلية

القنفذة
الباحة
تبوك
اجلوف

التخ�ص�ص
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي

ن

27
31
25
34
25
29
15
19

م

42.22
48,87
41.56
43.15
47.48
43.41
50.87
49.73

ع

10.69
9.53
10.52
12.02
10.41
9.16
7.96
9.73

ت
* 2.41
0.52
1.51
0.36

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()5
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** 3.56

حيث �إن (ن) ت�شري �إىل :عدد �أفراد العينة ،و(م) ت�شري �إىل :املتو�سط احل�سابي ،و(ع) ت�شري �إىل :االنحراف املعياري و(ت) ت�شري �إىل
االختبار التائي ( * )t-testدالة عند م�ستوى  ** 0.05دالة عند م�ستوى 0.01
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�أما فيما يخ�ص الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص على ":توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية تعزى �إىل امل�ستوى
الأكادميي".

½

خام�س ًا:عر�ض نتائج الفر�ض اخلام�س ومناق�شتها

```Y

يت�ضح من النتائج املبينة يف اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سط درجات طالب كليات املعلمني من التخ�ص�صات العلمية وبني متو�سط درجات
طالب كليات املعلمني من التخ�ص�صات الأدبية يف االجتاه نحو مهنة التدري�س يف كليات
الباحة وتبوك واجلوف� ،أما ك ّليتا املعلمني يف القنفذة و الدمام ،وكذلك بالن�سبة للعينة الكلية،
فقد وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (  0.05؛  )0.01بني متو�سط درجات
طالب كليات املعلمني من التخ�ص�صات العلمية وبني متو�سط درجات طالب كليات املعلمني
من التخ�ص�صات الأدبية يف االجتاه نحو مهنة التدري�س ،ل�صالح الطالب من التخ�ص�صات
الأدبية.
�أما كليات املعلمني يف جدة ،و�أبها ،والإح�ساء ،فلم تتم مقارنة درجات طالبها ،وذلك
لأن طالب العينة يف هذه الكليات كانوا �إما من التخ�ص�صات العلمية �أو من التخ�ص�صات
الأدبية فقط ،وهذا ما جعل الباحث ي�ستبعدهم من املقارنة يف هذا الفر�ض بالذات ،وهذه
النتائج ت�شري �إىل �أن اجتاهات طالب كليات املعلمني من التخ�ص�صات الأدبية �أكرث قوة من
اجتاهات الطالب من التخ�ص�صات العلمية بفارق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.01بالن�سبة للعينة الكلية ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن لدى الطالب من التخ�ص�صات العلمية
طموحات وخيارات درا�سية �أكرث من طالب التخ�ص�صات الأدبية الذين يجدون �أن كليات
املعلمني ت�شكل �سقف طموحهم ،مما يجعل اجتاههم نحو مهنة التدري�س �أكرث قوة .وبناء على
ذلك ميكن القول �إن الفر�ض الرابع قد حتقق.
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جميع الكليات
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الدمام

علمي
�أدبي
علمي
�أدبي

31
21
123
134

39.16
45.5
41.77
46.47

10.19
9.37
11.33
9.46

ت

`¡U

الكلية

التخ�ص�ص

ن

م

ع
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فقد ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) ( )t-testلدرجات
الطالب من امل�ستويني الأكادمييني (املتقدم واملبتدئ) على مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س،
وحللت البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول
رقم (:)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالب كليات
املعلمني من امل�ستويات الأكادميية املتقدمة واملبتدئة على املقيا�س
الكلية
القنفذة
الباحة
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جدة
�أبها
تبوك
اجلوف
الدمام
الإح�ساء
جميع الكليات

امل�ستوى الأكادميي
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني
متقدمني
مبتدئني

ن
30
28
29
30
36
14
18
20
25
29
14
20
26
26
43
8
221
175

م
46.10
45.85
43.28
42.17
40.31
40.14
44.38
36.55
44.0
46.41
50.86
49.30
43.58
39.04
47.72
42.25
44.64
42.50

ع
9.60
11.68
11.28
11.26
13.25
14.12
6.91
10.82
9.64
10.11
6.61
10.33
9.72
10.34
9.02
10.03
10.27
11.45

ت
0.09
0.20
0.04
* 2.44
0.88
0.49
1.62
1.75
* 2.27

حيث �إن (ن) ت�شري �إىل :عدد �أفراد العينة ،و(م) ت�شري �إىل :املتو�سط احل�سابي ،و(ع) ت�شري �إىل :االنحراف املعياري
و(ت) ت�شري �إىل االختبار التائي ( * )t-testدالة عند م�ستوى  ** 0.05دالة عند م�ستوى 0.01

من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )6يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ا�ستناداً �إىل متغري امل�ستوى الأكادميي بني الطالب املتقدمني (امل�ستويني :ال�ساد�س وال�سابع)
وبني الطالب املبتدئني (امل�ستويني الأول والثاين) يف كل كلية من كليات املعلمني على حدة
ماعدا كلية املعلمني يف �أبها .يف حني وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05يف متغري امل�ستوى الأكادميي بني الطالب املتقدمني وبني الطالب املبتدئني بالن�سبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
للعينة الكلية ،ل�صالح الطالب املتقدمني .وميكن تف�سري ذلك ب�أن الطالب من ذوي امل�ستويات
الأكادميية املتقدمة قد ات�ضحت اجتاهاتهم ب�شكل �أف�ضل ،و�أن مهنة التعليم قد �أ�صبحت
م�صريهم ،و�أنهم قريب ًا �سيتخرجون من كليات املعلمني وميار�سون عملهم يف امليدان ،كما �أن
احلوافز املادية التي يتلقاها املعلمون �أثناء ممار�سة املهنة ،من الأمور املهمة التي جتعل اجتاهاتهم
�إيجابية وقوية نحو مهنة التعليم ،وت�ضمن جناحهم م�ستقب ً
ال يف هذه املهنة ،ولذلك ميكن
القول �إن الفر�ض اخلام�س قد حتقق جزئي ًا.
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�آل ناجي ،حممد عبد اهلل؛احلبوب ،عبد الرحمن ابراهيم ( .)1993متغريات الر�ضا الوظيفي
يف عالقتها ببع�ض العوامل ال�شخ�صية لدى عينة من معلمي ومعلمات التعليم العام
مبنطقة الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية .املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت،)29( 8 ،
.182 139بهبهاين� ،إقبال ( .)1999اجتاهات عينة من طالب وطالبات كلية الرتبية بجامعة الكويت

```Y

املراجع
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يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ،وكذلك من خالل نتائج البحوث والدرا�سات
ال�سابقة يو�صي الباحث مبا يلي:
� -1أن تهتم كليات املعلمني باجتاهات طالبها نحو مهنة التدري�س وبخا�صة املبتدئون منهم
ملا لهذه االجتاهات من ت�أثري �إيجابي على التح�صيل الدرا�سي.
� -2أن تهتم كليات املعلمني بال�صحة النف�سية لطالبها والعمل على حت�سينها با�ستمرار ،وذلك
من خالل وحدات التوجيه والإر�شاد الطالبي يف الكليات ،ومن خالل التوجيهات الرتبوية
والنف�سية يف املحا�رضات� ،إذ تبني وجود عالقة وثيقة بني اجتاه طالب كليات املعلمني نحو
مهنة التدري�س وبني اتزانهم االنفعايل (النف�سي).
 -3االهتمام بقيا�س اجتاهات الطالب نحو مهنة التدري�س عند تقدمي طلباتهم �إىل كليات
املعلمني ،ل�ضمان قبول �أف�ضل الطالب من ذوي االجتاهات الإيجابية املرتفعة ،وا�ستبعاد
الطالب من ذوي االجتاهات ال�سلبية املنخف�ضة نحو مهنة التدري�س.
ف�ض ً
ال عن ذلك يقرتح الباحث �إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث يف جمال اجتاهات
الطالب – املعلمني  -نحو مهنة التدري�س على عينات �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية �أو
يف بلدان عربية �أخرى لإجراء املقارنات الالزمة.
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نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم .جملة الإر�شاد النف�سي.39-1 ،)12( ،
التويجري ،حممد عبد املح�سن ( .)2000اجتاهات املعلمني نحو برنامج التوجيه والإر�شاد
الطالبي ودور املر�شد الطالبي يف املدر�سة ال�سعودية .جملة الإر�شاد النف�سي-89 ،)12( ،
.156
اجلرجاوي ،زياد علي (1409هـ) .عالقة التوافق االنفعايل واالجتماعي بالتح�صيل الدرا�سي
لدى الطالب الوافدين بجامعة �أم القرى.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية :مكة
املكرمة.
حامد ،خريي �أحمد ( .)1992درا�سة الجتاهات طالب �شعبة التعليم االبتدائي نحو مهنة التدري�س
وعالقتها ببع�ض �سمات ال�شخ�صية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ب�أ�سوان،
جامعة �أ�سيوط.
اخلرايف ،نورية ( .)1994درا�سة تقوميية حول املقابلة ال�شخ�صية لطلبة كلية الرتبية – جامعة
الكويت .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.162-123 ،)24 ( ،
د�شتي ،فاطمة عبد ال�صمد ( .)1999اجتاهات طلبة كلية الرتبية-جامعة الكويت نحو
احلا�سوب وا�ستخدامهم له.جملة الإر�شاد النف�سي. 164-141 ،)9( ،
الدهان ،منى ح�سني ( .)2004الر�ضا عن الدرا�سة لدى طالب الرتبية اخلا�صة وعالقته ببع�ض
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متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعةامللك
�سعود من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
د .عثمان تركي الرتكي
ق�سم تكنولوجيا التعليم -كلية املعلمني
جامعة امللك �سعود
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة
امللك �سعود ،والتعرف �إىل مدى وجود اختالف يف تقدير �أهمية هذه املتطلبات تعزى
لبع�ض املتغريات( :الرتبة العلمية ،واخلربة ،واجلن�سية) .وقد بلغ عدد عينة الدرا�سة ()278
ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود للف�صل الثاين من العام الدرا�سي
1429/1428هـ .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة ت�صف متطلبات
التعليم الإلكرتوين ،مت التحقق من �صدقها وثباتها بالطرق املنا�سبة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدة نتائج من �أهمها:
 متطلبات املقرر الإلكرتوين ،ومتطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س كانت مهمة بدرجةكبرية من وجهة نظرهم.
 وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س� :أ�ستاذ،و�أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ م�ساعد ل�صالح �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك يف تقدير �أهمية املتطلبات.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول�أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين لديهم وفق ًا الختالف اجلن�سية ،واختالف اخلربة.
ويف �ضوء النتائج �أو�صى الباحث بـما يلي:
 عقد دورات تدريبية لت�صميم و�إنتاج مقررات التعلم والتعليم الإلكرتوين لأع�ضاء هيئةالتدري�س باجلامعة يف جمال احلا�سب الآيل ،ومهارات حتويل املقررات الورقية �إىل رقمية.
 توفري جميع م�ستلزمات البيئة التعليمية الفيزيقية الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجيات التعليمالإلكرتوين بفاعلية.
 �إجراء درا�سة تقوميية لتطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة بعد تنفيذه ب�سنة لتجاوزالعقبات التي ميكن �أن تعرت�ض تطبيقه.
الكلمات املفتاحية :التعليم الإلكرتوين ،تربية وتعليم ،مناهج وطرق تدري�س.
		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/4/20 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/1/18 :م
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This research aimed at determining “the requirements of using e-learning in
the colleges of King Saud University; and investigating how far the requirements are essential for faculty members at KSU. The participants were (278)
faculty members at KSU (second semester-1428/1429). To meet research
goals, the researchers created a questionnaire to describe the requirements of
using e-learning; after examining its validity and reliability
The research results revealed the upcoming:
- The requirements of e-learning course and training the faculty members were
highly important in faculty members point’s of view.
- There Were statistical significant differences between the average responses
of the faculty members; professors, associate professors and assistant professors in favor for professors and associated professor regarding assessing the
requirements of using e-learning
- No statistical significant differences were found between the average responses of the faculty members about how important the requirements of using e-learning according to their nationalities and their experiences.
In the light of research results, the recommendations were:
- Holding many workshops for faculty members in computer and its educational applications on how to transfer printed courses to digital courses
- construct the suitable environment needed to apply all strategic and effective
e-learning
- conducting evaluation study on king Saud university experience of using
e-learning .
Key word: e-learning, education and learning, curriculum and instruction
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د .عثمان الرتكي

متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعةامللك
�سعود من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
د .عثمان تركي الرتكي
ق�سم تكنولوجيا التعليم -كلية املعلمني
جامعة امللك �سعود
مقدمة

ت�ؤدي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت دورا مهما يف كل مناحي احلياة ،فقد �ساعدت
على �إحداث نقلة ح�ضارية كبرية ،ف�أ�صبح البعيد قريب ًا ،ومل تعد هناك حواجز مكانية �أو زمانية
بني �أفراد املجتمع الواحد� ،أو بني �أفراد جمتمع و�آخر ،و�أ�صبح العامل "قرية �إلكرتونية �صغرية"
�أو "قرية رقمية" ،حيث ي�ستطيع �أي �إن�سان التجول فيها والتعرف �إىل كل ما فيها.
وانعك�س ذلك التطور الهائل على منظومة التعليم �إذ بحث الرتبويون عن طرق
وا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب وتقنيات ومناذج جديدة ملواجهة عديد من التحديات التي تواجه
العملية التعليمية ،وللم�ساعدة يف حت�سني العملية التعليمية ،والو�صول �إىل �أف�ضل النتائج
التعليمية ،فظهر ما ي�سمى بالتعلم الإلكرتوين  E-Learningوهو امل�صطلح الأكرث ا�ستخدام ًا،
حيث ي�ستخدم �أي�ضا م�صطلحات �أخرى مثل� E-Instruction :أو� Online Learningأو
� Electronic Educationأو .Web Based Instruction
وقد تعددت تعريفات التعلم الإلكرتوين ،فيعرفه املو�سى واملبارك ( )2005ب�أنه“ :طريقة
للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من حا�سب و�شبكاته ،وو�سائطه املتعددة من �صوت
و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات بحث ،ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك بوابات الإنرتنت �سواء
�أكانت عن بعد �أم يف الف�صل الدرا�سي وهو ا�ستخدام التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة
للمتعلم ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة".
ويعرفه خان ( )2005ب�أنه“ :طريقة ابتكارية لإي�صال بيئات التعلم املي�رسة التي تت�صف
بالت�صميم اجليد والتفاعلية واملتمركزة حول التعلم ،لأي فرد يف �أي مكان وزمان عن طريق
االنتفاع من اخل�صائ�ص وامل�صادر املتوافرة يف عديد من التقنيات الرقمية �سويا مع الأمناط
الأخرى من املواد التعليمية املنا�سبة لبيئات التعلم املفتوح واملرن واملبوب".
ويعرفه كل من عزمي ( ،)2008وعبد احلميد ( )2005ب�أنه“:نظام تفاعلي للتعليم عن
بعد ،يقدم للمتعلم وفق ًا للطلب ويعتمد على بيئة �إلكرتونية رقمية متكاملة ،ت�ستهدف بناء

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املقررات وتو�صيلها بوا�سطة ال�شبكة الإلكرتونية والإر�شاد والتوجيه وتنظيم االختبارات".
وقد �أو�ضح عدد من الرتبويني �أهمية التعليم الإلكرتوين ،حيث �أكد كل من :املو�سى
واملبارك ( ،)2005والتودري (� ،)2004سامل (� )2004أن التعليم الإلكرتوين يفيد يف:
 خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات �إلكرتونية جديدة والتنوع يف م�صادراملعلومات واخلربة.
 دعم عملية التفاعل بني الطالب واملعلمني وامل�ساعدين من خالل تبادل اخلربات الرتبويةوالآراء واملناق�شات واحلوارات الهادفة لتبادل الآراء باال�ستعانة بقنوات االت�صال املختلفة مثل
الربيد الإلكرتوين  ،E-mailالتحدث  ،Chatting/Talkغرف ال�صف االفرتا�ضية Virtual
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 رفع قدرات التفكري العليا لدى الطالب. �إك�ساب املعلمني املهارات التقنية ال�ستخدام التقنيات التعليمية احلديثة. �إك�ساب الطالب املهارات �أو الكفايات الالزمة ال�ستخدام تقنيات االت�صاالتواملعلومات.
 تطوير دور املعلم يف العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجيةامل�ستمرة واملتالحقة.
 تو�سيع دائرة ات�صاالت الطالب من خالل �شبكات االت�صاالت العاملية واملحلية وعدماالقت�صار على املعلم م�صدراً للمعرفة ،مع ربط املوقع التعليمي مبواقع تعليمية �أخرى Links
كي ي�ستزيد الطالب.
 خلق �شبكات تعليمية لتنظيم و�إدارة عمل امل�ؤ�س�سات التعليمية. تقدمي التعليم الذي ينا�سب فئات عمرية خمتلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. تعزيز العالقة بني �أولياء الأمور واملدر�سة وبني املدر�سة والبيئة اخلارجية.وي�ساعد التعلم الإلكرتوين على التعلم من خالل حمتوى علمي خمتلف عما يقدم بني دفتي
الكتاب املدر�سي يف املكان الذي يريده وفى الوقت الذي يف�ضله دون االلتزام باحل�ضور
�إىل قاعات الدرا�سة يف �أوقات حمددة ،حيث يعتمد املحتوى اجلديد على الو�سائط املتعددة
(ن�صو�ص ،ور�سومات ،و�صور ثابتة ،ولقطات وفيديو ،و�صوت) ،ويقدم من خالل و�سائط
�إلكرتونية حديثة مثل احلا�سوب ،والإنرتنت ،والأقمار اال�صطناعية.
ويف جمال مزايا التعليم الإلكرتوين �أكد �سالمة ( )2005والزهراين (� )2002أهمية
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعلم عن بعد من خالل درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف التح�صيل الدرا�سي لطلبة جامعة القد�س املفتوحة يف مقرر"احلا�سوب يف
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التعليم" ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )72دار�سا منهم ( )34طالب ًا ،و( )38طالبة.
و�أ�سفرت الدرا�سة عن عدة نتائج من �أهمها وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الو�سط
احل�سابي الكلي على االختبار التح�صيلي ل�صالح املجموعة التجريبية� ،أي �أن املجموعة
التجريبية كانت �أف�ضل �أدا ًء من املجموعة ال�ضابطة.
�أما درا�سة �إيفان�س ( ،)Evans, 2000فقد هدفت �إىل معرفة �أثر �إيجاد بيئة تعليم تفاعلية من
خالل دمج املحتوى التعليمي بالتقنية يف حت�صيل طالب مقرر الإح�صاء العام يف كلية �سانتايف
( )Santa feeالأهلية بوالية فلوريدا الأمريكية .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن قدرة اكت�شاف
الطالب الذين در�سوا يف هذه البيئة التفاعلية على االت�صال الفعال ،وم�شاركتهم الفاعلة
اجلماعية من خالل الربيد الإلكرتوين ومنتديات النقا�ش.
كما �أ�شار (� )Schutte, 1997إىل �أهمية ا�ستخدام الإنرتنت يف درا�سته التي قارن فيها
بني التدري�س الذي ي�ستخدم الطرق التقليدية والتدري�س الذي يعتمد على الت�سهيالت التي
توفرها الإنرتنت ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جمموعة الطلبة امل�سجلني ب�أحد مقررات
الإح�صاء االجتماعي بجامعة كاليفورنيا ( )C.S.Uالذين ا�ستخدموا الإنرتنت كان حت�صيلهم
الدرا�سي ونتائجهم �أف�ضل من زمالئهم الذين در�سوا املقرر نف�سه وفقا للطرق التقليدية.
و�أرجع الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الإنرتنت ،بف�ضل خدمة الربيد الإلكرتوين� ،سهلت عملية
االت�صال بني �أفراد املجموعة الأوىل ودعمت تعاونهم ،وهو ما �ساعدهم على تعزيز درجة
فهمهم وا�ستيعابهم ملادة املقرر.
ويف جمال �أثر ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم العايل �أجرى الفهد والهاب�س ()2000
درا�سة حول دور خدمات االت�صال يف الإنرتنت يف تطوير نظم التعليم يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،وقد هدفت الدرا�سة �إىل التو�صل �إىل �أهمية ا�ستخدام التقنية يف التعليم والتعرف �إىل
ا�ستخدامات الإنرتنت يف التعليم العايل ،وقد �أظهرت الدرا�سة عدة نتائج �أهمها:
 �أكرث خدمات الإنرتنت ا�ستخدام ًا يف التعليم العايل هو الربيد الإلكرتوين وذلك ل�سهولةا�ستخدامه وكرثة فوائده.
 خدمات الإنرتنت التي ميكن توظيفها يف التعليم العايل هي خدمة القوائم الربيدية ،وتربز�أهميتها يف تبادل وجهات النظر بني الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 �أكرث اخلدمات ا�ستخدام ًا بعد الربيد الإلكرتوين هي خدمة املحادثة التي ميكن ا�ستخدامهايف التعليم عن بعد.
 من �أهم العوائق التي تقف �أمام ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم العايل العوائق املاليةاملتمثلة يف توفري الأجهزة ،والعوائق الفنية املتمثلة يف انقطاع اخلدمة �أثناء االت�صال ،والعوائق
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الب�رشية املتمثلة يف عدم �إعداد هيئة التدري�س والطالب ال�ستخدام هذه اخلدمة.
�أما الهدلق ( )2001فقد هدفت درا�سته �إىل ا�ست�رشاف م�ستقبل تقنية املعلومات وما
يرتتب على ذلك من �أ�ساليب تعليمية حديثة يف �إطار من البحث والتطبيق يف ظل ر�ؤى ثابتة
وفهم عميق لطبيعة املتغريات التقنية يف جمال التعليم والتوجهات امل�ستقبلية ،وكيفية توظيفها
لتح�سني التعليم يف ال�سعودية ،و�أكدت الدرا�سة على �إمكانية ا�ستفادة الباحثني من �شبكة
الإنرتنت نظراً ملزاياها الكثرية التي توفرها للباحثني ،كما �أكدت على �أن هذه ال�شبكة متثل
و�سيلة هامة لتبادل املعلومات بني الباحثني وتي�رس �إجراء حلقات النقا�ش يف �شتى املجاالت
لت�سهل االت�صال بالعلماء وحماوراتهم مهما بعدت امل�سافة بينهم.
من جهة �أخرى �أجرى الل ( )2000درا�سة حول �أهمية ا�ستخدام الإنرتنت يف العملية
التعليمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل عدة نتائج �أهمها:
 عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�سالذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )50-40سنة ،ومتو�سط درجات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين تزيد �أعمارهم عن (� )50سنة يف �أهمية ا�ستخدام الإنرتنت يف العملية
التعليمية.
وقام ( )Ford & Miller, 1997بدرا�سة حول الفروق املوجودة بني الطالب والطالبات
بجامعة �شفيلد يف جمال تقبل الإنرتنت وا�ستخدامها .ومن �أبرز نتائج الدرا�سة �أن الطالبات
�أكرث عزوف ًا عن الإنرتنت ،وعدم ر�ضا عنها من زمالئهن الطالب .وعزا الباحثان هذه النتيجة
�إىل كون الطالبات ال يعتربن الإنرتنت م�صدر معلومات مفيد وذا �أهمية� ،إ�ضافة �إىل �أن �شبكة
الإنرتنت حتتوي على معلومات �ضخمة وغري منظمة ب�شكل وا�ضح ،وهو ما يجعل ا�سرتجاع
املعلومات املالئمة �صعب ًا .كما ترجع هذه النتيجة يف ر�أي الباحثني �إىل كون الطالب �أكرث
توجه ًا نحو ا�ستخدام التكنولوجيا ،وحب ًا للمغامرة التي ترافق عملية ا�ستخدام الإنرتنت من
الطالبات.
وعامليا قام ( )Eltsworth, 1997بدرا�سة عن التعليم عرب الإنرتنت ،وقد طبقها على
( )1657تلميذاً من ثالث مدار�س ثانوية يف مدينة كولومب�س بوالية �أوهايو ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �إمكانية تعليم املناهج عن طريق الربامج املعدة ل�شبكة املعلومات .وقد ا�ستفادت
عد ٌد من الأ�رس و�أبنائها داخل املنازل من هذا النوع من التدري�س� ،أي التعليم عن بعد ،وقد
�أدى �إي�صال املنهج للتالميذ �إىل ازدياد الطلب على مثل هذه الربامج.
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ورغم تعدد مزايا التعلم الإلكرتوين� ،إال �أنه يجب التنبه ب�أن التعليم/التعلم الإلكرتوين
مفهوم وا�سع ومعقد ي�ؤثر يف عدد من النواحي احلياتية ،ويتطلب ت�ضافر عنا�رص خمتلفة لتحقيق
هذه الأهداف والفوائد �آنفة الذكر ،فالتعلم الإلكرتوين له متطلبات ومرتكزات �أ�سا�سية من
�أهمها املنهج الذي يرى الظفريي ( ،)2004وجوب ا�شتماله على العرو�ض الإلكرتونية
للدرو�س مدعومة بالأن�شطة امل�ساندة التي تنتقل باملنهج من �أ�سلوب العر�ض التقدميي
التقليدي �إىل �أ�سلوب �أكرث واقعية وتفاعال .وت�ضيف (� )Dabbagh, 2007أن الطالب يف بيئة
التعلم الإلكرتوين يجب �أن يكون لديه قدرة �أكادميية ومقدرة على ا�ستخدام تقنيات التعليم
الإلكرتوين والتعليم عن بعد وخ�صو�صا تقنيات االت�صال والتعاون وان يفهم ويجيد مهارات
التفاعل االجتماعي والتعلم التعاوين ،ومن �أجل دعم وت�شجيع تلك ال�صفات واملهارات
ب�شكل فعال يجب على م�صممي بيئات التعلم الإلكرتوين واملعلمني �أن يركزوا على ت�صميم
الربامج والبيئات االكت�شافية والتحاورية التي تتطلب من املتعلم ا�ستخدام مهارات االت�صال
والتعاون والتعلم الذاتي.
ويف حال حتقق وجود املنهج الإلكرتوين والطالب الذي ي�ستخدم ذلك املنهج ،يبقى العن�رص
الأهم وهو املعلم ،حيث يرى الهادي (� ،)2005أن جناح �أي جهد للتعليم الإلكرتوين يعتمد
على قدرة وكفاءة املعلمني املنوط بهم تقدمي هذا النوع من التعليم والتعلم ،مما يعني �أن تطبيق
التعليم الإلكرتوين يحتاج �إىل ا�ستعداد وتهيئة من خالل �إعداد املنهج الإلكرتوين املنا�سب،
واملعلمني القادرين على تنفيذه� ،إ�ضافة لتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة ،وهذا ما ت�سعى �إليه هذه
الدرا�سة من خالل حتديد متطلبات هذا النوع من التعليم ،يف التعليم العايل عامة ،ويف جامعة
امللك �سعود حتديداً.
و�أجرى (DiGangi; Kiloc; Jannasch-Pennell; Long; kim; Stay & Kang,
 )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة احلاجات التقنية والتدريبية لطالب جامعة �أريزونا احلكومية
من �أجل امل�ساعدة يف اتخاذ قرار بتزويد كل طالب اجلامعة بحوا�سيب حممولة ،وقد ا�ستخدمت
اال�ستبانة �أدا ًة جلمع املعلومات من خالل و�ضعها على الإنرتنت ليتمكن جميع طلبة اجلامعة
اعد  ٪60من �أفراد العينة �أن تزويد الطالب
وعينة البحث من االطالع والإجابة عنها .وقد َّ
باحلا�سب الآيل �سيكون عن�رصا مفيدا ومهما لتحقيق النجاح و التفوق يف اجلامعة.
و�أكد احلربي(� )2007أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين يف درا�سته التي هدفت �إىل
حتديد مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين الالزم توافرها يف منهج الريا�ضيات يف املرحلة
الثانوية يف مدار�س التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر املمار�سني لهذا
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النوع من التعليم ،واملخت�صني بالتعليم الإلكرتوين .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )86خمت�صا ،و( )30معلم ًا ،م�ستخدما اال�ستبانة �أداة لتحقيق
�أهداف الدرا�سة.
وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن عدة نتائج من �أهمها:
تعد الزمة لتخطيط وتنفيذ وتقومي املنهج الإلكرتوين
 جميع مطالب التعليم الإلكرتوين ُّحيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام لدرجة موافقة املخت�صني عليها ( ،)4.45وللممار�سني
(.)4.17
 عدم وجود اختالفات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات املخت�صني واملمار�سنييف حتديد �أهم مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين تبعا ملتغري (التخ�ص�ص ،وعدد �سنوات
اخلربة ،واجلن�سية).
ويف هذا املجال �أجرى العجمي ( ،)2004درا�سة حول بيئة التعليم الإلكرتوين ،والعوائق
التي حتول دون تفعيل ا�ستخدامه يف تدري�س مقرر الرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )112معلما للرتبية
الإ�سالمية ،وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن عدة نتائج من �أهمها� :أنّ هناك عدة عوائق يف بيئة
التعليم الإلكرتوين حتول دون ا�ستخدامه ب�شكل فاعل منها :قلة الربجميات التعليمية اجليدة،
وعدم �إتقان بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س مهارات احلا�سب الآيل.
و�أكدت اجلرف (� )2001أن االنتقال من التعليم التقليدي �إىل التعليم الإلكرتوين مير
مبراحل ويحتاج ملتطلبات بينتها يف درا�ستها التي هدفت �إىل حتديد اخلطوات الواجب اتباعها
لالنتقال من التعليم التقليدي �إىل التعليم الإلكرتوين ،مع الرتكيز على خطوات تدريب معلمي
اللغة الإجنليزية على ا�ستخدام الإنرتنت يف تدري�س تخ�ص�صهم ،واقرتاح برنامج تدريبي لتطوير
مهارات معلمي اللغة الإجنليزية يف جمال ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت يف التدري�س.
وقد حددت �أهم هذه املتطلبات فيما يلي:
 تعديل �سيا�سة التعليم على م�ستوى املدار�س واجلامعات ،بحيث جتعل التكنولوجيا �أداة�أ�سا�سية يف العملية التعليمية يف جميع املراحل.
 تدريب الطالب واملعلمني على ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت يف التعليم ،من خالل تزويداملدار�س بالتجهيزات الالزمة لذلك.
 �إجراء البحوث يف جمال التعليم الإلكرتوين ب�صورة م�ستمرة؛ لإطالع املعلمني وامل�س�ؤولنيعلى �أثر ا�ستخدام التكنولوجيا يف عملية التعليم.
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 قدمت الباحثة ت�صورا مقرتحا لربنامج تدريبي يتنا�سب مع امل�ستويات احلالية للمعلمني يفجمال ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت يف التعليم.

م�شكلة الدرا�سة

بات التعليم الإلكرتوين واقع ًا تربوي ًا ملمو�س ًا يف خمتلف كليات جامعة امللك �سعود ،وقد
�أن�شئ لذلك عمادة تعنى به ،وعقدت الدورات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وفعل الن�رش
الإلكرتوين ب�شكل فاق كل التوقعات ،حيث حازت اجلامعة املركز الأول على م�ستوى العاملني
العربي والإ�سالمي ح�سب الت�صنيف الإ�سباين العاملي؛ مما يجعلنا �أمام �رضورة حتديد متطلبات
هذا النوع من التعليم املعا�رص يف جامعة امللك �سعود من وجهة نظر معظم املمار�سني له ،وهم
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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�أهداف الدرا�سة

تتمثل �أهداف الدرا�سة فيما يلي:
 .1حتديد متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة امللك �سعود من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 . 2حتديد املتطلبات اخلا�صة بت�صميم املقرر وتنفيذه وتقوميه ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف
كليات جامعة امللك �سعود.
 .3حتديد املتطلبات اخلا�صة بالبيئة الفيزيقية ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة
امللك �سعود.
 .4حتديد املتطلبات اخلا�صة بتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف
كليات جامعة امللك �سعود.
 .5التعرف �إىل مدى وجود اختالف يف تقدير �أهمية هذه املتطلبات تعزى لبع�ض املتغريات:
(الرتبة العلمية ،اخلربة ،واجلن�سية) .

�أ�سئلة الدرا�سة

�ستحاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة امللك �سعود من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:
�س 1-ما املتطلبات اخلا�صة بت�صميم املقرر وتنفيذه وتقوميه ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف
كليات جامعة امللك �سعود ؟
�س 2-ما املتطلبات اخلا�صة بتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف
كليات جامعة امللك �سعود؟
�س 3-ما املتطلبات اخلا�صة بالبيئة الفيزيقية ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة
امللك �سعود؟
�س 4-هل هناك اختالف يف تقدير �أهمية هذه املتطلبات تعزى لبع�ض املتغريات( :الرتبة
العلمية ،واخلربة ،واجلن�سية) ؟
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مت �إجراء هذه الدرا�سة �ضمن احلدود التالية:
احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود.
احلدود الزمانية :مت �إجراء هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 1429/1428هـ
املوافق 2008/2007م.
احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت على حتديد متطلبات التعليم الإلكرتوين التالية:
 املتطلبات يف جمال املنهج. املتطلبات يف جمال البيئة التعليمية الفيزيقية. -املتطلبات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س وتدريبهم.

```Y

حدود الدرا�سة
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تنبع �أهمية هذه الدرا�سة مما يلي:
 �أنها تتناول اجتاها حديث ًا يف العملية التعليمية والرتبوية ،وهو التعليم الإلكرتوين ،وحتديدمتطلبات ا�ستخدامه بطريقة علمية منا�سبة.
 �أنها من الدرا�سات الأوىل يف هذا املجال يف جامعة امللك �سعود حتديدا ،ويف اجلامعاتال�سعودية ب�شكل عام  -يف حدود علم الباحث.-
 قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة القائمني على التعليم الإلكرتوين باجلامعة ممثلني بعمادةالتعليم الإلكرتوين يف توفري املتطلبات التي قد ي�سفر عنها البحث قبل البدء با�ستخدام التعليم
الإلكرتوين.

10
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�أهمية الدرا�سة
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متطلبات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف كليات

م�صطلحات الدرا�سة
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متطلبات التعليم الإلكرتوين :تعرف �إجرائيا يف هذه الدرا�سة على �أنها :املقومات الأ�سا�سية
يف جماالت املنهج ،والبيئة الفيزيقية ،والتدريب الواجب توافرها ال�ستخدام التعليم الإلكرتوين
يف التعليم اجلامعي يف كليات جامعة امللك �سعود املختلفة.
التعليم الإلكرتوين :يعرفه الباحث �إجرائيا ب�أنه :ذلك النظام التعليمي الذي يقدم بيئة
تعليمية/تعلمية تفاعلية متعددة امل�صادر اعتمادا على احلا�سوب وملحقاته ،وال�شبكة املحلية
يف اجلامعة ( )LANو�شبكة الإنرتنت؛ مما يتيح لع�ضو هيئة التدري�س م�ساعدة املتعلم اجلامعي
يف �أي وقت ب�شكل متزامن �أو غري متزامن.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

مبا �أن هذه الدرا�سة تهدف �إىل حتديد �أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،ف�إن املنهج املنا�سب لها هو املنهج الو�صفي (امل�سحي).

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود للف�صل الثاين
ع�ضو يف خمتلف الكليات
من العام الدرا�سي 1429/1428هـ والبالغ عددهم ()4500
ٍ
والأق�سام.
�أما العينة فبلغ عددها ( )278ع�ضو هيئة تدري�س ،وقد مت اختيارها بالطريقة الطبقية.

خ�صائ�ص عينة الدرا�سة
�أ .الرتب العلمية

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب الرتبة العلمية

الرتبة العلمية
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ

العدد
105
96
77

الن�سبة املئوية
37.8
34.5
27.7

املجموع
278

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

278

اجلدول رقم ()3
توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�سية
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اجلن�سية
�سعودي
غري �سعودي

العدد
198
80

الن�سبة املئوية
71.22
28.78

املجموع

`G Ä

ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وقد مر بنا�ؤها باملراحل الآتية:
درا�سة نظرية لأدبيات التعليم الإلكرتوين:
 مراجعة الدرا�سات العربية والأجنبية التي تناولت التعليم الإلكرتوين ،وبخا�ص ٍة التيتناولت بيئة التعليم الإلكرتوين ومتطلباته ،والعقبات التي تعرت�ض ا�ستخدام احلا�سب الآيل
والإنرتنت يف التدري�س.
 االت�صال ببع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،والقائمني على عمادة التعليم الإلكرتوين؛لالطالع على ما مت من �إجراءات يف �سبيل تطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة.
 بناء الأداة ،التي تكونت يف �صورتها املبدئية من ( )93عبارة ت�صف متطلبات التعليمالإلكرتوين.
عر�ض اال�ستبانة على ال�سادة املحكمني ،الذين �أبدوا مالحظاتهم القيمة ،بحيث تكونت
الأداة يف �صورتها النهائية كالتايل:
�أ .الق�سم الأول  :معلومات عامة عن امل�ستجيب.
ب .الق�سم الثاين :املتطلبات ،التي ق�سمت �إىل ثالثة حماور هي:
متطلبات ت�صميم املقرر الإلكرتوين ،وا�شتملت على ( )36عبارة.
متطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وا�شتملت على ( )31عبارة.
متطلبات البيئة الفيزيقية ،وا�شتملت على ( )12عبارة.

½

�أداة الدرا�سة

10
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ج .اجلن�سية

املمجموع
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�سنوات اخلربة
�5-1سنوات
� 10-5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث

العدد
150
100
28

الن�سبة املئوية
53.95
35.98
10.07

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010

اجلدول رقم ()2
توزيع �أفراد العينة ح�سب �سنوات اخلربة
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د .عثمان الرتكي

مت التحقق من �صدق الأداة الظاهري و�صدق املحتوى ،بعر�ضها ب�صورتها الأولية ()91
فقرة على ( )10حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي االخت�صا�ص واخلربة يف جماالت
تكنولوجيا التعليم ،واحلا�سب الآيل ،واللغة العربية .وقد طلب من املحكمني احلكم على كل
فقرة من فقرات الأداة من حيث :الو�ضوح ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،ومدى انتمائها للمجال
الذي �صنفت حتته ،ثم الإ�ضافة �أو احلذف �أو التعديل� ،أو �أية مالحظات يرى املحكمون
�أهميتها .وبناء على �آراء املحكمني واقرتاحاتهم ومالحظاتهم ،فقد مت �إعادة �صياغة بع�ض
الفقرات وتعديلها ل�ضعف انتمائها ملجالها� ،أو لعدم و�ضوحها .وقد مت اختيار الفقرات التي
�أجمع على منا�سبتها ( )8حمكمني ف�أكرث ،لي�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ب�صورتها النهائية
( )79فقرة .وبذلك اعتربت �آراء املحكمني حول ال�صدق الظاهري و�صدق املحتوى دلي ً
ال
على �صدق الأداة.
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ثبات الأداة

للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة مت ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادته (،)test-retest
حيث مت توزيع الأداة على ( )20ع�ضواً من خارج العينة الأ�صلية للدرا�سة للمرة الأوىل،
وبعد �أ�سبوعني متت �إعادة تطبيقها على نف�س العينة ،حيث مت ح�ساب ثبات الأداة وجماالتها
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون (� ،)Pearson Correlation Coefficientإذ تبني �أن معامل
الثبات الكلي للأداة كان ( ،)0.89يف حني تراوح معامل الثبات ملختلف املجاالت بني
( ،)0.89-0.81ويبني اجلدول رقم ( )4معامالت اال�ستقرار لكل جمال من جماالت �أداة
الدرا�سة.

اجلدول رقم ()4
معامالت اال�ستقرار لكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون
رقم املجال
1
2
3

املجال
متطلبات املقرر الإلكرتوين
متطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س
متطلبات البيئة التعليمية الفيزيقية

معامل االرتباط
0.87
0.84
0.89

كما مت الت�أكد من ثبات الأداة با�ستخراج معامل االت�ساق الداخلي ملجاالت اال�ستبانة
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach Alphaوقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن معامالت
االت�ساق الداخلي للمجاالت الفرعية للأداة تراوحت ما بني ( ،)0.89-0.81ويبني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ( )5قيمة معامل االت�ساق الداخلي ملختلف املجاالت وللدرجة الكلية للأداة.
يبني اجلدوالن رقم (� )5 ،4أن الأداة تتمتع بدالالت �صدق وثبات جيدة جتيز ا�ستخدامها
لأغرا�ض هذه الدرا�سة وتطبيقها.
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رقم
العبارة
العبارة
1
قيم املجتمع العربي ال�سعودي الإ�سالمي وعقيدته
2
خ�صائ�ص املتعلم العقلية واملعرفية واجل�سمية..الخ
5
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى املتعلم.
11
توظيف عنا�صر الو�سائط املتعددة من ن�صو�ص ،ر�سوم �صوت ،لقطات
12
منا�سبة املحتوى للفروق الفردية بني املتعلمني.
19
توافر معلومات عن كيفية االت�صال بع�ضو هيئة التدري�س
25
�إمكانية ن�شر املحتوى يف بيئة (ج�سور) امل�ستخدمة يف اجلامعة
26
�إمكانية التحديث امل�ستمر للمحتوى.
33
جتريب املقرر
29
توافر التعزيز املنا�سب يف حالة الإجابة ال�صحيحة
24
�إمكانية ا�ستخدام املحتوى الإلكرتوين وجزئياته ب�أ�شكال متعددة
22
توافر القراءات امل�ساندة للمقرر.
�إمكانية جتزئة املحتوى الإلكرتوين �إىل مكوناته الأ�صلية وجعلها قابلة لال�سرتجاع 23
6
حتديد التقنيات والو�سائط التي حتتاجها عملية التطوير(البناء).
4
نظريات التعلم

املتو�سط
احل�سابي
2.94
2.93
2.93
2.92
2.92
2.92
2.92
2.91
2.91
2.90
2.90
2.89
2.89
2.89
2.88

االنحراف
املعياري
0.49
0.50
0.60
0.58
0.73
0.76
0.76
0.72
0.76
0.77
0.67
0.77
0.78
0.76
0.72

ترتيب
العبارة
1
2
2
4
4
4
4
8
8
10
10
12
12
12
15

½

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة
حول �أهمية متطلبات املقرر الإلكرتوين

10

f
`

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما املتطلبات اخلا�صة بت�صميم املقرر ،وتنفيذه ،وتقوميه ال�ستخدام
التعليم الإلكرتوين يف كليات جامعة امللك �سعود؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة حول العبارات املمثلة لت�صميم املقرر الإلكرتوين ،واجلدول رقم ()6
يو�ضح ذلك.

