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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

2010  يونيو2  العدد11 املجلد
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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(

4

```Y

åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
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ت�ؤكد كافة ال�شواهد �أن البحث العلمي مبعناه الوا�سع املتفاعل مع الق�ضايا التنموية هو
القوة احلقيقية التي تقوم عليها حركة التطور يف املجتمعات املتقدمة .وقد �أحرزت الدول
املتقدمة درجات عالية من التقدم يف ميادين البحث العلمي مما �أدى �إىل تزايد ّ
مطردٍ يف املعرفة
الإن�سانية ،وقد بلغ ن�صيب الدول ال�صناعية من البحوث العلمية  %96مما �أحرزته الب�رشية
يف هذا املجال ،وتو�ضح البيانات الإح�صائية �أن العامل العربي ي�شارك يف ذلك بن�سبة �ضئيلة
جداً ،ال تكاد تذكر .وهذا يعنى �أننا ما نزال كما كنا منذ بداية القرن التا�سع ع�رش حتى اليوم
ال ننتج معرفة علمية م�ؤثرة ب�شكل جذري ت�ستطيع �أن تواجه التحديات العاملية املعا�رصة على
الرغم من كرثة امل�ؤمترات ،والندوات ،واحللقات النقا�شية التي تعقد كل يوم يف املدن العربية
والتي ال تكاد ت�سفر عن �شيء يذكر وال تقدم ر�ؤية جديدة! يف الواقع ،اليخفى على �أحد
ب�أن البحث العلمي ق�ضية خطرية ،ويحتاج �إىل جهود �ضخمة من كل اجلهات املعنية؛ لأنه
من غري املعقول �أن يكون لدينا هذا احلجم الكبري من الأ�ساتذة والعلماء واجلامعات ومراكز
البحوث والدوريات العلمية دون �أن ي�سهم كل ذلك يف حل �أي�رس امل�شاكل التي تواجه خمتلف
القطاعات التنموية.
�إننا -يف جملة العلوم الرتبوية والنف�سية -ن�سعى لالرتقاء بالبحث العلمي يف املجال الرتبوي
و�ضخ ثقافة بحثية ر�صينة متثل املحرك الرئي�س للمعرفة الرتبوية ،وتوفري وعاء بحثي يلتقي فيه
العديد من الباحثني واملنظرين .لذا ،ف�إننا يف هيئة حترير املجلة قد حددنا م�سار البحوث التي
نن�رشها وفق خطط تنطلق �إىل �آفاق متجددة؛ واقعية يف مو�ضوعاتها ،م�ستقبلية يف ق�ضاياها،
فاعلة يف تو�صياتها ،مواكبة يف �رسعتها النه�ضة الإ�صالحية الرتبوية والتقدم العلمي .و�إذا
نعد املجلة �رشيك ًا يف تطوير منظومة البحث العلمي ،ف�إن لنا �أن ندعو الباحثني
كان لنا �أن ّ
يف املجاالت الرتبوية �إىل اال�ستفادة من �إمكانات الن�رش التي توفرها املجلة وترحيبها الدائم
بن�رش البحوث الأ�صيلة ذات اجلودة يف الفكر والأ�سلوب واملنهج ،التي من �ش�أنها �سرب �أغوار
التجديد يف الفكر الرتبوي العربي وحتقيق االرتقاء مب�ستوى البحث العلمي ،وهذا يتطلب من
الأخوة الباحثني العرب بذل الكثري من اجلهد وامل�شاركة الفاعلة بفكرهم الواعي الذي يدعم
م�سرية الرتبية والتعليم يف وطننا العربي ويعمل على تطورها وتقدمها.
ويحمل هذا العدد من املجلة بني دفتيه بابني رئي�سني :ي�شتمل الباب الأول واخلا�ص
بالبحوث باللغة العربية على باقة من البحوث؛ يتناول البحث الأول الفروق بني العاديني وذوي
�صعوبات التعلم ،ويتناول البحث الثاين التكيف النف�سي وعالقته مبهارة حل امل�شكالت ،يف
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حني يتناول البحث الثالث �أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات املتعددة ،ويدور البحث الرابع
حول تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات� ،أما البحث اخلام�س فهو عن �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
اخلريطة املفاهيمية ،يف حني يتناول البحث ال�ساد�س مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية
والدينية يف اجتاهات الطالبات ،بينما يتناول البحث ال�سابع القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا
العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل ،ويدور البحث الثامن حول درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة
اجلودة� ،أما البحث التا�سع فيتناول احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم،
يف حني يتناول البحث العا�رش واقع ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم ،و�أخرياً ،يتناول البحث
احلادي ع�رش فيتناول دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي.
�أما الباب اخلا�ص بتقارير الندوات وامل�ؤمترات فيعر�ض تقريراً عن الندوة العلمية بعنوان
“املجالت العلمية بني مقت�ضيات الواقع وحتديات امل�ستقبل” التي �أقيمت على هام�ش احتفال
املجلة بذكرى مرور ع�رشة �أعوام على �إ�صدارها.
�إننا يف جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ن�سعى لالرتقاء مب�ستوى البحث يف املجال الرتبوي
وتوفري م�صادر بحثية يتعلم منها امل�ستجدون ،ويفيد معها املتمكنون .لذلك ،فقد حر�صت
املجلة منذ ن�ش�أتها على االلتزام بن�رش البحوث النوعية ،دون �أن يعني ذلك ب�أن املجلة تكتفي
مبثل هذا احلد من الطموح ،فمازلنا نطمح للتطور النوعي يف خمتلف �سبل املعرفة الرتبوية.
ختام ًا ،ال يفوتنا �أن ن�سجل خال�ص ال�شكر والتقدير لل�سادة الأفا�ضل �أع�ضاء هيئة التحرير
واملحكمني والباحثني والقراء و�إىل كل من ي�سهم ،من قريب �أو بعيد يف الرقي والنهو�ض
بامل�ستوى العلمي للمجلة ولتبقى منرباً علمي ًا �أ�صي ً
ال.

هذا وباهلل التوفيق،،،
د .منى �صالح الأن�صاري

رئي�س هيئة التحرير
القائم ب�أعمال عميد كلية الرتبية
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم يف التمييز ال�سمعي
والب�صري لدى عينة من التالميذ يف مدار�س
احللقة الأوىل مبحافظة م�سقط
د� .إبراهيم �أمني القريوتي
ق�سم طفل ماقبل املدر�سة
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل التمييز ال�سمعي والب�رصي لدى التالميذ العاديني و
ذوي �صعوبات التعلم .تكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني ،تكونت الأوىل من  184تلميذا
وتلميذه ،والثانية من  93تلميذا وتلميذه .ولتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة قام الباحث بتطوير
�أداتني لقيا�س درجة التمييز ال�سمعي والب�رصي ،و�أ�شارت نتائج ال�صدق والثبات �إىل متتع
الأداتني بدالالت �صدق وثبات منا�سبة.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة التمييز ال�سمعي
بني التالميذ العاديني و ذوي �صعوبات التعلم ل�صالح الفئة الأوىل ،كما �أظهرت الدرا�سة
وجود فروق دالةٍ �إح�صائيا لتفاعل فئة الطالب وعمره ،وللتفاعل بني جن�س الطالب وعمره
�أي�ضا� .أما بالن�سبة �إىل التمييز الب�رصي فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني التالميذ العاديني و ذوي �صعوبات التعلم ،ول�صالح �أفراد املجموعة الأوىل،
وبني التالميذ يف الأعمار من � 8سنوات �إىل �أقل من � 9سنوات ،والأعمار من � 9سنوات �إىل
�أقل من � 11سنة ول�صالح الفئة الثانية.
يو�صي الباحث ب�إجراء درا�سات يف جمال الإدراك ال�سمعي والب�رصي املختلفة مثل
الإغالق ال�سمعي والب�رصي ،والذاكرة ال�سمعية والب�رصية.
الكلمات املفتاحية :التمييز ال�سمعي ،التمييز الب�رصي� ،صعوبات التعلم.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/30 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/11 :م
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The study aimed at identifying the auditory and visual discrimination between normal and learning disabled students, at the first stage of basic education in Muscat schools. The sample consisted of two groups; the first formulated from 184 students and the second consisted of 93 students. For the purpose
of the study the researcher developed two tools, to measure the auditory and
visual discrimination. The validity and reliability of these tools were established. The validity and reliability coefficients indicated that the tools were
valid and suitable to measure what they intended to measure.
The findings of the study indicated that there were statistically significant
differences between normal and learning disabled students in auditory discrimination, and the interaction between the type of students and age, as will
as between gender and age. Furthermore, the study showed there were statistically significant differences between normal and learning disabled students
in visual discrimination; it also showed that students whose ages were 9 and
above had better visual discrimination than those whose ages were less than
9 years.
In the light of the above mentioned results, the researcher recommended
that further research should be conducted in other areas of auditory and visual
perception.
Key words: auditory discrimination, visual discrimination, learning disability.
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د� .إبراهيم القريوتي

الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم يف التمييز ال�سمعي
والب�صري لدى عينة من التالميذ يف مدار�س
احللقة الأوىل مبحافظة م�سقط
د� .إبراهيم �أمني القريوتي
ق�سم طفل ماقبل املدر�سة
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س

مقدمة

يعد مو�ضوع �صعوبات التعلم من املو�ضوعات احلديثة ن�سبيا ،التي دخلت جمال الرتبية
ّ
اخلا�صة ،بل مل يرد هذا املفهوم على �أل�سنة املربني قبل �ستينات القرن املا�ضي .ويرجع االهتمام
بالأطفال ذوي �صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية �إىل ما كان يالحظه املربون من وجود
�أعداد من الطالب الذين يلتحقون بالتعليم العام ،لكنهم ال يلبثون �أن يتخلفوا عن �أقرانهم يف
تعلم املهارات التي تطرحها برامج ومناهج التعليم العام ،دون �أن تظهر عليهم م�ؤ�رشات تدل
على اختالل ح�سي �أو ج�سماين �أو عقلي ،فهم يف الغالب يتمتعون بذكاء عادي �أو يزيد على
العادي �أحيانا (�أبو نيان2001 ،؛ الوقفي2002 ،؛ كوافحه2005 ،؛ اخلطيب و�آخرون،
.)2007
وتتجلى �صعوبات التعلم على �شكل تباين ملحوظ بني م�ستوى حت�صيل الفرد املتوقع
وحت�صيله احلقيقي ،حيث ينخف�ض حت�صيله الفعلي عن م�ستوى حت�صيل �أقرانه .كما يظهر
التباين على �شكل ا�ضطرابات ت�ؤثر يف قدرة الفرد على اال�ستماع� ،أو التفكري� ،أو الكالم،
�أو القراءة� ،أو الكتابة �أو احل�ساب .ونظرا �إىل الآثار ال�سلبية التي قد تن�ش�أ عن �أ�شكال هذا
اال�ضطراب على �أداء الطلبة كان ال بد من االهتمام بالتدخل الرتبوي املبكر ،من �أجل تقليل
الأ�رضار وامل�شكالت التي قد تنجم عن هذه ال�صعوبات يف مراحل التعليم الالحقة.
وقد �أ�شار (ال�رسطاوي وال�رسطاوي وخ�شان و�أبو جوده2001 ،؛ وهالالهان و�آخرون،
2007؛ � )Culatta & Tompkins, 1999إىل �أن هناك م�شكالت تظهر لدى التالميذ ذوي
�صعوبات التعلم ،تتمثل يف امل�شكالت النمائية ،مثل م�شكالت الإدراك ،واالنتباه ،والذاكرة.
وم�شكالت �أكادميية تتمثل يف القراءة ،والكتابة ،واحل�ساب .ونظرا لتباين هذه امل�شكالت
التي يتميز فيها ه�ؤالء التالميذ ف�إن جمال هذه الدرا�سة يركز ب�شكل خا�ص على اال�ضطراب يف
عمليات الإدراك ال�سمعي والب�رصي لدى التالميذ ذوي �صعوبات التعلم.
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يختلف الإدراك ال�سمعي عن ال�سمع .ويعك�س ال�سمع قدرة الفرد على نقل املثريات
ال�صوتية التي ي�سمعها على �شكل �إ�شارات ع�صبية للدماغ من خالل جهاز ال�سمع .يف حني
يخت�ص الإدراك ال�سمعي يف تف�سري الإ�شارات الع�صبية و�إعطائها معانيها ومدلوالتها .و�إذا
ح�صل ا�ضطراب يف عملية الإدراك ال�سمعي ف�إن امل�شكلة ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش يف النطق واللغة
وعلى جميع جوانب التعلم بخا�صة القراءة والتهجئة ،وي�شري م�صطلح الإدراك ال�سمعي �إىل
مهما
قدرة الفرد على التعرف �إىل ما ي�سمعه وتف�سريه ،ويعد الإدراك ال�سمعي و�سيطا �إدراكيا ًّ
للتعلم عند الأطفال (الزيات .)1998 ،ومن مهارات الإدراك ال�سمعي:
التمييز ال�سمعي ،وهو قدرة الفرد على متييز الأ�صوات املختلفة ،كتمييز �أ�صوات احلروف
املنطوقة والقدرة على حتديد الكلمات املت�شابهة واملختلفة .وتعد مهارة التمييز ال�سمعي
�رضورية لتعلم الطفل الرتكيب الفونيمي للغة املنطوقة �أو املحكية ،اذ ت�ساهم هذه القدرة يف
تعبريالفرد عن ذاته ،وتعلمه التهجئة والقراءة ب�صورة �سليمة ،وف�شل الطفل يف القدرة على
التمييز بني احلروف �أو املقاطع �أو الكلمات املت�شابهة يف النطق ،واملختلفة يف املعنى� ،سي�ؤدي
�إىل �صعوبة يف فهم اللغة املنطوقة ،وميتد لي�شكل �صعوبة يف القراءة والتعبري والفهم القرائي،
والتوا�صل ال�شفهي مع الآخرين ،وهذا الأمر يحدث للأطفال ذوي �صعوبات التعلم ب�سبب
ف�شلهم يف عمليات التمييز ال�سمعي ( الزيات1998 ،؛ واينربنر2002 ،؛ �سامل وال�شحات
وعا�شور2003 ،؛ القبايل2003 ،؛ البطانية والر�شدان وال�سبايلة واخلطاطبة.)2005 ،
الإدراك الب�رصي ،وهو عملية تف�سري املثريات الب�رصية و�إعطا�ؤها معانيها ودالالتها.
وترتكز فكرة الإدراك الب�رصي على حتويل املثريات الب�رصية يف �صورتها اجلزئية �إىل �إدراك
كلي للمثري ،و�إدراك حمتوى ومعنى املثري الكلي ،مثل تكوين كلمة َع َلم من احلروف الثالثة
للكلمة (ع ،ل ،م) ،ويعتمد التعلم املدر�سي على عملية الإدراك الب�رصي فعندما يتمتع الفرد
بقدرات �إدراكية ب�رصية عالية ف�إن ذلك يظهر ب�شكل وا�ضح يف مهاراته القرائية ،ووجود
�صعوبة يف الإدراك الب�رصي لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم ي�ؤثر يف �إدراكهم وتعاملهم
مع احلروف ،والكلمات ،والأعداد ،والأ�شكال واملواد املرئية التي يتم ا�ستقبالها من خالل
حا�سة الإب�صار(الزيات ،)1998 ،ومن مهارات الإدراك الب�رصي:
التمييز الب�رصي ،وهو قدرة الفرد على متييز الأ�شياء بناء على خ�صائ�صها ،وترتبط هذه
القدرة ب�رسعة ودقة �إدراك التفا�صيل الدقيقة ،مثل �إدراك الطفل حلرف (�ص) من بني جمموعة
وتعد هذه القدرة
من احلروف� ،أو �إدراك �أوجه ال�شبه واالختالف بني ر�سمني مت�شابهني.
ّ
�أ�سا�سية لتعلم الفرد مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب والر�سم (ال�سيد2003 ،؛ 1990
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بعد هذا العر�ض لأمناط التمييز الب�رصي وال�سمعي ،ميكن القول �إنّ اكت�ساب الطفل للغة
املنطوقة يرجع �إىل �سالمة نظامه ال�سمعي والب�رصي� ،إذ تتطلب عملية القراءة ،جميع الوظائف
الإدراكية ،ونظرا العتماد تعلم القراءة والكتابة عليهما كونهما من الوظائف امل�ساعدة على
اكت�ساب مهارة التهجئة ،ف�إن الت�أخر يف التطور اللغوي لدى الطالب ذوي �صعوبات التعلم
قد يعزى �إىل �ضعف الت�سل�سل يف منو الوظائف الإدراكية (.)Fischer & Hartnegg, 2004
كما يعتمد التعلم يف املواقف ال�صفية على اال�ستجابة للأ�صوات التي تتطلب من التالميذ
القدرة على متييزها ،وت�صنيفها �إىل وحدات ذات معنى ،ثم تنظيمها وتذكرها واال�ستجابة لها
ب�شكل منا�سب ،كما تتطلب الأن�شطة ال�صفية �أي�ضا اال�ستجابة لتعليمات املعلم ،ومن ثم �إنتاج
ا�ستجابة منا�سبة ب�شكل تلقائي و�رسيع ،والأطفال ذوو �صعوبات التعلم يعانون من م�شكلة
�إدراك ما ي�سمعونه من �أ�صوات ،والقدرة على متييزها (�سامل و�آخرون2003 ،؛ Thomson
.)& Watkins, 1991

وقد اهتم عدد من الباحثني مبو�ضوع التمييز ال�سمعي والب�رصي ،ومن الدرا�سات التي
تناولت املو�ضوع درا�سة نوبر ونوبر ( )Nober & Nober, 1975حيث قاما بفح�ص �أثر
ال�ضو�ضاء ال�صفية على التمييز ال�سمعي ،تكونت عينة الدرا�سة من  40طف ً
ال من الأطفال
العاديني وذوي �صعوبات التعلم .ا�ستخدم الباحثان اختبار ويبمان للتمييز ال�سمعي� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن الأخطاء التي وقع فيها الأفراد ذوو �صعوبات التعلم كانت �أكرث من الأخطاء
التي وقع فيها الأطفال العاديون� ،سواء يف البيئات ال�صفية الهادئة �أو ذات ال�ضو�ضاء.
وقام ماثوي�س و�ساميور ( )Mathews & Seymour, 1981بفح�ص �أداء الأطفال ذوي
�صعوبات التعلم ،على مقيا�س التمييز ال�سمعي .وتكونت عينة الدرا�سة من  87طالب ًا من
طالب ال�صف الثاين والثالث ،وا�شتملت العينة على �أربع جمموعات ،كانت الأوىل من
الطلبة الذين يعانون من �صعوبات التعلم ّممن يعانون من عدم و�ضوح يف النطق ،والثانية
من �أفراد يعانون من عدم و�ضوح يف النطق فقط� ،أما املجموعة الثالثة فكانت من الأفراد
الذين يعانون من �صعوبات التعلم فقط ،واملجموعة الأخرية كانت من التالميذ العاديني.
وا�ستخدم الباحثان �أربعة مقايي�س فرعية من مقيا�س �أوهايو (Ohio Test of Articulation
 )and Perception of Soundsوقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني �أداء جمموعة التالميذ ذوي �صعوبات التعلم الذين يعانون من عدم و�ضوح يف
النطق مقارنة ب�أداء جمموعة التالميذ الذين يعانون من عدم و�ضوح يف النطق فقط� ،إذ كان
معدل �أخطاء املجموعة الأوىل �أعلى منه لدى املجموعة الثانية .كما �أظهرت الدرا�سة وجود
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فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة التالميذ ذوي �صعوبات التعلم ،والذين يعانون من
عدم و�ضوح يف النطق مقارنة مبجموعة التالميذ الذين يعانون من �صعوبات التعلم فقط� ،إذ
كان معدل �أخطاء املجموعة الأوىل �أعلى من معدل �أخطاء املجموعة الثانية .كما �أظهرت
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة التالميذ ذوي �صعوبات التعلم
فقط مقارنة مبجموعة التالميذ العاديني� .أما بالن�سبة �إىل �أداء جمموعة التالميذ الذين يعانون
من عدم و�ضوح يف النطق فقط ،مقارنة مبجموعة التالميذ العاديني ،فقد �أظهرت الدرا�سة
وجود فروق يف الأداء ل�صالح املجموعة الثانية.و�أجرى فيجان�س ومريو يذر (& Feagans
 )Merriwether, 1990درا�سة على  66طف ً
ال من الأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،والأطفال
الذين يعانون من �صعوبة يف التمييز الب�رصي من ذوي �صعوبات التعلم ،وذوي التح�صيل
العادي ،تراوحت �أعمارهم ما بني ال�ساد�سة وال�سابعة� .أظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى
عام ًا يف التح�صيل لدى الأطفال ذوي م�شكالت التمييز الب�رصي ،مقارنة
القراءة وانخفا�ض ًا ّ
بالأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،وذوي التح�صيل العادي .وقام جين�سني ونيف (Jensen
 )& Neff, 1993بفح�ص تطور التمييز ال�سمعي الأ�سا�سي لدى الأطفال ،وقد تكونت عينة
الدرا�سة من  41طف ً
ال  20من الذكور 21 ،من الإناث .خل�صت الدرا�سة �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للعمر ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى للجن�س.
و�أجرى في�رش وهارتنج ( )Fischer & Hartnegg, 2004درا�سة للتعرف �إىل م�ستوى
التمييز ال�سمعي لدى عينة من الطلبة العاديني وذوي �صعوبات التعلم ،وتكونت العينة من
 432طالب ًا من الطلبة العاديني و 250طالب ًا من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن درجة التمييز ال�سمعي لدى الطالب ذوي �صعوبات التعلم كانت �أقل بدرجة
دالة �إح�صائيا من درجة �أقرانهم العاديني .وقام عمرية ( )2006ب�إعداد اختبار ت�شخي�صي
لقيا�س وت�شخي�ص �صعوبات تعلم القراءة ،يحتوي على اختبارات فرعية لت�شخي�ص قراءة
الكلمات ،والتعرف �إىل �أجزاء الكلمة ،و�صعوبات التذكر الب�رصي ،و�صعوبات التمييز
ال�سمعي للكلمات املت�شابهة �صوت ًا ،وت�شخي�ص �صعوبات متييز �صوت احلروف واملزج
ال�صوتي .وقام الباحث باحت�ساب ثبات االختبار بطريقة الإعادة� ،أ�شارت النتائج �إىل متتع
االختبار بدرجة عالية من الثبات .وذلك عند م�ستوى الداللة ( )0.01عدا االختبار الفرعي
يف املزج ال�صوتي ،فكان معامل الثبات دا ًّال عند م�ستوى الداللة ( .)0.05كما �أ�شارت نتائج
االت�ساق الداخلي �إىل �أن االختبارات الفرعية تتمتع بدرجة عالية من الثبات عند م�ستوى
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الداللة (� .)0.01أما عن �صدق االختبار فقد �أ�شار �صدق املحكمني �إىل منا�سبة االختبار
ملا و�ضع لقيا�سه ،و�أظهر ال�صدق التمييزي �أن االختبار يتمتع بقيمة متييزية دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة (.)0.01
وقامت العمران والزيرة ( )2007بدرا�سة �صعوبات الإدراك وعالقتها بالنوع واملرحلة
العمرية واملهارات الأ�سا�سية للتح�صيل القرائي لدى عينة من الأطفال البحرينيني من ذوي
�صعوبات القراءة  .تكونت عينة الدرا�سة من  168من الأطفال الذين يعانون من �صعوبات
تعلم ،تراوحت �أعمارهم من � 16-6سنة ،حيث طبق عليها جمموعة من االختبارات يف
جمال الإدراك والتح�صيل القرائي� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر دال للنوع يف مهارات
التحليل ال�سمعي ،و�سعة الذاكرة ال�سمعية ،والتحليل الب�رصي ،والتكامل الب�رصي احلركي
وذلك ل�صالح الذكور .كما بينت وجود �أثر دال للمرحلة العمرية ول�صالح املراحل العمرية
الأعلى.كما �أظهرت الدرا�سة �أن للتحليل ال�سمعي والذاكرة ال�سمعية عالقة تنب�ؤية دالة بظهور
م�شكالت يف مهارة التعرف �إىل املفردات.
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت املو�ضوع ،يالحظ وجود تباين وا�ضح
يف درجة التمييز ال�سمعي والب�رصي عند الطلبة ذوي �صعوبات التعلم و�أقرانهم الذين ال
يعانون من �صعوبة يف التعلم ،مما يرتتب على ذلك تفاقم امل�شكلة وتعقدها عند �أفراد املجموعة
الأوىل ،وعدم قدرتهم على اال�ستفادة من املواد الدرا�سية التي يتعلمونها يف املدار�س العادية،
مما ي�ؤدي �إىل نفورهم من املدر�سة وانعزالهم وانطوائهم ،كما ا�ستفاد الباحث من مراجعته
الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الأدوات التي ا�ستخدمها يف الدرا�سة احلالية.

م�شكلة الدرا�سة

نظرا النت�شار ال�صعوبات التعلمية ،حيث تقدرها املراجع العلمية بن�سبة ترتاوح ما بني -%5
 %01من جمموع الطالب (.)Turnbul. et al, 1999; Culatta & Tombkins,1999
ثم الت�رسب
ونظرا ملا ت�سفر عنه هذه ال�صعوبة من تكرار الف�شل الدرا�سي والر�سوب ومن َّ
من املدر�سة ،و�إميانا بحق الإن�سان يف حتقيق ذاته ،و�أن ي�ؤهل ملا هو مي�رس له ،و�أن حق الإن�سان
يف التعليم ،يف جو تعليمي تتكاف أ� فيه الفر�ص الرتبوية وتن�سجم مع فردية الفرد ،ف�إن التعرف
يعد من اخلطوات ذات الأهمية يف جمال ت�صميم الربامج
�إىل التالميذ ذوي �صعوبات التعلم ّ
الرتبوية العالجية .وي�صعب الت�صدي لهذه امل�شكلة وو�ضع الربامج املنا�سبة لها وتنفيذها دون
عمليات ت�شخي�ص دقيقة ،ونظرا لت�شابه خ�صائ�ص ه�ؤالء التالميذ مع فئات �أخرى من ذوي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االحتياجات اخلا�صة ،ف�إن عملية فرزهم وت�صنيفهم تبقى �ضبابية ما مل ت�ستند �إىل �أدوات
ت�شخي�ص موثوقة ومنا�سبة للبيئة املحلية.
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تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف كونها الدرا�سة الأوىل على حد علم الباحث ،التي تناولت
مو�ضوع التمييز ال�سمعي والب�رصي لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،وهذا يعني �أنها مت�س
قطاعا كبريا من الطلبة ،يف مدار�س احللقة الأوىل بال�سلطنة .كما �أنها توفر �أداة ذات فائدة
للم�سئولني عن تعليم هذه ال�رشيحة من الطلبة ،بحيث ميكنهم التعرف �إىل طبيعة امل�شكلة التي
يواجهها الطالب ،من �أجل التخطيط لعملية التعليم والتدريب ،و�إعداد الربامج العالجية
املنا�سبة ور�سم اخلطط الرتبوية والتعليمية باالعتماد على م�ستوى �أداء الطالب مما يوفر يف
الوقت واجلهد ،ويوجه العمل الرتبوي مبا يخدم �أهداف العملية التعليمية.

½

�أهمية الدرا�سة

f
`

 .1هل يوجد اختالف يف درجة التمييز ال�سمعي بني التالميذ العاديني وذوي �صعوبات
التعلم تعزى لعمر التلميذ وجن�سه وفئته والتفاعل بينها؟
 .2هل يوجد اختالف يف درجة التمييز الب�رصي بني التالميذ العاديني وذوي �صعوبات
التعلم تعزى لعمر التلميذ وجن�سه وفئته والتفاعل بينها؟
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�أ�سئلة الدرا�سة
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نتيجة لعدم توافر �أدوات ت�شخي�ص للك�شف عن ذوي �صعوبات التعلم يف املجتمع العماين
جاءت هذه الدرا�سة لت�ساعد العاملني يف امليدان على التفريق بني حاالت الق�صور يف التمييز
ال�سمعي والب�رصي لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف املدار�س والطالب الذين ال يعانون
من امل�شكلة .وبالتحديد ف�إن الدرا�سة احلالية هدفت �إىل ما يلي:
 .1حتديد االختالف يف درجة التمييز ال�سمعي بني التالميذ العاديني وذوي �صعوبات التعلم
تعزى لعمر التلميذ وجن�سه وفئته والتفاعل بينها.
 .2حتديد االختالف يف درجة التمييز الب�رصي بني التالميذ العاديني وذوي �صعوبات التعلم
تعزى لعمر التلميذ وجن�سه وفئته والتفاعل بينها.
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

حمددات الدرا�سة
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 .1اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طلبة مدار�س احللقة الأوىل يف حمافظة م�سقط.
 .2الفرتة الزمنية التي جمعت فيها البيانات هي الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
.2007/2006
 .1نتائج الدرا�سة مرهونة بدقة ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة.
 .2حتددت الدرا�سة احلالية بالأداتني اللتني قام الباحث ب�إعدادهما.

التعريفات الإجرائية

التمييز ال�سمعي :القدرة على التمييز بني الأ�صوات �أو احلروف املنطوقة ،وحتديد الكلمات
املتماثلة واملختلفة .ويقا�س يف هذه الدرا�سة بوا�سطة قائمة التمييز ال�سمعي (�إعداد
الباحث).
التمييز الب�صري :هو قدرة الفرد على متييز الأ�شكال ،و�إدراك �أوجه ال�شبه واالختالف
بينها .ويقا�س يف هذه الدرا�سة بوا�سطة اختبار متييز الفروق ب�رصيا يف الر�سوم املت�شابهة (�إعداد
الباحث).
التالميذ ذوو �صعوبات التعلم :هم التالميذ الذين مت ت�صنيفهم ح�سب الإجراءات املتبعة
واللوائح املعمول بها واملعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم.

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

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مدار�س احللقة الأوىل يف حمافظة م�سقط والتي ت�ضم تالميذ
يعانون من �صعوبات يف التعلم.

عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة ق�صديه من مدار�س حمافظة م�سقط ،كونها مراكز تدريب لطالبات الدبلوم
العايل يف �صعوبات التعلم ،نظرا ل�سهولة الو�صول �إليها ،وا�ستعداد �إدراة املدار�س للتعاون مع
الباحث .وتكونت العينة من ت�سع مدار�س هي :مدر�سة رحاب املعرفة ،والكوثر ،وبهجة
الأنوار ،والواحة ،وم�شاعل املعرفة ،ودار الهدى ،ونبع البالغة ،وال�سناء ،وينابيع احلكمة.
وا�شتملت عينة الدرا�سة على جمموعتني ،تكونت الأوىل والتي خ�ضعت الختبار التمييز

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�سمعي ،من  184مفحو�صا من التالميذ امل�سجلني يف مدار�س عينة الدرا�سة ،واجلدول رقم
( )1يو�ضح توزيع �أفراد املجموعة الأوىل.
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اجلدول رقم ()2
�أعداد �أفراد املجموعة الثانية ح�سب جن�سهم و�أعمارهم وفئة الطالب
�أفراد العينة
فئة الطالب
اجلن�س
العمر
املجموع

�أدوات الدرا�سة

عادي
�صعوبات تعلم
ذكور
�إناث
�-8أقل من � 9سنوات
�-9أقل من � 11سنه

العدد
47
46
48
45
28
65
93

قام الباحث ببناء �أداتني للدرا�سة (اختبار التمييز ال�سمعي ،والتمييز الب�رصي املحو�سب)
وذلك بعد رجوعه �إىل �أدوات م�شابهة ،واطالعه على �أدب املو�ضوع والدرا�سات ذات
العالقة باملو�ضوع (عمرية2006 ،؛ الزيات1998 ،؛ ال�سيد )2003 ،ويف ما يلي و�صف
لأداتي الدرا�سة:

½

�أما املجموعة الثانية التي خ�ضعت الختبار التمييز الب�رصي ،فقد تكونت من  93مفحو�صا
من تالميذ احللقة الأوىل من مدار�س عينة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح توزيع �أفراد
العينة.

10

f
`

عادي
�صعوبات تعلم
ذكور
�إناث
�-8أقل من � 9سنوات
�-9أقل من � 11سنه

74
110
108
76
51
133
184
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اجلدول رقم ()1
�أعداد �أفراد املجموعة الأوىل من عينة الدرا�سة ح�سب جن�سهم
و�أعمارهم وفئة التلميذ
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

الأداة الأوىل :اختبار التمييز ال�سمعي.
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يتكون االختبار من  54زوجا من الكلمات املت�شابهة يف اللفظ واملختلفة يف املعنى،
واملو�ضحة يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
فقرات اختبار التمييز ال�سمعي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

قام
فات
�صار
دَم
ِكتاب
�شال
َ�صف
ثار
ذاب
الح
َ�ش ْم
قال
طار
دا�س
نا�س
َدقْ
َز ْيت
َث ْوم
طني
َخليل
َف ْجر
َج َمل
ثار
ِق ْطه
ِقرد
حَ ْ
لم
جار
َن ْح َله

الفقرة

نام
بات
�سار
َفم
َكباب
�سال
َكف
نار
تاب
راح
َ�س ْم
كال
نال
ر�أ�س
ما�س
َف ْك
َب ْيت
َي ْوم
تني
دَخيل
َثغْر
َح َمل
نار
َب ْطه
َقر�ض
فحم
ْ
دار
َنخْ له

الرقم
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ِظل
� ْإ�سم
َو َلدْ
نال
ك� ْأ�س
بَدَ ى
َ�صدَ ى
َعدَ ْم
َحقْل
َجديد
َد ْر�س
َ�صفار
ُث ْعبان
َبنات
�أنباء
َخروف
خات
ا�صفْر
ُذبابة
َطيار
دَرب
ُظروف
َعظيمة
حال
َزكية
ماعون

وقام الباحث بو�ضع تعليمات تطبيق االختبار متثلت يف ما يلي:

الفقرة

ِفل
َر ْ�سم
َوتَد
حال
ف� ْأ�س
َمدَ ى
َ�شدَ ى
َندَ ْم
َعقْل
َجريد
ِ�ض ْر�س
َحفار
َت ْعبان
َنبات
�أبناء
ُحروفُ
حات
ْ
اخ�ضر
دَبابة
تَيار
َ�ضرب
ُ�ضيوف
َعزمية
خال
َذكية
بالون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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 .1تعليمات التطبيق املتعلقة بالفاح�ص
على الفاح�ص �أن ينتبه �إىل النطق ال�صحيح الوا�ضح لأزواج الكلمات ،وتهيئة ظروف
منا�سبة لتطبيق االختبار ،بحيث يكون مكان التطبيق بعيدا عن ال�ضو�ضاء وامل�شتتات ،وعدم
تطبيق االختبار �إذا �شعر �أن املفحو�ص يعاين من الأمرا�ض ال�سارية� ،أو عدم ا�ستعداده للتجاوب
معه .ويطبق االختبار ب�شكل فردي ،وقبل �إجراء عملية التطبيق يجل�س الفاح�ص واملفحو�ص
وجها لوجه ويقوم الفاح�ص بقراءة التعليمات على املفحو�ص كالتايل� :سوف �أقر�أ عليك
بع�ض الكلمات ،كلمتني يف كل مرة ،و�أريد منك �أن تخربين �إذا �سمعت الكلمة نف�سها،
�أم �سمعت كلمتني خمتلفتني .تذكر �إذا كانت الكلمتان كلمة واحدة مكررة قل نعم �أو مثل
بع�ض ،و�إذا كانتا خمتلفتني قل ال �أو خمتلفتان.
وميكن �إعادة التعليمات �إذا �شعر الفاح�ص �أن الطفل مل ي�ستوعب التعليمات ،ومن املفيد
بعد فهم املفحو�ص التعليمات �أن تخربه ب�أنك �ستدير مقعده ،بحيث تتكلم معه دون �أن يرى
وجهك وحركة �شفتيك.
بعد �إعطاء التعليمات التمهيدية قل للمفحو�ص « لنجرب بع�ض الأمثلة من �أزواج الكلمات»
ا�ستمع جيدا (تَمَ ْر) وقوف ب�سيط (تمَ ْر) هل قلت نف�س الكلمة �أم كلمتني خمتلفتني؟
توقف قليال كي يعطي املفحو�ص اال�ستجابة� ،إذا قال املفحو�ص نعم قل له هذا �صحيح،
وانتقل �إىل املثال الثاين .لكن� ،إذا قال :ال� ،أو خمتلفتان �أو ،ال �أعرف ،و�ضح له املطلوب �أو
ا�رشح التعليمات مرة ثانية .كرر املثال الأول ،ثم انتقل �إىل املثال الثاين بنف�س الطريقة ،دعنا
«ع ْجل» وقوف ب�سيط « ِفجل» هل الكلمتان متماثلتان
جنرب كلمتني �أخريني ،ا�ستمع جيدا ِ
مثل بع�ض �أم خمتلفتان؟
�إذا ا�ستوعب املفحو�ص متطلبات املهمة انتقل �إىل الفقرة رقم  1من االختبار ،و�إذا مل
ي�ستوعب املفحو�ص متطلبات املهمة� ،أو ما يزال يواجه �صعوبة ميكن �إعطا�ؤه �أمثلة �أخرى من
�أزواج الكلمات « َب ْدرَ ،ب ْدر� ،أ�صَ فْرْ � ،أ�صفر».
بعد الت�أكد من ا�ستيعاب املفحو�ص �أمثلة التدريب والتعليمات قم مبا يلي:
 تدوير مقعد املفحو�ص بلطف بحيث يواجه الفاح�ص ظهر املفحو�ص. ت�أكد من عدم م�شاهدة املفحو�ص فمك و�أنت تنطق الكلمات. يجب على الفاح�ص قراءة الكلمات بو�ضوح وكما هي يف الكرا�س دون �إ�ضافة �أي حركةحلروف الكلمة وبفا�صل زمني يقارب الثانية بني الكلمة الأوىل والثانية.
 �أعط املفحو�ص الوقت الكايف للإجابة. -اقر أ� الكلمات بنف�س الطريقة ،وم�ستوى ال�شدة وت�أكد من �أن املفحو�ص ي�سمعك بكلتا �أذنيه.
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم
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 �سجل ا�ستجابة املفحو�ص يف املربع املخ�ص�ص للإجابة. �إذا قال الطالب �إنه مل ي�سمع كلمات فقرة ما� ،ضع �إ�شارة عندها تدل على عدم �إجابةاملفحو�ص لها ،ثم وا�صل االختبار .بعد االنتهاء من تطبيق جميع الفقرات ،عد ثانية وطبق
الفقرات التي �أ�رشت �إليها.
� -2إجراءات الت�صحيح
يح�صل املفحو�ص على الدرجة �صفر �إذا كانت �إجابته خاطئة على الفقرة ،وعلى درجة
واحدة �إذا كانت �إجابته �صحيحة .و�أقل درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص هي �صفر،
و�أعلى درجة ميكن احل�صول عليها  54درجة.
 -3زمن التطبيق
ي�ستغرق تطبيق االختبار ما بني  40 -30دقيقة ويتم ذلك ب�شكل فردي.



```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

د� .إبراهيم القريوتي

``¿

2010 000```e
-2

�صدق الأداة وثباتها

قام الباحث بالتحقق من �صدق الأداة ،وذلك بعر�ضها على ت�سعة حمكمني من ذوي
االخت�صا�ص ،يف جامعة ال�سلطان قابو�س كلية الرتبية ،للت�أكد من منا�سبة الفقرات �إىل البعد
الذي تقي�سه ،و�سالمة �صياغتها .وبعد حتليل نتائج املحكمني اعتمد الباحث ن�سبة �إتقان
 %90من قبل املحكمني لكل فقرة من فقرات االختبار ،وقد �أظهرت نتائج التحليل منا�سبة
الفقرات ،لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه وهذه النتيجة هي م�ؤ�رش على �صدق حمتوى االختبار ،كما
قام الباحث بتطبيق االختبار على  70مفحو�صا من خارج �أفراد عينة الدرا�سة� ،أظهرت نتائج
اختبار (ت) �أن املتو�سط احل�سابي للتالميذ العاديني  ،93.49يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للتالميذ ذوي �صعوبات التعلم  97.80وقيمة ف  ،12.18وهي داله �إح�صائيا عند م�ستوى
الداللة �ألفا �أقل من (.)0.01
�أما عن ثبات الأداة فقد بلغ معامل الثبات بوا�سطة معادلة كرونباخ �ألفا لقيا�س االت�ساق
الداخلي بني الفقرات ،وكانت قيمة كرونباخ �ألفا ( )0.97وهي ن�سبة عالية ت�شجع ا�ستخدام
الأداة ملا و�ضعت لقيا�سه.