```Y

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
نتائج ال�س�ؤال الأول

`d G h ``Ç`»`d G

رقم املجال
1
2
3

املجال
متطلبات املقرر الإلكرتوين
تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س
البيئة التعليمية الفيزيقية

معامل االت�ساق الداخلي
0.82
0.81
0.88

`¡U

اجلدول رقم ()5
معامالت االت�ساق الداخلي لكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة
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تابع اجلدول رقم ()6
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رقم
العبارة
العبارة
10
�صدق املحتوى ومنا�سبته خل�صائ�ص املتعلمني والأهداف
9
واقعية الأهداف وتوفر ال�صفات اجليدة فيها
14
التنظيم املنطقي وال�سيكولوجي للمقرر.
16
اختيار �أن�شطة منا�سبة خل�صائ�ص املتعلم ،ومثريه للتفكري الإبداعي لديه
توافر التقومي الدرا�سي(لتحديد
مواعيد الت�سجيل واملحا�ضرات واالجتماعات 20
ومواعيد ت�سليم الواجبات واالختبارات).
18
توافر جميع ال�صفات الإيجابية لأ�ساليب التقومي
17
اختيار ا�سرتاتيجية تدري�س منا�سبة خل�صائ�ص املتعلم وطبيعة املقرر.
15
اال�ستمرار والتتابع والتكامل يف بناء املحتوى.
13
موازنة املحتوى بني املعارف واملهارات واالجتاهات.
8
حتديد التكلفة املادية للتطوير
7
حتديد الزمن الالزم للتطوير
36
تعميم املقرر بعد الت�أكد من �صالحيته
35
تقومي �شامل لعملية التجريب يف �ضوء املعايري املحددة.
31
و�ضع خطة للتجريب.
32
اختيار العينة التي �سيتم عليها التجريب.
30
توافر التوجيه للمتعلم �إىل قراءات �إ�ضافية يف حالة الإجابة غري ال�صحيحة.
27
توافر �أ�سئلة التقومي التكويني لكل وحدة.
28
توافر �إجابات التدريبات واالختبارات التكوينية والبعدية والقبلية
34
تقومي �شامل لعملية التجريب يف �ضوء املعايري املحددة.
العالمة الكلية

املتو�سط
احل�سابي
2.88
2.88
2.87
2.87
2.86
2.86
2.86
2.86
2.85
2.85
2.85
2.84
2.83
2.82
2.81
2.80
2.80
2.79
2.78
2.82

االنحراف
املعياري
0.52
0.58
0.54
0.54
0.54
0.54
0.71
0.52
0.54
0.54
0.56
0.57
0.59
0.57
0.54
0.52
0.61
0.49
0.55
0.41

ترتيب
العبارة
15
15
18
18
20
20
22
22
24
24
24
28
29
30
31
32
32
34
36

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن �أفراد العينة يرون �أن متطلبات املقرر -ب�شكل عام-مهمة
بدرجة كبرية ،كما �أ�شار لذلك املتو�سط احل�سابي ( )2.82بانحراف معياري (.)0.41
وقد كان ترتيب متطلبات املقرر الإلكرتوين كما يلي :يف املرتبة الأوىل جاء املتطلب رقم
( )1مبتو�سط ح�سابي ( )2.94وانحراف معياري ( ،)0.49يليه يف املرتبة الثانية املتطلب رقم
( )2مبتو�سط ح�سابي ( )2.93وانحراف معياري ( ،)0.50وجاء يف املرتبة الثالثة املتطلب
رقم ( )5مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.92وانحراف معياري (� .)0.60أما يف املرتبة الرابعة
فقد جاءت املتطلبات ذوات الأرقام ( )19،25 ،12 ،11مبتو�سطات ح�سابية ()2.92
وانحرافات معيارية على التوايل ( ،)0.76( ،)0.76( ،)0.73( ،)0.58وهكذا بالن�سبة
لباقي املتطلبات التي جاءت بدرجة كبرية ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها �ضمن
املدى ( ،)2.78-2.94ومتو�سط الدرجة الكلية (.) 2.82
وميكن القول �إنّ متطلبات املقرر الإلكرتوين كانت مهمة بدرجة كبرية من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س وتتفق هذه النتيجة يف بع�ض املطالب مع نتائج درا�سة احلربي (2007م)
وتختلف معها يف بع�ضها الآخر ،ولعل هذا االختالف راجع �إىل تخ�صي�ص درا�سة احلربي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ملتطلبات التعليم الإلكرتوين ملقرر الريا�ضيات �إ�ضافة �إىل اختالف املرحلة الدرا�سية .وميكن
تف�سري ذلك ب�أن جميع �أفراد العينة هم من حملة الدكتوراه من رتب علمية عالية (�أ�ستاذ
م�ساعد �إىل �أ�ستاذ) ،مما يجعلهم يف مو�ضع امل�س�ؤولية والإح�سا�س بها جتاه تطوير ا�سرتاتيجيات
التعليم اجلامعي نحو الأف�ضل وم�سايرة التطور العاملي نحو ا�ستخدام تقنيات التعليم الإلكرتوين
املتزامن وغري املتزامن ،والذي ال يطبق ب�شكل فاعل �إذا مل تتوافر متطلباته ،وهذا �أي�ضا ما
يتم�شى مع تطلعات اجلامعة الهادفة �إىل تطوير �أ�ساليب التعليم اجلامعي نحو الأف�ضل.
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2.87

0.54
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القدرة على التخطيط للتدري�س با�ستخدام احلا�سب.
القدرة على �إدارة ال�صف الإلكرتوين.
معرفة �أ�ساليب التدري�س التي تنا�سب التعليم الإلكرتوين.
القدرة على ا�ستخدام التقنيات التعليمية احلديثة.
معرفة �أنواع و�أدوات التقومي الإلكرتوين.
القدرة على �إثارة دافعية الطالب للتعلم.
القدرة على تطوير مهارات التعلم الذاتي لدى املتعلمني.
معرفة مفهوم ،ومربرات ،وطبيعة ،و�أهداف وخ�صائ�ص التعليم
الإلكرتوين.
معرفة �أنواع التعليم الإلكرتوين.
معرفة �سلبيات التعليم الإلكرتوين.
معرفة عوائق التعليم الإلكرتوين.
معرفة �أدوات التعليم الإلكرتوين.
معرفة دور املعلم واملتعلم يف التعليم الإلكرتوين.
معرفة الفروق بني التعليم املعتمد على احلا�سب والتعليم الإلكرتوين.
امتالك ر�ؤية م�ستقبلية ال�ستخدامات احلا�سب يف العملية الرتبوية.
القدرة على ا�ستخدام برنامج معاجلة الن�صو�ص
القدرة على ا�ستخدام احلا�سب الآيل حلل التمارين اخلا�صة باملادة
الدرا�سية.
القدرة على ا�ستخدام احلا�سب الآيل كو�سيلة تعليمية يف مقرر املادة
املتخ�ص�ص فيها.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

f
`

العبارة

رقمها

املتو�سط
احل�سابي
2.91
2.91
2.93
2.92
2.79
2.78
2.92
2.75
2.76
2.78
2.78
2.89
2.90
2.75
2.88
2.88
2.88

االنحراف ترتيب
املعياري العبارة
4
0.49
5
0.50
1
0.60
2
0.58
25
0.73
26
0.76
3
0.58
31
0.72
29
0.76
28
0.77
27
0.67
7
0.77
6
0.78
30
0.76
8
0.72
9
0.52
10
0.58

```Y

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة
حول �أهمية متطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما املتطلبات اخلا�صة بتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س لتنفيذ التعليم
الإلكرتوين يف كليات جامعة امللك �سعود؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة حول العبارات املمثلة ملتطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س للتعليم
الإلكرتوين ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.
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168

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

العبارة
القدرة على ا�ستخدام جميع �إمكانات الإنرتنت ،وتوظيفها يف العملية
التعليمية
القدرة على امل�شاركة يف املنتديات اخلا�صة بتخ�ص�صه.
القدرة على ا�ستخدام غرف املحادثة (.)Chatting
القدرة على ا�ستخدام حمركات البحث.
القدرة على ا�ستخدام ال�شبكة الداخلية(.)LAN
القدرة على �إجراء ات�صال بال�صوت وال�صورة بحا�سب �آخر يف
ال�شبكة.
القدرة على حتديد بع�ض املواقع اخلا�صة بتخ�ص�صه وتوجيه الطالب
�إليها.
معرفة خ�صائ�ص الربجمية التعليمية اجليدة.
القدرة على املفا�ضلة واالختيار بني الربجميات املتاحة.
القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة تخ�ص�صه املعدة م�سبق ًا.
القدرة على �إن�شاء القوائم الربيدية والإ�شراف عليها.
القدرة على الإ�سهام يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتطوير التعليم
الإلكرتوين.
القدرة على حتديث املعلومات على املوقع ب�شكل دوري.
العالمة الكلية

رقمها

املتو�سط
احل�سابي
2.85
2.86
2.84
2.85
2.84
2.83

61
62
63
64
65
66
67

2.83
2.82
2.82
2.81
2.83
2.81
2.80
2.78

55
56
57
58
59
60

االنحراف ترتيب
املعياري العبارة
13
0.54
12
0.54
16
0.54
14
0.71
15
0.52
17
0.54
0.54
0.54
0.56
0.57
0.59
0.57
0.54
0.49

18
21
20
22
19
23
24

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن �أفراد العينة يرون �أن متطلبات املقرر -ب�شكل عام -مهمة
بدرجة كبرية ،كما �أ�شار �إىل ذلك املتو�سط احل�سابي ( )2.78بانحراف معياري (.)0.49
وقد كان ترتيب متطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س كما يلي :يف املرتبة الأوىل جاء
املتطلب رقم ( )39مبتو�سط ح�سابي ( )2.93وانحراف معياري ( ،)0.60يليه يف املرتبة
الثانية املتط ّلبان رقم ( ،)40و( )43مبتو�سط ح�سابي ( )2.92وانحراف معياري (،)0.58
و( )0.76على التوايل .وجاء يف املرتبة الرابعة املتط ّلبان رقم ( ،)37و( ، )38مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.91وانحراف معياري ( ،)0.49و( )0.50على التوايل� .أما يف املرتبة
ال�ساد�سة فقد جاء املتطلب رقم ( )49مبتو�سط ح�سابي ( )2.90وانحرافات معيارية على
التوايل ( ،)0.78وهكذا بالن�سبة لباقي املتطلبات التي جاءت بدرجة كبرية ،حيث تراوحت
املتو�سطات احل�سابية لها �ضمن املدى (.)2.75-2.91
وميكن القول �إنّ متطلبات تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س كانت مهمة بدرجة كبرية من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة احلربي (� )2007أي�ضا.
وقد تعزى هذه النتائج �إىل مدى جدية �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف ال�سعي ال�ستخدام
التعليم الإلكرتوين يف مقرراتهم الدرا�سية ،الذي ال يتم ب�صورة فاعلة دون توافر املهارات
الكافية لديهم لتطبيقه.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

نتائج ال�س�ؤال الثالث
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ن�ص هذا ال�س�ؤال عن :ما املتطلبات اخلا�صة بالبيئة الفيزيقية لتنفيذ التعليم الإلكرتوين يف
كليات جامعة امللك �سعود؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة حول العبارات املمثلة ملتطلبات البيئة الفيزيقية للتعليم الإلكرتوين،
واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أفراد العينة يرون �أن متطلبات البيئة التعليمية الفيزيقية
ب�شكل عام-مهمة بدرجة كبرية  ،كما �أ�شار لذلك املتو�سط احل�سابي ( )2.89بانحرافمعياري (.)0.43
وقد كان ترتيب متطلبات البيئة التعليمية كما يلي :يف املرتبة الأوىل جاء املتطلب رقم ()68
مبتو�سط ح�سابي ( )2.96وانحراف معياري ( ،)0.49يليه يف املرتبة الثانية املتطلب رقم
( )76مبتو�سط ح�سابي ( )2.95وانحراف معياري ( ،)0.76وجاء يف املرتبة الثالثة املتطلب
رقم ( )77مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.94وانحراف معياري (� .)0.77أما يف املرتبة الرابعة فقد
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2.93
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2.94
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معامل مب�ساحات منا�سبة يف حالة التزامن.
تهوية جيدة يف املعامل.
�أر�ضيات من البال�ستيك امل�ضاد للكهرباء يف املعامل.
�إ�ضاءة جيدة للمعامل.
جتهيزات ال�سالمة وم�ضادات احلريق.
�أثاث منا�سب يف املعامل (طاوالت -كرا�سي).
�أجهزة ومقاعد للطالب يف املعمل ب�شكل منا�سب.
�ستائر معتمة على نوافذ املعمل.
�أجهزة حا�سب حديثة ب�أعداد كافية.
ملحقات �أجهزة احلا�سب مثل :جهاز الـ  .data showجهاز
� ،Scannerشا�شات عر�ض متنوعة� ،سبورة �إلكرتونية
�شبكة داخلية ( .)LANعالية القدرة ،ومتديدات كهربائية جيدة
برجميات تعليمية تفاعلية ب�أمناط متنوعة.وبرامج خا�صة لت�شغيل
ال�شبكات وبرامج حماية و�أمن ال�شبكات.
العالمة الكلية

68
69
70
71
72
73
74
75
76
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العبارة

رقمها

املتو�سط
احل�سابي
2.96
2.86
2.89
2.85
2.87
2.88
2.90
2.84
2.95

االنحراف
املعياري
0.49
0.50
0.60
0.58
0.73
0.76
0.76
0.72
0.76

ترتيب
العبارة
1
10
7
11
9
8
6
12
2
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اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول �أهمية
متطلبات البيئة الفيزيقية للتعليم الإلكرتوين
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جاء املتطلب رقم ( )78مبتو�سطات ح�سابية ( )2.93وانحراف معياري ( ،)0.67وهكذا
بالن�سبة لباقي املتطلبات التي جاءت بدرجة كبرية.
وميكن القول �إنّ متطلبات البيئة التعليمية الفيزيقية كانت مهمة بدرجة كبرية من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س.وهذا �أمر مت�سق متاما مع النتائج ال�سابقة وتف�سريها� ،إذ ال ميكن
تنفيذ التعليم الإلكرتوين دون تهيئة البيئة التعليمية الفيزيقية له.

نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على:هل هناك اختالف يف تقدير �أهمية هذه املتطلبات تعزى لبع�ض
املتغريات( :الرتبة العلمية ،واخلربة ،واجلن�سية) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلدرا�سة
الفروق بني متو�سطات اال�ستجابة لأع�ضاء هيئة التدري�س وفق ًا ملتغريات الرتبة العلمية،
واخلربة ،وا�ستخدم اختبار(ت  )t-testللعينات امل�ستقلة لدرا�سة الفروق بني املتو�سطات
وفق ًا ملتغري اجلن�سية.

�أو ًال :الفروق بني املتو�سطات وفق ًا ملتغري الرتبة العلمية.

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05بني
متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س وفقا الختالف الرتبة العلمية ،وللتعرف �إىل
داللة هذه الفروق ا�ستخدم الباحث اختبار توكي للمقارنة البعدية واجلدول رقم ()10
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الأحادي للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
حول �أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين وفقا ملتغري الرتبة العلمية
املتطلبات
املقرر الإلكرتوين
تدريب �أع�ضاء هيئة
التدري�س
البيئة التعليمية الفيزيقية

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات

جمموع
املربعات
0.81
13.95
0.41
11.65
0.78
31.23

درجات
احلرية
2
275
2
275
2
275

متو�سط
املربعات
0.40
0.05
0.20
0.04
0.39
0.11

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

7.94

0.0001

4.80

0.009

3.44

0.03

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
اختبار توكي للمقارنة البعدية ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س حول �أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين

اجلدول رقم ()11
اختبار (ت) للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول
متطلبات التعليم الإلكرتوين لديهم وفق ًا ملتغري اجلن�سية
املتطلبات
املقرر الإلكرتوين
تدريب �أع�ضاء هيئة
التدري�س

اجلن�سية
�سعودي
غري �سعودي
�سعودي
غري �سعودي

املتو�سط
احل�سابي
2.37
2.38
2.27
2.26

قيمة ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

1.12

276

0.26

0.23

276

0.82
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ملعرفة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول متطلبات التعليم
الإلكرتوين لديهم وفق متغري اجلن�سية ،فقد ا�ستخدم الباحث اختبار(ت للعينات امل�ستقلة)،
واجلدول رقم ( )11يو�ضح ذلك.
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أنه بالن�سبة ملتطلبات املقرر الإلكرتوين ،فقد كانت الفروق
بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س برتبة �أ�ستاذ ،و�أ�ستاذ م�شارك ،من جهة،
و�أ�ستاذ م�ساعد من جهة �أخرى ول�صالح اجلهة الأوىل( �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك) ،وقد يعزى
ذلك �إىل اخلربة البحثية التي اكت�سبها كل من الأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�شارك ،وو�صولهما �إىل
�رضورة اتباع ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب تدري�س حديثة ت�ساعد على اكت�ساب الطلبة املهارات،
واملعارف ،وطرق التفكري الإبداعي التي يوفرها منط التعليم الإلكرتوين.

االنحراف
املعياري
0.20
0.23
0.20
0.21
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البيئة التعليمية الفيزيقية
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املتطلبات

�أ�ستاذ م�ساعد

`¡U

الرتبة العلمية
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد

املتو�سط احل�سابي
2.35
2.27
2.22
2.28
2.27
2.19
2.20
2.27
2.14

�أ�ستاذ

�أ�ستاذ م�شارك
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املتطلبات

اجلن�سية

البيئة التعليمية

�سعودي
غري �سعودي

املتو�سط
احل�سابي
2.17
2.21

االنحراف
املعياري
0.37
0.34

قيمة ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

0.35

276

0.73

يت�ضح من اجلدول رقم (� )11أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05بني
متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول �أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين لديهم
وفق ًا الختالف اجلن�سية ،وهذا �أمر طبيعي وي�ؤكد �أن العلم ال يقت�رص على جن�سية دون �أخرى،
�إ�ضافة �إىل �أن معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س من غري ال�سعوديني يت�شابهون يف �صفاتهم العرقية
ثم يت�شابهون يف �أمناط التفكري مع زمالئهم ال�سعوديني.
واللغوية واالجتماعية ومن َّ

ثالث ًا :وفق ًا للخربة

اجلدول رقم ()12
حتليل التباين الأحادي للفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئةالتدري�س
حول متطلبات التعليم الإلكرتوين لديهم وفق ًا ملتغري اخلربة
املتطلبات
املقرر الإلكرتوين
تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س
البيئة التعليمية الفيزيقية

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
داخل املجموعات

جمموع
املربعات
0.11
18.62
0.03
16.57
0.04
24.86
25.83

درجات
احلرية
2
275
2
275
2
274
275

متو�سط
املربعات
0.06
0.07
0.02
0.06
0.02
0.09
0.09

قيمة ف م�ستوى
الداللة
0.82

0.44

0.26

0.77

0.21

0.81

يت�ضح من اجلدول رقم (� )12أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سط ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول �أهمية متطلبات التعليم الإلكرتوين وفق ًا
الختالف اخلربة.
مدة خدمتهم يف اجلامعة ،ومن َث َّم
وقد يعزى ذلك �إىل تقارب مدة اخلربة وبخا�صة يف ّ
ت�شابه �آرائهم �إىل حد ما يف الق�ضايا العلمية.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 عقد دورات تدريبية وور�ش عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س لت�صميم و�إنتاج مقررات التعليموالتعلم الإلكرتوين.
 عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف جمال احلا�سب الآيل وملحقاته،ومهارات حتويل املقررات الورقية �إىل رقمية.
 توفري جميع م�ستلزمات البيئة التعليمية الفيزيقية الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجيات التعليمالإلكرتوين بفاعلية.
 �إجراء درا�سات تتناول عوائق التعليم الإلكرتوين ،وتقومي جتربته ،وكفاياته الواجب توافرهايف �أع�ضاء هيئة التدري�س.
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تقومي فاعلية منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف حت�صيل طلبة
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
د� .أكرم حممود العمري
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية الرتبية -جامعة الريموك
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف تعلم
املفاهيم الريا�ضية ،كما هدفت �إىل معرفة مدى �إدراك الطلبة الذين ا�ستخدموا منهاج
الريا�ضيات املحو�سب مفهوم حو�سبة التعليم ،و�آليات ممار�سة عملياتها يف التدري�س،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )62طالباً ،منهم ( )29موجودون يف املجموعة التجريبية
در�سوا با�ستخدام �أ�سلوب التعلم غري املتزامن من خالل الإنرتنت ،و( )33طالب ًا موجودون
يف املجموعة ال�ضابطة در�سوا با�ستخدام الطريقة التقليدية ،وقد مت �إعطاء �أفراد جمموعتي
الدرا�سة اختباراً حت�صيلي ًا من نوع االختيار من متعدد ،كما �أعطي �أفراد املجموعة التجريبية
ا�ستبانة �إدراك مفهوم حو�سبة التعليم ،و�آليات ممار�سة عملياتها ،وقد ك�شفت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف حت�صيل طالب ال�صف العا�رش يف الريا�ضيات ،تعزى لطريقة
التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية ،وك�شفت النتائج �أي�ض ًا متتع الطلبة الذين ا�ستخدموا
منهاج الريا�ضيات املحو�سب بدرجة عالية من �إدراك مفهوم حو�سبة التعليم و�آليات
ممار�ستهم � ّإياها يف التدري�س ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات واملقرتحات
ذات ال�صلة.
الكلمات املفتاحية :حو�سبة التعليم ،منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،احلا�سوب التعليمي ،التعلم
الإلكرتوين.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/4/23 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/2/12 :م
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This study aimed at investigating the effect of using online Math Curriculum on the achievement of the 10th grade Math Students in Jordan. The sample of the study consisted of (62) male students; 29 male students were taught
by using synchronous learning while the control group consisted of (33) male
students who were taught by using the traditional method. In order to achieve
the objectives of the study, an achievement test consisted of (29) multiple
choice questions was used. Subjects in the experimental group were administered a perceptual questionnaire consisted of 18 items. Both instruments were
validated with an acceptable reliability coefficients.
The Results showed that there were statistically significant differences in
achievement in favor of the experimental group. Students in the experimental
group had a high degree of comprehension of the accountability function and
the mechanisms utilized in exercising the online math curriculum. A number
of recommendations were presented on the basis of the findings.
Key words: math, math computerized curriculum, e-learning, online learning, online
education, web-based instruction.
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تقومي فاعلية منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف حت�صيل طلبة
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
د� .أكرم حممود العمري
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية الرتبية -جامعة الريموك

مقدمة

ت�شهد جماالت احلياة املختلفة منذ القرن الع�رشين حتى وقتنا احلا�رض ثورة تكنولوجية
ومعرفية ،ولقد عمل الرتبويون على حماولة التكيف يف عمليات التعليم والتعلم؛ من حيث
الأهداف والأ�ساليب واخلربات ،ومن حيث م�صادر التعلم والقدرات والكفايات التعليمية
والتقوميية ،ويف ظل هذه التطوارت بذل الرتبويون اجلهد والوقت يف الك�شف عن �أحدث
التقنيات التعليمية لالرتقاء بالر�ؤية امل�ستقبلية للتعليم ،و�أ�س�سوا من التطبيقات التكنولوجية
منوذجا لتعزيز االجتاهات الرتبوية التي ت�ؤكد على حتقيق تعلم فعال ،ينمي الإبداع ويغر�س
القيم الأخالقية واالجتاهات الإيجابية ،ويواكب وي�ستغل امل�ستجدات التكنولوجية لتطوير
العملية التعليمية ( ،)Alomari, 2008; Ascough, 2002الأمر الذي �ساعد على حتويل بيئة
ال�صف التقليدية �إىل بيئة تعليمية فعالة و�شائقة ت�ساعد املتعلم على التفاعل الإيجابي مع الدرو�س
املعرو�ضة بال�صوت وال�صورة (.)Clark, 2002; Dwyer, 2003
هذا التغري يف اال�سرتاتيجيات التعليمية التعلمية �أدى �إىل ظهور فل�سفة جديدة يف العملية
التعليمية� ،أطلق عليها �أ�سامي عديدة ،كحو�سبة التعليم ،والتعلم االلكرتوين ،وحو�سبة
املناهج ،واحلا�سوب التعليمي ،والتعلم عن بعد ،وهي مت�شابهة من حيث تعاملها مع
احلا�سوب والإنرتنت و�أنظمتهما املعلوماتية ( ،)Khan, 1997; Volery, 2000وهي �أي� ًضا
مبثابة نظام تعليمي �إلكرتوين  ،Web-Basedتقوم فيه �أ�شكال من التعلم يف �ضفرية حول
التعلم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية النظامية� ،إذ ميكن من حيث املبد�أ ا�ستخدام الكمبيوتر والويب
بو�صفها م�صدر للتعلم يف �سياق التعلم متعدد القنوات مكملني للتعلم االعتيادي ،حيث
يرتتب على املتعلم نقل املحتوى من خالل الإنرتنت بال�صوت وال�صورة (;Alley, 2001
Office of Sustainable Development, 2000; Ascough, 2002; Biance & Carr-

.)Chellman, 2002
ويعد التعلم الإلكرتوين من �أهم �أ�ساليب التعلم احلديثة؛ فهو ي�ساعد يف تنمية مهارات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التفكريالعليا  ،Critical thinking skillsوالتعلم بعمق  ،Deep learningوالتعلم الن�شط
 ،Active learningوالتعلم التعاوين  ،Collaborative learningومهارات حل امل�شكالت
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فالتعلم الإلكرتوين يوفر للمتعلم منابع غنية من املعرفة مثل الكتب الإلكرتونية ،وبرامج
املحاكاة ،وال�صور الثابتة واملتحركة ،والفيديو ،والربامج التعليمية املجانية ،والدوريات،
وغرف النقا�ش ،والربيد الإلكرتوين (Michael, 1997; Donlevy, 2003; Jarrett,
)2003؛ ويوفر بيئة تعلم تفاعلية تختلف عن املناهج التقليدية ،وت�سمح للطالب بالدرا�سة يف
الوقت واملكان الذي ينا�سبه (.)Palloff & Pratt, 1999
وللتعلم الإلكرتوين �أهمية عظمى يف حياة املتعلم ،وخا�صة يف الأردن التي يتعامل غالبية
ابنائها باحلا�سوب والإنرتنت ،وتعتمد معظم م�ؤ�س�ساتها التعليمية واالجتماعية واالقت�صادية
على احلا�سوب والإنرتنت كم�صدر معلوماتي مهم ،ولعل من �أبرز ما يو�ضح ذلك تلك
التجهيزات التقنية التي وفرتها وزارة الرتبية والتعليم يف املدار�س الأردنية (طوقان،)2005 ،
و�إدخال مقرر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف كافة املراحل الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل
�إن�شاء مدار�س ا�ستك�شافية يف كافة مناطق اململكة لتنفيذ خطة التعلم الإلكرتوين ،واملدر�سة
اال�ستك�شافية (الريادية) عبارة عن مدر�سة مت جتهيزها وفق فل�سفة املناهج املحو�سبة؛ وذلك
من حيث البنية التحية من حا�سبات حديثة ،وبرجميات ،و�شبكات الإنرتانت ،وتطوير العن�رص
الب�رشي (ت�أهيل املعلمني وامل�رشفني والطالب والفريق التنفيذي) ،وتطوير بوابة �إلكرتونية
تعليمية تفاعلية حتتوي على نظم �إدارة تعليمية ونظم �إدارة مدر�سية وحمتوى رقمي تفاعلي
ين�سجم مع املحتوى الوطني ،ونظم ت�أليف وت�صميم الوحدات التعليمية ونظم اختبارات
وتغذية راجعة (وزارة الرتبية والتعليم.)2005 ،
ويف عام 2005م عملت احلكومة الأردنية على تطوير "املناهج الدرا�سية" وحتويلها �إىل
مناهج حمو�سبة وفق ًا للمبادرة التعليمية الأردنية التي مت �إطالقها يف املنتدى االقت�صادي الذي
عقد يف البحر امليت يف حزيران 2003م؛ لتكون مناهج ذات حمتوى رقمي تفاعلي وفق
معايري التعلم الإلكرتوين ،كما �أن�ش�أت احلكومة  13مدر�سة ا�ستك�شافية يف عمان لي�ستفيد
طالب وطالبة ،وحددت وزارة الرتبية والتعليم املناهج
منها ( )120معلم ًا ،و(� )12ألف
ِ
واملراحل الدرا�سية التي �ستبد أ� بتطبيق جتربة التعلم الإلكرتوين ،التي ا�شتهرت الآن با�سم
املدار�س اال�ستك�شافية ،وقد بني �إح�صاء عام 2006م �أن عدد املدار�س اال�ستك�شافية يف وزارة
الرتبية والتعليم بلغ ( )100مدر�سة (طوقان.)2005 ،

`¡U
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ومن املناهج التي مت تطويرها وجتريبها يف املدار�س اال�ستك�شافية منهاج الريا�ضيات لل�صف
العا�رش و�أطلق عليه منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،و�أول منهاج مت تطبيقه يف الف�صل الثاين
وجه للمعلمني والطلبة مع ًا باللغتني العربية والإجنليزية
للعام الدرا�سي 2006/2005م ،وقد ّ
(روبيكون ،)2005 ،ويركزعلى �رضورة توفري الإمكانات التكنولوجية للطالب ،وتوظيفها
يف التعليم ،كما يركز على دور املعلم بو�صفه م�رشف ًا ومر�شداً وموجه ًا للعملية التعليمية يف
حني يكون دور الطالب هو البحث والتحليل واختيار احللول واتخاذ القرارات التعليمية
املنا�سبة ،مما يعني اخلروج من اجلمود التعليمي القائم على التلقني واحلفظ� ،إىل البحث
والتحليل و�صوال �إىل حل امل�شكالت الريا�ضية؛ التي �أ�صبحت ت�شكل بنية منا�سبة للتعلم
والتعليم (طوقان.)2005 ،
ويتكون منهاج الريا�ضيات املحو�سب من �ست مواد رئي�سة هي :الأعداد ،واجلرب،
والهند�سة ،والقيا�س والإح�صاء واالحتمال ،واملنطق ،والتفا�ضل والتكامل ،ويت�ضمن
كل مو�ضوع �أن�شطة ودرو�س ًا وو�سائط متعددة  ،Multi-Mediaمتكن الطلبة من التفاعل
مع املوا�ضيع التعليمية التعلمية ،ومتكن املعلمني من تنفيذ اخلطط الدرا�سية (روبيكون،
.)2005
ونظراً لأهمية التعلم الإلكرتوين ،وحداثة منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،والدور الإيجابي
الذي يفرت�ض �أن ي�ؤديه يف �إك�ساب الطلبة املهارات العقلية الواجب ممار�ستها من �أجل فهم
املفهوم الريا�ضي ()NCTM, 1990; Gulek & Demirtas, 2005؛ فمن املتوقع �أن تتناول
درا�سات عديدة ا�ستك�شاف هذا النوع من التعليم و�أثره يف اكت�ساب املفهوم الريا�ضي ،و�أثره
يف التح�صيل الدرا�سي ،ومبا �أن املنهاج حتت التجربة يرى الباحث �أن التعرف �إىل وعي
املتعلمني ملفهوم حو�سبة التعليم و�آليات ممار�ستها يعمل على تطوير بيئة تعليمية فعالة.
�إن املراجع لأدبيات اجلهود يف جمال تقومي فاعلية منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف االردن
يالحظ �أنه مل تن�رش �أية درا�سة حول هذه امل�س�ألة ،ولكن ميكن القول ب�أن الدرا�سات التي تناولت
العالقة ما بني احلا�سوب والريا�ضيات كثرية ،ولعل ما يجمع بينها هو ا�ستخدامها م�ؤ�رشاً من
م�ؤ�رشات التح�صيل يف الريا�ضيات.
(�صبح وخالد2003 ،؛ ال�رشيف2002 ،؛ حمزة2001 ،؛ ;Almegdadi, 2005
 )Deubel, 2001; Martindale, Pearson, Curda & Pilcher 2005كما اهتموا
بالعالقة مابني احلا�سوب ومو�ضوعات �أخرى Poggio, Glansnapp, Yang & Poggio,
 2005; Gulek) & Demiratas, 2005; McDonald, 2004برقاوي2004 ،؛ الداود،
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وعدوا احلا�سوب تقنية توفر بيئة تفاعلية تتيح للطلبة فر�ص التعلم الفردي ،ومعززة
ّ ،)2004
من قبل الإنرتنت �ضمن بيئات متنوعة ت�شمل املعلم واملتعلم �أو املحا�رض واملكتبة ومركز
م�صادر التعلم.
كما �أ�شارت العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية �إىل �أن ا�ستخدام برنامج تعليمي
حمو�سب ملادة الريا�ضيات يف التدري�س يح�سن التح�صيل (احلازمي1996 ،؛ �أبو يون�س،
1996؛ العمري1998 ،؛ �صبح2003 ،؛ م حمزة2001 ،؛ ;Almegdadi, 2005
 ،)Yu Ku, 2004; Christ Mann & Badgett, 1999ويعزز االحتفاظ باملعلومات على
االختبار امل�ؤجل( ،ال�رشيف2002 ،؛ اجلبيلي ،)1999 ،وقد �أوردت هذه الدرا�سات
تقديرات متفاوتة لقدرة الربامج التعليمية املحو�سبة على رفع م�ستوى التح�صيل.
ويف درا�سة قام بها جون ( )Jun, 2002ملعرفة فاعلية التعلم الإلكرتوين يف مادة العلوم لدى
تالمذة ال�صف الأول الثانوي على التح�صيل الدرا�سي ،وكذلك معرفة درجة ر�ضا الطلبة عن
منط التعلم الإلكرتوين ،وبينت الدرا�سة تفوق املجموعة التي در�ست با�ستخدام منط التعلم
الإلكرتوين على �أقرانهم يف الطريقة التقليدية ،كما بينت الدرا�سة �أي� ًضا عدم وجود فرق يف
درجة الر�ضا بني التدري�س يف كلتا الطريقتني.
و�أجرى كار�سويل و�آخرون ()Carswell, Thomas, Petre, Price & Richar 2000
درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر منط التعلم عن بعد من خالل الإنرتنت يف التح�صيل،
وكذلك تق�صي �آراء الطلبة حول فوائد التعلم عن بعد ،وتكونت عينة الدرا�سة من 500
طالب موزعني على جمموعتني :جمموعة جتريبية ( )300طالب در�ست املادة التعليمية من
خالل االنرتنت ،وجمموعة �ضابطة ( )200طالب در�ست املادة التعليمية نف�سها بالطريقة
االعتيادية ،و�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي�أً يف التح�صيل تعزى لطريقة
التدري�س ،كما بينت الدرا�سة �أن الطلبة يف املجموعة التجريبية ف�ضلوا منط التعلم عن بعد من
خالل الإنرتنت ورغبوا يف تكرار التجربة ،ور�أوا �أنه يوفر منط تعلم فعال.
كما �أجرى وانق و�آخرون ( )Wang, et, al., 2002درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف مادة الريا�ضيات لدى تالمذة ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف
التح�صيل ،وقاموا بتدري�س جمموعتني� ،إحداهما جتريبية تكونت من  36طالب ًا ،والأخرى
جمموعة �ضابطة تكونت من  36طالب ًا ،و�أظهرت الدرا�سة تفوق �أفراد املجموعة التجريبية
على �أفراد املجموعة ال�ضابطة يف التح�صيل.
و�أجرى جون�سون وديدز ( )Johanson & Deeds, 2002درا�سة هدفت �إىل الك�شف

181

``¿

2010 000```e
-2

تقومي فاعلية منهاج الريا�ضيات املحو�سب

182

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د� .أكرم العمري

عن �أثر التدري�س من خالل الإنرتنت يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف مادة العلوم الزراعية
يف والية مي�سي�سيبي .تكونت الدرا�سة من ( )152طالب توزعوا على جمموعتني (جتريبية
و�ضابطة) ،ودر�ست املجموعة التجريبية من خالل الإنرتنت يف حني در�ست املجوعة
ال�ضابطة نف�س املادة العلمية بالطريقة التقليدية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق يف التح�صيل
بني طلبة املجموعة ال�ضابطة وطلبة املجموعة التجريبية ل�صالح املجموعة ال�ضابطة.
كما �أجرى كر�ستوفر و�آخرون (Christopher, John, Dawn, Keith & Penny,
 )2004درا�سة هدفت �إىل ا�ستطالع ر�ؤية طلبة جامعة ا�ستون يف الواليات املتحدة الأمريكية
نحو املناهج الإلكرتونية ،وا�ستخدم يف هذه الدرا�سة اال�ستبانة ،واملقابالت ،و�أظهرت
الدرا�سة �أن الطلبة ي�ؤيدون ا�ستخدام املناهج املحو�سبة ،ويتمنون �أن يتدربوا على ا�ستخدام
التكنولوجيا املعلوماتية.
و�أجرى ينج وكورنليو�س ( )Yang & Cornelius, 2004درا�سة هدفت �إىل معرفة
ت�صورات الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل نحو التعلم الإلكرتوين ،و�أجريت مقابالت مع
 13طالب ًا ،و�أظهرت الدرا�سة نتائج �إيجابية متثلت يف املرونة التي يتيحها التعلم الإلكرتوين،
والت�أثري االقت�صادي ،و�سهولة احل�صول على املعلومات ،و�أظهرت �أي� ًضا �إيجابية يف التفاعل
ال�صفي ،يف حني �أظهرت نتائج �سلبية تتمثل يف التغذية الراجعة والدافعية ،والعزلة.
و�أجرى ت�ساي ( )Tsai, 2005درا�سة هدفت �إىل تق�صي �إدراك الطلبة يف �إحدى املدار�س
يف تايوان مفهوم حو�سبة مناهج العلوم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )853طالب ًا وطالبة،
وا�ستخدمت اال�ستبانة لهذا الغر�ض ،و�أظهرت النتائج �أن الطلبة يدركون مفهوم حو�سبة
التعليم ويف�ضلون املناهج املحو�سبة عن املناهج التقليدية.
ويف �ضوء ما �سبق يرى الباحث �أن الدرا�سات العربية التي تناولت �أثر ا�ستخدام احلا�سوب
يف حت�صيل الطلبة قليلة ،يف حني يرى ندرة الدرا�سات التي تناولت التعلم الإلكرتوين و�أثره
يف التح�صيل ،كما يرى ب�شك �أن هناك بع�ض الدرا�سات الأجنبية جتمع على الدور الإيجابي
الذي ي�سهم ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت يف تنمية التح�صيل يف الريا�ضيات ،وعليه
تقوم هذه الدرا�سة بتقييم فاعلية جتربة حو�سبة منهاج الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي؛
وذلك من خالل الك�شف عن فاعلية التعلم الإلكرتوين يف التح�صيل ،وتنفرد هذه الدرا�سة
بتحديد درجة �إدراك الطلبة الذين تعلموا من خالل املنهاج املحو�سب لآليات حو�سبة التعليم
وممار�ستهم �إ ّياها؛ ويتوقع �أن ت�شكل درا�سة منهاج الريا�ضيات املحو�سب نقلة نوعية يف جتربة
وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،متهيداً حلو�سبة باقي املناهج.
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 .1ما فاعلية التدري�س با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،مقارنة بالطريقة التقليدية يف
حت�صيل طالب ال�صف العا�رش يف الريا�ضيات؟
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�أ�سئلة الدرا�سة

f
`

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الآتي:
 .1حت�صيل طالب ال�صف العا�رش الذين در�سوا وحدة الإح�صاء با�ستخدام منهاج الريا�ضيات
املحو�سب ،والذين در�سوا نف�س الوحدة بالطريقة االعتيادية.
� .2إدراك طالب ال�صف العا�رش الذين در�سوا وحدة الإح�صاء با�ستخدام منهاج الريا�ضيات
املحو�سب ملفهوم حو�سبة التعليم و�آليات ممار�ستها.
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تعر�ضت مناهج الريا�ضيات يف خمتلف بلدان العامل �إىل حتديثات رئي�سة ،تتعلق بعمليات
التعلم وا�سرتاتيجيات التدري�س؛ وذلك ب�سبب م�شكلة تدين التح�صيل يف الريا�ضيات ،و�ضعف
يف �أداء املفهوم الريا�ضي ،وتف�شي ظاهرة الت�رسب (ال�رشيف2002 ،؛ �صبح ،)2003 ،ورمبا
ي�صل احلد �إىل �أن يحاول بع�ض الطلبة اختيار تخ�ص�ص بعيد عن جمال الريا�ضيات خوف ًا من
الر�سوب فيه ،والتي تعزى بع�ض �أ�سبابها �إىل طرق التدري�س املتبعة يف تعلم املفهوم الريا�ضي،
لذا تتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية باحلاجة �إىل الوقوف على فاعلية التدري�س با�ستخدام منهاج
الريا�ضيات املحو�سب املطبق على طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف املدار�س الأردنية الريادية
يف التح�صيل مقارنة بالطريقة التقليدية ال�شائعة ،التي يكون للمعلم فيها الدور الرئي�س يف
قيادة احل�صة و�إدارتها و�إعطاء املعلومات و�رشح املفاهيم وتو�ضيحها ،يف حني يكون دور
ال للمعلومات وم�سج ً
الطالب م�ستقب ً
ال ملالحظات املعلم.
ويف �ضوء ما �سبق وبالإ�ضافة �إىل كون جتربة حو�سبة التعليم يف الأردن جديدة ي�صبح تق�صي
فاعلية منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف �إك�ساب الطلبة مهارات املفهوم الريا�ضي والك�شف
عن مدى �إدراك الطلبة حو�سبة التعليم و�آليات ممار�ستها �أمراً م�رشوع ًا .وهكذا ميكن حتديد
م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:
ما فاعلية التدري�س با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،وم�ستوى التح�صيل يف تعلم
املفهوم الريا�ضي؟
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 .2ما تقدير الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب لدرجة وعيهم
مبفهوم حو�سبة التعليم؟
 .3ما تقدير الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب لدرجة وعيهم
مبمار�ستهم لآليات حو�سبة التعليم؟
 .4هل توجد عالقة بني تقديرات الطلبة لدرجة وعيهم مبفهومهم حلو�سبة التعليم ودرجة
وعيهم مبمار�ستها؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من زيادة االهتمام باملناهج املحو�سبة م�صدراً للتعلم ،واعتبارها
و�سيلة لتحقيق تعلم فعال؛ توجه الأردن للأخذ ب�أ�سلوب التعلم الإلكرتوين ()E-learning
وت�شجيع فكرة التعلم عن بعد ،واال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ،مما يعني �رضورة متتع
النظام التعليمي الأردين باالقت�صاد املعريف و�إيجاد �أنظمة و�إجراءات م�ؤ�س�سية ل�ضبط التوجه،
ويعتقد الباحث �أن تفعيل حو�سبة التعليم هو �أحد الأركان الرئي�سية يف ذلك.
كما تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أنها متثل �أداة للتعرف �إىل فاعلية منهاج الريا�ضيات
املحو�سب الذي بد�أت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية بتطبيقه يف بع�ض املدار�س (املدار�س
اال�ستك�شافية) ولل�صف العا�رش الأ�سا�سي .مما ي�شكل منطلق ًا لتح�سني �أداء الطلبة يف فهم
وممار�سة املفهوم الريا�ضي.

حمددات الدرا�سة

جرت هذه الدرا�سة يف �إطار املحددات الآتية:
 .1اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س عمان احلكومية
التي يتم فيها تطبيق منهاج الريا�ضيات املحو�سب للعام الدرا�سي 2006/2005م ،مما يحول
دون تعميم نتائجها على باقي طالب ال�صف العا�رش يف حمافظات اململكة الأخرى.
 .2اقت�رصت الدرا�سة على تدري�س وحدة الإح�صاء ب�أبعادها الأربعة (مفاهيم ،وجداول،
وخمططات ،وحل م�سائل) من كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.
 .3االختبار امل�ستخدم يف الدرا�سة من �إعداد الباحث؛ لذا ف�إن �صدق نتائج الدرا�سة يعتمد
على �صدق االختبار وثباته.
 .4اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من �إعداد الباحث؛ لذا ف�إن �صدق نتائج الدرا�سة
يعتمد على �صدق اال�ستبانة وثباتها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التعريفات الإجرائية
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تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم ملدينة عمان ،وامل�سجلني فيها للعام الدرا�سي 2006/2005م ،والبالغ
عددهم  11612طالب ًا وطالبة ح�سب �إح�صائية ق�سم التخطيط واالمتحانات يف الوزارة.

½

جمتمع الدرا�سة

f
`

مت ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي ذي الت�صميم :جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة ،والقيا�س
القبلي والقيا�س البعدي.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

10
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منهاج الريا�ضيات املحو�سب :يعرف منهاج الريا�ضيات املحو�سب ب�أنه جمموعة من املواد
التعليمية حتتوي كل منها على مو�ضوعات تنا�سب املراحل الدرا�سية ،ويت�ضمن كل مو�ضوع
�أن�شطة ودرو�س ًا وو�سائط متعددة .Multi-Media
الطريقة التجريبية يف التدري�س� :أ�سلوب تدري�س ت�ستخدم منهاج الريا�ضيات املحو�سب،
وتعتمد على االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والو�سائط املتعددة لتنفيذ الدرو�س
والن�شاطات التعليمية.
الطريقة التقليدية يف التدري�س :هي الطريقة التي ميار�س فيها معلم الريا�ضيات عر�ض املادة
الدرا�سية اعتماداً على العر�ض اللفظي للمفاهيم العلمية واال�ستعانة بال�سبورة والكتاب الذي
يعتمد على املحا�رضة والإلقاء.
التح�صيل يف الريا�ضيات :وهو ناجت ما يتعلمه الطالب ،ويعد م�ؤ�رشاً للمعارف واملهارات
العقلية واملنطقية التي اكت�سبها الطلبة نتيجة درا�ستهم لوحدة الإح�صاء املقررة يف منهاج
الريا�ضيات لل�صف العا�رش ،وقي�ست �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة مبجموع العالمات التي يح�صل
عليها الطالب بعد �إجراء االختبار التح�صيلي الذي �أعد يف الدرا�سة مبا�رشة بعد االنتهاء من
تدري�س مو�ضوع الإح�صاء.
املدار�س اال�ستك�شافية :هي املدار�س التي يتم فيها تطبيق منهاج الريا�ضيات املحو�سب حتت
�إ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية وعددها  100مدر�سة.
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )62طالب ًا من ال�صف العا�رش يف مدر�ستني من مدار�س جمتمع
الدرا�سة ،واحدة من املدار�س اال�ستك�شافية بلغ عدد الطالب فيها ( )29طالب ًا ،ومت تعيينهم
جمموع ًة جتريبية ،و�أخرى من املدار�س التي ت�ستخدم منهاج الريا�ضيات غري املحو�سب بلغ
عدد الطالب فيها ( )33طالب ًا ،ومت تعيينهم جمموع ًة �ضابطة ،ومت اختيار املدر�ستني بطريقة
ق�صدية ،وقد �أبدى مديرا هاتني املدر�ستني ومعلمو مبحث الريا�ضيات فيهما قابلية وا�ستعداداً
للتعاون يف تطبيق الدرا�سة ،ومت اختيار �شعبتني ملجموعتي الدرا�سة بطريقة ع�شوائية ،وتعيني
�إحداهما جتريبية ،والأخرى �ضابطة.

�أداتا الدرا�سة
�أو ًال :االختبار التح�صيلي

تكون االختبار يف �صورته النهائية من خم�س وع�رشين مفردة لكل منها �أربعة بدائل
�أحدها فقط للإجابة ال�صحيحة ،وقد مت تخ�صي�ص عالمة واحدة لكل مفردة منها؛ وبهذا
تكون العالمة الكلية لالختبار خم�س ًا وع�رشين عالمة.
مراحل بناء االختبار
 .1حتليل املحتوى الريا�ضي ملو�ضوعات الإح�صاء الواردة يف الوحدة الثامنة من كتاب
الريا�ضيات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي مبا يتالءم ومنهاج الريا�ضيات املحو�سب لل�صف نف�سه،
وت�شمل :مقايي�س النزعة املركزية ،والت�شتت ،ومقايي�س الت�شتت ،وتعديل امل�شاهدات،
والعالمة املعيارية ،وا�ستخرجت املفاهيم واملهارات والتعميمات الواردة فيها �ضمن جدول
موا�صفات يف �ضوء حمتوى املادة وعدد احل�ص�ص لكل جزء منه ح�سب امل�ستويات املعرفية
لدى بلوم (التذكر ،والفهم ،والتطبيق).
� .2إعداد جدول موا�صفات يف �ضوء حمتوى املادة وعدد احل�ص�ص لكل جزء منه ،وروعي
يف ذلك م�ستويات الأهداف ال�سلوكية يف املجال املعريف و�أبعاد املحتوى الأربعة (مفاهيم،
وجداول ،وخمططات ،وحل امل�سائل).
 .3متت �صياغة فقرات االختبار بحيث غطت جميع املفاهيم الواردة يف حمتوى املادة
مو�ضوع التجربة ،وقد بلغت مفردات االختبار ب�صورته الأولية ( )33مفردة ولكل مفردة
اربعة بدائل �أحدها ميثل الإجابة ال�صحيحة ،وتوزعت املفردات على امل�ستويات الثالثة كما
يلي :التذكر ( )9مفردات بن�سبة  ،٪27الفهم ( )11مفردة بن�سبة  ،٪33والتطبيق ()13
مفردة بن�سبة .٪40

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .4مت قيا�س معامالت ال�صعوبة والتمييز لكل مفردة من مفردات االختبار ،ومت تعديل �أربع
مفردات ،ثم حتديد املفردات ذات م�ستوى ال�سهولة العالية واملفردات ذات ال�سهولة املتدنية،
واختريت املفردات التي تراوحت بني ( )0.30و( )0.70لل�صعوبة ،و التي معامل متييزها
�أكرب �أو ت�ساوي ( )0.3للتمييز ،وقد حددت هذه امل�ستويات لل�سهولة وال�صعوبة لكي تكون
مفردات االختبار مفهومة من �أعلى ن�سبة من الطلبة ،وقد تراوحت معامالت ال�صعوبة بني
وتعدر هذه القيم مقبولة لأغرا�ض
( ،)0.7-0.3ومعامالت التمييز بني(.)0.77-0.3
ّ
هذه الدرا�سة (عودة.)2000 ،
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للت�أكد من ثبات االختبار ،مت تطبيقه على عينة مكونة من  38طالب ًا ،من خارج عينة
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ثبات االختبار

½

مفاهيم ()13%
جداول ()15%
خمططات ()32%
حل امل�سائل ()40%
جمموع املفردات

4
4
8
9
25

f
`

املو�ضوع  /الوزن

تذكر ()22%
1
1
2
2
6

امل�ستوى (الن�سبة)
فهم ()٪27
1
1
2
2
6

تطبيق ()٪51
2
2
4
5
13

جمموع املفردات

```Y

اجلدول رقم ()1
الئحة موا�صفات تبني توزيع مفردات االختبار ح�سب �أهمية املو�ضوع
وم�ستويات املجال
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مت التحقق من �صدق مفردات االختبار ( )33مفردة يف �صورته الأولية ،بعر�ض الأهداف
وحتليل حمتوى املادة التعليمية وجدول املوا�صفات ومفردات االختبار على ثمانية حمكمني
بدرجات علمية متنوعة (�أربعة حمكمني من الذين يحملون درجة الدكتوراه يف املناهج
والتدري�س يف جامعة الريموك ،واثنني من معلمي الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،واثنني
من م�رشيف الريا�ضيات يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية) ،وطلب �إليهم �إبداء �آرائهم حول
مدى مالئمة كل مفردة للهدف اخلا�ص بها ،وهل املفردات مالئمة لغوي ًا من حيث الرتكيب،
وهل بدائل املفردات منا�سبة ،وهل هناك �أية اقرتاحات �أخرى ميكن التزود بها حول املفردات،
وقد مت حذف املفردات التي �أجمع ( )3حمكمني �أو �أكرث على حذفها ،وبلغت ( )8مفردات،
كما عدلت بع�ض املفردات وفق اقرتاحات �أغلبية املحكمني ،واختريت املفردات املجمع
عليها ،وتكون االختبار يف �صيغته النهائية من ( )25مفردة ،واجلدول رقم ( )1يبني الئحة
موا�صفات مفردات االختبار يف �صيغتها النهائية.
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الدرا�سة من طلبة ال�صف العا�رش ومن جمتمع الدرا�سة ،ومت ا�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية
وتعد هذه القيمة منا�سبة لأغرا�ض البحث
حل�ساب معامل الثبات فبلغت قيمته ( ،)0.77
ّ
العلمي (عودة واخلليلي.)1987 ،

ثاني ًا :ا�ستبانة حتديد درجة �إدراك الطلبة ملفهوم حو�سبة التعليم و�آليات ممار�ستها

اعتمدت اال�ستبانة �أدا ًة رئي�سية جلمع بيانات الدرا�سة لأفراد املجموعة التجريبية ،وقد
�صممت مفرداتها اعتمادا على ما ورد يف الأدبيات املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وتكونت
اال�ستبانة من ق�سمني ،الق�سم الأول :يحتوي على بيانات �شخ�صية لعينة الدرا�سة ،والق�سم
الثاين :يت�ضمن ( )18مفردة تعك�س �إدراك امل�ستجيب ملفهوم حو�سبة التعليم ( )10مفردات،
و�آليات ممار�ستها ( )8مفردات ،وقد بنيت اعتماداًعلى مراجعة الأدب الرتبوي املتعلق
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وخربة الباحث يف جمال تقنيات التعليم ،وطرح �س�ؤالني مفتوحني
لعينة من املخت�صني يف �أ�ساليب التدري�س والتقنيات التعليمية و�س�ؤا ًال واحد متعلق مبفهوم
حو�سبة التعليم والآخر متعلق ب�آليات ممار�ستها ،ويف �ضوء ذلك قام الباحث ببناء �أداة اال�ستبانة
على �شكل مقيا�س ليكرت (اخلما�سي) ،كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً ،وقد
�أعطيت العالمات 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،على التوايل.

�صدق اال�ستبانة وثباتها

مت عر�ض اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على ثمانية حمكمني من حملة الدكتوراه من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال الريا�ضيات واملناهج والأ�ساليب والقيا�س والتقومي واللغة
العربية يف جامعة الريموك واجلامعة الأردنية ،ومت تعديل بع�ض املفردات بناء على اقرتاحاتهم
و�آرائهم ومالحظاتهم ،ومبا يتالءم مع �أهداف الدرا�سة ،وبعد ذلك �أخرجت اال�ستبانة يف
�صورتها النهائية لتحتوي على ( )18مفردة ،ولغر�ض الت�أكد من الثبات ،مت تطبيقها على
عينة مكونة من  27طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة ومت �إعادتها بعد �أ�سبوعني (،)test-retest
ومت ا�ستبعاد العينة بعد تطبيق الأداة ،ومن ثم ح�سب معامل ال�سكون ( )stabilityبا�ستخراج
معامل االرتباط بري�سون بني التطبيقني ،حيث بلغت قيمته ملفهوم حو�سبة التعليم (،)0,91
و( )0,89لآليات ممار�ستها ،ويتبني مما �سبق �أن معامل الثبات منا�سب لأغرا�ض هذه الدرا�سة
(عودة واخلليلي.)1988 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�إجراءات التنفيذ
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مت اختيار مو�ضوعات الإح�صاء من الوحدة الثامنة لكتاب الريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي؛ وذلك لكون موعد تدري�سها ي�أتي وفق ًا للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وبلغ
عدد الدرو�س ( )5درو�س ،خ�ص�ص لكل منها عدد من احل�ص�ص فكان جمموع عدد احل�ص�ص
الكلي لهذه الوحدة ( )12ح�صة حيث احتاجت بع�ض الدرو�س لأكرث من ح�صة لتحقيق
الهدف ،ونفذت الدرا�سة وفق اخلطوات التالية:
�	.1إعداد اختبار حت�صيلي لقيا�س مدى اكت�ساب طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي املفاهيم الريا�ضية،
والت�أكد من �صدق مفرداته وثباتها ،كما مت ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز ملفرداته.
�	.2إعداد ا�ستبانة ت�ضمنت ( )18فقرة موزعة على جمالني (�إدراك مفهوم حو�سبة التعليم،
و�آليات ممار�ستها) .وقد مت التحقق من �صدق وثبات مفرداتها.
�	.3إجراءات تدري�س منهاج الريا�ضيات املحو�سب :بعد التن�سيق مع معلمي الريا�ضيات
امل�شاركني يف الدرا�سة ومع الإدارة يف حتديد خطة تطبيق الدرا�سة مت�شي ًا مع املنهاج ،مت الت�أكد
من �أن املجموعة التجريبية در�ست مو�ضوع الإح�صاء با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب
كما هو وارد يف املنهاج املحو�سب :حيث كانت املادة العلمية متوافرة على �أقرا�ص مدجمة
وحمملة �أي� ًضا على املوقع الإلكرتوين  http://mathpd.ciscolearning.orgومتت العملية
ح�سب اخلطوات التالية:
 الدخول للموقع الإلكرتوين. اختيار منهاج الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي. عر�ض حمتويات منهاج الريا�ضيات. اختيار املو�ضوع املراد درا�سته (الوحدة الثامنة). يت�صفح الطلبة املادة العلمية املو�ضحة بال�رشح والأمثلة والتمارين كل ح�سب قدراته و�رسعتهيف التعلم.
 بعد االنتهاء من التمارين يقدم املنهاج املربمج التغذية الراجعة وميكن للطالب �أن يعيد عر�ضاملادة العلمية والأمثلة والتمارين �إذا �أخفق.
 ويف حالة �إنهاء املادة املخ�ص�صة للدر�س يقوم الطالب با�ستخدام برنامج املت�صفح �إك�سبلورر( ،)Explorerو�إحدى حمركات البحث للبحث عن مواقع تعليمية تتعلق مبو�ضوع الدر�س،
وت�صفح ودرا�سة هذا املوقع ،وبعد ذلك يقوم الطالب بدرا�سة هذه املعلومات �أو تخزينها على
و�سائط خارجية ،ويكون دور املعلم موجها ،ومر�شدا ،ومراقبا للطلبة.
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د� .أكرم العمري

وعند االنتهاء من الدر�س يتم االنتقال �إىل الدر�س الذي يليه حتى تنتهي جميع الدرو�س املتعلقة
بالوحدة الثامنة.
� .4إجراءات تدري�س ال�شعبة ال�ضابطة :مت الت�أكد من �أن ال�شعبة ال�ضابطة در�ست مو�ضوعات
الإح�صاء الواردة يف الوحدة الثامنة من كتاب الريا�ضيات ال�صف العا�رش ،ومت الت�أكد �أي�ضا ب�أن
ال�شعبتني (التجريبية وال�ضابطة) در�ستا نف�س املحتوى مبا فيه من مفاهيم ومهارات وتعميمات
وحلول التمارين.
� .5إجراءات تطبيق االختبار :مت �إجراء اختبار قبلي لأفراد املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة)
قبل البدء بالدرا�سة؛ وذلك للت�أكد من عملية تكاف�ؤ املجموعتني كما هو مبني يف اجلدول رقم
(.)1
 .6وبعد االنتهاء من درا�سة مو�ضوعات الإح�صاء مت �إجراء نف�س االختبار (البعدي) لكال
املجموعتني.
� .7إجراءات ت�صحيح االختبار :مت ت�صحيح االختبارات القبلية والبعدية يدوي ًا وفق منوذج ت�صحيح
�أعده الباحث لهذا الغر�ض ،و�سجلت عالمات كل طالب مبحاذاة ا�سمه يف �سجل خا�ص.
� .8إجراءات تطبيق ا�ستبانة وجهات النظر حول مفهوم حو�سبة التعليم و�آليات ممار�ستها :بعد
االنتهاء من عملية التدري�س ،مت توزيع اال�ستبانة على الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام املنهاج
املحو�سب.
� .9إجراءات حتليل النتائج :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات
طالب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف كل من االختبار القبلي والبعدي يف املفاهيم
الريا�ضية ،ومت حتليل التباين امل�صاحب امل�شرتك ( )Ancovaللمقارنة بني املتو�سطات البعدية
بعد ا�ستخدام املتو�سطات القبلية كمتغري تغاير من �أجل �إلغاء �أثر عدم تكاف�ؤ املجموعتني.

عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سة والذي ين�ص على" :ما �أثر التدري�س با�ستخدام منهاج
الريا�ضيات املحو�سب ،مقارنة بالطريقة التقليدية يف حت�صيل طالب ال�صف العا�رش يف
الريا�ضيات؟"،الختبار تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة).
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة "ت" لعالمات الطلبة
املحققة على اختبار التح�صيل القبلي ،وقد كانت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة "ت" كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)2

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()2
نتائج اختبار "ت" ملقارنة متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على االختبار القبلي
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املجموعة التجريبية

القبلي
البعدي

19.19

`G Ä

جمموعات الدرا�سة

االختبار

الو�سط
احل�سابي
16.1
19.7

االنحراف
املعياري
2.9
3.2

الو�سط احل�سابي
املعدل

½

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات �أفراد عينة الدرا�سة

```Y

يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)2أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05بني متو�سط درجات �أداء �أفراد عينة الدرا�سة (املجموعة التجريبية) و�أفراد عينة
الدرا�سة (املجموعة ال�ضابطة) ،وكانت هذه الفروق ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،وهذا
يعني عدم تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ،كما مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لعالمات الطلبة املحققة على اختبار التح�صيل القبلي والبعدي للمجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ،وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة املتعلق بالفروق بني متو�سط عالمات طلبة
ال�صف العا�رش يف الريا�ضيات الذين يدر�سون با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب على
اختبار التح�صيل واملتو�سط احل�سابي لعالمات الطلبة الذين يدر�سون بالطريقة التقليدية ،مت
ح�ساب املتو�سطات البعدية املعدلة بعد ا�ستخدام الأداء على االختبار القبلي كمتغري تغاير
بعني االعتبار.
(�أ) النتائج املتعلقة بالفروق بني جمموعتي الدرا�سة قبل تنفيذ الدرا�سة
يالحظ من اجلدول رقم (� )3أن املتو�سط احل�سابي لعالمات الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام
منهاج الريا�ضيات املحو�سب على االختبار �ألتح�صيلي القبلي قد بلغ ( )16.1بانحراف
معياري قدره ( ،)2.9يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لعالمات الطالب الذين در�سوا با�ستخدام
الطريقة التقليدية على نف�س االختبار ( )14.2بانحراف معياري بلغ ( ،)3.2وعند ح�ساب
الفروق الظاهرية بني الأو�ساط احل�سابية لعالمات املجموعة التجريبية وال�ضابطة على اختبار
التح�صيل القبلي بلغت ( ،)1.9وتعترب هذه الفروق ل�صالح املجموعة التي در�ست با�ستخدام
منهاج الريا�ضيات املحو�سب (املجموعة التجريبية).
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جمموعات الدرا�سة
املجموعة التجريبية
املجموعة ال�ضابطة

عدد الآفراد
29
33

املتو�سط احل�سابي
16.1
14.2

االنحراف املعياري
2.9
3.2
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جمموعات الدرا�سة

االختبار
القبلي
البعدي

املجموعة ال�ضابطة

الو�سط
احل�سابي
14.2
15.7

االنحراف
املعياري
3.2
3.9

الو�سط احل�سابي
املعدل
16.12

(ب) :النتائج املتعلقة بالفروق بني جمموعتي الدرا�سة بعد تنفيذ الدرا�سة:
ويالحظ �أي� ًضا من اجلدول رقم (� )2أن الو�سط احل�سابي املعدل لعالمات الطلبة الذين
در�سوا با�ستخدام املنهاج املحو�سب على اختبار التح�صيل البعدي قد بلغ ( )19.19يف حني
بلغ الو�سط احل�سابي املعدل لعالمات الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الطريقة التقليدية على
االختبار البعدي نف�سه ( )16.12وبفارق ظاهري مقداره ( )3.07ل�صالح املجموعة التي
در�ست بوا�سطة املنهاج املحو�سب .وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق ا�ستخدم حتليل
التباين امل�شرتك ( ،)ANCOVAواجلدول رقم ( )4يبني تلك النتائج.

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين امل�شرتك لأداء �أفراد عينة الدرا�سة على اختبار التح�صيل
البعدي بعد �أخذ الأداء على االختبار القبلي كمتغري تغاير بعني االعتبار
م�صدر التباين
االختبار القبلي
الطريقة
اخلط�أ
املجموع الكلي

جمموع
املربعات
484.025
120.981
304.840
972.486

درجات
احلرية
1
1
59
61

املتو�سط احل�سابي
للمربعات
484.025
120.981
5.177

قيمة ف
الإح�صائية
* 81.078
* 20.889

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.000

يبني اجلدول رقم (� )4أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( = α
 )0.05على اختبار التح�صيل البعدي تعزى لطريقة التدري�س (املجموعة التجريبية،
واملجموعة ال�ضابطة) ول�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست بوا�سطة املنهاج املحو�سب،
حيث بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )20.9ومب�ستوى داللة �إح�صائية �أقل من .0.0001
يت�ضح من هذه النتائج تفوق منط التدري�س با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب على
الطريقة االعتيادية ،وقد اتفقت مع نتائج درا�سات كل من( :احلازمي1996 ،؛ �أبو يون�س،
1996؛ العمري1998 ،؛ ال�رشيف2002 ،؛ اجلبيلي1999 ،؛ Vaneck & Dempsy,
 ،)2002; Choi Koh, 1999; Jun, 2002; Almeqdadi, 2005وغريها من الدرا�سات
التي �أكدت تفوق الطلبة الذين يدر�سون با�ستخدام املادة العلمية املحو�سبة ،ويف الوقت نف�سه

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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مل تتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سات �أخرى بينت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف التح�صيل تعزى لطريقة التدري�س (احلا�سوب ،والطريقة االعتيادية ) يف حت�صيل طلبة
ال�صف الأول الثانوي يف مادة الكيمياء (مالك ،)1995 ،ومادة الكيمياء (بادي،)2001 ،
و�أي� ًضا مل تتفق مع نتائج �أخرى بينت تفوق طلبة الطريقة التقليدية يف تدري�س مادة العلوم
الزراعية (.)Johanson & Deeds, 2002
ورمبا يعود ال�سبب �إىل طبيعة دور املعلم والطالب عند ا�ستخدام املنهاج املحو�سب ،حيث
ي�صبح دور املعلم دوراً توجيهي ًا و�إر�شاديا وت�سهيال لعمليات العلم� ،إ�ضافة �إىل الدور الإ�رشايف
على عملية التعلم من حيث احل�صول على املعرفة وتقييمها ،يف حني يتغري دور الطالب من
متلقٍ للمعرفة �إىل دور الباحث واملحلل و�صاحب القرار ،علم ًا ب�أن ا�سرتاتيجية حو�سبة التعليم
تعتمد على البحث عن املعلومات والتفكري والتحليل واال�ستزادة من املعلومات العلمية يف
املجال املطلوب عرب اال�ستفادة من م�صادر املعلومات املختلفة ومن �شتى �أنحاء العامل ،مما
يتيح للطلبة فر�صة املمار�سة ملهارات الريا�ضيات املختلفة �أثناء القيام بالعملية التعليمية ،ومن
ثم ترفع قدرتهم على �إتقان مهارات عمليات العلم ،وهذا يف�رس �سبب تفوق املجموعة التي
ّ
در�ست بوا�سطة منهاج الريا�ضيات املحو�سب على املجموعة ال�ضابطة التي در�ست با�ستخدام
الطريقة التقليدية.
وميكن �أن يعزى ال�سبب �أي� ًضا �إىل �أن الطلبة رمبا ت�أثروا بتفرد التقنيات التعليمية االلكرتونية
كالإنرتنت ،ب�سماتها يف البحث والتخزين واال�سرتجاع والعر�ض والتو�ضيح ،واحل�صول
على املعرفة حول مو�ضوعات العلم بالن�ص املكتوب �أو املر�سوم �أو امل�صور ،حيث �إنّ
حو�سبة التعليم تقدم مو�ضوعات العلم من خالل التقنيات والربجميات التي متثل �أدوات
وو�سائل ي�ستخدمها الطلبةّ ،مما حدا بهم �إىل االندفاع واحلما�س للتعلم ،بالإ�ضافة �إىل �أن
طبيعة عمليات العلم العقلية ،واال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف حو�سبة التعليم هي ا�سرتاتيجية
مبنية على البحث والتفكري واملالحظة واملقارنة والت�صنيف واال�ستدالل واال�ستقراء وو�ضع
الفرو�ض واختبارها ،ومبا �أن عمليات العلم يف تعلم املفهوم الريا�ضي ت�شمل معظم عمليات
التفكري هذه ،ف�إن ذلك يجعل ا�سرتاتيجية التعلم با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب
تتقاطع مع الكثري من العمليات العقلية مما يف�رس الأثر الإيجابي ملنهاج الريا�ضيات املحو�سب
على التح�صيل يف الريا�ضيات.
وقد يكون ال�سبب توافر الو�سائل والإمكانات �أمام الطلبة لتطبيق مهارات العلم يف
الريا�ضياتّ ،مما حدا بهم �إىل رفع م�ستوى اال�ستيعاب والتح�صيل ،ومنهاج الريا�ضيات
املحو�سب يوفر تلك اخلدمات (روبيكون.)2005 ،
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وميكن �أن يعزى ال�سبب �أي� ًضا �إىل الإجتاهات الإيجابية نحو ا�ستخدام منهاج الريا�ضيات
املحو�سب ،فرمبا كان الطلبة ومعلموهم قد ت�أثروا بالتغيري وا�ستخدام التقنية احلديثة وبذلوا
املزيد من اجلهد كونها تقنية جتريبيةّ ،مما �أدى �إىل القبول والتعلق باملادة العلمية.

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة والذي ين�ص على" :ما تقدير الطلبة لدرجة وعيهم
مبفهوم حو�سبة التعليم؟" ،املتعلق ب�إدراك الطلبة ملفهوم حو�سبة التعليم ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة املجموعة التجريبية الذين
در�سوا با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب ،ومبا �أنه مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي
لبيان درجة املوافقة على املفردات من الأدنى ( )1والذي ي�شري �إىل (ال �أوافق ب�شدة ) �إىل
الأعلى ( )5وي�شري �إىل (�أوافق ب�شدة) مت اعتماد مدى بثالثة م�ستويات لتف�سري نتائج الدرا�سة
واعتربت ( )2,5هي ال�صفر احلقيقي كما يلي:
 .1املدى (�أقل من  )2,5ي�شري �إىل درجة قليلة.
 .2املدى (من � – 2,5أقل من  )3,5ي�شري �إىل درجة متو�سطة.
 .3املدى (�أكرث من  )3,5ي�شري �إىل درجة عالية.
و اجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

اجلدول رقم ()5
درجة �إدراك �أفراد عينة البحث ( ن=  )33ملفهوم حو�سبة التعليم
1
2
3

�ضمان عدالة التقييم الذي ي�ستخدمه املعلم لتقييم الطلبة
تفاعل وم�شاركة حتفز على التفكري واال�ستنتاج
مبني على الو�سائط املتعددة وموجه للمعلمني والتالميذ مع ًا
تتعامل مع �آليات لتقدمي الدرو�س ح�سب املوا�ضيع املراد تدري�سها
والفئة العمرية امل�ستهدفة
التزام الطلبة بتحمل م�س�ؤولية �أدائهم على �ضوء التعليمات املتفق
عليها
يلتزم الطلبة مبراجعة الدرو�س والن�شاطات من خالل التعلم
الذاتي �أينما يوجد �إنرتنت
ربط املحتوى باملواقف احلياتية
متثل نقلة نوعية يف رفع م�ستوى ا�ستيعاب الطلبة
ت�ؤكد على ت�ضمني تغذية راجعة قوية فيما يخ�ص �أهداف وخمرجات
التعلم لكل در�س من الدرو�س

4
5
6
7
8
9

3.92

0.94

3.92

0.88

3.84

0.67

3.82
3.81

1.02
0.87

3.79

1.04

عالية

الرقم

الفقرات

الو�سط
احل�سابي
4.03
4.00
3.98

االنحراف
املعياري
0.98
0.67
0.086

الدرجة
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يبني اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي العام لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملدى وعيهم
مبفهوم حو�سبة التعليم قد بلغ ( .)3,91وميثل درجة وعي عالية ح�سب املقيا�س الذي
اعتمدته الدرا�سة .وتقع املتو�سطات احل�سابية جلميع املفردات التي متثل جوانب مفهوم
حو�سبة التعليم �ضمن املدى ( ،)3.7 – 4.03وبانحرافات معيارية متفاوتة بني املفردات،
وتدل املتو�سطات احل�سابية على درجة موافقة عالية ،حيث كان يف املرتبة الأوىل "اعتبار
حو�سبة التعليم �ضمان عدالة التقييم الذي ي�ستخدمه املعلم لتقييم الطلبة" ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )4.03وانحراف معياري ( ،)0.98مما يدل على موافقة الطلبة على هذا اجلانب،
وي�أتي يف املرتبة الثانية والثالثة اعتبار حو�سبة التعليم متثل عملية تفاعل وم�شاركة حتفز على
التفكري واال�ستنتاج ،و�أنها تتعامل مع �آليات مبنية على الو�سائط املتعددة وموجهة للمعلمني
والتالميذ مع ًا.
ويظهر اجلدول درجة عالية من الإدراك للمفردات ( )6 ،5 ،4مبتو�سطات ح�سابية
( )3.84 ،3.92 ،3.92على التوايل ،وبانحراف معياري ( )0.67 ،0.88 ،0.94على
التوايل �أي� ًضا ،مما يدل على درجة عالية من االتفاق على املفردات التي ت�ضمنت اعتبار حو�سبة
التعليم كالتزام الطلبة بتحمل م�س�ؤولية �أدائهم يف �ضوء التعليمات املتفق عليها يف ممار�ستهم
لواجباتهم ،مما يعني �أن حو�سبة التعليم متثل �أداة لإخ�ضاع الدار�سني لعملية التعليم والتعلم
واال�ستعداد امل�سبق لذلك ،ويت�ضمن مدلول هذه املفردات �أي� ًضا �أن حو�سبة التعليم متثل تعبرياً
عن م�س�ؤولية الطلبة عما يقومون به من تعلم.
تعد حو�سبة التعليم قيمة
وتظهر النتائج �أي� ًضا �إدراكا مل�ضمون الفقرات ( )9 ،8 ،7التي ّ
اجتماعية جتعل الفرد ي�شارك يف بناء املجتمع بدرجة عالية ،ولكن يدل االنحراف املعياري
على ت�شتت الآراء حول هذه الفقرة ،وتعزى هذه النتيجة �إىل �سببني :االختالف يف م�ستوى
معرفة الطلبة النظام االجتماعي ،والأ�سلوب التلقيني الذي اعتاد على عدم ربط الريا�ضيات
باخلربات احلياتية فجاءت املناهج املحو�سبة لتحقق ذلك.
ويبدي الطلبة كذلك موافقة بدرجة عالية على �أن حو�سبة التعليم متثل عملية تفاعلية مع
عدها �أ�سلوب ًا قائم ًا على تفريد التعليم حيث
املادة العلمية التعلمية ،و�أن حو�سبة التعليم ميكن ّ
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التزام املعلم بطرح النقا�شات والعمل مع الطلبة كمجموعات �أو
ك�أفراد
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يتم فيه تنظيم الطلبة يف جمموعات ،وتعامل املعلم مع بع�ض الطلبة على انفراد بالإ�ضافة �إىل
التغذية الراجعة التي تقدمها حو�سبة التعليم ،و دلت على ذلك املتو�سطات احل�سابية (،3.82
 )3.79 ،3.81على التوايل.
مما �سبق ميكن الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ب�أن الطلبة املبحوثني الذين در�سوا با�ستخدام
منهاج الريا�ضيات املحو�سب يدركون مفهوم حو�سبة التعليم بدرجة عالية ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة (;Howland & Moore, 2002; Petrids, 2002
.)Vonderwell, 2003; Carswell, et al, 2000

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث للدرا�سة الذي ين�ص على" :ما تقدير الطلبة لدرجة وعيهم
مبمار�ستهم لآليات حو�سبة التعليم؟" ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ودرجة املوافقة لتقديرات الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب لآليات
ممار�سة حو�سبة التعليم التي تبنتها املفردات الواردة يف اجلدول رقم (.)6
يبني اجلدول رقم (� )6أن املتو�سط العام لتقديرات الطلبة لدرجة وعيهم مبمار�سة �آليات
حو�سبة التعليم قد بلغ ( 3.99من  ،)5وميثل درجة ممار�سة عالية ح�سب املقيا�س الذي �أعدته
الدرا�سة ،وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية �ضمن املدى ( )4.23 - 3.63بانحرافات
معيارية تدل على �إجماع بدرجة عالية ،وجاءت يف املرتبة الأوىل الآلية املتمثلة يف �رضورة
االلتزام مبحتوى وا�ضح وحمدد للمادة العلمية والأمثلة والتمارين والتغذية الراجعة ،وتليها
بالدرجة الثانية �آلية االت�صال عرب الربيد الإلكرتوين ،والدرجة الثالثة كانت لآلية االت�صال
مبراكز املعلومات املتخ�ص�صة واحلوار املبا�رش مبتو�سطات ح�سابية ()4.21 ،4.17 ،4.23
على التوايل وانحرافات معيارية ( )0.62 ،0.91 ،0.83على التوايل �أي� ًضا .وت�شري هذه
الآليات �إىل دور تكنولوجيا التعليم يف حو�سبة املنهاج الذي يتج�سد يف ت�صميم التعليم وحتديد
و�سائل االت�صال.
وت�أتي يف املرتبة الرابعة �آلية مراجعة الدرو�س التي حتتاج �إىل ممار�سة فردية يف �أوقات خارج
وقت احل�صة ال�صفية ،حيث �أجمع عليها املبحوثون بدرجة عالية من املوافقة ومبتو�سط ح�سابي
( )4.07وانحراف معياري ( ،)0.43ويعد ا�ستخدام هذه الآلية �صورة من �صور حو�سبة
التعليم املتمثلة يف وجود هيئات ت�أليف متخ�ص�صة من علم النف�س الرتبوي وتكنولوجيا
التعليم ،تقوم بالت�أكيد على �شمولية نظريات التعلم وتفريد التعليم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()6
درجة �إدراك �أفراد عينة البحث ( ن= )29لآليات ممار�سة حو�سبة التعليم

7

كما يبني اجلدول الطلبة وهم ميار�سون حو�سبة التعليم من خالل قيامهم بالدخول �إىل املوقع
املخ�ص�ص للمنهاج وح�سب تعليمات املدر�س ،وقيام املعلم بتقدمي املو�ضوع املراد تدري�سه
ومبتو�سطات ح�سابية ( )4.09 ،4.12وانحرافات معيارية ( )0.63 ،0.99على التوايل.
مما يعني الإجماع بدرجة عالية من املوافقة ،وتعد هذه الآلية �أ�سا�سية يف ممار�سة مهارات
املوقف التعليمي ال�صفي وداللة على منط التعلم الفعال ،وا�ستخدام املهارات الأ�سا�سية لإدارة
هذا املوقف .ويظهر اجلدول موافقة بدرجة عالية على الفقرة ( )7مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )3.88بانحراف معياري ( ،)0.87والتي ت�شري �إىل تقييم الطلبة وفق معايري وتوجهات
املنهاج ،وتت�ضمن هذه الآلية داللة وا�ضحة على فعالية املنهاج وتقيده باملحتوى.
كما يظهر اجلدول موافقة الطلبة على ممار�سة حو�سبة التعليم من خالل ا�ستخدام م�صادر
املعلومات املتوافرة على الإنرتنت لالطالع على امل�ستجدات يف جمال الريا�ضيات والعلوم
الأخرى ،ومبتو�سط ح�سابي (� ،)3.63أما االنحراف املعياري ( )1.42فهو ي�شري �إىل وجود
ت�شتت يف �إجابات الطلبة املبحوثني ،وتت�ضمن هذه الآلية داللة وا�ضحة على وجود اختالف
يف درجة ا�ستخدام الطلبة م�صادر املعلومات ،وت�شري �أي� ًضا �إىل �أن حو�سبة التعليم ت�ستخدم
الإنرتنت للتوا�صل مع املعلم والطالب واملجتمع.
ومما �سبق يت�ضح �أن درجة ت�صورات الطلبة لوعيهم مبمار�سة حو�سبة التعليم جاءت عالية مما
يعني �أنهم يدركون �أهمية ممار�ستها يف حت�سني فهمهم الريا�ضيات.
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يوجد حمتوى وا�ضح وحمدد للمادة العلمية والأمثلة والتمارين والتغذية
الراجعة و�ضرورة االلتزام بها عند التطبيق
االت�صال باملعلم عرب الربيد الإلكرتوين والتحاور معه
االت�صال مبراكز املعلومات املتخ�ص�صة واحلوار املبا�شر معهم
مراجعة الدرو�س املحتاجة �إىل ممار�سة فردية يف �أوقات خارج وقت
احل�صة ال�صفية.
قيام الطلبة بالدخول على املوقع املخ�ص�ص للمنهاج وح�سب تعليمات
املدر�س
قيام املعلم بتقدمي املو�ضوع املراد تدري�سه
تقييم �أداء الدار�سني وفق معيار التوجيهات الإر�شادية املحددة يف
املنهاج
التعرف على االجتاهات العاملية من خالل الويب
املتو�سط العام

الو�سط
االنحراف الدرجة
احل�سابي املعياري
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وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع للدرا�سة الذي ين�ص على ":هل توجد عالقة بني تقديرات
الطلبة لدرجة وعيهم مبفهوم حو�سبة التعليم ودرجة وعيهم مبمار�ستها؟" ،مت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني �إجابات الطلبة على مقيا�س مفهوم حو�سبة التعليم و�إجاباتهم على مقيا�س
ممار�ستهم حلو�سبة التعليم ،وبلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.82وهو ٌّ
دال �إح�صائي ًا ،وي ُعتقد
�أن هذا الأمر منطقي؛ �إذ �إن زيادة ممار�سة الطلبة حلو�سبة التعليم يعطي مدى فهم �أو�سع حلو�سبة
التعليم ،فالطلبة عندما كانوا يدركون �أهمية مفهومها كانوا ميار�سون هذا املفهوم ،وميكن
�أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أثر حو�سبة التعليم يف حت�سني فهمهم الريا�ضيات و�أثرها الإيجابي
فيهم.

تو�صيات الدرا�سة

اعتماداً على نتائج هذه الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
 .1ا�ستخدام املناهج املحو�سبة يف تدري�س الريا�ضيات مما قد ي�سهم يف زيادة حت�صيل الطلبة
� .2أن يهتم خرباء املناهج بتطوير املناهج ب�إدخال مكون الوعي بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ببعدي املفهوم واملمار�سة.
 .3مبادرة وزارة الرتبية والتعليم الأردنية بتوزيع ن�رشات حول �آليات تنفيذ التعليم املحو�سب
وخ�صو� ًصا ما يو�ضح العالقة بني دور املدر�سة والأ�رسة يف حتقيق �أهداف هذا التعلم.
� .4إجراء درا�سات تتناول الك�شف عن اجتاهات الطلبة نحو التعلم با�ستخدام املنهاج
املحو�سب.
 .5القيام بدرا�سات مماثلة لإظهار �أثر ا�ستخدام منهاج الريا�ضيات املحو�سب يف �صفوف
�أخرى ،ومواد �أخرى وربطها ب�سمات �شخ�صيات الطلبة ومنط تعلمهم.
�	.6إجراء درا�سات تتناول الك�شف عن التفاعل ال�صفي الذي يحدث عند ا�ستخدام املنهاج
املحو�سب ،ويف�ضل ا�ستخدام املالحظات ك�أدوات جلمع البيانات.

املراجع

�أبو يون�س� ،إليا�س ( .)1996فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الهند�سة الفراغية ،درا�سة جتريبية
يف ال�صف الثاين الثانوي العلمي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة دم�شق ،دم�شق:
�سوريا.
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العالقة بني الأفكار الالعقالنية وامل�ستوى الدرا�سي واجلن�س
وتقدير الذات لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية
د .لـمـا ماجد القي�سي
ق�سم علم النف�س الرتبوي -كلية العلوم الرتبوية
جامعة الطفيلة التقنية
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني الأفكار الالعقالنية وامل�ستوى الدرا�سي
واجلن�س وتقدير الذات لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية .وقد تكونت عينة الدرا�سة من 280
طالب ًا وطالبة يف م�ستوى البكالوريو�س .و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
تقدير الذات تعزى للجن�س وامل�ستوى الدرا�سي؛ و�أن م�ستويات الأفكار الالعقالنية على �أبعاد
العزو الداخلي للف�شل ،وتقييم الذات ال�سلبي ،و�رسعة االنفعال كانت لدى الإناث �أعلى منها
لدى الذكور ،كما يوجد �أثر للم�ستوى الدرا�سي يف الأفكار الالعقالنية ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل ارتباط تقدير الذات ب�شكل دال �إح�صائي ًا عند الإناث مبقيا�س الأفكار الالعقالنية وبثالثة
�أبعاد هي :تقييم الذات ال�سلبي ،والعزو الداخلي للف�شل ،و�رسعة االنفعال.
الكلمات املفتاحية :تقدير الذات ،الأفكار الالعقالنية ،الفروق اجلن�سية.
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This study investigated the relationship between gender and educational
level on students’ self-esteem and irrational thoughts. Furthermore, the study
examined the relationship between self-esteem and irrational thoughts. A sample of 280 university students, aged 18-23 years, completed the Rosenberg
self-esteem scale and the irrational thoughts questionnaire. The result showed
significant differences in self-esteem due to gender and academic level. For
irrational thoughts, there were significant main effects for gender with higher
levels of irrational thoughts for females. And significant main effect for the academic level was found. Correlation analyses indicated that for females, selfesteem correlated significantly with the global measure of irrational thoughts
and with three subscales: negative self-evaluation, internal attribution of failure and irritability.
Key words: self-esteem, irrational thoughts, gender differences.
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د .لـمـا القي�سي

العالقة بني الأفكار الالعقالنية وامل�ستوى الدرا�سي واجلن�س
وتقدير الذات لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية
د .لـمـا ماجد القي�سي
ق�سم علم النف�س الرتبوي -كلية العلوم الرتبوية
جامعة الطفيلة التقنية
املقدمة

يعد تقدير الذات �أحد �أهم احلاجات النف�سية الأ�سا�سية بالن�سبة للفرد� .إذ �إنّ درجة تقدير
الفرد لذاته ت�ؤثر يف جماالت حياته جميعها .لذلك ف�إن حكم الفرد على نف�سه �أو تقديره
لذاته له دور مهم يف توجيه ال�سلوك وحتديده ،فالأفراد الذين ينظرون �إىل �أنف�سهم على �أنهم
�أفراد غري مرغوب فيهم مييلون �إىل القيام ب�سلوك يتنا�سب مع هذه النظرة ،والأ�شخا�ص الذين
ميلكون مفاهيم �إيجابية عن الذات يتمكنون من التوافق االجتماعي ،ومييلون لو�صف �أنف�سهم
دائم ًا ب�صفات �إيجابية ،يف حني ترتبط املفاهيم ال�سلبية عن الذات ب�سوء التوافق (جرادات،
 .)2006ويعرف تقدير الذات ب�أنه طريقة �شعور الفرد نحو ذاته ،مبا يف ذلك درجة احرتامه
وقبوله �إيّاها ( ،)Corsini, 1987كما يعرف ب�أنه نظرة الفرد لكفاءته وقيمته (Overholser,
 ،)Adams, Lehnert & Brinkman, 1995وب�أنه تقييم الفرد لقدراته و�صفاته وت�رصفاته
( .)Woolfolk, 2001فهو اجتاهات الفرد الإيجابية �أو ال�سلبية جتاه ذاته ،كما يو�ضح مدى
اعتقاده ب�أنه مهم وناجح ،وهكذا يكون تقدير الذات مبثابة خربة ذاتية ،ينقلها الفرد �إىل
الآخرين با�ستخدام الأ�ساليب التعبريية املختلفة (الر�شدان.)1995 ،
فعندما ن�ستخدم مفهوم تقدير الذات يعني �أننا نقوم بتقييم �أنف�سنا من خالل ا�ستخدام
م�صطلحات ن�صف بها �أداءنا يف الن�شاطات املختلفة ،واملعيار الذي ن�ستخدمه لتقييم ذاتنا
ثم
هو مقارنة الأداء احلايل بالأداء ال�سابق ،ومقارنة �أدائنا ب�أداء الآخرين املحيطني بنا ،ومن َّ
ف�إن هذا التقييم هو الذي يحرك م�شاعرنا جتاه الأداء الذي نقوم به ،ف�إذا كان الأداء �ضعيف ًا
�شعرنا مبزاج �سيء جتاه �أنف�سنا (تقدير ذات منخف�ض)ّ � ،أما �إذا كان الأداء قوي ًا ف�إننا ن�شعر مبزاج
جيد جتاه �أنف�سنا (تقدير ذات مرتفع) ،وعموم ًا ف�إنه كلما زاد الفرق بني املعيار املو�ضوع
للأداء وبني الأداء الفعلي �ضعف تقديرنا لذاتنا ،وكذلك ف�إن عدم االن�سجام بني الذات املثالية
والذات الواقعية ي�ؤدي بال�رضورة �إىل انخفا�ض تقدير الذات ،كما ت�شكل الأحكام املعرفية
خلرباتنا من حيث النجاح �أو الف�شل عن�رصاً حا�سم ًا يف تقديرنا لذاتنا ،فتقدير الذات يجمع
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ثم ف�إن العالقة بني تقدير
بني الأحكام املعرفية خلرباتنا وبني م�شاعرنا جتاه هذه اخلربات ،ومن َّ
الذات وبني ال�سلوك عالقة تفاعل متبادل ،فالكيفية التي يدرك بها الفرد ذاته ويقيمها ت�ؤثر
�سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف الطريقة التي ي�سلك بها ،باملقابل ف�إن �سلوكه املبني على خربات النجاح �أو
الف�شل ي�ؤثر يف الكيفية التي يدرك فيها الفرد نف�سه ويقيمها (.)Michael, 1984
وعادة يبد�أ تقدير الذات يف التطور منذ الطفولة .حيث يعتمد يف تطوره على اجتاهات
الوالدين ،و�آراء الآخرين �إىل جانب خربة الأطفال يف ال�سيطرة على البيئة التي يعي�شون
فيها .فمنذ ال�صغر يت�أثر الأفراد بالأ�شخا�ص املهمني يف حياتهم مثل :الوالدان ،املعلمون
والأقران ( .)Atkinson & Hornby, 2002وهكذا ،ف�إن تقدير الذات يتطور مبدئي ًا نتيجة
للعالقات ال�شخ�صية داخل الأ�رسة فاملدر�سة ثم املجتمع الأكرب لذا يتطلب تطور تقدير الذات
لدى الأطفال واملراهقني بيئة متنحهم حرية اال�ستك�شاف والتجريب وحتميهم من اخلطر
(.)Baumrind, 1991
ويعد تقدير الذات من الأمور التي ت�ؤثر يف �إجناز الطالب وحت�صيلهم (& Granthamp
 )Ford, 2003حيث ي�شكل تقدير الذات املرتفع دوراً مهم ًا يف زيادة دافعية الفرد للإجناز
والتعلم ويف تطور �شخ�صيته ،وجعلها �أقل عر�ضة للإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية املختلفة
( . )Robins & Trzesniewski, 2005فقد تبني �أن تقدير الذات املرتفع يرتبط بال�صحة
النف�سية وال�شعور بال�سعادة ،يف حني �أن تقدير الذات املنخف�ض يرتبط مب�شكالت نف�سية
عديدة تت�ضمن االكتئاب والقلق والتوتر (.)Mruk, 1995; Abouserie, 1994
�أما من حيث دور الأفكار الالعقالنية بو�صفها عام ً
ال حمدداً لل�سلوك الإن�ساين ،فقد مت بحثه
من قبل كثري من الباحثني يف ميدان الإر�شاد والعالج النف�سي .وقد تبني �أن التفكري الالعقالين
عرف �ألي�س
يرتبط با�ضطرابات عديدة منها :االكتئاب ،والقلق ،والغ�ضب ،والتوتر .وقد ّ
( )Ellis, 1962الأفكار الالعقالنية على �أنها تقييمات م�ستمدة من افرتا�ضات غري جتريبية
تظهر يف لغة مطلقة ،و�أن التفكري الالعقالين يظهر يف جمل يعرب فيها الفرد با�ستخدام
مفردات احلاجة ،و�أفعال الوجوب مثل :يجب ،الزم ،البد  ،...حيث متثل مطالب ملحة
غري �صحيحة وغري واقعية وت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات عاطفية ،وهي نتاج �أفكار مطلقة المنطقية
 ،كما �أنها معتقدات ت�ؤدي �إىل عدم الراحة والقلق والتوتر وال ت�ساعد على حتقيق الأهداف.
�أما الأفكار العقالنية فهي تعميمات حتتوي على رغبات و�أولويات الفرد ،وهي �صحيحة
وواقعية وذات هدف حقيقي ،مما ي�ؤدي �إىل انفعاالت وعواطف منا�سبة ومن�سجمة تزيد
م�شاعر ال�سعادة واملتعة (عبده1991 ،؛  .)Dryden, 1999كما يرى �ألي�س ()Ellis, 1962
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�أن التفكري الالعقالين يقود �إىل �سوء توافق انفعايل .و�أكد �أن الأفراد لديهم ميل قوي للتفكري
والت�رصف ب�شكل العقالين ،كما �أن لديهم القدرة على التفكري ب�شكل ناقد حول �سلوكهم،
وت�صحيح الأمناط غري املنطقية يف تفكريهم ،واحلكم على �أفكارهم �إن كانت تن�سجم مع
الواقع �أو ًال .وهو يعد الفرد قادراً على �أن يتجنب اال�ضطرابات االنفعالية �أو العقلية وعدم
ال�سعادة �إذا تعلم �أن يرتقي بتفكريه العقالين �إىل احلد الأعلى ،ويخف�ض تفكريه الالعقالين �إىل
احلد الأدنى ( .)Abouserie, 1994ومبا �أن اجتاهات الأفراد امل�ضطربني انفعاليا العقالنية،
ف�إنه من الأف�ضل مهاجمة �أفكارهم الالعقالنية وب�شكل مبا�رش ( .)Patterson, 1980وقد
حدد عدد من الأفكار الالعقالنية ،من بينها :من ال�رضوري �أن نكون حمبوبني من قبل كل
الأ�شخا�ص املهمني يف حياتنا ،وبع�ض النا�س �سيئني ويجب �أن يعاقبوا على ذلك ،ويجب �أ ّال
ت�سري الأمور بالطريقة غري التي يفرت�ض �أن ت�سري عليها ،ويجب �أن يكون الفرد ذا كفاءة عالية
حتى تكون له قيمة ،ومن الأف�ضل جتنب امل�س�ؤوليات وال�صعوبات (Ivey, DAndrea, Ivey
.)& Simek-Morgan, 2002
ويتمثل العالج العقالين االنفعايل مب�ساعدة امل�سرت�شدين يف التخل�ص من الأفكار الالعقالنية،
وا�ستبدالها ب�أفكار واجتاهات عقالنية ( .)Dryden, 1999فمهمة املر�شد تكمن يف ت�صحيح
�أمناط التفكري لدى امل�سرت�شدين ( .)Ivey et al, 2002ففي اخلطوة الأوىل ،يتم التو�ضيح
للم�سرت�شدين ب�أنهم غري منطقيني ،وم�ساعدتهم يف فهم كيف وملاذا �أ�صبحوا كذلك ،و�إظهار
عالقة �أفكارهم الالعقالنية بتعا�ستهم وا�ضطراباتهم االنفعالية� .أما اخلطوة الثانية فهي الإظهار
للم�سرت�شدين �أنهم يبقون على ا�ضطراباتهم� ،إذا ما ا�ستمروا يف التفكري ب�شكل العقالين؛ �أي
�أن تفكريهم الالعقالين احلايل م�س�ؤول عن و�ضعهم ولي�س الت�أثري امل�ستمر للأحداث املحيطة
بهم (.)Patterson, 1980
�أما اخلطوة الثالثة فهي جعل امل�سرت�شدين يغريون �أفكارهم الالعقالنية .ففي حني تعتمد
بع�ض الأ�ساليب العالجية على امل�سرت�شدين ب�أن يقوموا بذلك ب�أنف�سهم ،يرى العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي �أن التفكري غري املنطقي را�سخ بحيث �إنّ امل�سرت�شدين ال ي�ستطيعون تغيريه
ب�أنف�سهم ،و�إمنا يتم تغيريه باملنطق والربهان والإيحاءات واجلدال والإقناع ،والأن�شطة
والواجبات املنزلية (.)Dryden, 1999
�أما اخلطوة الأخرية ،فهي تتجاوز التعامل مع �أفكار العقالنية حمددة لدى امل�سرت�شدين،
وت�أخذ باالعتبار الأفكار الالعقالنية العامة الرئي�سة بالإ�ضافة �إىل فل�سفة حياة �أكرث عقالنية،
لكي يتمكن امل�سرت�شدون من جتنب الوقوع �ضحية للأفكار واملعتقدات الالعقالنية الأخرى،
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ويكت�سب امل�سرت�شدون نتيجة لهذه العملية فل�سفة حياة عقالنية ،وي�ستبدلون االجتاهات
واملعتقدات الالعقالنية ب�أخرى عقالنية .وحاملا يتحقق ذلك يتم التخل�ص من االنفعاالت
ال�سلبية املزعجة وال�سلوك املحبط للذات (.)Patterson, 1980
وقد مت بحث عالقة تقدير الذات والأفكار الالعقالنية باملتغريات الأخرى ب�شكل مو�سع،
�إذ �أجريت درا�سات عديدة حول كل من هذين املتغريين .ومن بني الدرا�سات درا�سة دايل
( )Daly & Burton, 1983التي هدفت �إىل معرفة العالقة بني الأفكار الالعقالنية وتقدير
الذات .وقد مت تطبيقها على ( )251طالب ًا وطالبة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
بني الأفكار الالعقالنية وتقدير الذات املنخف�ض ،كما مت حتديد �أربع �أفكار العقالنية ذات
عالقة بتقدير الذات املنخف�ض وهي طلب احلب والتقبل واملوافقة ،والتوقعات العالية من
الذات ،والقلق ال�شديد ،وجتنب امل�شاكل.
وقد �أجرى مارون وكاي�سون ( )Marron & Kayson, 1984درا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل �أثر اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي يف تقدير الذات لدى طلبة الكليات .وتكونت عينة
الدرا�سة من  160طالب ًا وطالبة .و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �أن تقدير الذات لدى الذكور
كان �أعلى مما هو لدى الإناث .كما �أن تقدير الذات لدى الطلبة اخلريجني كان �أعلى مما هو
لدى الطلبة اجلدد.
كما �أجرى الريحاين ( )1987درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى انت�شار الأفكار الالعقالنية
التي اقرتحها �ألي�س  Ellisيف نظريته بني طلبة اجلامعة الأردنية ،و�أثر اجلن�س والتخ�ص�ص يف
طالب وطالبة يف م�ستوى البكالوريو�س.
التفكري الالعقالين .تكونت عينة الدرا�سة من 400
ٍ
وقد �أظهرت النتائج �أن الأفكار الالعقالنية التي ي�شملها االختبار تنت�رش بني طلبة اجلامعة
بن�سب ترتاوح بني ( .)% 40 - ٪5يف حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود �أثر للجن�س والتخ�ص�ص
يف التفكري الالعقالين.
�أما درا�سة مكلينان ( )Mclennan, 1987فقد هدفت �إىل بحث العالقة بني االكتئاب
وتقدير الذات والأفكار الالعقالنية لدى عينة من الطلبة تكونت من  268طالب ًا وطالبة .وقد
�أ�شارت النتائج �إىل وجود �أفكار العقالنية ذات عالقة بتقدير الذات املنخف�ض واالكتئاب،
يف حني مل تظهر عالقة فيما يتعلق باجلن�س واملكانة الدرا�سية والتفاعل بينهما.
�أما درا�سة �إريك�سون ( )Erickson, 1991فقد هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني الأفكار
الالعقالنية وتقدير الذات واالكتئاب والقلق .وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من الطلبة بلغ
عددهم ( )90طالب ًا وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية .وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
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عالقة بني الأفكار الالعقالنية لدى الطلبة وانخفا�ض تقدير الذات ،بالإ�ضافة �إىل �أن الطلبة
الذين لديهم �أفكار العقالنية �أكرث عر�ضة للإ�صابة باالكتئاب و�أكرث قلق ًا.
كما �أجرى ماركوت ( )Marcotte, 1996درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني الأفكار
الالعقالنية واالكتئاب لدى عينة ترتاوح �أعمارهم ما بني � 18-11سنة .وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود عالقة بني املتغريين .كما �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق بني الدرجات الكلية
على مقيا�س الأفكار الالعقالنية تعزى للجن�س �أو العمر.
كما هدفت درا�سة جوب وفريمتان ورو�س (� )Chubb, Fertman & Ross, 1997إىل
اختبار فيما �إذا كان هنالك فروق بني اجلن�سني وتقدير الذات �أثناء فرتة املدر�سة ،وقد بلغ عدد
�أفراد الدرا�سة  174طالبا وطالبة من �ضمن طلبة ال�صف التا�سع حيث مت �إجراء م�سح لهم ملدة
�أربع �سنوات وذلك منذ عام  1989وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الذكور كان لديهم
تقدير الذات �أعلى من الإناث.
�أما درا�سة كولتمان وواط�سون ( )Quatman & Watson, 2001فقد هدفت �إىل بحث
الفروق بني اجلن�سني وتقدير الذات لدى املراهقني .وقد تكونت عينة الدرا�سة من 545
مراهق ًا يف ال�صفوف :الثامن ،والعا�رش ،والثاين ع�رش .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجات
الذكور على مقيا�س تقدير الذات كانت �أعلى من درجات الإناث .يف حني مل تظهر النتائج
�أية فروق بني ال�صفوف الدرا�سية وتقدير الذات.
كما �أجرى كونر و�آخرون (Connor, Poyrazli, Ferrer-Wreder & Grahame,
 )2004درا�سة بحثت العالقة بني العمر وتقدير الذات ،بالإ�ضافة �إىل معرفة الفروق بني اجلن�س
وتقدير الذات ،فقد مت �إجراء الدرا�سة على عينة من طلبة ال�صفوف :ال�ساد�س حتى الثاين
ع�رش ،وقد بلغ عددهم  149طالب ًا وطالبة  .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال يوجد فروق
دالة �إح�صائي ًا بني العمر وتقدير الذات .كما �أنه مل يظهر �أثر للجن�س يف تقدير الذات.
وقام بوكراجاك و�آخرون ( )Pokrajac & Zivcic, 2005بدرا�سة ملعرفة الفروق بني
اجلن�سني يف مركز ال�ضبط وتقدير الذات وعدم الر�ضا اجل�سمي لدى عينة من الطلبة اجلامعيني
الكرواتيني .وتكونت العينة من  717طالب ًا وطالبة .وقد بينت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني الذكور والإناث على كل املتغريات .كما �أن تقدير الذات لدى الذكور �أعلى مما
هو لدى الإناث.
كما �أجرى العنزي ( )El-Anzi, 2005درا�سة هدفت �إىل اختبار العالقة بني الإجناز
الأكادميي واملتغريات التالية :تقدير الذات والقلق والتفا�ؤل والت�شا�ؤم .وقد تكونت عينة
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هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق هدفني :الأول التعرف �إىل الفروق بني اجلن�سني وبني امل�ستويات
الدرا�سية ،من حيث تقدير الذات واالجتاهات الالعقالنية .والهدف الثاين :اختبار العالقة
بني تقدير الذات واالجتاهات الالعقالنية لدى عينة من طلبة جامعة الطفيلة التقنية.
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�أهداف الدرا�سة

f
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نظراً �إىل �أهمية العالقة بني الأفكار الالعقالنية وتقدير الذات لدى الطلبة و�إىل ما لها من
ت�أثري يف التح�صيل الأكادميي وعملية التكيف النف�سي واالجتماعي عند الطلبة داخل اجلامعة
برز االهتمام ب�إجراء مثل ذلك النوع من الدرا�سة وذلك للتعرف على الفروق بني اجلن�س
وامل�ستوى الدرا�سي يف تقدير الذات والعالقة بني الأفكار الالعقالنية وتقدير الذات.
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طالب وطالبة من كلية التعليم الأ�سا�سي يف الكويت .وقد �أظهرت النتائج
الدرا�سة من 400
ٍ
وجود ارتباط �إيجابي دال �إح�صائي ًا بني الإجناز الأكادميي وتقدير الذات ،يف حني ال توجد
فروق بني اجلن�سني يف متغريات تقدير الذات والإجناز الأكادميي ،كما �أنه مل يظهر ارتباط بني
العمر وتقدير الذات.
�أما درا�سة جرادات ( )2006فقد هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر كل من اجلن�س وامل�ستوى
الدرا�سي يف تقدير الذات واالجتاهات الالعقالنية ،بالإ�ضافة �إىل العالقة بني تقدير الذات
واالجتاهات الالعقالنية لدى عينة تكونت من  397طالب ًا وطالبة يف م�ستوى البكالوريو�س.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى �إىل اجلن�س �أو امل�ستوى
الدرا�سي ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن تقدير الذات دال �إح�صائي ًا لدى الإناث �أكرث مما هو عند
الذكور ،كما تبني �أنه ال يوجد �أثر للم�ستوى الدرا�سي يف االجتاهات الالعقالنية.
ويت�ضح مما �سبق �أن الدرا�سات املتوافرة ت�شري �إىل �أن تقدير الذات لدى الذكور يكون �إما
�أعلى من تقدير الذات لدى الإناث �أو م�ساوي ًا له ،كما �أظهرت معظم الدرا�سات �أن م�ستوى
تقدير الذات ال يختلف باختالف امل�ستوى الدرا�سي .كما يالحظ قلة الدرا�سات التي تناولت
بحث العالقة بني تقدير الذات والأفكار الالعقالنية ،مما ي�ستدعي �إجراء املزيد من الدرا�سات
حول هذا املو�ضوع لتو�ضيح هذه العالقة لدى اجلن�سني كليهما ويف بيئات وجمتمعات خمتلفة،
كما �أن �إجراء املزيد من هذه الدرا�سات �سوف يكون لها ت�ضمينات �إر�شادية على جانب كبري
من الأهمية.
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د .لـمـا القي�سي

تهدف الدرا�سة للإجابة عن الفرو�ض التالية:
 -1هل توجد فروق جوهرية بني الذكور والإناث يف تقدير الذات؟
 -2هل توجد فروق جوهرية على بعد تقدير الذات تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي؟
 -3هل توجد فروق جوهرية بني الذكور والإناث يف الأفكار الالعقالنية؟
 -4هل توجد فروق جوهرية للأفكار الالعقالنية تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي؟
 -5هل توجد عالقة بني الأفكار الالعقالنية وتقدير الذات ؟

�أهمية الدرا�سة

تهدف العملية الإر�شادية ،ب�شكل عام� ،إىل رفع م�ستوى ال�صحة النف�سية والتكيف لدى
امل�سرت�شدين� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم االجتماعية والنف�سية والأكادميية.
لذلك يقع على عاتق املر�شد مهام وواجبات يجب �أن يقوم بها يف �أثناء عمله تتمثل يف
مهمات وقائية ،و�أخرى عالجية� .أما الواجبات التي على املر�شد القيام بها فهي الك�شف عن
الطلبة الذين لديهم تقدير منخف�ض لذواتهم ،ومن ثم م�ساعدتهم يف تغيري نظرتهم لأنف�سهم
لت�صبح �أكرث �إيجابية؛ مما يزيد من �شعورهم بالر�ضا وال�سعادة والتكيف يف حياتهم ،وينعك�س
ثم على حت�صيلهم الأكادميي .وقد يكون لتقدير
ذلك �إيجابي ًا على دافعيتهم للدرا�سة ومن َّ
الذات املنخف�ض عالقة بالأفكار الالعقالنية لدى الطلبة؛ مما يظهر احلاجة �إىل تطوير برامج
عالجية تهدف �إىل تغيري الأفكار الالعقالنية لديهم ،وم�ساعدتهم يف التفكري بطريقة �أكرث
عقالنية ،قد يكون لها �أثر بالغ يف زيادة تقدير الذات لديهم.
لهذا ف�إن بحث العالقة بني تقدير الذات والأفكار الالعقالنية قد يكون له فائدة كبرية
بالن�سبة للمر�شدين يف التعرف �إىل العوامل التي ت�ؤثر يف جعل تقدير الذات لدى بع�ض
امل�سرت�شدين منخف� ًضا ،ومن ثم اختيار الأ�ساليب الإر�شادية املنا�سبة للتعامل مع هذه العوامل؛
مما ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى تقدير الذات لدى ه�ؤالء امل�سرت�شدين.

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج الدرا�سة مبا يلي:
 اقت�رصت الدرا�سة احلالية على جميع طلبة البكالوريو�س يف جامعة الطفيلة التقنية للعامالدرا�سي .2008/2007

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 اقت�رصت �أداة تقدير الذات على ع�رش فقرات. اقت�رصت �أداة الأفكار الالعقالنية على �أربعة �أبعاد هي :تقييم الذات ال�سلبي ،واالعتمادية،والعزو الداخلي للف�شل ،و�رسعة االنفعال.
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عينة الدرا�سة

لقد تكونت عينة الدرا�سة من  280طالب ًا وطالبة منهم ( )157طالب ًا و ( )123طالبة
موزعني على كافة امل�ستويات الدرا�سية ،وقد مت اختيار �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
العنقودية بالن�سبة لل�شعب الدرا�سية يف كليات اجلامعة ويو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
عدد �أفراد عينة الدرا�سة موزعني ح�سب اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي
اجلن�س

ذكور
�إناث
املجموع
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات مرحلة البكالوريو�س يف جامعة الطفيلة
التقنية /الأردن للف�صل الأول من العام الدرا�سي  2008/2007والبالغ عددهم 2800
( 1570من الذكور و 1230من الإناث).

امل�ستوى الدرا�سي

f
`

```Y

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

10

�أوىل

ثانية

ثالثة

رابعة

املجموع

58
41
99

53
46
99

24
21
45

22
15
37

157
123
280

`d G h ``Ç`»`d G

تقدير الذات :مدى قبول الفرد واحرتامه لذاته ،والقيمة التي يعطيها لنف�سه .ويعرب عنها
�إجرائي ًا مبجموع الدرجات التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س تقدير الذات.
الأفكار الالعقالنية :جمموعة الأفكار �أو املعتقدات غري املنطقية التي يتبناها الفرد ،وت�ؤثر
يف �أفكاره و�سلوكه .ويعرب عنها �إجرائي ًا مبجموع الدرجات التي يح�صل عليها الطالب على
مقيا�س الأفكار الالعقالنية.