الأداة الثانية :اختبار التمييز الب�صري املح�سوب

يتكون اختبار التمييز الب�رصي من �ست �رشائح لر�سومات ملونة ،يف كل منها �صورتان
مت�شابهتان ،ويف �إحداهما خم�سة فروق دقيقة ،واملطلوب من املفحو�ص بعد ظهور ال�صورة
على �شا�شة احلا�سوب �أن مييز هذه الفروق .وقام الباحث بو�ضع تعليمات االختبار على النحو
التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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 -1تعليمات التطبيق املتعلقة باملفحو�ص
يجل�س املفحو�ص �إىل طاولة �أمام جهاز احلا�سوب ،حيث يقوم الربنامج املحو�سب بتقدمي
التعليمات للمفحو�ص ،عن طريق برجمة حمددة لظهور التعليمات ،ي�ستمع لها على النحو
التايل :عزيزي التلميذ ،عزيزتي التلميذة ،انتبه جيدا وانظر �إىل �شا�شة احلا�سوب� ،سوف �أعر�ض
عليك جمموعة من الر�سوم يف كل مرة �سوف تظهر �أمامك على ال�شا�شة �صورتني مت�شابهتني،
لكن يوجد خم�سة فروق بني الر�سم الأول والثاين ،عليك �أن تركز جيدا وتكت�شف الفروق
با�ستخدام الف�أرة ،عليك الرتكيز و�رسعة الإجابة لأن الر�سوم �سوف تظهر �أمامك لفرتة حمددة
وبعدها تختفي.
الآن انتبه جيدا �إىل الر�سم الأول وحاول �أن جتد الفروق ،بعد انتهاء عر�ض ال�صورة ،يتم
خماطبة املفحو�ص بانتهاء الوقت املحدد لل�صورة الأوىل .لقد انتهى الوقت انتبه جيدا �سوف
�أعر�ض عليك ال�صورة الثانية .وتعاد التعليمات لبقية ال�صور بنف�س الطريقة بوا�سطة الربنامج
املحمل على جهاز احلا�سوب.
 .2تعليمات التطبيق املتعلقة بالفاح�ص
بعد �سماع املفحو�ص التعليمات من خالل احلا�سوب ،يقوم الفاح�ص بتدريب املفحو�ص
على اكت�شاف الفروق بني الر�سمني ،وذلك عن طريق عر�ض ال�رشيحة التجريبية الأوىل،
بحيث يطلب منه البحث عن الفروق ،وال�ضغط على الف�أرة ،يف حال اكت�شافه �أحد الفروق،
�إذا فهم التلميذ التعليمات ينتقل الفاح�ص �إىل ال�رشيحة الثانية ،لكن �إذا الحظ الفاح�ص عدم
تفهم املفحو�ص للتعليمات ،فعليه �أن يعيد ال�رشيحة الأوىل ويقوم باملحاولة (النمذجة) �أمام
املفحو�ص حتى يت�أكد من فهمه للتعليمات .بعدها يبد أ� بعر�ض ال�رشائح تلقائيا ح�سب وقت
االختبار.
 .3ت�صحيح اال�ستجابات
يعطي املفحو�ص درجة واحدة لكل فرق من الفروق ،بحيث يح�صل املفحو�ص على
الدرجة الق�صوى ( )5درجات لل�رشيحة الواحدة� ،أما بالن�سبة �إىل االختبار ككل ف�إن الدرجة
الق�صوى التي يح�صل عليها املفحو�ص هي ( )30درجة ،و�أقل درجة ميكن �أن يح�صل عليها
هي �صفر ،وتر�صد الدرجات على منوذج خا�ص لكل مفحو�ص .ال حت�سب ا�ستجابات
املفحو�ص على ال�رشيحة الأوىل كونها جتريبية.
 .4زمن التطبيق
ي�ستغرق تطبيق االختبار حوايل  18دقيقة ،بحيث تظهر ال�رشيحة �أمام املفحو�ص ملدة
ثالث دقائق ،وتختفي تلقائيا ،لتظهر ال�رشيحة التي تليها.

27

``¿

2010 000```e
-2

د� .إبراهيم القريوتي

الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

�صدق وثبات االختبار
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قام الباحث بالتحقق من �صدق الأداة ،وذلك عن طريق عر�ضها على ت�سعة حمكمني من
ذوي االخت�صا�ص بجامعة ال�سلطان قابو�س بكلية الرتبية ،وذلك للت�أكد من منا�سبة الفقرات
�إىل ما و�ضعت لقيا�سه ،وبعد حتليل نتائج املحكمني اعتمد الباحث ن�سبة اتفاق  %90من
قبل املحكمني لكل فقرة من الفقرات ،وقد �أظهرت نتائج التحليل منا�سبة االختبار ملا و�ضع
لقيا�سه ،وهذه النتيجة م�ؤ�رش على �صدق حمتوى االختبار.
كما قام البحث ب�إجراء معامل االرتباط بني الفقرات ،والدرجة الكلية واملو�ضحة يف
اجلدول رقم (.)4

10

اجلدول رقم ()4
م�صفوفة االرتباط الداخلية ملعامل االرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية
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ت 1بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
ت 2بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
ت 3بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
ت 4بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
ت 5بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
ت 6بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد
املجموع بري�سون
م�ستوى الداللة
العدد

ت1
1
93
*0.652
0.000
93
*0.584
0.000
93
*0.557
0.000
93
*0.599
0.000
93
*0.642
0.000
93
*0.832
0.000
93

ت2
*0.652
0.000
93
1
93
*0.515
0.000
93
*542
0.000
93
*0.582
0.000
93
*0.553
0.000
93
*0.788
0.000
93

ت3
*0.584
0.000
93
*0.515
0.000
93
1
93

*0.656

0.000
93
*0.593
0.000
93
*0.426
0.000
93
*0.771
0.000
93

ت4
*0.557
0.000
93
*0.542
0.000
93
*0.656
0.000
93
1
93
*0.646
0.000
93
* 0.501
0.000
93
*801
0.000
93

ت5
*0.599
0.000
93
*582
0.000
93
0.593
0.000
93
*0.646
0.000
93
1
93

*0.546

0.000
93
*0.801
0.000
93

وي�شري معامل االرتباط �إىل وجود ارتباط دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة  0.01بني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأبعاد الفرعية للأداة والدرجة الكلية للتمييز الب�رصي ،ونظرا لوجود ارتباط بني الأبعاد
الفرعية والدرجة الكلية واملو�ضح يف اجلدول رقم ( ،)4فقد قام الباحث ب�إجراء حتليل التباين
بني املفحو�صني ملعرفة الأثر واملو�ضح باجلدول رقم (.)5
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اجلدول رقم()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعينة الطالب العاديني
وذوي �صعوبات التعلم
املتو�سط
3.8511
2.3478
3.553
2.130
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كما �أجرى الباحث ال�صدق التمييزي ملعرفة يف ما �إذا كانت الأداة متيز بني الطالب
العاديني وذوي �صعوبات التعلم ،ومت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأفراد عينة الدرا�سة واملو�ضحة باجلدول رقم (.)6

االنحراف املعياري
1.122
1.233
1.119
1.087

10

f
`

37.822
38.637
55.990
81.531
81.073
27.803

```Y

الطالب T1
T2
T3
T4
T5
T6
اخلط�أ T1
T2
T3
T4
T5
T6
املجموع T1
T2
T3
T4
T5
T6

ف

العدد
47
46
47
46

`d G h ``Ç`»`d G

م�صدر املتغريات التابعة

جمموع
املربعات
52.533
47.058
54.589
106.432
76.854
42.522
126.392
110.834
88.723
118.794
86.264
139.177
1077.000
913.000
1453.000
1375.000
1278.000
1086.000

درجات
احلرية
1
1
1
1
1
1
91
91
91
91
91
91
93
93
93
93
93
93

متو�سط
املربعات
52.533
47.058
54.589
106.432
67.854
42.522
1.389
1.218
0.975
1.305
0.948
1.529

م�ستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

`¡U

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين لفح�ص �أثر التمييز الب�صري بني املفحو�صني

د� .إبراهيم القريوتي

الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

تابع اجلدول رقم()6
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الطالب
T3عادي
�صعوبات تعلم
T4عادي
�صعوبات تعلم
T5عادي
�صعوبات تعلم
T6عادي
�صعوبات تعلم

االنحراف املعياري
0.804
1.144
0.926
1.327
0.870
1.068
1.1966
1.276

املتو�سط
4.510
2.978
4.574
2.434
4.361
2.543
3.787
2.434

العدد
47
46
47
46
47
46
47
46

يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )6وجود اختالف املتو�سطات احل�سابية بني الطالب
العاديني وذوي �صعوبات التعلم ،وللت�أكد من داللة الفروق �أجرى الباحث اختبار حتليل
التباين املتعدد واملو�ضح يف اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
حتليل التباين املتعدد للك�شف عن الفروق يف التمييز الب�صري بني الطالب
العاديني وذوي �صعوبات التعلم
الأثر
قيمة هوتلينج
قيمة هوتلينج

القيمة
32.806
1.486

ف

*341.217
*21.306

E.df
6.000
6.000

H.df
86.000
86.000

م�ستوى الداللة
0.000
0.000

يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،مما ي�ؤكد ال�صدق
التمييزي للأداة يف قدرتها على التمييز بني الطالب العاديني وذوي �صعوبات التعلم.
�أما عن الثبات فقد ُح ِ�س َب معامله بوا�سطة معادلة كروبناخ �ألفا لقيا�س االت�ساق الداخلي
بني الفقرات ،وكانت قيمة كرونباج �ألفا (.)0.88

تطبيق الأدوات

مت تطبيق قائمة التمييز ال�سمعي ور�سوم التمييز الب�رصي على عينة التالميذ من مدار�س
احللقة الأوىل مبحافظة م�سقط ،التي ت�ضم تالميذ من ذوي �صعوبات التعلم .ومتت عملية
التطبيق خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ،2007-2006و�ساعد يف عملية
التطبيق وجمع البيانات جمموعة من طالبات الدفعة الأوىل امللتحقات بربنامج الدبلوم العايل
يف �صعوبات التعلم بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س .حيث قام الباحث بتدريبهن
على طرق جمع البيانات وكيفية التوا�صل مع املفحو�ص ،و�إيجاد البيئة االختباريه املالئمة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

عر�ض النتائج
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول
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م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

فئة التلميذ (�أ)
اجلن�س (ب)
العمر (ج)

1223.845
70.209
100.00

1
1
1

متو�سط جمموع
املربعات
1223.845
70.209
100.00

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

8.219
0.472
0.672

0.005
0.493
0.414

¡``
````````Y CG I

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الثالثي للك�شف عن الفروق يف التمييز ال�سمعي ح�سب العمر
واجلن�س وفئة التلميذ والتفاعل بينهما.

`G Ä

يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )8اختالف يف املتو�سطات احل�سابية �إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي للتالميذ العاديني  ،41.018ولذوي �صعوبات التعلم  .38.645يف حني بلغ
املتو�سط احل�سابي للذكور  39.351وللإناث � ،40.7237أما بالن�سبة ملتغري عمر التالميذ
فقد كان املتو�سط احل�سابي للتالميذ الذين تراوحت �أعمارهم من � 8سنوات �إىل �أقل من
� 9سنوات  41.176والتالميذ الذين تراوحت �أعمارهم ما بني � 9سنوات و�أقل من 11
�سنة  ،39.9185وللت�أكد من داللة الفروق ،قام الباحث باحت�ساب قيمة (ف) واملو�ضحة
باجلدول رقم (.)9

½

العمر

10

f
`

اجلن�س

عادي
�صعوبات تعلم
ذكور
�إناث
�-8أقل من � 9سنوات
�-9أقل من � 11سنه

```Y

املتغري
فئة التلميذ

العدد
74
110
108
76
51
133

املتو�سط احل�سابي
41.810
38.645
39.351
40.7237
41.176
39.9185

االنحراف املعياري
15.2645
10.4407
12.319
13.171
13.4249
12.6607

`d G h ``Ç`»`d G

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على اختبار
لتمييز ال�سمعي تبعا جلن�س التلميذ وعمره وفئته

`¡U

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل يوجد اختالف يف درجة التمييز ال�سمعي بني التالميذ العاديني
وذوي �صعوبات التعلم تعزى لعمر التلميذ وجن�سه وفئته والتفاعل بينها.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث باحت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات �أفراد العينة على اختبار التمييز ال�سمعي ،واملو�ضحة باجلدول رقم (.)8
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

تابع اجلدول رقم()9
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م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

�أ*ب
�أ*ج
ب*ج
�أ*ب*ج
اخلط�أ
الكلي

8.345
1586.713
1075.504
231.876
26205.896
322535.00

1
1
1
1
176
184

متو�سط جمموع
املربعات
8.345
1586.713
1075.504
231.876
148.897

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

0.056
10.65
7.223
1.557

0.0813
0.001
0.008
0.214

يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التالميذ العاديني
وذوي �صعوبات التعلم ول�صالح التالميذ العاديني �إذ بلغت قيمة ف  ،8.219كما يظهر
اجلدول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتفاعل فئة الطالب والعمر� ،إذ بلغت قيمة ف
 10.65وهي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة �ألفا �أقل من  ، 0.001كما �أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للتفاعل بني جن�س الطالب وعمره �إذ بلغت قيمة ف
 ،7.223وهي دالة عند م�ستوى الداللة �ألفا �أقل من .0.05

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل يوجد اختالف يف درجة التمييز الب�رصي بني التالميذ العاديني
وذوي �صعوبات التعلم تعزى لعمر التلميذ ،وجن�سه ،وفئته والتفاعل بينها؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث باحت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية واملو�ضحة باجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على اختبار
التمييز الب�صري تبعا لعمر التلميذ وجن�سه وفئته
املتغري
فئة التلميذ
اجلن�س
العمر

عادي
�صعوبات تعلم
ذكور
�إناث
�-8أقل من � 9سنوات
�-9أقل من � 11سنه

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

47
46
48
45
28
65

24.744
14.869
18.520
21.288
16.107
21.476

4.724
4.888
4.404
7.171
5.613
6.794

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )10وجود اختالف يف املتو�سطات احل�سابية للمتغريات،
�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي للتالميذ العاديني  ، 24.744ولذوي �صعوبات التعلم ،14.869
وبلغ املتو�سط احل�سابي للذكور  ،18.520وللإناث � ،21.288أما بالن�سبة ملتغري عمر
التالميذ فقد بلغ املتو�سط احل�سابي للتالميذ الذين تراوحت �أعمارهم من � 8سنوات �إىل �أقل
من � 9سنوات ،16.107 ،وللتالميذ الذين تراوحت �أعمارهم من � 9سنوات �إىل �أقل من
� 11سنة  21.476وللت�أكد من داللة الفروق ،قام الباحث باحت�ساب قيمة (ف) واملو�ضحة
باجلدول رقم (.)11
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يالحظ من خالل حتليل التباين املو�ضح باجلدول  11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة التمييز الب�رصي ،وتعزى هذه الفروق لفئة الطالب ول�صالح الطلبة العاديني� ،إذ بلغت
قيمة ف  61.02وهي دالة عند م�ستوى الداللة �ألفا �أقل من  ,100كما يالحظ وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة التمييز الب�رصي تعزى لعمر الطالب ول�صالح التالميذ يف
الأعمار من � 9سنوات �إىل �أقل من � 11سنه ،وكانت قيمة ف  ،8.623كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتفاعل املتغريات فئة التلميذ ،واجلن�س ،والعمر� ،إذ
بلغت قيمة ف  ،0.233وهي دالة عند م�ستوى الداللة �ألفا �أقل من .0.05

```Y

فئة التلميذ (�أ)
اجلن�س (ب)
العمر (ج)
�أ*ب
�أ*ج
ب*ج
�أ*ب*ج
اخلط�أ
الكلي

1260.793
6.070
174.148
12.803
49.775
2.690
29.868
1756.146
41051.000

1
1
1
1
1
1
1
85
93

61.02
0.294
8.623
0.620
2.409
0.130
0.233

`d G h ``Ç`»`d G

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط جمموع
املربعات
1260.793
6.070
178.148
12.803
49.775
2.690
29.868
20.661

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة
0.000
0.589
0.004
0.433
0.124
0.719
0.017

10
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اجلدول رقم ()11
حتليل التباين الثالثي للك�شف عن الفروق يف درجة التمييز الب�صري ح�سب
العمر واجلن�س وفئة التلميذ والتفاعل بينهما
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الفروق بني العاديني وذوي �صعوبات التعلم

مناق�شة النتائج
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د� .إبراهيم القريوتي

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل درجة التمييز ال�سمعي والب�رصي لدى التالميذ العاديني
وذوي �صعوبات التعلم .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة التمييز ال�سمعي بني فئات التالميذ العاديني وذوي �صعوبات التعلم ،وكانت
ل�صالح التالميذ العاديني ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة نوبر ونوبر (& Nober
 )Nober, 1975يف حني اختلفت نتائج الدرا�سة مع ما تو�صلت له درا�سة ماثوي�س و�ساميور
(.)Mathews & Seymour, 1981
كما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التفاعل بني متغري فئة الطالب
وعمره ،وجن�س الطالب وعمره� ،أما يف ما يتعلق بتفاعل متغريات اجلن�س والعمر وفئة الطالب
فلم تظهر الدار�سة �أي فروق �إح�صائية وهذه النتيجة اتفقت مع ما تو�صل له جين�سني ونيف
( ،)Jensen & Neff, 1993يف حني مل تتفق مع النتائج التي تو�صلت لها درا�سة العمران
والزيرة ( )2007وتدعم نتيجة الدرا�سة قدرة الأداة على التمييز بني التالميذ العاديني وذوي
�صعوبات التعلم وهذا ما ي�ؤكد �صالحيتها وقدرتها على التمييز بني الطالب من ناحية
ومتتعها بدالالت �صدق وثبات منا�سبة من ناحية �أخرى ،وهذه النتيجة اتفقت مع ما تو�صل
له (عمرية.)2006 ،
وب�شكل عام تظهر نتائج الدرا�سة اختالف م�ستوى التمييز ال�سمعي بني التالميذ العاديني
وذوي �صعوبات التعلم ،ونظرا لت�أثر الإدراك ال�سمعي لدى �أفراد الفئة الثانية ،ف�إنه �سي�ؤثر يف
م�ستوى حت�صيلهم الأكادميي ،كون عملية التعلم والتمكن من مهارات القراءة والكتابة ترتبط
ب�شكل مبا�رش بالقدرة على التمييز ال�سمعي ،وهذا ما ي�ستدعي القائمني على تربية الطالب
للعمل على �إعداد برامج تدريبية مبكرة منا�سبة لهم كخطوة وقائية منعا لت�ضاعف امل�شكلة
وتفاقمها لديهم م�ستقبال.
�أما بالن�سبة �إىل التمييز الب�رصي فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة التمييز الب�رصي تبعا لفئة التلميذ ول�صالح التالميذ العاديني مقارنة بذوي
�صعوبات التعلم ،وهذه النتيجة اتفقت مع ما تو�صل له فيجان�س ومريويذر (& Feagans
 ،)Merriwether, 1990وهذا يعك�س قدرة التالميذ العاديني يف التمييز الب�رصي مقارنة
بالتالميذ ذوي �صعوبات التعلم ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل ما يعانيه ذوي �صعوبات التعلم
من �ضعف يف التمييز الب�رصي ،وعدم قدرتهم على اال�ستفادة من املثريات الب�رصية يف التعرف
�إىل املفاهيم املختلفة ومتييزها ،وقد يرتبط ذلك مبا يعانيه ه�ؤالء التالميذ من خ�صائ�ص ترتبط
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�أبو نيان� ،إبراهيم (� .)2001صعوبات التعلم .الريا�ض� :أكادميية الرتبية اخلا�صة.
البطانية� ،أ�سامة والر�شدان ،مالك وال�سبايلة ،عبيد واخلطاطبة ،عبداملجيد (� .)2005صعوبات
التعلم .عمان :دار امل�سرية.
اخلطيب ،جمال وال�صمادي ،جميل والرو�سان ،فاروق واحلديدي ،منى ويحيى ،خولة
والناطور ،ميادة والزريقات� ،إبراهيم والعمايرة ،مو�سى وال�رسور ،ناديا (.)2007
مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلا�صة .عمان :دار الفكر.
الزيات ،فتحي (� .)1998صعوبات التعلم :الأ�س�س النظرية والت�شخي�صية والعالجية .القاهرة :دار
الن�رش للجامعات.
�سامل ،حممود وال�شحات ،جمدي وعا�شور ،حممد (� .)2003صعوبات التعلم .عمان :دار
الفكر.
ال�سيد ،عبد احلميد (� .)2003صعوبات التعلم والإدراك الب�رصي .القاهرة :دار الفكر العربي.

```Y

املراجع

10
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ب�ضعف االنتباه وعدم الرتكيز والن�شاط الزائد ،و�رسعة الت�شتت ،والتهور يف اال�ستجابات
دون تفكري ،و�صعوبة التمييز بني ال�شكل واخللفية ،وهذا ي�ستدعي من القائمني على و�ضع
الربامج الرتبوية العالجية ،الت�صدي لهذه امل�شكلة وت�صميم التدريبات العالجية ،لتح�سني
م�ستوى التمييز الب�رصي لدى تالميذ هذه الفئة ملا لعملية الإدراك الب�رصي من �آثار يف عملية
التعلم.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التالميذ تبعا ملتغري
العمر� ،إذ �أظهر التالميذ يف الأعمار من � 9سنوات �إىل �أقل من � 11سنه قدرة �أعلى يف التمييز
ال�سمعي مقارنة ب�أقرانهم يف الأعمار من � 8سنوات �إىل �أقل من � 9سنوات ،وهذه النتيجة
منطقية كون م�ستوى التمييز الب�رصي لدى التالميذ يتطور مع تقدم العمر ،وتعر�ضهم
للمثريات واخلربات البيئية املختلفة من ناحية ،ولدور كل من الن�ضج والتعلم من ناحية ثانية
كما �أن عملية التفاعل بني العوامل البيئية ،وعمليات الن�ضج والتعلم حت�سن من م�ستوى
التالميذ ،وهذا الأمر يجب �أن يعمل على ت�شجيع املعلمني على �إثراء بيئة التعلم ،وتزويد
التالميذ باخلربات التي ت�ساعدهم على التطور والتح�سن يف هذا املجال ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع ما تو�صلت له درا�سة العمران والزيرة (.)2007
ويو�صي الباحث ب�إجراء درا�سات على عينات �أو�سع ،ودرا�سة جماالت الإدراك ال�سمعي
والب�رصي الأخرى مثل الإغالق ال�سمعي والب�رصي والذاكرة ال�سمعية والب�رصية.
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ال�رسطاوي ،زيدان وال�رسطاوي ،عبد العزيز وخ�شان� ،أمين و�أبو جودة ،وائل (.)2001
مدخل �إىل �صعوبات التعلم .الريا�ض� :أكادميية الرتبية اخلا�صة.
عمرية� ،صالح (� .)2005صعوبات تعلم القراءة والكتابة .العني :مكتبة الفالح.
العمران ،جيهان والزيرة ،زهراء (� .)2007صعوبات الإدراك وعالقتها بالنوع واملرحلة
العمرية واملهارات الأ�سا�سية للتح�صيل القرائي لدى عينة من الأطفال البحرينيني من
ذوي �صعوبات القراءة (الدي�سليك�سيا) .املجلة امل�رصية للدرا�سات النف�سية،)17(56 ،
.318-287
القبايل ،يحيى ( .)2003مدخل �إىل �صعوبات التعلم .عمان :دار الطريق للن�رش.
كوافحة ،تي�سري ( .)2005مدخل �إىل �صعوبات التعلم .عمان :دار امل�سرية.
هالال هان ،دانيال وكوفمان ،جيم�س ولويد ،جون ووي�س ،مارجريت ومارتنيز� ،إليزابيت
(� .)2007صعوبات التعلم (ترجمة عادل عبد اهلل) .عمان :دار الفكر.
الوقفي ،را�ضي (� .)2002صعوبات التعلم .عمان :من�شورات كلية الأمرية ثروت.
واينربنز� ،سوازن ( .)2002تدري�س الأطفال ذوي �صعوبات التعلم يف ال�صفوف العادية (ترجمة
عبد العزيز ال�رسطاوي ،وعبد العزيز �أيوب ،وحممد كلخ) .دبي ،الإمارات العربية
املتحدة :دار القلم.
Culatta,. R. & Tompkins, J. (199). Fundamentals of special education. New
York: Printce-Hall.
Feagans, L. , Merriwether, A. (1990). Visual discrimination of letter, like forms
and its relationship to achievement, over Time in children with learning
disabilities. Journal of Learning Disability, 23(7) 417-425.
Fischer, B. & Hartnegg K. (2004). On the development of low- level auditory
discrimination and defects in dyslexia. Dyslexia, 10, 105-118.
Jensen, J. & Neff, D. (1993). Development of basic auditory discrimination in
preschool children. American Psychological Science. 4(2) 104-107.
Mathews, B. & Seymour, C. (1981). The performance of learning disabled
children on test of auditory discrimination. Journal of Learning Disability,
14(1) 9-12.
Nober, L. & Nober, E. (1975). Auditory discrimination of learning Disabled in
quiet and classroom noise. Journal of Learning Disability, 8(10) 57-60.
National Center for learning Disability. (1990). Visual and auditory processing
disorder (on line). Retrieve from: http: www. Ldonline Org/articale/6390.
20/9/2006
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د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �آل البيت

د� .سهيلة حممود بنات
املركز الريادي للموهوبني واملتفوقني
وزارة الرتبية والتعليم  -الأردن
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التكيف النف�سي وعالقته مبهارة حل امل�شكالت لدى
الطلبة املوهوبني واملتفوقني
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التكيف النف�سي وعالقته مبهارة حل امل�شكالت لدى
الطلبةاملوهوبني واملتفوقني
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �آل البيت

د� .سهيلة حممود بنات
املركز الريادي للموهوبني واملتفوقني
وزارة الرتبية والتعليم  -الأردن

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف على م�ستوى التكيف وم�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى
الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،كما هدفت التعرف على العالقة بني التكيف ومهارة حل
امل�شكلة لديهم .كذلك هدفت التعرف على الفروق بني جمموعة املتفوقني الأكرث تكيفا،
وجمموعة املتفوقني الأقل تكيفا يف مهارة حل امل�شكلة .وتكونت عينة الدرا�سة من ()99
طالبا من املوهوبني واملتفوقني امللتحقني باملركز الريادي يف عني البا�شا .و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن التكيف لدى املوهوبني واملتفوقني كان منخف�ضا ،كما كان التكيف يف
اجلانب االنفعايل �أعلى �أبعاد التكيف لديهم ،يف حني كان �أقلها يف اجلانب ال�شخ�صي.كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أن مهارة توليد البدائل كانت �أعلى مهارات حل امل�شكلة لدى الطلبة
املوهوبني واملتفوقني ،يف حني كان �أقلها مهارة تقييم احللول املقرتحة .كذلك �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري التكيف على جميع �أبعاد مهارة
حل امل�شكالت .كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري مهارة حل
امل�شكالت على بعدين من �أبعاد التكيف هما :التكيف ال�شخ�صي والعائلي.
الكلمات املفتاحية :التكيف النف�سي ،مهارة حل امل�شكالت ،املوهوبني واملتفوقني.
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The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological adjustment and problem – solving skills among a sample of (99)
gifted and talented students at the Reyadi Center for gifted and talented students in Ein Al-Basha, Jordan. Psychological adjustment scale and solving –
problem skills scale were used. The results indicated that the overall level of
students`s adjustment were low level of adjustment, It was found that students
obtained the highest scores in emotional adjustment, while they obtained the
lowest scores in personal adjustment. In addition, the results indicated that the
students enjoyed high level of Problem-Solving skills, It was also noticed that
students scored highest in finding alternatives, where as they scored the lowest
in evaluating solutions to problems. In addition, significant differences were
not found between the most Adjustment and the least Adjustment groups in
Problem-Solving skills among the sample of the study. In addition, significant
differences were found in Problem-Solving skills in relation to the two dimensions were personal adjustment, and family adjustment.
Key words: psychological adjustment, problem-solving skills, gifted and talented
students.
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د .جمال �أبو زيتون ،د� .سهيلة بنات

التكيف النف�سي وعالقته مبهارة حل امل�شكالت لدى
الطلبةاملوهوبني واملتفوقني
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �آل البيت

د� .سهيلة حممود بنات
املركز الريادي للموهوبني واملتفوقني
وزارة الرتبية والتعليم  -الأردن

املقدمة

يواجه الطلبة املوهوبني واملتفوقني العديد من التحديات ،وامل�شكالت التي قد ت�سبب لهم
�سوء التكيف النف�سي ،واالجتماعي ،واملعاناة االنفعالية امل�ستمرة؛ نتيجة للتفاوت والتباين يف
النمو االنفعايل ،واملعريف ،مما قد يت�سبب لهم يف العديد من امل�شكالت التكيفية خ�صو�صا يف
اجلوانب االنفعالية ،واالجتماعية ،والعائلية ،والدرا�سية (عكا�شة2005 ،؛ )Chan, 2005
حيث يعد التكيف النف�سي من الق�ضايا التي ت�شغل بال العاملني مع املوهوبني واملتفوقني
هذه الأيام نتيجة للتغريات االجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،وال�سيا�سية املت�سارعة؛
والتي قد ت�ؤثر يف منوهم املعريف ،واالنفعايل ،واالجتماعي ب�شكل وا�ضح ،وبغ�ض النظر
عن نوع الربنامج الذي يتلقون اخلدمات من خالله وطبيعته؛ مما يجعل من التغريات ال�سابقة
مهمة يف التكيف النف�سي لديهم �سواء �أكان ذلك على م�ستوى التكيف االنفعايل،
متغريات ْ
�أم االجتماعي� ،أم العائلي� ،أم املدر�سي & (Zeidner & Schleyer, 1999; Robinson
.)Jaones, 1986; Neihart, 1999

�أما من حيث التعريف فم�صطلح التكيف ي�شري �إىل القدرة على التعامل مع املتطلبات �أو
ال�ضغوطات ) .(Lazarus, 1961كما يعرفه ر�ضوان ( )2002ب�أنه القدرة على التعامل مع
ثم عندما يتم التعامل مع
امل�شكالت �سواء �أكانت نابعة من الداخل �أم من اخلارج .ومبن َّ
امل�شكالت بنجاح ف�إننا نتحدث عن التكيف الناجح� ،أما �إذا مل يتم التعامل مع امل�شكالت
بنجاح� ،أي قادت �إىل مزيد من التعقيد وانعك�ست ب�شكل �سلبي على الفرد بحيث يحول
ذلك دون حتقيق �أهدافه ف�أننا نتحدث عن �سوء التكيف .كذلك ميكن القول �إنّ التكيف عملية
وتعد النظرة
ت�سري نحو نتيجة ما قد تكون ح�سنة ،وقد تكون �سيئة (الرفاعي.)1987 ،
ّ
ال�سابقة �إىل التكيف نظرة تطبيقية ت�ؤدي بنا �إىل الت�سا�ؤل عن كيفية حت�سني التكيف ،وكيفية
حمايته يف حال حدوثه (.(Lazarus, 1969
�أما يف ما يخ�ص التكيف النف�سي لدى املوهوبني واملتفوقني يرى العوي�صة ( )2002ب�أن
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التكيف لديهم يت�أثر بخ�صائ�صهم النف�سية ،واالنفعالية واالجتماعية ،ويبني �أن من اخل�صائ�ص
التي ت�شكل حتديات وا�ضحة لتكيف ه�ؤالء الطلبة ال�شعور بالكمالية ،وامليل للمجازفة،
واملخاطرة ،والتناف�س احلاد ،ونفاد ال�صرب ،و�أزمة الهوية ،واحل�سا�سية الزائدة .كذلك �أ�شارت
كل من برودي وبنبو )� (Brody & Benbow, 1986إىل �أن املتفوقني يف القدرات اللفظية
والريا�ضيات يظهرون م�ستويات مرتفعة من التكيف االجتماعي والنف�سي.
ولكن على الرغم مما �سبق ،ميكن القول �إنّ الأدب ال�سابق ي�شري �إىل �أن العالقة بني القدرة
العقلية املرتفعة ،والتكيف ما زالت غري وا�ضحة� ،إ ْذ تب ّنى هذا الأدب املو�ضوع يف اجتاهني،
هما :االجتاه الأول ،والذي تبنى موقف بع�ض العلماء الذين بينت �أعمالهم ب�أن الطلبة
املوهوبني يتمتعون بدرجة مقبولة من التكيف النف�سي ،و�أن املوهبة والتفوق تنعك�س �إيجابي ًا
على الفرد من الناحية االنفعالية واالجتماعية ،و�أنّ هناك ارتباط ًا بني التفوق العقلي ،والقدرة
على التكيف ،والتعامل مع ال�ضغوطات .ومن الأمثلة على ه�ؤالء العلماء الذين التي دعمت
درا�ساتهم هذا االجتاه �شولوين�سك ورينولدز )،(Scholwinski & Reynolds, 1985
وبيكر وبرديجر وايفانز ) ،(Baker, Bridger & Evans, 1998والتي بينت �أن الذكاء
املرتفع عامل من عوامل �سهولة التكيف.
ومن الدرا�سات ال�سابقة التي دعمت هذا االجتاه ب�شكل مبا�رش درا�سة ريت�شاردز وان�شل
و�شوت ) (Richards, Encel & Shute, 2003والتي هدفت ممقارنة التكيف االنفعايل،
وال�سلوكي ملجموعتني من الطلبة املوهوبني املراهقني� .إ ْذ تكونت املجموعة الأوىل من33
مراهقا من املوهوبني واملتفوقني .وتكونت املجموعة الثانية من  25طالبا من ذوي القدرات
املتو�سطة .و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف التكيف االنفعايل وال�سلوكي بني
املجموعتني .كذلك دعمت نتائج درا�سة رام�سي ومارتري وروبريتز (Ramasy, Martray
) & Roberts, 1999هذا التوجه والتي هدفت املقارنة بني جمموعتني من املوهوبني واملتفوقني
يف القدرة على التكيف النف�سي .وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني �إحداهما ذات موهبة
وتفوق بدرجة عالية وتكونت من  74مفحو�صا ،والأخرى ذات موهبة وتفوق بدرجة
متو�سطة وتكونت من  163مفحو�صا.ومل تدعم النتائج وجود فروق بني املجموعتني يف
التكيف النف�سي.
ومن الدرا�سات العربية التي دعمت هذا االجتاه الدرا�سة التي �أجراها �صربي ()1983
والتي هدفت التعرف �إىل بع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والتكيفية واخللقية للمتفوقني حت�صيليا
يف الريا�ضيات مقارنة بالعاديني .وتكونت عينة الدرا�سة من 200طالب (100طالب
متفوق ،و100طالب عادي) .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املوهوبني واملتفوقني تفوقوا على
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العاديني يف جميع اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والتكيفية .كذلك دعمت هذا االجتاه نتائج درا�سـة
تريمان و�أودن )� (Terman & Oden, 1974إ ْذ بينت درا�ستهم الطولية التتبعية ال�شهرية التي
بد�أت يف الع�رشينات من القرن املا�ضي �أن املوهوبني واملتفوقني ب�شكل عام �أكرث تكيفا من
�أقرانهم العاديني� .أما االجتاه الثاين :فتبنى موقف العلماء الذين �أ�شارت �أعمالهم �إىل وجود
م�شكالت تكيفية لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني .ومن الأمثلة على ه�ؤالء العلماء بيرت�سون
) (Peterson, 2006الذي �أ�شار �إىل �أن املوهوبني واملتفوقني ي�شعرون بالوحدة ،والعزلة
االجتماعية ب�شكل �أكرب من العاديني .وكذلك هيربت ( )Hebert, 2000الذي �أ�شار �إىل �أن
املوهوبني واملتفوقني لديهم م�ستويات �أعلى من القلق ،والنزعة للكمال ،واملثالية واحل�سا�سية
العالية.
ومن الدرا�سات ال�سابقة التي دعمت نتائجها هذا امل�سار ب�شكل مبا�رش درا�سة املحادين
( )2004التي هدفت الك�شف عن الفروق يف الو�ضع النف�سي العام للطلبة املتميزين عندما
كانوا يف املدر�سة العادية ومقارنته بو�ضعهم النف�سي العام بعد التحاقهم يف مدر�سة املتميزين،
�إ ْذ تكونت العينة من ( )135طالبا من مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف حمافظة الزرقاء
يف الأردن .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الو�ضع النف�سي العام،
ويف جماالت القلق ،والدافعية والإجناز ،واالن�ضباط املدر�سي والتعاون ،ل�صالح و�ضع الطلبة
املتميزين يف املدر�سة العادية .كذلك دعم هذا التوجه من قبل نتائج درا�سة العوي�صة (،)2002
والتي ا�ستهدفت التعرف �إىل الواقع التكيفي للطالب املوهوبني واملتفوقني يف مدر�سة اليوبيل
يف الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من  15طالبا موهوبا من م�ستويات ال�صفوف التا�سع
والعا�رش واحلادي ع�رش  .وا�ستخدم الباحث طريقة املقابالت املنظمة للح�صول على البيانات.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �صعوبات التكيف كانت يف خم�سة جماالت هي :التح�صيل الدرا�سي،
واجلانب االنفعايل ،واالجتماعي ،وال�سلوكي ،واملهني.
�أما من حيث ا�سرتاتيجيات التكيف التي ي�ستخدمها املوهوبني واملتفوقني في�شري ت�شان
)� (Chan, 2004إىل �أن الطلبة املوهوبني يتوافقون مع ال�ضغوطات عن طريق تقبل الزمالء،
وال�سلوك التجنبي كونهم �أبرز ا�سرتاتيجيتني م�ستخدمتني مع ال�ضغوط النف�سية� .أما هامبل
وبيرتمان ) (Hampel & Petermann, 2005فقد تو�صال �إىل �أن املراهقني الذكور والإناث
ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات غري تكيفية من مثل ال�سلوك العدواين للتعامل مع ال�ضغوطات
ال�شائعة بدرجة �أعلى من ا�ستخدامهم للإ�سرتاتيجيات التكيفية من التجاهل �أو احلديث
إيجابية مع الذات ،مما ي�سبب لهم �سوء التكيف مع الآخرين.
والتعليمات ال ّ
كذلك �أ�شارت نتائج درا�سة توم�شني )� (Tomchin, 1996إىل �أن املراهقني املوهوبني
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واملتفوقني ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات تكيف متنوعة ويتحملون امل�س�ؤولية ،ويتعاملون
مع ال�ضغوط ب�شكل جدي ،وال يتجاهلون امل�شكالت ويركزون ب�شكل �إيجابي على حل
امل�شكالت ،وهذا ما عززته درا�سة ت�شان �أي�ضا ) (Chan, 2005والتي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة
املوهوبني من الذكور والإناث مييلون �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تكيفية مثل حل امل�شكلة
واملواجهة للتعامل مع ال�ضغوطات.وهذا يعزز ت�أكيد ا�ستخدام مهارة حل امل�شكالت
ك�إ�سرتاتيجية فعالة للتكيف مع امل�شكالت .وهكذا يحتاج الطلبة املوهوبني واملتفوقني
مهارات حل امل�شكلة ليتعاملوا مع التغريات ال�رسيعة يف العامل ،لذلك ت�ؤكد نيهارت (Neihart,
) 1999يف مراجعة للأبحاث التي قامت بها �أن من ال�سمات املرتبطة باملوهوبني واملتفوقني
القدرة على حل امل�شكالت ،والتقليل من ت�أثريات ال�ضغوط ،وال�شدائد على �أنف�سهم .وميكن
تعريف مهارة حل امل�شكالت ب�أنها تعني ال�سعي نحو حتقيق هدف يحول دون حتقيقه بع�ض
املعيقات ،وا�ستعمال ا�سرتاتيجية لإزالة هذه املعيقات ،والو�صول �إىل الهدف املن�شود (Ellis
� .(& Siegler, 1994أو �أنها القدرة على �إيجاد حل �أو اتخاذ قرار ب�ش�أن التعامل مع مو�ضوع
مهم ).(Epstien, Baucom & Daiuto, 1997
وميكن تق�سيم امل�شكالت ب�شكل عام �إىل نوعني هما :م�شكالت روتينية ،و�أخرى
غري روتينية� .أما امل�شكالت الروتينية ،فهي التي تكون مماثلة مل�شكلة كان الفرد قد حلها
�سابق ًا� .أما امل�شكلة غري الروتينية ،فهي م�شكلة جديدة وتتطلب تفكرياً جديداً .وال بد من
الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�شكلة التي تعترب روتينية ل�شخ�ص ما قد تكون غري روتينية ل�شخ�ص �آخر
) .(Bransford & Stein, 1993وتت�ألف مهارة حل امل�شكالت ح�سب النموذج الذي
يطرحه هبرن ) )Heppener, 1978امل�شار �إليه يف (حمدي )1998 ،من خم�س مراحل
هي :التوجه العام ،وتعريف امل�شكلة ،وتوليد البدائل ،واتخاذ القرار ،والتحقق من النتائج.
وب�شكل عام على الرغم من �أن املوهوبني واملتفوقني ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة
بدرجة �أكرب من الطلبة العاديني (� )Preuss & Dubow, 2003إال انه يالحظ على الرغم
من قدرتهم على تفهم طرق عديدة حلل م�شكلة واحدة� ،إال �أن خربات بع�ضهم تكون ما
تزال حمدودة ومتنعهم من احلكم ال�صحيح ،لذلك ميكن �أن يحقق تدريب الأطفال املوهوبني
على مهارات حل امل�شكلة العديد من الفوائد �أهمها :تطوير عمليات الإبداع يف التفكري،
وتطوير وزيادة مهارات العمل اجلماعي ،وتطوير وزيادة مهارات البحث لدى الأطفال
(قطامي.)1990،
ومن الدرا�سات ال�سابقة التى �أجريت حول مهارة حل امل�شكلة لدى املوهوبني واملتفوقني
الدرا�سة التي قام بها دوفرن) )Dufner, 1989والتي هدفت املقارنة بني الآثار امل�ستقبلية لربامج
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حل امل�شكالت وبرامج الإثراء على قدرات حل امل�شكلة لدى الطلبة املوهوبني يف ال�صف
الرابع االبتدائي� .إ ْذ تكونت العينة من  53مفحو�صا يف ا�شرتكوا برنامج حل امل�شكالت
امل�ستقبلية ،و 53مفحو�صا ا�شرتكوا يف الربنامج الإثرائي .و�أ�شارت النتائج وجود �آثار �إيجابية
متثلت يف تطور مهارات حل امل�شكلة لدى عينة الدرا�سة.
ويف درا�سة �أخرى قام بها يل )� (Lee, 1992إ ْذ كان الهدف الرئي�سي يف هذه الدرا�سة
فح�ص الفروق يف ا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة ،والتي ت�ستخدم من قبل ثالثة �أمناط خمتلفة هم:
ذوي الذكاء املرتفع ،واملبدعون ،والطلبة ذوو الذكاء املرتفع واملبدعون يف الوقت نف�سه.
وتكونت عينة الدرا�سة من 97طالبا من طلبة ال�صف العا�رش املوهوبني يف كوريا �إ ْذ كان50
من العينة من الذكور و 47من الإناث .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة بني
جمموعات الطلبة املوهوبني يف ا�ستخدام ( )6ا�سرتاتيجيات حلل امل�شكالت هي :التلخي�ص،
التخطيط والفر�ضيات ،ا�ستمرار الن�شاط ،ردود الفعل االنفعالية ،واملحاكمة والإثبات،
والن�شاط املرتبط بالذاكرة.
كذلك �أجرى وارن وجون و�إل�س ) (Warren, John & Ellas, 1983درا�سة هدفت
�إىل املقارنة بني مهارات حل امل�شكالت يف اجلوانب االنفعالية واالجتماعية بني املوهوبني
وذوي التح�صيل املتو�سط يف املدار�س الأ�سا�سية .ونكونت عينة الدرا�سة من  60طالبا من
طلبة ال�صف ال�ساد�س ذوي التح�صيل املتو�سط ،و 60طالبا من الطلبة املوهوبني من ال�صف
ال�ساد�س و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن امل�ستوى املرتفع من النمو املعريف يلعب دورا مهما يف
مهارات حل امل�شكلة يف جماالت التوا�صل ال�شخ�صي والتفاعل مع الآخرين.
�أما فيما يخ�ص العالقة بني التكيف النف�سي ومهارة حل امل�شكالت فهناك ت�أكيد على
وجود عالقة بني مهارات حل امل�شكلة والقدرة على التكيف والكفاءة االجتماعية
 .)(Warren, John, Ellis & 1983, Platt & Spivack, 1972ومن الدرا�سات ال�سابقة
التي تناولت هذه العالقة درا�سة ت�شاجن ودوزريليا و�سنا (Chang, D’Zurilla & Sanna,
) 2009والتي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة ارتباطية بني القدرة على حل امل�شكالت
وال�ضغط النف�سي .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن القدرة على حل امل�شكالت تعد و�سيط ًا حمتمل
ي�ؤثر يف العالقة بني ال�سعادة النف�سية وال�ضغط ،ومن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذه
العالقة درا�سة �إيلوت و�شيو�شك وريت�شاردز وبامليتري ،ومارجولي�س (Elliott, Shewchuck,
 Richards, (Palmatier & Margolis, 1998والتي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن املفحو�صني
الذين لديهم �ضعف يف مهارة حل امل�شكلة يظهرون م�ستوى �أعلى من االكتئاب ،والقلق
وال�ضغط النف�سي ،و�سوء التكيف.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كذلك �أجرى كل من ت�شاجن و�سنا ،وريلي وثورنبريغ وزمبريغ وادواردز (Chang,
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يظهر بع�ض املتفوقني واملوهوبني �ضعفا وا�ضحا يف القدرة على التكيف عندما يتعر�ضون
لل�ضغوط النف�سية وامل�شكالت االجتماعية والقيود التي قد حتد من حريتهم ,وتقيد �أفكارهم
و�آراءهم .ولكن يف اجلهة املقابلة جند العديد منهم يظهرون تكيفا مرتفعا ،وهذا يجعل
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) Sanna, Riley, Thornburg, Zumberg & Edwards, 2007درا�سة هدفت ال ًّت َ
عرف
على العالقة بني �أمناط مهارة حل امل�شكلة والتكيف النف�سي ،وتكونت العينة من 264
مفحو�صا بني الطلبة اجلامعيني ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود ارتباط قوي بني �أمناط مهارة حل
امل�شكلة ،والقدرة على التكيف النف�سي.
ومن خالل حتليل وا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات الأجنبية والعربية ال�سابقة ،يتبني �أن درا�سة
ريت�شاردز وان�شل و�شوت ) (Richards, Encel & Shute, 2003ودرا�سة رام�سي ومارتري
وروبريتز ) (Ramasy, Martray & Roberts, 1999ودرا�سة �صربي ( ،)1983ودرا�سة
تريمان و�أودن ( )Terman & Oden, 1974تنب ّنت االجتاه الذي مفاده �أنّ الطلبة املوهوبني
يتمتعون بدرجة مقبولة من التكيف النف�سي ،و�أن املوهبة والتفوق تنعك�س �إيجابي ًا على
الفرد من الناحية االنفعالية واالجتماعية ،و�أنّ هناك ارتباط ًا بني التفوق العقلي ،والقدرة
على التكيف ،والتعامل مع ال�ضغوطات.يف حني تبنت دار�سة املحادين ( ،)2004ودرا�سة
العوي�صة ( )2002االجتاه الذي مفاده وجود م�شكالت تكيفية لدى الطلبة املوهوبني
واملتفوقني .والذي لقي الدعم ب�شكل غري مبا�رش من قبل بيرت�سون )،(Peterson, 2006
وهيربت ( )Hebert, 2000الذي �أ�شاروا �إىل �أن املوهوبني واملتفوقني لديهم م�ستويات �أعلى
من القلق ،والنزعة للكمال ،واملثالية واحل�سا�سية العالية� .أما فيما يخ�ص العالقة بني التكيف
النف�سي ،ومهارة حل امل�شكالت ف�إن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذه العالقة درا�سة
ت�شاجن ودوزريليا و�سنا ) (Chang, D’Zurilla & Sanna, 2009ودرا�سة ايلوت و�شيو�شك
وريت�شاردز وبامليتري ،ومارجولي�س & (Elliott, Shewchuck, Richards, Palmatier
) ،Margolis, 1998ودرا�سة ت�شاجن و�سنا ،وريلي وثورنبريغ وزمبريغ وادواردز (Chang,
) Sanna, Riley, Thornburg, Zumberg & Edwards, 2007والتي اتفقت نتائجها
مع االجتاه الذي مفاده وجود عالقة ارتباطية بني القدرة على حل امل�شكالت ،والقدرة على
التكيف النف�سي .و�أن املفحو�صني الذين لديهم �ضعف يف مهارة حل امل�شكلة يظهرون
م�ستوى �أعلى اال�ضطرابات النف�سية و�سوء التكيف النف�سي.
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العاملني معهم ي�شعرون باحلرية واالرتباك مما يفقدهم القدرة على التنب�ؤ يف اختيار �أ�سلوب
التعامل املنا�سب معهم .وقد يعود الواقع ال�سابق� ،إىل عدم و�ضوح العالقة بني القدرة العقلية
املرتفعة ،والتكيف النف�سي ،وذلك للتناق�ض والتباين يف نتائج الدرا�سات التي �أجريت حول
هذا املو�ضوع .فبع�ض الدرا�سات بينت �أن املوهبة والتفوق ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على النمو
االنفعايل واالجتماعي للأفراد من مثل درا�سة بيكر )(Baker, Bridger & Evans, 1998
ودرا�سة �شولوين�سك ورينولدز ) .(Scholwinski & Reynolds, 1985ومن جهة �أخرى
�أظهرت بع�ض الدرا�سات ب�أن املوهوبني واملتفوقني قد يعانون من بع�ض امل�شكالت التكيفية
والنف�سية من مثل درا�سة هيربت ) (Hebert, 2000ودرا�سة بيرت�سون ).(Peterson, 2006
ويف ظل هذا التناق�ض بني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل
م�ستويات التكيف النف�سي ،ومهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف �أحد
املراكز الريادية للمتفوقني يف الأردن ،والتعرف �إىل العالقة بينهما ومدى ت�أثري كل منهما يف
الآخر.

�أهداف الدرا�سة

-1التعرف على م�ستوى التكيف النف�سي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني.
 -2التعرف على م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني.
 -3التعرف على طبيعة الفروق بني الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف التكيف النف�سي ،والتي
تعزى �إىل مهارة حل امل�شكالت.
 -4التعرف على طبيعة الفروق بني جمموعة الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا ،وجمموعة الطلبة
املتفوقني الأقل تكيفا يف الدرجات على مقيا�س حل امل�شكالت.

�أ�سئلة الدرا�سة

وعلى وجه التحديد ف�إن هذه الدرا�سة هدفت الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما م�ستوى التكيف النف�سي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ؟
 -2ما م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني؟
 -3هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف التكيف
النف�سي تعزى �إىل مهارة حل امل�شكالت؟
 -4هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا ،وجمموعة
الطلبة املتفوقني الأقل تكيفا يف الدرجات على مقيا�س حل امل�شكالت؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهمية الدرا�سة

ميكن �إظهار �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما ي�أتي:
�أوال :على م�ستوى الدرا�سات ،والأبحاث العربية والأردنية ،يوجد القليل من الدرا�سات التي
تناولت درا�سة التكيف النف�سي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني خ�صو�صا يف املراكز الريادية ،مما
يجعل هناك حاجة للمزيد من املعلومات التي قد تكون مهمة يف فهم التكيف النف�سي وتف�سريه،
ومهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني مبثل هذه الربامج.
ثانيا :حاولت هذه الدرا�سة التعرف �إىل التكيف النف�سي ،وعالقته بالقدرة على حل
امل�شكالت لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،مما قد ي�سهم يف فهم هذه امل�شكالت وعالجها
مما ي�ساعدهم على التكيف النف�سي ،واالنفعايل ،واالجتماعي.
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الطلبة املوهوبون واملتفوقون :يف الدرا�سة احلالية هم الطلبة امللتحقون باملركز الريادي
للمتفوقني يف لواء عني البا�شا ،وهو من املراكز اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني والتابعة لوزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن .ويتم اختيار املوهوبني واملتفوقني وفق �أ�س�س حمددة من قبل وزارة
الرتبية والتعليم تتمثل يف قبول الطلبة منذ ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف املراكز الريادية �إما
لتفوقهم الأكادميي يف العلوم الأ�سا�سية؛ بحيث ال يقل معدلهم يف ال�صف ال�ساد�س يف كل
من مواد العلوم والريا�ضيات ،واللغة العربية ،واللغة الإجنليزية عن � ،%90أو يتم القبول
وفق ًا لوجود املوهبة الأدبية� ،أو الفنية� ،أو الريا�ضية �أو يف �أي جمال من املجاالت الثقافية،
�أو االجتماعية .ويلتزم الطلبة بالدوام يف املراكز الريادية ثالثة �أيام يف الأ�سبوع بعد انتهاء
دوامهم املدر�سي االعتيادي بواقع ت�سع �ساعات �أ�سبوعي ًا يق�ضونها يف احل�ص�ص �أو الن�شاطات
الإثرائية ،واخلدمات الإر�شادية.
التكيف :يعني التكيف املواجهة الفاعلة مع املواقف املختلفة وب�شكل خا�ص املرهقة منها،
حيث ميلك كل فرد ذخرية من املوارد �أو اال�سرتاتيجيات التي اكت�سبها يف حياته ،والتي
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تتحدد �إمكانية تعميم نتائج هذه الدرا�سة تبع ًا لنوعية اخل�صائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية
والنف�سية اخلا�صة بالأطفال امللتحقني باملركز الريادي للمتفوقني يف عني البا�شا .وتبع ًا لنوعية
وخ�صائ�ص �أدوات الدرا�سة ومقايي�سها امل�ستخدمة.
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يواجه من خاللها امل�شكالت التي تعرت�ض طريقه (ر�ضوان. )2002 ،ويقا�س �إجرائيا يف
هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف مقيا�س التكيف النف�سي.
مهارة حل امل�شكالت :تتكون مهارة حل امل�شكالت يف هذه الدرا�سة من خم�س مراحل هي:
التوجه العام ،وتعريف امل�شكلة ،توليد البدائل ،واتخاذ القرار ،والتحقق من النتائج .وتقا�س
�إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف مقيا�س حل امل�شكالت.

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

ا�ستخدم يف هذا البحث �أ�سلوب البحث الو�صفي اال�ستطالعي امل�سحي �إذ يتم جمع
البيانات من خالل �إطالع الطلبة على �أدوات الدرا�سة والإجابة عنها ،والتعبري عنها كما هي
يف الواقع.
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عينة الدرا�سة
ا�شرتك يف هذه الدرا�سة جميع الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني باملركز الريادي يف
لواء عني البا�شا ،والبالغ عددهم ( )99طالبا ،والذين وترتاوح �أعمارهم من � 13إىل � 17سنة.
ومت جمع البيانات يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي  .2007/ 2006ويو�ضح اجلدول
رقم ( )1توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب ال�صف واجلن�س.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب ال�صف واجلن�س
ال�صف
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
الأول الثانوي
املجموع

ذكور
8
13
3
4
5
33

اجلن�س

�إناث
28
8
10
14
6
66

املجموع
36
21
13
18
11
99

�أدوات الدرا�سة
�أو ًال :مقيا�س التكيف النف�سي
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س التكيف النف�سي املطور من قبل جربيل (.)1996والذي يهدف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
قيا�س التكيف النف�سي لدى املراهقني .والذي يتكون من ( )40فقرة تتوزع على الأبعاد
الآتية:
البعد ال�شخ�صي ،ومتثله الفقرات (.)37 ،33 ،29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1
البعد االنفعايل ،ومتثله الفقرات (.)38 ،34 ،30 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2
البعد الأ�رسي ،ومتثله الفقرات (.)39 ،35 ،31 ،27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3
البعد االجتماعي ،ومتثله الفقرات (.)40 ،36 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4
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ثبات املقيا�س
ال�ستخراج ثبات املقيا�س ،قام جربيل ( )1996بح�ساب معامل ثبات املقيا�س بطريقة
الإعادة ،وذلك بتطبيق املقيا�س ثم �إعادة تطبيقه بعد اثني ع�رش يوم ًا على عينة م�ؤلفة من �أربعني
طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صفني العا�رش والأول الثانوي .وقد بلغ معامل ثبات الدرجة الكلية
(� .)0.94أما البعد ال�شخ�صي فقد كان ( ،)0.83والبعد االنفعايل ( ،)0.79والبعد الأ�رسي
( ،)0.87والبعد االجتماعي (.)0.83
�أما يف الدرا�سة احلالية فقد ا�ستخرج الباحثان ثبات املقيا�س بطريقة االت�ساق الداخلي
كلي ًا �إ ْذ بلغ ( .)0.73وبذلك تكون �أداة الدرا�سة �صادقة وثابتة
(كرونباخ �ألفا) للمقيا�س ّ
وقابلة للتطبيق لغايات الدرا�سة احلالية.

10
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�صدق املقيا�س
ا�ستخرج جربيل ( )1996ال�صدق املنطقي للمقيا�س ،وذلك بعر�ضه على ع�رشة حمكمني
من املخت�صني يف الرتبية وعلم النف�س ،والإر�شاد وال�صحة النف�سية ،والقيا�س ،وقد طلب
منهم �إظهار مدى �صالحية العبارة لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وذلك بعد �إطالعهم على �أبعاد
املقيا�س و�أهدافه ،ثم طلب منهم بيان مدى و�ضوح العبارة ،واقرتاح التعديالت الالزمة.
واعتمد معيار اتفاق ثمانية حمكمني على �صالحية الفقرة وو�ضوحها لتبقى �ضمن املقيا�س.
وللت�أكد من �صدق املقيا�س لأغرا�ض الدرا�سة هذه قام الباحثان بعر�ض فقرات املقيا�س على
جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف القيا�س الرتبوي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد
وال�صحة النف�سية يف جامعة �آل البيت .وذلك للحكم على مدى مالءمتها الفئة العمرية التي
متثل الطلبة املوهوبني يف املراكز الريادية من حيث و�ضوح لغتها ،ومتثيلها لأبعاد املقيا�س ،وقد
ايجابية،و مل يتم �إجراء �أي تعديل على فقرات املقيا�س.
كانت مالحظات املحكمني
ّ
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د .جمال �أبو زيتون ،د� .سهيلة بنات

ت�صحيح املقيا�س
يتم ت�صحيح �إجابات الفقرات وفق ًا مليزان خما�سي ،ح�سب طريقة ليكرت من واحد �إىل
خم�سة؛ حيث �أعطيت الإجابة دائم ًا الدرجة ( ،)5والإجابة معظم الوقت الدرجة (،)4
والإجابة �أحيان ًا الدرجة ( ،)3والإجابة قلي ً
ال الدرجة (ْ � ،)2أما الإجابة �أبداً فقد �أعطيت
الدرجة ( .)1وتعك�س هذه الأوزان يف حالة الفقرات ال�سلبية .ويتم جمع الدرجات يف حالة
الفقرات الإيجابية كما هي ،ويتم عك�سها يف حالة الفقرات ال�سلبية .وجمموع الدرجات
على املقيا�س هي الدرجة الكلية التي ت�شري �إىل التكيف العام؛ �إذ ترتاوح الدرجة الكلية على
املقيا�س من (.)200-40
ثانيا :مقيا�س حل امل�شكالت
ا�ستخدم الباحثان لأغرا�ض هذه الدرا�سة مقيا�س حل امل�شكالت الذي طوره حمدي
( )1998باالعتماد على منوذج هبرن يف حل امل�شكالت )� (Heppner, 1978إذ يقرتح هبرن
�أن مهارات حل امل�شكالت ت�ستخدم يف خم�س مراحل هي :التوجه العام تعريف امل�شكلة
،توليد البدائل ،اتخاذ القرار ،التحقق من النتائج .وت�ألف املقيا�س يف �صورته النهائية من 40
فقرة ( 8فقرات لكل بعد من الأبعاد اخلم�سة) موزعة على �أبعاد املقيا�س ك�آالتي:
 -1التوجه العام :تقي�سه الفقرات.36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1 :
 -2تعريف امل�شكلة :تقي�سه الفقرات.32،37 ، 27،22 ،17 ،12 ،7 ، 2:
 -3توليد البدائل :تقي�سه الفقرات.38 ،33 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3 :
 -4اتخاذ القرار :تقي�سه الفقرات.39 ،34 ،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4 :
 -5التقييم :تقي�سه الفقرات.40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 :
�صدق املقيا�س
ا�ستخرج حمدي (� )1998صدق املقيا�س بطريقة �صدق املحكمني �إ ْذ مت عر�ضه على 18
حمكما من حملة الدكتوراه �أو املاج�ستري يف الإر�شاد للحكم على مدى منا�سبة كل فقرة للبعد
الذي �أدرجت �ضمنه ،مت ا�ستبقاء الفقرات التي �أ�شار � %90أو �أكرث من املحكمني �إىل منا�سبتها
،كما عر�ض املقيا�س على  42طالبا من كلية الرتبية يف اجلامعة الأردنية للت�أكد من و�ضوح
الفقرات من حيث ال�صياغة .و�أخريا عر�ضت الفقرات على  9من املحكمني ال�سابقني،
وطلب من كل منهم �أن يختار من الفقرات املخ�ص�صة لكل بعد �أف�ضل  8فقرات يراها منا�سبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لقيا�س البعد وقد مت �إبقاء الفقرات التي مت االتفاق عليها من قبل  5ف�أكرث من املحكمني .كذلك
قام الباحثان يف هذه الدرا�سة بعر�ض فقرات املقيا�س على جلنة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف القيا�س الرتبوي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد وال�صحة النف�سية يف جامعة �آل البيت.
وذلك للحكم على مدى مالءمتها مل�ستوى الطلبة املوهوبني يف املراكز الريادية ومدى و�ضوح
لغتها ،ومدى متثيلها لأبعاد املقيا�س التي و�ضعت لقيا�سها ،وقد كانت مالحظات املحكمني
طفيفة جدا لذا مل يتم �إجراء �أي تعديل على فقرات املقيا�س.
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 مت زيارة املركز الريادي للمتفوقني ومت �أخذ موافقة �إداراته على اال�شرتاك يف هذهالدرا�سة.

f
`

�إجراءات التنفيذ