`¡U

م�صطلحات الدرا�سة

العالقة بني الأفكار الالعقالنية وامل�ستوى الدرا�سي واجلن�س
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د .لـمـا القي�سي

�أدوات الدرا�سة
 -1مقيا�س روزنربغ لتقدير الذات:

لقد ترجم هذا املقيا�س من قبل ذويب ( ،)2006ومت ا�ستخدامه �أدا ًة لقيا�س تقدير الذات
يف الدرا�سة احلالية .يتكون املقيا�س من  10فقرات تقي�س تقدير الذات لدى املراهقني
والرا�شدين ،وتكون الإجابة عن هذه الفقرات من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج
الرباعي ،بحيث ميثل الرقم (� )1أوافق ب�شدة ،وميثل الرقم ( )4ال �أوافق ب�شدة .وجتمع
الفقرات بعد �إجراء تدريج عك�سي للفقرات امل�صوغة ب�شكل �إيجابي .وترتاوح الدرجات
من  40-10بحيث ت�شري الدرجات الأعلى �إىل تقدير ذات �أعلى .وللت�أكد من �صدق الأداة
فقد �أ�شارت (الذويب� )2006 ،إىل �أنه قد مت عر�ض املقيا�س على �سبعة من املتخ�ص�صني
يف الإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي يف اجلامعة الأردنية لالطالع على وجهات نظرهم فيما
يتعلق بال�صياغة اللغوية ومدى مالءمة الفقرات ملجتمع الدرا�سة وقد �أجمع املحكمون على
�أن الفقرات جميعها مالئمة� .أما بالن�سبة لثبات الأداة فقد مت ح�ساب معامل ثبات االت�ساق
الداخلي وذلك بتطبيق معادلة كرونباخ الفا وقد بلغت قيمة �ألفا ()80.8

 -2مقيا�س الأفكار الالعقالنية:

لقد ترجم هذا املقيا�س من قبل جرادات ( )2006من اللغة الأملانية �إىل اللغة العربية ،ومت
ا�ستخدامه �أدا ًة لقيا�س الأفكار الالعقالنية يف الدرا�سة احلالية .يتكون املقيا�س من  30فقرة،
تتم الإجابة عنها من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج ال�سدا�سي ،بحيث ميثل الرقم ( )0ال
�أوافق ب�شدة ،وميثل الرقم (� )5أوافق ب�شدة .وتتوزع فقرات املقيا�س على �أربعة �أبعاد هي:
-1تقييم الذات ال�سلبي :يظهر امل�ستجيبون الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا
البعد �أن نظرتهم �سلبية جتاه �أنف�سهم .فهم غالب ًا ما يفكرون ب�أنهم فا�شلون ،وانْ ال قيمة لهم،
وال ي�سيطرون على حياتهم ب�شكل �صحيح .وت�شري الدرجات الأعلى على هذا البعد �إىل
م�ستوى �أعلى يف تقييم الذات ال�سلبي .ويتكون هذا البعد من  7فقرات.
ب -االعتمادية :يظهر امل�ستجيبون الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا البعد
�أنهم يولون �أهمية كبرية لآراء الآخرين .فهم بحاجة لأن يحبهم الآخرين ،و�أن ي�رس الأفراد
مبا يعملونه �أو مبا يقومون به من �سلوكيات .وت�شري الدرجات الأعلى �إىل اعتمادية �أعلى.
ويتكون هذا البعد من  4فقرات.
-5العزو الداخلي للف�شل :يظهر امل�ستجيبون الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا
البعد �أنهم يعزون �أ�سباب ف�شلهم لأنف�سهم .فعندما ت�سري الأمور على عك�س ما يتوقعون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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للإجابة عن ال�س�ؤال االول الذي ين�ص على "هل توجد فروق جوهرية بني الذكور والإناث
يف تقدير الذات؟

½

عر�ض النتائج
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

f
`

لقد مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على مقيا�سي
تقدير الذات والأفكار الالعقالنية.
كما ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ملعرفة الفروق بني اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي على
مقيا�س تقدير الذات بالإ�ضافة �إىل اختبار �شافيه للمقارنات البعدية للأو�ساط احل�سابية للتعرف
�إىل الفروق يف امل�ستوى الدرا�سي.
كما مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد للتعرف �إىل الفروق بني �أبعاد الأفكار الالعقالنية
واجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.
ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ملعرفة العالقة بني تقدير الذات والأفكار الالعقالنية لدى
الطلبة.

```Y

الأ�ساليب الإح�صائية

10

`¡U

�أو عندما يف�شلون يلقون اللوم على �أنف�سهم .وت�شري الدرجات الأعلى على هذا البعد �إىل
م�ستوى �أعلى يف العزو الداخلي للف�شل .ويتكون هذا البعد من  9فقرات.
�-8رسعة االنفعال :يظهر امل�ستجيبون الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا البعد
�أن لديهم ح�سا�سية عالية للمثريات اخلارجية.فامل�شكالت ال�صغرية غالب ًا ما تثري غ�ضبهم،
وم�شاعرهم جترح ب�سهولة .كما �أنهم يتذمرون من الواجبات غري ال�سارة التي يطلب منهم
القيام بها ،وت�شري الدرجات الأعلى على هذا البعد �إىل �رسعة انفعال �أعلى .ويتكون هذا البعد
من  10فقرات.
وللت�أكد من �صدق الأداة فقد �أ�شار (جرادات� )2006 ،إىل �أنه مت عر�ض املقيا�س على
متخ�ص�صني يف اللغة لإبداء ر�أيهم يف مدى دقة الرتجمة وت�صحيح الأخطاء وقد مت تعديل 3
فقرات� .أما بالن�سبة لثبات مقيا�س الأفكار الالعقالنية فقد مت ح�ساب معامل ثبات االت�ساق
الداخلي وقد بلغت قيمته � ،84أما الثبات للأبعاد الفرعية للمقيا�س فهي على التوايل:
(.)0.72 ،0.68 ،0.65 ،0.65
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مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على مقيا�س
تقدير الذات وفق ًُا ملتغري اجلن�س ،ويو�ضح ذلك اجلدول رقم ()2

اجلدول رقم ()2
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة
علىمقيا�س تقدير الذات
اجلن�س
ذكور
اناث

الو�سط احل�سابي
27.222
27.041

العدد
157
123

االنحراف املعياري
74.
81.

عما �إذا كان هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (=)α 0.05
وللك�شف ّ
بني متو�سطات تقدير الذات تعزى للجن�س ،ا�ستخرجت نتائج حتليل التباين الأحادي (One
 )way anovaللفروق بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو تقدير الذات تعزى
ملتغري اجلن�س وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الأحادي لتقدير الذات يف �ضوء متغري اجلن�س
م�صدر التباين
اجلن�س
اخلط�أ
املجموع

جمموع املربعات
2.3
165.99
206454

درجات احلرية
1
278
280

متو�سط املربعات
2.3
597.

قيمة ف
3.84

الداللة االح�صائية
0.04

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3وجود فرق جوهري بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
تقدير الذات تعزى للجن�س حيث كانت الداللة الإح�صائية �أقل من ( )0.05وتبني �أن تقدير
الذات للذكور �أعلى من الإناث على مقيا�س تقدير الذات.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على "هل توجد فروق جوهرية على بعد تقدير
الذات تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي؟".
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة الدرا�سة على
مقيا�س تقدير الذات وفق ًُا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ويو�ضح ذلك اجلدول رقم ()4

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة
على مقيا�س تقدير الذات

الثالثة
الرابعة

الرابعة
الثانية
الأوىل
الثانية
الأوىل

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010

امل�ستوى الدرا�سي ( )Iامل�ستوى الدرا�سي ()J

فرق املتو�سطات ()I-J

م�ستوى الداللة

-8.2821
*1.4300
*1.4300

64.
000.
000.
000.
000.

*1.5128
*1.5128
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اجلدول رقم ()6
ً
نتائج اختبار �شيفيه لتحديد الفروق يف تقدير الذات وفقا للم�ستوى الدرا�سي

`G Ä

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فرق جوهري يف متو�سطات تقديرالذات تعزى
للم�ستوى الدرا�سي ،ولتحديد ل�صالح من كانت الفروق مت �إجراء املقارنات البعدية بني
الأو�ساط احل�سابية لدرجة تقدير الذات باختالف امل�ستوى الدرا�سي با�ستخدام اختبار �شافيه
( )Scheffeواجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.

½

م�صدر التباين
امل�ستوى الدرا�سي
اخلط�أ
املجموع

جمموع املربعات
106.54
16.74
206454

درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف
158.763
35.52
3
224.
276
280

الداللة االح�صائية
0.00

10

f
`

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الأحادي لتقدير الذات ح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي

```Y

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن هنالك فروق ًا يف املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ،حيث كان املتو�سط احل�سابي على الدرجة الكلية لل�سنة الأوىل والثانية ()26
وهو �أقل بالن�سبة لل�سنة الثالثة والرابعة وملعرفة فيما �إذا كانت الفروق يف املتو�سطات احل�سابية
يف اجلدول رقم ( )4دالة �إح�صائي ًا ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي وذلك كما هو
وا�ضح يف اجلدول رقم (.)5

`d G h ``Ç`»`d G

امل�ستوى الدرا�سي
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة

االنحراف املعياري
000.
000.
57.
50.

`¡U

الو�سط احل�سابي
26.000
26.000
27.43
27.51
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امل�ستوى الدرا�سي ( )Iامل�ستوى الدرا�سي ()J
الثانية
الأوىل

الثالثة
الرابعة
الثانية
الثالثة
الرابعة

فرق املتو�سطات ()I-J
*-1.4300
*-1.5128
000.
*-1.4300
*-1.5128

م�ستوى الداللة
000.
000.
1.000
000
000.

ويت�ضح من اجلدول �أن هناك فروق ًا كانت ل�صالح ال�سنة الرابعة بالن�سبة لل�سنة الأوىل
والثانية وكانت ذات داللة ،يف حني مل يكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ال�سنة
الرابعة والثالثة .كما ك�شفت املقارنات البعدية �أن الفروق كانت ل�صالح ال�سنة الثالثة بالن�سبة
لل�سنة الأوىل والثانية وكانت ذات داللة ،يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة بني ال�سنة
الثانية والأوىل.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على "هل توجد فروق جوهرية بني الذكور
والإناث يف الأفكار الالعقالنية؟".
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على مقيا�س
الأفكار الالعقالنية وفق ًُا ملتغري اجلن�س ،ويو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على
مقيا�س �أبعاد الأفكار الالعقالنية
الأبعاد
تقييم
الذات ال�سلبي
االعتمادية
العزو
الداخلي للف�شل
�سرعة
االنفعال

اجلن�س
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

الو�سط احل�سابي
13.694
16.178
39.44
38.86
7.44
8.74
21.39
24.67

االنحراف املعياري
7.786
9.2789
23.58
21.73
4.11
4.89
10.41
12.36

عما �إذا كان هنالك فروق جوهرية ما بني متو�سطات �أبعاد الأفكار الالعقالنية
وللك�شف ّ
تعزى للجن�س مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد ويو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)8

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()8
نتائج حتليل التباين املتعدد لأبعاد الأفكار الالعقالنية يف �ضوء متغري اجلن�س

تقييم الذات
ال�سلبي

االعتمادية
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امل�ستوى الدرا�سي
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة

�أبعاد الأفكار الالعقالنية

الو�سط احل�سابي
30.000
30.000
10.80
10.00
37.000
37.000
40.400
39.333

االنحراف املعياري
000.
000.
3.939
000.
000.
000.
25.607
26.103
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اجلدول رقم ()9
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على
مقيا�س �أبعاد الأفكار الالعقالنية

`G Ä

للإجابة علن ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على "هل توجد فروق جوهرية للأفكار الالعقالنية
تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي؟".
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على مقيا�س
�أبعاد الأفكار الالعقالنية وفق ًُا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ويو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)9

½

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

10

f
`

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات �أبعاد الأفكار
الالعقالنية تعزى للجن�س على الأبعاد (تقييم الذات ال�سلبي والعزو الداخلي للف�شل و�رسعة
االنفعال) .يف حني ال يوجد فروق ذات داللة على البعد الثاين وهو االعتمادية.

```Y

اخلط�أ
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اجلن�س

425.75
23.52
116,52
741.93
19961.4
144383.44
5558.350
35548.508

الداللة
االح�صائية
0.016
0.832
0.016
0.017

`¡U

م�صدر
التباين

�أبعاد الأفكار
الالعقالنية
تقييم الذات ال�سلبي
االعتمادية
العزو الداخلي للف�شل
�سرعة االنفعال
تقييم الذات ال�سلبي
االعتمادية
العزوالداخلي للف�شل
�سرعة االنفعال

جمموع املربعات

درجات
احلرية
1
1
1
1
278
278
278
278

متو�سط
املربعات
425.75
23.52
116.62
741.93
71.804
519.36
19.994
127.872

قيمة
ف
5.929
0.045
5.833
5.802
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امل�ستوى الدرا�سي
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة

الو�سط احل�سابي
16.000
16.000
5.9300
5.487
43.000
43.000
17.590
16.5

�أبعاد الأفكار الالعقالنية
العزو الداخلي
للف�شل

�سرعة االنفعال

االنحراف املعياري
000.
000
2.124
5020.
000.
000
5.4181
1.5060

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات �أبعاد الأفكار
عما �إذا كان هنالك فروق ذات داللة
الالعقالنية تعزى للم�ستوى الدرا�سي .وللك�شف ّ
�إح�صائية ما بني متو�سطات �أبعاد الأفكار الالعقالنية تعزى للم�ستوى الدرا�سي مت ا�ستخدام
حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAويو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين املتعدد لأبعاد الأفكار الالعقالنية ح�سب متغري
امل�ستوى الدرا�سي
م�صدر
التباين
امل�ستوى
الدرا�سي

اخلط�أ

�أبعاد الأفكار
الالعقالنية
تقييم الذات ال�سلبي
االعتمادية
العزوالداخلي للف�شل
�سرعة االنفعال
تقييم الذات ال�سلبي
االعتمادية
العزوالداخلي للف�شل
�سرعة االنفعال

جمموع
املربعات
18851.143
450.967
5199.227
33121.176
1536.000
143956.000
475.741
3169.267

درجات
احلرية
3

276

متو�سط
املربعات
6283.714
150.323
1733.076
11040.4
5.565
521.580
1.724
11.483

الداللة
قيمة ف االح�صائية
0.000 1129.105
834.
228.
000
1005.440
000
961.468

يت�ضح من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات �أبعاد
الأفكار الالعقالنية تعزى للم�ستوى الدرا�سي وذلك على بعد تقييم الذات ال�سلبي وكان
ل�صالح ال�سنة الأوىل والثانية ،يف حني مل يكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ال�سنة
الرابعة والثالثة ،كما ي�شري اجلدول �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
(= .)α 0.05لبعدي العزو الداخلي للف�شل و�رسعة االنفعال ل�صالح ال�سنة الأوىل والثانية،
يف حني ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائي ًا على البعد الثاين وهو االعتمادية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س
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وللإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س الذي ين�ص على "هل توجد عالقة بني الأفكار الالعقالنية
وتقديرالذات؟" .مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون لتو�ضيح العالقة وقد تبني �أن قيمة معامل
االرتباط هو 0.977مما ي�شري �إىل �أن العالقة بني تقدير الذات والأفكار الالعقالنية عالقة
عك�سية وذات داللة �إح�صائية .حيث تبني �أنه كلما زادت الأفكار الالعقالنية بني الطالب
�أدى ذلك �إىل انخفا�ض تقدير الذات.
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل بحث العالقة بني الأفكار الالعقالنية وامل�ستوى الدرا�سي واجلن�س
وتقدير الذات لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية.
�أظهرت النتائج وجود فروق بني اجلن�سني يف تقدير الذات ل�صالح الذكور ،مما ي�شري �إىل
�أن الذكور يحرتمون انف�سهم وي�شعرون بالر�ضا عن �إجنازاتهم ،وبالكفاءة الالزمة للقيام
بواجباتهم بدرجة تفوق الإناث ،ويعود ذلك �إىل طبيعة �أ�ساليب الرتبية الوالدية التي ت�ؤدي
دوراً يف تعزيز مكانة الرجل منذ ال�صغر .كما �أن العوامل الثقافية التي تتحدد يف �ضوئها
الأدوار اجلن�سية قد ت�ؤثر يف م�ستوى تقدير الذات لدى اجلن�سني .وتت�شابه نتائج الدرا�سة
احلالية مع نتائج درا�سة مارون وكاي�سون ( )Marron & Kayson, 1984وبوكراجاك
و�آخرون ( )Pokrajac & Zivcic, 2005وكوامتان وواط�سون (Quatman & Watson,
 )2001وجوب وفريمتان ورو�س ( )Chubb, Fertman & Ross, 1997التي بينت �أن تقدير
الذات لدى الذكور كان �أعلى مما هو لدى الإناث .يف حني تختلف نتائج الدرا�سة مع نتائج
درا�سة كونر و�آخرين ( )Connor et al, 2004التي �أثبتت �أنه ال يوجد فروق بني اجلن�سني
يف م�ستويات تقدير الذات.
كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود فروق بني امل�ستويات الدرا�سية يف تقدير الذات
ل�صالح ال�سنة الثالثة والرابعة وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة مارون وكاي�سون
( )Marron & Kayson, 1984التي �أظهرت �أن تقدير الذات لدى الطلبة اخلريجني كان
�أعلى مما هو لدى الطلبة اجلدد .يف حني تختلف النتائج مع نتائج درا�سة العنزي (El-Anzi,
 )2005التي �أظهرت عدم وجود ارتباط بني العمر وتقدير الذات لدى طلبة الكليات ،كما
�أنها تختلف مع نتائج عدد من الدرا�سات التي �أجريت على طلبة املدار�س الثانوية ،من بينها
درا�سة جوب وفريمتان ورو�س ( )Chubb, Fertman & Ross, 1997التي �أظهرت �أن العمر
مل يختلف ب�شكل دال �إح�صائي ًا خالل �سنوات املدر�سة الثانوية الأربعة؛ ودرا�سة كوامتان
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وواط�سون ( )Quatman & Watson, 2001التي �أ�شارت �إىل عدم وجود �أثر مل�ستوى
ال�صف يف تقدير الذات.
وكذلك من النتائج املهمة التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة �أن هناك فروق ًا بني اجلن�سني يف
الأفكار الالعقالنية .فقد تبني �أن درجات الأفكار الالعقالنية على �أبعاد تقييم الذات ال�سلبي
والعزو الداخلي للف�شل و�رسعة االنفعال لدى الإناث �أعلى مما هي لدى الذكور .فالإناث
إنهن يلمن �أنف�سهن �أكرث فيما يتعلق
ميلن �أكرث لعزو الأخطاء �أو خربات الف�شل لأنف�سهن؛ �إذ � ّ
بهذه الأخطاء �أو العواقب ال�سلبية لل�سلوكيات على الرغم من �أن �أ�سبابها قد ترجع �إىل ظروف
خارجة عن �سيطرتهن .كما �أن م�ستوى �رسعة االنفعال لدى الإناث يظهر �أن لديهن ح�سا�سية
�أعلى للمثريات اخلارجية مقارنة مع بالذكور .ويعك�س ذلك �أن حاجة الإناث للخدمات
الإر�شادية تفوق حاجة الذكور لها ،خا�صة �إذا �أخذنا باالعتبار �أن التفكري الالعقالين يرتبط
ايجابي ًا باال�ضطرابات وامل�شكالت النف�سية املختلفة.
تختلف نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ماركوت ( )Marcotte, 1996ودايل وبورتون
( )Daly & Burton, 1983التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف املعتقدات
الالعقالنية .ورمبا يعزى �سبب هذا االختالف �إىل عوامل ثقافية.
و�أظهرت النتائج كذلك وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني امل�ستويات الدرا�سية يف الأفكار
الالعقالنية .وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة ماركوت (Marcotte,
 )1996التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق يف التفكري الالعقالين يعزى للعمر وامل�ستوى
الدرا�سي.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا بني تقدير الذات والأفكار
الالعقالنية لدى �أفراد العينة .مبعنى �أن تقدير الذات املنخف�ض لدى الطلبة له �أثر بالغ يف
تفكريهم وانفعاالتهم ورغباتهم و�أهدافهم ،كما ت�ؤدي الأفكار الالعقالنية �إىل تقدير ذات
منخف�ض لديهم .لذلك ي�ستطيع املر�شدون اال�ستفادة من هذه العالقة �إما باالرتقاء مب�ستوى
التفكري العقالين وتغيري الأفكار الالعقالنية لدى الطلبة و� ّإما بتعزيز تقدير الذات لديهم .فبما
�أن تقدير الذات والأفكار الالعقالنية يرتبطان ب�شكل دال �إح�صائي ًا ،ف�إن التغريات يف �أحد
املتغريين �ست�ؤدي �إىل تغريات يف املتغري الآخر .لذلك على املر�شدين توجيه امل�سرت�شدين نحو
اال�شرتاك يف �أن�شطة تهدف �إىل حت�سني تقدير الذات لديهم وت�شجيعهم على طريقة التفكري
العقالين التي �ستعمل على حت�سني تقدير الذات لديهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة دايل وبورتون ( )Daly & Burton, 1983التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�شارت �إىل وجود عالقة �سلبية بني تقدير الذات والأفكار الالعقالنية .كما تتفق مع نتائج
درا�سة مكلينان ( )Mclennan, 1987التي �أ�شارت �إىل وجود �أفكار العقالنية ذات عالقة
بتقدير الذات املنخف�ض .وتتفق �أي� ًضا مع نتائج درا�سة (جرادات )2006 ،التي �أ�شارت �إىل
وجود عالقة بني تقدير الذات املنخف�ض والأفكار الالعقالنية.
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Abouserie, R. (1994). Sources and levels of stress in relation to locus of control
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بنا ًء على نتائج الدرا�سة ومناق�شتها يف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة ف�إن الباحثة تو�صي مبا
يلي:
� -1إجراء املزيد من الدرا�سات التي تركز على الأفكار الالعقالنية وعالقتها مبتغريات �أخرى
كالتح�صيل الأكادميي.
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الأبناء.
 -3و�ضع برامج �إر�شادية للطلبة لبيان الآثار النف�سية وال�سلوكية ال�سلبية للأفكار الالعقالنية
وعالقتها بالتكيف اجلامعي والتح�صيلي.
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تقومي كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية
بجامعة ال�سلطان قابو�س من وجهة نظر امل�شرفني واملعلمني
د .طاهر عبد الكرمي �سلوم
ق�سم املناهج و�أ�صول التدري�س
كلية الرتبية -جامعة دم�شق

د.عبد املجيد غالب املخاليف
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية الرتبية -جامعة ال�سلطان قابو�س
امللخ�ص

هدف الدرا�سة تق�صي كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية
بجامعة ال�سلطان قابو�س للأعوام الدرا�سية  2006-2003من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم
خريجاً ،و( )20معلم ًا �أول؛
الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان ،و�شملت العينة )122( :معلم ًا ّ
و( )16م�رشفاً .وا�ستخدم الباحثان �أداة بحث هي ا�ستبانة من �إعداد الباحثني موزعة على
�أربعة حماور هي :الكفايات املهنية الرتبوية ،والكفايات التخ�ص�صية العلمية ،والكفايات
الذاتية ال�شخ�صية ،وكفايات تنمية البيئة واملجتمع ،و�أجريت لها معامالت ال�صدق والثبات
الالزمة.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع متو�سط درجات الكفايات الرئي�سة لدى اخلريجني؛
�إذ تراوح بني (� )4.06-3.33أو يف حدود م�ستوى الكفاية املحدد يف وزارة الرتبية
بـ ،3.75مع وجود خلل يف بع�ضها مثل :ت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة ،ومراعاة
الفروق الفردية بني الطالب ،وو�ضع خطط عالجية للطالب بطيئي التعلم ،و ا�ستخدام قوائم
فح�ص الأداء ،والأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو التاريخية ،والر�سوم البيانية التخ�ص�صية،
والإ�سهام يف حل امل�شكالت االجتماعية؛ كما بينت وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سط
درجات كفايات اخلريجني ،و م�ستوى الكفاية  ٪75ل�صالح اخلريجني .وخل�صت الدرا�سة
�إىل تو�صيات لإخ�ضاع املعلمني يف امليدان لدورات تدريبية حول الكفايات التي �أ�شري �إىل
خلل يف ممار�ستها ،وتعزيزها يف املقررات الدرا�سية يف كليتي الرتبية والآداب.
الكلمات املفتاحية :التقومي ،الكفاية ،الدرا�سات االجتماعية ،املعلم الأول ،امل�رشف.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/19 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/13 :م
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The present study aimed at investigating performance of teaching competencies by social studies teachers (graduated from College of Education - Sultan Qaboos University for the years of 2003 - 2006) from the point of view of
teacher supervisors, senior teachers, and teachers. The researchers developed
a comprehensive checklist of (4) domains of competencies. The instrument
was distributed to a study sample of 122 teachers, 20 senior teachers, and 16
teacher supervisors after being tested for validity and reliability.
The results of study revealed that social studies teachers posses a number of
the main competencies by the mean of (3,33-4,06) compared to the standard
level of the Ministry of Education (3,75). However teachers were in short of
a number of sub professional competencies such as designing new learning
strategies and organizing learning activities suitable for individual differences.
In the light of those findings the study concluded with recommendations such
as: covering the real needs of the student/teachers to deal with shortcomings
of sub competencies during pre – service preparation courses and providing
in-service teacher training programs that aimed at fulfilling the needs of social
studies teachers in dealing with shortcomings in such sub competencies.
Key words: evaluation, competency, social studies, senior teacher, supervisor.

تقومي كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية

232

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .طاهر �سلوم ،د .عبداملجيد املخاليف

تقومي كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية
بجامعة ال�سلطان قابو�س من وجهة نظر امل�شرفني واملعلمني
د .طاهر عبد الكرمي �سلوم
ق�سم املناهج و�أ�صول التدري�س
كلية الرتبية  -جامعة دم�شق

املقدمة

د.عبد املجيد غالب املخاليف
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س

لقد �أعيد طرح الكفايات بقوة مع بداية القرن احلادي والع�رشين؛ �إذ يتعذر من وجهة نظر
مهند�سي الرتبية والتكوين �إدارة �أي قطاع من القطاعات دون الرجوع �إىل الكفايات التي
يتطلبها ،وربطت اجلودة بالكفاية ،يف الوقت الذي ت�سعى فيه الرتبية ك�سعي بقية املهن �إىل نيل
اجلودة ،و َُنظر �إىل كفاية املعلم على �أنها جزء �أ�سا�س من كفاية الرتبية ،و�إىل املدر�سة اجلديدة على
�أنها متمركزة على الكفايات (بو�سمان ،فران�سوا وجزافني2005 ،؛ هارو�شي.)2004 ،
و�أ�صبح االنتقال من التدري�س بالأهداف �إىل التدري�س بالكفايات ،من �أهم �أولويات حت�سني
عملية التعليم والتعلم يف كثري من دول العامل ،وذلك لالعتقاد ال�سائد ب�أن هذه العملية ،ت�سهم
ب�شكل حقيقي يف حتقيق �أهداف هذه الدول ،و�آمالها امل�ستقبلية ،و�أن �إعداد املعلم الكفء
املتقن للكفايات التدري�سية ،هو املعلم القادر على حتقيق �أهداف جمتمعه الرتبوية بفاعلية
و�إتقان (الغزيوات و�آخرون)2 ،2000 ،؛ فالدول التي حتاول حتقيق نه�ضة تربوية �شاملة
يف كافة جوانب احلياة ،حتتاج �إىل معلمني ميتلكون كفايات عديدة ،منها :التخطيط املحكم،
وطرق التدري�س الفعالة واحلديثة ،والإدارة الناجحـة لل�صف ،والتقومي املو�ضوعي.
ومت�شي ًا مع هذا االجتاه الرتبوي ،تزايد االهتمام بالدرا�سات االجتماعية وكفايات
تدري�سها ،والنظر �إليها بو�صفها �رضورة وطنية ،يجب �أن تت�ضافر اجلهود من �أجل حتقيق
�أهدافها ،ويـ�ؤكـد ارم�سرتونغ و�سافيج )Armstrong & Savege, 1996( ،على "�أن
�إتقان تعليم الدرا�سات االجتماعية وتعلمها بفروعها كافة ،يتم من خالل حفز التالميذ على
االهتمام بها يف جمال حياتهم ،لأنها ت�ساعد على تقديرهم ملبادئ الدميقراطية وال�شورى،
ومواجهة حتديات االنفجار املعريف ،والتقدم ال�رسيع الذي يحدث يف هذا العامل الذي يتزايد
ت�شابك ًا وتعقيدا"؛ وهي الأمور التي �ألقت على عاتق الطلبة املعلمني ،ومعلمي الدرا�سات
االجتماعية على حد �سواء� ،أعباء وحتديات ملواجهة حاجات املتعلمني املتزايدة ،ويف مقدمة
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هذه التحديات حتدي االنتقال من التدري�س بالأهداف �إىل التدري�س بالكفايات ،من �أجل
مواجهة امل�شكالت املعا�رصة ،والتعامل معها بعقل مفتوح؛ �إذ يعتقد الغزيوات (،2000
�ص� )11أن �إ�صالح وتطوير عملية التعليم ،ملواجهة هذه امل�شكالت ،يحتاج �إىل جهود حثيثة
وجادة تبد أ� ب�إعداد املعلم الكفء ،وهو الأمر الذي كان قد تنادى له اخلرباء وامل�س�ؤولون
عن الرتبية يف معظم دول العامل ،يف نهاية القرن الع�رشين لدرا�سة التحديات التي تواجه
الرتبية و�إعداد معلم امل�ستقبل ،ومنها م�ؤمتر باري�س ،الذي عقد ب�إ�رشاف منظمة اليون�سكو �سنة
1999م� ،إذ جاء يف تو�صيات امل�ؤمتر� ،رضورة العناية بكفايات املعلم والطالب يف �آن واحد
(اليوني�سكو.)1999،
وجاء حتديد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لالرتقاء مبهنة التعليم ،عن طريق حتقيق
التكامل بني �إعداد املعلم وتدريبه ،يف �أولويات ا�سرتاتيجيتها اجلديدة حتى عام 2015م
(املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم� ،2006 ،ص ،)148انطالق ًا من املكانة التي
يتبو�ؤها املعلم يف عملية التعليم ،و�رضورة االرتقاء بكفاياته ،كما �أكد املربون ،على �أن
ت�شتمل برامج �إعداد الطلبة/املعلمني على تنفيذ منهجية الكفايات (�شوق ،وحممود،1996 ،
 ،)431وعلى تنمية كفايات الطالب/املعلم مبا ينعك�س على �أدائه امل�ستقبلي ،ويجعـله �أكرث
ان�سجاما مع واجبـات عمـله امليداين ( ،)Al-ghzewat, 1999والت�أكيد على تفعيل برامج
�إعداد الطلبة/املعلمني ،من خالل متابعة املعلم يف التدري�س بعد التخرج يف امليدان ،مبواقف
حية وطبيعية� ،إذ يعك�س امليدان مدى امتالك املعلم كفايات التدري�س و�إدارة ال�صف وتنظيمه،
و�إدارة التعلم.
ويف حماولة لتح�سني الكفاءة الداخلية لربامج �إعداد املعلمني ،املعمول بها يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أ�شار تقرير الإنرتنت (� )NCATE 2001إىل �أن عدة واليات متكنت
من و�ضع قائمة معايري ملهنة التدري�س ،وقد �أثر ذلك يف �أهداف برامج الإعداد وتنفيذها
وكذلك يف �أ�ساليب تقومي الطلبة املعلمني ،و�أجريت درا�سات عدة ،يف جمال الكفايات
الالزمة للطالب املعلم قبل اخلدمة ،منها :املرجي ( ،)1997واحلارثي ( ،)1997و�أبو جابر
وبعارة ( ،)1999ويالحظ يف نتائج هذه الدرا�سات اختالفا بني الكفايات ،يعود لطبيعة
التخ�ص�ص ،واختالف املرحلة الدرا�سية.
وهناك ما ي�شري �إىل �أن معظم برامج �إعداد املعلمني ،ال حتظى بالقدر الكايف من االهتمام
(ال�صباغ� ،1991،ص ،)5و�أخذ العديد من الباحثني على عاتقهم �إجراء درا�سات لتقومي
برامج الإعداد ،وكفايات اخلريجني ،وقـد قام الباحثان مبراجعة العديد منها.
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فمن الدرا�سات على امل�ستوى العاملي ،درا�سة ديفز ( )Davis, 1983يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،التي كان هدفها حتديد حاجات املعلمني يف �أثناء اخلدمة كما يدركها املعلمون
ومديرو املدار�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )4000معلم ومدير يف مدينة كليفالند،
وا�ستخدم الباحث يف درا�سته ا�ستبانة تقدير احلاجات التي طورها كري (،)Gray Ingersoll
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن اخلربة التعليمية للمعلم ،لي�س لها �أثر يف درجة تقديره للحاجات
التدري�سية.
ومنها درا�سة كارتر وهيكر ( )Carter & Haker, 1988يف �أ�سرتاليا ،التي تق�صت طرائق
التدري�س التي ي�ستخدمها مدر�سو الدرا�سات االجتماعية يف املرحلة الثانوية ،وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن املعلمني يف�ضلون طرائق التدري�س التي تدر�س املعارف واملهارات،
جرب الباحثان يف درا�ستهما تدري�س
�أكرث من تلك التي تدر�س القيم واالجتاهات ،كما ّ
الدرا�سات االجتماعية ،عرب طريقة املالحظة وطرق تدري�س املفاهيم ،و�أو�صيا با�ستخدامها
يف التدري�س.
ومن الدرا�سات على امل�ستوى العربي ،درا�سة ال�صبيحي ( ) 1987يف الأردن ،التي
هدفت �إىل معرفة مدى ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات التعليمية ،و�أثر ذلك
يف حت�صيل طالبهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف مدينة �إربد ،وتكونت عينة الدرا�سة من فئتني:
طالب� ،إذ طور
عينة املعلمني ،وعددهم ( )27معلما ومعلمة ،وعينة الطلبة وعددهم ()309
ٍ
الباحث ا�ستبانة مكونة من خم�سة جماالت للكفايات ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة :وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ممار�سة املعلمني للكفايات ،تعزى �إىل الدرجة العلمية ،ول�صالح
حملة دبلوم الرتبية والبكالوريو�س ،ووجود �أثر ذي داللة �إح�صائية يف ممار�سة املعلمني
للكفايات التعليمية ،تعزى للخربة.
ومنها درا�سة مرعي ( )1990التي تناولت حتديد الكفايات التعليمية التعلمية ال�رضورية
ملعلم املدر�سة الأ�سا�سية يف الأردن ،وتعرف مدى ممار�ستهم �إ ّياها ،ومدى حاجتهم �إىل
التدريب عليها ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )467معلم ًا ومعلمة يف مدينة �إربد ،وا�ستخدم
الباحث ا�ستبانة تكونت من ( )85كفايـة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأن�شطة التعليمية
وطرق التدري�س نالت املركز الأول ،ونال حتقيق ذات املعلم املرتبة الثانية ،ونال التخطيط
للتعليم املركز الأخري.
ومنها درا�سة العويناين ( )1995التي هدفت �إىل تعرف مدى امتالك معلمي الدرا�سات
االجتماعية يف اليمن ،للكفايات الالزمة لهم من وجهة نظرهم ،ومدى ممار�ستهم �إ ّياها ،تكونت
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عينة الدرا�سة من ( )56معلم ًا ومعلمة يف املرحلة الثانوية ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة احتوت
على ( )84كفاية ،و بينت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث الكفايات التعليمية امتالكا من قبل املعلمني
هي �أكرثها ممار�سة ،وقد احتل جمال الأهداف املرتبة الأوىل ،واحتل جمال �شخ�صية املعلم املرتبة
الثانية� ،أما املرتبة الثالثة فقد احتلها جمال التخطيط ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف مدى ممار�ستهم هذه الكفايات تعزى ل�سنوات اخلربة التعليمية.
وتناولت درا�سة املنيزل والعلوان ( )1996يف الأردن ،معرفة �أثر برامج تدريب املعلمني
يف مناهج الدرا�سات االجتماعية اجلديدة يف ممار�سة الكفايات التعليمية؛ و تكونت عينة
الدرا�سة من ( )180معلما ومعلمة يف �شمال الأردن يف املرحلة الثانوية ،ومت تطوير ا�ستبانة
لقيا�س الكفايات التعليمية؛ وقد بينت الدرا�سة �أن هنالك فروقا ذات داللة �إح�صائية يف ممار�سة
الكفايات التعليمية تعزى لتخطيط الدر�س ،و�إدارة ال�صف ،وامل�ؤهل العلمي.
وهدفت درا�سة احلمادي ( )1997يف قطر� ،إىل حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني ،من
وجهة نظرهم ،ومن وجهة نظر امل�رشفني ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )351معلما
وم�رشفا ممن يعملون يف املدار�س الثانوية احلكومية مبدينة الدوحة ،وقد طور الباحث ا�ستبانة
مكونة من ( )91كفاية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جميع الكفايات مهمة للمعلمني ،وقد
احتلت كفاية �إدارة ال�صف املرتبة الأوىل ،وتلتها كفاية التقومي ،وظهر عدم وجـود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى للم�ؤهل ،كما وجدت الدرا�سة فروقا ذات داللة �إح�صائية تعزى
للخربة ،ل�صالح اخلربات الطويلة.
وتناولت درا�سة كرم ( )2002مدى �إتقان معلمي الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س
التعليم العام يف الكويت ،للكفايات التدري�سية ،من وجهة نظر املوجهني واملعلمني الأوائل،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )124معلما وموجه ًا ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من
( )64كفاية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املعلمني يتقنون غالبية الكفايات ،وقد احتلت كفاية
ا�ستخدام املعينات والتقومي وحتليل املادة العلمية املراتب الأوىل ،ونالت كفايات الأن�شطة
الال�صفية واال�ستهاللية والأكادميية املراتب الأخرية ،وتبني عدم وجـود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى للم�ؤهل� ،أو للخربة.
وعلى م�ستوى �سلطنة عمان� ،أجريت درا�سات عديدة ،منها الدرا�سة التي قام بها عبد
الباقي ويحيى ( )1999يف كلية الرتبية بنزوى بتكليف من املديرية العامة للكليات لعام
1999م لتقومي خريجي الدفعة الأوىل من املعلمني واملعلمات بالكليات للعام الأكادميي
� ،1998-1997إذ بلغت العينة املدرو�سة من خريجي الكليات (108معلم ومعلمة)،
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و�شمل التقومي كفايات(التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي ،وال�سلوك ال�شخ�صي والعمليات
الإدارية) واملقارنة باملعيار املقبول للكفاية من وزارة الرتبية 70%وتو�صلت �إىل �أن جميع
كفايات الأداء التدري�سي للخريجني تفوق هذا املعيار ونالحظ �أن اختيار العينة اقت�رص على
املعلمني واملعلمات املعينني يف مدار�س منطقة الداخلية.
وتناولت درا�سة �سلوم ون�رص وعبد املق�صود ( )2003تقومي فاعلية برنامج الرتبية العملية
لتخ�ص�ص معلم املجال يف كلية الرتبية بعربي ،للعام الدرا�سي  ، 2001-2000بلغت عينتها
 160طالبة/معلمة من طالبات الكلية قبيل التخرج ،و�شمل التقومي جميع كفايات التدري�س
التي يت�ضمنها الربنامج ،وك�شفت عن انخفا�ض بع�ض كفايات التخطيط والتقومي لدى
الطالبات ،و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات التتبعية لتقومي اخلريجات وت�أتي
الدرا�سة احلالية يف هذا ال�سياق.
وهدفت درا�سة الكلباين (� )2001إىل املقارنة بني برناجمي الرتبية العملية بكلية الرتبية
تعرف
بجامعة ال�سلطان قابو�س وكليات الرتبية التابعة لوزارة التعليم العايل ب�سلطنة عمان؛ و ّ
�أي الربناجمني �أكرث كفاءة يف �إك�ساب اخلريجني مهارات تدري�س التاريخ ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )60معلم ًا ومعلمة حديثي التخرج ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ما
ن�سبته ٪78من �أفراد العينة قد �أ�شارت �إىل كفاءة الربنامج يف كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان
قابو�س ،يف حني �أ�شارت ما ن�سبته ٪69من �أفراد العينة �إىل كفاءة الربنامج يف كليات وزارة
التعليم العايل.
وكانت الدرا�سة التي قام بها �سلوم ور�ضوان ( )2004ب�إ�رشاف دائرة الربامج الأكادميية يف
املديرية العامة للكليات ب�سلطنة عمان تهدف �إىل تقومي برامج �إعداد املعلمني يف كليات الرتبية
ال�ست بال�سلطنة (كليات الرتبية بنزوى ،وعربي ،و�صحار ،والر�ستاق ،و�صور ،و�صاللة) من
خالل تقومي خريجي هذه الكليات للعام الدرا�سي  ،2001/2000و�شمل التقومي الكفايات
جميعها (التخ�ص�صية العلمية واملهنية الرتبوية ،والثقافية العامة ،والذاتية ال�شخ�صية ،وتنمية
البيئة واملجتمع) ،و�إ�رشاك جهات �أربع يف التقومي هي (املدير ،واملوجه ،واملعلم الأول ،واملعلم
نف�سه) وبلغت العينة من تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية ( )142معلما ومعلمة ،وتو�صلت
�إىل �أن درجة كفاية الأداء التدري�سي خلريجي الدرا�سات االجتماعية كانت مرتفعة.
ي�ستخل�ص من الدرا�سات ال�سابقة اختالفها يف تناول املرحلة الدرا�سية ،فبع�ضها تناول
املرحلة الثانوية ،وبع�ضها تناول املرحلة الأ�سا�سية ،يف حني تتناول الدرا�سة احلالية معلمي
املرحلتني مع ًا ،كما يالحظ اختالف الدرا�سات يف مو�ضوع التقومي فبع�ضها تناول الرتبية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العملية ،وبع�ضها تناول جانب ًا �أو �أكرث من كفايات املدر�سني ،ولكنها مل تتناول كفايات مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،واختلفت الدرا�سات
يف الإجراءات املتبعة يف ا�ستخدام بع�ضها وجهة نظر املعلمني ،وبع�ضها الآخر وجهة نظر
امل�رشفني ،و�شملت واحدة منها وجهة نظر (املدير ،واملوجه ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه)
يف التقومي؛ �إال �أنها مل ت�شمل يف التقومي خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س؛ ولذلك
كان التفكري يف هذا الدرا�سة� ،إدراك ًا من الباحثني العاملني يف برنامج الإعداد ،يف كلية
الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،ب�أهمية متابعة اخلريجني يف امليدان ،وتنفيذاً لتو�صيات ملتقى
الدرا�سات االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف ،/2007/11/7التي طالبت بتطوير
برامج الإعداد ،ومت�شيا مع �أهداف التطوير الرتبوي يف ال�سلطنة الرامية �إىل حت�سني كفاءة
املعلمني كافة.

237

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010
¡``
````````Y GC I
`G Ä
½

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل تقومي كفايات مدر�سي الدرا�سات االجتماعية من خريجي كلية
الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للأعوام الدرا�سية  ،2006-2003وي�شمل التقومي الكفايات
جميعها (التخ�ص�صية العلمية ،واملهنية الرتبوية ،والثقافية العامة ،والذاتية ال�شخ�صية ،وتنمية
البيئة واملجتمع) ،ومن �أجل ال�صدق واملو�ضوعية يف التقومي مت �إ�رشاك جهات ثالث فيه هي
(امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه).
ويتوقع �أن ت�سهم الدرا�سة يف �ضوء النتائج املتح�صلة يف �إعطاء م�ؤ�رشات ت�ساعد يف تطوير
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�أهداف الدرا�سة و�أهميتها
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ا�ستنادا �إىل جممل الأفكار و نتائج الدرا�سات ال�سابقة الواردة يف املقدمة ،ف�إن هذه الدرا�سة
ت�سعى �إىل تق�صي �أداء معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان
قابو�س للأعوام الدرا�سية  2006-2003من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم
ثم تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س
نف�سه يف امليدان؛ ومن ّ
الآتي:
ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س
للأعوام الدرا�سية  2006-2003لكفايات التدري�س الالزمة لهم من وجهة نظر امل�رشف،
واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان؟
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برامج �إعداد معلم الدرا�سات االجتماعية يف كليتي الرتبية والآداب اللتني تقدمان مقررات
الربنامج الرتبوية والتخ�ص�صية ،كما يتوقع �أن ت�سهم �أي�ضا يف تفعيل برامج التدريب يف
مديريات الرتبية والتعليم يف �أثناء اخلدمة ،والتو�سع م�ستقبال يف هذا الدور.

�أ�سئلة الدرا�سة

يتفرع عن �س�ؤال امل�شكلة الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطانقابو�س للكفايات التدري�سية الالزمة لهم من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه
يف امليدان؟
 :)1-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات املهنية املتمثلة يف تخطيط
الدرو�س و تنفيذها ،وتقوميها من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان
وفئات التقومي جمتمعة ؟
 :)2-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات العلمية التخ�ص�صية من
وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان وفئات التقومي جمتمعة ؟
 :)3-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات الذاتية ال�شخ�صية من
وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان وفئات التقومي جمتمعة ؟
 :)4-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية لكفايات تنمية البيئة واملجتمع من
وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان وفئات التقومي جمتمعة ؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0,05بني املتو�سطات احل�سابية
اخلا�صة بوجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة نحو درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية
خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات التدري�سية ،تعود �إىل جن�س املجيب
ونوع عمل املجيب؟
 -3هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0,05بني متو�سط درجات ممار�سة
معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات
التدري�سية الالزمة لهم (من وجهة نظر فئات التقومي جمتمعة) وبني م�ستوى الإتقان 75%
(املحدد يف البطاقة التقوميية لوزارة الرتبية)؟

م�صطلحات الدرا�سة

ثمة عدد من امل�صطلحات التي تكرر ورودها يف الدرا�سة ،وفيما يلي تعريف لكل منها:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الكفاية  :competencyعرف (بو�سمان و�آخران� ،2005 ،ص )14الكفاية ب�أنها:
جمموعة من املعارف والقدرات واملوا�صفات التي ت�سمح للفرد ببلوغ الأهداف املر�سومة
للوظيفة التي يقوم بها؛ وعرفت الكفاية يف هذه الدرا�سة ب�أنها القدرة العملية التي ميتلكها
املعلم على القيام مبهارات التدري�س املحددة يف �أهدافه واملو�صوفة يف كل عبارة من عبارات
ا�ستبانة التقومي.
درجة ممار�سة الكفاية  :degree of competency performanceهي تو�صيف م�ستوى
�أداء املعلم التدري�سي لكفايات التدري�س التي ن�صت عليها �أهداف الدرا�سة واملحددة يف كل
عبارة من عبارات ا�ستبانة التقومي ،وتدريجاتها.
م�ستوى الكفاية  :level of competencyاحلد الأدنى من املهارة التدري�سية التي يجب �أن
ميتلكها املعلم ليمنح درجة جيد يف الأداء التدري�سي واملحددة بـ ( )75%يف تو�صيف وزارة
الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان ،واملوافقة ( )3.75ح�سب تدريج املقيا�س يف هذه الدرا�سة،
وهو معيار مماثل ملعيار ج.م دوكيتيل  J.M.Deketelالذي حدد م�ؤ�رشاً للكفاية بثالثة �أرباع
النقاط من املقيا�س (بو�سمان و�آخران� ,2005 ،ص.)109
الكفايات العلمية التخ�ص�صية  :scientific competenciesوهي الكفايات املعرفية
واملهارية التي ي�سعى برنامج الإعداد يف كلية الآداب �إىل حتقيقها لدى خريجي الكلية من
تخ�ص�صي الدرا�سات االجتماعية (التاريخ واجلغرافيا).
الكفايات املهنية  :professional competenciesوهي الكفايات الرتبوية املعرفية واملهارية
التي ي�سعى برنامج الإعداد يف كلية الرتبية �إىل حتقيقها لدى خريجيها يف جمال تخطيط التدري�س
وتنفيذه وتقوميه.
الكفايات ال�شخ�صية  :personal competenciesوهي الكفايات ال�سلوكية ال�شخ�صية التي
ي�سعى برنامج الإعداد يف كلية الرتبية �إىل حتقيقها لدى خريجيها يف جمال تنمية �شخ�صية املعلم.
كفايات تنمية البيئة واملجتمع competencies of society and environment
 :developmentوهي الكفايات االجتماعية والبيئية التي ي�سعى برنامج الإعداد يف كليتي
الرتبية والآداب �إىل حتقيقها لدى خريجيها يف جمال العالقات بالبيئة واملجتمع وربط
املدر�سة بالبيئة.
برنامج �إعداد معلمي الدرا�سات االجتماعية� :أحد برامج ق�سم املناهج وطرق التدري�س يف
كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،يهدف �إىل �إعداد معلم الدرا�سات االجتماعية ،وي�شرتك
يف تنفيذه كلية الرتبية وق�سم التاريخ وق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب والعلوم االجتماعية،
وت�ستغرق الدرا�سة فيه �أربع �سنوات.
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املعلم الأول  :senior teacherهو معلم الدرا�سات االجتماعية الذي يتم تفريغه ملهام �إ�رشافية
على معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املدر�سة التي يدر�س فيها؛ بغية تطوير �أدائهم التدري�سي
يف امليدان ،ويراعى يف اختياره الأقدمية والنجاح يف امتحان عملي و�آخر نظري.
امل�شرف  :teacher supervisorهو معلم الدرا�سات االجتماعية الذي يتم تفريغه ملهام
�إ�رشافية على معلمي الدرا�سات االجتماعية يف عدد من املدار�س التي تخ�ص�ص له؛ بغية تطوير
�أدائهم التدري�سي يف امليدان ،ويراعى يف اختياره الأقدمية والنجاح يف امتحان عملي و�آخر
نظري.

حمددات الدرا�سة

مت �إجراء الدرا�سة احلالية وفق احلدود التالية :
 -1اقت�رصت عينة الدرا�سة على املعلمني واملعلمات من تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية من
خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للأعوام الدرا�سية .2006-2003
 -2اقت�رص املقومون على امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه فيما يتعلق بتقومي كل معلم.
� -3شمل التقومي الكفايات التدري�سية (التخ�ص�صية – واملهنية  -وال�شخ�صية – وتنمية البيئة
واملجتمع).
 -4اقت�رص التقومي على اخلريجني املعينني يف مدار�س (حمافظة م�سقط ،والباطنة �شمال
والداخلية ،وال�رشقية �شمال) وعلى امل�رشفني واملعلمني الأوائل يف املدار�س التي يكون فيها
مدر�سون خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س عينة الدرا�سة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

لقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،لغر�ض تقومي كفايات معلمي الدرا�سات
االجتماعية ،من خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،عرب ا�ستبانة تغطي �أ�سئلة
الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

 -1جمتمع الدرا�سة :يت�ألف من ( )277معلم ًا ومعلمة (99معلم ًا و178معلمة)؛ وهم
جميع معلمي ومعلمات الدرا�سات االجتماعية من خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س من
تخ�ص�صي التاريخ واجلغرافيا للأعوام الدرا�سية 2006-2003م.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت بناء �أداة بحث (ا�ستبانة) لتقومي كفايات معلمي الدرا�سات
االجتماعية ،ت�ستعمل مقيا�سا خما�سيا متدرجا� ،أعدت لت�ستخدمها ثالث فئات يف التقومي
هي :املعلم ذاته ،وامل�رشف الرتبوي ،واملعلم الأول؛ على النحو الآتي:
تعرف درجة تقدير املعلمني �أفراد عينة الدرا�سة لكفاءتهم ذاتياّ.
 بطاقة تقومي ذاتي :بغر�ض ّتعرف �آراء م�رشيف التخ�ص�ص على املدار�س التي يدر�س
 -بطاقة تقومي خا�صة بامل�رشف :بغر�ض ّ
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املعلمون
اخلريجون

جغرافيا/تاريخ
تاريخ/جغرافيا
املجموع
امل�شرفون
املعلمون الأوائل
املجموع

معلم
30
29
59
9
9
77

مج

f
`

الفئة والتخ�ص�ص واحلجم

حجم املجتمع
مج
معلمة
معلم
90
56
277
88
43
178
99
35
17
18
120
62
58
432
257
175

حجم العينة
معلمة
33
30
63
7
11
81
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و�شمل جمتمع الدرا�سة فئات التقومي من امل�رشفني يف مناطق عمل املعلمني عينة الدرا�سة
وعددهم ( )35م�رشف ًا للدرا�سات االجتماعية .كما �شمل جمتمع الدرا�سة فئات التقومي
من املعلمني الأوائل يف مناطق عمل املعلمني عينة الدرا�سة وعددهم ( )120معلم ًا �أول
للدرا�سات االجتماعية.
 -2عينة الدرا�سة :وهي عينة مق�صودة �شملت املعلمني خريجي اجلامعة يف م�سقط واملناطق
التعليمية املجاورة لها جغرافي ًا ،وت�ألفت من ( )122معلم ًا ومعلمة ممن مت التمكن من جمع
بطاقات التقومي اخلا�صة بهم كاملة� ،إذ حالت ظروف متعددة �إمكانية تقومي جميع جمتمع
الدرا�سة ومن هذه الظروف عدم تقومي املعلمني املعينني يف حمافظة م�سندم �أو يف حمافظة ظفار
�أو منطقة الظاهرة  ،واملعلمني الذين نقلوا �إىل مناطق جمهولة بالن�سبة للقائمني على تنفيذ
الدرا�سة ،كما مل يقّوم املعلمون املعينون يف وظائف �إدارية؛ وتوزعت العينة على النحو الآتي:
( )59معلم ًا ،و( )63معلمة؛ يف حني �شملت عينة املقومني امل�رشفني واملعلمني الأوائل يف
مدار�س العينة ،و�أجري تقوميهم مبوجب بطاقة التقومي ( )16م�رشف ًا ،و( )20معلم ًا �أول.
واجلدول رقم ( )1يبني جمتمع الدرا�سة وعينتها من اخلريجني واملقومني وفق ًا لتخ�ص�صاتهم:
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فيها املعلمون �أفراد عينة الدرا�سة لكفاءة املعلمني.
تعرف �آراء املعلمني الأوائل يف املدار�س التي
 بطاقة تقومي خا�صة باملعلم الأول :بغر�ض ّيدر�س فيها املعلمون �أفراد عينة الدرا�سة لكفاءة املعلمني.
ّ
وتكونت اال�ستبانة يف �صيغتها النهائية من �أربعة �أبعاد رئي�سة ،هي:
 .1الكفايات املهنية الرتبوية :وي�شمل هذا البعد ( )36كفاية فرعية �ضمن ثالث كفايات
رئي�سة هي :تخطيط التدري�س ،وتنفيذه ،وتقوميه؛ وعرب عن التخطيط يف ( )9كفايات فرعية،
وعن التنفيذ يف ( )21كفاية فرعية ،وعن التقومي يف ( )6كفايات فرعية ،و متثل الكفايات
التي ي�سعى برنامج الإعداد يف كلية الرتبية �إىل حتقيقها لدى خريجيها يف املجال الرتبوي
املهني.
 .2الكفايات التخ�ص�صية العلمية :وت�ضمن هذا البعد ( )12عبارة فرعية؛ متثل الكفايات التي
ي�سعى برنامج الإعداد يف كلية الآداب �إىل حتقيقها لدى خريجيها يف املجال التخ�ص�صي.
 .3الكفايات الذاتية ال�شخ�صية :وي�شمل هذا البعد ( )8عبارات ،متثل الكفايات التي ي�سعى
برنامج الإعداد �إىل حتقيقها لدى اخلريجني يف جمال �شخ�صية املعلم.
 .4كفايات تنمية البيئة واملجتمع :وي�شمل هذا البعد ( )6عبارات ،متثل الكفايات التي ي�سعى
برنامج الإعداد �إىل حتقيقها لدى اخلريجني يف جمال البيئة واملجتمع.
وقد مت بناء هذه الأداة وفق اخلطوات والإجراءات العلمية املتبعة ،من حيث تنظيم
املحتوى ،و�صوغ العبارات ،وت�صميم املقيا�س ،وو�ضع التعليمات وحتديد البيانات
ال�شخ�صية ،واملتغريات ،كما روعي �أن ت�ضم العبارات اخلا�صة بالأبعاد اخلم�سة من الأداة،
�أهداف ًا و�إجراءات خا�صة بتنفيذ برنامج الإعداد كما ن�صت عليها التعليمات واللوائح اخلا�صة
بهذا الربنامج.
واقت�رص ال�صدق يف هذه الأداة على ال�صدق الظاهري ،الذي ت�ضمن التقومي من حيث اللغة
والإخراج والتنظيم ،والكفايات واعتمادها من قبل ( )12من املتخ�ص�صني يف كليتي الرتبية
والآداب ،وهي يف جمملها متثل ال�صدق املنطقي للأداة.
ومن �أجل ح�ساب الثبات مت ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا  Cronbach Alphaلتعرف
درجة ثبات الأداة ككل ولأبعاده الرئي�سة� ،إذ مت تطبيق املقيا�س يف �صورته النهائية على ()30
طالب ًا يف �سنة التخرج من غري عينة الدرا�سة ،وبلغ معامل ثبات املقيا�س ككل ()0.89؛ يف
حني بلغ معامل الثبات لأبعاده الأربعة على الرتتيب ( )0.84، 0.95 ،0.89 ،0.91وهو
معامل ثبات منا�سب لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املعاجلة الإح�صائية
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متت معاجلة البيانات املتح�صلة �إح�صائيا ،با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية و�إجراء الرتتيب التنازيل ،واملدى الربيعي لتوزع املتو�سطات؛ وذلك للإجابة عن
ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة وللإجابة عن ال�س�ؤالني الرئي�سني الثاين والثالث مت ا�ستخدام
اختبار ( ،)ANOVAواختبار(ت) للمقارنة بني املتو�سطات احل�سابية ،ومعرفة داللة الفروق
�إذا ما وجدت عند م�ستوى داللة (.)0.05
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جرى حتليل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها على النحو الآتي:
�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول
ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي جامعة
ال�سلطان قابو�س للكفايات التدري�سية الالزمة لهم من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول،
واملعلم نف�سه يف امليدان:
لقد مت تعرف درجة ممار�سة الكفايات من خالل الإجابة عن الأ�سئلة املتفرعة عن
ال�س�ؤال الرئي�س الأول ،التي مهد للإجابة عنها من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية و
االنحرافات املعيارية لتقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم الأول)
لكفايات املعلمني الرئي�سة والفرعية امل�سجلة يف �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة لهذا الغر�ض ،كما
مت �إجراء الرتتيب التنازيل للأهداف املتحققة يف �ضوء املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية التي حازتها ،وذلك كما هو مبني يف اجلداول ( )9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4التي تبني نتائج
الأ�سئلة الفرعية لل�س�ؤال الأول ،وفق الآتي:
نتائج ال�س�ؤال الفرعي (" :)1-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي
كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات املهنية املتمثلة يف تخطيط الدرو�س وتنفيذها،
وتقوميها من وجهة نظر امل�رشف ،واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان؟"
�إذ مت التو�صل مبوجب العمليات الإح�صائية ال�سالفة تقدير الكفايات املهنية املتمثلة يف تخطيط
الدرو�س وتنفيذها ،وتقوميها؛ والإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول وفق الآتي:
�أ-كفايات تخطيط التدري�س :يو�ضحها اجلدول رقم ( )2الذي يت�ضمن املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات التخطيط الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل.
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات التخطيط وترتيبها
التنازيل لدى مدر�سي الدرا�سات االجتماعية
نوع الكفاية
ت�صميم �أن�شطة �صفية و ال �صفية منا�سبة.
تنويع الأهداف التعليمية.
التخطيط ال�ستخدام �أ�ساليب تقومي فعالة.
�صوغ �أهداف الدر�س ب�صورة �إجرائية
اختيار وتخطيط التهيئة املنا�سبة.
التخطيط لتنظيم البيئة ال�صفية
حتليل املحتوى �إىل حقائق ومفاهيم ومهارات واجتاهات.
التخطيط ال�ستخدام م�صادر التعلم.
ت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة.
كفايات تخطيط التدري�س جمتمعة.

العينة املتو�سط االنحراف املعياري الرتتيب
1
1.01
3.97 158
2
0.98
3.96 155
3
2.54
3.92 155
4
0.93
3.87 158
5
0.97
3.78 157
6
0.90
3.75 157
7
1.08
3.67 157
8
0.99
3.60 156
9
0.86
3.55 157
0.79
3.75 158

بالنظر �إىل اجلدول رقم ( )2يتبني �أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه،
وامل�رشف ،واملعلم الأول) لدرجات كفايات التخطيط الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية� ،إذ تراوحت تقديراتهم
بني (� ،)3.55 - 3.97أي بفارق ( )0.42بني �أعلى التقديرات و�أدناها ،وهو مدى
حمدود قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي و عددها ت�سع كفايات ،وهذا يعني وجود
تقارب بني �آراء املقومني يف مدى توافر كفاية التخطيط لدى املعلمني ،وهو م�ؤ�رش دال على
فاعلية �أحد �أهم مكونات برنامج الرتبية العملية املعمول به يف كلية الرتبية لإعداد مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية وهو كفايات التخطيط الرئي�سة والفرعية ،وو�ضوح هذه الكفايات يف
�أذهان فئات التقومي جمتمعة؛ ومما ي�شري �إىل هذا التميز تفوق تقدير نتائج هذا الدرا�سة لكفاية
التخطيط على ما جاء يف تقديرات بحثي كل من :مرعي( ،)1990والعويناين ()1995
التي بينت �أن كفاية التخطيط قد نالت �أقل الدرجات يف التقدير.
ويت�ضح من اجلدول �أي�ضا �أن الكفايات الفرعية من التخطيط التي حظيت ب�أعلى تقديرات
فئات التقومي ،من حيث مدى ممار�ستها من قبل املعلمني ،قد انح�رصت يف :ت�صميم �أن�شطة
�صفية وال �صفية منا�سبة ،وتنويع الأهداف التعليمية ،والتخطيط ال�ستخدام �أ�ساليب تقومي
فعالة؛ فقد بلغت متو�سطات تقديراتها ( )3.92 ،3.96 ،3.97على التوايل ،يف حني
انخف�ضت التقديرات على توافر الكفايات املتعلقة بتمكني املعلمني من حتليل املحتوى،
والتخطيط ال�ستخدام م�صادر التعلم ،وت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة؛ وتتفق هذه
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النتيجة مع ما �أ�سفرت عنه درا�سة �سلوم؛ ون�رص؛ وعبد املق�صود ( )2003التي ك�شفت عن
انخفا�ض يف بع�ض كفايات التخطيط والتقومي لدى الطالبات ،كما تتفق هذه النتيجة �أي� ًضا
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة احلجري ( )2001التي تو�صلت نتائجها �إىل �أن تقديرات �أفراد
العينة لربنامج الإعداد املهني كانت منخف�ضة ،يف جمالني من جماالت الدرا�سة هما :ا�ستخدام
الو�سائل التعليمية ،وا�ستخدام طرق التدري�س ،والأن�شطة التعليمية.
ورمبا يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة بت�صميم �أن�شطة �صفية و
ال �صفية منا�سبة ،و تنويع الأهداف التعليمية ،والتخطيط ال�ستخدام �أ�ساليب تقومي فعالة �إىل
�أن هذه الكفايات يف جمملها �أولية تتعلق بالتخطيط لها ،ولي�س لتنفيذها الفعلي يف التدري�س،
لذا فمن ال�سهولة �أن تتحقق لدى املعلمني؛ وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كرم
( )2002التي نالت فيها كفاية التقومي املرتبة الثانية.
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على الكفايات املتعلقة بتحليل املحتوى ،والتخطيط
ال�ستخدام م�صادر التعلم ،وت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة ،في�شري �إىل �ضعف ملمو�س
يف قدرة املعلم يف ظل ظروف املدار�س على التخطيط ال�ستخدام م�صادر التعلم ،وت�صميم
ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة ،وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل نق�ص فر�ص التدريب املتاحة على
التخطيط ال�ستخدام م�صادر التعلم ،وت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة يف �أثناء درا�سة
املقررات ذات ال�صلة ،ب�سبب زيادة عدد الطالب يف املجموعة الواحدة �سواء �أكان ذلك
يف مواقف التدريب داخل الكلية� ،أم يف امليدان ،عالوة على نق�ص يف م�صادر التعلم يف
املدار�س.
ب -كفايات تنفيذ التدري�س :يبينها اجلدول رقم ( )3من خالل املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات تنفيذ التدري�س الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل.
يالحظ يف اجلدول رقم (� )3أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف،
واملعلم الأول) لدرجات كفايات تنفيذ التدري�س الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي الدرا�سات
االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية �إىل حد ما� ،إذ تراوحت تقديراتهم
بني (� ،)3.40-4.22أي بفارق ( )0.82بني �أعلى التقديرات و�أدناها ،وهو مدى حمدود
قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي وعددها  22كفاية ،وهذا يعني وجود تقارب بني
�آراء املقومني يف درجة ممار�سة كفايات تنفيذ التدري�س لدى املعلمني ،وهو م�ؤ�رش دال على
فاعلية �أحد �أهم مكونات برنامج الرتبية العملية املعمول به يف كلية الرتبية لإعداد مدر�س
الدرا�سات االجتماعية ،وو�ضوح هذه الكفايات يف �أذهان فئات التقومي جمتمعة.
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات تنفيذ التدري�س
وترتيبها التنازيل لدى مدر�سي الدرا�سات االجتماعية
نوع الكفاية
�إتاحة الفر�صة للحوار واملناق�شة يف �أثناء الدر�س.
ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز.
الربط بني التعلم اجلديد وبيئة التالميذ.
توظيف اخلربات ال�سابقة يف التعلم.
ا�ستخدام التهيئة بطريقة منا�سبة.
تنويع �أ�ساليب التدري�س.
الكتابة بخط وا�ضح ومقروء.
توفري مناخ �صفي منا�سب للعملية التعليمية.
تقدمي تغذية راجعة فورية.
طرح ت�سا�ؤالت تثري م�ستويات التفكري العليا للطالب.
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية التي حتقق �أهداف الدر�س.
م�شاركة التالميذ يف مواقف التعلم.
ترابط معلومات الدر�س وتدرجها وتكاملها.
ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة لزيادة دافعية الطالب للتعلم.
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التع ّلم التعاوين.
التحدث بلغة عربية �سليمة.
توجيه التالميذ للتعلم الذاتي وتنويع م�صادر التعلم.
�إتقان ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التدري�سية املخطط لها.
توفري �أن�شطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بني الطالب.
تنفيذ فعاليات الدر�س وفق ًا لزمن احل�صة الدر�سية.
غلق الدر�س و�إنها�ؤه بن�شاط هادف.
كفايات تنفيذ التدري�س جمتمعة.

العينة املتو�سط االنحراف املعياري الرتتيب
1
0.81
4.22 156
2
0.81
4.20 157
3
0.88
4.03 158
4
0.92
3.99 158
5
0.88
3.98 156
6
0.94
3.93 158
7
0.97
3.92 156
8
0.95
3.91 157
9
0.92
3.88 157
10
1.08
3.86 158
11
0.97
3.85 155
12
0.92
3.84 155
13
0.95
3.83 156
14
0.92
3.81 156
15
0.89
3.79 155
16
1.18
3.77 158
17
1.12
3.75 157
18
0.88
3.66 155
19
1.04
3.63 158
20
1.13
3.54 154
21
1.16
3.40 155
0.73
3.81 158

ويت�ضح من اجلدول �أي�ضا �أن الكفايات الفرعية من تنفيذ التدري�س التي حظيت ب�أعلى
تقديرات فئات التقومي ،من حيث درجة ممار�ستها من قبل املعلمني ،قد انح�رصت يف� :إتاحة
الفر�صة للحوار واملناق�شة يف �أثناء الدر�س ،وا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز ،والربط بني التعلم
اجلديد وبيئة التالميذ ،فقد بلغت متو�سطات تقديراتها ( )4.03 ،4.20 ،4.22على
التوايل ،يف حني انخف�ضت التقديرات على توافر الكفايات املتعلقة بتوفري �أن�شطة تعليمية
تعلمية تراعي الفروق الفردية بني الطالب ،وتنفيذ فعاليات الدر�س وفق ًا لزمن احل�صة
الدرا�سية ،وغلق الدر�س و�إنها�ؤه بن�شاط هادف؛ تتفق هذه النتيجة �أي� ًضا مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة احلجري ( )2001يف �أن تقديرات �أفراد العينة لربنامج الإعداد املهني كانت منخف�ضة
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يظهر اجلدول رقم (� )4أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم

f
`

نوع الكفاية
ا�ستخدام اختبارات التقومي التكويني
متابعة �أعمال التالميذ �أثناء تنفيذ املهام
ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي املنا�سبة لتحقيق �أهداف الدر�س
متابعة تنفيذ الواجبات البيتية بانتظام
ا�ستخدام قوائم فح�ص الأداء
و�ضع خطط عالجية للطالب بطيئي التعلم
كفايات تقومي التدري�س جمتمعة

العينة
155
154
155
155
153
154
155

املتو�سط
3.88
3.86
3.79
3.77
3.34
3.33
3.62

االنحراف املعياري الرتتيب
1
1.06
2
0.95
3
0.89
4
1.02
5
1.06
6
1.17
0.87

```Y

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات ممار�سة كفايات
تقومي التدري�س وترتيبها التنازيل

10

`¡U

يف جمالني من جماالت الدرا�سة هما :ا�ستخدام الو�سائل التعليمية ،وا�ستخدام طرق التدري�س،
والأن�شطة التعليمية.
ورمبا يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة ب�إتاحة الفر�صة للحوار
واملناق�شة يف �أثناء الدر�س ،وا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز ،والربط بني التعلم اجلديد وبيئة التالميذ
�إىل �أن هذه الكفايات يف جمملها �أولية ،وميكن تطبيقها مع ف�صول ذات �أعداد طالب كبرية،
ومتثل كفايات م�ساندة م�ألوفة وهي �ضمن الكفايات التي مت التدرب عليها يف التعليم امل�صغر،
وتعطي م�ؤ�رشاً لنجاح التعليم امل�صغر يف حتقيقها.
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على درجة ممار�سة الكفايات املتعلقة بتوفري �أن�شطة تعليمية
تعلمية تراعي الفروق الفردية بني الطالب ،وتنفيذ فعاليات الدر�س وفق ًا لزمن احل�صة
الدر�سية ،وغلق الدر�س و�إنها�ؤه بن�شاط هادف؛ في�شري �إىل �ضعف ملمو�س يف قدرة املعلم
يف ظل الأعداد الكبرية للطالب يف املدار�س على توفري �أن�شطة تعليمية تعلمية تراعي الفروق
الفردية بني الطالب ،ويف ظل م�ستوى كفاية غري عال لت�صميم ا�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة،
وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل نق�ص فر�ص التدريب املتاحة على تنفيذ فعاليات الدر�س وفق ًا
لزمن احل�صة الدر�سية ،وغلق الدر�س و�إنها�ؤه بن�شاط هادف يف �أثناء درا�سة املقررات ذات
ال�صلة ،ب�سبب زيادة عدد الطالب يف املجموعة الواحدة يف مواقف التدريب داخل الكلية،
ويف امليدان.
ج -كفايات تقومي التدري�س :يبينها اجلدول رقم ( )4من خالل املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات تقومي التدري�س الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل.
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الأول) لدرجات ممار�سة كفايات تقومي التدري�س الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي الدرا�سات
االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية �إىل حد ما� ،إذ تراوحت تقديراتهم
بني (� ،)3.33-3.88أي بفارق ( )0.55بني �أعلى التقديرات و�أدناها ،وهو مدى حمدود
قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي وعددها �ست كفايات ،وهذا يعني وجود تقارب
بني �آراء املقومني يف مدى توافر كفاية التقومي لدى املعلمني ،وهو م�ؤ�رش دال على فاعلية �أحد
�أهم مكونات برنامج الرتبية العملية املعمول به يف كلية الرتبية لإعداد مدر�س الدرا�سات
االجتماعية،الأمر الذي تو�ضحه ارتفاع متو�سطات تقديراتها ،على الرغم من �أنها مل تنل
املرتبة الأوىل ،وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كرم ()2002؛ �إذ نالت فيها كفايات
التقومي املرتبة الثانية يف التقدير.
ويت�ضح من اجلدول� -أي�ضا� -أن الكفايات الفرعية من تقومي التدري�س التي حظيت ب�أعلى
تقديرات فئات التقومي ،من حيث مدى توافرها لدى املعلمني ،قد انح�رصت يف :ا�ستخدام
اختبارات التقومي التكويني ،و متابعة �أعمال التالميذ يف �أثناء تنفيذ املهام ،وا�ستخدام �أ�ساليب
التقومي املنا�سبة لتحقيق �أهداف الدر�س ،فقد بلغت متو�سطات تقديراتها (،3.86 ،3.88
 )3.79على التوايل ،يف حني انخف�ضت التقديرات على توافر الكفايات املتعلقة بو�ضع
خطط عالجية للطالب بطيئي التعلم ،وا�ستخدام قوائم فح�ص الأداء.
وميكن �أن يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة با�ستخدام اختبارات
التقومي التكويني ،ومتابعة �أعمال التالميذ يف �أثناء تنفيذ املهام ،وا�ستخدام �أ�ساليب التقومي
املنا�سبة لتحقيق �أهداف الدر�س� ،إىل �أن هذه الكفايات يتكرر التدريب عليها يف �أكرث من
مقرر درا�سي.
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على الكفايات املتعلقة بو�ضع خطط عالجية للطالب
بطيئي التعلم ،وا�ستخدام قوائم فح�ص الأداء ،في�شري �إىل �ضعف ملمو�س يف قدرة املعلم يف
ظل الأعداد الكبرية للطالب يف املدار�س على و�ضع خطط عالجية للطالب بطيئي التعلم،
وا�ستخدام قوائم فح�ص الأداء ،وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل نق�ص فر�ص التدريب املتاحة
على ا�ستخدام قوائم فح�ص الأداء ،يف �أثناء درا�سة املقررات ذات ال�صلة ،ب�سبب زيادة عدد
الطالب يف املجموعة الواحدة �سواء �أكان ذلك يف مواقف التدريب داخل الكلية� ،أم يف
امليدان� ،أو �إهمال الربنامج للجانب املهاري املتعلق بتلك الكفايات.
نتائج ال�س�ؤال الفرعي (" :)2 - 1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي
كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات العلمية التخ�ص�صية من وجهة نظر امل�رشف،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه يف امليدان؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الكفايات العلمية التخ�ص�صية الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل لدى املدر�سني وفق اجلدول
رقم (.)5
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يالحظ من اجلدول رقم (� )5أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف،
واملعلم الأول) لدرجات الكفايات العلمية التخ�ص�صية الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية �إىل حد ما؛ �إذ
بلغت( ،)3.89وتراوحت تقديراتهم بني (� ،)3.45 – 4.26أي بفارق ( )0.81بني �أعلى
التقديرات و�أدناها ،وهو مدى حمدود قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي وعددها
 12كفاية ،وهذا يعني وجود تقارب بني �آراء املقومني يف مدى توافر الكفايات العلمية
التخ�ص�صية لدى املعلمني ،وي�شري ذلك �إىل ت�شتت قليل يف الدرجات ،و هو م�ؤ�رش دال على
فاعلية �أحد �أهم مكونات الربنامج املعمول به يف كلية الآداب والعلوم االجتماعية لإعداد
مدر�س الدرا�سات االجتماعية ،وو�ضوح هذه الكفايات يف �أذهان فئات التقومي جمتمعة ،ومما
جتدر الإ�شارة �إليه غياب الكفايات العلمية التخ�ص�صية عن التقومي يف الدرا�سات ال�سابقة التي
مت الرجوع �إليها ،فيما عدا درا�سة �سلوم ور�ضوان ( )2004التي جمعت الكفاية العلمية
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نوع الكفاية
�إتقان املادة العلمية التي يقوم بتدري�سها.
ربط مو�ضوع الدر�س بالأحداث اجلارية ،وامل�شكالت احلياتية.
غر�س القيم الوطنية والقومية والإن�سانية.
حتديد �أهمية املوقع اجلغرايف.
ا�ستخدام امل�صطلحات العلمية ال�صحيحة واملنا�سبة.
ا�ستخدام اخلرائط التخ�ص�صية ب�إتقان.
ربط احلقائق التاريخية واجلغرافية بالظروف املرتبطة بها.
تكامل املادة العلمية وترابطها مع املجاالت الأخرى.
ا�ستخدام النماذج والعينات ب�إتقان.
ا�ستخدام الر�سوم البيانية التخ�ص�صية ب�إتقان.
ا�ستخدام الأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو التاريخية ب�إتقان.
التمييز بني الوثيقة التاريخية الأ�صلية والثانوية.
الكفايات العلمية التخ�ص�صية جمتمعة.

العينة املتو�سط االنحراف املعياري الرتتيب
1
0.84
4.26 156
2
0.93
4.19 156
3
0.86
4.11 155
4
0.95
4.10 155
5
0.91
4.08 155
6
0.99
4.00 155
7
0.99
3.96 154
8
0.96
3.81 155
9
0.94
3.79 154
10
0.96
3.77 155
11
1.05
3.52 154
12
1.01
3.45 155
0.77
3.89 156
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات ممار�سة الكفايات
العلمية التخ�ص�صية وترتيبها التنازيل لدى املدر�سني
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التخ�ص�صية مع الكفاية املهنية الرتبوية يف تقدير م�شرتك.
ويت�ضح من اجلدول –�أي�ضا� -أن الكفايات الفرعية للكفايات العلمية التخ�ص�صية
التي حظيت ب�أعلى تقديرات فئات التقومي ،من حيث درجة ممار�ستها لدى املعلمني ،قد
انح�رصت يف� :إتقان املادة العلمية التي يقوم بتدري�سها ،وربط مو�ضوع الدر�س بالأحداث
اجلارية ،وامل�شكالت احلياتية ،وغر�س القيم الوطنية والقومية والإن�سانية ،وحتديد �أهمية
املوقع اجلغرايف ،وا�ستخدام امل�صطلحات العلمية ال�صحيحة واملنا�سبة ،وا�ستخدام اخلرائط
التخ�ص�صية ب�إتقان؛ فقد بلغت متو�سطات تقديراتها (،4.10 ،4.11 ،4.19 ،4.26
 )4.00 ،4.08على التوايل ،يف حني انخف�ضت التقديرات على توافر الكفايات املتعلقة
بالتمييز بني الوثيقة التاريخية الأ�صلية والثانوية ،وا�ستخدام الأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو
التاريخية ب�إتقان ،وا�ستخدام الر�سوم البيانية التخ�ص�صية.
وميكن �أن يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة ب�إتقان املادة العلمية
التي يقوم املع ّلم بتدري�سها ،وربط مو�ضوع الدر�س بالأحداث اجلارية ،وامل�شكالت احلياتية،
وغر�س القيم الوطنية والقومية والإن�سانية ،وحتديد �أهمية املوقع اجلغرايف ،وا�ستخدام
امل�صطلحات العلمية ال�صحيحة واملنا�سبة ،وا�ستخدام اخلرائط التخ�ص�صية ب�إتقان؛ �إىل ان�سجام
م�ضامينها يف برامج الإعداد يف كلية الآداب مع ما هو يف مناهج الدرا�سات االجتماعية يف
املدار�س ،ومتثل كفايات م�ساندة م�ألوفة وم�ستخدمة يف التدري�س امل�صغر والرتبية العملية يف
كلية الرتبية ،ولذا �أتيح لها �أن تتحقق لدى املعلمني.
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على الكفايات املتعلقة بالتمييز بني الوثيقة التاريخية
الأ�صلية والثانوية ،وا�ستخدام الأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو التاريخية ب�إتقان ،وا�ستخدام
الر�سوم البيانية التخ�ص�صية ب�إتقان ،في�شري �إىل �ضعف م�ضامينها يف برامج الإعداد يف كلية
الآداب مع ما هو عليه يف مناهج الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س ،وقد يرجع هذا ال�ضعف
�إىل نق�ص فر�ص التدريب العملي على التمييز بني الوثيقة التاريخية الأ�صلية والثانوية،
وا�ستخدام الأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو التاريخية ب�إتقان ،وا�ستخدام الر�سوم البيانية
التخ�ص�صية ب�إتقان يف �أثناء درا�سة املقررات ذات ال�صلة� ،إىل زيادة عدد الطالب يف املجموعة
الواحدة �سواء �أكان ذلك يف مواقف التدريب داخل الكلية� ،أم يف نق�ص الأدوات واملقايي�س
ذات ال�صلة.
نتائج ال�س�ؤال الفرعي (" :)3 - 1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات الذاتية ال�شخ�صية من وجهة نظر امل�رشف،
واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
ممار�سة الكفايات الذاتية ال�شخ�صية الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل لدى مدر�سي الدرا�سات
االجتماعية وفق اجلدول رقم (.)6
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يالحظ يف اجلدول رقم (� )6أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف،
واملعلم الأول) لدرجات ممار�سة الكفايات الذاتية ال�شخ�صية الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية �إىل حد ما� ،إذ تراوحت
تقديراتهم بني (� ،)3.88 - 4.48أي بفارق ( )0.60بني �أعلى التقديرات و�أدناها ،وهو
مدى حمدود قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي و عددها  8كفايات ،وهذا يعني
وجود تقارب بني �آراء املقومني يف مدى توافر الكفايات الذاتية ال�شخ�صية لدى املعلمني،
وهو م�ؤ�رش دال على فاعلية �أحد �أهم مكونات الربنامج املعمول به يف كلية الرتبية لإعداد
مدر�س الدرا�سات االجتماعية وهي الكفايات ال�شخ�صية للمعلم ،وو�ضوح هذه الكفايات
يف �أذهان فئات التقومي جمتمعة ،ويتفق هذا الرتتيب �إىل حد ما يف تقدير الكفايات مع الرتتيب
الذي مت التو�صل �إليه يف تقدير كفايات اخلريجني يف الكليات الأخرى يف درا�سة �سلوم
ور�ضوان ( )2004التي نالت فيها الكفاية ال�شخ�صية املرتبة الأخرية يف التقومي.
ويت�ضح من اجلدول –�أي�ضا� -أن الكفايات الفرعية للكفايات الذاتية ال�شخ�صية التي
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نوع الكفاية
املحافظة على الر�صانة والرتتيب يف املظهر.
التعاون مع الآخرين وتقبلهم.
توخي العدل يف معاملة الطالب.
تقدمي منوذج �إيجابي يف ال�سلوك.
التوازن االنفعايل والثقة بالنف�س.
التعامل مع التالميذ ب�أ�ساليب تربوية.
احلر�ص على النمو املهني يف ميدان التخ�ص�ص.
متابعة امل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص.
الكفايات الذاتية ال�شخ�صية جمتمعة.

العينة
155
155
156
156
155
156
155
155
156

املتو�سط
4.48
4.30
4.24
4.22
4.19
4.18
4.12
3.88
4.18

االنحراف املعياري
0.63
0.73
0.73
0.81
0.72
0.84
0.83
0.92
0.63

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
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اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الكفايات الذاتية
ال�شخ�صية وترتيبها التنازيل
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حظيت ب�أعلى التقديرات قد انح�رصت يف :املحافظة على الر�صانة والرتتيب يف املظهر،
والتعاون مع الآخرين وتقبلهم ،وتوخي العدل يف معاملة الطالب؛ فقد بلغت متو�سطات
تقديراتها ( )4.24 ،4.30 ،4.48على التوايل ،يف حني انخف�ضت التقديرات على توافر
الكفايات املتعلقة مبتابعة امل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص ،وهي كفاية �أ�سا�سية للمعلم
تتعلق بنموه املهني وتتطلب املتابعة.
وميكن �أن يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة باملحافظة على
الر�صانة والرتتيب يف املظهر ،والتعاون مع الآخرين وتقبلهم ،وتوخي العدل يف معاملة
الطالب �إىل �أن هذه الكفايات يف جمملها �أولية ،ويتم الرتكيز عليها يف برنامج الإعداد املهني؛
�سهل حتققها.
الأمر الذي ّ
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على الكفايات املتعلقة مبتابعة امل�ستجدات العلمية يف جمال
التخ�ص�ص ،في�شري �إىل ثغرة يف برامج الإعداد يف الكلية التي تعد اخلريجني وت�ؤهلهم للتعلم
مدى احلياة وتغر�س لديهم االهتمام بالنمو املهني ،وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل نق�ص الفر�ص
املتاحة للمعلمني يف امليدان التي ت�سمح لهم مبتابعة امل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص.
نتائج ال�س�ؤال الفرعي (“ :)4-1ما درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي
كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س لكفايات تنمية البيئة واملجتمع من وجهة نظر امل�رشف
واملعلم الأول ،واملعلم نف�سه؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات ممار�سة
كفايات تنمية البيئة واملجتمع الرئي�سة والفرعية وترتيبها التنازيل وفق اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات كفايات تنمية
البيئة واملجتمع وترتيبها التنازيل
نوع الكفاية
توثيق العالقة بني البيئة وال�صف والدرا�سي.
توظيف املادة العلمية يف احلفاظ على البيئة وتنميتها.
توظيف املادة العلمية يف خدمة املجتمع وتنميته.
م�شاركة املعلم يف �أن�شطة املجتمع املحيط باملدر�سة.
االت�صال ب�أولياء �أمور التالميذ.
الإ�سهام يف حل امل�شكالت االجتماعية.
كفايات تنمية البيئة واملجتمع جمتمعة.

العينة
155
155
155
155
155
155
156

املتو�سط
4.06
4.01
3.99
3.69
3.56
3.41
3.79

االنحراف املعياري
1.02
0.99
0.93
1.26
1.32
1.24
0.94

الرتتيب
1
2
3
4
5
6

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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```Y

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

10

`¡U

يالحظ من اجلدول رقم (� )7أن تقديرات فئات التقومي جمتمعة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف،
واملعلم الأول) لدرجات كفايات تنمية البيئة واملجتمع الرئي�سة والفرعية لدى مدر�سي
الدرا�سات االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س كانت عالية �إىل حد ما� ،إذ تراوحت
تقديراتهم بني (� ،)3.41 - 4.06أي بفارق ( )0.65بني �أعلى التقديرات و�أدناها ،وهو
مدى حمدود قيا�سا بعدد الكفايات الفرعية مدار التقومي و عددها ( )6كفايات ،وهذا يعني
وجود تقارب بني �آراء املقومني يف مدى توافر كفايات تنمية البيئة واملجتمع لدى املعلمني،
وهو م�ؤ�رش دال على فاعلية �أحد �أهم مكونات برنامج الإعداد يف كليتي الرتبية والآداب
ملدر�سي الدرا�سات االجتماعية ،وو�ضوح هذه الكفايات يف �أذهان فئات التقومي جمتمعة؛
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �سلوم ور�ضوان ( )2004التي نالت فيها كفايات تنمية
البيئة واملجتمع درجة عالية يف التقومي ،يف حني ال تتفق مع نتائج درا�سة العويناين ()1995
التي نالت �أقل الدرجات يف التقدير.
ويت�ضح من اجلدول –�أي� ًضا� -أن الكفايات الفرعية من تنمية البيئة واملجتمع التي حظيت
ب�أعلى تقديرات فئات التقومي ،من حيث مدى توافرها لدى املعلمني ،قد انح�رصت يف:
توثيق العالقة بني البيئة وال�صف والدرا�سة ،وتوظيف املادة العلمية يف احلفاظ على البيئة
وتنميتها� ،إذ بلغ متو�سطا تقديراتها ( )4.01 ،4.06على التوايل ،يف حني انخف�ضت
التقديرات على توافر الكفايات املتعلقة بالإ�سهام يف حل امل�شكالت االجتماعية ،واالت�صال
ب�أولياء التالميذ.
وميكن �أن يعزى ارتفاع تقديرات فئات التقومي على الكفايات املتعلقة بتوثيق العالقة بني
البيئة وال�صف والدرا�سي ،و توظيف املادة العلمية يف احلفاظ على البيئة وتنميتها �إىل �أن هذه
الكفايات يف جمملها �أولية ،وت�شري �إىل فاعلية تناولها �ضمن برامج الإعداد ،الأمر الذي جعلها
كفايات م�ألوفة لدى اخلريجني.
�أما انخفا�ض تقديرات املقومني على الكفايات املتعلقة بالإ�سهام يف حل امل�شكالت
االجتماعية ،واالت�صال ب�أولياء التالميذ ،في�شري �إىل �ضعف ملمو�س يف قدرة املعلم على
االت�صال باملجتمع والإ�سهام يف حل م�شكالته؛ وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل نق�ص فر�ص
التدريب املتاحة يف مرحلة الإعداد يف كليتي الآداب والرتبية على تنفيذ االت�صال باملجتمع
والإ�سهام يف حل م�شكالته يف �أثناء درا�سة املقررات ذات ال�صلة.
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بني املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة بوجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة نحو درجة ممار�سة معلمي
الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات التدري�سية،
تعود جلن�س املجيب ونوع عمل املجيب؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
لتقديرات فئات التقومي جمتمعة لكفايات املعلمني ،وكفايات املعلمات .وملعرفة داللة الفروق
بني متو�سطي درجات ممار�سة الكفايات مت ا�ستخدام اختبار  ANOVAكما هو مبني يف
اجلدول رقم ()8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار  ANOVAللفرق بني متو�سطات درجات ممار�سة الكفايات لدى
املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة
اجلن�س العدد
نوع الكفاية
77
معلم
كفايات التخطيط
معلمة 81
77
معلم
كفايات التنفيذ
معلمة 81
معلمة 77
كفايات التقومي
معلمة 79
77
معلم
كفايات تخ�ص�صية
معلمة 79
77
معلم
كفايات �شخ�صية
معلمة 79
77
معلم
كفايات تنمية البيئة واملجتمع
معلمة 78
77
معلم
�إجمايل الكفايات
معلمة 81

املتو�سط احل�سابي
3.73
3.76
3.80
3.82
3.69
3.54
3.86
3.93
4.17
4.19
3.83
3.74
3.84
3.79

االنحراف املعياري قيمة ( )Fالداللة
0.80
0.69 0.15
0.79
0.75
0.65 0.21
0.72
0.85
0.50 0.45
0.89
0.72
0.99 0.00
0.82
0.57
0.43 0.62
0.68
0.95
0.85 0.04
0.95
0.69
0.71 0.14
0.79

وبالنظر �إىل اجلدول رقم ( )8يالحظ �أن قيمة الداللة للفرق بني تقدير �إجمايل الكفايات
للمعلمني واملعلمات قد بلغ ( ،)0.71وهي �أكرب من ( )0.05عند م�ستوى داللة ()0.05؛
مما يدل على عدم وجود فرق دال �إح�صائيا ،بني متو�سط تقديرات درجات ممار�سة معلمي
الدرا�سات االجتماعية ،ومتو�سط تقديرات درجات ممار�سة معلمات الدرا�سات االجتماعية
لكفايات التدري�س.
كما تبني من اجلدول ،الفرق بني تقديرات فئات التقومي لكل من املعلمني واملعلمات ،على
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من اجلدول رقم ( )9يالحظ وجود تباين بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات تقدير املقومني
ملمار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية الكفايات التدري�سية؛ �إذ نالت تقديرات املعلم لنف�سه
املرتبة الأوىل ما متو�سطه( ،)3.95وجاء يف املرتبة الثانية تقدير املعلم الأول �إذ بلغ املتو�سط
( ،)3.91يف حني جاء يف املرتبة الأخرية تقدير امل�رشف الذي بلغ متو�سطه (.)2.73
ومن �أجل معرفة داللة الفروق ،بني متو�سطات درجات تقديرات املقومني ملمار�سة
املعلمني الكفايات ،مت ا�ستخدام اختبار  ،ANOVAكما هو مبني يف اجلدول رقم (.)10

f
`

نوع املق ّوم
املعلم نف�سه
املعلم الأول
امل�شرف
�إجمايل املقومني

العدد
122
20
16
158

املتو�سط احل�سابي
3.95
3.91
2.73
3.82

االنحراف املعياري
0.68
0.39
0.67
0.74

الرتتيب
1
2
3

```Y

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرا ت كل نوع لدرجة ممار�سة
معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات التدري�سية

10

`¡U

الكفايات الرئي�سة (املهنية يف تخطيط التدري�س ،وتنفيذه ،وتقوميه ،والتخ�ص�صية ،وال�شخ�صية،
وتنمية البيئة واملجتمع)� ،أن قيمة الداللة بلغت لها على التوايل (،0.45 ،0.21 ،0.15
 )0.04 ،0.62 ،0.00وجميعها �أكرب من ( )0.05عند م�ستوى داللة ()0.01؛ مما يدل
على عدم وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سطات تقديرات كفايات �أداء معلمي الدرا�سات
االجتماعية ومتو�سطات تقديرات كفايات �أداء معلمات الدرا�سات االجتماعية عينة الدرا�سة
من خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س على تف�صيل الكفايات الرئي�سة؛ وميكن �أن يعزى �إىل
معايري القبول املوحدة يف برنامج البكالوريو�س للإناث والذكور على �أ�سا�س درجات الثانوية
العامة ،و�إىل تقدمي الربنامج نف�سه للإناث والذكور دون متييز ،وهو الأمر الذي ي�سهم يف
�إك�سابهم كفايات متقاربة؛ وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليه درا�سات كل من :العويناتي
( ،)1995وعبد الباقي ويحيى ( ،)1999وكرم ( ،)2002و�سلوم ور�ضوان ()2004
التي تبني فيها عدم وجود فرق بني كفايات املعلمني وكفايات املعلمات.
�أما فيما يخ�ص الفروق املتعلقة بنوع عمل املجيب �أواملقوم (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم
الأول)؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لتقديرات فئات
التقومي لدرجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان
قابو�س للكفايات التدري�سية ،كما يف اجلدول رقم (.)9
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اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار  ANOVAللفرق بني متو�سطات درجات تقديرات
املقومني ملمار�سة املعلمني الكفايات
نوع الكفاية
�إجمايل الكفايات