```Y

ت�صحيح املقيا�س
وتتم اال�ستجابة على الفقرة على �سلم من �أربع درجات ح�سب طريقة ليكرت هي :ال
تنطبق ابد�أ ،وتنطبق بدرجة ب�سيطة ،تنطبق بدرجة متو�سطة ،وتنطبق بدرجة كبرية ،والتي
تعطى القيم  4، 3 ،2 ،1على التوايل (حمدي .)1998 ،وترتاوح الدرجة الكلية على
املقيا�س من (.)160-40

10
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ثبات املقيا�س
مت ح�ساب ثبات املقيا�س من قبل حمدي ( )1998بطريقة الإعادة بفا�صل زمني منا�سب
على  56طالبا من طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الأردنية ،فكانت قيمة معامل ارتباط بري�سون
 86,0للدرجة الكلية وكما ح�سب االت�ساق الداخلي ملقيا�س لدرجة الكلية ولدرجات
الفرعية على عينة الدرا�سة الكلية يف اجلامعة الأردنية وجامعة البحرين ( 434طالبا) فكانت
قيمة كرونباخ �ألفا للمقيا�س الكلي  0.91وللمقايي�س الفرعية  0.69وملقيا�س التوجه العام
 73,0وملقيا�س تعريف امل�شكلة 0.70 ،وملقيا�س توليد البدائل 0.63 ،وملقيا�س اتخاذ
القرار 0.65 ،وملقيا�س التحقق من النتائج (حمدي.)1998 ،
�أما يف الدرا�سة احلالية فقد ا�ستخرج الباحثان ثبات املقيا�س بطريقة االت�ساق الداخلي
(كرونباخ �ألفا) لال�ستبانة مبجموعها �إذ بلغ ( .)0.78وبذلك تكون �أداة الدرا�سة �صادقة
وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدرا�سة احلالية.
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 مت حتديد قائمة مبجتمع الدرا�سة من الطلبة املوهوبني واملتفوقني حيث مت اختيارهم جميعاللم�شاركة يف الدرا�سة.
 مت مقابلة �أفراد الدرا�سة جلمع البيانات الالزمة �إ ْذ وزعت عليهم اال�ستبانات وقاموا بالإجابةعنها مب�ساعدة املر�شدة الرتبوية يف املركز.
 و�أخريا ،مت جتميع اال�ستبانات ،وتفريغ بياناتها متهيدا ملعاجلتها الإح�صائية با�ستخدام برنامجالـ ).)SPSS

التحليل الإح�صائي

ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية للإجابة عن
ال�س�ؤالني الأول والثاين ،كما ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي للإجابة عن ال�س�ؤالني الثالث
والرابع.

``¿

2010 000```e
-2

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

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،والذي ن�صه «ما م�ستوى التكيف النف�سي لدى الطلبة
املوهوبني امللتحقني يف املركز الريادي؟» مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على �أبعاد مقيا�س التكيف النف�سي.
واجلدول رقم ( )2يبني هذه النتائج.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة
املتفوقني على مقيا�س التكيف النف�سي مرتبة تنازليا
�أبعاد التكيف النف�سي
اجلانب االنفعايل
اجلانب االجتماعي
اجلانب الأ�سري
اجلانب ال�شخ�صي

املتو�سطات
احل�سابية
26.2525
24.2081
22.7677
22.2020

االنحرافات
املعيارية
6.928
4.482
5.936
8.695

الن�سب املئوية
%52.5
%49.6
%45.5
%44

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن الن�سب املئوية على �أبعاد التكيف النف�سي ،تراوحت ما بني
 %5.52و� .%44إ ْذ يالحظ �أن التكيف النف�سي يف اجلانب االنفعايل �أعلى �أبعاد التكيف
النف�سي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،يف حني كان �أقلها التكيف النف�سي يف اجلانب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�شخ�صي .كما يالحظ �أن الن�سب املئوية للتكيف منخف�ضة يف الأبعاد املختلفة ،فهي مل
تتجاوز ن�سبة ال � %50إال يف بعد التكيف النف�سي يف اجلانب االنفعايل.

55

املجلد  11العدد  2يونيو 2010
¡``
````````Y GC I

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،والذي ن�صه «هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة
املوهوبني واملتفوقني يف التكيف النف�سي تعزى �إىل مهارة حل امل�شكالت؟» مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على مقيا�س
التكيف النف�سي .واجلدول رقم ( )4يبني هذه النتائج.

`G Ä

ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

½

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن الن�سب املئوية على �أبعاد مقيا�س مهارة حل امل�شكالت،
تراوحت ما بني  %82و� %5.68إ ْذ يالحظ �أن مهارة توليد البدائل كانت �أعلى مهارات حل
امل�شكلة لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،يف حني كان �أقلها مهارة تقييم احللول املقرتحة.
كما يالحظ �أن الن�سب املئوية ملهارات حل امل�شكلة مرتفعة يف الأبعاد املختلفة.

10

f
`

�أبعاد مقيا�س مهارة حل امل�شكالت
توليد البدائل
تعريف امل�شكلة
اتخاذ القرار
التوجه العام
التقييم

املتو�سطات احل�سابية
26.3838
24.6162
24.6162
23.2020
21.9495

االنحرافات املعيارية
3.727
4.012
0.652
4.299
3.479

الن�سب املئوية
%82
%76.9
%76.6
%72.5
%68.5

```Y

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة
املتفوقني على مقيا�س حل امل�شكالت مرتبة تنازليا

`d G h ``Ç`»`d G

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،والذي ن�صه «ما م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة
املوهوبني امللتحقني يف املركز الريادي؟» مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على �أبعاد مقيا�س مهرة حل امل�شكالت.
واجلدول رقم ( )3يبني هذه النتائج.
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ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على
�أبعاد مقيا�س التكيف النف�سي ح�سب متغري مهارة حل امل�شكالت
�أبعاد مقيا�س التكيف
اجلانب االنفعايل
اجلانب االجتماعي
اجلانب الأ�سري
اجلانب ال�شخ�صي

االنحرافات املعيارية
3.930
3.759
3.540
7.781

املتو�سطات احل�سابية
28.767
29.777
26.525
27.555

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية على �أبعاد التكيف
النف�سي ح�سب متغري مهارة حل امل�شكالت ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αفقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()ANOVA
للأداء على مقيا�س التكيف النف�سي ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين ملتغري حل امل�شكالت وت�أثريه على التكيف النف�سي
�أبعاد التكيف
النف�سي
اجلانب
االنفعايل
اجلانب
االجتماعي
اجلانب
الأ�سري
اجلانب
ال�شخ�صي

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

جمموع مربع
االنحرافات
607.406
906.25
1513.656
635.411
749.7
1385.111
794.487
434.200
1228.687
4319.378
1615.06
5934.44

درجات
احلرية
45
53
98
45
53
98
45
53
98
45
53
98

متو�سط
املربعات
13.497
17.099
14.246
14.145
17.655
8.192
95.98
30.473

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

0.789

0.791

0.988

0.499

2.155

0.004

3.150

0.00

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.004 = α
و( )0.00 = αعلى التوايل ملتغري حل امل�شكالت على التكيف يف اجلانب الأ�رسي ،والتكيف
يف اجلانب ال�شخ�صي .بينما ال يوجد �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αملتغري
حل امل�شكالت على التكيف يف اجلانب االنفعايل ،والتكيف يف اجلانب االجتماعي.
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الدرجة
الكلية

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

1.314

0.254

`G Ä

التباين

جمموع مربع
االنحرافات
319.898
23611.940
23931.838

درجات
احلرية
1
97
98

متو�سط
املربعات
319.898

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

½

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين ملتغري التكيف النف�سي وت�أثريه على مهارة حل امل�شكالت