جهة التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات

 dfجمموع املربعات متو�سط املربعات قيمة ()F
10.62
21.24
2
25.22
0.42
65.26
155

الداللة
0.00

من اجلدول رقم ( ،)10يالحظ �أنه با�ستعمال حتليل التباين �أنوفا  ،ANOVAتبني �أن قيمة
الداللة �أقل من 0.05؛ مما يظهر فروق ًا معنوية مب�ستوى داللة  ،٪5بني املتو�سطات احل�سابية
اخلا�صة بوجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة ،نحو درجة ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية
خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات التدري�سية ،تعود لنوع عمل املجيب
(املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم الأول) .ومن �أجل تو�ضيح م�سار الفروق ،مت ا�ستخدام اختبار
�شافيه ،للمقارنات البعدية لتقديرات املجموعات الثالث كما يف اجلدول رقم (.)11

اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار �شافيه  Scheffeللمقارنات البعدية لتقديرات املجموعات الثالث
لدرجات ممار�سة املعلمني للكفايات
نوع عمل املجيب
املعلم نف�سه
املعلم الأول
امل�شرف

املعلم نف�سه
-

*
* :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05

املعلم الأول
*

امل�شرف
*
*

-

من اجلدول رقم ( )11يالحظ با�ستعمال طريقة �شافيه  ،Scheffeeقد ظهرت فروق معنوية،
مب�ستوى داللة  ،٪5بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات امل�رشف من جهة ،وبني املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات كل من املعلم الأول واملعلم نف�سه من جهة ثانية ،ل�صالح تقديرات كل من
املعلم الأول واملعلم نف�سه ذات املتو�سطات الأعلى ،وذلك فيما يتعلق بدرجة ممار�سة معلمي
الدرا�سات االجتماعية ،خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات التدري�سية،
وفق ًا لنوع عمل املجيب (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم الأول)؛ يف حني ال توجد فروق
معنوية مب�ستوى داللة ،بني متو�سطات تقديرات كل من املعلم الأول واملعلم نف�سه.
وميكن �أن يف�رس نيل تقديرات املعلم لنف�سه املرتبة الأوىل ،وتفوقه على تقديرات امل�رشف
واملعلم الأول� ،إىل الطبيعة الب�رشية يف حب الذات ،والرغبة يف التقدير املرتفع� ،أو قد يكون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
هو الأقدر على تقدير ذاته ،ويتفق التف�سري الثاين مع نيل تقدير املعلم الأول املرتبة الثانية،
وتقارب تقديره مع تقدير املعلم لنف�سه ،نظراً لقربه من املعلم ،ووجوده معه يف مدر�سة
واحدة ب�شكل م�ستمر ،يف حني يف�رس تقدير امل�رشف الذي يبتعد عن تقدير كل من املعلم،
واملعلم الأول ،نظراً لأن ح�ضوره �إىل مدر�سة املعلم يف �أوقات حمددة ،ال تتيح له معرفة املعلم
التي يبلغها املعلم الأول ،وتتفق نتيجة ارتفاع التقديرات الذاتية للمعلم مع نتيجة درا�سة �سلوم
ور�ضوان (.)2004
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`G Ä

* دال عند م�ستوى داللة One-Sample Test 0.05
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كفايات التخطيط
كفايات التنفيذ
كفايات التقومي
كفايات تخ�ص�صية
كفايات �شخ�صية
كفايات تنمية البيئة واملجتمع
�إجمايل الكفايات

158
158
156
156
156
155
158

f
`

نوع الكفاية

العدد

قيمة (Tت)
 Testالداللة
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري Value = 3.75
0.95
-0.06
0.79
3.75
0.29
1.05
0.73
3.81
0.07
-1.80
0.87
3.62
2.32
0.77
3.89
*0.02
8.61
0.63
4.18
*0.00
0.63
0.47
0.94
3.79
0.25
1.14
0.74
3.82

```Y

اجلدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) للفرق بني متو�سطات درجات ممار�سة الكفايات لدى املعلمني
وم�ستوى الكفاية� 75%أو ()3.75

10

`d G h ``Ç`»`d G

ن�ص هذا ال�س�ؤال على" :هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات ممار�سة
معلمي الدرا�سات االجتماعية خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س للكفايات
التدري�سية الالزمة لهم (من وجهة نظر فئات التقومي جمتمعة) وبني م�ستوى الإتقان ٪75
(املحدد يف البطاقة التقوميية لوزارة الرتبية)؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات ممار�سة الكفايات لدى املعلمني ،ح�سب تقديرات فئات التقومي جمتمعة ،وح�ساب
قيمة م�ستوى الكفاية ،٪75وفق درجة املقيا�س اخلما�سية التي بلغت 3.75؛ وملعرفة داللة
الفروق بني متو�سط درجات ممار�سة الكفايات وم�ستوى الكفاية  ،3.75مت ا�ستخدام اختبار
 Tوفق اجلدول رقم (.)12

`¡U

ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
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لدى املعلمني وفق تقديرات �إجمايل املقومني ،وبني م�ستوى الكفاية ،75%قد بلغت
( )1.14وهي �أ�صغر من قيمة (ت) اجلدولية البالغة ( )1.96عند م�ستوى داللة ()0.05؛
مما يدل على عدم وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سط تقديرات كفايات معلمي الدرا�سات
االجتماعيه ،وبني م�ستوى الكفاية 75%املحدد من قبل وزارة الرتبية كحد �أدنى لدرجة
(جيد) ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة �سلوم ور�ضوان ( )2004التي تبني فيهما
عدم وجود فرق بني كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعيه ،وبني م�ستوى الكفاية ،٪75
يف حني مل يعرف مدى توافقها مع درا�سة عبد الباقي ويحيى ( )1999ال�ستخدامها م�ستوى
كفاية خمتلف هو  .٪70كما يبني اجلدول �أن الفروق بني م�ستوى الكفاية ،٪75ومتو�سطات
درجات الكفايات الرئي�سة لدى املدر�سني وفق تقديرات فئات التقومي جمتمعة،ح�سب قيم T
كانت على النحو الآتي:
 يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ل�صالح كفايتي املعلمني (التخ�ص�صية ،وال�شخ�صية) �إذ بلغتداللة ( ، T (0.02، 0.00وهي م�ؤ�رش الرتفاع كفاية املعلمني يف هاتني الكفايتني.
 اليوجد فرق ذو داللة �إح�صائية بني م�ستوى الكفاية ،٪75وكفايات املعلمني (املهنية يفالتخطيط والتنفيذ والتقومي ،وتنمية البيئة واملجتمع) �إذ بلغت داللة  Tلها على الرتتيب(،0.95
 ،)0.63 ،0.07 ،0.29وهي م�ؤ�رش لتقدير كفاية املعلمني يف حدود م�ستوى الكفاية
املحدد من وزارة الرتبية والتعليم.
وللتحقق من هذه الفروق ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
ممار�سة معلمي الدرا�سات االجتماعية للكفايات جمتمعة ،ح�سب تقديرات فئات التقومي
منف�صلة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم الأول) ،ومت ح�ساب داللة الفروق بني متو�سطات
درجات املمار�سة املتح�صلة من تقديرات كل فئة وبني م�ستوى الكفاية ٪75؛ �أو درجة
متو�سطة قيمتها ( )3.75ح�سب درجات مقيا�س التقومي؛ با�ستخدام اختبار ( ،)Tكما هو
مبني يف اجلدول رقم (.)13

اجلدول رقم ()13
نتائج اختبار ( )Tللفرق بني متو�سطات درجات كفايات معلمي الدرا�سات
االجتماعيةح�سب تقديرات فئات التقومي منف�صلة (املعلم نف�سه،
وامل�شرف ،واملعلم الأول) وبني م�ستوى الكفاية � 75%أو ()3.75
فئة التقومي
املعلم نف�سه
امل�شرف

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
122
16

3.94
2.73

0.68
0.67

قيمة (ت)
Test Value = 3.75
3.18
6.12 -

الداللة
*0.002
*0.00

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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وبالنظر �إىل اجلدول رقم ( )13يالحظ �أن قيمة الداللة للفرق بني م�ستوى الكفاية 75%؛ �أو
درجة متو�سطة قيمتها ( ،)3.75وبني متو�سطات درجات كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية
وفق تقديرات فئات التقومي منفردة (املعلم نف�سه ،وامل�رشف ،واملعلم الأول) با�ستخدام اختبار
( )Tقد بلغت على التوايل ( ،)0.08 ،0.00 ،0.002وهي على النحو الآتي:
 وفق تقديرات املعلم نف�سه جاءت الداللة �أ�صغر من ( )0.05عند م�ستوى داللة ()0.05؛مما يدل على وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سط درجات كفايات �أداء معلمي الدرا�سات
االجتماعية عينة الدرا�سة من خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س ،و بني م�ستوى الكفاية ٪75
ل�صالح كفايات املعلمني التي جاء متو�سط تقديراتها الأعلى ،الأمر الذي يف�رس بارتفاع
تقديرات كفايات معلمي الدرا�سات االجتماعية عينة الدرا�سة.
 �أما وفق تقديرات امل�رشف فجاءت الداللة �أ�صغر من ( )0.05عند م�ستوى داللة ()0.05؛مما يدل على وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سط درجات كفايات �أداء املعلمني ،وبني
م�ستوى الكفاية  ٪75ل�صالح الأخرية التي جاء متو�سطها �أعلى من متو�سط درجات كفاية
املعلمني؛ الأمر الذي يف�رس بانخفا�ض كفايات مدر�سي الدرا�سات االجتماعية وفق تقديرات
امل�رشفني.
 يف حني جاءت الداللة وفق تقديرات املعلم الأول �أكرب من ( )0.05عند م�ستوى داللة()0.05؛ مما يدل على عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات كفايات �أداء
معلمي الدرا�سات االجتماعية عينة الدرا�سة من خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س ،وبني
م�ستوى الكفاية  ،٪75الأمر الذي يف�رس ب�أنّ كفايات املعلمني يف حدود م�ستوى الكفاية.
وميكن �أن تعزى هذه الفروقات بني تقديرات فئات التقومي� ،إىل مغاالة املعلمني يف تقدير
ذاتهم ،و�إىل قرب املعلم الأول من معلمي العينة يف املدر�سة ،الذي جعل تقديراتهم �أقرب �إىل
الواقع ،فجاءت و�سط ًا بني تقديرات املعلمني لأنف�سهم ،وتقديرات امل�رشفني -الأقل احتكاك ًا
باملعلمني -التي جاءت منخف�ضة عن م�ستوى الكفاية؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
�سلوم ور�ضوان ()2004؛ التي و�ضحت مغاالة املعلمني يف تقدير كفايتهم ذاتي ًا.

```Y

* دال عند م�ستوى داللة One-Sample Test 0.05
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0.25
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املعلم الأول
�إجمايل املقومني

20
158

3.91
3.82

0.38
0.74

الداللة

`¡U

فئة التقومي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

قيمة (ت)
Test Value = 3.75
1.88
1.14
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يتبني من نتائج التقومي ارتفاع متو�سط درجات ممار�سة الكفايات الرئي�سة ملعلمي الدرا�سات
االجتماعية خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س؛ كما تبني انخفا�ض درجات ممار�سة عدد من
الكفايات الفرعية مما ي�شري �إىل خلل فيها ،وهذه الكفايات هي الآتي:
 يف كفاية التخطيط( :حتليل املحتوى ،والتخطيط ال�ستخدام م�صادر التعلم ،وت�صميما�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة).
 يف كفاية تنفيذ الدر�س( :توفري �أن�شطة تعليمية تعلمية تراعي الفروق الفردية بني الطالب،وتنفيذ فعاليات الدر�س وفق ًا لزمن احل�صة الدر�سية ،وغلق الدر�س).
 يف كفاية التقومي( :و�ضع خطط عالجية للطالب بطيئي التعلم ،وا�ستخدام قوائم فح�صالأداء).
 يف الكفايات العلمية التخ�ص�صية( :التمييز بني الوثيقة التاريخية الأ�صلية والثانوية،وا�ستخدام الأدوات واملقايي�س اجلغرافية �أو التاريخية ب�إتقان ،وا�ستخدام الر�سوم البيانية
التخ�ص�صية ب�إتقان).
 يف الكفايات ال�شخ�صية للمعلم( :متابعة امل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص). يف كفاية تنمية البيئة واملجتمع( :الإ�سهام يف حل امل�شكالت االجتماعية ،واالت�صال ب�أولياءالتالميذ).

التو�صيات واملقرتحات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يخل�ص الباحثان �إىل التو�صيات واملقرتحات الآتية:
� -1إعادة النظر يف �أهداف برنامج الرتبية العملية ،وحمتوياته ،مبا ي�سهم يف �سد الثغرات
الواردة يف ممار�سة عدد من الكفايات املهنية للخريجني نالت درجة منخف�ضة يف التقومي.
� -2إعادة النظر يف تو�صيف مقررات طرق التدري�س املعتمدة يف خطة املعلم املتخ�ص�ص
بحيث يت�ضمن �أ�ساليب التدري�س اجلديدة التي تعلي من منزلة الطالب ،ودوره يف التعلم،
وت�ؤكد �سد الثغرات يف بع�ض كفايات املعلم املهنية.
� -3إعادة النظر يف حمتوى مقررات علم النف�س التي تدر�س يف الكلية ،بحيث ت�سهم ب�شكل
�أكرث فاعلية يف تنمية الكفايات ال�شخ�صية لدى اخلريجني.
 -4تو�صية وزارة الرتبية والتعليم لإقامة م�شاغل خا�صة للمعلمني بالتعاون مع كلية الرتبية،
ت�ستهدف تدريب املعلمني عملي ًا لتنمية كفاياتهم التي تبني من الدرا�سة انخفا�ض �أداء املعلمني
فيها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -5الت�أكيد على كلية الآداب ب�إعادة النظر يف حمتوى عدد من املقررات التخ�ص�صية ،من �أجل
�سد الثغرة التي تو�صلت �إليها النتائج يف انخفا�ض الكفايات التخ�ص�صية لدى اخلريجني يف
هذه الدرا�سة.
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�أبو جابر ،ماجد؛ وبعارة ،ح�سني ( .)1999الرتبية العملية امليدانية لطلبة كلية العلوم الرتبوية.
عمان :دار ال�ضياء.
بو�سمان ،كري�ستمان؛ فران�سوا زماري؛ جزافيي روجي (� .)2005أي م�ستقبل للكفايات.
(ترجمة :عبد الكرمي غريب) .الدار البي�ضاء :من�شورات عامل الرتبية.
جامعة ال�سلطان قابو�س ،كلية الرتبية� ،شعبة الدرا�سات االجتماعية ( .)2007تو�صيات
ملتقى الدرا�سات االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف (./2007/11/7وثائق امللتقى).
م�سقط.
احلارثي� ،إبراهيم ( .)1997تخطيط املناهج وتطويرها من منظور واقعي .الريا�ض :مكتبة
ال�شفري.
احلجري ،را�شد بن حممد ( .)2001تقومي برنامج الإعداد املهني ملعلمات الدرا�سات االجتماعية يف
كليات الرتبية من وجهة نظر الطلبة املعلمني واخلريجني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
ال�سلطان قابو�س.
احلمادي ،عبد اهلل ( .)1997املهارات التدري�سية الالزمة للمعلمني من وجهة نظر املعلمني
واملوجهني يف املرحلة الثانوية بدولة قطر .حولية كلية الرتبية.263 - 237 ،31 ،
�سلوم ،طاهر ون�رص ،حمدان وعبد املق�صود،حممد ( .)2003فاعلية برنامج الرتبية العملية
لتخ�ص�ص معلم املجال يف كلية الرتبية بعربي ،من وجهة نظر امل�رشفني والطالبات/
املعلمات ومديرات املدار�س املتعاونة.املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت،)68(17 ،
.154-101
�سلوم ،طاهر ور�ضوان� ،سامر و�آخرون بالتعاون مع مديريات الرتبية والتعليم ودائرة الربامج
الأكادميية يف املديرية العامة للكليات ( .)2004تقييم الأداء التدري�سي للمعلمني واملعلمات
خريجي كليات الرتبية ال�ست بال�سلطنة كليات الرتبية بنزوى ،وعربي ،و�صحار ،والر�ستاق،
و�صور ،و�صاللة للعام الدرا�سي (.2001/2000تقرير غري من�شور)� ،سلطنة عمان.
�شوق ،حممود؛ وحممود ،حممد ( .)1996تربية املعلم للقرن احلادي والع�رشين .الريا�ض :مكتبـة
العبيـكان.
ال�صباغ  ،مياز خليل ( .)1991تقومي برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية للبنات بالريا�ض
والتعرف على امل�شكالت التي تعرت�ض عملية درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.
العدد ،11املجلة امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س ،القاهرة.114-77 ،)11( ،
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هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أثر �أمناط التعلم املف�ضلة يف فعالية الذات لدى
طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية .ولتحقيق �أغرا�ض الدرا�ســـة
مت تطبيق مقيا�س فارك  VARKلأمناط التعلم املف�ضلة ،ومقيا�س �شرير (Sherer, et al.,
م�سجالت يف
 ،)1982على عينة بلغت ( )200طالبة من طالبات ق�سم العلوم الرتبوية,
ّ
الف�صل الدرا�سي 2008/2007م.
�أ�شارت النتائج �إىل �أن منط التعلم املف�ضل لدى �أفراد العينة كان النمط العملي/احلركي،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة فعالية الذات تعزى
لأمناط التعلم ،وال�سنة الدرا�سية لدى عينة الدرا�سة ،يف حني �أظهرت النتائج �أن الطالبات
ذوات املعدالت الرتاكمية جيد جدا ف�أكرث كن �أف�ضل يف درجة فعالية الذات من الطالبات
ذوات املعدالت الرتاكمية جيد ،و�أقل من جيد ،من جهة �أخرى مل تك�شف الدرا�سة عن وجود
فروق بني �أمناط التعلم وال�سنة الدرا�سية واملعدالت الرتاكمية لدى عينة الدرا�سة.
الكلمات املفتاحية :الفعالية الذاتية� ،أمناط التعلم املف�ضلة ،كلية الأمرية عالية اجلامعية.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/20 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/26 :م
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The peruse of this research was to study the effect of Preferred Learning
Styles on Self Efficacy among female students of the Department of Educational Sciences, Princes University Collegeِ using VARK Test, and Self Efficacy test of (Sherer, et al., 1982). For this study, 200 female students selected
randomly enrolled for the second semester, 2007-2008.
Results of this study revealed that kinesthetic learning style was more frequent when compared with the other four learning styles that included in the
VARK test. There were no significant differences in self-efficacy regarding
the preferred learning styles. There were no significant effect of educational
level and general point average grade on preferring learning styles. The mean
general grade point average (very good and above) was statistically significant
higher when compared with average (good and below) on the self-efficacy.
Key words: self efficacy, preferred learning styles, princes university collegeِ alia.
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املقدمـة

ن�ش�أت فكرة �أمناط التعلم  Learning Stylesمن �أن جميع الطلبة خمتلفون يف ذكائهم
و�شخ�صياتهم ،ويف طرق تفكريهم ،ويف �أمناط تعلمهم ،و�أنّ معرفة هذا االختالف ي�ساعد
الرتبويني ويدعوهم �إىل مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ،وي�ساعدهم للو�صول �إىل ابتكار
املناخ واخلربات التي ت�شجع الفرد على حتقيق �أق�صى ما ميكن من قدراته والو�صول به �إىل
�أعلى درجة من التعلم الفعال.
تباينت النظريات يف تناولها لأمناط تعلم الطلبة املف�ضلةّ ،
فركز بع�ض منها على �سمات
�شخ�صية املتعلمّ ،
وركز بع�ضها الآخر على طريقة املتعلم يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات
وتنظيمها ،يف حني ركزت النظريات الأخرى على الو�سيط احل�سي الإدراكي الذي يف�ضل
املتعلم من خالله ا�ستقبال ،وجتهيز ومعاجلة اخلربات التعليمية التعلمية ،ورغم هذا التباين بني
النظريات يف كيفية تناولها لأمناط التعلم تبقى �أمناط التعلم م�ؤ�رشات معرفية وانفعالية ودافعية
ونف�سية ومزاجية تعك�س كيف ي�ستعمل املتعلم اخلربات وكيف يعاجلها ،ويتفاعل وي�ستجيب
لها على نحو �إيجابي (الزيات.)2004 ،
وبناء على اختالف النظريات يف تف�سريها لأمناط التعلم ،فقد ظهرت عدة تعريفات لأمناط
التعلم ،ومن هذه التعريفات:
تعريف هني وممفورد (� )Honey & Mumford, 2000إذ يريان �أمناط التعلم ب�أ ّنه م�صطلح
ي�ستخدم لو�صف الن�شاطات وال�سلوكات واالجتاهات التي حتدد الأ�ساليب املف�ضلة عند
الأفراد يف التعلم.
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يعرف �أمناط
وتعريف جريجورك ( )Gregorcاملذكور يف (هيالت .)2001 ،الذي ّ
التعلم مبجموعة �أداءات متميزة للمتعلم تعرب عن طريقة تعلمه وطريقة ا�ستقباله للمعلومات
الواردة �إليه من البيئة املحيطة بهدف التكيف معها.
وتعريف �أبو حطب و�صادق ( )1994اللذين يريان ب�أنها الطرق ال�شخ�صية التي ي�ستخدمها
الأفراد يف التعامل مع املعلومات يف �أثناء عملية التعلم.
وهناك من عرفها ب�أنها و�صف للعمليات التكيفية املنا�سبة ،والتي جتعل من الفرد م�ستجيبا
ملثريات البيئة املتنوعة مبا يتالءم مع خ�صائ�صه االنفعالية واالجتماعية واجل�سمية (قطامي،
قطامي.) 2000 ،
وعرف فليمنج وبونويل �أمناط التعلم املف�ضلة ( )Fleming & Bonwell, 2002ب�أنها
ّ
الطريقة التي ي�ستقبل بها املتعلم املعرفة واملعلومات واخلربات ،والطريقة التي يرتب وينظم
بها هذه املعلومات ،ثم الطريقة التي ي�سجل ويرمز ويدمج فيها هذه املعلومات ويحتفظ بها
ثم ا�سرتجاع املعلومات واخلربات بالطريقة التي متثل طريقته يف
يف خمزونه املعريف ،ومن ّ
التعبري عنها.
ت�شري التعريفات ال�سابقة �إىل اتفاق علماء النف�س �إىل حد ما على املفهوم العام لأمناط التعلم،
فعليا بينها ظهر يف ت�صنيف الأمناط وقيا�سها .فقد ظهرت مناذج خمتلفة
�إال �أن هناك اختالف ًا ًّ
لأمناط التعلم ،ومن هذه النماذج:
 منوذج م�ؤ�رش النمط ملايرز برجز ( )Mayers- Brigges: Type Indictorويقوم هذاالنموذج على نظرية الأمناط النف�سية النابعة من �أفكار يوجن ( )jungوهي �أن ال�سلوك ال يرجع
�إىل ال�صدفة ولكن ينتج عن فروق قابلة للقيا�س يف الوظائف العقلية ،حيث يق�سم الطلبة �إىل
(منط الطلبة املنب�سطني �أو املتمركزين خارج الذات ،والنمط احل�سي ،ومنط املفكرين ،ومنط
احلكيمني �أو الق�ضائيني) (الكناين ،والكندري.)2005 ،
 منوذج كولب لأمناط التعلم ( :)Kolb’s Learning Style Modleحيث ي�صنف هذاالنموذج الطلبة �إىل :التقاربيني �أو (احل�سي/الت�أملي) ،والتباعديني �أو (التجريدي/الت�أملي)،
واال�ستيعابيني �أو (التجريدي/الف ّعال) ،واملتكيفني �أو (احل�سي/الن�شط) (الكناين ،والكندري،
.)2005
 منوذج هني وممفورد لأمناط التعلم ( :)Honey & Mumford, 2000حيث ي�صف هذاالنموذج ال�سلوكيات واالجتاهات التي حتدد طريقة التعلم املف�ضلة لدى الطلبة ،وتتكون
القائمة من �أربعني فقرة موزعة بالت�ساوي على �أربعة �أمناط تعلمية هي :الن�شط ،واملت�أمل،
والنظري ،والنفعي.
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 منوذج ( )VARKمن �إعداد فليمنج وبونويل ( :)Fleming & Bonwell, 2002ويتكونهذا النموذج من �أربعة �أمناط تعلميه مف�ضلة لدى الطلبة؛ حيث ميثل حرف  Vكلمة Visual
ويدل على النمط الب�رصي ،وحرف  Aميثل كلمة  Auralويدل على النمط ال�سمعي ،وحرف
 Rميثل كلمة  Write/Readويدل على النمط القرائي/الكتابي ،وحرف  Kميثل كلمة
 Kinestheticويدل على النمط العملي/احلركي.
يركز منوذج فارك على الو�سائط احل�سية الإدراكية ،التي مييل املتعلم �إىل التعلم وفقها،
والرتكيز على كيفية متثل الدماغ للخربة التي يواجهها ،و�أ�ساليب ا�ستقبال املنبهات بهدف
ا�ستيعابها ،كما �أن الطريقة املف�ضلة التي ي�ستخدمها الفرد يف تنظيم ومعاجلة املعلومات
واخلربات ،هي طريقته املميزة يف تعلمه ،وا�ستقباله املعلومات املقدمة �إليه من البيئة ،وطريقته
يف حل م�شكالته التي تواجهه خالل املواقف التعلمية (.)Fleming & Bonwell, 2002
ويتم ت�صنيف الطلبة وفق منوذج فارك بناء على ميولهم وتف�ضيالتهم من خالل ا�ستجاباتهم
�إىل �أربع فئات متثل �أمناط التعلم الب�سيطة ،وهي كما يلي:
 طلبة منط التعلم الب�رصي املرئي Visual :يعتمد املتعلم يف هذا النمط على الإدراك الب�رصيوالذاكرة الب�رصية ،ويتعلم املتعلم على نحو �أف�ضل من خالل ر�ؤية املادة التعليمية كالر�سومات،
والأ�شكال ،والتمثيالت البيانية ،والتخطيطية ،والعرو�ض الت�صويرية ،و�أجهزة العر�ض� ،إىل
غري ذلك من تقنيات مرئية� .إن الطلبة الذين يف�ضلون هذا النمط يت�صفون برتجمة ما يرونه
ب�شكل منا�سب ،ولديهم قدرة على �إدراك عالقات اخلربات ال�صورية بع�ضها ببع�ض ،من
خالل الرتابطات ال�صورية ،ولديهم مهارات عالية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات
املرئية ،الأمر الذي يجعل �إدراكهم للخربات التعلمية تتم ب�شكل �أف�ضل من خالل الو�سائط
املرئية.
 طلبة منط التعلم ال�سمعي  :Auralيعتمد املتعلم يف هذا النمط على الإدراك ال�سمعي،والذاكرة ال�سمعية ،ويتعلم املتعلم على نحو �أف�ضل من خالل �سماع املادة التعليمية ك�سماع
املحا�رضات ،والأ�رشطة امل�سجلة ،واملناق�شات ،واحلوارات ال�شفوية� ،إىل غري ذلك من
ممار�سات �شفوية و�سمعية� .إن الطلبة الذين يف�ضلون هذا النمط يت�صفون بفهم اخلربات
التعليمية امل�سموعة ،ولديهم قدرة عالية على اال�ستماع اجليد ،كذلك لديهم ترابطات �سمعية
جيدة ،ولديهم مهارات عالية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات ال�سمعية ،الأمر الذي
يجعل �إدراكهم للخربات التعلمية تتم ب�شكل �أف�ضل من خالل الو�سائط ال�سمعية.
 طلبة منط التعلم القرائي/الكتابي  :Read\Writeيعتمد املتعلم يف هذا النمط على �إدراكالأفكار واملعاين املقروءة واملكتوبة ،ويتعلم املتعلم على نحو �أف�ضل من خالل قراءة الأفكار
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واملعاين� ،أو كتابتها ،وي�ستلزم هذا النمط الكتب واملراجع والقوامي�س والن�رشات واملقاالت
و�أوراق العمل ،وكذلك الأعمال الكتابية ،ومالحظات املحا�رضات ،وملخ�صاتها ،وكتابة
املذكرات ،و�إىل غري ذلك من ممار�سات قرائية وكتابية� .إن الطلبة الذين يف�ضلون هذا النمط
يت�صفون مبيلهم �إىل �أن تعر�ض اخلربات التعليمية منطوقة �أو مكتوبة ،و�أنهم يدركون ب�صورة
�أف�ضل اخلربات التعلمية التي يقرءونها �أو يكتبونها ،ولديهم رغبة يف تدوين جميع اخلربات
التعليمية ،كذلك لديهم مهارات عالية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات املقروءة �أو
املكتوبة ،الأمر الذي يجعل �إدراكهم للخربات التعليمية يتم ب�شكل �أف�ضل من خالل و�سائط
مقروءة �أو مكتوبة.
 طلبة منط التعلم العملي/احلركي  :Kinestheticيعتمد املتعلم يف هذا النمط على الإدراكاللم�سي لتعلم الأفكار واملعاين ،ويتعلم املتعلم على نحو �أف�ضل من خالل العمل اليدوي
وا�ستخدام جميع احلوا�س بالتعلم ،والتعلم بالعمل  Learning by Doingويف�ضل ه�ؤالء
املواقف والنماذج احلقيقية ،والطبيعية ،وا�ستخدام احلا�سوب ،واملختربات .ويتحملون قدرا
عاليا من امل�س�ؤولية ،ولديهم مهارات عالية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات العملية،
الأمر الذي يجعل �إدراكهم للخربات التعليمية يتم ب�شكل �أف�ضل من خالل و�سائط جتريبية
عملية.
وميكن �أن تنبثق عن �أمناط التعلم الأربعة وفق منوذج فارك �ستة �أمناط تعلم مركبة Multi
 Modalمف�ضلة لدى الطلبة تتمثل بالذين ميتلكون �أكرث من جانب من جوانب التف�ضيل،
ثم يختارون �أكرث من �أ�سلوب ،ويتعاملون معه .وتتمثل هذه الأمناط يف :النمط الب�رصي
ومن ّ
وال�سمعي ،والنمط الب�رصي والقرائي/الكتابي ،والنمط الب�رصي والعملي/احلركي ،والنمط
ال�سمعي والقرائي/الكتابي ،والنمط ال�سمعي والعملي/احلركي ،والنمط القرائي/الكتابي
والنمط العملي/احلركي (.)Fleming & Bonwell, 2002
ومبا �أن �أمناط التعلم ت�ؤدي دورا يف ال�سلوك الإن�ساين من خالل طرق الفرد يف ا�ستقبال
املعلومات وجتهيزها ومعاجلتها ،ف�إن فعالية الذات تتعلق بدافعية الفرد للقيام بال�سلوك
وا�ستمراره وبذل �أق�صى ما ي�ستطيع من جهد من �أجل �إجناز الأن�شطة املطلوبة منه� ،إذ حتدد
ثم م�ستوى حت�صيل الأفراد (Bandura,
طبيعة فعالية الذات �شدة واجتاه الدافعية ،ومن ّ
.)1977
يقومون �أنف�سهم ب�أنهم ذوو كفاءة،
�إن الأفراد الذين لديهم فعالية ذات مرتفعة� ،أي الذين ّ
ولديهم القدرة الالزمة للقيام مبهمة ما ي�شعرون ب�أنهم مندفعون نحو �أداء تلك املهمة ،ومييلون
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�إىل �أدائها ب�شكل �أف�ضل ،وتكون لديهم دافعية لي�س فقط لالنخراط يف الأن�شطة الأكادميية ،بل
لال�ستفادة والتعلم ب�أق�صى قدر ممكن من الأن�شطة التي ي�ؤدونها� ،أو املعلومات التي يتعر�ضون
لها ،وي�ستخدمون العمليات املعرفية العليا يف التعلم (.)Allyan & Bacon, 2004
كما ميكن لأمناط التفكري �أن ت�ؤثر يف فعالية الذات ،فقد تكون هذه الأمناط معينات ذاتية
� ،Self-Aidingأو معوقات ذاتية  ،Self-Hinderingحيث �إنّ الأفراد الذين يثقون يف
مقدرتهم على حل امل�شكالت يكونون على كفاءة عالية يف تفكريهم التحليلي يف املواقف
املعقدة ل�صناعة القرارات ،يف حني يكون على النقي�ض من ذلك �أولئك الذين يعانون من
�شكوك يف فعاليتهم الذاتية (عبد الرحمن.)1998 ،
وتعرف الفاعلية الذاتية ب�أنها الثقة يف بلوغ م�ستوى حمدد من الإجناز يف ال�سياق الذي
تكون فيه� ،إذ تقوم نظرية الفاعلية الذاتية على �أ�سا�س الأحكام ال�صادرة من الفرد على قدرته
بالقيام ب�سلوكيات معينة ،والفاعلية الذاتية لي�ست جمرد م�شاعر عامة ،لكنها تقومي من جانب
الفرد لذاته عما ي�ستطيع القيام به ،ومدى مثابرته ،وللجهد الذي �سيبذله ،ومرونته يف التعامل
مع املواقف ال�صعبة واملعقدة ،وحتديه لل�صعاب ومقاومته للف�شل (.)Bandura, 1997
وي�ضيف باندورا (� )Banduraأن �إدراك الأفراد لفعاليتهم الذاتية ي�ؤثر يف �أنواع اخلطط
التي ي�ضعونها ،فالأفراد الذين لديهم �إح�سا�س مرتفع بالفعالية ي�ضعون خطط ًا ناجحة ،والذين
يحكمون على �أنف�سهم بعدم الفعالية �أكرث مي ً
ال للخطط الفا�شلة والأداء ال�ضعيف والإخفاق
املتكرر ،ذلك �أن الإح�سا�س املرتفع بالفعالية ين�شئ �أبنية معرفية ذات �أثر فعال يف تقوية
الإدراك الذاتي للفعالية (.)Bandura, 1997
وتدخل التوقعات املرتبطة بفعالية الذات يف تكوين مفهوم الذات ف�إذا كان م�ستوى فعالية
الذات لدى الفرد مرتفعا� ،أ�سهم ذلك يف تكوين مفهوم ذات مرتفع ،والعك�س �صحيح،
حيث �إنّ املفهوم الإيجابي عن الذات ي�سهم يف رفع م�ستوى فعالية الذات (& Mayor
.)Sutton, 1996
ويعتقد الكثري من املخت�صني الرتبويني �أن الأداء الناجح ال يتطلب توافر املهارات واملعرفة
فقط بل من املهم توافر االعتقاد بالقدرة على الأداء الناجح ،وهذا ما �أطلق علية باندورا
م�صطلح توقعات الفعالية (.)Bonett, 1994
وترتبط الفاعلية الذاتية بنظرية العزو ( )Attribution Theoryب�صورة وثيقة؛ وعلى
الرغم من هذا االرتباط بينهما �إال �أنّ مفهوم العزو ي�شري �إىل العالقة التي يدركها الفرد بني
�أعماله والنواجت التي ترتتب على هذه الأعمال يف حياته؛ �أما مفهوم الفاعلية الذاتية فيدمج
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العزو مع الفاعلية� ،إذ يت�ضمن مفهوم الفاعلية الذاتية قناعة الفرد مبدى وجود القدرة لديه
على �أداء �سلوكات معينة وهذا يعني �أنّ مفهوم الفاعلية الذاتية �أعم و�أ�شمل من مفهوم العزو
(.)Bandura, 1977
وت�شري الدرا�سات التي تناولت فعالية الذات والتي من بينها درا�سة ماكوت�ش
و�سيجل( )McCoach & Siegle, 2007التي هدفت �إىل معرفة فيما �إذا كان املعلمون
الذين مت تعليمهم ا�سرتاتيجيات فعالية الذات يف ال�صف ي�ؤثرون يف فاعلية ذات طلبتهم
يف الريا�ضيات� .أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائيا بني فاعلية الذات والإجناز
الأكادميي والدافعية للإجناز ،و�أن الطالب الذين تلقى معلموهم تدريب ًا يف فاعلية الذات قد
�أظهروا عالقة �أقوى بني االختبار البعدي لفاعلية الذات واالختبار البعدي للإجناز الأكادميي
والدافعية لالجناز باملقارنة مع �أولئك الطالب الذين مل يتلق معلموهم التدريب.
كما ت�شري درا�سة بيغيتو (� )Beghetto, 2006إىل �أن معتقدات الطالب حول �أدائهم
ومعتقدات املعلم حول املقدرة الإبداعية للطلبة ترتبط بقوة بفعالية الذات الإبداعية عند
الطلبة .كما �أ�شارت �إىل �أن الطلبة الذين يتمتعون مب�ستويات عالية من فعالية الذات الإبداعية
لديهم معتقدات �إيجابية حول قدراتهم الأكادميية يف جميع املباحث الدرا�سية.
ومن الدرا�سات التي تناولت �أمناط التعلم درا�سة الزغل ( )2006التي هدفت �إىل ك�شف
العالقة بني التح�صيل الدرا�سي والقدرة على اال�ستدالل العلمي يف �ضوء الأمناط التعلمية
املف�ضلة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف �إربد .مت ا�ستخدام مقيا�س فارك  VARKلتحديد
�أمناط التعلم املف�ضلة لدى عينة الدرا�سة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أعلى ن�سبة كانت للطلبة
الذين ف�ضلوا منط التعلم احلركي/العملي ،يليهم طلبة منط التعلم القرائي/الكتابي ،ثم طلبة
التعلم ال�سمعي ،و�أخريا طلبة منط التعلم الب�رصي.
و�أ�شارت درا�سة كل من لينا وليف ( )Lena & Liv, 2006التي هدفت �إىل تدريب الطلبة
على الوعي ب�أمناط تعلمهم ،والعمل يف التوفيق بني طرق التعليم و�أمناط التعلم لدى الطلبة.
�أ�شارت �إىل �أن مثل هذا التدريب ي�ؤثر على تعلم الطلبة ويف دافعيتهم نحو التعلم .كما �أ�شارت
النتائج �إىل �أن التعليم القائم على �أمناط التعلم الفردية هو طريقة فعالة لتحقيق درجة عالية
من الإجناز الأكادميي لدى الطلبة ،وعلى عمليات ما وراء املعرفية لديهم ،وعلى اختيارهم
ال�سرتاتيجيات تعلم منا�سبة ،وتزويدهم مبفاهيم جديدة حول �إمكانياتهم التعلمية كتعزيز
الإجنازات والتجارب الأكادميية ،التي قد تعزز فعالية الذات.
و�أجرى هندري و�آخرون ( )Hendry, et al., 2005درا�سة هدفت �إىل م�ساعدة الطالب

273

``¿

2010 000```e
-2

�أثر �أمناط التعلم املف�ضلة على فعالية الذات

274

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .م�صطفى هيالت ،د� .أحمد الزعبي ،نور �شديفات

على فهم �أمناطهم التعلمية و�أثر ذلك يف فعالية الذات وتف�ضيل عمل املجموعات (�ضمن فريق)،
ومناخ جمموعة العمل ،وتقييم الأداء .تكونت عينة الدرا�سة من ( )24جمموعة عمل �صغرية.
تو�صلت النتائج �إىل عدم وجود �أية ت�أثريات دالة �إح�صائيا بني �أمناط التعلم املف�ضلة وفعالية
الذات� ،إال �أن الطالب �أظهروا وعيا كبريا ب�أمناطهم التعلمية و قبول �أمناط تعلم الآخرين.
وقام نيكل�س ( )Nickles, 2003بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر التعليمات التو�ضيحية
حول طبيعة �أمناط التعلم ال�شخ�صية املف�ضلة يف ت�صورات طلبة ال�سنة الأوىل للتعلم الناجح.
�أ�شارت النتائج �إىل �أن معرفة الطلبة ب�أمناط تعلمهم املف�ضلة من خالل التعليمات التو�ضيحية
املقدمة لهم ت�ؤثر �إيجابا يف �أ�ساليب تعلمهم املف�ضلة ،مثلما ت�ؤثر يف قراراتهم التي يتخذونها،
�إ�ضافة �إىل �أنها ت�ساهم يف تنمية فعاليتهم الذاتية وتنمية البنية الدافعية لديهم كمتعلمني.
�إن الدرا�سة احلالية تختلف عن �سابقاتها من الدرا�سات يف �أنها جمعت عدة متغريات مل
ي�سبق �أن تناولتها الدرا�سات ال�سابقة جمتمعة ،بالإ�ضافة �إىل اختيارها عينة خمتلفة يف اخل�صائ�ص
عن عينات الدرا�سات ال�سابقة �سواء �أكان على م�ستوى املكان �أم الزمان.

م�شكلة الدرا�سة

ي�ؤمن الرتبويون ب�أهمية ا�ستغالل طاقات املتعلمني وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة ،ملا لذلك
من �أثر �إيجابي يف الفرد نف�سه واملجتمع؛ و�إن معرفة املتعلمني ب�أمناطهم التعلمية يعد �أحد
اجلوانب املفيدة يف توجيههم الوجهة ال�صحيحة يف جميع املجاالت ،ملا لذلك من �أثر
�إيجابي يف حتقيق �إجنازات ف�ضلى ،وحتقيق �أق�صى نواجت للتعلم .ونظرا لدور �أمناط التعلم يف
حتديد الفروق بني الأفراد يف طرق ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات التعليمية التعلمية ف�إن
�أداء املتعلمني يت�أثر بهذه الطرق ب�شكل �إيجابي �أو �سلبي؛ فالت�أثر الإيجابي يتم حينما تتناغم
�أمناط التعلم مع طرق التدري�س والأن�شطة املختلفة التي تراعي وجود �أمناط تعلم متنوعة داخل
غرفة ال�صف ،يف حني يت�أثر �أداء املتعلمني ال�سلبي بطرق التعامل مع املعلومات حينما ال تلبي
طرق التدري�س والأن�شطة ال�صفية تنوع املتعلمني وفقا لأمناطهم التعلمية .ومن هنا ف�إن حتديد
�أمناط التعلم املف�ضلة لدى املتعلمني ي�ساعد يف تقدمي �أن�شطة وخربات تعليمية تعلمية متنوعة
ومتناغمة مع �أمناطهم التعلمية مما ي�ؤدي �إىل زيادة دافعيتهم ،و�إقبالهم على التعلم ،وحت�صيلهم
ثم حتقيق التعلم الفعال الذي تظهر فوائده الإيجابية م�ستقبال.
الدرا�سي ،ومن ّ
ترتبط فعالية الذات بدافعية الفرد نحو التعلم؛ �إذ �إنّ معتقدات الفرد عن قدراته و�إمكاناته
حول القيام بن�شاط معني ي�سهم بدرجة كبرية يف جناحه �أو �إخفاقه يف هذا الن�شاط .ف�إذا كانت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معتقداته �إيجابية حول قدرته على القيام بالن�شاط ف�إنه �سوف يقوم به ب�شكل فعال ،يف حني
� ّأما �إذا كانت معتقدات هذا الفرد �سلبية حول قدرته ف�إن �أداءه للن�شاط ال يكون فعاال .ومن
هنا ف�إن معرفتنا بالأمناط التعلمية ي�سهم يف حتديد الأن�شطة املنا�سبة للمتعلمني باختالفاتهم ومبا
ين�سجم مع اعتقاداتهم حول قدراتهم (.)Heredia, 1999
لقد الحظ الباحثون من خالل عملهم امليداين يف كلية الأمرية عالية اجلامعية �أن هناك
تفاوتا يف الفعالية الذاتية لطالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية داخل
الغرفة ال�صفية ،ومبا �أن �أمناط التعلم املف�ضلة لدى الطالبات ت�سهم يف التمييز بينهن يف طرق
تعاملهن مع املعلومات مما ينعك�س على �أدائهن �إيجابا �أو �سلبا يف املواقف املختلفة ،ف�إن هذه
الدرا�سة جاءت ب�شكل رئي�س لتك�شف عن اختالفات طالبات الكلية يف درجة فعاليتهن
الذاتية وفقا لأمناط تعلمهن املف�ضلة.
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هدفت الدرا�سة احلالية ب�شكل رئي�س �إىل الك�شف عن اختالف درجة فعالية الذات لدى
طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية باختالف �أمناط تعلمهن املف�ضلة،
كما هدفت الدرا�سة احلالية ب�شكل فرعي �إىل الك�شف عما يلي:
 �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية. اختالف �أمناط التعلم املف�ضلة (ال�سمعي ،والب�رصي ،والقرائي/الكتابي ،والعملي/احلركي)لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية باختالف ال�سنة الدرا�سية.
 اختالف �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عاليةاجلامعية باختالف املعدل الرتاكمي.
 اختالف درجة فعالية الذات لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عاليةاجلامعية باختالف ال�سنة الدرا�سية واملعدل الرتاكمي.
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 هل تختلف �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عاليةاجلامعية باختالف املعدل الرتاكمي؟
 هل تختلف درجة فعالية الذات لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عاليةاجلامعية باختالف ال�سنة الدرا�سية واملعدل الرتاكمي؟

�أهمية الدرا�سة

 حداثة الدرا�سة و�أ�صالتها يف البيئة العربية ب�شكل عام والبيئة الأردنية ب�شكل خا�ص� ،إذ التوجد – يف حدود علم الباحثني – درا�سات بحثت يف م�شكلة الدرا�سة ومتغرياتها جمتمعة,
على الرغم من وجود درا�سات بحثت يف �أمناط التعلم املف�ضلة ,وفعالية الذات كل على حدة.
يعد تعد �أحد �أهم املفاهيم التي ت�سهم
 تناول الدرا�سة مفهوم �أمناط التعلم املف�ضلة الذي ّمراعاتها يف �أثناء العملية التعلمية التعليمية يف حتقيق �أعلى درجة من نواجت التعلم ،كذلك
تناولت الدرا�سة احلالية مفهوم فعالية الذات التي ت�ؤدي دورا مهما يف ال�سلوك الإن�ساين،
باعتبار �أن االهتمام بها يف العملية التعلمية التعليمية ي�سهم يف حت�سني دافعية املتعلم ورفع
كفاءته و�أدائه.

حدود الدرا�سـة

 عينة الدرا�سة ممثلة بطالبات البكالوريو�س يف ق�سم العلوم الرتبوية/كلية الأمرية عاليةاجلامعية.
 الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2008 /2007م. �أدوات الدرا�سة وما تتمتع به من خ�صائ�ص �سيكومرتية (معامل ال�صدق ،ومعاملالثبات).

م�صطلحات الدرا�سة

�أمناط التعلم :هي الطرق التي يف�ضلها املتعلمون يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة املعلومات
من خالل �إدراك هذه املعلومات واخلربات وحتويلها و�إدماجها و�إعادة بنائها لت�صبح خربات
فردية ذاتية ،ويف الدرا�سة احلالية هي البديل الأكرث تكرارا الذي تختاره الطالبات على مقيا�س
فارك  VARKلأمناط التعلم ،لفليمنج وبونويل ( )Fleming & Bonwell, 2002الذي
طورته جونز ( )Johnes, 2004وواءمته الزغل ( )2006للبيئة الأردنية� ،إذ ميثل كل بديل
من الأربعة بدائل منط تعلم منف�صل ،وهي كما يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ي�شمل جمتمع الدرا�سة ( )564طالبة من طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية
اجلامعية ،التابعة جلامعــة البلقاء التطبيقية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )200طالبة ميثلن
ن�سبه ( )٪35من جمموع طالبات الق�سم ،حيث مت اختيارهن بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية،
ومت اعتماد ال�شعبة الدرا�سية كوحدة اختيار للعينة.