f
`

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني متو�سطات �أداء الطلبة يف املجموعتني ،وملعرفة
يف �أي من الأبعاد الفرعية ملقيا�س مهارة حل امل�شكالت ظهرت هذه الفروق مت �إجراء حتليل
التباين الأحادي ويعر�ض واجلدول رقم ( )7لنتائج التي مت التو�صل �إليها.

```Y

الدرجة الكلية
التوجه العام
تعريف امل�شكلة
توليد البدائل
اتخاذ القرار
التقييم

جمموعة املتفوقني الأكرث تكيفا
االنحرافات
املتو�سطات احل�سابية
املعيارية
16.083
119.8125
3.967
23.4792
3.856
24.9375
3.874
26.6042
7.419
25.1875
3.493
22.2708

جمموعة املتفوقني الأقل تكيفا
املتو�سطات
االنحرافات املعيارية
احل�سابية
15.135
116.2157
4.614
22.9412
4.168
24.3137
3.609
26.1765
3.170
23.9020
3.474
21.6471
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اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارة حل امل�شكالت لدى كل من
جمموعتي الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا ،والطلبة املتفوقني الأقل تكيفا
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وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،والذي ن�صه «هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني
جمموعة الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا ،وجمموعة الطلبة املتفوقني الأقل تكيفا يف الدرجات
على مقيا�س مهارة حل امل�شكالت يف املركز الريادي للمتفوقني؟» مت تق�سيم عينة الدرا�سة
�إىل جمموعتني با�ستخدام الو�سيط لدرجات �أفراد العينة على مقيا�س التكيف النف�سي ،وقد
بلغت قيمة الدرجة الو�سيطية  ،94وبذلك ف�إنّ احلا�صلني على درجة � 94أو �أقل ي�شكلون
املجموعة الأقل تكيفا ،واحلا�صلني على درجة � 95أو �أكرث ي�شكلون املجموعة الأكرث تكيفا،
ثم مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للم�ستويات املختلفة للأبعاد
الفرعية للمقيا�س لدى كل من املجموعتني الأكرث تكيفا ،والأقل تكيفا واجلدول رقم ()6
يبني ذلك.
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تابع اجلدول رقم ()7
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التوجه
العام
تعريف
امل�شكلة
توليد
البدائل
اتخاذ
القرار
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التقييم

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

جمموع مربع
االنحرافات
7.157
1804.803
1811.960
9.621
1567.793
1577.414
4.523
1356.891
1361.414
40.865
3089.822
3130.687
9.621
1177.126
1186.747

درجات
احلرية
1
97
98
1
97
98
1
97
98
1
97
98
1
97
98

متو�سط
املربعات
7.157
18.606
9.621
16.163
4.523
13.989
40.865
31.854
9.625
12.135

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

0.385

0.537

0.959

0.442

0.323

0.571

1.283

0.260

0.793

0.375

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05= α
ملتغري التكيف النف�سي على جميع �أبعاد مهارة حل امل�شكالت .وهذا يعني �أن التكيف النف�سي
مل يكن له �أثر يف مهارة حل امل�شكالت لدى جمموعة الطلبة املتفوقني الأقل تكيفا ،والطلبة
املتفوقني الأكرث تكيفا.

مناق�شة النتائج

فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول ،والذي ن�صه «ما م�ستوى التكيف النف�سي لدى الطلبة املوهوبني
امللتحقني يف املركز الريادي؟» .مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على �أبعاد مقيا�س التكيف النف�سي .و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن التكيف النف�سي يف اجلانب االنفعايل �أعلى �أبعاد التكيف النف�سي لدى الطلبة
املوهوبني واملتفوقني ،يف حني كان �أقلها التكيف النف�سي يف اجلانب ال�شخ�صي ،كما كانت
الن�سب املئوية للتكيف منخف�ضة ب�شكل عام .وهذا يعني �أن تكيف الطلبة املوهوبني واملتفوقني
امللتحقني يف املركز الريادي �أقل من امل�ستوى املطلوب ،وقد يعود ذلك لعدة عوامل منها طول
مدة اليوم الدرا�سي الذي يق�ضيه الطالب يف املدر�سة واملركز الريادي �إ ْذ قد ميتد �إىل �9ساعات،
بالإ�ضافة ل�صعوبة التن�سيق يف ما يتعلق بني ما هو مطلوب يف املدر�سة واملركز الريادي مما ي�سبب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  2يونيو 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

الإرهاق البدين ،والنف�سي للطالب ،وقد يف�رس ذلك بالتحديات ،وامل�شكالت التي تواجههم
نتيجة لل�ضغوط االقت�صادية ،واالجتماعية ،واالنفعالية التي قد يرت�ضون لها ،وقد يف�رس ذلك
�أي�ض ًا بامل�شكالت املدر�سية التي تتمثل بال�ضغوط التي ي�سببها املعلمون والزمالء والتوقعات
العالية من الوالدين  .وهذا يدعم نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت
تكيفية لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني مثل نتائج درا�سة هيربت ) (Hebert, 2000ودرا�سة
بيرت�سون ) ،(Peterson, 2006ودرا�سة العوي�صة ( )2002ودرا�سة املحادين ()2004
ودرا�سة ت�شان ) (Chan, 2004ودرا�سة هامبل وبيرتمان (Hampel & Petermann,
) .2005ومل تدعم نتائج الدرا�سة احلالية نتائج الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة املوهوبني
واملتفوقني متكيفني من مثل نتائج درا�سات بيكر ) (Baker, 1998و�شولوين�سك ورينولدز
) (Scholwinski & Reynolds, 1985وريت�شاردز و�آخرون )(Richards, et al., 2003
ودرا�سة رام�سي و�آخرون ) (Ramasy, et al.,1999ودرا�سة توم�شني )(Tomchin, 1996
ودرا�سة �صربي (.)1983
فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين ،والذي ن�صه “ما م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى الطلبة
املوهوبني امللتحقني يف املركز الريادي” .فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على �أبعاد مقيا�س مهارة حل امل�شكالت،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن مهارة توليد البدائل كانت �أعلى مهارات حل امل�شكلة لدى الطلبة
املوهوبني واملتفوقني ،يف حني كان �أقلها مهارة تقييم احللول املقرتحة.وهذا ين�سجم مع
ما �أ�شار �إليه نيهارت ) (Neihart, 1999والذي مفاده �أن من ال�سمات املرتبطة باملوهوبني
واملتفوقني القدرة على حل امل�شكالت .كما تدعم نتائج الدرا�سة احلالية من قبل نتائج درا�سة
ت�شان ) (Chan, 2005ودوفرن ).(Dufner, 1989وهذا يدعم التوجه الذي ينادي ب�أن
املوهوبني واملتفوقني يتمتعون مب�ستوى مرتفع يف مهارات حل امل�شكلة.
فيما يتعلق بال�س�ؤال الثالث ،والذي ن�صه“ :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة
املوهوبني واملتفوقني يف التكيف النف�سي تعزى �إىل مهارة حل امل�شكالت؟” فقد مت �إجراء
حتليل التباين الأحادي للم�ستويات املختلفة للأبعاد الفرعية للمقيا�س .وقد �أ�شارت النتائج
�إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري حل امل�شكالت على التكيف يف اجلانب الأ�رسي،
والتكيف يف اجلانب ال�شخ�صي مما يعني �أن مهارة حل امل�شكالت كان لها اثر يف التكيف
النف�سي على امل�ستوى ال�شخ�صي والأ�رسي للطلبة املوهوبني واملتفوقني .وتن�سجم هذه النتيجة
مع الأدب ال�سابق للمو�ضوع والذي م�ؤداه ب�أن هناك عالقة بني مهارات حل امل�شكالت

59
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والقدرة على التكيف والكفاءة االجتماعية & (Warren, John & Ellis, 1983; Platt
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) ،Spivack, 1972وتتفق هذه النتيجة م ما �أ�شارت �إليه درا�سة وارن وجون و�إل�س (Warren,

) John & Ellas,1983والتي مفادها ب�أن امل�ستوى املرتفع من النمو املعريف يلعب دورا
مهما يف مهارات حل امل�شكلة يف جماالت التوا�صل ال�شخ�صي والتفاعل مع الآخرين .كذلك
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ت�شان ) (Chan, 2005والتي بينت ب�أن الطلبة املوهوبني
من الذكور والإناث مييلون �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تكيفية مثل حل امل�شكلة واملواجهة
للتعامل مع ال�ضغوطات.
فيما يتعلق بال�س�ؤال الرابع ،والذي ن�صه« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة
الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا ،وجمموعة الطلبة املتفوقني الأقل تكيفا يف الدرجات على مقيا�س
مهارة حل امل�شكالت يف املركز الريادي للمتفوقني؟» .فقد مت �إجراء حتليل التباين الأحادي
للم�ستويات املختلفة للأبعاد الفرعية للمقيا�س لدى كل من املجموعتني الأكرث تكيفا ،والأقل
تكيفا .وقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05= α
ملتغري التكيف النف�سي على جميع �أبعاد مهارة حل امل�شكالت .مما يعني �أن التكيف النف�سي
مل يكن له �أثر يف مهارة حل امل�شكالت لدى جمموعة الطلبة املتفوقني الأقل تكيفا ،والطلبة
املتفوقني الأكرث تكيفا .ويالحظ هنا �أن هذه النتيجة خالفت املتوقع والذي مفاده االفرتا�ض
ب�أن الطلبة املتفوقني الأكرث تكيفا يتمتعون مبهارات حل امل�شكلة ب�شكل �أكرب من املتفوقني
الأقل تكيفا ،وقد يعود ذلك لأن م�ستوى التكيف النف�سي لدى املوهوبني واملتفوقني كان
منخف�ضا يف هذه الدرا�سة ،بينما متتعوا مب�ستوى مرتفع من مهارات حل امل�شكالت .وقد
يف�رس ذلك ب�أن الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف املجموعتني الأكرث تكيفا و الأقل تكيفا
ميتلكون م�ستوى مرتفع من مهارات حل امل�شكلة بنف�س الدرجة .وال تن�سجم هذه النتيجة مع
الأدب ال�سابق الذي بني �أن هناك عالقة بني مهارات حل امل�شكالت والقدرة على التكيف
والكفاءة االجتماعية ) ،(Warren, John & Ellis, 1983; Platt & Spivack, 1972مما
يعني �أن الطلبة املوهوبني ،واملتفوقني الأكرث تكيفا يف هذه الدرا�سة ال يوظفون مهارات حل
امل�شكالت،على الرغم من امتالكهم لهذه املهارات .مما يجعل الباب مفتوحا على م�رصاعيه
للبحث يف العالقة بني التكيف النف�سي ومهارة حل امل�شكلة.

التو�صـيات

ميكن تقدمي تو�صيات الباحثني اخلا�صة يف هذه الدرا�سة كما ي�أتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� -1إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية يف البيئات العربية يف جمال التكيف النف�سي لدى الطلبة
املوهوبني واملتفوقني بحيث تتناول البحث عن الأ�سباب احلقيقة لعدم التكيف لدى ه�ؤالء
والبحث عن ا�سرتاتيجيات التكيف املنا�سبة والتي توظف مهارة حل امل�شكالت ب�شكل فعال.
� -2إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية يف جمال تدريب الطلبة املتفوقني على مهارات
التكيف وا�سرتاتيجياته واملهارات االنفعالية واالجتماعية ،ومهارات حل امل�شكالت.
-3ت�أهيل املر�شدين واملعلمني وتدريبهم على تعليم مهارات التكيف للطلبة املوهوبني
واملتفوقني من خالل �إعداد برامج ودورات �أو ور�ش عمل متخ�ص�صة تت�ضمن التدريب على
هذا النوع من املهارات.
-4ت�صميم برامج �إر�شادية وتدريبية يف مهارات وا�سرتاتيجيات التكيف يف مرحلة مبكرة من
املرحلة الأ�سا�سية والتدريب عليها وتدري�سها من خالل املنهاج.
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جربيل ،مو�سى ( .)1996العالقة بني مركز ال�ضبط وكل من التح�صيل الدرا�سي والتكيف
النف�سي لدى املراهقني .جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية-358،)2(23 ،
.378
املحادين ،عثمان عبد اللطيف ( .)2004الو�ضع النف�سي للطلبة املتميزين قبل ت�سجيلهم يف مدر�سة
املتميزين وبعده :درا�سة مقارنة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الها�شمية ،الزرقاء،
الأردن.
ر�ضوان� ،سامر ( .)2002ال�صحة النف�سية .عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة.
الرفاعي ،نعيم ( .)1987ال�صحة النف�سية :درا�سة يف �سيكولوجية التكيف (ط .)7دم�شق:
من�شورات جامعة دم�شق� ،سوريا.
�صربي ،عبد الرحمن م�صطفى ( .)1983بع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والتكيفية واخللقية للمتفوقني
حت�صيليا يف الريا�ضيات .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن .
عكا�شة ،حممود فتحي (� .)2005أدوار املعلم يف تنمية الذكاء االنفعايل لدى الأطفال
املوهوبني .جملة الدرا�سات االجتماعية.49-13 ،20،
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�أ�ساليب التعلم املف�ضلـة والذكاءات املتعددة ال�سائدة
لدى طلبة جامعة الريموك
د .منذر يو�سف بلعاوي
عمادة اخلدمات التعليمية
جامعة الق�صيم

�أ.د� .شفيق فالح عالونة
ق�سم الإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي
كلية الرتبية -جامعة الريموك
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات املتعددة ال�سائدة
لدى طلبة جامعة الريموك ،و�إىل العالقة بينهما .و�شارك يف الدرا�سة ( )840طال ًبا وطالبة،
مثلوا امل�ستويات الدرا�سية والكليات العلمية والأدبية .وا�ستخدم يف جمع البيانات مقيا�س
لأ�ساليب التعلم املف�ضلة ،و�آخر للذكاءات املتعددة بعد �أن مت الت�أكد من �صدقهما وثباتهما.
�أ�شارت النتائج �إىل �أن �أ�سلوب التعلم احلركي احتل املرتبة الأوىل ،تاله �أ�سلوب التعلم
أخريا الفردي� .أما نوع الذكاء ال�سائد فكان
ال�سماعي ،فاللم�سي ،ثم اجلماعي ،فالب�رصي ،و� ً
الذكاء ال�شخ�صي ،تاله الذكاء احلركي والوجودي ،ثم الذكاء الريا�ضي ،فالبين�شخ�صي،
أخريا الذكاء املو�سيقي .ووجدت عالقة
فاملكاين .وجاء بعد ذلك الذكاء اللغوي ثم الطبيعي ،و� ً
ذات داللة �إح�صائية بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة لدى طلبة جامعة الريموك،
ك�شف عنها حتليل االرتباط القانوين� ،أي �أن �أ�ساليب التعلم ال�ستة ت�ؤثر يف الذكاءات الت�سعة
وتت�أثر بها.
الكلمات املفتاحية� :أ�سلوب التعلم املف�ضل ،الذكاءات املتعددة ،التف�ضيالت ،جامعة الريموك.
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This study aimed at detecting the preferred learning styles and dominant
multiple intelligences of Yarmouk University students and their relationships.
A sample of (840) male and female students representing university levels and
faculties was chosen for this purpose. A questionnaire for preferred learning
styles and another for multiple intelligences were used to collect data. The
Kinesthetic learning style was the most preferred. The Auditory style came
second, followed by Tactual, Group, Visual and Individual styles successively.
As for the intelligences, the Intrapersonal intelligence was the most common
type followed by Kinesthetic and Existential intelligences. Interpersonal, Spatial, Linguistic, Natural and Musical intelligences came next. Analysis of Canonical relations revealed a statistically significant relationship between the
learning styles and multiple intelligences, i.e., the six learning styles influenced and were influenced by the nine intelligences.
Key words: preferred learning styles, multiple intelligences, preferences, Yarmouk
University.
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�أ .د� .شفيق عالونة ،د .منذر بلعاوي

�أ�ساليب التعلم املف�ضلـة والذكاءات املتعددة ال�سائدة
لدى طلبة جامعة الريموك
�أ.د� .شفيق فالح عالونة
ق�سم الإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي
كلية الرتبية -جامعة الريموك

د .منذر يو�سف بلعاوي
عمادة اخلدمات التعليمية
جامعة الق�صيم

املقدمة

در�س علماء النف�س الرتبوي �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة ا�ستنادا �إىل وجود فروق
فردية يف دمج املعلومات اجلديدة يف البنية املعرفية ،ووجود �أمناط متعددة من القدرات العقلية
واحدا تنح�رص �إجنـازاته يف جانب واحد.
ولي�س منط ًا
ً
وي�شري �أ�سلوب التعلم املف�ضل �إىل ).(Elliott, Kratochwill, Cook & Travers, 2000
كما �أنه ي�شري �إىل �إدراك املعنى يف املادة التعليمية ( .)Rochford, 2003وقد وجد ب�شكل
عام �أن �أ�سلوب التعلم مفهوم مركب من خ�صائ�ص معرفية وعوامل نف�سية تعمل م ًعا على
حتقيق الفهم والتفاعل مع البيئة التعليمية .كما وجد �أن الطالب يتعلمون ب�شكل �أف�ضل عندما
ي�ستخدمون �أ�شكال التعلم املف�ضلة لديهم ).)Klein, 2003
وهناك ت�صنيفات كثرية خا�صة ب�أ�ساليب التعلم (ح�سن وفارع والوقفي�1996 ،أ) ،ت�شري �إىل
واحدا �أو �أكرث يف املوقف التعليمي الواحد ،ويف املواقف التعليمية
�أن الفرد قد يف�ضل �أ�سلو ًبا
ً
املختلفة ،ومن هنا تتحقق التعددية بتف�ضيل �أ�ساليب التعلم.وقد اقت�رصت هذه الدرا�سة على
البحث يف ت�صنيفني اثنني منها فقط هما� :أ�ساليب التعلم احل�سية ،و�أ�ساليب التعلم االجتماعية
)(Cassidy, 2004; Lawrence, 1987

ي�صنف النا�س �إىل �أ�ساليب التعلم احل�سية وفق ًا ملبد�أ يفيد �أن النا�س يتعلمون عرب حوا�سهم
املختلفة .فهناك ما ن�سبته  ٪30-٪20من الطالب يتذكرون ما ي�سمعون ،و ٪40منهم
يتذكرون ما يرون �أو يقر�أون .وهناك الكثريون ممن يحبون �أن يكتبوا �أو ي�ستعملوا �أ�صابعهم
بطريقة حركية معينة؛ كي ي�ساعدوا �أنف�سهم على تذكر احلقائق .كما �أن هناك فريق ًا �آخر
يف�ضلون ا�ستعمال املعلومات يف حياتهم العملية .وي�صنف املتعلمون ،بنا ًء على ذلك �إىل �أربع
فئات هي :املتعلمون ال�سمعيون ) ،(auditoryاملتعلمون الب�رصيون ) ،(visualاملتعلمون
اللم�سيون ) ،(tactualاملتعلمون احلركيون )( (kinestheticح�سن وفارع والوقفي،
1996ب؛ .)Sayles & Shelton, 2005
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�أما �أ�ساليب التعلم االجتماعية ف�إنّ املتعلمني ي�ص ّنفون وفق ًا لهذا املعيار �إىل متعلمني فرديني
) (Individualيف�ضلون التعلم وحدهم دون �أن ي�شاركهم �أحد يف الدرا�سة �أو يف اال�ستعداد
لالختبارات ،ومتعلمني جماعيني ) (Groupيحبون العمل يف فريق �أو جمموعة وال يحبذون
االنخراط يف �أعمال فردية ).(Cassidy, 2004; Reid, 1984
لقد �أجرى باحثون كثريون درا�سات حول �أ�ساليب التعلم املف�ضلة وعالقتها بالتخ�ص�ص
)� ،(Jones, Richard & Mokhtari, 2003أو بالتح�صيل (Woolhouse & Blaire,
) ،2003كما �أجريت بع�ض الدرا�سات اال�سرتجاعية يف هذا املجال ).(Lovelance, 2005
من املفاهيم احلديثة التي حظيت باهتمام كبري من علماء النف�س الرتبوي م�ؤخراً مفهوم
الذكاءات املتعددة الذي طرحه جاردنر .فقد اقرتح هوارد جاردنر ،خالف ًا للنظريات التقليدية
يف الذكاء ،نظرية با�سم الذكاءات املتعددة م�ستعر�ض ًا جمموعة �ضخمة من الأدلة وامل�صادر
املتنوعة ،متثلت يف الدرا�سات التي �أجراها على الأفراد املوهوبني والعباقرة ،ومر�ضى تلف
عقليا والأ�سوياء من الأطفال والبالغني (.)Gardner & Hatch, 1990
الدماغ واملعاقني ً
يبني تعريف جاردنر ) (Gardnerالذكاء �أهمية الثقافة يف تنمية الذكاء وتطويره ،والت�أكيد
على �رضورة التوجه للعوامل الثقافية بد ًال من االن�شغال بال�رصاع الدائر بني الوراثة والبيئة.
واعترب �أن هذه العوامل الثقافية متثل ثالث جمموعات من العوامل امل�ؤثرة على الذكاء (جنب ًا �إىل
جنب مع الوراثة والبيئة) ( .)Gardner, 2004وبهذا تت�سع قاعدة الإجناز وتزيد الإبداعات
يف املجاالت املختلفة ،وهذا يتنا�سب مع ع�رص تكنولوجيا املعلومات واالقت�صاد املعريف الذي
ت�شعبت فيه طرق املعرفة وكرثت (اخل�ضريي.)2001 ،
�صنف جاردنر الذكاء يف ت�سع جمموعات ،واقرتح �إمكانية وجود �أنواع �أخرى غريها
(جاردنر2004 ،؛  .(Gardner & Hatch, 1990فالذكاء الأول هو الذكاء اللغوي
) (Linguistic Intelligenceالذي تعك�سه القدرة على ا�ستخدام اللغة بفاعلية �شفويًا
كتابيا ،وي�شمل ذلك القدرة على تذكر املعلومات وترتيب الكلمات ومعانيها ،وعلى
�أو
ً
توظيف اللغة يف توفري �أجواء الت�سلية واملتعة ،والقدرة ما وراء اللغوية .والذكاء الثاين هو
الذكاء املنطقي– الريا�ضي ) (Mathematical – Logical Intelligenceالذي ينطوي على
قدرة الفرد يف التحليل املنطقي للم�شكالت ،ومعاجلة امل�سائل الريا�ضية ،والتعليل وا�ستخدام
الأرقام بفعالية ،وتوظيف الأ�سلوب العلمي يف معاجلة امل�شكالت.
�أما الذكاء الثالث فهو الذكاء الفراغي/املكاين ) (Spatial Intelligenceوهو القدرة على
�إدراك العامل الب�رصي املكاين بدقة ،والإح�سا�س باللون وال�شكل واخلط واملجال وامل�ساحة
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) Kinesthetic Intelligenceوهو الذكاء الرابع يف الطاقة الكامنة والكفاءة واخلربة يف
ا�ستخدام الفرد ج�سمه ك ّله �أو جز ًءا منه يف التعلم ،والتعبري عن الذات والأفكار وامل�شاعر
وحل امل�شكالت ،ب�صورة متناغمة مع قدراته العقلية.
والذكاء اخلام�س هو الذكاء املو�سيقي ) (Musical- Rhythmical Intelligenceالذي
يتمثل يف القدرة على الإح�سا�س بالإيقاع وطبقة ال�صوت واللحن� ،إىل جانب القدرة على
�أداء املو�سيقى ،وت�أليفها ،وحتديد دورها يف احلياة� .أما الذكاء ال�ساد�س فهو الذكاء االجتماعي
) (Interpersonal Intelligenceويعني القدرة على فهم م�شاعر الآخرين ،ودوافعهم
واهتماماتهم و�أمزجتهم وم�شاعرهم ومقا�صدهم والتمييز بينها ،وي�ضم �أي�ض ًا ح�سا�سية
بتعبريات الوجوه وال�صوت والإمياءات ،والقدرة على التوا�صل والتفاعل مع الآخرين
الفرد
ِ
و�إقناعهم والتجاوب معهم.
ويعك�س الذكاء ال�شخ�صي ) ،(Intrapersonal Intelligenceوهو الذكاء ال�سابع ،قدرة
ال�شخ�ص على فهم ذاته ،و�إدراك قدراته وانفعاالته واال�ستفادة من ذلك يف تعديل �سلوكه.
والذكاء الثامن هو الذكاء الطبيعي ) (Natural Intelligenceالذي يتبدى من خالل القدرة
على فهم الظواهر الطبيعية املختلفة ،وت�صنيف الأنواع النباتية واحليوانية واجلمادات� .أما
الذكاء التا�سع فهو الذكاء الوجودي ) (Existential Intelligenceالذي يعرب عن القدرة
على طرح الت�سا�ؤالت املعمقة حول وجود الإن�سان ،ومعنى احلياة ،و�أ�سباب املوت ،وكيفية
احلياة.
ورغم �أن ال�شخ�ص قد ميتلك واحداً �أو �أكرث من �أنواع الذكاء املتعدد� ،إال �أن معظم النا�س
ي�سلكون �ضمن ذلك وفق منظومة من الذكاءات حلل امل�شكالت التي تواجههم يف احلياة
على اختالف �أنواعها ،ولي�س وفق نوع واحد فقط ،وب�شكل عام ف�إن الذكاء لدى معظم
النا�س يظهر كيفية ت�آزر كل الذكاءات الأخرى لت�شكل �إجنازاً ثقافي ًا �أو ح ً
ال مل�شكلة ،والذي
هو نتاج تلك املنظومة يف معظم الأحيان ،فلكي يكون املتعلم عازف ًا بارع ًا على الكمان ال
يكفي �أن يكون لديه ذكاء مو�سيقي ،و�إمنا البد �أن تكون لديه قدرات بدنية �أي�ض ًا يهيمن عليها
الذكاء اجل�سدي .واملهند�س املبدع يتمتع بدرجات متفاوتة من الكفاءة العقلية ذات الطابع
املكاين (جابر.)2003 ،
ويف جمال الذكاءات املتعددة بحثت بع�ض الدرا�سات يف الفرق بني اجلن�سني (Furnham,
) ،Clark & Bailey, 1999; Loori, 2005وبحثت درا�سات �أخرى يف الفروق الثقافية يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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يقول �سيلفر و�سرتوجن وبيفيني )� (Silver, Strong & Pevini, 1997أن القرن الع�رشين
انتهى بوجود نظريتني كبريتني حاولتا تف�سري الفروق بني النا�س ،وت�صميم مناذج تعليمية حول
هذه الفروق ،هما� :أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة .ف�أ�ساليب التعلم ت�ستند يف جذورها
�إىل مدر�سة التحليل النف�سي ،بينما ت�ستند الذكاءات املتعددة �إىل املدر�سة املعرفية ،وهي
�إحدى انعكا�سات حركة قيا�س الذكاء واختباراته .وقد ت�أثرت كلتا النظريتني بالبيولوجيا
واالنرثوبولوجيا وعلم النف�س والطب والثقافة والفنون .وت�ؤكد نظرية �أ�ساليب التعلم على
اختالف طرق تفكري النا�س و�شعورهم �أثناء حل امل�شكالت والإنتاج الإبداعي والتفاعل،
بينما تركز نظرية الذكاءات املتعددة على ت�أثري الثقافات واملجاالت الأكادميية املختلفــة
يف ت�شكل �شخ�صية الإن�سان .ويكمن الفرق اجلوهري بني النظريتني يف �أن �أ�ساليب التعلم
تركز على التعلم بو�صفه عملية ( ،)Processبينما تركز نظرية الذكاءات املتعددة على التعلم
بو�صفه حمتوى ونتاجات (.)Product and Content
هناك من يعتقد �أن �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة �شيء واحد� ،أي �أن �أ�سلوب التعلم
هو انعكا�س لنوع معني من الذكاء ،و�أن �أ�ساليب التعلم هي مظاهر عملية للذكاءات �أثناء
عملها يف �سياقات التعلم الطبيعي (ح�سني�2003 ،أ؛  .)Cuban, 2004فعلى �سبيل املثال
�إذا كان طفل لديه ذكاء مكاين متطور ف�إنه قد يظهر تف�ضي ً
ال لتعلم الأ�شياء اجلديدة عن طريق
ال�صور و�أن�شطة الر�سم ،وعن طريق ا�ستخدام املواد ثالثية البعد ،و�أ�رشطة الفيديو وبرامج
الكمبيوتر التي حتتوي على الر�سوم البيانية.
وهناك وجهة نظر �أخرى ترى �أن لنظرية الذكاءات بنية حتتية تختلف عن كثري من نظريات
�أ�ساليب التعلم احلالية ،و�أنها متثل منوذج ًا معرفي ًا ي�سعى �إىل و�صف ا�ستخدام الأفراد لذكاءاتهم
يف حل امل�شكالت ،ومن َث َّم تختلف عن النماذج الأخرى التي تهتم بعملية التعلم (Dunn,
) .Denig & Lovelance, 2001; Haley, 2004من هنا ف�إن منحى جاردنر موجه �أ�سا�س ًا
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وميكن القول �أن الدرا�سة احلالية تتميز بتناولها �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة يف
الثقافة العربية ،وربطها بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة وعالقة كل منهما بالآخر.
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�إىل كيف يعمل العقل الإن�ساين ويتناول حمتويات العامل الداخلي واخلارجي .ويرى جاردنر
�أن نظرية الذكاءات املتعددة ال ترتبط باحلوا�س على وجه التحديد .فمن املمكن �أن يكون
الإن�سان �أعمى ولديه ذكاء مكاين� ،أو �أ�صم ولديه ذكاء مو�سيقي.
وقد يت�ساءل كثري من املعلمني عن العالقة بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة ،فنجد
�أن بع�ض الرتبويني يتحدثون عن �أ�ساليب تعلم �إدراكية ،مثل :الأ�ساليب الب�رصية واحلركية
بالطريقة نف�سها التي يتحدثون بها عن الذكاء اجل�سمي/احلركي والذكاء املكاين .وهنا يحدث
خلط يف املفاهيم (عيد والعزة.)Shore, 2004; 2004 ،
وانطالق ًا من ذلك برزت م�شكلة هذه الدرا�سة التي حاولت الك�شف عن العالقة بني
�أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات املتعددة ال�سائدة لدى عينة من طلبة جامعة الريموك.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اىل توفري بيانات حول الذكاءات املتعددة و�أ�ساليب التعلم املف�ضلة
التي ميتلكها طلبة جامعة الريموك ،وتوفري معلومات حول طبيعة العالقة بني املفهومني.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة على وجه التحديد الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما �أ�ساليب التعلم املف�ضلة لدى طلبة جامعة الريموك ؟
 .2ما الذكاءات املتعددة ال�سائدة لدى طلبة جامعة الريموك ؟
 .3هل توجد عالقة بني �أ�ساليب التعلم املف�ضلة و�أنواع الذكاءات املتعددة لدى طلبة جامعة الريموك ؟

�أهمية الدرا�سة

برزت �أهمية هذه الدرا�سة من الناحية النظرية يف �إ�ضافة بعد مهم للعملية التعليمية ،فهي
�ألقت ال�ضوء على العالقة بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة يف م�ستوى التعليم العايل،
ووفرت معلومات وبيانات تو�ضح ما ميتلكه الطلبة من �أنواع الذكاءات و�أ�ساليب التعلم
املف�ضلة.
وتكت�سب هذه الدرا�سة �أهمية خا�صة من بحثها يف الأدب النظري اخلا�ص بهذين
املفهومني ،ومن خالل ندرتها يف الدول العربية ،وحيث �إ ّنها ت�ساعد العاملني يف الأو�ساط
الرتبوية والتعليمية لي�صبحوا �أكرث وعي ًا بدورهم وبالأمور امللقاة على عاتقهم يف ع�رص
تكنولوجيا املعلومات ،وتعدد م�صادر اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تناولت هذه الدرا�سة �أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات املتعددة لدى طلبة جامعة الريموك،
واقت�رص تطبيقها على عينة من الطلبة يف التخ�ص�صات املختلفة التي تطرحها اجلامعة ،و�ضمن
امل�ستويات املختلفة للطلبة يف مرحلة ال�شهادة اجلامعية الأوىل ،وهذا �سيحد من تعميم نتائج
هذه الدرا�سة على بقية طلبة اجلامعة ،وعلى طلبة اجلامعات الأردنية الأخرى احلكومية
واخلا�صة ،وعلى الطلبة يف بقية املراحل الدرا�سية.
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بلغت عينة الدرا�سة ( )840طالب ًا وطالبة مت اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�شوائية ،وقد

½

جمتمع الدرا�سة وعينتها

f
`

اتبعت هذه الدرا�سة منهجية البحث الو�صفي االرتباطي من خالل درا�سة الأدب النظري
اخلا�ص بالذكاءات املتعددة وب�أ�ساليب التعلم املف�ضلة وبالدرا�سات ال�سابقة حول املو�ضوعني،
وبعد ذلك مت تطوير مقايي�س الدرا�سة مبا يتنا�سب مع البيئة الأردنية .وقد مت حتديد جمتمع
الدرا�سة وخ�صائ�صه و�أعداده واختيار العينة ،حيث جمعت البيانات وفق ًا ملتغريات الدرا�سة،
ومت تبويبها وحتليلها وا�ستخراج النتائج.

```Y

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة
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الذكاءات املتعددة :هي تلك الأنواع من الذكاء التي نتجت عن ا�ستجابات الطلبة على
مقيا�س الذكاءات املتعددة امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ،وامل�ستند �إىل نظرية جاردنر التي
نوعا من الذكاء ،وقد مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام ت�سعة منها ،وهي:
ت�شتمل على �أحد ع�رش ً
اللغوي ،واملنطقي ،واملكاين ،واحلركي ،واملو�سيقي ،واالجتماعي ،وال�شخ�صي ،والطبيعي،
والوجودي.
�أ�ساليب التعلم :هي تف�ضيالت املتعلمني للطريقة التي تقدم فيها املعلومات لهم� ،أي الأ�شكال
املف�ضلة لديهم يف التعلم والدرا�سة .وقد مت الك�شف عن هذه الأ�ساليب بناء على نتائج تطبيق
مقيا�س �أ�ساليب التعلم الذي �أعده الباحث باال�ستناد �إىل مقيا�س ريد لأ�ساليب التعلم املف�ضلة
الذي ي�صنف الأ�ساليب �إىل �ستة �أنواع ،هي :ال�سمعي ،والب�رصي ،واللم�سي ،واحلركي،
واجلماعي ،والفردي.
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�أخذت من طلبة جامعة الريموك الواقعة �شمال اململكة الأردنية الها�شمية الذين يدر�سون
للح�صول على الدرجة اجلامعية الأوىل يف العام الدرا�سي 2006-2005م ،ويبلغ عددهم
( )18668طالب ًا وطالبة .اختريت العينة وفق ًا للعدد الكلي لطلبة اجلامعة ومبا يتنا�سب مع
�أعدادهم يف كل كلية ،ومت مراعاة متغريي امل�ستوى الدرا�سي واجلن�س خالل التطبيق� ،أي
�أن ت�ضم ال�شعبة طالب ًا وطالبات من �سنوات درا�سية خمتلفة� ،أما متغري املعدل الرتاكمي فقد
مت تركه وفق ًا ملا �أفرزته نتائج التطبيق .ومن �أجل تنويع العينة من حيث التخ�ص�صات ،فقد مت
حتديد العدد املطلوب من كل كلية ( ٪5من املجتمع) ووفق ًا لعدد طلبة الكلية يف املجتمع،
ونتج عن ذلك حتديد هذا العدد يف كل كلية� ،إ�ضافة لتحديد العدد الكلي .و�ضمت العينة
(� )24شعبة من خمتلف كليات اجلامعة .وقد توزع �أفراد العينة طبق ًا ملتغريات الدرا�سة الرئي�سية
مثل جن�س الطالب ،وتخ�ص�صه ،وم�ستواه الدرا�سي ،ومعدله الرتاكمي ،واجلدول رقم ()1
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()1
�أعداد عينة الدرا�سة يف �ضوء متغرياتها

``¿

2010 000```e
-2

�أوىل
236

امل�ستوى الدرا�سي
ثالثة
ثانية
271
152

�أدوات جمع البيانات
� .1أ�ساليب التعلم

رابعة
181

اجلن�س
طالبات
طالب
544
296

التخ�ص�ص
علوم طبيعية علوم �إن�سانية
593
247

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س ريد لأ�ساليب التعلم املدركة ) .(Reid, 1984مت اختيار
هذا املقيا�س لأن �أ�ساليب التعلم التي يغطيها تعد من �أكرث الأ�ساليب تداو ًال يف جمال التعليم.
وي�صنف املقيا�س هذه الأ�ساليب يف �ست فئات ،هي :املتعلمون الب�رصيون ،واملتعلمون
اللم�سيون ،واملتعلمون ال�سمعيون ،واملتعلمون احلركيون ،واملتعلمون اجلماعيون ،واملتعلمون
الفرديون .وا�ستند الباحثان على هذا املقيا�س بعد الإطالع على بع�ض املقايي�س يف الأدب
النظري كمقيا�س كا�سيدي (Cassidy, 2004) ،وقائمة فيلدر مل�سح �أ�ساليب التعلم (Felder,
) ،2004وم�ؤ�رش �أنواع �أ�ساليب التعلم ).(Pelley, 2005
ثم متت ترجمة املقيا�س �إىل اللغة العربية ،حيث ا�ستخرجت له دالالت �صدق املحتوى
من خالل املحكمني الذين �أ�شاروا �إىل جتنب التكرار يف م�ضمون بع�ض الفقرات ،و�إجراء
تعديالت على ال�صياغة اللغوية لـ ( )16فقرة ،وعلى جزء من تعليمات الإجابة .وقد �أجريت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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لتحديد الذكاءات املتعددة لدى الطلبة فقد ا�ستخدم مقيا�س مكنزي ()McKenzie, 1999
للذكاءات املتعددة ،والذي يقي�س ت�سعة �أنواع من هذه الذكاءات وفق ًا لنظرية جاردنر،
هي :الطبيعي ،واملو�سيقي ،والريا�ضي/املنطقي ،والوجودي ،والبين�شخ�صي/االجتماعي،
واجل�سمي/احلركي ،واللفظي/اللغوي ،وال�شخ�صي/الذاتي ،واملكاين/الفراغي ،وذلك بعد
االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة حول نظرية الذكاءات املتعددة ،وعلى

```Y

 .2مقيا�س الذكاءات املتعددة

10

`¡U

التعديالت بناء على �إجماع ثالثة حمكمني �أو �أكرث من ع�رشة على التعديل الواحد .و�أجري له
�صدق البناء من خالل تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية غري عينة الدرا�سة بلغ عدد �أفرادها
( )30طالب ًا وطالبة من �شعبة تابعة لكلية العلوم ،حيث مت ح�ساب معامل ارتباط كل فقرة من
فقرات املقيا�س مع العالمة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه هذه الفقرة .وقد حققت كافة فقرات
املقيا�س ارتباط ًا مقبو ًال مع البعد الذي تنتمي �إليه ،اذ تراوحت قيم معامالت هذه االرتباطات
بني ( .)68,0 - 42,0كما مت ا�ستخراج دالالت الثبات للمقيا�س عرب طرق �إح�صائية ثالث:
طريقة الإعادة ( )83,0وطريقة التجزئة الن�صفية ( )81,0وطريقة كرونباخ �ألفا (،)84,0
وذلك على ا�ستجابات الطلبة يف العينة اال�ستطالعية.
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة تقي�س �ستة �أ�ساليب تعلم هي :ال�سمعي،
والب�رصي ،واحلركي ،واللم�سي ،واجلماعي ،والفردي .وقد خ�ص�ص لكل �أ�سلوب خم�س
فقرات توزعت بطريقة ع�شوائية من حيث ترتيبها داخل املقيا�س ،وي�ستجيب �أفراد العينة
على الفقرات وفق ًا ل�سلم تدريج خما�سي ح�سب مقيا�س ليكرت (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال
�أعرف ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة( ،حيث �أعطيت خم�س درجات مل�ستوى الإجابة »�أوافق
ب�شدة« ،و�أعطيت الإجابة »�أوافق« �أربع درجات ،و»ال �أعرف« ثالث درجات ،و»ال �أوافق«
درجتان ،و»ال �أوافق ب�شدة« درجة واحدة .وبعد ت�صحيح املقيا�س وتفريغ عالمة كل طالب
يف كل �أ�سلوب من �أ�ساليب التعلم� ،أعطيت عالمة من ( )25لكل طالب يف كل �أ�سلوب وفق ًا
ال�ستجابته على الفقرات التي ميثلها هذا الأ�سلوب ،و�رضبت عالمة الطالب هذه يف العدد
( )2لت�صبح عالمته الق�صوى من ( .)50و�إذا ح�صل امل�ستجيب على عالمة بني ( )0-24يف
عد هذا النوع �أو الأ�سلوب بالن�سبة له »مهم ً
ال« �أو »غري مف�ضل« ،و�إذا ح�صل
�أحد الأنواع ُي ُّ
»فرعيا« من حيث التف�ضيل ،و�إذا
يعد هذا الأ�سلوب بالن�سبة له
على عالمة بني (ّ )26-36
ً
يعد »مف�ض ً
ال«� ،أو الأف�ضل بالن�سبة له.
كانت عالمة بني ( )38-50ف�إن هذا الأ�سلوب ّ
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مناذج متعددة من املقايي�س ال�سابقة التي طورت لتقي�س �أنواع الذكاء املتعدد من خالل
�إجابات التقدير الذاتي� ،أي �أن امل�ستجيب يقدر لنف�سه .ثم مت ترجمة هذا املقيا�س �إىل اللغة
العربية وا�ستخرجت له دالالت �صدق املحتوى من خالل املحكمني ،الذين �أجروا تعديالت
على ( )47فقرة من فقرات املقيا�س الـ ( .)90وقد �أجريت التعديالت بناء على �إجماع ثالثة
حمكمني �أو �أكرث من ع�رشة على التعديل الواحد .و�أجري له �صدق البناء من خالل تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية غري عينة الدرا�سة بلغ عدد �أفرادها ( )30طالب ًا وطالبة من �شعبة
تابعة لكلية العلوم ،حيث مت ح�ساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س مع العالمة
الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه هذه الفقرة ،وقد جاءت كافة فقرات املقيا�س مقبولة من حيث
ارتباطها بالبعد الذي تنتمي �إليه ،فرتاوحت قيم هذه املعامالت بني (.)85.0 - 38.0
كما مت ا�ستخراج دالالت الثبات لهذا املقيا�س عرب طرق �إح�صائية ثالث :طريقة الإعادة
( )87.0وطريقة التجزئة الن�صفية ( )92.0وطريقة كرونباخ �ألفا ( ،)91.0وذلك على
ا�ستجابات الطلبة يف العينة اال�ستطالعية .تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )90فقرة
تقي�س ت�سعة �أنواع من الذكاء .وقد خ�ص�ص لكل نوع ع�رش فقرات ،متت الإجابة عنها من
قبل الطالب من خالل و�ضعه الرقم ( )1يف الفراغ املخ�ص�ص على ميني كل فقرة ،وذلك يف
حالة انطباق م�ضمون الفقرة عليه� ،أو تركه هذه امل�ساحة فارغة �إذا مل تنطبق عليه .و�أعطيت
الإجابة عن الفقرة التي يجيب عنها الطالب بعالمة ( )1درجة واحدة ،يف حني �أعطيت
الفقرة الفارغة الدرجة (�صفر) .ثم جمعت الأعداد التي كتبها امل�ستجيب مقابل كل فقرة
من فقرات املقيا�س يف كل ق�سم (ذكاء) على انفراد ،و�رضبت الدرجة الناجتة يف العدد ()10
لت�صبح العالمة الق�صوى من ( )100يف كل ق�سم .وعليه فقد انح�رصت عالمات الطلبة
يف كل ق�سم بني ( ،)10-100والعالمات بني ( )10-40تعرب عن امتالك الفرد درجة
منخف�ضة بنوع الذكاء ،ومن ( )50-60تعرب عن درجة متو�سطة لدى الفرد على نوع الذكاء،
ومن ( )70-100تو�ضح امتالك الفرد درجة عالية لنوع الذكاء.

عر�ض نتائج الدرا�سة
عر�ض نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أ�ساليب التعلم املف�ضلة لدى طلبة جامعة الريموك؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
على كل نوع من �أنواع �أ�ساليب التعلم� ،إ�ضافة �إىل التكرارات والن�سب املئوية؛ وذلك من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خالل �إجابات �أفراد العينة على مقيا�س �أ�ساليب التعلم املف�ضلة .واجلدول رقم ( )2يو�ضح
ذلك.

77

املجلد  11العدد  2يونيو 2010

الفرديون

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ب�أن �أ�سلوب التعلم احلركي قد جاء يف املرتبة الأوىل من حيث
التف�ضيل ،فكان ( )598طالب ًا وطالبة من العينة يف�ضلون هذا الأ�سلوب يف التعلم والدرا�سة،
�أي �أن  ٪70من طلبة اجلامعة هم متعلمون حركيون� ،أو �أنهم يف�ضلون التعلم والدرا�سة من
خالل احلركة واال�شرتاك اجل�سدي املبا�رش يف املهام التعليمية والدرا�سية املختلفة ،و�أن معظم
طلبة اجلامعة يف�ضلون التعلم بالن�شاطات ،والرحالت امليدانية ،والتجارب العملية ،وغريها
من الن�شاطات امل�شابهة.
واحتل �أ�سلوب التعلم ال�سماعي املرتبة الثانية من حيث ن�سبة الذين يف�ضلون هذا الأ�سلوب
يف التعلم والدرا�سة وعددهم ،وجاء الأ�سلوب اللم�سي يف املرتبة الثالثة من حيث التف�ضيل،
تاله �أ�سلوب التعلم اجلماعي ،ثم الب�رصي يف املرتبة اخلام�سة ،والفردي �ساد�س ًا.
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الب�صريون

العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
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الأ�سلوب  /التف�ضيل

رئي�سي
486
٪57
4.3
42
534
٪63
5.3
42
567
٪67
3.3
42
523
٪62
9.3
44
598
٪70
7.3
43
366
٪44
4.4
43

فرعي
333
٪40
9.2
32
296
٪36
3 .1
33
264
٪32
9.2
33
243
٪29
3.3
32
243
٪28
3
33
350
٪42
5.3
31

مهمل
21
٪3
4.2
17
10
٪1
7.1
23
9
٪1
4.1
23
74
٪9
8.3
20
13
٪2
6.3
21
124
٪16
2.6
21
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية والتكرارات لأداء
الطلبة على مقيا�س �أ�ساليب التعلم املف�ضلة
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وقد يعزى تف�ضيل الطلبة �أ�سلوب التعلم احلركي �أو ًال �إىل �أنهم قد ملوا �أ�ساليب التعلم
التقليدية .كما �أن هذا الأ�سلوب يف التعلم يت�ضمن بعداً ت�شويقي ًا ،فهو ي�شتمل على الن�شاط
احلركي واال�شرتاك اجل�سدي املبا�رش يف املهام التعليمية ،وا�ستخدام �أكرث من حا�سة يف الوقت
ذاته ،الأمر الذي قد يولد دافعية ذاتية لإجناز الن�شاطات املطلوبة ب�إتقان.
وقد اتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة �سنيدر ( )Snyder, 2000التي بينت
�أن �أغلبية الطلبة اجلامعيني ( )٪ 81الذين يدر�سون مادة التاريخ يف الواليات املتحدة هم
متعلمون حركيون/مل�سيون .واتفقت كذلك مع نتيجة درا�سة كاتزوتز ()Katzawitz, 2003
التي �أ�شارت �إىل �أن طلبة املرحلة الثانوية واجلامعية املتفوقني يف�ضلون �أ�ساليب التعلم احلركية،
و�أن هذا النوع من �أ�ساليب التعلم هو النوع ال�سائد عندهم .وت�أتي نتائج الدرا�سة احلالية
لتدعم نتائج هاتني الدرا�ستني.
وبينت النتائج كذلك �أن �أ�سلوب التعلم الفردي كان الأقل تف�ضي ً
ال لدى طلبة جامعة
الريموك� ،إال �أن هذا النوع من �أ�ساليب التعلم جاء يف املرتبة الأوىل من بني بقية الأنواع
فرعيا ،يت�ضمن ذلك �أن معظم الطلبة يف�ضلونه باملرتبة الثانية بعد �أ�سلوبهم
بو�صفه �أ�سلوب تعلم ً
املف�ضل الرئي�سي ،فمث ً
ال قد يف�ضل جمموعة من الطالب �أ�سلوب التعلم اجلماعي باملرتبة الأوىل،
ويف�ضلون �أ�سلوب التعلم الفردي باملرتبة الثانية ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن الطلبة يحتاجون لأن
يت�أملوا يف املادة التعليمية مبفردهم بعد �أن تقدم لهم بالأ�سلوب املف�ضل لديهم ،وي�أخذوا الوقت
الذي يتنا�سب مع قدراتهم لفهمها و�إتقانها ،وهذا ما يوفره لهم �أ�سلوب التعلم الفردي .وهنا
يت�ضح التداخل بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة يف املواقف التعليمية.
كما جاءت النتائج مطابقة للأبعاد النظرية اخلا�صة ب�أ�ساليب التعلم ،حيث �إ ّنه ميكن للطالب
�أن ميتلك �أ�سلوب ًا مف�ض ً
ال واحداً �أو �أكرث من �أ�ساليب التعلم ،فقد يف�ضل �أحد الطالب �أ�سلوب
التعلم الب�رصي واحلركي وقد يف�ضل طالب �آخر �أ�سلوب التعلم الب�رصي واجلماعي واللم�سي،
وهكذا� .إن هذه التعددية يف �أ�ساليب التعلم قد تعزى �إىل طبيعة املادة وحجمها �إىل املهمة
التعليمية .فقد يف�ضل طالب ما �أ�سلوب التعلم احلركي لفهم التفاعالت الكيميائية بينما يف�ضل
الأ�سلوب ال�سماعي حلفظ ق�صيدة �شعرية ،و�أ�سلوب التعلم الب�رصي لفهم جمموعة من القوانني
واملباديء الإح�صائية.

عر�ض نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين

ن�ص هذا ال�سوال على :ماالذكاءات املتعددة ال�سائدة لدى طلبة جامعة الريموك؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين فقد مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،على كل نوع من �أنواع
الذكاءات املتعددة من خالل مقيا�س الذكاءات املتعددة .واجلدول رقم ( )3يو�ضح نتائج
هذه الإح�صاءات.
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الطبيعي

العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
العدد
الن�سبة
االنحراف
املتو�سط
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نوع الذكاء  /الدرجة

عايل
211
٪26
1.9
77
120
٪14
8.4
74
350
٪41
9.9
77
402
٪47
7.12
80
338
٪40
12
76
404
٪47
13
77
219
٪26
8.10
76
549
٪64
5.11
83
306
٪37
2.12
77

متو�سط
484
٪57
9
50
438
٪53
8
50
421
٪51
5.8
53
365
٪44
3.8
52
359
٪43
6.8
52
355
٪43
4.8
52
454
٪54
9.8
51
231
٪29
1.9
53
386
٪46
3.8
52

منخف�ض
145
٪17
5.7
25
282
٪33
9
23
69
٪8
9.7
25
73
٪9
6.6
24
143
٪17
4.8
25
81
٪10
9.8
25
167
٪20
3.11
25
60
٪7
4.8
24
148
٪17
9.9
25
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التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
الطلبة على مقيا�س الذكاءات املتعددة
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ب�أن نوع الذكاء الأكرث �سيادة لدى طلبة جامعة الريموك هو
الذكاء ال�شخ�صي (الذاتي) ،وذلك من خالل تقديرات ه�ؤالء الطلبة لدرجات ذكائهم على
م�ستوى
مقيا�س مكنزي املعرب للبيئة الأردنية ،حيث حقق ( )549طالب ًا وطالبة من العينة
ً
عالي ًا على هذا النوع من الذكاء ،و�شكلت الن�سبة املئوية لأ�صحاب هذا النوع من الذكاء
 ٪64من احلجم الكلي للعينة ،وبذلك يكون الذكاء ال�شخ�صي هو الذكاء الذي مييز طلبة
جامعة الريموك .وجاء الذكاء احلركي والوجودي باملرتبة الثانية ،فيما كان الذكاء الريا�ضي/
املنطقي باملرتبة الثالثة ،والذكاء البين�شخ�صي/االجتماعي رابع ًا ،و�أتى يف املركز اخلام�س
الذكاء املكاين/الفراغي ،بعد ذلك الذكاء اللغوي/اللفظي ثم الذكاء الطبيعي ،و�أخرياً الذكاء
املو�سيقي.

عر�ض نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد عالقة بني �أ�ساليب التعلم املف�ضلة و�أنواع الذكاءات
املتعددة لدى طلبة جامعة الريموك؟
�أما �س�ؤال الدرا�سة الثالث فقد متت الإجابة عنه من خالل ا�ستخدام حتليل االرتباط القانوين
بني متغريات املجموعة الأوىل (�أ�ساليب التعلم :الب�رصي ،واللم�سي ،وال�سمعي ،واجلماعي،
واحلركي ،والفردي) ومتغريات املجموعة الثانية (الذكاءات املتعددة :الطبيعي ،واملو�سيقي،
واملنطقي ،والوجودي ،واالجتماعي ،واحلركي ،واللفظي ،وال�شخ�صي ،واملكاين) واملبينة
نتائجه يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
نتائج التحليل القانوين للعالقة بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة
لدى طلبة اجلامعة
االرتباط
القانوين
1
2
3
4
5
6

قيمته

Wilk>s

كا2

*0.417
*0.27
0.14
0.074
0.05
0.026

0.744
0.901
0.972
0.991
0.997
0.999

245.573
86.851
23.736
7.203
2.69
0.581

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.05 < a

درجة
احلرية
54
40
28
18
10
4

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.000
0.965
0.988
0.988
0.965

�أفرزت نتائج التحليل القانوين للعالقة بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة املبينة يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم (� )4ستة معامالت ،حيث �أ�شارت قيم مربع كاي �إىل وجود معاملني اثنني
ً
قانونيا مع
ارتباطا
دالني �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (� ،)05.0 < αأي �أن لأ�ساليب التعلم
ً
ً
قانونيا مع �أ�ساليب التعلم ،عند معاملني �أو
ارتباطا
الذكاءات املتعددة ،وللذكاءات املتعددة
ً
جتمعني خطيني ،بلغت قيم هذين املعاملني 0.417 :و ،0.27فيما مل ت�رش قيم مربع كاي
�إىل وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا ( )05,0 < αلقيم معامالت االرتباط القانوين عند بقية
التجمعات� .أما الأوزان القانونية املقابلة للمعامل الأول والثاين للذكاءات املتعددة فيو�ضحها
اجلدول رقم (.)5
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الأوىل
الثانية

يو�ضح اجلدول رقم ( )5الأوزان القانونية التي �ساهمت بها �أ�ساليب التعلم يف العالقة
القائمة بينها وبني الذكاءات املتعددة عند م�ستوى الداللة ( ،)05.0 < αوقد تفاوتت
هذه امل�ساهمات بني املتغريات� ،إال �أن امل�ساهمات البارزة كانت ملتغريات �أ�ساليب التعلم:
اللم�سي ،واجلماعي ،واحلركي ،وذلك على الذكاءات املتعددة ،وعند املعامل الأول والثاين.
كما تت�ضح قيم الأوزان القانونية التي �ساهمت بها الذكاءات املتعددة يف العالقة القائمة بينها

f
`

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()05.0 < a

```Y

الب�صري
اللم�سي
ال�سمعي
اجلماعي
احلركي
الفردي
الطبيعي
املو�سيقي
املنطقي
الوجودي
االجتماعي
احلركي
اللفظي
ال�شخ�صي
املكاين

10
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املجموعة

املتغريات

الوزن القانوين املعياري للمتغري
عند ا�ستخراج املعامل الأول/الدالة
املميزة 1
0.057*0.3540.008
*0.406*0.4330.272
0.0990.198
0.062
0.058
*0.6880.2990.026
0.019
*0.395-

الوزن القانوين املعياري للمتغري
عند ا�ستخراج املعامل الثاين/الدالة
املميزة 2
0.056
*0.453
0.096*0.756*0.491
0.165
0.093*0.372
0.0630.28
*0.6690.1680.215
0.146
*0.648

`¡U

اجلدول رقم ()5
املعامالت القانونية املعيارية للعالقة بني �أ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة
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وبني �أ�ساليب التعلم ،حيث تفاوتت قيم هذه امل�ساهمات بني املتغريات ،وكانت امل�ساهمات
البارزة ملتغريات الذكاء االجتماعي واملكاين عند املعامل الأول ،وملتغريات الذكاء االجتماعي
واملكاين واملو�سيقي عند املعامل الثاين.
متغريات املجموعة الأوىل (�أ�ساليب التعلم) �صاحبة امل�ساهمات الأبرز يف الذكاءات املتعددة
والتي تت�ضح يف اجلدول رقم ( ،)5وهي �أ�سلوب التعلم اللم�سي واجلماعي واحلركي ،قدمت
�رشح ًا يف الذكاء االجتماعي واملكاين وذلك عند املعامل الأول ،ويف الذكاء االجتماعي
واملكاين واملو�سيقي عند املعامل الثاين ،وكان �أ�سلوب التعلم احلركي �صاحب �أكرب قيمة �رشح.
�أما متغريات املجموعة الثانية (الذكاءات املتعددة) �صاحبة امل�ساهمات الأبرز يف �أ�ساليب
التعلم ،وهي الذكاء االجتماعي واملكاين ,قدمت �رشح ًا يف �أ�سلوب التعلم اللم�سي واجلماعي
واحلركي وذلك عند املعامل الأول ،وعند املعامل الثاين قدم الذكاء االجتماعي واملكاين
واملو�سيقي �رشح ًا يف هذه الأ�ساليب ،وكان الذكاء االجتماعي �صاحب �أكرب قيمة �رشح.
مب�ستوى عالٍ يف الذكاء ال�شخ�صي ،وميكن
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة اجلامعيني متيزوا
ً
�أن يعزى ذلك �إىل ظروف التن�شئة االجتماعية يف املجتمع الأردين ،وخا�صة العوامل الأ�رسية
التي حت�ض الفرد على تنظيم ذاته من خالل فهمه لها ومعرفته لقدراته وم�شاعره جتاه نف�سه
وجتاه الآخرين ،وكذلك مراقبته لأدائه و�سلوكه و�شخ�صيته ليتمتع بقدرة على الرتكيز الذهني
والتكيف مع الأنظمة االجتماعية ال�سائدة بطريقة واقعية.
وجاءت النتائج متفقة مع نتائج درا�سة كاتزوتز ( )Katzowitz, 2003التي بينت �أن الطلبة
مب�ستوى عالٍ من الذكاء ال�شخ�صي.
املتفوقني يف املرحلة الثانوية واجلامعية ميتازوا
ً
واحتل الذكاء اجل�سمي/احلركي املرتبة الثانية بني طلبة اجلامعة ،وهي نتيجة قد تف�رس تف�ضيل
الطلبة لأ�سلوب التعلم احلركي الذي احتل املركز الأول بو�صفه �أ�سلوب تعلم مف�ضل لديهم.
كما �أ�شارت النتائج مطابقة ملبد�أ تعددية الذكاء الذي ينادي به جاردنر ،فهناك من الطلبة
م�ستوى
م�ستوى عالٍ يف نوع واحد من الذكاء ،ومنهم من ح�صل على
من ح�صل على
ً
ً
عالٍ يف نوعني ومنهم يف ثالثة �أنواع ،وهكذا� .أي �أن النتائج ك�شفت عن مكامن القوة يف
�شخ�صية كل طالب من �أفراد العينة .كما بينت النتائج �أن الفرد الواحد ميتلك جميع �أنواع
الذكاء الت�سعة بدرجات متفاوتة ،وهذا ما ت�ؤكده نتيجة العديد من الدرا�سات(Snyder, ,
.(2000; Katzowitz, 2003 & Loori, 2005

بينت النتائج وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني �أ�ساليب التعلم املف�ضلة و�أنواع الذكاءات
املتعددة لدى طلبة جامعة الريموك ،مما يعطي م�ؤ�رشاً قوي ًا على التوافق بني هذه الأ�ساليب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتلك الذكاءات ،الأمر الذي يعزز وجهة نظر بع�ض الباحثني الذين اعتربوا �أن املفهومني
وجهني لعملة واحدة ،و�أنهما ال يختلفان كثرياً عن بع�ضهما بع�ض ًا.
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ن�ستنتج من خمرجات هذه الدرا�سة �أن كال املفهومني (�أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات
يعد م�صدراً للفروق بني الأفراد واجلماعات ،حيث ميكن توظيفهما خلدمة العملية
املتعددة) ّ
الرتبوية والتعليمية يف جماالت التعليم املختلفة .و�أنه ميكن للمعلمني والقائمني على العملية
التعليمية �أن ي�ستغلوا هذه املخرجات لالنطالق منها يف معاجلة كثري من امل�شكالت واملع�ضالت
الرتبوية ،وبناء برامج الإ�صالح الرتبوي لها.
وبالنظر �إىل ندرة الدرا�سات العربية حول �أ�ساليب التعلم املف�ضلة والذكاءات املتعددة،
تربز احلاجة �إىل �إجراء درا�سات حول هذين املفهومني التطبيقيني على �أطراف التعلم املختلفة
داخل وخارج م�ؤ�س�سات التعليم الر�سمي يف الوطن العربي.
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تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم
التطبيقية يف �سلطنة عمان
د .حممد �سلمان اجلرايدة
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
جامعة نزوى� -سلطنة عمان

د .حلي�س حممد العرميي
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
جامعة العلوم التطبيقية ب�صور� -سلطنة عمان
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف
�سلطنة عمان .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحثان بتطوير منوذج تقومي بهدف قيا�س
درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف الكليات الآنفة الذكر باالعتماد على منوذج (اجلرايدة،
 .)2006وقد طبقت الدرا�سة على جميع عمداء الكليات وم�ساعديهم ور�ؤ�ساء الأق�سام وقد
بلغ عددهم الإجمايل (.)56
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم
التطبيقية يف �سلطنة عمان عالية ،كذلك �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف تقدير �أفراد الدرا�سة درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف
�سلطنة عمان ،و�أن كفاءةنظم تقنية املعلومات تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي وامل�سمى
الوظيفي .ويف �ضوء هذه النتائج ،فقد �أو�صى الباحثان بعدد من التو�صيات منها� :رضورة
التحديث امل�ستمر لبيانات العاملني يف كليات العلوم التطبيقية ،كذلك �رضورة �إن�شاء الربامج
التطبيقية وت�صميمها من قبل العاملني يف نظم تقنية املعلومات يف هذه الكليات.
الكلمات املفتاحية :كفاءة ،تقنية املعلومات ،نظم تقنية املعلومات.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/11/16 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/15 :م
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This study aimed at evaluating Efficiency of Information Technology Systems in the Colleges of Applied Sciences in Oman. To achieve the objectives
of this study, the researchers have developed an evaluation model to measure
the degree of Efficiency of Information Technology Systems in the these colleges. Based on (Al-Jaraiydaَ s model, 2006).The study was applied on deans
and their Assistants Deans and Heads of Departments all of whom above
summed up to (56).
Results have shown that the degree of the Efficiency of Information
Technology Systems in Colleges of Applied Sciences in Sultanate of Oman
is high. In addition No statistical differences were found in terms among the
evaluation averages of the objects of the study to the degree of the Efficiency
of Information Technology Systems in Colleges of Applied Science in Sultanate of Oman due to educational qualification, work nomination. Then, the
Researchers introduced the following recommendations:-The necessity of
continuous up dating of the information of the employees working Colleges
of Applied Sciences. The necessity to construct application soft wares and
designing them by the personnel in of Information Technology Systems in
Colleges of Applied Sciences working in these Colleges.
Key words: efficiency, information technology, information technology systems.
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تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم
التطبيقية يف �سلطنة عمان
د .حممد �سلمان اجلرايدة
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
جامعة نزوى� -سلطنة عمان

املقدمة

د .حلي�س حممد العرميي
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
جامعة العلوم التطبيقية ب�صور� -سلطنة عمان

�إن املنظور اال�سرتاتيجي يف الإدارة احلديثة يفر�ض على امل�سئولني �رضورة البحث الواعي
وامل�ستمر عن جماالت حت�سني فعالية �أداء منظماتهم ،وكفاءتها وزيادة �إنتاجيتها ،وجودة
خمرجاتها .ونظراً لت�ضخم حجم املنظمات التعليمية املعا�رصة وتعقدها ،وتزايد ال�صعوبات
املالية التي تواجهها ،وتنوع �أن�شطتها ،وت�شابك عملياتها ،وتعقد م�شكالتها ،وتعدد
�أهدافها ،وزيادة عدد الكوادر الب�رشية العاملة فيها نتيجة الإقبال الوا�ضح على التعليم من قبل
�أفراد املجتمع ،وزيادة ظروف املخاطرة ،وعدم الت�أكد الذي يالزم عملية �صناعة القرارات
؛ فقد �أ�صبحت احلاجة ما�سة يف هذه املنظمات التعليمية لنظم تقنية املعلومات التي تعتمد
على احلا�سبات الآلية ؛ ب�سب دورها امل�ؤثر يف جناح املنظمات يف حتقيق �أهدافها ور�سالتها.
و ُت َع ُّد نظم تقنية املعلومات ميدان ًا يخت�ص -ب�شكل عام -بتوفري املعلومات التي تتعلق ب�ش�ؤون
الأفراد والوظائف ال�ستخدامها يف عملية �صناعة القرارات الإدارية.
وعامل اليوم يواجه تغريات وابتكارات �رسيعة ومتوالية يف جمال التطور العلمي والتقني
تتطلب منه -وهو يف بدايات القرن احلادي والع�رشين� -أن يتكيف معها ،ويت�أقلم مع �رسعة
تغريها .وت�أتي نظم تقنية املعلومات يف قمة ما تو�صلت �إليه هذه التطورات والإبداعات
العلمية احلديثة� ،إذ ا�ستطاعت �أن تكت�سب انت�شاراً وا�سع ًا يف خمتلف الن�شاطات الإن�سانية،
و�أ�صبح امتالكها وح�سن ا�ستخدامها مقيا�س ًا هام ًا ملدى منو املجتمعات وتطورها (�أيوب،
.)2000
و�إىل جانب املنظمات الكبرية احلجم متعددة الأن�شطة والأهداف املوجودة يف عاملنا اليوم؛
يعد ع�رص املعلومات ونظمها ،فعلى الرغم من ا�ستعمال الإن�سان للمعلومات
ف�إنّ هذا الع�رص ّ
منذ القدم ؛ �إال �أن التطور التقني احلا�صل حالي ًا �أتاح له فر�صة �أكرب جلمع املعلومات واال�ستفادة
منها ودقتها و�رسعة الو�صول �إليها ومعاجلتها وتخزينها وا�سرتجاعها ب�شكل مل يكن متاح ًا له
بهذا الكم والنوع من قبل .واملعلومات ثروة تتعدى �أهميتها اتخاذ القرارات لت�ستخدم �أي�ض ًا
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يف عمليات �إدارية �أخرى ،كو�ضع اخلطط ور�سم ال�سيا�سات وتعديلها والرقابة ،وتقييم الأداء،
وغريها .فبدون املعلومات ي�صبح اتخاذ الإدارة القرارات �أمراً اعتباطي ًا� ،إذ �إن ا�ستخدامها يف
اتخاذ القرارات يجعلها �أكرث كفاءة يف حتقيق الأهداف ،وبفاعلية �أكرب يف تي�سري حتقيقها
ب�أ�صح الطرق املتاحة (�أبو رم�ضان.)2000 ،
�إن التوجهات اجلديدة ملا �أ�صبح يعرف بـ «جمتمع املعلومات» و�ضع املنظمات يف موقف
الطلب املتزايد نحو توفري املعلومات التي حتتاجها تلك املنظمات بال�رسعة والدقة والكلفة
املنا�سبة ،الأمر الذي جعل الأ�ساليب التقليدية املتبعة يف جمع البيانات ومعاجلتها عاجزة عن
الإيفاء باحتياجات العمل ،ومتطلبات متخذ القرار من املعلومات .وكان البد من �إيجاد نظم
تقنية معلومات قادرة على توفري معلومات �أكرث مالءمة مل�ستخدميها وبال�شكل الذي يراعي
متطلبات امل�ستويات الإدارية املختلفة يف املنظمة ،وقد جاءت نظم تقنية املعلومات بو�صفها
واحدة من النظم القادرة على جمع البيانات ومعاجلتها وت�صنيفها وحفظها ،والتي يحتاجها
متخذو القرار للقيام بكافة جماالت العمل يف املنظمة .وهذا يتطلب ا�ستخدام احلا�سوب
يف عملياتها بهدف الو�صول باملعلومات �إىل �أكرب قدر من الدقة ،وزيادة القدرة على تنوع
املخرجات ،وتوفري الوقت واجلهد مع زيادة القدرة على ا�سرتجاع البيانات واملعلومات يف
ويعد امتالك هذه
وقت �أق�رص ،وتطبيق النماذج الريا�ضية يف عمليات التخطيط والرقابة.
ّ
مهما على جناح هذه املنظمات للقيام مبهامها ووظائفها
النظم وح�سن ا�ستخدامها م�ؤ�رشاً ً
بكفاءة وفاعلية (الزيادي� ،)1993 ،إذ �إن جناحها يف كافة املجاالت يتوقف �إىل حد كبري
على وجود نظام جيد للمعلومات ميدها بكل ما حتتاج �إليه من بيانات ووقائع تتعلق بالأفراد
والوظائف .
ونظم تقنية املعلومات هو جمموعة من املكونات التي تعمل ب�صورة منتظمة ومتفاعلة جلمع
البيانات املتعلقة بالأفراد والوظائف واملنظمة وتخزينها وحتليلها وتف�سريها ،بهدف حتويلها �إىل
معلومات على �شكل تقارير عن الأفراد ،والوظائف التي يحتاجها امل�س�ؤولون التخاذ القرارات؛
بغية رفع كفاءة الأفراد والوظائف واملنظمة وفاعليتها ككل .ويتكون من �أربع ركائز �أ�سا�سية
هي :الربجميات واملعدات و املعلومات والعاملني (.)Carrel & Kuzmits, 1992
وتعد �سلطنة عمان من الدول املتطلعة �إىل مواكبة التطور يف جميع امليادين ،والتي من
�أبرزها :ا�ستخدام نظم تقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سات املختلفة وخ�صو�ص ًا م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،ومبا �أن نظم تقنية املعلومات متعددة الأبعاد واجلوانب ؛ ف�إن جناح ا�ستخدامها يعتمد
على توظيفها ب�صورة فاعلة يف العمليات الإدارية ،ور�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
وت�سهيل العمل .ويتوقف جناح نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة على مالءمة العنا�رص املكونة
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لها ،من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية
يف �سلطنة عمان.
َّ
تعرف �أثر نظام معلومات املوارد
�أجرى دوقمان ) )Doughman, 1997درا�سة هدفت
الب�رشية امل�ستخدم يف �إحدى �رشكات الألب�سة الأردنية ،والتي ت�صدر جميع �إنتاجها من املالب�س
�إىل الأ�سواق الأوروبية والأمريكية ،كذلك قامت الدرا�سة على حتليل وت�صميم نظام معلومات
يف �إدارة القوى العاملة يف هذه ال�رشكة ،ومت ا�ستخدام �أ�سلوب Data flow Diagrams
بو�صفها �أداة حتليل وت�صميم النظام .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن مدخالت النظام الي�ستخدم
جميع عنا�رصها يف التقارير املحو�سبة للنظام ،و�أن هذه التقارير هي بحد ذاتها غري كافية
لإعطاء املعلومات ال�رضورية للم�ساعدة يف حتقيق �أهداف �إدارة القوى الب�رشية يف امل�ؤ�س�سة.
كما �أظهرت نتائج التحليل �أن هناك بع�ض الأخطاء يف عمليات النظام ،بع�ض منها متعلق
بت�صميم النظام ،وبع�ضها الآخر متعلق بت�صميم املعلومات.
�أما درا�سة كل من �ستفينز وكيل و�أوفر�سمان ((Steven, Cahil & Oversman, 1994
فقد هدفت معرفة �أثر ا�ستخدام نظم املعلومات املحو�سبة يف �إنتاجية القطاع العام يف �أربعني
والية �أمريكية ،وقد ت�ضمنت عينة الدرا�سة ( )566مديراً ،يف كل م�ستويات الإدارة العليا
والو�سطى والتنفيذية .وقد متخ�ضت الدرا�سة عن النتائج الآتية :لقد �أظهرت نظم املعلومات
إيجابيا على القرارات املتعلقة باملوارد الب�رشية ،وكذلك القرارات املتعلقة
املحو�سبة ت�أثريا � ً
باملوارد املالية والكفاءة التنظيمية ،وقد �أظهرت نظم املعلومات املحو�سبة ت�أثريا �سلبي ًا يف ر�ضا
العاملني وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات.
�أجرى �أيوب ( )2000درا�سة هدفت تعرف درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات وجناحها
من وجهة نظر امل�ستفيد يف املن�ش�آت ال�سعودية ال�صغرية ،كذلك حتديد بع�ض العوامل التي
قد ت�ؤثر يف كفاءة تقنية املعلومات من وجهة نظر امل�ستفيد يف هذه املن�ش�آت ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أنّ درجة كفاءة تقنية املعلومات امل�ستخدمة يف املن�ش�آت من وجهة نظر امل�ستفيد
عالية من حيث متيز نظام املعلومات بـ :قدرته على تلبية احتياجات امل�ستفيدين من املعلومات
وعر�ضها بال�صورة املالئمة طبق ًا الحتياجاتهم ،و�سهولة ا�ستخدامه والتعامل معه والو�صول �إىل
املعلومات املخزنة ،وقدرته على تزويد امل�ستفيدين من املعلومات التي يتم جتديدها وحتديثها
با�ستمرار تبع ًا للتغريات التي تطر أ� عليها ،وقدرته يف احلفاظ على �رسية املعلومات و�سهولة
ا�ستخدامه للإجراءات املتعلقة ب�أمن البيانات و�إمكانية عدم تلفها �أو ن�سخها �أو التالعب بها.
بينما هدفت درا�سة �أبو رم�ضان (� )2000إىل تقييم دور املعلومات الإدارية يف �صنع
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القرارات الإدارية يف اجلامعة الأردنية ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )186فرداً ي�شكلون ما ن�سبته
( )79.1من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وقد
طور الباحث ا�ستبانة جلمع البيانات .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة بني دقة املعلومات
التي يقدمها نظام املعلومات الإداري يف اجلامعة الأردنية وا�ستخدام املديرين لهذه النظم
يف �صنع قراراتهم الإدارية ،و�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا� ،أن قوة هذه العالقة ترتاوح ما بني
القوية والقوية جداً ،كذلك �أظهرت �أن هناك عالقة بني مالءمة املعلومات التي يقدمها نظام
املعلومات الإداري يف اجلامعة الأردنية وا�ستخدام املديرين لهذه النظم يف �صنع قراراتهم
الإدارية ،و�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا �أن قوة هذه العالقة ترتاوح ما بني القوية وال�ضعيفة.
و�أجرى كل من بالفيا وكومار ) (Palvia & Kumar, 2001درا�سة �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام
الإدارة العليا نظم املعلومات ،ي�سهم يف توفري املعلومات الالزمة للمديرين التنفيذيني بغية
تدعيم عملية اتخاذ القرارات� ،سيما يف �إطار العوملة وانت�شار ال�رشكات بفروعها املختلفة
يف �أنحاء العامل� ،إذ �أنّ احلاجة �أ�صبحت �أكرث �إحلاح ًا من قبل للمعلومات الداخلية املتوافرة يف
قاعدة البيانات ،وكذلك احلاجة �إىل املعلومات اخلارجية للمنظمة ،وكذلك ظهرت احلاجة
�إىل املعلومات املبنية على احلا�سوب ،وقد دلت النتائج التي متخ�ضت عنها الدرا�سة على
الآتي :ت�أكيد �أهمية نظم املعلومات وتوفريها للإدارة العليا يف عملية اتخاذ القرارات� ،إبراز
�أهمية نظم املعلومات التي تتطلبها ال�رشكات العاملية وال�رشكات املتعددة اجلن�سيات ،ت�أكيد
�أهمية نظم املعلومات التي يتم من خاللها تغطية احتياجات املديرين التنفيذيني من املعلومات
املحلية والعاملية.
�أما درا�سة كل من �أ�شيل وجوبري ) (Ashill & Jobber, 2001فقد هدفت حتديد اخل�صائ�ص
النوعية للمعلومات التي يحتاجها مديرو الت�سويق التنفيذيني والالزمة التخاذ قرارات فعالة
والناجتة عن نظام معلومات الت�سويق يف املنظمة .وقد �أجريت هذه الدرا�سة على جمموعة
من املنظمات ال�صناعية يف بريطانيا حيث مت مقابلة ( )20مديراً تنفيذي ًا يف جمال الت�سويق
يف من�ش�آت �صناعية خمتلفة .وقد خل�صت هذه الدرا�سة �إىل �أن من �أكرث اخل�صائ�ص الواجب
توافرها يف املعلومات هي (الدقة واحلداثة و�إمكانية احل�صول عليها ب�رسعة ويف الوقت
املنا�سب التخاذ القرارات ،وكذلك ارتباطها بامل�شكلة املراد اتخاذ قرار ب�ش�أنها).
وقام نينو ( )2001بدرا�سة هدفت قيا�س كفاءة نظم املعلومات و�أثرها يف فاعلية اتخاذ
القرارات يف فروع بنك الإ�سكان يف �إقليم ال�شمال يف الأردن ،وقد �أظهرت النتائج �أن هناك
عالقة �إيجابية بني نظم املعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود

93

``¿

2010 000```e
-2

تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات

94

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .حممد اجلرايدة ،د .حلي�س العرميي

�أنظمة معلومات فاعلة ت�ؤثر �إيجابي ًا يف م�ستويات الأداء ،ويف نوعية اخلدمات التي تقدمها
امل�ؤ�س�سات من حيث النوعية وال�رسعة ،وبالن�سبة ملدى كفاءة نظم املعلومات يف فروع بنك
الإ�سكان يف �إقليم ال�شمال يف الأردن ،وعالقتها بفعالية اتخاذ القرارات ،مت التو�صل �إىل� :أن
هناك عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني كفاءة نظم املعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات يف
فروع البنك ،فالعاملون يف نظم املعلومات يتمتعون بكفاءة عالية ،و�أن �إدخال نظم معلومات
متطورة للمعلومات� ،أدى �إىل تنويع �أن�شطة البنك وخلق وظائف جديدة ،و�أن متغري نوعية
الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم املعلومات ي�شري �إىل �أنها تتمتع بكفاءة عالية.
كما هدفت درا�سة الذنيبات ( )2003معرفة العالقة بني نظم املعلومات الإدارية
املحو�سبة و�أداء العاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية احلكومية ،كذلك بيان م�ستوى اال�ستفادة من
نظم املعلومات الإدارية املحو�سبة من وجهة نظر املبحوثني ،كما هدفت تعرف م�ستوى �أداء
العاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية احلكومية ،و�أهمية �أبعاد نظام املعلومات الإدارية من وجهة
نظر املبحوثني ،حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وقد طور الباحث ا�ستبانة
جلمع البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج من �أهمها� :أن م�ستوى اال�ستفادة من
نظم املعلومات الإدارية املحو�سبة كانت مرتفعة ،وت�صورات املبحوثني لأهمية �أبعاد نظام
املعلومات الإدارية املحو�سبة كانت مرتفعة و�شملت الأبعاد الآتية:حداثة الأجهزة ،كفاءة
العاملني يف النظام ،مالءمة الربجميات امل�ستخدمة ،الكفاءة االقت�صادية ومالءمة املعلومات
املتوافرة ،ت�صورات املبحوثني لأدائهم يف امل�ؤ�س�سات املبحوثة كانت متو�سطة ،وجود عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني نظم املعلومات الإدارية املحو�سبة و�أداء العاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية
احلكومية.
و�أجرى اخلرو�صي ( )2003درا�سة هدفت درا�سة ودرجة مالءمة عنا�رص نظم املعلومات
الإدارية امل�ستخدمة يف املديريات والدوائر العامة بوالية �صحار يف �سلطنة عمان وحتليلها،
وتعرف �أثر عنا�رص نظم املعلومات الإدارية على م�ستوى الأداء يف هذه الدوائر .وقد �أجريت
الدرا�سة على عينة تتكون من املوظفني امل�ستخدمني �أجهزة احلا�سوب امل�ستخدمة يف ت�شغيل
نظم املعلومات الإدارية يف ع�رش مديريات يف الوالية ،ومت ا�ستخدام ا�ستبانة م�صممة لهذه
الغاية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة مالءمة نظم املعلومات الإدارية امل�ستخدمة كانت
مقبولة يف املجاالت الآتية :الكفاءة االقت�صادية لنظم املعلومات و مالءمة املعلومات التي
يوفرها النظام و موا�صفات �شبكة املعلومات امل�ستخدمة و كفاءة العاملني يف نظم املعلومات،
يف حني كانت درجة املالءمة �أقل من درجة القبول يف جمال الربجميات امل�ستخدمة .كما
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�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة
مالءمة مكونات نظم املعلومات الإدارية ،وتعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة (اجلن�س و العمر
وامل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة و الوظيفة ) .وبينت الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية قوية
بني جميع مكونات نظم املعلومات الإدارية من جهة ،وم�ستوى الأداء الإداري من جهة
�أخرى ،مما يدل على �أن نظم املعلومات الإدارية امل�ستخدمة� ،أ�سهمت ب�شكل كبري يف حت�سني
م�ستوى الأداء الإداري للتقليل من الهدر يف املوارد الب�رشية.
و�أجرى اجلرايدة ( )2006درا�سة هدفت تقومي درجة فاعلية نظام معلومات املوارد
الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير
منوذج تقومي؛ بهدف قيا�س درجة فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من جميع مديري الإدارة يف مركز وزارة الرتبية
والتعليم ،واملديرين املخت�صني يف مركز الوزارة ،ومن جميع مديري الرتبية والتعليم يف
املحافظات والألوية ،ور�ؤ�ساء �أق�سام املوظفني يف مديريات الرتبية.
وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة على النحو الآتي� :أن درجة فاعلية نظام معلومات املوارد
الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم كانت عالية بالن�سبة �إىل كفاءة العاملني يف النظام ،ومالءمة
الأجهزة احلا�سوبية ،ومرونة املعلومات ،و�سهولة ا�ستخدام نظام املعلومات ،و�رسية املعلومات
يف النظام ،ومالءمة معلومات النظام ،بينما كانت درجة الفاعلية متو�سطة بالن�سبة ملالءمة
الربجميات امل�ستخدمة ،وكفاءة العمليات يف النظام .عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة فاعلية نظام
معلومات املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن وتعزى ل�سنوات اخلربة وامل�ؤهل
العلمي.
ويت�ضح لنا من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
– ا�ستخدمت غالبية الدرا�سات ال�سابقة املنهج الو�صفي؛ وذلك ملنا�سبته هذا املو�ضوع ،كما
ا�ستخدمت اال�ستبانة بو�صفها �أداة جلمع البيانات التي تتعلق بالدرا�سة.
– ركزت معظم الدرا�سات يف حتليلها نظم املعلومات على املكونات الآتية :العاملني يف جمال
نظم املعلومات والربجميات ،واملعدات ،والأجهزة ،والإجراءات.
 ندرة الدرا�سات التي تناولت بالتحليل كفاءة نظم تقنية املعلومات يف م�ؤ�س�سات التعليمالعايل يف الوطن العربي.
– ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة ب�إثراء البعد النظري والعلمي املت�ضمن خاللها
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ويف بناء اال�ستبانة اخلا�صة بالدرا�سة ،مما �أ�سهم يف ن�ضوج �أداة الدرا�سة و�شمولها و�صدقها ،كما
مت اال�ستفادة من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة ومعرفة التوافق �أو التعار�ض بينها.
تعد درا�سة حتليلية ا�ستخدمت منوذج
وتتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها ّ
تقييم مقرتح مت تطويره لقيا�س درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف هذه امل�ؤ�س�سات املهمة
باالعتماد على منوذج اجلرايدة ( )2006وي�ضم هذا النموذج  49معياراً .وذلك من منطلق
نب منوذج تقييم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل حتى الآن ،يف حني نالحظ �أن الدرا�سات
�أنه مل ي َ
ال�سابقة مل ت�ستخدم مناذج تقييم لقيا�س فاعلية نظم املعلومات ،بل اكتفت با�ستخدام اال�ستبانة
بو�صفها �أداة جلمع البيانات وحتليلها.
ومتيزت كذلك با�ستخدامها اخل�صائ�ص الدميغرافية والوظيفية ،بو�صفها متغريات م�ستقلة
�إىل جانب املتغري الأ�سا�سي مكونات نظم تقنية املعلومات ،مما �ساعد على �شمولية درا�سة كفاءة
نظم تقنية املعلومات وقيا�سها يف رفع م�ستوى الأداء يف هذه الكليات من حيث مكونات
جتر مثل هذه الدرا�سة على القطاع العام يف
هذه النظم وخ�صائ�ص امل�ستفيدين منها ،حيث مل َ
�سلطنة عمان ،وخ�صو�ص ًا يف منظمات خدمية متار�س �أن�شطة مهمة وم�ؤثرة يف حياة املجتمع،
وهي كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان ،التي �أ�صبحت ت�ضم �أعداداً كبرية من العاملني
فيها واملتعاملني معها.

م�شكلة الدرا�سة

تعد �سلطنة عمان من الدول املتطلعة �إىل مواكبة التطور يف جميع امليادين ،والتي من �أبرزها
ا�ستخدام نظم تقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سات املختلفة وخ�صو�ص ًا يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،ومبا �أنه نظم تقنية املعلومات متعددة اجلوانب ،ف�إن ا�ستخدامها يعتمد على توظيفها
ب�صورة فاعلة يف العمليات الإدارية ور�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات وت�سهيل العمل.
�إذ يتوقف جناح نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة على مالءمة العنا�رص املكونة لها ،وتتمثل
م�شكلة الدرا�سة يف تعرف درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف
�سلطنة عمان.

هدف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة
عمان ،لذا تهدف هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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ال�س�ؤال الأول :ما درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان ؟
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير �أفراد عينة الدرا�سة كفاءة نظم
تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان عند م�ستوى داللة ()0.05 = α
تعزى للم�ؤهل العلمي؟
ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير �أفراد عينة الدرا�سة كفاءة نظم
تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان عند م�ستوى داللة ()0.05 = α
تعزى للم�سمى الوظيفي؟

�أهمية الدرا�سة
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ميكن تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء:
 - 1حتددت �أداة الدرا�سة باملجاالت الآتية :كفاءة العاملني يف نظم تقنية املعلومات ،ومالءمة
الربجميات امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات ،ومالءمة الأجهزة احلا�سوبية امل�ستخدمة يف

```Y

حمددات الدرا�سة

`¡U

تنبع �أهمية الدرا�سة مما ي�أتي:
تعد هذه الدرا�سة حتليلية نظمية لواقع نظم تقنية املعلومات يف م�ؤ�س�سات تعليمية رائدة،
ّ
وتعد من الدرا�سات القليلة – ح�سب علم
وهي كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان،
ّ
الباحثني  -التي �ستتناول بالدرا�سة كفاءة نظم تقنية املعلومات ودورها يف رفع م�ستوى الأداء
يف هذه امل�ؤ�س�سات .ومن املتوقع �أن يكون لنتائج هذه الدرا�سة �إ�سهام حديث ومتوا�ضع يف
�إلقاء ال�ضوء على �أهمية نظم تقنية املعلومات ،وخ�صو�صا يف جمال اتخاذ القرارات ور�سم
ال�سيا�سات التي تتعلق بالعاملني والوظائف ،والقيام بوظائف الرقابة والتخطيط ،وح�سابات
املوارد الب�رشية ،وتخطيط امل�سار الوظيفي ،وتقييم �سيا�سات وممار�سات املوارد الب�رشية .كذلك
تعرف اجتاهات امل�ستفيدين من نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة يف كليات العلوم التطبيقية
يف �سلطنة عمان ودرجة تقوميهم لها من حيث الربامج ،واملعلومات التي تقدمها و�سهولة
ا�ستخدامها و�رسعتها ،واحلفاظ على �أمن البيانات .ويتوقع �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف حتديد
و�إي�ضاح جوانب الق�صور يف هذه النظم ،والتي ميكن �أن متثل عقبة يف جناحها وزيادة كفاءتها
من �أجل تذليل تلك امل�شكالت والعقبات ومعاجلتها واقرتاح احللول املنا�سبة ،والتو�صل �إىل
نتائج وتو�صيات قد ت�ساعد يف رفع م�ستوى كفاءة هذه النظم وتطويرها.
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نظم تقنية املعلومات ،و�سهولة ا�ستخدام نظم تقنية املعلومات ،ومالءمة معلومات نظم تقنية
املعلومات ،ومرونة معلومات نظم تقنية املعلومات ،كفاءة العمليات يف نظم تقنية املعلومات،
و�رسية املعلومات يف نظم تقنية املعلومات ،والدعم والتدريب مل�ستخدمني النظم.
 -2اقت�رصت الدرا�سة على عمداء كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان وم�ساعديهم
ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية وامل�ساندة ؛ كونهم م�سئولني عن اتخاذ القرارات ور�سم ال�سيا�سات
التي تتعلق بالعاملني والوظائف.

التعريفات الإجرائية

الكفاءة :يق�صد بها قدرة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان
على حتقيق الأهداف التي و�ضعت من �أجلها ،ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة :قدرتها على رفع
م�ستوى الأداء من خالل توفريها معلومات مالئمة و دقيقة و �شاملة وذات توقيت منا�سب
عن الأفراد والوظائف يف هذه الكليات؛ بغية رفع كفاءة م�ستوى الأداء فيها.
نظام تقنية املعلومات :ويق�صد بها جمموعة املكونات التي تعمل ب�صورة منظمة ومتفاعلة
جلمع البيانات املتعلقة بالأفراد والوظائف يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان،
وتخزينها وحتليلها وتف�سريها ،بهدف حتويلها �إىل معلومات على �شكل تقارير عن الأفراد
والوظائف التي يحتاجها امل�س�ؤولون يف هذه الكليات لرفع كفاءة الأداء فيها.
املعلومات :هي بيانات تتعلق بالأفراد والوظائف يتم جتميعها و�إدخالها يف احلا�سوب بهدف
معاجلتها من خالل عمليات التحليل والتف�سري والت�صنيف والفهر�سة والتخزين ،بحيث يكون
لها فائدة حقيقية ومدركة للم�س�ؤولني يف تلك الكليات.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

يت�ضمن هذا اجلزء و�صف جمتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أدوات الدرا�سة وخ�صائ�ص �صدقها
وثباتها ،و�أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية.

منهج الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة يف الكليات
التطبيقية يف �سلطنة عمان ،ومن �أجل ذلك مت االعتماد على املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك
لقدرته على تزويدنا باملعلومات ال�رضورية ،ومن ثم حتليل هذه املعلومات وتف�سريها للو�صول
�إىل النتائج التي ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق الأهداف املرجوة من الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع عمداء كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان وعددهم
( ،)6وم�ساعدي العمداء وعددهم ( ،)9ومن جميع ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية وامل�ساندة يف
كليات العلوم التطبيقية( ،)41للعام الدرا�سي ( 2009/2008وزارة التعليم العايل ،الكتاب
ال�سنوي لإح�صاءات التعليم العايل  ،) 2009/2008وقد بلغ عددهم الإجمايل ()56
عميداً ونائب عميد ورئي�س ق�سم ،وعينة الدرا�سة هي جمتمع الدرا�سة نظراً ل�صغر حجمه.
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بعد ذلك طور الباحثان ا�ستبانة ب�إعادة �صياغة معايري منوذج التقومي والبالغ عددها ()57
معياراً على �شكل فقرات يف هذه اال�ستبانة ،وعليه ا�شتملت اال�ستبانة على ( )57فقرة،
تندرج حتت ت�سعة جماالت رئي�سة ،وكل جمال يندرج حتته عدد من الفقرات.

½

ثاني ًا :اال�ستبانة

f
`

قام الباحثان بتطوير منوذج قيا�س درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم
التطبيقية يف �سلطنة عمان ،من خالل االعتماد على منوذج(اجلرايدة ،)2006 ،حيث القى
هذا النموذج قبو ًال كبرياً يف جمال التطبيق ،وا�ستخدم يف كثري من الدرا�سات بو�صفه مقيا�س
معرفة فاعلية نظم املعلومات وكفاءتها ،من خالل تركيزه على تقييم نوعية مدخالت هذه
النظم وعملياتها وخمرجاتها .تكون من ( )60معياراً اندرجت حتت ت�سعة �أبعاد رئي�سية،
وللت�أكد من �صدق النموذج ،قام الباحثان بعر�ضه على جمموعة من املحكمني املخت�صني يف
جمال نظم املعلومات يف اجلامعات الأردنية ،وبلغ عددهم ( )11حمكم ًا ،وطلب منهم �إبداء
�آرائهم ومالحظاتهم على معايري النموذج من حيث �سالمة �صياغتها و�سهولة فهمها ،ودرجة
�شموليتها ،وات�ساق عباراتها ،وان�سجامها مع �أهداف الدرا�سة .وقد مت الأخذ ببع�ض املقرتحات
التي �أدىل بها املخت�صون ،و�إجراء بع�ض التعديالت يف �صياغة بع�ض املعايري ،وحذف بع�ض
املعايري غري املنا�سبة ،والتي مل يجمع على مالءمتها ملو�ضوع الدرا�سة والبعد الذي و�ضعت
فيه  %90من املحكمني ،و�إ�ضافة عدد من املعايري ح�سب ورودها يف املالحظات من �أع�ضاء
املحكمني ،وبعد �أن ا�ستقر منوذج التقومي ب�صورته النهائية.