½

جمتمع الدرا�سة وعينتها

f
`

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي يف الدرا�سة احلالية.

```Y

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�ســة

10
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 النمط الب�رصي :و�سيط ح�سي �إدراكي يعتمد فيه املتعلم على الإدراك الب�رصي والذاكرةالب�رصية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة املعلومات.
 النمط ال�سمعي :و�سيط ح�سي �إدراكي يعتمد فيه املتعلم على الإدراك ال�سمعي والذاكرةال�سمعية يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة املعلومات.
 النمط القرائي/الكتابي :و�سيط ح�سي �إدراكي يعتمد فيه املتعلم على الأفكار واملعايناملقروءة واملكتوبة يف ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة املعلومات.
 النمط العملي/احلركي :و�سيط ح�سي �إدراكي يعتمد فيه املتعلم على الإدراك اللم�سي يفا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة املعلومات.
 النمط املركب :وهو يجمع بني �أكرث من منط من الأمناط الب�سيطة �سابقة الذكر.فعالية الذات :االعتقادات والت�صورات التي متتلكها الطالبات حول كفاءتهن الذاتية والقدرة
على التحكم يف الأحداث والظروف البيئية املحيطة ( ،)Bandura, 1997ويف الدرا�سة
احلالية هي الدرجة الكلية التي حت�صل عليها الطالبات على مقيا�س فعالية الذات الذي �أعده
كل من �شرير ومادوك�س ومريكدنت وبرنت�س وجاكوب�س وروجرز(Sherer, Moddux,
 ، )Mercadant, Prentice, Jacobs & Rogers, 1982والذي واءمته اجلبور ()2002
للبيئة الأردنية.
املعدل الرتاكمي :هو املعدل الذي ح�صلت عليه طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية
عالية اجلامعية حتى نهاية الف�صل الأول من العام اجلامعي 2008/2007م .وقد مت تق�سيمه
يف الدرا�سة احلالية �إىل ثالثة م�ستويات.
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مت ت�صنيف الطالبات وفقا ملتغري ال�سنة الدرا�سية �إىل م�ستويني؛ امل�ستوى الأول ميثل طالبات
ال�سنة الأوىل والثانية ،وامل�ستوى الثاين ميثل طالبات ال�سنة الثالثة والرابعة ،وهذا التق�سيم
إنهن ما زالت يف بداية
ين�سجم مع اعتقادات الطالبات حول
ّ
وجودهن يف اجلامعة من حيث � ّ
إنهن اقرتبن من نهاية املرحلة اجلامعية ،فال�سنة الأوىل والثانية متثالن بداية الدرا�سة
الدرا�سة �أو � ّ
اجلامعية� ،أما ال�سنتان الثالثة والرابعة فتمثالن نهاية الدرا�سة اجلامعية .كما مت ت�صنيف الطالبات
وفقا ملتغري املعدل الرتاكمي �إىل ثالثة م�ستويات هي (جيد جدا ف�أكرث ،وجيد ،و�أقل من جيد)
وذلك لأن املعدالت التي متثل جيد جدا ف�أكرث تعرب عن تفوق الطالبات� .أما املعدالت التي
متثل جيد فتعبرّ عن �أداء حت�صيلي متو�سط ،يف حني متثل معدالت الأقل من جيد �أداء حت�صيليا
متدنيا ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد العينة تبعا لل�سنة الدرا�سية واملعدل الرتاكمي
متغريات الدرا�سة
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ال�سنة الدرا�سية
املجموع
املعدل الرتاكمي
املجموع

�سنة �أوىل وثانية
ثالثة ورابعة
جيد جدا ف�أكرث
جيد
�أقل من جيد

العدد
94
106
200
67
87
46
200

الن�سبة %
0.47
0.53
100%
33.5
43.5
23
100%

�أدوات الدرا�سة
�أوال :مقيا�س فارك  VARKلأمناط التعلم:

مت ا�ستخدام مقيا�س فارك  VARKلأمناط التعلم لفليمنج وبونويل (& Fleming

 )Bonwell, 2002من جامعة لينكولني ،والذي طورته جونز( )Johnes, 2004من جامعة
كاليفورنيا ،وواءمته الزغل ( )2006للبيئة الأردنية .يتكون املقيا�س من ( )13فقرة ،منت كل
فقرة من فقراته ميثل موقفا حياتيا �صفيا متبوعا ب�أربعة بدائل ،ويعك�س اختيار البديل كيفية
ا�ستقبال املتعلم للمعلومات ،وكيفية معاجلتها ،والتفاعل معها ،واال�ستجابة من خاللها على
نحو �إيجابي لبيئة التعلم ح�سب النمط الذي يف�ضله� ،سواء �أكان ب�رصيا� ،أم �سمعيا� ،أم قرائيا
كتابيا� ،أم عمليا حركيا ،كنمط �أو �أ�سلوب حلل امل�شكلة� ،أو املوقف الذي يواجهه.
�صدق املقيا�س :يعد املقيا�س �صادقا يف البيئة الأردنية ،حيث قامت الزغل ( )2006بالت�أكد
من �صدقه بعر�ضه على جلنة من املحكمني املخت�صني يف جمال علم النف�س الرتبوي والقيا�س

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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مت ا�ستخدام مقيا�س فعالية الذات الذي �أعده �شرير ومادوك�س ومريكدنت وبرنت�س
وجاكوب�س وروجرز(Sherer, Moddux, Mercadant, Prentice, Jacobs & Rogers,
 ،)1982والذي واءمته اجلبور ( )2002للبيئة الأردنية ،حيث يت�صف هذا املقيا�س يف �صورته
الأ�صلية بدرجة عالية من ال�صدق والثبات.
�صدق املقيا�س :يعد املقيا�س �صادقا يف البيئة الأردنية ،فقد قامت اجلبور ( )2002با�ستخراج
�صدق املقيا�س بطريقتني:
الطريقة الأوىل� :صدق املحكمني؛ وذلك بعر�ضه على ع�رشة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص
يف علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي ،طلب منهم بيان مدى منا�سبة فقرات املقيا�س،
واقرتاح ما يرونه منا�سبا من التعديالت ،وقد مت اعتماد ما �أجمع عليه  ٪70من املحكمني.

```Y

ثانيا :مقيا�س فعالية الذات:

10
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والتقومي ،فقد ُط ِل َب منهم احلكم على مطابقة الرتجمة ،ودقتها ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية،
وو�ضوح العبارات ،كما وردت يف الن�سخة الأ�صلية ،ومدى مالءمة الفقرات للمواقف
التي تثريها فقرات املقيا�س الأ�صلي ومدى مالءمتها لأو�ضاع الطلبة وم�ستوياتهم يف البيئة
الأردنية .ومت تعديل بع�ض الفقرات يف �ضوء توجيهات ومالحظات جلنة املحكمني.
ثبات املقيا�س :قامت الزغل ( )2006بالت�أكد من ثبات املقيا�س بح�ساب معامل الثبات
بطريقة الإعادة بعد مرور �أ�سبوعني ،وذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()32
ذكرا و(� )33أنثى ،وقد بلغ معامل الثبات (.)0.91
ويف الدرا�سة احلالية مت تطبيق مقيا�س �أمناط التعلم على عينــة ا�ستطالعية للتحقق من ثباته،
ومت ح�ساب الثبات بطريقة الإعادة بعد مرور �أ�سبوعني ،وذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية
بلغت ( )44طالبة ،وبلغ معامل الثبات (.)0.82
ت�صحيح املقيا�س :مت �إعداد ورقة �إجابة منف�صلة عن فقرات املقيا�س ،حيث يختار املفحو�ص
الإجابة من �ضمن �أربعة بدائل ،وذلك بو�ضع ( )Xيف املكان املنا�سب املخ�ص�ص للإجابة،
وعلى النحو التايل :الرمز  Vللإجابة التي تتعلق بنمط التعلم الب�رصي ،الرمز  Aللإجابة التي
تتعلق بنمط التعلم ال�سمعي ،الرمز  Rللإجابة التي تتعلق بنمط التعلم القرائي/الكتابي ،الرمز
 Kللإجابة التي تتعلق بنمط التعلم العملي/احلركي .ويطلب من املفحو�ص اختيار منط واحد
مف�ضل لديه يف التعلم ،و�إذا ت�ساوت درجات املفحو�ص يف �أكرث من منط ي�صبح منط تعلمه
املف�ضل من الأمناط املركبة.
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الطريقة الثانية :ح�ساب معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س بالدرجــة الكلية
( )Item-Total Correlationكم�ؤ�رش ل�صدق بناء املقيا�س بعد تطبيقه على عينة ا�ستطالعية،
�إذ تراوحت معامالت االرتباط بني (�0.26إىل  )0.53وجميعها كانت دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة (.)α ≥ 0.05
ثبات املقيا�س :قامت اجلبور ( )2002با�ستخراج الثبات للمقيا�س بطريقة �إعادة تطبيقه
بفارق زمني �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية مكونة من (� )40شخ� ًصا ،وبلغ معامل الثبات
(.)0.79
ويف الدرا�سة احلالية مت تطبيق مقيا�س فعالية الذات على عينة ا�ستطالعية للتحقق من ثباتـه
بلغت ( )44طالبة ،ومت ح�ساب الثبات با�ستخراج معامل كرونباخ �ألفا بو�صفه م�ؤ�رشاً
لالت�ساق الداخلي ،حيث بلغ (.)0.84
ت�صحيح املقيا�س :يتكون املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )17فقرة �صيغت �ست فقرات
منها ب�صورة �إيجابية ،وباقي الفقرات �صيغت ب�صورة �سلبية� ،أمام كل فقرة تدريج من خم�س
درجات هي :دائما وكثريا و�أحيانا وقليال ونادرا ،وتبد�أ رقميا من خم�س درجات لال�ستجابة
دائما ودرجة واحدة لال�ستجابة نادرا للفقرات الإيجابية والعك�س للفقرات ال�سلبية ،بحيث
تعك�س كل ا�ستجابة م�ستوى فعالية الذات لدى الطالبات ،وتراوح مدى الدرجات بني
( )85-17درجة.

متغريات الدرا�سة

مت يف الدرا�سة احلالية ا�ستخدام ثالثة متغريات م�ستقلة ومتغري تابع واحد تتمثل فيما يلي:
املتغريات امل�ستقلة
 �أمناط التعلم املف�ضلة ،ومتثلت بالأمناط التالية( :الب�رصي ،وال�سمعي ،والقرائي /الكتابي،والعملي/احلركي� ،إ�ضافة للنمط املركب).
 ال�سنة الدرا�سية :وقد �شملت طالبات ال�سنة (الأوىل والثانية ،والثالثة والرابعة). املعدل الرتاكمي :وقد مت تق�سيمه �إىل ثالثة م�ستويات هي :جيد جدا ف�أكرث ( 3ف�أكرث من 4نقاط) ،وجيد (من  2.99-2.5من  4نقاط) ،و�أقل من جيد ( 2.49ف�أقل من  4نقاط).
املتغري التابع :هو فعالية الذات :ومت التعامل معها �إح�صائيا كمتغري مت�صل.
املعاجلة الإح�صائية
لتحليل ا�ستجابات عينة الدرا�سة ،مت ا�ستخدام الربجمة احلا�سوبية للعلوم االجتماعية ()SPSS

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،على النحو التايل :حتليل التباين الثنائي ( ،)2X3وحتليل التباين
الأحادي ،بالإ�ضافة �إىل اختبار كا.2
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يظهر من اجلدول �أعاله �أن منط التعلم املف�ضل لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية
الأمرية عالية اجلامعية يف جامعة البلقاء التطبيقية كان النمط العملي/احلركي ،فقد بلغت ن�سبة
الطالبات اللواتي ف�ضلن هذا النمط �أعلى ن�سبة متثلت بـ ( ،)٪29.5يليه النمط القرائي/
الكتابي ،فقد بلغت ن�سبة الطالبات اللواتي ف�ضلن هذا النمط ( ،)٪23.5يليه النمط ال�سمعي،
فقد بلغت ن�سبة الطالبات اللواتي ف�ضلن هذا النمط ( ،)٪20.5يليه النمط الب�رصي ،فقد
بلغت ن�سبة الطالبات اللواتي ف�ضلن هذا النمط ( .)٪16وجاء يف املرتبة الأخرية من حيث
التف�ضيل النمط املركب فقد بلغت ن�سبة الطالبات اللواتي ف�ضلنه (.)٪10.5
ويرى الباحثون �أن املهم هو وعي الطلبة ب�أمناطهم التعلمية والذي ينعك�س على طريقتهم
ثم ال�شعور بالكفاءة والفعالية الذاتية وتنمية الدافعية لديهم ،وهذا ما �أ�شارت
يف املذاكرة ومن ّ
�إليه نتيجة درا�سة نيكل�س ( )Nickles, 2003التي خل�صت �إىل �أن م�ساعدة الطالب على
فهم �أنف�سهم بو�صفهم متعلمني ،وما هي �أمناطهم التعلمية ي�ساعدهم يف حتديد نقاط القوة
وال�ضعف لديهم و�إعدادهم للتعلم ب�شكل جيد .وهذا ما �أكدته درا�سة كل من لينا وليف

```Y

منط التعلم املف�ضل
الب�صري
ال�سمعي
القرائي/الكتابي
العملي/احلركي
النمط املركب
املجموع

العدد
32
41
47
59
21
200

الن�سبة %
16
20.5
23.5
29.5
10.5
٪100

10
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اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية لأمناط التعلم املف�ضلة لدى عينة الدرا�سة
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نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها
ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية
الأمرية عالية اجلامعية؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب العدد والن�سب املئوية واجلدول
رقم ( )2يظهر تلك النتائج.
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
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( )Lena & Liv, 2006التي هدفت �إىل تدريب الطلبة على الوعي ب�أمناط تعلمهم ،والعمل
على التوفيق بني طرق التعليم و�أمناط التعلم لدى الطلبة الذي ينعك�س على تعلم الطلبة وعلى
دافعيتهم نحو التعلم.
وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية جزئيا مع نتيجة درا�سة الزغل ( )2006ونتيجة درا�سة فليمنج
( ,)Fleming, 2002فيما يتعلق بتف�ضيل منط التعلم �إذ �أ�شارتا �إىل �أن �أعلى ن�سبة كانت للطلبة
الذين اختاروا منط التعلم العملي/احلركي منطا مف�ضال بالن�سبة لهم ،يليهم طلبة منط التعلم
القرائي/الكتابي ،ثم طلبة التعلم ال�سمعي ،و�أخريا طلبة منط التعلم الب�رصي� .إن هذا التنوع
يف �أمناط التعلم لدى عينة الدرا�سة جاء من�سجما مع الأدب النظري الذي ي�شري �إىل وجود
فروق فردية بني الطلبة من حيث قدراتهم وا�ستعداداتهم وميولهم ،والذي ينعك�س على
التباين يف طريقة ا�ستقبال وجتهيز ومعاجلة اخلربات التعلمية التعليمية ،حيث �أ�شارت درا�سة
كل من الزيات ( ،)2004ودرا�سة جونز (� ,)Jones, 2004إىل �أن لكل فرد �أ�سلوبه املميز يف
التعلم ينعك�س يف تف�ضيله لو�سيط �أو �أكرث من الو�سائط احل�سية الإدراكية يف ا�ستقبال املعلومات
وجتهيزها ومعاجلتها على نحو �أكرث كفاءة وفاعلية وي�رس ،كما يكون التعلم �أكرث كفاءة وفاعلية
و�أكرث دميومة� ،إذا كان عر�ض املعلومات وتقدميها يتوافق مع �أ�سلوب تعلم املتعلم.

نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على "هل تختلف فعالية الذات لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية
الأمرية عالية اجلامعية باختالف �أمناط تعلمهن املف�ضلة"؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفعالية
الذات ،باختالف �أمناط التعلم املف�ضلة لدى عينة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات فعالية الذات لدى
عينة الدرا�سة باختالف �أمناط التعلم
�أمناط التعلم
الب�صري
ال�سمعي
القرائي /الكتابي
العملي /احلركي
النمط املركب
الكلي

العدد
32
41
47
59
21
200

املتو�سطات احل�سابية
63.8
63.1
66.7
63.3
62.6
64.1

االنحرافات املعيارية
8.2
10.8
8.8
9.2
8.7
9.3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن هناك فروقا طفيفة بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات فعالية
الذات باختالف �أمناط التعلم املف�ضلة .وللت�أكد من دالالت الفروق بني هذه املتو�سطات ،مت
�إجراء حتليل التباين الأحادي كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ()4
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ت�شري نتائج حتليل التباين الأحادي املبينة يف اجلدول رقم (� )4إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سط درجات فعالية الذات لدى
عينة الدرا�سة باختالف �أمناط التعلم املف�ضلة.
ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن فعالية الذات ال تقت�رص على منط تعلم معني دون �آخر ،وذلك
ب�سبب �أن فعالية الذات ميكن �أن تتوافر ب�شكل جيد �أو غري جيد على حد �سواء عند ذوي النمط
الواحد �سواء كان منطا ب�رصيا �أو �سمعيا �أو قرائيا/كتابيا� ،أو عمليا/حركيا .ومن هنا ميكن النظر
�إىل درجة فعالية الذات من منظور �أنه ميكن وجودها مرتفعة �أو منخف�ضة يف النمط التعلمي
الواحد ،و�إذا ما �أردنا الك�شف عن العوامل التي ت�سهم يف زيادتها �أو انخفا�ضها ف�إنه ميكن
�إجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة بت�أثري ان�سجام طبيعة املهمة �أو الأن�شطة التعليمية املقدمة
لذوي منط معني على فعاليتهم الذاتية فمثال ميكن �أن يكون هناك ت�أثري للمهمات الب�رصية
�إذا قدمت للمتعلمني من ذوي النمط الب�رصي على درجة فعاليتهم الذاتية ب�شكل �أف�ضل مما
لو قدمت لهم مهمات كتابية ،ومثل ذلك �أ�صحاب النمط ال�سمعي ميكن �أن تزيد فعاليتهم
الذاتية حينما تقدم لهم مهمات �سمعية ،ب�شكل �أف�ضل مما لو قدمت لهم مهمات عملية مثال
وهكذا.
وبهذا ميكن اال�ستدالل على �أن فعالية الذات ميكن �أن تكون مرتفعة يف النمط التعلمي
الواحد �أو منخف�ضة بناء على مدى توافق منط التعلم مع طبيعة املهمة التعليمية التعلمية� .إن
نتيجة هذه الدرا�سة تتفق مع درا�سة هندري و�آخرين ( )Hendry, et al., 2005التي �أ�شارت
�إىل عدم اختالف املتعلمني يف فعالية ذواتهم وفقا لأمناطهم التعلمية.

10
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85.736

1.282

0.278

```Y

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

4
195
199
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م�صادر التباين

جمموع
املربعات
439.768
16718.612
17158.38

درجة احلرية

متو�سط
املربعات
109.942

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

`¡U

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين الأحادي لفح�ص دالالت الفروق يف متو�سط درجات فعالية
الذات لدى عينة الدرا�سة باختالف �أمناط التعلم
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على "هل تختلف �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية
يف كلية الأمرية عالية اجلامعية باختالف ال�سنة الدرا�سية"؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات وقيمة كا 2ملعرفة ما �إذا كانت هناك فروق
بني �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية اجلامعية
وال�سنة الدرا�سية واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
التكرارات وقيمة كا 2وم�ستوى الداللة لأمناط التعلم املف�ضلة لدى عينة
الدرا�سة باختالف ال�سنة الدرا�سية
منط التعلم
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�أوىل
ال�سنة وثانية
الدرا�سية ثالثة
ورابعة
الكلي

�سمعي ب�صري

قرائي
كتابي

عملي
حركي

قيمة درجات
مركب الكلي كا 2احلرية

17

19

19

30

9

94

15

22

28

29

12

106

32

41

47

59

21

200

1.8

4

م�ستوى
الداللة
0.77

ي�شري اجلدول رقم (� )5إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (≥ α
 ،)0.05وهذا ي�شري �إىل عدم اختالف �أمناط التعلم املف�ضلة لأفراد عينة الدرا�سة باختالف
ال�سنة الدرا�سية ,فقد بلغت قيمة كا )1.8( 2عند م�ستوى الداللة (.)0.77
وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل خ�صائ�ص منط التعلم الذي ميتاز بالثبات الن�سبي مع العمر،
حيث ي�شري كوب و�سيجل (� )Coop & Sigel, 1977إىل �أن الأمناط التعلمية هي �أمناط ثابتة
ن�سبيا لأداء الأفراد مع مرور الزمن ،وا�ستناداً لذلك ميكن �أن تكون الأمناط التعلمية يف املرحلة
اجلامعية قد مالت �إىل اال�ستقرار �أكرث من املراحل الدرا�سية ال�سابقة ،وذلك لأن الطالب
اجلامعي يكون قد �أنهى مرحلتي الطفولة واملراهقة اللتني ت�سهمان ب�شكل كبري يف ت�شكيل
�شخ�صية الفرد امل�ستقبلية.

نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

هل تختلف �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية يف كلية الأمرية عالية
اجلامعية باختالف املعدل الرتاكمي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات وقيمة
كا 2ملعرفة ما �إذا كان هناك فروق بني �أمناط التعلم املف�ضلة لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية
يف كلية الأمرية عالية اجلامعية وبني املعدل الرتاكمي واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()6
التكرارات وقيمة كا 2وم�ستوى الداللة لأمناط التعلم املف�ضلة لدى عينة
الدرا�سة باختالف املعدل الرتاكمي

جيد جدا ف�أكرث

�سنة �أوىل ثانية
ثالثة ورابعة
املجموع

28
39
67

66.5
68.6
67.7

9.7
7
8.2

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010

املعدل الرتاكمي

ال�سنة الدرا�سية

العدد

املتو�سطات احل�سابية

االنحرافات املعيارية

¡``
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفعالية الذات لدى عينة الدرا�سة

`G Ä

ن�ص هذا ال�س�ؤال على"هل تختلف درجة فعالية الذات لدى طالبات ق�سم العلوم الرتبوية
يف كلية الأمرية عالية اجلامعية باختالف ال�سنة الدرا�سية واملعدل الرتاكمي"؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفعالية
الذات ،باختالف املرحلة الدرا�سية (�سنة �أوىل وثانية ،و�سنة ثالثة ورابعة) وباختالف املعدل
الرتاكمي (جيد جدا ف�أكرث ،وجيد ،و�أقل من جيد) ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

½

نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها

10

f
`

ي�شري اجلدول (� )6إىل عدم اختالف �أمناط التعلم لأفراد عينة الدرا�سة باختالف املعدل
الرتاكمي ,فقد بلغت قيمة كا )6.33( 2عند م�ستوى الداللة (.)0.61
وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن منط التعلم املف�ضل لي�س له عالقة مبا�رشة بالقدرات
مف�ض ً
ال عند �أحد الطلبة وغري
العقلية ،وال يوجد منط تعلم �أف�ضل من الآخر ،فقد يكون منط ما ّ
مف�ضل عند طلبة �آخرين بغ�ض النظر عن تفوق الطالب �أكادمييا� ،إذ ي�شري قطامي وقطامي
( )2000يف هذا ال�صدد �إىل �أن منط التعلم بحد ذاته لي�س له عالقة بالقدرات العقلية ولن
يزيد من ذكاء الأفراد ،ولكن معرفة منط التعلم املف�ضل هو املهم وي�ساعد املعلمني على تقدمي
ثم �سيتمكن الطلبة من التغلب على متطلبات الدرا�سة
التعلم بطرائق �أكرث فاعلية وكفاءة ،ومن ّ
ب�شكل جيد فيتح�سن �أدا�ؤهم.

```Y

6.33

8

0.61
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جيد جدا ف�أكرث
املعدل
جيد
الرتاكمي
�أقل من جيد
الكلي

9
16
7
32

12
16
13
41

6
10
5
21

67
87
46
200

قيمة
كا2

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

`¡U

منط التعلم

ب�صري

�سمعي

قرائي
كتابي
21
16
10
47

عملي
حركي
19
29
11
59

املركب

الكلي
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تابع اجلدول رقم ()7
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املعدل الرتاكمي
جيد
�أقل من جيد
املجموع

ال�سنة الدرا�سية
�سنة �أوىل وثانية
ثالثة ورابعة
املجموع
�سنة �أوىل وثانية
ثالثة ورابعة
املجموع
�سنة �أوىل وثانية
ثالثة ورابعة
املجموع

املتو�سطات احل�سابية
62.0
64.9
63.5
59.4
60.3
59.8
62.7
65.4
64.1

العدد
41
46
87
25
21
46
94
106
200

االنحرافات املعيارية
9.7
9.5
8.8
10.2
9.5
9.7
9.3
9.1
9.3

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن هناك اختالفات يف بع�ض املتو�سطات احل�سابية .وللت�أكد
من دالالت الفروق بني هذه املتو�سطات ،مت �إجراء حتليل التباين الثنائي ( )2X4كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج حتليل التباين الثنائي( )2X4لفح�ص دالالت الفروق يف متو�سط درجات
فعالية الذات لدى عينة الدرا�سة باختالف املعدل الرتاكمي وال�سنة الدرا�سية
م�صادر التباين
ال�سنة الدرا�سية
املعدل الرتاكمي
ال�سنة الدرا�سية  Xاملعدل الرتاكمي
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
232.394
1635.485
28.168
15131.831
17158.38

*دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α ≥ 0.000

درجة
احلرية
1
2
2
194
199

متو�سط
املربعات
232.394
817.742
14.084

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة
0.086
*0.000

0.181

0.835

2.979
10.484

ت�شري نتائج حتليل التباين الثنائي املبينة يف اجلدول رقم (� )8إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سط درجات فعالية الذات باختالف
ال�سنة الدرا�سية.
وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن عينة الدرا�سة املتمثلة يف طالبات اجلامعة قد و�صلن
�إىل مرحلة ن�ضج وا�ستقرار انفعايل ومعريف مما ي�شري �إىل �أن الطالب اجلامعي يبد�أ يف املرحلة
اجلامعية ب�أخذ دور اجتماعي �أف�ضل من املراحل ال�سابقة والتهي�ؤ لأخذ دوره امل�ستقبلي يف
املجتمع بحيث يكون فردا منتجا .وتتفق هذه النتيجة مع الأدب النظري الذي ي�شري �إىل �أن
التطور يف هذه املرحلة (مرحلة اجلامعة) �أكرث ميال �إىل الثبات منه �إىل التطور ،كما تتميز عن
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ت�شري نتائج اختبار �شيفية  Scheffeللمقارنات البعدية �إىل �أن الفروق كانت دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سط املعدل الرتاكمي (جيد جدا ف�أكرث) من جهة
و(جيد ،و�أقل من جيد) من جهة �أخرى ول�صالح املعدل الرتاكمي جيد جدا ف�أكرث.
وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن التوقعات املرتبطة بفعالية الذات لها عالقة قوية بتكوين
مفهوم الذات وبتقدير الذات ،حيث �إنه �إذا كان م�ستوى فعالية الذات مرتفعا ،ف�إن ذلك
�سوف ي�سهم يف تكوين مفهوم وتقدير ذات مرتفعني ،والعك�س �صحيح ،حيث �إنّ املفهوم
مهما لنجاح الفرد
الإيجابي عن الذات ي�سهم يف رفع م�ستوى فعالية الذات التي ّ
تعد حمددا ًّ
يف خمتلف املهام املوكلة �إىل الفرد .التي من بينها التح�صيل ودافعية الإجناز.
تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة �أليان وباكون()Allyan & Bacon, 2004
التي �أ�شارت �إىل وجود ارتباط �إيجابي لفعالية الذات بدرجة كبرية بكل من دافعية الإجناز،
وم�ستوى التح�صيل الأكادميي ،كما تتفق مع درا�سة ماكوت�ش ( )McCoach, 2007التي

f
`

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α ≥ 0.05
** دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α ≥ 0.001

```Y

فعالية الذات

جيد جدا ف�أكرث

جيد جدا ف�أكرث
-

جيد
*4.1681

�أقل من جيد
**7.9487
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اجلدول رقم ()9
دالالت الفروق بني متو�سط درجات فعالية الذات لدى عينة الدرا�سة ح�سب املعدل
الرتاكمي با�ستخدام اختبار �شيفية  Scheffeللمقارنات البعدية

10

`¡U

مراحل النمو ال�سابقة من حيث �إنّ ت�أثر الفرد بالعمر الزمني �أو التغريات البيولوجية اخلا�صة
قليلة �إذا ما قورنت بت�أثره بالقوى والأحداث ال�شخ�صية االنفعالية ،واالجتماعية ،والثقافية
(.)Santrock, 2003
يف حني ت�شري نتائج التحليل �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )≥ 0.05بني متو�سطات فعالية الذات باختالف املعدل الرتاكمي (جيد جدا ف�أكرث ،جيد،
و�أقل من جيد) حيث تبلغ قيمة (ف) ( )10.484عند م�ستوى الداللة ( .)0.000مما ي�شري
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف فعالية الذات لدى عينة الدرا�سة باختالف املعدل
الرتاكمي .ومبا �أن النتائج ت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 ,)≥ 0.05بني متو�سطات م�ستويات املعدل الرتاكمي (جيد جدا ف�أكرث ،جيد ،و�أقل من
جيد) ،فقد مت ا�ستخدام اختبار �شيفية  Scheffeللمقارنات البعدية ملعرفة داللة الفروق بني
املتو�سطات للمعدالت الرتاكمية ،واجلدول رقم ( )9يبني هذه املقارنات.
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د .م�صطفى هيالت ،د� .أحمد الزعبي ،نور �شديفات

�أ�شارت �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائيا بني فاعلية الذات والإجناز الأكادميي والدافعية للإجناز.
كما تتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة بيغيتو ( )Beghetto, 2006التي �أ�شارت �إىل
�أن الطلبة الذين يتمتعون مب�ستويات عالية من فعالية الذات لديهم معتقدات �إيجابية حول
قدراتهم الأكادميية� .إ�ضافة �إىل ذلك تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع ما تو�صل �إليه كل من وايجنز
ووايجنز وزادين ( )Wiggins, Wiggins & Zadn, 1994الذين اعتربوا وجود فعالية ذات
عالية �رشط ًا �أ�سا�سي ًا للتح�صيل الأكادميي.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج ،تو�صي مبا يلي:
 �رضورة م�ساعدة الطلبة ملعرفة �أمناط تعلمهم املف�ضلة. تكييف املناهج وا�شتمالها على �أن�شطة ،وم�سائل ،ومواد تعليمية تخاطب كافة الأمناطالتعلمية املف�ضلة للطلبة.
 -االهتمام مبفهوم فعالية الذات والعمل على تنميتها عند الطلبة.
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الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
�ضوء بع�ض املتغريات
د .عبداللطيف عبدالكرمي املومني
ق�سم العلوم الرتبوية -كلية بنات �إربد اجلامعية
جامعة البلقاء التطبيقية
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف الأردن ،و�إىل معرفة �أثر متغريات التح�صيل الأكادميي ونوع التعليم والنوع
يف الذكاء االنفعايل ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )405طالب  ،منهم ( )176طالب ًا و()229
طالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طُ ّبق على
العينة مقيا�س الذكاء االنفعايل.
ولقد تو�صلت الدرا�سة للنتائج الآتية:
 �إن �أداء الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل وعلى �أبعاد الذكاء االنفعايل يقع يف امل�ستوىاملتو�سط ،با�ستثناء بعد التعاطف �إذ كان �أداء الطلبة يقع يف امل�ستوى املرتفع.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايلتعزى ملتغريات التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم(علمي� ،أدبي) ،والنوع �أو تعزى للتفاعل
بني هذه املتغريات.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على بعد التعاطف تعزى للنوعل�صالح الإناث.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت ول�صالحالطلبة ذوي التح�صيل املرتفع وذوي التح�صيل املتو�سط مقارنة مع الطلبة ذوي التح�صيل
املنخف�ض.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت تعزىللتفاعل بني نوع الطالب والتح�صيل الأكادميي.
الكلمات املفتاحية :الذكاء االنفعايل ،املرحلة الثانوية.
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The present study aimed at identifying the emotional intelligence level of
the secondary stage students in Jordan and to know the effects of gender, education type and academic achievement variables in the emotional intelligence.
The study sample consisted of (405) students: (176) were males and (229)
were females from the secondary stage in Irbid .An emotional intelligence test
was applied on the sample to fulfill the study aims.
The study attained the following results:
- The student’s performance on the emotional intelligence scale and its dimensions were in the average level, except the sympathy dimension which was in
the high level.
- There were no statistically significant differences in the student’s degrees
about the emotional intelligence test attributed to the variables, the academic
- There were no statistically significant differences in the students degrees attributed to the gender and for female favor.
- There were statistically significant differences in the student’s degrees about
the passions organization in favor of the high and middle acquisition students
comparing with the low acquisition students.
- There were statistically significant differences in the students degrees about
the passions organization attributed to the interaction between the student’s
gender and the academic acquisition.
Key words: emotional intelligence, secondary stage.
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د .عبداللطيف املومني

الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
�ضوء بع�ض املتغريات
د .عبداللطيف عبدالكرمي املومني
ق�سم العلوم الرتبوية -كلية بنات �إربد اجلامعية
جامعة البلقاء التطبيقية

املقدمة

ت�ؤدي االنفعاالت دوراً حا�سم ًا يف حياة الفرد ،فهي جانب رئي�س من جوانب �شخ�صيته،
وتختلف االنفعاالت من �شخ�ص �إىل �آخر باختالف طبيعة الفرد و�سلوكه ،فمن الأفراد من
هو نا�ضج انفعالي ًا �إذ يتمتع بالقدر الكايف من الن�ضج الذي ميكنه من التكيف مع الآخرين
حوله ،ومنهم من ال ميتلك القدرة والن�ضج االنفعايل مما ينعك�س على تكيفه وتوافقه مع �أفراد
حميطه االجتماعي.
تعد االنفعاالت من �رضوريات احلياة اليومية للفرد ،فهي تقود الإن�سان ،وتوجه قدراته
ّ
وتتحكم بقراراته ،لذلك ف�إن من ال�رضوري جداً توافر قدر كاف من الذكاء االنفعايل لدى
الفرد ليتمكن من تكوين قيم �أ�سا�سية ومهمة ت�ساعده على النهو�ض مب�ستقبله ومواكبة احلياة
بنجاح ،من هنا �أتى ال�شعار القائل "�إذا كان الذكاء العقلي ي�ساعدك يف احل�صول على الوظيفة،
ف�إن الذكاء االنفعايل ي�ساعدك يف احلفاظ على هذه الوظيفة واالرتقاء بها نحو الأف�ضل"
(ازوباردي� ،2001 ،ص.)25
�إن القاعدة الأ�سا�سية يف الذكاء االنفعايل تت�ضمن معرفتنا بانفعاالتنا ،وا�ستخدامها ل�صنع
قراراتنا من خالل تعلم طرق التفكري التي تت�ضمن حل امل�شكالت ،والتخطيط ،واتخاذ
القرارات ،والذكاء بني ال�شخ�صي ،وذلك مل�ساعدة الأ�شخا�ص يف نقل املهارات االجتماعية،
وال�شخ�صية ،وحتويلها �إىل املواقف احلياتية ك�أدوات لتعلم طويل املدى ،وبذلك يتم تعلم
الكفاءة االنفعالية بطريقة مبا�رشة (.)Davies, 2000
ويعد جرين�سبان
ترجع �أ�صول البحث يف الذكاء االنفعايل �إىل القرن التا�سع ع�رش،
ُّ
(� )Greenspanأول من قدم هذا املفهوم للرتاث ال�سيكولوجي ،وذلك عندما حاول تقدمي
�أمنوذج موحد لتعليم الذكاء االنفعايل يف �ضوء نظرية بياجيه ( )Piagatيف النمو املعريف،
ونظريات التحليل النف�سي ( .)Greener, 1998وقد تطور مفهوم الذكاء االنفعايل يف كتابات
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�إن امتالك الفرد ملهارات الذكاء االنفعايل من العوامل الأ�سا�سية التي حتدد جناحه� ،إذ
تعد من املتطلبات الأ�سا�سية امللحة للنجاح يف التعليم والقيادة
�إن عنا�رص الذكاء االنفعايل ّ
وال�سيا�سية والإر�شاد ( .)Kelly & Moon, 1998, p744كما �أن الأفراد ذوي الذكاء
االنفعايل امل�ستمر �أكرث �صحة وجناح ًا ،وي�ؤ�س�سون عالقات �شخ�صية قوية ،وميتلكون مهارات
قيادية فعالة ،وجناح ًا مهني ًا �أكرث مقارنة مع نظرائهم من ذوي القدرات املحدودة يف الذكاء
االنفعايل ( .)Cooper & Sawaf, 1997, p32وقد تو�صل مايرز وتاكر (& Myers
� )Tucker, 2005إىل �أن الأ�شخا�ص الأذكياء انفعالي ًا يعملون جيداً مع الآخرين ،ويكونون
مو�ضع تقدير واحرتام؛ لأنهم يعملون على تعزيز وتن�شيط الذكاء االنفعايل يف م�ؤ�س�ساتهم
و�أماكن عملهم.
و�أكرث ما يحتاج الفرد �إىل الذكاء االنفعايل يف مرحلة املراهقة �إذ �إنّ التغريات االنفعالية
واالجتماعية واجل�سدية والعقلية التي حت�صل للمراهقني بحاجة �إىل قدرات ذكية خا�صة
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�سالويف وماير ( ،)Salovey & Mayer, 1990عندما ن�رشا �أول مقالة علمية يف جمال الذكاء
االنفعايل ،وقد ت�ضمنت تلك املقالة �أول تعريف له� ،إذ ُع ِّرف ب�أ ّنه "قدرة الفرد على مراقبة
م�شاعره وانفعاالته الذاتية ،وانفعاالت الآخرين ،وقدرته على التمييز بني هذه االنفعاالت
وا�ستخدام هذه املعرفة لتوجيه �سلوكه وتفكريه (.)Salovey & Mayer, 1990, p187
كما قدم جوملان (� )Goleman, 1995أدبيات عن الذكاء االنفعايل يف كتابه ال�شهري "الذكاء
االنفعايل" الذي تناول فيه ما �أ�سماه بالعقل االنفعايل وطبيعة الذكاء االنفعايل واملجاالت
التي لها دور فيها ودوره يف براعة الإن�سان وتقدمه يف جماالت احلياة العملية قيا�س ًا �إىل الذكاء
الأكادميي الذي له الدور البارز يف حياة الفرد التعليمية ،و�أ�شار جوملان �إىل �أن الذكاء االنفعايل
عبارة عن جمموعة من املهارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح
املهني يف احلياة.
ويعد مفهوم الذكاء االنفعايل من املفاهيم احلديثة يف علم النف�س� ،إذ ما زال يكتنفه بع�ض
ّ
الغمو�ض فهو مرتبط بالنظام املعريف للفرد والنظام االنفعايل (عثمان ورزق،2001 ،
�ص � .)33إال �أنه مت التو�صل �إىل مكوناته الأ�سا�سية� ،إذ �أ�شار الأدب ال�سابق �إىل �أن الذكاء
االنفعايل كل مركب من خم�سة مكونات �أ�سا�سية؛ وهي :املعرفة االنفعالية (Emotional
 ،)Cognitiveو�إدارة االنفعاالت ( ،)Management Emotionsوتنظيم االنفعاالت
( ،)Regulating Emotionsوالتعاطف ( ،)Empathyوالتوا�صل )Communication
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د .عبداللطيف املومني