```Y

�أوال – منوذج تقومي
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لقيا�س درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات من وجهة نظر امل�ستفيد يف كليات العلوم التطبيقية
يف �سلطنة عمان ،ا�ستخدمت الدرا�سة الأدوات الآتية:
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�أدوات الدرا�سة
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تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات

�صدق الأداة
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قام الباحثان بعر�ض كل من اال�ستبانة ومنوذج التقومي مع ًا على جمموعة املحكمني ،ممن
لهم عالقة مبو�ضوع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية واجلامعات
العمانية (احلكومية واخلا�صة ) ،وبلغ عددهم 13حمكم ًا .وطلب من املحكمني �إبداء
�آرائهم ومالحظاتهم على فقرات اال�ستبانة من حيث :مطابقة معايري منوذج التقومي لفقرات
اال�ستبانة ،وال�صياغة اللغوية لفقرات اال�ستبانة ،وو�ضوح فقرات اال�ستبانة .وعلى �ضوء ما
ورد من املحكمني من �أراء ومالحظات مت �إجراء التعديالت املنا�سبة بتعديل بع�ض الفقرات،
�أو �إعادة �صياغتها لتتنا�سب واملجال الذي و�ضعت من �أجله .و�أ�صبحت اال�ستبانة ب�صورتها
النهائية ( )57فقرة .
وقد مت ت�صحيح ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة على النحو الآتي:
 �أعطيت الدرجة ( )5لال�ستجابة التي متثل «�أوافق بدرجة عالية جداً». �أعطيت الدرجة ( )4لال�ستجابة التي متثل «�أوافق بدرجة عالية». �أعطيت الدرجة ( )3لال�ستجابة التي متثل «�أوافق بدرجة متو�سطة». �أعطيت الدرجة ( )2لال�ستجابة التي متثل «�أوافق بدرجة منخف�ضة». �أعطيت الدرجة ( )1لال�ستجابة التي متثل «�أوافق بدرجة منخف�ضة جداً».بحيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات
العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان والعك�س �صحيح ،وقد مت تق�سيم درجة كفاءة نظم تقنية
املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان �إىل ثالثة م�ستويات ،بناء على متو�سطات
الإجابات ،وقد ا�ستخدم الباحثان ال�سلم الت�صنيفي من خالل تق�سيم الدرجة العظمى ()5
على ثالث فئات مت�ساوية �ضمن املدى ( ،) 5 - 1بحيث �إن جميع املتو�سطات التي تقع
�ضمن املدى ( ) 2.49 – 1تقع يف مدى الدرجة املنخف�ضة (�أوافق بدرجة منخف�ضة �أو
منخف�ضة جداً ) كما �أن املتو�سطات احل�سابية التي تقع �ضمن املدى ( ) 3.49 –2.50تقع
فى مدى الدرجة املتو�سطة ،و�أخرياً ف�إن املتو�سطات احل�سابية التي تقع �ضمن املدى (3.50
–  ) 5تقع يف مدى الدرجة العالية (�أوافق بدرجة عالية �أو �أوافق بدرجة عالية جدا ) كما هو
مو�ضح بال�شكل الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية
يف �سلطنة عمان؟»
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جماالت الأداة.
وقد ا�ستخدم الباحثان املقيا�س الآتي للحكم على متو�سطات �إجابات �أفراد العينة:
( ) 5 -3.51درجة فاعلية عالية.
( ) 3.50 -2.51درجة فاعلية متو�سطة.
( )2.5 -1درجة فاعلية منخف�ضة.

¡``
````````Y GC I

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

`G Ä

بعد �أن مت جتميع اال�ستبانات قام الباحثان بتفريغها وذلك ب�إعطاء كل �إجابة عن كل فقرة
من اال�ستبانة قيمة رقمية ،ومت �إدخالها �إىل احلا�سوب ومعاجلتها با�ستخدام الرزمة الإح�صائية
( )spssمن �أجل احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وحتليل
التباين لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقراتها.

½

املعاجلة الإح�صائية

```Y

لكافة جماالت الدرا�سة الت�سع حيث بلغ قيمة معامل الثبات الكلي للأداة ( )0.98وهي
مقبولة لإغرا�ض البحث العلمي.

10
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مت الت�أكد من ثبات الأداة من خالل احت�ساب معامل كرونباخ �ألفا ()Cronbach Alpha
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ثبات الأداة
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ال�شكل رقم ()1
ال�سلم الت�صنيفي ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
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تقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات

�أوال :نتائج املجال الأول :كفاءة العاملني يف نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)1
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اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال الأول مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية
الرتبة

م

الفقرات

1

3

2

2

3

1

3
3
6
7

4
7
9
8

8

6

9

5

يبدي العاملون ا�ستجابة عالية الحتياجات امل�ستفيدين من النظام
ميتلك العاملون يف النظم القدرة على التكيف مع املتطلبات اجلديدة
للعمل
تتنا�سب م�ؤهالت العاملني يف نظم تقنية املعلومات مع طبيعة الأعمال
املوكلة لهم
يحافظ العاملون يف النظم على عالقة قوية مع امل�ستفيدين من النظام
يظهر العاملون رغبة وا�ضحة للتغيري والتطوير
ميتلك العاملون يف نظم تقنية املعلومات خربات كافية للعمل
ميتلك العاملون يف نظم تقنية املعلومات مهارات منا�سبة للعمل
يتم تدريب العاملني يف نظم تقنية املعلومات ب�شكل دوري لتطوير
مهاراتهم يف العمل
يتنا�سب عدد العاملني يف النظم مع طبيعة املهام املوكلة �إليهم
املتو�سط احل�سابي العام

املتو�سط
احل�سابي
3.91

االنحراف
املعياري
0.87

3.78

0.79

3.76

1.02

3.76
3.76
3.69
3.67

0.84
0.84
0.72
0.61

3.16

1.18

2.91
3.60

1.04
0.56

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( )3.91 -2.91وبانحرافات معيارية ما بني (� ،) 1.18-0.61إذ نالت الفقرة (« )3يبدي
العاملون ا�ستجابة عالية الحتياجات امل�ستفيدين من النظام» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ
( ) 3.91وبانحراف معياري ( ،)0.87يليها الفقرة (« )2ميتلك العاملون يف النظم القدرة
على التكيف مع املتطلبات اجلديدة للعمل» مبتو�سط ح�سابي ( )3.78وبانحراف معياري
( .)0.79كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« ،)5يتنا�سب
عدد العاملني يف النظم مع طبيعة املهام املوكلة �إليهم» مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.91وبانحراف
معياري (.)1.04
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة بكفاءة العاملني يف نظم تقنية
املعلومات ( )3.60وبانحراف معياري ( ،)0.84مما يدل على �أن درجة كفاءة العاملني
يف نظم تقنية املعلومات عالية .وقد يعزى �سبب ارتفاع تقديرات �أفراد الدرا�سة لفقرات
هذا املجال ؛ لكفاءة العاملني يف نظم تقنية املعلومات يف الكليات التطبيقية� ،إذ �أنهم يلبون
احتياجات امل�ستفيدين بدرجة عالية ،وميتلكون القدرة على التكيف مع متطلبات العمل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل امتالكهم امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة للعمل �إذ �أن الن�شاطات املطلوب
�إجنازها يف نظم تقنية املعلومات يف الكليات التطبيقية من :حتليل الأنظمة وت�صميمها و�إعداد
الربامج و�صياغتها ،و�إدارة عمليات املعاجلة ،و�إدارة قواعد البيانات ،و�إدارة النظام ب�شكل
عام تتطلب �أفرا ًدا يحملون م�ؤهالت علمية تخت�ص يف علوم احلا�سوب والربجمة ،ولديهم
الرغبة الوا�ضحة للتغيري والتطوير؛ ملواجهة متطلبات العمل اجلديدة ،وحر�ص كليات العلوم
التطبيقية على تدريب العاملني لديها ب�شكل دوري لتطوير مهاراتهم يف العمل .وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج درا�سات( :اجلرايدة2006 ،؛ �أيوب2000 ،؛ الذنيبات2003 ،؛
نينو2001،؛ .(Dough man, 1997
ثاني ًا :نتائج املجال الثاين :مالءمة الربجميات امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة
يف اجلدول رقم (.)2

5

14

7

10

8

17

9

11

3.58

0.71

3.51

0.79

3.36

0.75

3.33
3.56

1.06
0.512

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أنّ املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني ( ،)3.78 -3.33وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.06 – 0.69إذ نالت الفقرة
(« )12متتاز �إجراءات ت�شغيل الربامج امل�ستخدمة بال�سهولة والو�ضوح» �أعلى متو�سط
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18

3.64

0.82
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2

16

3.67

0.79
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2

15

3.67

0.82
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متتاز �إجراءات ت�شغيل الربامج امل�ستخدمة بال�سهولة والو�ضوح
توفر الربامج امل�ستخدمة قواعد بيانات للعاملني ي�سهل الرجوع �إليها
وقت احلاجة
توفر الربامج امل�ستخدمة �إمكانية ترتيب بيانات العاملني ح�سب �أ�س�س
معينة
تتوافق الربجميات مع طبيعة الأجهزة احلا�سوبية امل�ستخدمة يف نظم
تقنية املعلومات
ميكن �إعادة النظر يف ت�صميم الربجميات نتيجة التطورات اجلديدة
يف العمل
تت�صف الربامج امل�ستخدمة يف النظم باحلداثة والتجاوب مع متطلبات
العمل
تلبي الربامج امل�ستخدمة يف النظم احتياجات العمل
متتلك نظم تقنية املعلومات مزايا حتول دون حدوث �أخطاء من
امل�ستخدم
ميكن تعديل الربامج امل�ستخدمة وتطويرها ب�سهولة
املتو�سط احل�سابي العام

```Y

الرتبة

م

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
3.78

االنحراف
املعياري
0.69

10
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال الثاين مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
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ح�سابي حيث بلغ ( ) 3.78وانحراف معياري ( )0.69يليها الفقرة (« )15توفر الربامج
امل�ستخدمة قواعد بيانات للعاملني ي�سهل الرجوع �إليها وقت احلاجة» مبتو�سط ح�سابي
( )3.67وانحراف معياري ( )0.82كما اظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات
كان للفقرة (« )11ميكن تعديل الربامج امل�ستخدمة وتطويرها ب�سهولة» مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.33وانحراف معياري (.) 1.06
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبالءمة الربجميات امل�ستخدمة
يف نظام معلومات املوارد الب�رشية ( )3.56وبانحراف معياري ( ،)0.82وقد يعزى ارتفاع
تقديرات �أفراد الدرا�سة لفقرات املجال �إىل �أن الربجميات امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات
متتاز بال�سهولة والو�ضوح ؛ نظراً لوجود خطوات وتعليمات وا�ضحة وحمددة لإجناز العمليات
احلا�سوبية كافة ،وتوافقها مع طبيعة الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات ،ومرونتها
مبا يتوافق مع التطورات اجلديدة يف العمل بحيث ميكن تعديلها وتطويرها ب�سهولة �إذ �إن
متطلبات العمل متجددة با�ستمرار ،وحتتاج �إىل معلومات عن العاملني تكون مرتبة ح�سب
�أ�س�س معينة ،مثل الأقدمية يف التعيني واملبا�رشة يف الوظيفة� ،إ�ضافة �إىل برجمة هذه الربامج يف
هذه الكليات ،وقدرتها على تقدمي خدمات مهمة جدا تتمثل يف توفري بيانات معينة بالعاملني،
وميكن �إجراء بع�ض التعديالت عليها بهدف �إدخال بيانات جديدة� ،أو تعديل بيانات معينة �أو
حذف بيانات غري �رضورية ،خ�صو�ص ًا �أن بيانات العاملني عر�ضة للتغيري امل�ستمر .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سات(:اجلرايدة2006 ،؛ .(Dough man, 1997
ثالث ًا :نتائج املجال الثالث :مالءمة الأجهزة احلا�سوبية امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات،
مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال الثالث مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية
الرتبة

م

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

20

2

21

3.95

0.80

3

19

3.87

0.72

4
5

24
22

تتنا�سب نوعية الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات مع
متطلبات العمل
يتوافر عدد كاف من الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات
متتاز الأجهزة امل�ستخدمة بقدرات تخزينية كافية تلبي احتياجات
العمل
ت�ستخدم نظم تقنية املعلومات �أجهزة حا�سوبية ذات �سرعة عالية
يتم �صيانة الأجهزة امل�ستخدمة يف النظم با�ستمرار

3.98

0.65

3.62
3.20

0.99
1.25

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()3

105

املجلد  11العدد  2يونيو 2010
¡``
````````Y GC I

10

f
`

`G Ä
½

يتبني من اجلدول رقم (� )3أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( ) 3.98 -2.91وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.25-0.65إذ نالت الفقرة ()20
« تتنا�سب نوعية الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات مع متطلبات العمل « �أعلى
متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( ،) 3.98وانحراف معياري ( ،)0.65يليها الفقرة (،)21
« يتوافر عدد كاف من الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات « مبتو�سط ح�سابي
( )3.95وانحراف معياري ( .)0.80كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات
كان للفقرة (« ،)23متتاز الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات بقلة حدوث الأعطال
الفنية فيها» مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.91وانحراف معياري (.)1.04
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبالئمة الأجهزة احلا�سوبية
( )3.59وبانحراف معياري ( ،)0.76ما يدل على �أن درجة مالئمة الأجهزة احلا�سوبية
امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات عالية .وقد يعزى �سبب ارتفاع تقديرات �أفراد الدرا�سة
لفقرات هذا املجال ؛ لكفاءة الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات يف
الكليات التطبيقية ،وقدرتها على حفظ وتخزين بيانات العاملني يف هذه الكليات،
وخ�صو�ص ًا �أن هذه الكليات �أ�صبحت ت�ضم �أعدا ًدا من العاملني والطالب ،ومن الطبيعي �أنْ
يتطلب هذا الأمر توافر �أجهزة ذات قدرات تخزينية كافية .كذلك يعزى �إىل منا�سبة نوعية
الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات من حيث منا�سبتها ملتطلبات العمل ،كفاية
عددها ،وقدرتها على تخزين بيانات العاملني بكميات كبرية ،و�رسعتها العالية ،وقلة حدوث
الأعطال فيها ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (اجلرايدة.)2006 ،
رابع ًا :نتائج املجال الرابع� :سهولة ا�ستخدام نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف اجلدول رقم
(.)4
يتبني من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( )3.98 -2.91وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)0.92-0.67إذ نالت الفقرة ()26
«تت�صف نظم تقنية املعلومات ب�سهولة الإفادة منها» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ

```Y

3.95

0.765

`d G h ``Ç`»`d G

6

23

متتاز الأجهزة امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات بقلة حدوث
الأعطال الفنية فيها
املتو�سط احل�سابي العام

2.91

1.04

`¡U

الرتبة

م

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري
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( ،)3.78وانحراف معياري ( ،)0.79يليها الفقرة (« ،)28تت�صف نظم تقنية املعلومات
ب�سهولة الو�صول �إليها» مبتو�سط ح�سابي ( )3.75وانحراف معياري ( .)0.80كما �أظهر
التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« ،)25تت�صف نظم تقنية املعلومات
ب�سهولة التعامل معها» مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.55وانحراف معياري (.)0.92

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال الرابع مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية
الرتبة
1
2
3
4

م
26
28
27
25

``¿

2010 000```e
-2

الفقرات
تت�صف نظم تقنية املعلومات ب�سهولة الإفادة منها
تت�صف نظم تقنية املعلومات ب�سهولة الو�صول �إليها
تت�صف نظم تقنية املعلومات ب�سهولة تعلمها
تت�صف نظم تقنية املعلومات ب�سهولة التعامل معها
املتو�سط احل�سابي العام

االنحراف
املعياري
0.79
0.80
0.67
0.92
0.709

املتو�سط
احل�سابي
3.78
3.75
3.65
3.55
3.68

وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة ب�سهولة ا�ستخدام نظم تقنية
املعلومات ( )3.68وبانحراف معياري ( )0.70ما يدل على �أن درجة �سهولة ا�ستخدام
نظم تقنية املعلومات عالية .وقد يعزى �سبب ارتفاع تقديرات �أفراد الدرا�سة لفقرات هذا
املجال �إىل �أن نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة متتاز ب�سهولة اال�ستفادة منها ،والو�صول �إليها،
وتعلمها ،و�سهولة التعامل معها ..وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (�أيوب.)2000 ،
خام�س ًا :نتائج املجال اخلام�س :كفاءة العمليات يف نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف
اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال اخلام�س مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الرتبة

م

الفقرات

1

32

2
3
3
5

30
29
33
31

تتمتع نظم تقنية املعلومات بقدرة عالية على فهر�سة وت�صنيف بيانات
املوظفني ح�سب �أ�س�س معينة عند احلاجة لذلك
يتم �إجراء التعديالت التي تطر�أ على بيانات املوظفني با�ستمرار
يتم �إدخال بيانات املوظفني اجلديدة با�ستمرار
ً
يتم تخزين التعديالت التي �أجريت على بيانات املوظفني �أوال ب�أول
يتم حذف بيانات املوظفني غري املطلوبة با�ستمرار
املتو�سط احل�سابي العام

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.49

1.07

3.45
3.38
3.38
3.11
3.36

1.07
1.06
1.16
1.24
0.56
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1
3

34
35
37

متتاز املعلومات التي توفرها النظم باحلداثة
متتاز املعلومات التي تقدمها النظم بكفايتها الكمية
ي�سهل فهم املعلومات التي تقدمها نظم تقنية املعلومات

½

الرتبة

م

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
3.71
3.71
3.69

االنحراف
املعياري
1.03
1.01
1.03

f
`

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن
فقرات املجال ال�ساد�س مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.

```Y

�ساد�س ًا :نتائج املجال ال�ساد�س :مالئمة معلومات نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف اجلدول
رقم (.)6

10

`¡U

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أنّ املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني ( ،) 3.49 -3.11وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.24-1.06إذ نالت الفقرة
(« )32تتمتع نظم تقنية املعلومات بقدرة عالية على فهر�سة وت�صنيف بيانات املوظفني
ح�سب �أ�س�س معينة عند احلاجة لذلك» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( ) 3.49وانحراف
معياري ( ،)1.07يليها الفقرة (« )30يتم �إجراء التعديالت التي تطر أ� على بيانات املوظفني
با�ستمرار» مبتو�سط ح�سابي ( )3.45وانحراف معياري ( )1.07كما �أظهر التحليل �أنّ
�أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« ،)31يتم حذف بيانات املوظفني غري املطلوبة
با�ستمرار» مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.11وانحراف معياري (. )1.24
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة بكفاءة العمليات يف نظم
تقنية املعلومات ( )3.36وبانحراف معياري ( ،)1.07مما يدل على �أن درجة كفاءة
العمليات يف نظم تقنية املعلومات متو�سطة .وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل اعتماد كليات
العلوم التطبيقية على برامج ال تنا�سب احتياجات العمل الفعلية يف هذه الكليات ؛ لأنها
ال توفر �إمكانية حتديث بيانات العاملني من حيث� :إ�ضافة بيانات جديدة وتعديل بيانات
قدمية وحذف بيانات غري �رضورية ،فتقت�رص خدمتها على تقدمي معلومات معينة عن العاملني
فقط ،بحيث ال ميكن �إجراء تعديالت يف ت�صميمها ب�شكل يلبي متطلبات العمل املتجددة
با�ستمرار ،ويعزى كذلك �إىل عدم التحديث امل�ستمر لبيانات العاملني من حذف بيانات غري
�رضورية ،و�إدخال بيانات جديدة للعاملني ،وهذه البيانات عر�ضة للتغري امل�ستمر ،كالتغري
الذي يطر أ� على م�ؤهالتهم العلمية ،خرباتهم ،و�أماكن عملهم .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
درا�سات كل من( :اجلرايدة2006 ،؛ �أيوب )2000 ،ولكنها تختلف مع نتيجة درا�سة
).)Doughman, 1997
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الرتبة

م

الفقرات

4

38

5

39

6
7
8
9
10

41
36
43
42
40

تقدم النظم معلومات بعدة �أ�شكال بيانية عند احلاجة �إليها
تت�صف املعلومات التي تقدمها نظم تقنية املعلومات ب�أنها �شاملة
جلميع متطلبات العمل
حت�صل النظم على بيانات الأفراد العاملني من م�صادر موثوقة
متتاز املعلومات التي تقدمها النظم بكفايتها النوعية
تخلو املعلومات التي توفرها نظم تقنية املعلومات من التكرار
تخلو املعلومات التي تقدمها النظم من التفا�صيل غري ال�ضرورية
تخلو املعلومات التي تقدمها النظم من الأخطاء
املتو�سط احل�سابي العام

املتو�سط
احل�سابي
3.65

االنحراف
املعياري
1.06

3.58

1.05

3.53
3.51
3.45
3.27
3.00
3.51

1.02
1.02
0.79
0.89
1.04
0.846

يتبني من اجلدول رقم (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( ،) 3.71 -3.00وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.06-0.79إذ نالت الفقرة ()34
«متتاز املعلومات التي توفرها النظم باحلداثة» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ (،) 3.71
وانحراف معياري ( )1.03يليها الفقرة ( ،)35متتاز املعلومات التي تقدمها النظم بكفايتها
الكمية « مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.71وانحراف معياري (.)1.01
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« ،)40تخلو املعلومات
التي يقدمها النظم من الأخطاء» مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.00وانحراف معياري (.)1.04
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبالءمة معلومات نظم تقنية
املعلومات ( )3.51وبانحراف معياري ( ،)1.01وقد يعزى �سبب ارتفاع تقديرات �أفراد
الدرا�سة لفقرات هذا املجال؛ لقدرة نظم تقنية املعلومات يف الكليات التطبيقية ،على �إخراج
املعلومات بو�سائل عر�ض مالئمة ،مثل :الر�سوم التلخي�صية للبيانات ،والأ�شكال التو�ضيحية
واجلداول ،حيث �إنّ متخذ القرار يف�ضل التعامل مع بيانات تلخي�صية ولي�ست تف�صيلية،
وهذه امليزة ت�شري �إىل تنوع خمرجات النظم مبا ينا�سب االحتياجات ،وهذه الأ�شكال تت�ضمن
معلومات وحقائق �أ�سا�سية تتعلق بالعاملني خمت�رصة ،وبعيدة عن البيانات الزائدة غري ال�رضورية،
وكرثة البيانات عن احلد املنا�سب ي�شكل عبئ ًا على متخذ القرار  /و�أي زيادة غري �رضورية يف
البيانات� ،سي�ؤثر �سلب ًا على عملية اتخاذ القرارات من ناحية ت�شتيت متخذ القرار يف عملية
البحث عن البدائل العديدة ،كذلك يعزى �إىل �أنّ املعلومات التي توفرها نظم تقنية املعلومات
متتاز :بحداثتها ،وكفايتها الكمية ،و�سهولة فهمها ،و�شموليتها جلميع متطلبات العمل،
وموثوقية م�صادرها ،وخلوها من الأخطاء والتفا�صيل غري ال�رضورية .وتتفق هذه النتيجة مع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج درا�سات( :اجلرايدة2006 ،؛ �أيوب2000 ،؛ نينو2001 ،؛ )Doughman, 1997

109

املجلد  11العدد  2يونيو 2010

�سابع ًا :نتائج املجال ال�سابع :مرونة املعلومات يف نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف اجلدول
رقم (.)7

3.52

0.858

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني ( ) 4.60 -3.35وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.07-0.81إذ نالت الفقرة
(« )44ميكن احل�صول على املعلومات من النظم على �شكل تقارير مطبوعة على الورق»
�أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( ) 3.60وانحراف معياري ( ،)0.91يليها الفقرة ()49
«توفر النظم �إمكانية �إعداد التقارير من املعلومات بزمن معقول» مبتو�سط ح�سابي (،)3.60
وانحراف معياري (.)1.03
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« )46تلبي معلومات
النظم احتياجات امل�سئولني يف جميع امل�ستويات الإدارية» مبتو�سط ح�سابي ()3.35
وانحراف معياري (.)0.91
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبرونة املعلومات ()3.52
وبانحراف معياري ( )0.85مما يدل على �أن درجة مرونة املعلومات يف نظم تقنية املعلومات
عالية وقد يعزى ارتفاع تقديرات �أفراد الدرا�سة لفقرات هذا املجال؛ �إىل قدرة نظم تقنية
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3.60
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44

ميكن احل�صول على املعلومات من النظم على �شكل تقارير مطبوعة
على الورق
توفر النظم �إمكانية �إعداد التقارير من املعلومات بزمن معقول
حتتفظ النظم مبعلومات ال تتناق�ص قيمتها ب�شكل �سريع مع مرور
الزمن
تراعي املعلومات االحتياجات امل�ستقبلية للم�ستفيدين منها
يتم جمع املعلومات يف النظم من م�صادرها �أول ب�أول
يتم احل�صول على طلبات اال�ستف�سار من املعلومات بزمن ق�صري جداً
تلبي معلومات النظم احتياجات امل�سئولني يف جميع امل�ستويات
الإدارية
املتو�سط احل�سابي العام

3.60

0.91

`d G h ``Ç`»`d G

الرتبة

م

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال ال�سابع مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
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املعلومات يف �إي�صال املعلومات ال�رضورية �إىل امل�س�ؤولني يف الكليات التطبيقية يف جميع
م�ستوياتهم الوظيفية قبل اتخاذ القرار بوقت كاف ملا متتلكه من �أجهزة ومعدات منا�سبة
للعمل ،فال قيمة للمعلومات �إذ مل ت�صل يف الوقت املنا�سب التخاذ القرارات� ،إذ �أن و�صولها
املت�أخر يجعلها عدمية الفائدة ،لأن القرارات تكون قد اتخذت ،ولذلك جند �أن قيمة معظم
املعلومات تنخف�ض ب�شكل ملحوظ لتجاوزها وقتها املطلوب� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية احل�صول
عليها على �شكل تقارير مطبوعة من الورق� ،إمكانية �إعداد التقارير من املعلومات بزمن
معقول ،ال تتناق�ص قيمتها ب�شكل �رسيع مع مرور الزمن ،مراعاة االحتياجات امل�ستقبلية
للم�ستفيدين منها ،يتم جمعها من م�صادرها بتحديث م�ستمر.
ثامن ًا :نتائج املجال الثامن� :رسية املعلومات يف نظم تقنية املعلومات ،مو�ضحة يف اجلدول
رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال ال�سابع مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الرتبة
1
2
3

م

الفقرات

 51ت�ؤمن نظم تقنية املعلومات احلالية القدرة على عدم التالعب ببيانات
العاملني املخزنة
 52ت�ؤمن نظم تقنية املعلومات القدرة على عدم �سرقة بيانات العاملني
 53ت�ؤمن نظم تقنية املعلومات عدم �إمكانية الدخول �إليها من قبل �أي �شخ�ص
غري خمول بذلك
املتو�سط احل�سابي العام

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.40
3.36

1.13
1.11

3.33

1.11

3.36

1.072

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( )3.40 -3.33وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.13 – 1.11إذ نالت الفقرة ()51
«ت�ؤمن نظم تقنية املعلومات احلالية القدرة على عدم التالعب ببيانات العاملني املخزنة» �أعلى
متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.40وانحراف معياري ( ،)1.13يليها الفقرة (« )52ت�ؤمن
نظم تقنية املعلومات القدرة على عدم �رسقة بيانات العاملني» مبتو�سط ح�سابي ()3.36
وانحراف معياري ( .)1.11كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة
(« )53ت�ؤمن نظم تقنية املعلومات عدم �إمكانية الدخول �إليها من قبل �أي �شخ�ص غري خمول
بذلك» مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وانحراف معياري ( .)1.11وب�شكل عام بلغ املتو�سط
احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة ب�رسية املعلومات ( )3.36وبانحراف معياري ()1.11
مما يدل على �أن درجة �رسية املعلومات يف نظم تقنية املعلومات متو�سطة .وقد يعزى ال�سبب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف ذلك ؛ لعدم قدرة نظم تقنية املعلومات على حماية بيانات العاملني املخزنة لديها من
حيث عدم التالعب بها ،و�رسقتها ،والدخول �إليها من قبل �أي �شخ�ص غري خمول بذلك.
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أنّ املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
( )3.38 -3.16وبانحرافات معيارية ما بني (� ،)1.03 – 0.83إذ نالت الفقرة ()54
«توفر نظم تقنية املعلومات الإجراءات امل�ساعدة يف ت�شغيلها» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ
( ) 3.38وانحراف معياري ( ،)1.03يليها الفقرة (« )57تتالءم برامج التدريب مع طبيعة
نظم تقنية املعلومات» مبتو�سط ح�سابي ( )3.27وانحراف معياري ( .)0.83كما �أظهر
التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات كان للفقرة (« )56توفر النظم �إمكانية احل�صول
على الت�سهيالت التدريبية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.16وانحراف معياري ( .)0.94وب�شكل
عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة ب�رسية املعلومات ( )3.24وبانحراف
معياري ( )0.85مما يدل على �أن درجة م�ستوى الدعم والتدريب التي تقدمه نظم تقنية
املعلومات متو�سطة .وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الربامج التدريبية ال تتالءم مع طبيعة
نظم تقنية املعلومات ،وعدم توفر �إمكانية احل�صول على الت�سهيالت التدريبية .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سات كل من( :اجلرايدة2006 ،؛ �أيوب.)2000 ،
وب�شكل عام بينت نتائج الدرا�سة �أنّ درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة يف
الكليات التطبيقية يف �سلطنة عمان عالية� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي العام لتقديرات �أفراد
الدرا�سة لفقرات الأداة ( )3.52وكانت تقديرات �أفراد الدرا�سة عالية للفقرات يف املجاالت
التالية� :سهولة ا�ستخدام نظم تقنية املعلومات ،كفاءة العاملني يف نظم تقنية املعلومات ،مالئمة

10

f
`

1
2
3
4

54
57
55
56

توفر نظم تقنية املعلومات الإجراءات امل�ساعدة يف ت�شغيلها
تتالءم برامج التدريب مع طبيعة نظم تقنية املعلومات
توفر نظم تقنية املعلومات الكتيبات الالزمة لإ�صالحها يف حال تعطلها
توفر النظم �إمكانية احل�صول على الت�سهيالت التدريبية
املتو�سط احل�سابي العام
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املتو�سط
احل�سابي
3.38
3.27
3.18
3.16
3.24

االنحراف
املعياري
1.03
0.83
0.94
0.94
0.858
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اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات املجال التا�سع مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية
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تا�سع ًا :نتائج املجال التا�سع :الدعم والتدريب للم�ستخدمني يف النظم ،مو�ضحة يف اجلدول
رقم (.)9
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الأجهزة احلا�سوبية امل�ستخدمة يف نظم تقنية املعلومات ،مالئمة الربجميات امل�ستخدمة يف
نظم تقنية املعلومات ،مرونة معلومات نظم تقنية املعلومات ،مالءمة معلومات نظم تقنية
املعلومات .بينما كانت تقديرات �أفراد الدرا�سة متو�سطة للفقرات يف املجاالت التالية:
كفاءة العمليات يف نظم تقنية املعلومات� ،رسية املعلومات يف نظم تقنية املعلومات ،الدعم
والتدريب للم�ستخدمني يف النظم.

ثاني ًا:النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير �أفراد الدار�سة
درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان عند م�ستوى
داللة ( )0.05 = αتعزى للم�ؤهل العلمي ؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام
اختبار (ت ) للك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد
الدرا�سة لدرجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان التي
تعزى ملتغري �سنوات اخلربة عند م�ستوى داللة ( )0.05 = αواجلدول رقم ( )10يو�ضح
النتائج املتعلقة بهذا املجال.

اجلدول رقم ()10
نتائج ا�ستخدام اختبار ت لإيجاد داللة الفروق بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على جماالت الدرا�سة والتي تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
املجال
كفاءة العاملني يف نظم تقنية
املعلومات
مالءمة الربجميات امل�ستخدمة
يف نظم تقنية املعلومات
مالءمة الأجهزة احلا�سوبية
امل�ستخدمة يف نظم تقنية
املعلومات
�سهولة ا�ستخدام نظم تقنية
املعلومات
كفاءة العمليات يف نظم تقنية
املعلومات
مالءمة معلومات نظم تقنية
املعلومات
مرونة املعلومات يف نظم تقنية
املعلومات

امل�ؤهل
العلمي
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه

العدد
22
33
22
33
22
33
22
33
22
33
22
33
22
33

املتو�سط
احل�سابي
3.57
3.63
3.61
3.54
3.49
3.65
3.66
3.70
3.25
3.44
3.45
3.55
3.40
3.60

االنحراف
املعياري
0.538
0.582
0.489
0.533
0.755
0.777
0.738
0.701
1.056
0.963
0.874
0.837
0.818
0.887

قيمة
«ت»
0.390-

درجات
احلرية
53

م�ستوى
الداللة
0.698

0.486

53

0.692

0.753-

53

0.455

0.192-

53

0.848

0.715-

53

0.478

0.433 -

53

0.667

0.822 -

53

0.415

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()10
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير �أفراد الدار�سة
درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان عند م�ستوى
داللة ( )0.05 = αتعزى للم�سمى الوظيفي؟
ملعرفة الفروق الدالة �إح�صائيا بني متو�سطات تقديرات �أفراد الدرا�سة درجة كفاءة نظم
تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان ،والتي تعزى للم�سمى الوظيفي
عند م�ستوى داللة ( ،)0.05 = αفقد مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)11
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ثالث ًا:النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث
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يت�ضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 = αيف تقدير �أفراد الدرا�سة درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم
التطبيقية يف �سلطنة عمان تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي على املجاالت منفردة وعلى الأداة
ككل ،وقد بلغت قيمة (ت) الكلية ( )-0.546وم�ستوى الداللة ( ،)0.588وهذا ي�شري
�إىل �أن تقديرات �أفراد الدرا�سة مت�شابهة فيما يتعلق بدرجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف
كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان وبغ�ض النظر عن امل�ؤهل العلمي ،وقد يعزى ذلك
�إىل �أن الوظائف واملهام الإدارية التي يقوم بها �أفراد الدرا�سة (عمداء الكليات وم�ساعديهم
ال علمي ًا عالي ًا �أو م�ؤه ً
ور�ؤ�ساء الأق�سام ) ال تختلف بني من يحمل م�ؤه ً
ال علمي ًا متو�سط ًا كما
ان بيئة العمل التي يعملون فيها واحدة ،وقد يعزى ذلك �إىل عدم ح�صولهم على معلومات
تتعلق بنظم تقنية املعلومات ب�أبعادها املختلفة �أثناء درا�ستهم مما ي�ؤدي �إىل انتفاء الفروق يف
تقديراتهم درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات .وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي( :اخلرو�صي،
2003؛ اجلرايدة.)2006 ،
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�سرية املعلومات يف نظم تقنية
املعلومات

22
33
22
33
22
33
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املجال

امل�ؤهل
العلمي
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه
ماج�ستري
دكتوراه

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.21
3.46
3.15
3.32
3.46
3.56

االنحراف
املعياري
1.057
1.086
0.770
0.917
0.667
0.691

قيمة
«ت»
0.854 -

درجات
احلرية
53

م�ستوى
الداللة
0.397
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امل�سمى الوظيفي
كفاءة العاملني يف نظم تقنية
املعلومات
مالءمة الربجميات امل�ستخدمة يف
نظم تقنية املعلومات
مالءمة الأجهزة احلا�سوبية
امل�ستخدمة يف نظم تقنية
املعلومات
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�سهولة ا�ستخدام نظم تقنية
املعلومات
كفاءة العمليات يف نظم تقنية
املعلومات
مالءمة معلومات نظم تقنية
املعلومات
مرونة املعلومات يف نظم تقنية
املعلومات
�سرية املعلومات يف نظم تقنية
املعلومات
الدعم والتدريب
الأداة ككل
* م�ستوى الداللة ()0.5 =α

امل�صدر
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجوعات
الكلي

جمموع
املربعات
0.602
16.354
16.955
085.
14.089
14.174
0.470
31.133
31.603
0.614
26.568
27.182
0.135
53.472
53.607
1.383
37.230
38.613
0.580
39.189
39.770
1.884
60.177
62.061
1.058
38.692
39.750
0.437
24.314
24.751

درجات متو�سط
احلرية املربعات
0.301
2
0.314
52
54
0.430
2
0.271
52
54
0.235
2
0.599
52
54
0.307
2
0.511
52
54
0.068
2
1.028
52
54
0.692
2
0.716
52
54
0.290
2
0.754
52
54
0.942
2
1.157
52
54
0.529
2
0.744
52
54
0.219
2
0.468
52
54

قيمة
ف
0.957

م�ستوى
الداللة
0.391

0.158

0.855

0.392

0.978

0.601

0.522

0.066

0.936

0.966

0.387

0.385

0.682

0.814

0.449

0.711

0.496

0.467

0.629

يت�ضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= α
 )0.05يف تقدير �أفراد الدرا�سة درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات العلوم التطبيقية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف �سلطنة عمان وتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي على املجاالت منفردة وعلى الأداة بوجه عام،
وقد بلغت قيمة (ف) الكلية ( )0.467وم�ستوى الداللة ( ،)0.629وهذا ي�شري �إىل �أن
تقديرات �أفراد الدرا�سة مت�شابهة فيما يتعلق بدرجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات
العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان وبغ�ض النظر عن امل�سمى الوظيفي ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن
الوظائف واملهام الإدارية التي يقوم بها �أفراد الدرا�سة (عمداء الكليات وم�ساعديهم ور�ؤ�ساء
الأق�سام ) مت�شابهة ،من حيث وجودهم يف بيئات عمل �أكادميية مت�شابهة ،مما ي�ؤدي �إىل
تال�شي الفروق يف تقديرات �أفراد الدرا�سة حول درجة كفاءة نظم تقنية املعلومات يف كليات
العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان التي تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي.وتتفق هذه النتيجة مع
درا�ستي( :اخلرو�صي2003 ،؛ اجلرايدة.)2006 ،
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�أبو رم�ضان ،حممد ( .)2000تقييم دور نظم املعلومات يف �صنع القرارات الإدارية يف اجلامعة
الأردنية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �آل البيت ،املفرق ،الأردن.

```Y

املراجـع

`d G h ``Ç`»`d G

ويف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ،طرح الباحثان التو�صيات الآتية:
 التحديث امل�ستمر لبيانات العاملني يف كليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان ؛ كونهاعر�ضة للتغري امل�ستمر وال يكتمل بنا�ؤها لأنها يف حالة بناء م�ستمر ،وهذا التحديث ي�شمل
العمليات الآتية� :إدخال بيانات العاملني اجلديدة وتعديل البيانات التي يطر�أ عليها تغيري
وحذف البيانات غري ال�رضورية وتخزين البيانات با�ستمرار.
 �رضورة �أن تتالءم الربامج التدريبية التي يتم عقدها للعاملني يف نظم تقنية املعلومات معطبيعة نظم تقنية املعلومات ،بهدف تنمية خرباتهم التطبيقية وتزويدهم باالجتاهات احلديثة
يف جمال نظم تقنية املعلومات.
 الت�أكيد على �رسية املعلومات يف نظم تقنية املعلومات امل�ستخدمة يف الكليات التطبيقية يف�سلطنة عمان ،من حيث عدم التالعب ببيانات العاملني ،وعدم الدخول �إليها من قبل �أي
�شخ�ص غري خمول بذلك.
 �رضورة توفر كتيبات تت�ضمن �إجراءات �إ�صالح نظم تقنية املعلومات يف حال تعطلها. �إجراء املزيد من الدرا�سات امل�شابهة لتقومي كفاءة نظم تقنية املعلومات يف اجلامعاتالعمانية.
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�أيوب ،ناديا ( .)2000كفاءة نظم تقنية املعلومات من وجهة نظر امل�ستفيد يف املن�ش�آت
ال�صناعية ال�سعودية ال�صغرية .درا�سات.180-176 ،)1(27 ،
اجلرايدة ،حممد �سليمان ( .)2006تقومي فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
اخلرو�صي� ،سامل بن حممد (� .)2003أثر نظم املعلومات الإدارية يف تطوير الأداء يف املديريات
والدوائر العامة بوالية �صحار يف �سلطنة عمان :درا�سة حالة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
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الذنيبات ،ح�سام مبارك حممود ( .)2003العالقة بني نظم املعلومات الإدارية املحو�سبة و�أداء
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م�ؤتة ،الكرك ،الأردن.
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�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية يف
حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية
يف مادة الأحياء و دافع الإجناز لديهم
وقدرتهم على التفكري الإبداعي
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ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية يف مادة الأحياء و دافع
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف مادة الأحياء يف
حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية ودافع الإجناز لديهم وقدرتهم على التفكري
الإبداعي ،وهل هناك فروق يف املتغريات التابعة الثالثة لدى الطلبة الذكور والإناث يعزى
�إىل طريقة التدري�س.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )66طالبا و( )44طالبة من طلبة ال�صف التا�سع يف مدينة
عمان ،ق�سموا �إىل جمموعتني جتريبية ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية و�ضابطة
در�ست بالطريقة التقليدية.
ا�س ُتخدم اختبار (ت) ( )T-testللعينات امل�ستقلة عند م�ستوى الداللة (≥)α0.05
الختبار فر�ضيات الدرا�سة ال�صفرية ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف حت�صيل الطلبة ودافع الإجناز لديهم وقدرتهم على التفكري الإبداعي ل�صالح املجموعات
التجريبية يعزى �إىل طريقة التدري�س ،وتفوق �إناث املجموعة التجريبية على ذكور
املجموعة التجريبية يف التح�صيل وتفوق الذكور يف اختبار التفكري الإبداعي ككل ويف
مهارة الأ�صالة بينما كانت الفروق ذات داللة �إح�صائية يف دافعية الطلبة ل�صالح الذكور
والإناث يف املجموعات التجريبية على حد �سواء.
الكلمات املفتاحية :اخلريطة املفاهيمية ،التح�صيل ،املفاهيم العلمية ،دافع الإجناز ،التفكري
الإبداعي.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/29 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/8 :م
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This study aimed at investigating the impact of using concept mapping on
scientific concepts’ achievement, achievement motive and creative thinking
ability of ninth grade students in biology, and if there were differences between males and females in these variables when using this teaching method.
The study sample consisted of (66) males and (44) females who were distributed into (2) groups, an experimental group taught by using concept mapping, whereas the control group was taught according to traditional method.
T-test was used to examine the hypotheses at (α≤ 0.05) level. The findings
of the study showed that there were statistical significant differences in scientific concepts’ achievement, achievement motive and creative thinking ability
in favor of experimental group due to using concept mapping and there were
differences in achievement between males and females in favor of females
while differences in creative thinking ability were in favor of males. Differences in achievement motive were the same for males and females.
Key words: concept mapping, achievement, scientific concepts, achievement motive,
creative thinking.
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د� .إلهام ال�شلبي

�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل طلبة
ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية يف مادة الأحياء و دافع
الإجناز لديهم وقدرتهم على التفكري الإبداعي
د� .إلهام علي ال�شلبي
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية اجلامعية -الأنروا

املقدمة

تعد عملية تكوين و�إمناء املفاهيم العلمية ال�سليمة �إحدى �أهداف الرتبية العلمية وتدري�س
ّ
وتعد �إحدى �أ�سا�سيات املعرفة والعلم التي تفيد
العلوم يف جميع مراحل التعليم املختلفة ،كما ّ
يف هيكلة العلم وانتقال �أثر التعلم (زيتون .)1991 ،وعليه ف�إن تكوين املفاهيم العلمية �أو
�صقلها لدى املتعلمني على اختالف �أعمارهم وم�ستويات تعلمهم من املتطلبات الأ�سا�سية
لفهم املعارف العلمية املنظمة من مبادئ وقوانني ونظريات وهي من الأ�سا�سيات املوكلة ملعلم
العلوم الذي يحتاج �إىل جهد من �أجل حتقيقها ليكت�سب الطلبة هذه املفاهيم وي�ستخدمونها
ويوظفونها يف حياتهم.
و�إذا علمنا �أن طريقة التدري�س من العوامل املهمة وامل�ؤثرة يف مدى اكت�ساب الطلبة
لهذه املفاهيم العلمية ف�إنه يجدر باملعلم �أن يجيد حتديد الهدف املراد حتقيقه والأخذ بعني
االعتبار خ�صائ�ص الطلبة وخلفياتهم ال�سابقة وتطوير اختبارات متعلقة بالأهداف وا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات تدري�س منا�سبة واختيار �أدوات وو�سائل ت�سهم يف حتقيق الأهداف .فاختيار
طريقة التدري�س الفعالة ي�سهم يف تعلم �أف�ضل للمفاهيم العلمية بحيث ي�ضمن �سالمة هذه
املفاهيم وبقاءها واالحتفاظ بها.
�إن الكثري من حركات �إ�صالح التعليم كانت حماوالت للتخل�ص من التعلم ال�صمي وحت�سني
التح�صيل من خالل ا�سرتاتيجيات تدري�سية فعالة ،وزيادة الوعي يف ال�سنوات الأخرية لأهمية
ومركزية دور املتعلم (الطالب) يف الو�ضع التعليمي �أدى �إىل التوجه نحو الكيفية التي يتعلم
بها املتعلمون وكيفية م�ساعدتهم يف تعلم املفاهيم .وقد �أثمرت هذه اجلهود املبذولة يف
م�ساعدة املتعلم كيف يتعلم بتطوير ا�سرتاتيجيات فوق معرفية تفرز التعلم ذي املعنى ومن
هذه اال�سرتاتيجيات اخلريطة املفاهيمية ).(Malone & Dekkers, 1984
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 Mapمنذ حوايل � 20سنة وقد تبنى هذه اال�سرتاتيجية العديد من املعلمني والرتبويني لأنها
جتعل املتعلم �أكرث �إيجابية وت�رشكه يف عملية التعلم كما ت�سهل عملية االكت�ساب واالحتفاظ
نظرا للوقت الذي مي�ضيه املتعلم يف معاجلة وتنظيم املعلومات ،كما �أن نوعية العالقات التي
ً
تربط املفاهيم بع�ضها ببع�ض جتعل املتعلم ميتد يف تعلمه ويحاول �أن يربط ويقابل معرفته
ال�صفية اجلديدة والقبلية وممار�ساته اليومية لإيجاد عالقات ذات معنى بني املفاهيم عند بنائه
خريطة مفاهيمية (الهويدي .)2005 ،ولقد ت�أ�س�ست فكرة اخلريطة املفاهيمية على نظرية
التعلم ذي املعنى ) ،(Ausubel, 1963التي تتمحور حول مفهوم البنية املعرفية للمتعلم،
فلكل متعلم بنية معرفية هي عبارة عن �إطار يت�ضمن جمموعة منظمة من احلقائق واملفاهيم
والق�ضايا والتعميمات والنظريات ذات التنظيم الهرمي الذي حتتل فيه املفاهيم والأفكار
العامة املجردة قمة هذا التنظيم وتندرج حتتها املفاهيم الأقل عمومية و�شموال �إىل �أن حتتل
املعلومات الب�سيطة قاعدة هذا التنظيم.
كما ت�ؤكد هذه النظرية على �أن عمليات التعلم ذي املعنى تتمتع ب�أف�ضلية لأنها تعطي نواجت
�أكرث ثباتا ويعود �سبب هذا �إىل:
ثم يقل
� .1أنها عملية تختزل حجم املعلومات املطلوب تذكرها لأداء مهمة تعليمية ومن َّ
العبء على الذاكرة فاملتعلم بحاجة لتذكر العالقة اجلوهرية بدال من تذكر حمتوى كامل
و�سل�سلة من املعلومات اللفظية الع�شوائية.
� .2أن التعلم ذي املعنى يلتحم ويرتبط باملادة املتعلمة التي مت �إر�سا�ؤها م�سبقا بعالقات �شاملة
ووثيقة يف بنية املتعلم املعرفية.
يعد �أ�سهل و�أكرث اقت�صادية و�أقل عبئا من التعلم ال�صمي من حيث
وباخت�صار ف�إن التعلم ذا املعنى ّ
الوقت واجلهد كما �أنه �أكرث قابلية للتوظيف واال�ستخدام يف التعلم اجلديد وحل امل�شكالت.
ويفرت�ض بياجيه �أن كل مفهوم جديد يتعلمه املتعلم يت�أثر باملفاهيم الأخرى ال�سابقة لدى
املتعلم ،الذي عليه �أن يربط ذهنيا املفهوم الذي فهمه ومناه حديثا مع املفاهيم الأخرى يف
�شبكة عالقات� .إن عملية �إدخال تغيريات م�ستمرة ومتزايدة وعملية التنظيم و�إعادة التنظيم
للرتاكيب املعرفية (عبارة عن تراكيب تتكون داخل العقل �أثناء منو الإن�سان منذ الطفولة �إىل
الر�شد وظيفتها تنظيم البيئة املحيطة بالفرد وتوجيه �سلوكه وتفكريه مما ي�ساعد على تكيفه مع
البيئة) لدى املتعلم تولد تراكيب جديدة بعد فرتة ت�ؤدي �إىل النمو العقلي للفرد (Renner,
.)Abraham & Birnis, 1988
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وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل دور اخلرائط املفاهيمية يف زيادة احتمال تكوين نتاجات
تعليمية عند املتعلم مب�ستوى مهارات معرفية (عمليات علمية) مب�ستوى التف�سري والتنب�ؤ وحل
امل�شكلة .ويعزى هذا �إىل دور اخلرائط املفاهيمية يف توفري التعلم ذي املعنى والبنية املفاهيمية
تعد ال�رشط الأ�سا�سي لأي عملية علمية ).)Beissner, 1992
املتما�سكة التي ّ
ويرى نوفاك وجوين (� )1995أن املفاهيم تقوم بدور رئي�سي يف اكت�ساب وتوظيف
املعرفة .وحتى يتم التعلم ذو املعنى يجب �أن يربط املتعلم بني املفاهيم اجلديدة واملخطط
املفاهيمي لديه� .إن هذا التنظيم املفاهيمي للمعرفة ميكن توفريه با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية.
فقد �أجرى �إي�سيوبو و�سويبو ) (Esiobu & Soyibo, 1995درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر
ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية واملخروطية حتت ثالثة �أمناط من التفاعل ال�صفي هي :التعاوين،
والتعاوين التناف�سي ،وتفريد التعليم ،يف حت�صيل الطالب املعريف يف علم البيئة والوراثة وهل
يت�أثر م�ستوى حت�صيلهم املعريف مب�ستويات قدرة املتعلمني واجلن�س� ،أما عينة الدرا�سة فتكونت
من ( )423طالبا و( )385طالبة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف نيجرييا ،وا�ستخـدم يف
الدرا�سة �أدوات متثلت يف اختبارين حت�صيليني �أحدهما يف البيئة والآخر يف الوراثة ،ا�ستخدم
يف الدرا�سة حتليل التباين امل�شرتك ) (ANCOVAوظهر من نتائج الدرا�سة �أن املعاجلة قد
ح�سنت التح�صيل يف علم الوراثة وعلم البيئة يف كال املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،وظهر
�أن التح�سن �أف�ضل يف املجموعة التجريبية .وظهر من التحليالت لنتائج الدرا�سة �أنه يوجد �أثر
دال �إح�صائيا للتفاعل بني طريقة املعاجلة وقدرة املتعلم على التح�صيل ،عزيت هذه الفروق
الدالة �إح�صائيا يف التح�صيل �إىل طريقة املعاجلة ل�صالح املجموعة التجريبية ،ومل تظهر من
الدرا�سة �أي فروق دالة �إح�صائيا تعزى للجن�س.
كما قام جا�سم ( )2002بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف
تدري�س الكيمياء على التح�صيل وامليول العلمية لدى طلبة ال�صف الثاين ثانوي بدولة الكويت
مقارنة بنظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية� .أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق املجموعة
التجريبية التي در�ست با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية على املجموعة ال�ضابطة يف التح�صيل
الدرا�سي.
وبحثت درا�سة ليدجر )� )Ledger, 2003أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية التعاونية يف
حت�صيل طالبات ال�صف الثامن واجتاهاتهن نحو العلم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )88طالبة.
و�أظهرت النتائج فروق دالة �إح�صائيا يف التح�صيل ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست
با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف حني �أظهر حتليل بيانات ا�ستبانه االجتاهات نحو العلم �أن
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وقد يبدو مزعجا لأول وهلة �أن نرى املجموعة نف�سها من املفاهيم ميكن �أن ُيعاد عر�ضها
يف نظامني هرميني �سليمني �أو �أكرث ،و�أنه على الرغم من �أننا النفهم النظام الآيل الذي يجري
يف املخ الذي ي�سمح لنا بتخزين املعلومات ،ف�إن من الوا�ضح �أن ال�شبكات الع�صبية التي
�أ�صبحت م�ستقرة وهي �شبكات معقدة ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من الرتابطات بني خاليا املخ
التي ت�ؤدي وظائفها ،وهذه ال�شبكات قد تف�رس جزئيا الأمناط البديلة من املعاين املتاحة عندما
يتم ا�ستخدام املفاهيم املخزنة لكي ندرك املعاين .ومما ال �شك فيه �أننا ميكن �أن نطور عالقات
مفاهيمية جديدة يف عملية ر�سم خريطة املفاهيم وخا�صة �إذا كنا نح�س بن�شاط يف بناء
عالقات خا�صة بالق�ضايا وبني املفاهيم التي مل تكن قبل ذلك معرتفا بها على �أنها مرتابطة.
�إن الطالب واملدر�سني الذين يبنون خريطة املفاهيم غالبا ما يالحظون �أنهم يدركون عالقات

```Y

(.)Wandersec, 1991
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عالمات املجموعة التجريبية مل تتغري نتيجة املعاجلة ،يف حني �أن عالمات طالبات املجموعة
ال�ضابطة انخف�ضت.
كما قام �أمبو�سعيدي وعو�ض ( )2006بدرا�سة �أثر ا�ستخدام املنظمات التخطيطية يف
التح�صيل الدرا�سي واالحتفاظ بالتعلم يف مادة العلوم لدى طالبات ال�صف الثامن من التعليم
العام وتكونت عينة الدرا�سة من ( )110طالبة يف �سلطنة عمان� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
تفوق املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام املنظمات التخطيطية يف التح�صيل الدرا�سي
املبا�رش وعدم وجود فروق بني املجموعتني يف االحتفاظ بالتعلم.
�إن اخلرائـط املفاهيمية بو�صفها ا�سرتاتيجية تدري�سية تعليمية تقف على �أ�س�س �سيكولوجية
نظرية متينة ( )Novak, 1988ال ت�ساعد املتعلم على �أن يتعلم فح�سب بل تعلمه كيف يتعلم
مما ينمي لديه العمليات واملهارات العلمية ويطور قدرات التفكري لديه .كما �أن اخلرائط
املفاهيمية تتم�شى مع كثري من مبادئ التعلم و�أهمها املبد�أ الذي ين�ص على �أن املعرفة تخزن
مرتبة ،وهذا ما �أو�ضحه �أوزوبل عندما قال ب�أن املتعلم ي�ضع املفاهيم اجلديدة حتت معاين
املفاهيم املتعلقة بها واملتعلمة م�سبقا.
�إن املتعلم عندما يبني خريطة مفاهيمية ي�ستخدم معلومات �صحيحة ومتعارف عليها
وذات معنى كما �أن قارئ اخلريطة املفاهيمية ميار�س عمليات تنب�ؤ  Predictionوتعرف
 Recognitionومتييز  Discriminationومهارات تقديرية  Estimationمن �أجل ا�ستخال�ص
ثم ف�إن عملية ت�صميم اخلرائط وعمليات التف�سري تت�ضمن حتويالت
املعنى املراد متييزه ومن َّ
معرفية معقدة ذات مكونات عقلية وب�رصية والفر�صة للإبداع موجودة على امل�ستـويني
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ثم معاين جديدة (�أو على الأقل معاين مل يكونوا ميتلكونها ب�صورة �شعورية قبل
جديدة ،ومن َّ
عمل اخلريطة) ويف �ضوء هذا املعنى ميكن �أن يكون ر�سم خريطة املفاهيم ن�شاط ًا �إبداعي ًا،
كما ميكن �أن ي�ساعد يف دعم االبتكار (نوفاك وجووين .)1995 ،خا�صة �أن علماء الرتبية
العلمية يحثون معلمي العلوم وي�شجعونهم على ا�ستخدام طرائق وا�سرتاتيجيات ت�سهم يف
يعد �أحد الأهداف الأ�سا�سية لتدري�س العلوم.
تنمية مهارات التفكري لدى الطالب الذي ّ
�إن عملية بناء اخلرائط املفاهيمية ريا�ضة فكرية مثرية ون�شاط �إبداعي خالق �إ�ضافة �إىل
كونها تظهر التنظيم املعريف مل�صممها وجت�سد معرفته يف مو�ضوع ما (.)Wandersec, 1991
�أن تخرط �أو تبنى خريطة يعني �أن تن�شئ متثي ً
ال بياني ًا حمدداً يقابل حقيقة مدركة واملدقق يف
خطوات بناء اخلريطة املفاهيمية يجد �أن املتعلم ال يتعلم املفاهيم العلمية بطريقة ذات معنى
فح�سب و�إمنا يتعلم كيفية تنظيمها وا�ستخال�ص العالقات فيما بينها �أي �أن املتعلم ميار�س
عمليات فعالة للبحث عما هو �أبعد من املعلومات املعطاة .فقد ا�ستق�صى �سالمة (� )2002أثر
ا�سرتاتيجة تدري�سية تقوم على معاجلة املعلومات للمفاهيم العلمية يف تنمية التفكري الإبداعي
يف العلوم لتالميذ املرحلة الإعدادية يف م�رص� .أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق طلبة املجموعة
التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية على طلبة املجموعة ال�ضابطة الذين
در�سوا بالطريقة ال�سائدة يف مقيا�س التفكري الإبداعي.
تعرف الدافعية للتعلم ب�أنها عملية عقلية تن�شط ال�سلوك الأكادميي ،وحتركه ،وتوجهه،
وحتافظ على ا�ستمراريته ( ،)Pintrinch & Schunk, 2002وعندما تتوجه الدافعية نحو
حالة نف�سية داخلية جيدة ،ف�إنها ت�سمى دافعية داخلية� ،أما عندما يربط املتعلم بني �أفعاله وتلقي
مكاف�أة خارجية ،ف�إن دافعيته تكون خارجية ( .)Fetsco & McClure, 2005والدافعية ال
ميكن مالحظتها مبا�رشة ،و�إمنا ن�ستدل عليها من الآثار ال�سلوكية التي ي�ؤدي �إليها ،فهي مفهوم
�أو تكوين فر�ضي .وهي مثري داخلي يحرك �سلوك الفرد ويوجهه للو�صول �إىل هدف معني،
�أو �أنها القوة التي تدفع الفرد لأن يقوم ب�سلوك من �أجل �إ�شباع حاجة �أو حتقيق هدف .ويعترب
الدافع �شك ً
ال من �أ�شكال اال�ستثارة امللحة التي تخلق نوع ًا من الن�شاط �أو الفعالية (& Petri
 .)Govern, 2004كما تو�صف الدافعية ب�أنها طاقة �أو حمرك هدفها متكني الفرد من اختيار
�أهداف معينة والعمل على حتقيقها ،وهي عملية داخلية تن�شط الفرد وتوجهه وحتافظ على
فاعلية �سلوكه عرب الوقت (.)Baron, 1998
وت�ساهم الدافعية يف ت�سهيل فهمنا لبع�ض احلقائق املحرية يف ال�سلوك الإن�ساين .وميكن
القول �إنها مهمة لتف�سري عملية التعزيز وحتديد املعززات وتوجيه ال�سلوك نحو هدف معني،
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وامل�ساعدة يف التغيريات التي تطر�أ على عملية �ضبط املثري (حتكم املثريات بال�سلوك) واملثابرة
على �سلوك معني حتى يتم �إجنازه (�أبو جادو .)2005 ،وتت�أثر دافعية املتعلم باعتقاداته حول
�إمكانية جناحه يف حتقيق الأهداف ،بالإ�ضافة �إىل درجة �صعوبة املهمة �أو الن�شاط الذي يقود
�إىل حتقيق الأهداف .ويتمثل ذلك يف الكيفية التي يخطط بها املعلم للتدري�س وكيف يتفاعل
مع طلبته �أثناء م�شاركتهم يف �أن�شطة التعلم ،فالتخطيط للتدري�س يتطلب من املعلم �أن يكون
على دراية بامل�ستوى احلايل لفهم الطلبة وقدراتهم ،كما يت�أثر اعتقاد الطالب بقدرته على
�أداء املهمة بالأ�سباب التي يف�رس من خاللها جناحه �أو ف�شله يف �أداء مهمات م�شابهة ،كما �أن
ا�ستجابة املعلم ورد فعله جتاه جناح الطالب �أو ف�شله يف �أداء املهمة ي�ؤثر يف هذه الأ�سباب.
ويــرى جارفيز وبل )� ،(Jarvis & Pell, 2005أن �صعوبة فهم املفاهيم العلمية �أحد
تكون اجتاهات �سلبية لدى الطلبة نحو العلوم ،ويــرى زا�شاريا وبارتون
الأ�سبــاب التي قد ّ
(� )Zacharia & Barton, 2004أن قدرات الطلبة العلمية وفهمهم للعلوم من الأ�سباب
التي قد تكون اجتاهات �إيجابية لديهم نحوها مما جعل علماء الرتبية ي�سعون �إىل البحث عن
طرائق وا�سرتاتيجيات تدري�سية من �شانها �أن ت�ساعد الطلبة على فهم العلوم و�إزالة �صفة
التجريد عن ما تت�ضمنه من مفاهيم ّمما قد ي�ؤدي �إىل تكوين اجتاهات �إيجابية لدى الطلبة
ثم دافعيتهم نحو الإجناز .فقد ا�ستق�صى عبده ،الوارد يف (امل�رصي و�صبحي)2003 ،
ومن َّ
�أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف مفهوم الذات ودافعية الإجناز لدى طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مدينة جنني  ،مقارنة ب�أثر الطريقة التقليدية .تكونت عينة الدرا�سة من ()62
طالبا ،و ( )79طالبة موزعني يف �أربع �شعب على �أربع مدار�س ،واختريت ال�شعب التجريبية
ع�شوائي ًا ،وتعلمت وحدة الوراثة باخلرائط املفاهيمية ،يف حني در�ست املجموعة ال�ضابطة
بالطريقة التقليدية ،ومت قيا�س مفهوم الذات ودافعية الإجناز قبل وبعد املعاجلة .حللت البيانات
با�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات ح�سب طريقة هوتلنج ( )Hotelling T2لدرا�سة
�أثر املعاجلة يف املتغريات التابعة ،وا�ستخدام اختبار (ت) للبيانات املرتبطة لقيا�س الفروق
بني الأداء القبلي والبعدي على مقيا�س مفهوم الذات ،ودافعية الإجناز لكل من املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة عند م�ستوى داللة (� .)α =0.01أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات العام ودافعية الإجناز لدى الطلبة الذكور والإناث
على ال�سواء تعزى �إىل طريقة التدري�س .وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أداء طلبة
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقايي�س مفهوم الذات ودافعية الإجناز تعزى للجن�س.
ويت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
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 .1معظم الدرا�سات تناولت �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل مثل درا�سة �إي�سيوبو
و�سويبو ) ،(Esiobu & Soyibo, 1995وجا�سم ( ،)2002وليدجر ( ،)Ledger, 2003و
�أمبو�سعيدي وعو�ض ( ،)2006يف حني كانت الدرا�سات التي تناولت �أثر اخلرائط املفاهيمية
يف التفكري الإبداعي قليلة جداً يف حدود علم الباحثة كما يف درا�سة �سالمة (،)2002
وكذلك ندرة الدرا�سات التي تناولت �أثر اخلرائط املفاهيمية يف الدافعية كما يف درا�سة عبده
الوارد يف (امل�رصي ،)2003 ،وبذلك مهدت الدرا�سات ال�سابقة مل�شكلة البحث احلالية.
 .2اختلفت الدرا�سات يف العينة التي تناولتها عن الدرا�سة احلالية وهم طلبة ال�صف التا�سع.
 .3ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف الإطار النظري واملنهجية املتبعة ويف
�إعداد �أدوات الدرا�سة.

م�شكلة الدرا�سة

تزخر مناهج العلوم باملفاهيم حيث ت�شكل ماال يقل عن  %40من املحتوى الدرا�سي،
كما �أن الغالبية العظمى ( )% 96من معلمي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية يغلب على تدري�سهم
املفاهيم العلمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية العر�ض� ،أي �سيطرة املعلم على عملية تعلم املفاهيم
العلمية وتعليمها �سيطرة �شبه كاملة (زيتون .) 2001،وظهر ذلك يف �ضعف التح�صيل يف
العلوم حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة الدولية مل�ستوى الأداء يف العلوم والريا�ضيات ()TIMSS
التي �أجريت يف العام ( )2003و�أعيدت يف العام (� )2006ضعف حت�صيل طلبة ال�صف
الثامن للمفاهيم العلمية� ،إذ جاء ترتيب الأردن متدنيا بني الدول امل�شاركة يف الدرا�سة،
وا�ستنادا �إىل ذلك ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتجلى يف �ضعف الطلبة يف حت�صيل املفاهيم العلمية
ال�سليمة ،والبحث عن طرق تدري�س جديدة يكون املعلم فيها مر�شدا وموجها للطلبة لفهم
املعرفة وكيفية ا�ستخدامها وتوظيفها يف حياتهم من �أجل حت�سني حت�صيل الطلبة يف مادة
العلوم وزيادة وعيهم نحوها ،ولقد ذكر نوفاك وجوين وجوهان�سون (Novak, Gowin
� )& Johanson, 1983أن اجلهود من �أجل م�ساعدة الطالب على التعلم �أدت �إىل تطوير
ا�سرتاتيجيات فوق معرفية من �أجل حدوث التعلم ذي املعنى .وهذه اال�سرتاتيجيات فوق
املعرفية كما �أو�ضحها نوفاك ) (Novak, 1987هي اال�سرتاتيجيات التي متد املتعلم بالكفاية
الالزمة والقدرة لكي يقوم بالتعلم ذاتيا للو�صول �إىل التعلم ذي املعنى وهذه اال�سرتاتيجيات
هي:
 -1الدائرة املفاهيمية  -2اخلرائط املفاهيمية  -3الك�شاف املعريف (اخلرائط املخروطية).
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�إن اكت�ساب املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الإبداعي والدافعية عند الطلبة من
الأهداف الأ�سا�سية التي ي�سعى مدر�س العلوم �إىل حتقيقها ،ولذا تهدف الدرا�سة احلالية
ا�ستق�صاء �أثر اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية ودافعيتهم
للإجناز وتنمية مهارات التفكري الإبداعي.
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 -1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
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ما �أثر تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع
للمفاهيم العلمية ودافع الإجناز لديهم وقدرتهم على التفكري الإبداعي؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
-1ما �أثر تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع
للمفاهيم العلمية؟
-2هل يختلف ت�أثري تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل طلبة
ال�صف التا�سع للمفاهيم العلمية تبعا للجن�س؟
-3ما �أثر تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف دافع الإجناز لدى طلبة ال�صف
التا�سع ؟
-4هل يختلف ت�أثري تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف دافع الإجناز لدى
طلبة ال�صف التا�سع تبعا للجن�س؟
-5ما �أثر تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف تنمية القدرة على التفكري
الإبداعي لدى طلبة ال�صف التا�سع؟
-6هل يختلف ت�أثري تدري�س مادة الأحياء با�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف تنمية القدرة على
التفكري الإبداعي لدى طلبة ال�صف التا�سع تبعا للجن�س؟
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ال�سابقة ،حاولت الدرا�سة احلالية فح�ص الفر�ضيات ال�صفرية
التالية:
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 -2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل الذكور والإناث الذين در�سوا با�ستخدام
اخلريطة املفاهيمية.
 -3التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف دافعية طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة تعزى
�إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
 -4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف دافعية الذكور والإناث تعزى �إىل ا�ستخدام
اخلريطة املفاهيمية.
 -5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف القدرة على التفكري الإبداعي بني طلبة املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
 -6ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف القدرة على التفكري الإبداعي بني الذكور والإناث
تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
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�أهمية الدرا�سة

�إظهار الفائدة الرتبوية العملية للخريطة املفاهيمية مما يفيد يف رفع كفاية تدري�س العلوم
وتطوير طرائق جديدة يف تدري�سه.
 -1تنطلق �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية املتغريات التي تناولتها ،فاملفاهيم ت�شكل %40
من تدري�س العلوم وتكوين التعلم ذي املعنى لها ،ومناحي التفكري وال�سيما الإبداعي منها،
ودافعية الطلبة للإجناز.
 -2تتفرد هذه الدرا�سة يف كونها الدرا�سة الأوىل التي تبحث يف هذا املجال لطلبة احللقة
حيث مل ّ
تطلع الباحثة على درا�سة مماثلة يف الأدب الرتبوي يف معرفة �أثر تدري�س
الأ�سا�سية ُ
العلوم با�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية يف تنمية هذه املتغريات الثالثة :التح�صيل،
والتفكري الإبداعي ،والدافعية للإجناز لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وبذلك فهي �إ�ضافة
نوعية للمكتبة العربية
 -3تطوير وتو�سيع الإفادة من ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية و�أ�ساليب تطبيقها.
 -4الإفادة من الأدوات التي مت �إعدادها من قبل الباحثة ورزمة اخلرائط املفاهيمية.

التعريفات الإجرائية

املفهوم� :أحد �أ�شكال املعرفة العلمية الذي يبني على احلقائق العلمية املتوافرة وهو كلمة �أو
عبارة ت�ستعمل لت�صف جمموعة من الأ�شياء �أو الأفكار املرتابطة.
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اخلريطة املفاهيمية :خمطط لتمثيل جمموعة من املفاهيم ذات العالقة يف �صورة هرمية حيث
يكون يف القمة مفهوم �شامل ويف القاعدة للهرم عدد من املفاهيم الفرعية التي ترتبط مع
املفاهيم التي تعلوها ب�أ�سهم يكتب عليها كلمات ربط وبذلك حت�صل على جملة تعبريية ذات
معنى بني كل مفهومني �أو �أكرث.
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية :طريقة من طرائق التدري�س التي ي�ستخدمها املعلم
�أو الطلبة جلعل التعلم ذا معنى ،وقد اعتمدت الباحثة على بناء املعلم يف بداية كل ح�صة
خريطة مفاهيمية للدر�س ال�سابق ،وتكليف الطلبة يف نهاية كل در�س بعد االنتهاء من عملية
ال�رشح وتو�ضيح الدر�س و�إجراء التجارب العملية ب�إعداد خريطة ب�شكل فردي ثم مناق�شتها
يف جمموعات �صغرية مزدوجة وتقوميها ذاتيا بعد عر�ض املعلم �أمنوذج ًا للخريطة املفاهيمية،
وتتلخ�ص خطوات بناء اخلريطة املفاهيمية باخلطوات التالية:
 حتليل املحتوى و�إعداد قائمة باملفاهيم التي يتكون منها وترتيبها تنازليا.وجتريدا
 ترتيب املفاهيم يف �شكل هرمي بحيث يتم و�ضع املفاهيم الأكرث �شمولي ًة وعموميةً
يف قمة هذا الهرم وتندرج حتتها املفاهيم الأقل عمومية.
 ربط املفاهيم بع�ضها ببع�ض بخطوط يكتب على كل منها العبارة التي تو�ضح العالقة بنيكل مفهومني.
حت�صيل املفاهيم العلمية :هو عملية اكت�ساب الطلبة املفاهيم العلمية ويقا�س بالعالمة التي
يح�صل عليها الطالب يف اختبار حت�صيل املفاهيم العلمية الذي �أعدته الباحثة ويتكون من 45
فقرة يف م�ستويات بلوم الثالثة الأوىل :التذكر والفهم والتطبيق.
الدافع للإجناز :هي حالة من اال�ستثارة والتوتر يعي�شها الفرد نتيجة لظروف مت �إعدادها بعناية
تخلق لدى الفرد طاقة تدفعه للمثابرة على �أداء ما يطلب منه من واجبات والإ�رصار على �إنهاء
املهمة وتنويع و�سائل حتقيقها ويقا�س الدافع للإجناز بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب يف
مقيا�س الدافع للإجناز الذي �أعده الرمياوي والوارد يف �أبو �شقري ( )2001ويتكون من ()35
فقرة.
التفكري الإبداعي :هو ن�شاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول
�أو التو�صل �إىل نواجت �أ�صيلة مل تكن معروفة �سابقا ،وتعرف القدرة على التفكري الإبداعي
باكت�ساب مهارة الطالقة واملرونة والأ�صالة ،ومت قيا�س القدرة على التفكري الإبداعي �إجرائيا
بالعالمة التي ح�صل عليها طلبة ال�صف التا�سع يف مقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي والذي
طبق على �أفراد عينة الدرا�سة قبل بدء الدرا�سة ،ومقيا�س التفكري الإبداعي الذي �أعدته الباحثة
وطبق على نف�س العينة بعد انتهاء الدرا�سة.
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طريقة التعليم التقليدية :هي طريقة التعليم التي تقوم على املناق�شة ال�شفوية وعر�ض املواد
التعليمية الأخرى لأغرا�ض التثبت والت�أكيد على النتاجات املعرفية ،وا�ستخدام �أ�سئلة الكتاب
لأغرا�ض التقومي والواجب البيتي.
حمددات الدرا�سة
 تكونت عينة الدرا�سة من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدر�سة ذكور نزال الإعداديةالثانية ومدر�سة �إناث نزال الإعدادية الأوىل التابعة ملنطقة جنوب عمان يف مدار�س وكالة
مقت�رصا على
الغوث الدولية ،وذلك ل�سهولة املتابعة وجمع البيانات مما يجعل تعميم النتائج
ً
جمتمع الدرا�سة.
 اقت�رصت املادة التعليمية على وحدة “البيئة والتكيف” من كتاب الأحياء لل�صف التا�سع يفالف�صل الدرا�سي الثاين للعام (.)2006-2005
 �أدوات الدرا�سة هي �أدوات ومقايي�س طورتها الباحثة وهي اختبار حت�صيل املفاهيم العلميةوقد اقت�رص على امل�ستويات الثالثة الأوىل من ت�صنيف بلوم املعريف:التذكر ،والفهم ،والتطبيق
(عودة ،)2005 ،واختبار التفكري الإبداعي من �إعداد الباحثة ،وقد اقت�رص على مهارات
التفكري الإبداعي الثالث( :الطالقة ،املرونة ،الأ�صالة) ،كما مت ا�ستخدام مقيا�س الدافعية
للإجناز الذي طوره الرمياوي والوارد يف �أبو �شقري ( )2001لذا ف�إن تف�سري النتائج يعتمد
ب�شكل كبري على درجة �صدق الأدوات واملقايي�س واالختبار وعلى درجة ثباتها.

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

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف التا�سع يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف
منطقة جنوب عمان ،واملنتظمني يف مدار�سهم يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 2006/2005
والبالغ عددهم ( )3575طالبا وطالبة ح�سب �إح�صائية مكتب التعليم يف منطقة جنوب
عمان ،جميعهم در�سوا مادة الأحياء بواقع ح�صتني �أ�سبوعيا ،مت اختيار عينة الدرا�سة ب�صورة
ق�صديه ،فكانت مدر�سة ذكور نزال الإعدادية الثانية ومدر�سة �إناث نزال الإعدادية الأوىل
وذلك ل�سهولة متابعة تنفيذ الدرا�سة وجمع البيانات ،ومت اختيار �شعبة جتريبية و�أخرى �ضابطة
يف كل مدر�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ح�سب عدد الطلبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ح�سب عدد الطلبة
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 :G1املجموعة التجريبية بالتعيني الع�شوائي.
		
حيث �إنّ
 :G2املجموعة ال�ضابطة بالتعيني الع�شوائي.
		
 :O1اختبار املفاهيم العلمية
		
 :O2مقيا�س الدافعية نحو الإجناز
		
 :O3مقيا�س التفكري الإبداعي.
		
 :Xاملعاجلة التجريبية وهي التدري�س بطريقة اخلرائط املفاهيمية.
 لذا فاملتغري امل�ستقل هو طريقة التدري�س وله م�ستويان:�أ .التدري�س بطريقة اخلرائط املفاهيمية.
ب.التدري�س بالطريقة التقليدية.
 �أما املتغريات التابعة فهي :فهم الطلبة للمفاهيم العلمية ،والقدرة على التفكري الإبداعي،والدافعية نحو الإجناز.
 املتغريات الدخيلة�أ .العمر الزمني لأفراد عينة الدرا�سة يف املجموعات التجريبية وال�ضابطة حيث مت ح�ساب
متو�سط �أعمارهم الذي تراوح بني (� )16-15سنة لطلبة كل جمموعة.
ب .امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي :مت �ضبط املجموعات من مدر�ستني يف نف�س املنطقة
(نزال) التابعة لوكالة الغوث الدولية يف حمافظة عمان.
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يعد ت�صميم هذه الدرا�سة من الت�صاميم �شبه التجريبية حيث مت اختيار عينة الدرا�سة من
مدر�سة �إناث نزال الإعدادية الأوىل وذكور نزال الإعدادية الثانية ،يف منطقة جنوب عمان
التابعة لوكالة الغوث الدولية بطريقة ق�صدية واختريت �شعب املجموعات التجريبية وال�ضابطة
يف كل مدر�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة حيث مت تطبيق ثالثة اختبارات قبلية وبعدية على
عينة الدرا�سة وميكن التعبري عن ت�صميم الدرا�سة �شبه التجريبي كما يلي:
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35

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة
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ج .مدة التجربة :بلغ عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة لتدري�س املجموعات التجريبية وال�ضابطة 16
ح�صة �صفية بواقع ح�صتني يف الأ�سبوع.
القائمني على تنفيذ التجربة :مت �ضبط هذا العامل عن طريق تدري�س معلم ومعلمة علوم يحمل كل
منهما نف�س امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �أحياء ،وترتاوح �سنوات اخلربة بني (� )14-13سنة.