للتكيف يف �ضوئها .كما تتميز مرحلة املراهقة بالتناق�ض الوجداين �إذ قد ت�صل باملراهق احلال
�إىل �أن ي�شعر بالتمزق بني الإعجاب والكراهية وبني النفور والإعجاب مما ي�ؤثر �سلب ًا يف تكيفه،
لذلك ي�ؤدي الذكاء االنفعايل دورا حما�سيا يف تخفيف وط�أة هذه املرحلة وم�صاعبها.
وفيما يتعلق بارتباط الذكاء االنفعايل بالنجاح الأكادميي والتح�صيل جاءت نتائج الكثري
من الدرا�سات ال�سابقة متناق�ضة .ففي درا�سة �شوتي ومالوف وهل وهاجتري وكوبر وجولدن
ودورنهيم (Schutte, Malouff, Hall, Haggetry, Cooper, Golden & Dornheim,
 )1998التي هدفت �إىل بيان قوة العالقة بني متغري الأداء الأكادميي املدر�سي والدرجة على
مقيا�س الذكاء االنفعايل� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الأداء الأكادميي لعينة الدرا�سة ارتبط
بالذكاء االنفعايل مبعامل ارتباط بلغ (ر= .)0.32كما �أ�شارت درا�سة تابيا ()Tapia, 1999
�إىل عدم وجود عالقة بني متغري الذكاء االنفعايل والنجاح الأكادميي .كما �أو�ضحت درا�سة
ويتاوزكي ( )Woitazwski, 2001ذلك �إذ �أ�شارت نتائج درا�سته �إىل �أن االرتباط ما بني
الذكاء االنفعايل والتح�صيل الأكادميي ارتباط �ضعيف ،يف حني تو�صل باركارد (Barchared,
� )2001إىل �أن الذكاء االنفعايل يرتبط بالتح�صيل الأكادميي .و�أ�شارت نتائج درا�سة كل من الم
وكربي (� )Lam & Kirby, 2002إىل �أن الذكاء االنفعايل ككل وكتنظيم لالنفعاالت له قدرة
تف�سريية للأداء املعريف وللتح�صيل الأكادميي �أكرث من الذكاء العام.
�أما درا�سة اخلوالدة ( ،)2003فقد هدفت �إىل بيان �أثر برنامج تعليمي لتطوير مهارات
الذكاء االنفعايل يف حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف الأردن ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )120طالب ًا وطالبة ،منهم ( )60طالب ًا ،و( )60طالبة ،و�أبرز ما تو�صلت
�إليه الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف
متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التح�صيل يف م�ستوى الفهم واال�ستيعاب،
ويف املهارات العقلية العليا تعزى �إىل الربنامج التدريبي يف الذكاء االنفعايل.
وهدفت درا�سة كل من باركر وكرك وبارنهارت وهار�س وماج�سك ووود وبوند وهوجن
(� )Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majesk, wood, Bond & Hogan, 2004إىل
بيان قوة العالقة بني الذكاء االنفعايل والتح�صيل الأكادميي لطلبة املرحلة الثانوية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )667طالبة من �إحدى مدار�س �أالباما ( ،)Aubumaوا�ستخدمت الدرا�سة
قائمة بارـ �أون للذكاء االنفعايل ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التفوق الأكادميي ارتبط بدرجة
قوية جداً مع الذكاء االنفعايل �إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما (.)0.78
�أما فيما يتعلق بالفروق بني النوعني يف الذكاء االنفعايل ،فقد �أ�شارت درا�سة الهنائي()2002
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�أ�شار علماء النف�س �إىل العالقة االرتباطية بني الكفاءة االنفعالية والكفاءة املعرفية( القدرة
على التح�صيل) من جهة ،والعديد من اال�ضطرابات االنفعالية ،من جهة �أخرى .من ذلك
إيجابي
جند �أن تنمية املهارات االنفعالية حتقق م�ستوى عالي ًا من ال�صحة النف�سية مما ينعك�س �
ً
على مفهوم الذات الذي يرتبط �إيجاب ًا بالنجاح الأكادميي .فقد �أظهرت كثري من الدرا�سات
�أن الأفراد الذين ميتلكون مهارات الذكاء االنفعايل ،يظهرون متيزاً يف جماالت �أخرى ،مما
ينعك�س على �أدائهم داخل املدر�سة وخارجها ،كالتح�صيل العلمي والتوجه نحو الن�شاطات

```Y

م�شكلة الدرا�سة

10

`¡U

�إىل �أن الإناث يتفوقن على الذكور يف عاملني من عوامل الذكاء االنفعايل وهما ال�شفقة
والوعي الذاتي ،يف حني �أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق بني النوعني يف عامل التناغم.
كما �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن الإناث يتفوقن على الذكور يف القدرة على �إدراك االنفعاالت
( )Mayer & Geher, 1996وهذا ما �أكده كنج (� )King, 1999إذ �أ�شارت نتائج درا�سته
�إىل تفوق الإناث على الذكور يف كافة �أبعاد الذكاء االنفعايل ،يف حني �أ�شارت درا�سة بيللرتي
(� )Pellitteri, 1999إىل عدم وجود فروق يف الذكاء االنفعايل تعزى ملتغري النوع.
�أما درا�سة فان روي والون�سو وف�سو�سفارن (Van Roy, Alonso & Viswesvaran,
 )2005فقد هدفت �إىل معرفة الفروق اجلماعية يف الذكاء االنفعايل ح�سب متغري النوع
والعمر ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )216طالبة و( )59طالب ًا من طلبة املرحلة الثانوية،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الطالبات حققن درجات �أعلى من الذكور على مقيا�س الذكاء
االنفعايل ،وكانت تلك الفروق ذات داللة �إح�صائية.
يالحظ من عر�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت العالقة بني الذكاء االنفعايل
والتح�صيل الأكادميي ،وجود تناق�ض وا�ضح يف نتائجها� ،إذ �أ�شارت درا�سات (Tapia,
1999؛ اخلوالدة2003 ،؛ � )Woitaszowski, 2001إىل عدم وجود عالقة بني متغريي
الذكاء االنفعايل والتح�صيل الأكادميي ،يف حني �أ�شار بع�ضها الآخر ( Barchard, 2001؛
� )Lam & Kirby, 2002, Parker et al., 2004, Schutte et al. 1998إىل وجود عالقة
�إيجابية قوية بني متغري الذكاء االنفعايل والتح�صيل الأكادميي.
من هنا جاءت الدرا�سة احلالية حماولة الوقوف على طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل
والتح�صيل الأكادميي ،وكذلك الك�شف عن �أثر التح�صيل الأكادميي ونوع التعليم والنوع
يف الذكاء االنفعايل.
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واملهام املختلفة ،مع بذل اجلهد وال�صرب وحتمل امل�س�ؤولية وغريها من الإجنازات املختلفة.
لقد ت�ضاربت �آراء الباحثني فيما يخت�ص بطبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل والتح�صيل
الأكادميي ،والنوع ،ففي حني يرى بع�ض الباحثني �أن الذكاء االنفعايل يرتبط بالنجاح
الأكادميي يرى �آخرون عدم وجود عالقة بني املتغريين ،وكذلك الأمر بالن�سبة ملتغري النوع،
ففي حني يرى بع�ض الباحثني تفوق الإناث على الذكور يف بع�ض جماالت الذكاء االنفعايل،
مل يتو�صل �آخرون �إىل وجود فروق بني النوعني يف امتالكهم للذكاء االنفعايل.
ونتيجة لذلك �شعر الباحث ب�رضورة درا�سة �أثر التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع
يف الذكاء االنفعايل ،وذلك لأهمية هذا املو�ضوع يف هذه املرحلة العمرية.

هدف الدرا�سة
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هدفت الدرا�سة احلالية �إىل بيان م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
الأردن ،وكذلك بيان �أثر التح�صيل الأكادميي ونوع التعليم الثانوي والنوع يف م�ستوى
الذكاء االنفعايل لدى طلبة هذه املرحلة.

�أ�سئلة الدرا�سة

�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية؟
ال�س�ؤال الثاين :هل يختلف م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية باختالف
التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع ،والتفاعل بني هذه املتغريات؟

�أهمية الدرا�سة

تتحدد �أهمية الدرا�سة يف اجلوانب الآتية:
 تناولها لأحد املفاهيم ال�سيكولوجية احلديثة ـ الذكاء االنفعايل ـ لدى طلبة املرحلة الثانويةالذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )18-16سنة .حيث ت�شكل هذه املرحلة من العمر مرحلة
املراهقة املتو�سطة� ،إذ ي�سعى املراهق فيها �إىل اال�ستقالل ،ويرغب يف التخل�ص من القيود
وال�سلطات التي حتيط به وبخا�صة الوالدان ،وي�ستيقظ لدى املراهق يف هذه املرحلة الإح�سا�س
بذاته وكيانه ،و�أهم ما مييز هذه املرحلة هو �أنها مرحلة انفعاالت عنيفة ،ويالحظ �أن تلك
االنفعاالت يف تقلب م�ستمر ،فاملراهق يقوم بحركات وت�رصفات ال ت�شري �إىل االتزان االنفعايل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لذلك �ستحاول الدرا�سة بيان م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى عينة ممن هم يف مرحلة املراهقة.
 من امل�ؤمل �أن تتمكن الإدارات الرتبوية ،وعلى اختالف م�ستوياتها ،من اال�ستفادة مننتائجها من خالل حت�سني ال�سيا�سات الرتبوية بالنظر �إىل طرق تنمية الذكاء االنفعايل لدى
الطلبة ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات خمتلفة لتحقيق ذلك ،وكذلك �صقل �شخ�صية الطلبة وزيادة
وعيهم بذواتهم ،هذا بالإ�ضافة �إىل تنمية ثقتهم ب�أنف�سهم ،وذلك لتكوين نظرة �إيجابية لذاتهم
مبا ينعك�س �إيجاب ًا على العملية الرتبوية ب�شكل عام.
كما تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من كونها ـ ح�سب علم الباحث ـ من الدرا�سات احلديثة
يف البالد العربية ب�شكل عام واململكة الأردنية الها�شمية ب�شكل خا�ص� ،إذ الحظ الباحث
ندرة الدرا�سات العربية التي تناولت �أثر التح�صيل الأكادميي والنوع ونوع التعليم يف الذكاء
االنفعايل ،وهذا يدعم الدرا�سة �إذ ميكن للدرا�سات امل�ستقبلية اال�ستفادة منها.
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الذكاء االنفعايل :هو القدرة على االنتباه والإدراك احل�سي لالنفعاالت وامل�شاعر الذاتية
وفهمها وتنظيمها ،والإدراك الدقيق النفعاالت الآخرين وم�شاعرهم للدخول معهم يف
عالقات انفعالية اجتماعية �إيجابية .واملعرب عنه بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص يف
مقيا�س الذكاء االنفعايل املعد لهذه الغاية.
معدل عالمات الطلبة جلميع املباحث التي در�سوها يف نهاية
التح�صيل الأكادميي :وهو ّ
الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  ، 2008/2007وذلك بنا ًء على التقرير الذاتي
للطالب نف�سه.
نوع التعليم :وهو الفرع الأكادميي الذي ينتمي �إليه املفحو�ص.
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حتدد نتائج الدرا�سة احلالية مبجموعة من املحددات من �أهمها:
 اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد ،من َث َّم الميكنتعميم نتائجها �إال على املجتمعات التي لها خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة.
 تعتمد دقة النتائج التي مت التو�صل �إليها على مدى م�صداقية �إجابات املفحو�صني علىمقيا�س الذكاء االنفعايل الذي يعتمد على التقرير الذاتي للمفحو�صني �أثناء الإجابة على
مقيا�س الذكاء االنفعايل.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املرحلة الثانوية الذين كانوا ملتحقني باملدار�س
احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل يف حمافظة �إربد باململكة الأردنية
الها�شمية للعام الدرا�سي  ،2008/2007البالغ عددهم ( )8482طالب ًا وطالبة موزعني
على (� )286شعبة �صفية ،منها (� )162شعبة للطالبات ،و (� )124شعبة للطالب.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )405طالب ،موزعني على (� )20شعبة �صفية مت اختيارها
بطريقة ع�شوائية عنقودية� ،إذ كانت ال�شعبة وحدة االختيار ،منهم ( )176طالب ًا موزعني على
(� )8شعب �صفية ،منها (� )4شعب للفرع العلمي ت�ضم ( )79طالب ًا ،و(� )4شعب للفرع الأدبي
ت�ضم ( )97طالب ًا ،يف حني بلغ عدد الطالبات ( )229طالبة موزعات على (� )12شعبة �صفية،
منها (� )6شعب للفرع العلمي ت�ضم ( )110طالبة ،و(� )6شعب للفرع الأدبي ت�ضم ()119
طالبة ،واجلدول رقم ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب النوع ونوع التعليم.

اجلدول رقم ()1
توزيع افراد عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها
نوع التعليم

النوع

علمي

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

�أدبي
املجموع

�أداة الدرا�سة

�أقل من %65
14
14
54
55
137

املعدل
من %84-65
40
52
28
48
184

 %85ف�أكرث
25
44
15
16
84

املجموع
79
110
97
119
405

من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحث با�ستخدام مقيا�س الذكاء االنفعايل من �إعداد
عثمان ورزق ( .)2001ويت�ألف املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )64فقرة ،مت �صياغتها
لت�صف ال�سلوكات التي تعرب عن الذكاء االنفعايل ،وبعد �صياغة فقرات املقيا�س وفح�صها
من قبل الباحثني ،وثالثة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية الرتبية يف جامعة املن�صورة .بعد
ذلك مت ا�ستخدام �أ�سلوب التحليل العاملي والتدوير املتعامد للعوامل ،و�أ�سفر التحليل عن
حتديد خم�سة عوامل للذكاء االنفعايل ،ومت ا�ستبعاد ( )6فقرات ،ومن َث َّم �أ�صبح املقيا�س يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صورته النهائية مكون ًا من ( )58فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد للمقيا�س هي:
� .1إدارة االنفعاالت ،ويتكون من ( )15فقرة.
 .2التعاطف ،ويتكون من ( )11فقرة.
 .3تنظيم االنفعاالت ،ويتكون من ( )10فقرات.
 .4املعرفة االنفعالية ،ويتكون من ( )10فقرات.
 .5التوا�صل االجتماعي ،ويتكون من ( )9فقرات.
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قام الغرايبة ( )2005يف درا�سته بالتحقق من �صدق املقيا�س بطريقتني هما:
� .1صدق املحكمني ،قام الباحث بعر�ض املقيا�س على �أحد ع�رش حمكم ًا من حملة درجة
الدكتوراه يف علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد الرتبوي ،والقيا�س والتقومي يف كل من جامعة
الريموك وجامعة الزرقاء الأهلية ،وذلك بهدف التحقق من مالءمة املقيا�س للبيئة الأردنية
ولتحقيق �أغرا�ض درا�سته .وبنا ًء على مالحظات املحكمني على املقيا�س ،قام بحذف الفقرات
التي �أجمع على عدم �صالحيتها ثالثة حمكمني ف�أكرث ،وعلى ذلك مت حذف ( )6فقرات ،كما مت
تعديل �صياغة ( )24فقرة لغوي ًا وبذلك �أ�صبح املقيا�س مكون ًا من ( )52فقرة.
� .2صدق البناء ،قام الباحث بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة بلغ
عدد �أفرادها ( )56طالب ًا ،وذلك لأغرا�ض التحقق من �صدق بناء املقيا�س ،حيث مت ح�ساب
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س ككل ،ومع الدرجة الكلية للبعد املنتمية �إليه الفقرة،
بعد ذلك مت ا�ستبعاد ( )9فقرات كانت معامالت ارتباط درجاتها بدرجة البعد املنتمية �إليه،
وبالدرجة الكلية للمقيا�س �ضعيفة تراوحت بني ( ،)0.42-0.30وبذلك �أ�صبح املقيا�س يف
�شكله النهائي مكون ًا من ( )43فقرة موزعة على الأبعاد اخلم�سة للمقيا�س كما يلي:
� .1إدارة االنفعاالت ،ويتكون من ( )12فقرة.
 .2التعاطف ،ويتكون من ( )6فقرات.
 .3تنظيم االنفعاالت ،ويتكون من ( )11فقرة.
 .4املعرفة االنفعالية ،ويتكون من ( )7فقرات.
 .5التوا�صل االجتماعي ،ويتكون من ( )7فقرات.
ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،قام الباحث بعر�ض ال�صورة املعدلة من قبل (الغرايبة)2005 ،
ملقيا�س الذكاء االنفعايل على ( )10من �أ�ساتذة علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف
جامعة الريموك وجامعة البلقاء التطبيقية ،من �أجل �إبداء �آرائهم يف منا�سبة فقراته للمرحلة
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ثبات املقيا�س

قام الغرايبة ( )2005بح�ساب ثبات املقيا�س بثالث طرق وهي التجزئة الن�صفية ،وكرونباخ
ـ �ألفا ( ،)Cronbachs alphaبو�صفه م�ؤ�رشاً على قيا�س التجان�س الداخلي للمقيا�س ،واملقيا�س
و�إعادة املقيا�س ،كم�ؤ�رش على ثبات اال�ستقرار ،وكان الفا�صل الزمني بني املقيا�س و�إعادة
املقيا�س خم�سة ع�رش يوم ًا ،ويبني اجلدول رقم ( )2قيم الثبات ملقيا�س الذكاء االنفعايل.
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ثبات مقيا�س الذكاء االنفعايل
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الثانوية ،واعترب الباحث اتفاق ( )7حمكمني معياراً لدرجة قبول الفقرة ومنا�سبتها ،وح�صل
الباحث على �أغلبية �آراء الأ�ساتذة� ،إذ �أجمع �أغلبهم على منا�سبة املقيا�س وفقراته لطلبة املرحلة
الثانوية.
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نوع الثبات

البعد
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي
املقيا�س ككل

كرونباخ ـ �ألفا
0.68
0.69
0.72
0.58
0.53
0.86

الإعادة
0.71
0.74
0.64
0.59
0.72
0.79

عدد الفقرات
12
6
11
7
7
43

وللتحقق من ثبات املقيا�س يف الدرا�سة احلالية ،قام الباحث با�ستخراج معامالت االت�ساق
الداخلي للمقيا�س ،با�ستخدام معادلة كرونباخ ـ �ألفا للمقيا�س ككل ،ولكل بعد من �أبعاد
املقيا�س ،وتراوحت معامالت االت�ساق الداخلي للمقيا�س بني ( ،)0.84-0.65واجلدول
رقم ( )3يبني تلك القيم.

اجلدول رقم ()3
معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ ـ �ألفا
البعد
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي
املقيا�س ككل

قيمة معامل االت�ساق الداخلي
0.75
0.67
0.72
0.69
0.65
0.84

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وبنا ًء على ما تقدم من �إجراءات التحقق من �صدق وثبات املقيا�س ،ميكن القول �إن املقيا�س
يتمتع بدالالت �صدق وثبات مقبولة مما يربر ا�ستخدامه يف الدرا�سة احلالية.
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 التح�صيل الأكادميي :وله ثالثة م�ستويات (�أقل من  ،65%من � 65%إىل 85% ، 84%ف�أكرث).

½

متغريات الدرا�سة

f
`

بعد التحقق من �صدق وثبات مقيا�س الذكاء االنفعايل ،قام الباحث ب�إجراءات الدرا�سة
على النحو الآتي:
 احل�صول على موافقة ر�سمية من مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل يف حمافظة �إربدلتطبيق درا�سته على عينة من مدار�سها الثانوية.
 توزيع املقيا�س على �أفراد العينة بنف�سه� ،إذ مت توزيع ( )427ا�ستبانة ،وقد مت تو�ضيح الهدفمن الدرا�سة للطلبة ،وتو�ضح كيفية الإجابة على فقرات املقيا�س ،كما �أجاب الباحث عن
ا�ستف�سارات الطلبة حول فقرات املقيا�س.
 بلغ عدد اال�ستبانات التي ا�ستوفت ال�رشوط الالزمة للتحليل ( م�ستكملة الإجابات) (405ا�ستبانة� ،أي ما ن�سبته ( )95%من اال�ستبانات املوزعة.
 -فرغت اال�ستبانات و�أدخلت جهاز احلا�سوب من �أجل حتليلها.
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كان منط اال�ستجابة على فقرات املقيا�س كالتايل (بدرجة �ضعيفة ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة
مرتفعة) ،و�أعطيت الدرجات ( )3 ،2 ،1على التوايل.
وعليه ف�إن �أقل درجة يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س هي ( )43و�أعلى درجة (،)129
ولبيان م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى �أفراد عينة الدرا�سة متت ق�سمة مدى اال�ستجابة ()2=1-3
على فئات اال�ستجابة الثالث ،وكان الناجت ( ،)0.66وقد اعتمدت هذه القيمة كطول للفئة
التي حتدد م�ستوى الذكاء االنفعايل ،وبذلك تكون م�ستويات الذكاء االنفعايل كالتايل:
 ( )1.66-1ذوي الذكاء االنفعايل املنخف�ض. ( )2.32-1.67ذوي الذكاء االنفعايل املتو�سط. )3-2.33( -ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع.
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 نوع التعليم :وله فئتان (علمي� ،أدبي). النوع :وله فئتان (ذكور� ،إناث). الذكاء االنفعايل :وله ثالثة م�ستويات (.)3-2.33 ، 2.32-1.67 ، 1.66-1وقد مت التعامل مع املتغريات ،التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع كمتغريات م�ستقلة،
يف حني اعترب الذكاء االنفعايل متغرياً تابع ًا.

عر�ض والنتائج ومناق�شتها

�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
ن�ص هذا ال�س�ؤال على "ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية؟".للإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل لكل بعد من �أبعاد املقيا�س ،وللمقيا�س ككل ،واجلدول
رقم ( )4يبني ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على �أبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل وللمقيا�س ككل
الأبعاد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

البعد الأول (�إدارة االنفعاالت)
البعد الثاين (التعاطف)
البعد الثالث (تنظيم االنفعاالت)
البعد الرابع (املعرفة االنفعالية)
البعد اخلام�س (التوا�صل االجتماعي)
املقيا�س ككل

2.21
2.36
2.23
2.29
2.25
2.25

0.326
0.381
0.313
0.335
0.342
0.243

يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سط احل�سابي لدرجات الذكاء االنفعايل على املقيا�س
ككل ( ،)2.25واالنحراف املعياري ( ،)0.243مما ي�شري �إىل �أن �أداء عينة الدرا�سة على
املقيا�س ككل يقع يف امل�ستوى املتو�سط ،ويالحظ من اجلدول رقم (� )5أن �أداء عينة الدرا�سة
على كل بعد من الأبعاد اخلم�سة للذكاء االنفعايل كان متقارب ًا ويقع يف امل�ستوى املتو�سط
من الذكاء االنفعايل با�ستثناء بعد التعاطف الذي كان مرتفع ًا� ،إذ كان املتو�سط احل�سابي لبعد
�إدارة االنفعاالت (� ، )2.21أما على جمال تنظيم االنفعاالت فقد كان املتو�سط احل�سابي
(.)2.23

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وكذلك بالن�سبة لبعد املعرفة االنفعالية ،فقد كان املتو�سط احل�سابي (� ، )2.29أما بعد
التوا�صل االجتماعي فقد بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )2.25يف حني ي�شري اجلدول �إىل �أن
املتو�سط احل�سابي لبعد التعاطف (.)2.36
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نوع التعليم

النوع

التح�صيل الأكادميي
�أقل من ٪65
من ٪85-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من ٪85-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع

العدد
14
40
25
79
14
52
44
110
28
92
69
189

الو�سط احل�سابي
2.25
2.27
2.32
2.28
2.21
2.22
2.32
2.26
2.23
2.24
2.32
2.27

االنحراف املعياري
0.24
0.12
0.20
0.21
0.16
0.28
0.23
0.25
0.20
0.25
0.22
0.23

```Y

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س
الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة
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ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
ن�ص هذا ال�س�ؤال على" :هل يختلف م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية
باختالف التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع ،والتفاعل بني هذه املتغريات؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث بتناول الإجابة يف جز�أين ،يتناول الأول منهما
مدى اختالف الذكاء االنفعايل لدى عينة الدرا�سة وفق متغريات التح�صيل الأكادميي ،ونوع
التعليم ،والنوع ،والتفاعل بني هذه املتغريات.
�أما الثاين فيتحدث عن مدى اختالف درجات �أبعاد الذكاء االنفعايل وفق متغريات
التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع ،والتفاعل بني هذه املتغريات.
وللإجابة عن اجلزء الأول من ال�س�ؤال الثاين ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة ،واجلدول رقم
( )5يو�ضح ذلك.
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نوع التعليم

النوع

``¿

2010 000```e
-2

ذكور

الكلي

�إناث

الكلي

التح�صيل الأكادميي
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع
�أقل من ٪65
من 85٪-65
�أكرث من ٪85
املجموع

العدد
54
28
15
97
55
48
16
119
109
92
15
216
68
78
30
176
69
106
54
229
137
184
84
405

الو�سط احل�سابي
2.24
2.29
2.14
2.25
2.22
2.22
2.40
2.23
2.23
2.25
2.31
2.24
2.24
2.28
2.29
2.26
2.22
2.22
2.34
2.25
2.23
2.25
2.32
2.25

االنحراف املعياري
0.20
0.19
0.33
0.20
0.25
0.30
0.13
0.27
0.23
0.26
0.24
0.24
0.21
0.20
0.23
0.21
0.24
0.29
0.22
0.26
0.22
0.25
0.22
0.24

ي�شري اجلدول رقم (� )5إىل �أن هناك فروق ًا ظاهريه بني متو�سطات درجات الطلبة على
مقيا�س الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة ،وللتعرف �إىل داللة هذه الفروق� ،أجرى
حتليل التباين الثالثي( ، )Way ANOVA 3واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.
يالحظ من اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجات الطلبة الكلية
على مقيا�س الذكاء االنفعايل تعزى ملتغريات الدرا�سة الثالثة ،التح�صيل الأكادميي ،ونوع
التعليم ،والنوع� ،أو للتفاعل بني هذه املتغريات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين الثالثي للفروق بني املتو�سطات احل�سابية على الدرجة الكلية
ملقيا�س الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة

�إدارة االنفعاالت

املجموع

�أدبي

ذكر
�أنثى

املجلد  11العدد  1مار�سر 2010

علمي

�أنثى

¡``
````````Y GC I

ذكر

�س2.26= -
ع=0.275
ن=14
�س2.17= -
ع=0.282
ن=14
�س2.22= -
ع=0.277
ن=28
�س2.23= -
ع=0.287
ن=54
�س2.20= -

2.17
0.249
40
2.16
0.346
52
2.16
0.306
92
2.28
0.309
28
2.14

2.33
0.278
25
2.26
0.352
44
2.29
0.327
69
2.03
0.466
15
2.30

2.24
0.270
79
2.20
0.342
110
2.22
0.314
189
2.24
0.307
97
2.18

`G Ä

البعد

نوع التعليم

اجلن�س

�أقل من 65

من 85-65

 85ف�أكرث

الكلي

½

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على
بعد �إدارة االنفعاالت

f
`

```Y

وللإجابة عن اجلزء الثاين من ال�س�ؤال الثاين ،وهو معرفة مدى اختالف درجات الطلبة
على �أبعاد الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة والتفاعل بينها ،مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية على كل بعد من �أبعاد الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة،
واجلداول من (� )7إىل ( )11تبني ذلك.

10

`d G h ``Ç`»`d G

نوع التعليم
النوع
التح�صيل الأكادميي
نوع التعليم × النوع
نوع التعليم × التح�صيل الأكادميي
النوع × التح�صيل الأكادميي
نوع التعليم × النوع × التح�صيل الأكادميي
اخلط�أ
الكلي

م�ستوى
الداللة
0.653
0.635
0.300
0.197
0.771
0.076
0.255

`¡U

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.012
0.013
0.141
0.098
0.030
0.304
0.160
22.945
23.811

درجات
احلرية
1
1
2
1
2
2
2
393
404

متو�سط
املربعات
0.012
0.013
0.070
0.098
0.015
0.152
0.080
0.058

قيمة
(ف)
0.203
0.226
1.206
1.672
0.261
2.599
1.372
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�إدارة االنفعاالت
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نوع التعليم

املجموع
ذكر
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اجلن�س

املجموع

``¿

2010 000```e
-2

�أقل من 65
ع=0.355
ن=55
�س2.22= -
ع=0.322
ن=109
�س2.24= -
ع=0.283
ن=68
�س2.20= -
ع=0.340
ن=69
�س2.22= -
ع=0.312
ن=137

من 85-65
0.381
48
2.20
0.358
92
2.22
0.284
78
2.15
0.363
106
2.18
0.333
184

 85ف�أكرث
0.201
16
2.21
0.324
15
2.28
0.326
30
2.27
0.328
54
2.27
0.326
84

الكلي
0.358
119
2.21
0.337
216
2.24
0.290
176
2.19
0.350
229
2.21
0.326
405

يالحظ من اجلدول رقم (� )7أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات الطلبة على
بعد �إدارة االنفعاالت وفق متغريات نوع التعليم والتح�صيل الأكادميي واجلن�س.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على
بعد تنظيم االنفعاالت
البعد

نوع التعليم

اجلن�س
ذكر

تنظيم االنفعاالت

علمي

�أنثى
املجموع

�أدبي

ذكر
�أنثى

�أقل من 65
�س2.19= -
ع=0.239
ن=14
�س2.05= -
ع=0.236
ن=14
�س2.12= -
ع=0.244
ن=28
�س2.23= -
ع=258
ن=54
�س2.11= -

من 85-65
2.35
0.266
40
2.16
0.306
52
2.24
0.303
92
2.34
0.273
28
2.22

 85ف�أكرث
2.28
0.331
25
2.30
0.318
44
2.29
0.320
69
2.07
0.372
15
2.25

الكلي
2.30
0.286
79
2.20
0.313
110
2.24
0.305
189
2.27
0.276
97
2.17

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()8

تنظيم االنفعاالت

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على
بعد املعرفة االنفعالية
البعد

نوع التعليم

املعرفة االنفعالية

علمي

اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

�أدبي

ذكر

�أقل من 65

من 85-65

 85ف�أكرث

الكلي

�س2.14= -
ع=0.372
ن=14
�س2.28= -
ع=0.260
ن=14
�س2.21= -
ع=0.322
ن=28
�س2.25= -
ع=0.306
ن=54

2.14
0.350
40
2.29
0.365
52
2.26
0.358
92
2.31
0.293
28

2.33
0.315
25
2.40
0.276
44
2.37
0.291
69
2.31
0.529
15

2.24
0.345
79
2.33
0.322
110
2.29
0.334
189
2.28
0.312
97

`G Ä

يالحظ كذلك من اجلدول رقم (� )8أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات الطلبة
على بعد تنظيم االنفعاالت وفق متغريات نوع التعليم والتح�صيل الأكادميي واجلن�س.
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الكلي
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�أنثى
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f
`

الكلي

ذكر

```Y

�أدبي

املجموع

ع=0.322
ن=55
�س2.17= -
ع=0.297
ن=109
�س2.22= -
ع=0.253
ن=68
�س2.10= -
ع=0.306
ن=69
�س2.16= -
ع=2.87
ن=137

0.373
48
2.27
0.339
92
2.35
0.268
78
2.19
0.342
106
2.26
0.321
184

0.308
16
2.19
0.329
15
2.25
0.341
30
2.29
0.314
54
2.27
0.322
84

0.348
119
2.22
0.353
216
2.28
0.280
176
2.19
0.331
229
2.23
0.313
405

`d G h ``Ç`»`d G

�أنثى

�أقل من 65

من 85-65

 85ف�أكرث

الكلي

`¡U

البعد

نوع التعليم

اجلن�س
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�أنثى
املجموع

املعرفة االنفعالية
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البعد

نوع التعليم

اجلن�س

املجموع

``¿

2010 000```e
-2

�أقل من 65
�س2.29= -
ع=0.373
ن=55
�س2.27= -
ع=0.340
ن=109
ع=0.320
ن=68
�س2.28= -
ع=0.351
ن=69
�س2.25= -
ع=0.336
ن=137

من 85-65
2.26
0.359
48
2.28
0.333
92
0.324
78
2.28
0.360
106
2.27
0.345
184

 85ف�أكرث
2.44
0.228
16
2.40
0.342
15
0.348
30
2.41
0.266
54
2.38
0.299
84

الكلي
2.29
0.357
119
2.28
0.337
216
0.327
176
2.31
0.341
229
2.29
0.325
405

يالحظ كذلك من اجلدول رقم (� )9أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات الطلبة
على بعد املعرفة االنفعالية وفق متغريات نوع التعليم والتح�صيل الأكادميي واجلن�س.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة
على بعد التعاطف
البعد

نوع التعليم

اجلن�س
ذكر

علمي

�أنثى

التعاطف
املجموع
�أدبي

ذكر

�أقل من 65

من 85-65

 85ف�أكرث

الكلي

�س2.42= -
ع=0.447
ن=14
�س2.48= -
ع=0.326
ن=14
�س2.45= -
ع=0.385
ن=28
�س2.25= -
ع=0.357
ن=54

2.42
0.327
40
2.39
0.407
52
2.40
0.372
92
2.21
0.348
28

2.33
0.388
25
2.50
0.407
44
2.44
0.405
69
2.27
0.480
15

2.39
0.367
79
2.44
0.398
110
2.42
0.385
189
2.23
0.356
97

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()10

التعاطف
الكلي

�أنثى

البعد

نوع التعليم

التوا�صل االجتماعي

علمي

اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

�أدبي

ذكر

�أقل من 65
�س2.26= -
ع=0.297
ن=14
�س2.22= -
ع=0.279
ن=14
�س2.24= -
ع=0.283
ن=28
�س2.23= -
ع=0.301
ن=54

من 85-65
2.23
0.316
40
2.23
0.402
52
2.23
0.366
92
2.25
0.335
28

 85ف�أكرث
2.34
0.291
25
2.25
0.341
44
2.28
0.325
69
2.17
0.592
15

الكلي
2.27
0.305
79
2.23
0.362
110
2.25
0.339
189
2.23
0.329
97

¡``
````````Y GC I

اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة
على بعد التوا�صل االجتماعي

`G Ä

يالحظ كذلك من اجلدول رقم (� )10أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة على بعد التعاطف وفق متغريات نوع التعليم والتح�صيل الأكادميي واجلن�س.

½

املجموع
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ذكر

10

f
`

املجموع

```Y

�أدبي

`d G h ``Ç`»`d G

�أنثى

 85ف�أكرث
2.62
0.273
16
2.50
0.378
15
2.32
0.396
30
2.52
0.387
54
2.45
0.399
84

الكلي
2.37
0.371
119
2.31
0.370
216
2.30
0.369
176
2.41
0.385
229
2.36
0.381
405

`¡U

البعد

نوع التعليم

اجلن�س

�أقل من 65
�س2.34= -
ع=0.351
ن=55
�س2.30= -
ع=0.373
ن=109
�س2.28= -
ع=0.380
ن=68
�س2.37= -
ع=0.376
ن=69
�س2.33= -
ع=0.379
ن=137

من 85-65
2.35
0.360
48
2.29
0.360
92
2.32
0.352
78
2.37
0.382
106
2.35
0.370
184
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البعد

نوع التعليم

اجلن�س

``¿

2010 000```e
-2

املجموع

�أقل من 65
�س2.24= -
ع=0.341
ن=55
�س2.23= -
ع=0.320
ن=109
�س2.23= -
ع=0.298
ن=68
�س2.24= -
ع=0.328
ن=69
�س2.23= -
ع=0.312
ن=137

من 85-65
2.20
0.364
48
2.22
0.351
92
2.24
0.324
78
2.21
0.381
106
2.23
0.357
184

الكلي
2.25
0.359
119
2.24
0.345
216
2.25
0.318
176
2.24
0.360
229
2.25
0.342
405

 85ف�أكرث
2.56
0.305
16
2.43
0.442
15
2.31
0.350
30
2.30
0.353
54
2.31
0.350
84

يالحظ كذلك من اجلدول رقم (� )11أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات
الطلبة علىالتوا�صل االجتماعي وفق متغريات نوع التعليم والتح�صيل الأكادميي واجلن�س.
وللتعرف �إىل داللة هذه الفروق مت �إجراء حتليل التباين متعدد املتغريات ()MANOVA
لكل �إبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )12يبينّ تلك
النتائج.

اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل التباين املتعدد الثالثي لأبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل
ح�سب متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين
نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم ×النوع
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
النوع × نوع التعليم × التح�صيل
* ذات داللة �إح�صائية

قيمة التباين املتعدد
( ويلك�س المبدا)
()Wilk's Lambda
0.980
0.963
0.933
0.984
0.978
0.979
0.967

( ف)
املح�سوبة
1.59
2.99
2.76
1.22
0.869
0.832
1.305

درجة
احلرية
الفر�ضية
5
5
10
5
10
10
10

درجة
احلرية
اخلط�أ
389
389
778
389
778
778
778

الداللة
الإح�صائية
0.162
*0.012
*0.002
0.296
0.562
0.598
0.223

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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التعاطف

0.402
0.973
0.134
0.252

2.868
6.947
0.958
1.797

0.091
*0.009
0.385
0.181

½

�إدارة
االنفعاالت

نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم × النوع
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
نوع التعليم × النوع × التح�صيل
اخلط�أ
الكلي
نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم × النوع

f
`

املتغري
التابع

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.042
0.008
0.104
0.109
0.280
0.276
0.523
41.384
42.866
0.402
0.973
0.268
0.252

درجات
احلرية
1
1
2
1
2
2
2
393
404
1
1
2
1

و�سط
املربعات
0.042
0.008
0.052
0.109
0.140
0.138
0.262
0.105

قيمة
(ف)
0.403
0.079
0.494
1.036
1.331
1.309
2.484

الداللة
الإح�صائية
0.526
0.778
0.611
0.309
0.265
0.271
0.085

```Y

اجلدول رقم ()13
نتائج حتليل التباين الثالثي لأبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة
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يالحظ من اجلدول رقم (� )12أن قيمة ويلك�س المبدا ( )Wilk's Lambdaملتغري
النوع ( )0.963وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.012عند درجات احلرية
الفر�ضية ( )5ودرجات احلرية اخلط�أ (  ،)389كما يالحظ �أن قيمة ويلك�س المبدا (Wilk's
 )Lambdaملتغري التح�صيل ( )0.933وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.002
عند درجات احلرية الفر�ضية ( )5ودرجات احلرية اخلط�أ (.)778
لهذا مت �إجراء حتليل التباين الثالثي للك�شف عن م�صدر التباين على كل بعد من �أبعاد الذكاء
االنفعايل وفق متغريات الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )13يبني تلك النتائج.
فيما يتعلق بالبعد الأول «�إدارة االنفعاالت» يالحظ من اجلدول رقم ( )13عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف �إدارة االنفعاالت تعزى لأي من متغريات الدرا�سة �أو للتفاعل
بني متغريات الدرا�سة الثالثة.
�أما البعد الثاين «التعاطف» فيالحظ من اجلدول رقم ( )13وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.009ملتغري النوع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( ،)6.947مما
ي�شري �إىل �أن وجود �أثر لنوع الطالب على بعد التعاطف ،وي�شري اجلدول (� )7إىل �أن تلك
الفروق كانت ل�صالح الإناث �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجاتهن ( )2.41يف حني بلغ
املتو�سط احل�سابي لدرجات الذكور (.)2.30
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املعرفة
الإنفعالية

التوا�صل
االجتماعي

م�صدر التباين
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
نوع التعليم × النوع × التح�صيل
اخلط�أ
الكلي
نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم × النوع
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
نوع التعليم × النوع × التح�صيل
اخلط�أ
الكلي
نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم × النوع
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
نوع التعليم × النوع × التح�صيل
اخلط�أ
الكلي
نوع التعليم
النوع
التح�صيل
نوع التعليم × النوع
نوع التعليم × التح�صيل
النوع × التح�صيل
نوع التعليم × النوع × التح�صيل
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
0.258
0.355
0.080
55.049
58.627
0.014
0.235
0.871
0.105
0.0253
0.579
0.042
36.663
39.647
0.067
0.246
0.535
0.037
0.016
0.136
0.059
43.966
45.425
0.025
0.080
0.367
0.366
0.055
0.271
0.586
45.832
47.191

درجات
احلرية
2
2
2
393
404
1
1
2
1
2
2
2
393
404
1
1
2
1
2
2
2
393
404
1
1
2
1
2
2
2
393
404

و�سط
املربعات
0.129
0.177
0.040
0.140

قيمة
(ف)
0.921
1.267
0.287

الداللة
الإح�صائية
0.399
0.283
0.751

0.014
0.235
0.435
0.105
0.127
0.289
0.021
0.093

0.155
2.518
4.667
1.128
1.358
3.101
0.224

0.694
0.113
*0.010
0.289
0.258
*0.046
0.800

0.067
0.246
0.268
0.037
0.008
0.068
0.030
0.112

0.597
2.195
2.392
0.328
0.070
0.607
0.265

0.440
0.139
0.093
0.567
0.933
0.545
0.767

0.025
0.080
0.184
0.366
0.028
0.136
0.293
0.117

0.216
0.687
1.574
3.137
0.238
1.162
2.512

0.643
0.408
0.209
0.077
0.788
0.314
0.082

*ذات داللة �إح�صائية ()α = 0.05

وفيما يتعلق بالبعد الثالث "تنظيم االنفعاالت" فيالحظ من اجلدول رقم ( )13وجود

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.010ملتغري التح�صيل الأكادميي،
حيث بلغت قيمة (ف) ( ،)4.667مما ي�شري �إىل �أن هناك فروق ًا يف تنظيم االنفعاالت تعزى
للتح�صيل الأكادميي ،وللك�شف عن اجتاه الفروق بني امل�ستويات الثالثة للتح�صيل الأكادميي
على بعد تنظيم االنفعاالت ،ا�ستخدم مقيا�س توكي ( )Tukey HSDوكانت النتائج ،كما
هو مبني يف اجلدول رقم (.)14
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يالحظ من اجلدول رقم (� )14أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05عند مقارنة املتو�سط احل�سابي لدرجات الطلبة يف امل�ستوى التح�صيلي املنخف�ض
( )2.16مع املتو�سط احل�سابي لدرجات الطلبة يف امل�ستوى التح�صيلي املتو�سط (،)2.26
ول�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املتو�سط ،وجند تلك الفروق كذلك عند مقارنة املتو�سط
احل�سابي لدرجات الطلبة يف امل�ستوى التح�صيلي املنخف�ض ( )2.16مع املتو�سط احل�سابي
لدرجات الطلبة يف امل�ستوى التح�صيلي املرتفع ( ،)2.27مما ي�شري �إىل �أن الطلبة يف امل�ستويني
التح�صيليني املتو�سط واملرتفع ميتلكون مهارة تنظيم االنفعاالت بدرجة �أكرب من الطلبة يف
امل�ستوى التح�صيلي املنخف�ض.
وي�شري اجلدول رقم ( )13فيما يتعلق ببعد تنظيم االنفعاالت� ،إىل وجود �أثر ذي داللة
�إح�صائية ( )α = 0.05يف درجات الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت ُيعزى للتفاعل بني
نوع الطالب وحت�صيله الأكادميي� ،إذ كانت قيمة (ف) ( )3.10وداللتها الإح�صائية (= α
.)0.046
ولبيان طبيعة تلك الفروق مت ر�سم �شكل التفاعل بني املتغريين كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)1
يالحظ من ال�شكل �أن تنظيم االنفعاالت لدى الطالب يف امل�ستويني للتح�صيل الأكادميي
املنخف�ض واملتو�سط �أعلى منه لدى الطالبات ،يف حني ي�شري ال�شكل كذلك �إىل �أن تنظيم
االنفعاالت لدى الطالبات يف امل�ستوى التح�صيلي املرتفع �أعلى منه لدى الطالب يف ذلك
امل�ستوى.
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املتو�سط احل�سابي
2.16
2.26
2.27

التح�صيل الأكادميي
�أقل من ٪65
من ٪84-65
 ٪85ف�أكرث

�أقل من ٪65

من ٪84-65

 ٪85ف�أكرث
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ال�شكل رقم ()1
�شكل التفاعل بني متغري النوع ،والتح�صيل الأكادميي و�أثره
يف بعد تنظيم االنفعاالت
وفيما يتعلق بالبعد الرابع "املعرفة االنفعالية" يالحظ من اجلدول رقم ( )9عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف املعرفة االنفعالية تعزى لأي من متغريات الدرا�سة� ،أو التفاعل
بني تلك املتغريات.
وي�شري اجلدول رقم ( )13كذلك �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صاية يف البعد
اخلام�س "االت�صال االجتماعي" تعزى لأي من متغريات الدرا�سة� ،أو التفاعل بني تلك
املتغريات.

مناق�شة النتائج

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
�أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل �أن �أداء الطلبة عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل
ككل ،وعلى �أربعة �أبعاد للمقيا�س وهي� :أدارة االنفعاالت ،وتنظيم االنفعاالت ،واملعرفة
االنفعالية ،والتوا�صل االجتماعي يقع يف امل�ستوى املتو�سط للذكاء االنفعايل  .حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي للعينة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ككل ( ،)2.25وكانت ن�سبة الطلبة يف
امل�ستوى املتو�سط تقارب ( )٪56من �أفراد العينة ،وكان املدى للأو�ساط احل�سابية للأبعاد
الأربعة يرتاوح ما بني ( )2.21ولغاية ( ،)2.29وكانت ن�سبة الطلبة يف امل�ستوى املتو�سط
للأبعاد الأربعة تقارب ( )٪55من �أفراد العينة.
ويف�رس الباحث وقوع معظم �أفراد العينة يف امل�ستوى املتو�سط للذكاء االنفعايل وللأبعاد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
فيما يتعلق باجلزء الأول من ال�س�ؤال الثاين ،الذي تناول مدى اختالف الذكاء االنفعايل
لدى عينة الدرا�سة وفق متغريات التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع والتفاعل بني
هذه املتغريات ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى للمتغريات :التح�صيل الأكادميي،
ونوع التعليم والنوع� ،أو للتفاعل بني هذه املتغريات.
ويف�رس الباحث عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل يعزى للتح�صيل

10
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الأربعة مبدى العالقة بني اجلانب املعريف واجلانب االنفعايل التي �أ�شار �إليها الأدب الرتبوي
والنف�سي يف هذه املرحلة (Kelly & Moon,1998, p747؛ عثمان ورزق� ،2001 ،ص
� ،)34إذ �إن عملية فهم الذات وتنظيمها و�إدراكها ب�شكل عام والفهم الذاتي لالنفعاالت،
وتنظيمها وتطورها ب�شكل خا�ص ،ما زال يف طور النمو ،و�أن الأفراد يف هذه املرحلة مل
ي�صلوا �إىل مرحلة االعتماد الكلي على الذات والت�رصف الذاتي� ،إذ هم يف مرحلة بناء للعديد
من املهارات التي ت�ساعدهم على اتخاذ قراراتهم االنفعالية .فهم بحاجة �إىل اكت�ساب اخلربات
التي تعمل ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش على تكوين االجتاهات االنفعالية الإيجابية التي ترفع
قدرة ه�ؤالء الطلبة على مواجهة الأحداث االنفعالية وتنظيمها واتخاذ املواقف حيالها.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن الإدراكات الذاتية لالنفعاالت و�آليات التنظيم الذاتي لها ،ذات
�أهمية يف فهم �آليات العالقة التي جتري بني املثريات البيئية وال�سلوك الناجح جتاهها� ،إذ �إن
تنظيم الذات ورفع م�ستوى الذكاء االنفعايل بحاجة �إىل ن�شاطات ومثريات لكي تعمل على
تنمية الإدراك والفهم بغية ت�شكيل املنظومة االنفعالية عند الفرد.
�أما فيما يتعلق ببعد التعاطف ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أداء الطلبة على هذا
البعد يقع �ضمن امل�ستوى املرتفع� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لأداء عينة الدرا�سة على هذا البعد
( ،)2.36كما بلغت ن�سبة الطلبة يف امل�ستوى املرتفع لهذا البعد ( )٪63من �أفراد العينة،
وهي ن�سبة عالية ن�سبي ًا مقارنة بن�سبة الأبعاد الأخرى.
ميرون مبرحلة
وميكن تف�سري هذه النتيجة ،ب�أن الطلبة يف هذه املرحلة (املرحلة الثانوية) ّ
املراهقة التي تت�سم بالعاطفة احلادة التي ميتلكها املراهق جتاه الآخرين والأحداث من حوله،
اجليا�شة واحلادة جتاه الرفاق من النوع نف�سه،
ففي هذه املرحلة تت�شكل لدى املراهق العاطفة ّ
وجتاه الأفراد من النوع الآخر .فاملراهق يف هذه املرحلة العمرية ت�سيطر عليه العاطفة �أكرث من
العقل ،م�سيطرة بذلك على تفكريه و�إداركاته و�أن�شطته و�سلوكاته.
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د .عبداللطيف املومني

الأكادميي ،ب�أن الطلبة عينة الدرا�سة من فئات عمرية متقاربة� ،إذ �إن املدى العمري لهم �سنتان،
وله�ؤالء الطلبة �صفات نف�سية مت�شابهة ( التح�صيل ،والذكاء االنفعايل ،واالندفاعية ،وامليل
لتكوين ال�صداقات )....لأنهم ميرون مبرحلة منائية حمددة .كما �أنه البد من الإ�شارة �إىل �أن
�أفراد العينة تت�شابه ظروفهم البيئية واالجتماعية والثقافية ،مما �أدى �إىل مزيد من التماثل فيما
بينهم مما جعل خ�صائ�صهم النمائية– الأكادميية واالنفعالية والنف�سية واالجتماعية– ت�سري يف
االجتاه نف�سه بتوازن.
اتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه (اخلوالده� ، )2003 ،إذ �أ�شارت نتائج درا�سته �إىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة ،ويف امتالكهم للمهارات العقلية
العليا تعزى �إىل الربنامج التدريبي يف الذكاء االنفعايل كما اتفقت هذه الدرا�سة مع ما تو�صل
�إليه باحثون �آخرون (� )Tapia, 1999; Woitaszowski, 2001إذ ك�شفت نتائج درا�ستني
عن عدم وجود عالقة ما بني متغري الذكاء االنفعايل ومتغري التح�صيل الأكادميي ،واختلفت
نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�صل �إليه ٌّّ
كل من (،)Barchard, 2002; Parker et al., 2004
�إذ �أ�شارت نتائج الدرا�ستني �إىل وجود عالقة قوية ما بني متغري التح�صيل الأكادميي ومتغري
الذكاء االنفعايل.
�أما فيما يتعلق مبتغري نوع التعليم (عملي� ،أدبي) فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود
فرق ذي داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل يعزى �إىل نوع التعليم ،مما ي�شري �إىل �أن �أداء الطلبة
يف الفرع العلمي على مقيا�س الذكاء االنفعايل ال يختلف عن �أداء الطلبة يف الفرع الأدبي
على مقيا�س الذكاء االنفعايل.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل التداخل الكبري بني فرعي الثانوية العامة ،العلمي والأدبي
يف املقررات واملواد الدرا�سية التي يتلقاها الطلبة يف املدر�سة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�شابه
الظروف البيئية واملدر�سية عند الطلبة يف كال الفرعني ،فالطلبة يف الفرعني ،العلمي والأدبي
من بيئة ثقافية واجتماعية واقت�صادية واحدة ،ويتلقون التعليم يف مدر�سة واحدة ،ومن
املعلمني واملعلمات �أنف�سهم مما ي�ؤدي �إىل ت�شابه امل�ؤثرات واملثريات لدى الطلبة يف الفرعني،
من َث َّم ال يلم�س �أثر وا�ضح يف الذكاء االنفعايل لديهم ،بل كل ذلك يعمل على تقارب ومتاثل
خ�صائ�صهم االنفعالية وغريها .وقد يكمن ال�سبب وراء هذه النتيجة �أي� ًضا ،يف �أن الطلبة يف
الفرعني ،العلمي والأدبي هم من الفئة العمرية نف�سها مما ي�ؤدي �إىل مزيد من التماثل فيما
بينهم ،من َث َّم عمل هذا التماثل على تقلي�ص الفجوة بني طلبة الفرع العلمي والفرع الأدبي
يف م�ستوى الذكاء االنفعايل لديهم.
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وفيما يتعلق باتفاق هذه النتيجة واختالفها مع نتائج درا�سات �سابقة ،مل يعرث الباحث على
�أية درا�سة تناولت �أثر هذا املتغري (نوع التعليم) يف الذكاء االنفعايل.
�أما فيما يتعلق مبتغري النوع ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف الدرجة الكلية على مقيا�س الذكاء االنفعايل تعزى لنوع الطالب ،مما ي�شري �إىل �أن
�أداء الطالب متقارب مع �أداء الطالبات على مقيا�س الذكاء االنفعايل.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الدور املتغري للفتاة ،قد �أدى �إىل تقارب وت�شابه نظرة ال�شاب
والفتاة للحياة الع�رصية وتعقيداتها ،وما يرتتب على ذلك من تكوين انفعاالت متقاربة حول
املثريات والأحداث املحيطة بهم ،ف�أ�صبح كل منهما يدرك الأحداث حوله وينظم انفعاالته
ويوجه طاقاته نحوها؛وذلك لإثبات وجوده ،و ذلك يرجع �إىل طبيعة احلياة التي يعي�شها
املجتمع �سيما مع توافر حرية الر�أي والتعليم ونظرة املجتمع �إىل الفتاة املتعلمة ب�أنها �أقدر على
فهم متغريات الع�رص ،مما جعلها تتطلع �إىل حتقيق �أكرب قدر ممكن من الإجنازات والأن�شطة
الأكادميية واالنفعالية.
اتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه (� )Pellitteri, 1999إذ �أ�شارت نتائج درا�سته �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل تعزى للنوع .واختلفت هذه النتيجة
مع ما تو�صل �إليه ٌّ
كل من (; Mayer& Geher, 1996; King, 1999الهنائي� )2002 ،إذ
�أ�شارت نتائج درا�ساتهم �إىل �أن الإناث يتفوقن على الذكور يف الذكاء االنفعايل.
لقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود �أثر يف الدرجة الكلية على مقيا�س الذكاء
االنفعايل تعزى للتفاعالت الثنائية والثالثية بني متغريات الدرا�سة :التح�صيل الأكادميي،
ونوع التعليم ،والنوع  -ويف�رس الباحث ذلك بعدم وجود �أثر لكل من املتغريات الثالثة كل
على حدة على الذكاء االنفعايل.
�أما فيما يتعلق مبناق�شة النتائج املتعلقة باجلزء الثاين من ال�س�ؤال الثاين ،الذي تناول مدى
اختالف الذكاء االنفعايل لدى عينة الدرا�سة على كل بعد من �أبعاد الذكاء االنفعايل ،وفق
متغريات التح�صيل الأكادميي ،ونوع التعليم ،والنوع ،والتفاعل بني تلك املتغريات ،فقد
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (  )α=0.05يف درجات الطلبة
على بعد التعاطف تعزى لأثر النوع ،وبالعودة �إىل اجلدول رقم ( ، )10الذي ي�شري �إىل تلك
الفروقات ،جند �أن متو�سط �أداء الإناث على بعد التعاطف ( )2.41يف حني كان متو�سط �أداء
الذكور ( )2.30مما يربز تفوق الإناث على الذكور فيما يتعلق ب�أدائهم على بعد التعاطف.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الدور املتغري للفتاه يف احلياة الع�رصية ،قد منحها جمموعة
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من القدرات والأدوار التي تتقارب مع قدرات و�أدوار ال�شاب؛ مما جعلها تتطلع �إىل حتقيق
�أكرب قدر ممكن من النجاح� .إ ّال �أنّ هناك خ�صائ�ص تتميز بها الأنثى عن الذكر ،وترتبط هذه
اخل�صائ�ص بالنواحي النف�سية لديها� .إذ تتميز الأنثى عن الذكر يف امتالكها جمموعة من
ال�سلوكيات العاطفية ( ال�شفقة ،والعطف ،واحل�سا�سية مل�شاعر الآخرين ) ..... ،لذلك كانت
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أداء الطالبات و�أداء الطالب على بعد التعاطف ول�صالح
الطالبات.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.01يف درجات
الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت تعزى ملتغري التح�صيل الأكادميي ،وعند �إجراء املقارنات
البعدية ،ك�شفت النتائج عن �أنّ الفروقات كانت ل�صالح الطلبة يف امل�ستويني –التح�صيل
املتو�سط والتح�صيل املرتفع -مقارنة بالطلبة يف م�ستوى التح�صيل املنخف�ض ،مما ي�شري �إىل �أن
الطلبة متو�سطي التح�صيل ومرتفعي التح�صيل كان �أدا�ؤهم على بعد تنظيم االنفعاالت �أف�ضل
من الطلبة ذوي التح�صيل املتدين .وقد تعزى هذه النتيجة �إىل مهارة �أنّ تنظيم االنفعاالت
بحاجة �إىل قدرات معرفية و�إدراكية بالإ�ضافة �إىل القدرات االنفعالية عند الفرد ،من َث َّم يتميز
الطلبة يف م�ستوى التح�صيلي املرتفع وم�ستوى التح�صيل املتو�سط عن نظرائهم ذوي التح�صيل
املتدين بالقدرات املعرفية التي جتعلهم �أقدر على تنظيم انفعاالتهم بطرق �أكرث �إيجابية.
وقد يعود ال�سبب وراء هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة ذوي التح�صيل املتو�سط والطلبة ذوي
التح�صيل املرتفع ميتلكون خ�صائ�ص وقدرات �إىل جانب حت�صيلهم الأكادميي املرتفع ن�سبي ًا،
منها مهارة تنظيم االنفعاالت ،املفهوم الإيجابي عن الذات والثقة بالنف�س وحتمل امل�س�ؤولية
واال�ستقاللية مما مييزهم عن نظرائهم ذوي التح�صيل املنخف�ض بامتالكهم مهارة تنظيم
انفعاالتهم.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه (� )Lam & Kirby, 2002إذ �أ�شارت نتائج
درا�سته �إىل �أن الذكاء االنفعايل ككل وكمنظم لالنفعاالت له قدرة تف�سريية للأداء املعريف
وللتح�صيل الأكادميي �أكرث من الذكاء العام.
ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية (  )α=0.05يف درجات الطلبة
على بعد تنظيم االنفعاالت تعزى للتفاعل بني نوع الطالب وحت�صيله الأكادميي� .إذ يالحظ
من ال�شكل رقم (� )1أن تنظيم االنفعاالت لدى الطالب يف م�ستويي التح�صيل الأكادميي-
املرتفع واملتو�سط� -أعلى منه لدى الطالبات ،وي�شري ال�شكل رقم ( )1كذلك �إىل �أن تنظيم
االنفعاالت لدى الطالبات يف امل�ستوى التح�صيلي املرتفع �أعلى منه لدى الطالب يف ذلك
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بنا ًء على نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
 �إعداد برامج توجيهية وتثقيفية للمتعلمني يف مراحل التعليم املختلفة وبالذات يف مرحلةالتعليم الثانوي التي تتقارب مع مرحلة املراهقة ،بهدف تنمية �إدراكات الطلبة لذواتهم
وانفعاالتهم ،وتنظيم تلك االنفعاالت هذا �إ�ضافة �إىل تنمية قدرات الطلبة على التوا�صل
االجتماعي.
 �رضورة قيام املعلمني واملعلمات يف مراحل التعليم املختلفة بتفهم حاجات وانفعاالتالطلبة وتوجيه تلك االنفعاالت بطرق �سليمة.
 �رضورة القيام بدرا�سات �أخرى على عينات �أخرى لقيا�س م�ستوى الذكاء االنفعايل وربطهمع متغريات �شخ�صية �أخرى مثل الذكاء العام والذكاء االجتماعي.
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امل�ستوى .ويالحظ من ال�شكل رقم (� )1أن تنظيم االنفعاالت يزداد مع ازدياد التح�صيل
الأكادميي لدى الإناث .ويرى الباحث �أن هذه النتيجة منطقية ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود �أثر للتح�صيل الأكادميي املرتفع على بعد تنظيم االنفعاالت يف حني ي�شري ال�شكل
�إىل �أن تنظيم االنفعاالت عند الطالب ذوي التح�صيل املرتفع انخف�ض مقارنة مع الطالب
املتو�سط.
(الذكور) ذوي التح�صيل املتدين والطالب ذوي التح�صيل
ّ
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي ما يزالون حتت ت�أثري
مرحلة املراهقة التي ت ّت�صف بعدم الثبات واال�ستقرار االنفعايل مما ينعك�س على تذبب
انفعاالتهم ،وبالتايل على قدراتهم على تنظيم تلك االنفعاالت .وميكن تف�سري هذه النتيجة
كذلك ب�أن الطالب الذكور ذوي التح�صيل الأكادميي املرتفع يولون اهتماماتهم للتح�صيل
الأكادميي وللأ�سلوب العلمي يف التفكري على ح�ساب اجلوانب الأخرى من النمو ،ومنها
النمو االنفعايل ،وبالتايل يعد ه�ؤالء �أكرث عقالنية ومنطقية ،حميدين بذلك اجلوانب العاطفية
واالنفعالية من �أ�سلوب تفكريهم.
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