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

�أعد هذا االختبار وفق جدول املوا�صفات وقد غطى حمتوى مادة الأحياء يف وحدة البيئة
والتكيف ف�صل (العالقات بني الكائنات احلية) للف�صل الثاين من العام ()2006 /2005
وفقراته من نوع االختيار من متعدد وقد روعي �أن متثل الفقرات م�ستويات �أهداف بلوم
الثالثة الأوىل (التذكر ،الفهم واال�ستيعاب ،التطبيق) حيث بلغ ب�صورته الأولية ( )50فقرة،
ومت التحقق من �صدق املحتوى من خالل عر�ضه على جمموعة من املحكمني م�ؤلفة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني يف املناهج وطرق التدري�س ويف القيا�س والتقومي وجمموعة من
املعلمني الذين يدر�سون مادة الأحياء لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وطبقا ملالحظات املحكمني
�أعيد النظر يف االختبار مرة �أخرى وعدلت بع�ض فقراته يف �ضوء �آراء املحكمني وحذفت
بع�ض الفقرات ،وبذلك �أ�صبح االختبار يتكون ب�صورته النهائية من ( )45فقرة من نوع
االختيار من متعدد بحيث ت�ضمن ( )18فقرة من م�ستوى التذكر )10( ،فقرات من م�ستوى
الفهم واال�ستيعاب ،و( )17فقرة من م�ستوى التطبيق.
مت التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة من خارج عينة الدرا�سة ،حيث طبق
االختبار التح�صيلي على عينة من طلبة ال�صف التا�سع البالغ عددهم ( )59طالبا وطالبة
وا�ستخدام معادلة كودر ريت�شارد�سون (( KR )20عودة ،)2005 ،حل�ساب معامل الثبات
الذي بلغ (.)0.84

ثاني ًا :اختبار الدافعية نحو الإجناز

�أعد هذا االختبار الرمياوي ( )2000ويتكون هذا املقيا�س من ( )35فقرة ،حتتوي على
مواقف افرتا�ضية واملطلوب اختيار موقف ي�صدق على حالة ال�شخ�ص من بني �أربعة مواقف
متوقعة وقد قامت �أبو �شقري ( )2001بتطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()20
طالبة من طالبات ال�صف الثاين الثانوي و�إعادة تطبيقه وح�ساب معامل كرونباخ �ألفا لالت�ساق
الداخلي فوجدت �أن ثبات االختبار (.)0.64

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�صحيح اختبار الدافعية :اتبع يف طريقة تقدير الدرجات لهذا االختبار �أ�سلوب تدرج
الدرجات ،بحيث تعطي العبارات (�أ ،ب ،ج ،د) الدرجات ( )1،2،3،4على الرتتيب،
وا�ستنادا لهذا النظام تكون �أق�صى درجة ممكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص يف االختبار كله
( )140درجة يف حني تكون �أقل درجة ( )35درجة.
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�أ� -صدق املحكمني :للتحقق من �صدق املقيا�س ب�صورته الأولية ،مت عر�ضه على جمموعة
من املحكمني املخت�صني يف املناهج وطرق التدري�س ويف القيا�س والتقومي ،ويف علم النف�س
الرتبوي ،وطلب منهم احلكم على جودة حمتوى فقرات هذا املقيا�س يف �ضوء عدد من املعايري
وطبقا لآراء املحكمني �أعادت الباحثة النظر يف فقرات املقيا�س مرة �أخرى ،و�أعيدت �صياغة
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مت تطوير مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي يف مادة الأحياء لدى طلبة ال�صف التا�سع،
وقد اتبعت اخلطوات التالية يف �إعداده:
 �أوال :االطالع على جمموعة من االختبارات اخلا�صة بقيا�س القدرة على التفكري الإبداعيوت�شمل:
 -1اختبارات توران�س لقيا�س التفكري الإبداعي ب�صورته اللفظية ( )verbalوال�شكلية
( )figuralوالوارد يف ال�شاذيل(.)1995
 -2مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي الذي �أعده خري اهلل (.)1981
 -3مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي الذي �أعده �إبراهيم ( )2004يف الفيزياء لل�صف
التا�سع.
 -4مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي الذي �أعده �صوافطة ( )2005يف العلوم لل�صف
ال�ساد�س.
وتقي�س جميعها �أبعاد الطالقة واملرونة والأ�صالة.
ثاني ًا-حتديد موا�صفات مقيا�س التفكري الإبداعي :روعي �أن يقي�س املقيا�س قدرات الطالقة،
املرونة ،والأ�صالة ،بحيث تعمل الأ�سئلة على �إثارة التفكري لدى الطالب ،وقد �صيغت
الفقرات ب�إعداد جمموعة من الأ�سئلة حول املفاهيم الأ�سا�سية الواردة يف املحتوى ،وقد تكون
االختبار ب�صورته الأولية من ( )15فقرة كل منها تغطي اجلوانب الإبداعية الثالث لقيا�س
عوامل الطالقة واملرونة والأ�صالة.
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بع�ض الفقرات كما مت حذف بع�ض الفقرات لعدم منا�سبتها لر�أي املحكمني ،وبذلك �أ�صبح
املقيا�س ب�صورته النهائية يتكون من ( )8فقرات.
ب -ال�صدق التالزمي :حيث مت تطبيق اختبار توران�س ًّ
حمكا على عينة ا�ستطالعية مكونة
من ( )27طالبا وطالبة ،من طلبة ال�صف التا�سع خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم تطبيق اختبار
التفكري الإبداعي على نف�س املجموعة ،ثم ر�صدت لكل طالب عالمتان� ،إحداهما على
اختبار توران�س للتفكري الإبداعي ،والأخرى على اختبار التفكري الإبداعي يف الأحياء ،ثم
�إيجاد معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات على االختبارين فبلغت قيمتة (.)0.601

ثبات املقيا�س

مت التحقق من ثبات مقيا�س التفكري الإبداعي بعدة طرق:
�أ -ح�ساب معامل الثبات ملقيا�س التفكري الإبداعي ،وا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا لالت�ساق
الداخلي من خالل برنامج ( ،)SPSSووجد �أن معامل الثبات ملهارة الطالقة (،)90.45
ومعامل الثبات ملهارة املرونة ( ،)81.99ومعامل الثبات ملهارة الأ�صالة ( ،)72.90كما
بلغ معامل الثبات ملجمل فقرات مقيا�س التفكري الإبداعي (.)86.89
ب -ات�ساق الت�صحيح :بعد تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعية واملكونة من  27طالبا
وطالبة ،مت ت�صحيح الأوراق من قبل م�صححني اثنني ،ثم ا�ستخرج معامل ثبات الت�صحيح
ب�إيجاد معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات الناجتة عن الت�صحيحني ،فبلغت (.)0.863

معايري ت�صحيح مقيا�س التفكري الإبداعي

مت حتديد درجات (عالمات) اختبار التفكري الإبداعي اعتمادا على خري اهلل ()1981
الذي اعتمد على تقدير توران�س على النحو التايل:
 -1ا�ستبعاد الأفكار غري املنا�سبة
 -2تقدير درجة (عالمة) واحدة لكل فقرة للطالقة وبجمع العالمات التي ح�صل عليها
الطالب يف جانب الطالقة وهي �ست فقرات يف اختبار توران�س وثماين يف اختبار التفكري
الإبداعي الذي �أعدته الباحثة ،مت احل�صول على العالمة الكلية التي تعرب عن مهارة الطالقة
لديه.
 -3درجة واحدة لكل فئة من اال�ستجابات التي حتمل امل�ضمون (املت�شابه) لأن مهارة املرونة
لدى املفحو�ص حتدد بعدد ا�ستجاباته املختلفة التي يوجد فيها حتول الجتاه تفكريه يف تلك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اال�ستجابات .وبجمع العالمات التي ح�صل عليها الطالب يف جانب املرونة على الفقرات
املختلفة مت احل�صول على العالمة الكلية التي تعرب عن مهارة املرونة لديه على كل من اختبار
توران�س – اختبار التفكري الإبداعي.
-4حل�ساب درجة الأ�صالة مت تفريغ ا�ستجابات املفحو�صني على الفقرات يف مناذج خا�صة
ومت ح�ساب تكرار كل منها كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2
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ُع ِق َد ْت جل�سة �أولية مع معلم ومعلمة الأحياء لل�صف التا�سع و َّمت تزويدهم مبادة تعليمية
خا�صة باخلرائط املفاهيمية وتدريبهم على ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية وتزويدهم
برزمة اخلرائط املفاهيمية.
نفذت الباحثة ح�صتني �أمام املعلمني قبل بدء عملية التدري�س يف وحدة الأمرا�ض و و َّمت
تعريفهما والطلبة بكيفية تنفيذ ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية وبنائها.
مت ح�ضور ح�صة لكل معلم مع امل�رشف الرتبوي يف منطقة جنوب عمان �أثناء عملية

`G Ä

�إجراءات تدريب املعلمني والطلبة
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تكونت من  8خرائط مفاهيمية �أعدتها الباحثة لوحدة «البيئة والتكيف» ثم عر�ضتها على
هيئة حتكيم خا�صة تكونت من م�رشفة العلوم يف مركز التطوير الرتبوي التابع لوكالة الغوث
وع�ضو هيئة تدري�س �سابق يف الكلية يف املناهج والتدري�س وع�ضو هيئة تدري�س حايل يدر�س
العلوم ،ومعلم ومعلمة �أحياء لل�صف التا�سع ،وقد عدلت الباحثة يف هذه الرزمة.

f
`

رابع ًا :رزمة اخلرائط املفاهيمية

```Y

وبجمع العالمات التي ح�صل عليها الطالب يف جانب الأ�صالة على الفقرات مت احل�صول
على العالمة الكلية التي تعرب عن مهارة الأ�صالة لديه.
 -1لتحديد الدرجة الكلية للقدرة على التفكري الإبداعي مت جمع العالمات التي ح�صل
عليها املفحو�ص يف كل من مهارة الطالقة ومهارة املرونة ومهارة الأ�صالة يف كل من اختبار
تورن�س (قبلي) واختبار التفكري الإبداعي الذي �أعدته الباحثة (بعدي).
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تكرار الفكرة
درجة الأ�صالة

 ٪10فما فوق
1

% 9-7
3

% 6-4
5

% 3ف�أقل
10
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د� .إلهام ال�شلبي

التدري�س لالطمئنان على تنفيذ ا�سرتاتيجية التدري�س بال�شكل املطلوب والوقوف على النقاط
الإيجابية والنقاط ال�سلبية بهدف حت�سني الأداء.
بعد �أن مت تدريب املعلمني بطريقة اخلرائط املفاهيمية قام كل منهما بتدريب طلبة املجموعة
التجريبية على ر�سم اخلرائط املفاهيمية يف مو�ضوع «الأمرا�ض املعدية وغري املعدية» وهي
الوحدة الدرا�سية من كتاب الأحياء لل�صف التا�سع التي ت�سبق وحدة «البيئة والتكيف».

�إجراءات تنفيذ التجربة ومتابعتها

�أ� -أخذ املوافقات الر�سمية من دائرة الرتبية والتعليم ومنطقة جنوب عمان يف وكالة الغوث
الدولية على �إجراء تنفيذ الدرا�سة يف املدار�س املعنية.
ب -مت تطبيق اختبار حت�صيل املفاهيم العلمية ،والتفكري الإبداعي لتورا ن�س والدافعية نحو
الإجناز على كل من املجموعات التجريبية وال�ضابطة ،وذلك ملعرفة مدى تكاف�ؤ املجموعات
يف فهم املفاهيم العلمية والقدرة على التفكري الإبداعي والدافعية نحو الإجناز.
ج -مت البدء بتنفيذ عملية التدري�س يف �شهري ني�سان و�أيار يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الدرا�سي  ،2006 -2005وقد ا�ستغرق تدري�س الوحدة �شهرين بواقع ()16
ح�صة �أحياء حيث مت تدري�س املجموعة التجريبية بطريقة اخلريطة املفاهيمية يف حني در�ست
املجموعة ال�ضابطة بالطريقة التقليدية وبنف�س عدد احل�ص�ص ونف�س املو�ضوعات الدرا�سية
وكان دور املعلم كما يلي:
الن�شاط (:)1
يقدم مراجعة ق�صرية عن طريق بناء خريطة مفاهيمية خا�صة بالدر�س ال�سابق �أو الف�صل
ال�سابق.
الن�شاط (:)2
بعد االنتهاء من درا�سة در�س جديد �أو ف�صل يطلب املعلم من الطلبة ب�صورة فردية حتليل
وا�ستخراج املفاهيم وتنظيمها ح�سب �أهميتها وجتريدها ثم بناء خريطة مفاهيمية له.
الن�شاط (:)3
يطلب املعلم من الطلبة مناق�شة خرائطهم املفاهيمية ب�صورة مزدوجة ،ويف نهاية احل�صة
يقوم بعر�ض �أمنوذج خلريطة مفاهيمية ليقوم كل منهم بتقومي �أدائه ب�صورة ذاتية .يف بداية
احل�صة القادمة ،يقوم املعلم مبراجعة الدر�س عن طريق بناء اخلريطة مع الطلبة ،ويقوم كل منهم
ب�إبداء ر�أيه وت�صويب ما لديه من �أخطاء وي�شري املعلم �إىل �أهم الو�صالت العر�ضية وجوانب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التفكري الإبداعي الذي ظهر يف كل مرة لدى جمموعة من الطلبة.
د -مت ح�ضور ح�صتني لكل معلم يف كل مدر�سة على الأقل �أثناء فرتة التجربة لالطمئنان
والت�أكد من �إتقان تنفيذ ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية.
هـ� -أعيد تطبيق اختبار حت�صيل املفاهيم والتفكري الإبداعي الذي �أعدته الباحثة واختبار
الدافعية نحو الإجناز على املجموعات التجريبية واملجموعات ال�ضابطة بعد االنتهاء من
عملية التدري�س بالطريقة نف�سها التي ا�ستخدمت يف تطبيقها قبل البدء بعملية التدري�س.
و� -صححـت االختبارات القبلية والبعدية وفق تعليمات الت�صحيح اخلا�صة بكل منها
و�سجلت عالمات كل طالب ثم فرغت على �أوراق خا�صة باحلا�سوب ومتت معاجلتها �آليا
با�ستخدام برنامج (.)spss

املجلد  11العدد  2يونيو 2010
¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

اخلرائط املفاهيمية:
لفح�ص تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة قبل تطبيق اال�سرتاتيجية التدري�سية،
مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء القبلي للأفراد على اختبار
التح�صيل ومقيا�س الدافعية للإجناز ومقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي ب�أبعاده الثالثة وعلى
الدرجة الكلية ،ثم �إيجاد نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متو�سطات املجموعات،
ويبني اجلدول رقم ( )3هذه النتائج.

```Y

نتائج الدرا�سة
�أو ً
ال :النتائج املتعلقة بتكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة ال�ضابطة والتجريبية قبل تطبيق ا�سرتاتيجية

`d G h ``Ç`»`d G

مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية التالية:
 ا�ستخدم اختبار(ت) حل�ساب الفروق بني متو�سطات الأداء الكلي لأفراد املجموعةالتجريبية وال�ضابطة على كل من اختبار حت�صيل املفاهيم ،ومقيا�س التفكري الإبداعي ومقيا�س
الدافعية نحو الإجناز عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α≥0.05
 كما مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة لفح�ص داللة الفروق الإح�صائية بنيالأو�ساط احل�سابية وفقا لفر�ضيات الدرا�سة ال�صفرية وذلك عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )α≥0.05بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة على كل من اختبار حت�صيل املفاهيم العلمية
والدافعية نحو الإجناز والتفكري الإبداعي.
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املعاجلة الإح�صائية
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيم (ت) لداللة الفروق بني متو�سطات
الأداء القبلي لأفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة على اختبار التح�صيل وقيا�س
الدافعية للتعلم ومقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي

التح�صيل
الدافعية للتعلم
-1الطالقة
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-2املرونة
-3الأ�صالة
ال���درج���ة ال �ك �ل �ي��ة ملقيا�س
توران�س للتفكري الإبداعي

املجموعة

عدد
الطلبة
42

املتو�سط
احل�سابي
23.1

االنحراف
املعياري
6.95

جتريبية

50

23.54

6.08

�ضابطة

42

108.29

12.92

جتريبية

50

113.58

15.18

�ضابطة

42

38.07

11.2

جتريبية

50

39.46

12.16

�ضابطة

42

65.93

31.47

جتريبية

50

67.04

27.30

�ضابطة

42

66.45

33.89

جتريبية

50

63.64

24.16

�ضابطة

42

170.45

72.27

جتريبية

50

169.54

57.50

�ضابطة

قيمة
(ت)

م�ستوى
الأداء

1.782-

0.078

0.328-

0.744

0.565-

0.573

0.181-

0.856

0.463

0.644

0.067

0.946

يالحظ من اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية على كل من اختبار التح�صيل وعلى مقيا�س الدافعية وعلى كل بعد من
�أبعاد مقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي وعلى الدرجة الكلية ،مما يعني تكاف�ؤ املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة.
ثاني ًا :النتائج املتعلقة بتكاف�ؤ جمموعتي الذكور والإناث قبل تطبيق اال�سرتاتيجية التدري�سية
لفح�ص تكاف�ؤ الذكور والإناث قبل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء القبلي للذكور والإناث على اختبار التح�صيل ومقيا�س
الدافعية للإجناز ومقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي ب�أبعاده الثالثة وعلى الدرجة الكلية ،ثم
�إيجاد نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني املتو�سطات ،وبني اجلدول رقم ( )4هذه النتائج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيم (ت) لداللة الفروق بني متو�سطات
الأداء القبلي للذكور والإناث على اختبار التح�صيل ومقيا�س الدافعية للتعلم
ومقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي

ذكور

54

66.35

25.17

�إناث

38

62.89

33.70

ذكور

54

172.61

58.66

�إناث

38

166.18

72.20

0.563

0.575

0.470

0.639

يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث
على اختبار التح�صيل ،وعلى مقيا�س الدافعية للتعلم ،وكذلك على كل بعد من �أبعاد مقيا�س
التفكري الإبداعي وعلى الدرجة الكلية ،مما يعني تكاف�ؤ جمموعتي الذكور والإناث قبل تنفيذ
الدرا�سة.

نتائج فح�ص فر�ضيات الدرا�سة

املجلد  11العدد  2يونيو 2010

�إناث

38

66.18

32.17

الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05يف حت�صيل طلبة
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
لفح�ص الفر�ضية الأوىل مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطلبة على االختبار التح�صيلي البعدي ،ثم �إيجاد نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني
املتو�سطات .وبني اجلدول رقم ( )5هذه النتائج.

¡``
````````Y GC I

ذكور

54

66.78

27.07

0.096

0.924
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الدرجة الكلية ملقيا�س
توران�س للتفكري الإبداعي

�إناث

38

37.11

11.06

½

-3الأ�صالة

ذكور

54

40.04

12.06

1.19

0.238
10
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�إناث

38

108.79

15.05

```Y

-1الطالقة

ذكور

54

112.83

13.75

1.355

0.185
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الدافعية للتعلم

�إناث

38

23.39

6.92

ذكور

0.072-

0.943

`¡U

التح�صيل

اجلن�س

عدد
الطلبة
54

املتو�سط
احل�سابي
23.30

االنحراف
املعياري
6.17

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) للفروق بني متو�سطات
طلبة املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار التح�صيل البعدي
وتقدير حجم الأثر
املجموعة
ال�ضابطة
التجريبية

املتو�سط احل�سابي
23.45
32.08

* دال �إح�صائيا على()≥α0.05

االنحراف املعياري
9.48
7.30

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية

*4.928-

0.0000

%21.20

كبرية

يالحظ من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف نتائج طلبة املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية على اختبار التح�صيل البعدي ،وبالنظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ
�أن �أداء طلبة املجموعة التجريبية كان �أف�ضل من �أداء املجموعة ال�ضابطة وبفاعلية كبرية.
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05يف دافعية طلبة
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
لفح�ص الفر�ضية الثانية مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجات
التي ح�صل عليها الطلبة على مقيا�س الدافعية للتعلم بعد ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية ثم �إيجاد
نتائج اختبار (ت) وداللة الفروق بني املتو�سطات ،ويبني اجلدول رقم ( )6هذه النتائج.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) للفروق بني متو�سطات طلبة
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على مقيا�س الدافعية البعدي وتقدير حجم الأثر
املجموعة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

ال�ضابطة
التجريبية

110.29
122.10

13.86
12.74

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية

*4.257-

0.0000

%16.78

كبرية

* دال �إح�صائيا على()≥α0.05

يالحظ من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دافعية الطلبة للتعلم بني
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،وبالنظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ �أن �أداء الطلبة يف
املجموعة التجريبية كان �أف�ضل من �أداء طلبة املجموعة ال�ضابطة وبفاعلية كبرية.
الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي للتفكري الإبداعي تعزى �إىل ا�ستخدام اخلريطة
املفاهيمية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لفح�ص الفر�ضية الثالثة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطلبة على �أبعاد مقيا�س التفكري الإبداعي البعدي(الذي �أعدته الباحثة) وعلى الدرجة الكلية،
ثم �إيجاد قيمة (ت) لداللة الفروق بني املتو�سطات ويبني اجلدول رقم ( )7هذه النتائج.
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الدرجة الكلية

*5.315-

0000

%23.39

كبرية

يالحظ من اجلدول رقم ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05بني
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على كل بعد من �أبعاد مقيا�س التفكري الإبداعي البعدي،
وعلى الدرجة الكلية ،وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية وبفاعلية كبرية.
الفر�ضية الرابعة:ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05بني الذكور
والإناث على اختبار التح�صيل عند ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
لفح�ص الفر�ضية الرابعة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطلبة على التح�صيل البعدي تبعا للجن�س ،ومت �إيجاد قيمة ت للداللة على الفروق بني
املتو�سطات ،ويبني اجلدول رقم ( )8هذه النتائج.
يالحظ من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعتي الذكور
والإناث على اختبار التح�صيل البعدي ،وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية لأداء املجموعتني
يالحظ �أن متو�سط �أداء الإناث �أكرب من متو�سط �أداء الذكور ( )25.13 > 32.42وبفاعلية
متو�سطة.

½

الأ�صالة

*4.716-

000

%20.00

كبرية

10
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املرونة

*5.769-

0000

%27.00

كبرية

```Y

الطالقة

�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية

*4.904-

0000

%21.06

كبرية
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مقيا�س التفكري
الإبداعي

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي
56.19
82.66
35.45
51.10
68.79
124.48
160.43
258.42

االنحراف
املعياري
19.05
30.30
9.45
16.17
36.62
73.33
59.85
112.83

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية

`¡U

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) للفروق بني املتو�سطات
البعدية لطلبة املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على �أبعاد مقيا�س التفكري
الإبداعي البعدي وعلى الدرجة الكلية وتقدير حجم الأثر
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اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف االختبار التح�صيلي
البعدي ح�سب اجلن�س وقيمة ت لداللة الفروق بني املتو�سطات وتقدير حجم الأثر
املجموعة

املتو�سط

ذكور
�إناث

25.13
32.42

* دال �إح�صائيا على()≥α0.05

االنحراف
املعياري
9.11
8.08

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية

*3.96-

000

14.83

متو�سطة

الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05بني الذكور
والإناث على مقيا�س الدافعية نحو الإجناز عند ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
لفح�ص الفر�ضية اخلام�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات الطلبة على مقيا�س الدافعية البعدي ،و�إيجاد قيمة ت بداللة الفروق بني املتو�سطات
ويبني اجلدول رقم ( )9هذه النتائج.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة البعدي يف مقيا�س
الدافعية ح�سب اجلن�س وقيمة ت بداللة الفروق بني املتو�سطات وتقدير حجم الأثر
املجموعة

املتو�سط

ذكور
�إناث

116.24
117.37

االنحراف
املعياري
14.33
14.79

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية

0.367-

0.715

-

-

يالحظ من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعتي الذكور
والإناث على مقيا�س الدافعية البعدي.
الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على ( )≥α0.05بني الذكور
والإناث على االختبار البعدي يف التفكري الإبداعي عند ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية.
لفح�ص الفر�ضية ال�ساد�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
ت بداللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية على �أبعاد التفكري الإبداعي وعلى الدرجة الكلية،
ويبني اجلدول رقم ( )10هذه النتائج.
يالحظ من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث
على بعد الأ�صالة يف مقيا�س التفكري الإبداعي البعدي وبفاعلية متو�سطة ،وعلى الدرجة
الكلية بفاعلية �ضعيفة ل�صالح الذكور ،كما يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
الذكور والإناث على بعدي الطالقة واملرونة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على �أبعاد مقيا�س
التفكري الإبداعي البعدي والدرجة الكلية ح�سب اجلن�س وقيمة ت لداللة
الفروق بني املتو�سطات وتقدير حجم الأثر
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الدرجة الكلية

* 2.427

0.018

6.15
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الأ�صالة

* 3.289

0.002

10.73
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مناق�شة النتائج

�أ– النتائج املتعلقة مبتغري التح�صيل
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي املتعلقة بفهم الطلبة املفاهيم العلمية تفوق املجموعة
التجريبية التي در�ست العلوم بطريقة اخلرائط املفاهيمية على زمالئهم الذين در�سوا العلوم
بالطريقة التقليدية ،وذلك على االختبار التح�صيلي .كما تفوق ذكور املجموعة التجريبية على
ذكور املجموعة ال�ضابطة ،وكذلك تفوقت �إناث املجموعة التجريبية على �إناث املجموعة
ال�ضابطة ،وتفوق �إناث املجموعة التجريبية على ذكور املجموعة التجريبية.
ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب�أن ذلك يعود �إىل ما تتمتع به طريقة اخلرائط املفاهيمية من
خربات تعليمية تعلمية �إذ �ساعدت على تطوير مهارات عقلية وتعليمية عند تعلم املفاهيم
العلمية يف وحدة «البيئة والتكيف» من حيث �إن بناء اخلريطة املفاهيمية وفهم هيكلها
وبنيتها �ساعد على و�ضوح العالقات بني املفاهيم ،كما �أتاح للطلبة فهم الأفكار العلمية
ثم �إحداث التعلم ذي املعنى
فيها ،وتزويدهم بعن�رصي املعنى والفهم للمفاهيم العلمية ومن َّ
الذي ي�سهل االختزان واال�سرتجاع .كما �أن قيام الطلبة بتعديل و�إدخال بع�ض التغيريات
يف خرائطهم املفاهيمية �أثناء احلوار والنقا�ش جعل بناهم املعرفية تخ�ضع ب�صورة م�ستمرة
للتعديل ،فت�صبح املفاهيم الأقل �شمولية يف موقف تعليمي معني �أكرث �شمولية يف موقف
تعليمي �آخر وبذلك �أتيحت لأع�ضاء املجموعة التجريبية الفر�صة كي يدجموا خاللها معارفهم

`d G h ``Ç`»`d G

الطالقة

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

0.451

0.653

-

-

`¡U

اختبار التفكري
الإبداعي

اجلن�س

املتو�سط
احل�سابي
71.61
69.11
46.09
40.92
114.78
76.71
232.65
258.42

االنحراف
املعياري
34.63
18.11
18.82
8.55
79.90
26.21
127.70
112.83

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

�إيتا2

درجة
الفاعلية
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اجلديدة مبعارفهم ال�سابقة لت�شكل ارتباطات منطقية ت�سهم يف تطوير بناهم املعرفية وا�ستيعاب
املادة الدرا�سية واالحتفاظ بها بدرجة تفوق ما حققه طلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا
العلوم بالطريقة التقليدية وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه كل من الدرا�سات التالية يف
فاعلية اخلريطة املفاهيمية يف اكت�ساب الطلبة املفاهيم العلمية� :إي�سيوبو و�سويبو)& Esiobu
 ،)Soyibo, 1995وعطـا اهلل ( ،)1999وجا�سم ( ،)2002وليدجر )،)Ledger, 2003
وتكايا ( ،)Tekkaya, 2003واخلطايبة ( ،)2003و�أمبو�سعيدي وعو�ض (.)2006
وقد يكون حت�صيل الإناث للمفاهيم يف املجموعة التجريبية يفوق الذكور �أن الإناث
لديهن قدرة �أكرب على املثابرة والتفهم واال�ستجابة ملا هو منطقي.
ب -النتائج املتعلقة مبتغري الدافع للإجناز
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي املتعلقة بالدافع نحو الإجناز تفوق طالب املجموعة
التجريبية الذين در�سوا العلوم بطريقة اخلريطة املفاهيمية على زمالئهم الذين در�سوا العلوم
بالطريقة التقليدية ،كما تفوق ذكور املجموعة التجريبية على ذكور املجموعة ال�ضابطة
وكذلك تفوقت �إناث املجموعة التجريبية على �إناث املجموعة ال�ضابطة .وميكن تف�سري
هذه النتيجة ب�أن طريقة اخلريطة املفاهيمية تنظم �أحداث التعلم ون�شاطاته ،و�أي�ضا �إىل دورها
كن�شاط ،عمل على �إحداث التكامل والرتابط واملراجعة للمفاهيم التعليمية يف وحدة «البيئة
ً
ختاميا �أدى �إىل تلخي�ص املفاهيم التي �سبق للطلبة يف
ن�شاطا
والتكيف» �إ�ضافة �إىل ا�ستخدامها
ً
املجموعة التجريبية درا�ستها ومراجعتها يف در�س �أو مو�ضوع �أو ف�صل �أو وحدة متكاملة.
ورمبا يعود ال�سبب يف التفوق �إىل الن�شاطات التي قام بها الطلبة يف املجموعة التجريبية ومنها
بناء النموذج الهرمي للمفاهيم العلمية ،ثم ربطها بعالقات رابطة،حيث تعطي للطالب دورا
مهما يزيد من دافعية املتعلم فهي مثري داخلي حرك �سلوك الطالب ووجهه للو�صول �إىل هدف
معني� ،أو �أنها قوة دفعت الطالب لأن يقوم ب�سلوك من �أجل �إ�شباع حاجة �أو حتقيق هدف،
واملثابرة على �سلوك معني حتى يتم �إجنازه .يف حني �أن الطريقة التقليدية التي يكون فيها املعلم
حما�رضا �أو مناق�شا ب�شكل قد ي�شعر الطلبة بامللل� ،أو �أنها �رسيعة بالن�سبة للطلبة ذوي التح�صيل
املتدين مما يفوت عليهم فر�صا يف التعلم� .إ�ضافة �إىل الن�شاطات التعاونية بني زمر الطلبة �أنف�سهم
من جهة والن�شاط التقوميي للمعلم من حيث الإ�رشاف والتقومي وتقدمي التغذية الراجعة للطلبة
لت�صحيح تعلمهم للمفاهيم و�أي�ضا بناء منوذج تو�ضيحي للخريطة التي �سبق للطلبة ت�صميمها.
جمموعة الن�شاطات املذكورة �آنفا عملت على جعل طلبة املجموعة التجريبية �أكرث اندماجا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتفاعال و�أكرث ثقة ب�أنف�سهم و�إبعا ًدا لعامل امللل عنهم كون هذه الطريقة جديدة لهم واجلديد
دوما يثري الت�شويق واالهتمام ،هذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة عبده الوارد يف
امل�رصي ( )2003من فاعلية اخلريطة املفاهيمية يف تنمية الدافعية للإجناز لدى الطلبة الذكور
والإناث على ال�سواء.
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ج  -النتائج املتعلقة مبتغري التفكري الإبداعي
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي املتعلقة مبقيا�س التفكري الإبداعي تفوق طالب املجموعة
التجريبية الذين در�سوا العلوم بطريقة اخلريطة املفاهيمية على زمالئهم الذين در�سوا العلوم
بالطريقة التقليدية .كما تفوق ذكور املجموعة التجريبية على ذكور املجموعة ال�ضابطة
وكذلك تفوقت �إناث املجموعة التجريبية على �إناث املجموعة ال�ضابطة ،وتفوق ذكور
املجموعة التجريبية يف بعد الأ�صالة والتفكري الإبداعي على الإناث.
تف�رس الباحثة ذلك ب�أن طريقة اخلريطة املفاهيمية كان لها دور يف ت�سهيل عملية تعلم طلبة
املجموعة التجريبية و�ساعدتهم يف تنمية مهاراتهم العقلية ،وزادت من قدراتهم على التفكري،
وهذا ما �أكد عليه نوفاك وزمال�ؤه (.)Novak et al, 1983
كما �ساعدت طريقة خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي من خالل قيام
الطلبة بتنظيم املفاهيم يف تنظيم هرمي مت�سل�سل يبد�أ من املفاهيم الأكرث �شمولية ويتدرج �إىل
املفاهيم الأقل �شمولية ثم الربط بني تلك املفاهيم بكلمات ربط لت�شكل معها جم ً
ال ذات
معنى فهم يعملون با�ستمرار على تغيري و�إعادة تنظيم بناهم املعرفية عن طريق ربط املعرفة
اجلديدة مع معرفتهم القبلية من �أجل �إيجاد عالقات ذات معنى بني املفاهيم عند بنائهم
تلك اخلرائط التي تكون لديهم �شبكة من الفهم تربط بني �أجزاء املحتوى ب�شكل ذي معنى
وهذه االرتباطات التي يقومون بتقدميها وتعديلها با�ستمرار تعمل على تنمية مهارة الإبداع
لديهم.
ومن جهة �أخرى تتطلب عملية بناء خرائط املفاهيم عمقا يف التفكري لتو�ضيح املعاين
وتكامل التفا�صيل والتفكري بعدة اجتاهات ،وهذا من خ�صائ�ص الإبداع حيث �إنّ الطالب
املبدعني يرون طرقا جديدة لتمثيل العالقات بني املفاهيم وهذا ما �أكده نوفاك وجوين (نوفاك
وجوين )1995 ،من �أجل ذلك كان ا�ستخدام طريقة اخلرائط املفاهيمية يف تدري�س طلبة
املجموعة التجريبية �أكرث فاعلية من الطريقة التقليدية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي.
هذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �صوافطة ( )2005ودرا�سة عكور ()2002
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من فاعلية طريقة خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة» ،وقد
يكون تفوق الذكور يف بعد الأ�صالة والتفكري الإبداعي يعود �إىل منط التن�شئة يف جمتمعاتنا
العربية املحافظة ،فكثرياً ما يتم اتخاذ كثري من القرارات و�إيجاد حلول للم�شكالت مما
يتطلب عمليات التفكري و�إيجاد بدائل من مهمة الذكور ،كما �أن خروج الذكر وانفتاحه
على املجتمع واملواقف احلياتية والتعر�ض لها �أكرث من الأنثى خا�صة يف مرحلة املراهقة وهو
�سن الفئة امل�ستهدفة يف درا�ستنا هذه ،مما يتيح له �إيجاد بدائل �أ�صيلة لها درجة تكرار قليل.

اال�ستنتاجات

اعتمادا على النتائج ال�سابقة التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،مت التو�صل �إىل اال�ستنتاجات
التالية:
 -1فاعلية اخلرائط املفاهيمية يف اكت�ساب الطلبة املفاهيم العلمية وتنمية التفكري الإبداعي
والدافعية نحو الإجناز بدرجة تفوق الطريقة التقليدية بدرجة كبرية.
 -2فاعلية اخلرائط املفاهيمية يف حت�صيل الطالبات املفاهيم العلمية بدرجة تفوق حت�صيل
الذكور بدرجة متو�سطة.
 -3فاعلية اخلرائط املفاهيمية يف حت�سني الدافعية نحو الإجناز للذكور والإناث على حد
�سواء.
-4فاعلية اخلرائط املفاهيمية يف تنمية القدرة على التفكري الإبداعي للذكور والإناث يف
بعدي الطالقة واملرونة على حد �سواء ،وتفوق الطلبة الذكور يف بعد الأ�صالة بدرجة متو�سطة
والتفكري الإبداعي ككل بدرجة �ضعيفة على الإناث.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج تو�صي الباحثة:
 -1توظيف اخلريطة املفاهيمية قبل التدري�س ويف �أثنائه وبعده ،ويف مراحل التقومي
املختلفة.
 -2تدريب الطلبة على �إعداد اخلريطة املفاهيمية و�إك�سابهم مهارات التفكري الت�أملي يف
�إعدادها.
 -3ت�ضمني ا�سرتاتيجة اخلريطة املفاهيمية يف برامج تدريب و�إعداد املعلمني �سواء قبل اخلدمة
�أو يف �أثنائها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -4ا�ستخدام م�ساقات يدر�س فيها ا�سرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية لطالب اجلامعات لإعدادهم
ليكونوا معلمني.
� -5إجراء درا�سات على �أثر ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف اكت�ساب مهارات عمليات العلم
الأ�سا�سية.
� -6إجراء مزيد من الدرا�سات على �أثر ا�ستخدام اخلريطة املفاهيمية يف حت�صيل الطلبة
للمفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الإبداعي لفئات عمرية خمتلفة ،وهل يختلف هذا
الأثر باختالف اجلن�س .وملاذا؟
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ابراهيم ،ب�سام عبد اهلل �صالح (� .)2004أثر ا�ستخدام التعلم القائم على امل�شكالت يف تدري�س
الفيزياء يف تنمية القدرة على التفكري الإبداعي واالجتاهات العلمية وفهم املفاهيم لدى طلبة
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات
العليا ،الأردن.
�أبو جادو� ،صالح ( .)2005علم النف�س الرتبوي( ،ط .)4عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع
والطباعة.
ابو �شقري ،نائلة يو�سف حممد (� .)2001أثر برنامج تدريبي يف تنمية دافعية التح�صيل الدرا�سي لدى
طالبات ال�صف الثاين الثانوي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
�أمبو�سعيدي ،عبد اهلل وعو�ض ،حممد (� .)2006أثر ا�ستخدام املنظمات التخطيطية على
التح�صيل الدرا�سي واالحتفاظ بالتعلم يف مادة العلوم لدى طالبات ال�صف الثامن من
التعليم العام .املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت.156-121 ،)79( ،
جا�سم� ،صالح ( .)2002فاعلية ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف تدري�س الكيمياء على التح�صيل
وامليول العلمية لدى طلبة ال�صف الثاين الثانوي بدولة الكويت� .سل�سلة الدرا�سات النف�سية
والرتبوية.177-123 ،5 ،
اخلطايبة ،عبد اهلل حممد والعرميي ،با�سمة بنت عبد العزيز ( .)2003فاعلية ا�ستخدام خرائط
املفاهيم يف حت�صيل طالبات ال�صف الأول الثانوي للمفاهيم العلمية املتعلقة بوحدة
ت�صنيف الكائنات احلية واحتفاظهن بها .جملة ر�سالة اخلليج العربي.94-41 ،)88( ،
خري اهلل� ،سيد ( .)1981بحوث نف�سية وتربوية .القاهرة :عامل الكتاب للطباعة.
زيتون ،عاي�ش حممود ( .)1991طبيعة العلم وبيئته( ،ط .)2عمان :دار عمار للن�رش
والتوزيع.
زيتون ،عاي�ش حممود (� .)2001أ�ساليب تدري�س العلوم .عمان :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.
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�سالمة� ،أبو العز ( .)2002فعالية �إ�سرتاتيجية قائمة على جتهيز ومعاجلة املعلومات للمفاهيم
العلمية لتنمية التفكري الإبداعي يف العلوم لتالميذ املرحلة الإعدادية .جملة كلية الرتبية،
جامعة املن�صورة ،جمهورية م�رص العربية.95-65 ،50 ،
ال�شاذيل ،حممود ( .)1995العالقة بني التفكري الإبتكاري وكل من العزو ال�سببي واملجال الإدراكي
لدى عينة من طلبة ال�صف التا�سع .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان.
�صوافطة ،وليد عبد الكرمي حممود (� .)2005أثر التدري�س بطريقة حل امل�شكالت واخلرائط
املفاهيمية يف اكت�ساب املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الإبداعي واالجتاهات العلمية لدى
الطلبة .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الدرا�سات الرتبوية العليا ،جامعة عمان العربية
للدرا�سات العليا ،عمان ،الأردن.
عطا اهلل ،مي�شيل كامل (� .)1999أثر ا�سرتاتيجيه اخلريطة املفاهيمية يف التح�صيل الدرا�سي
الآين ومتو�سط املدى يف مادة العلوم لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية .جملة املعلم الطالب ،معهد الرتبية التابع لليون�سكو ،الأردن ا ،ح.67-53 ،
عودة� ،أحمد ( .)2005القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية( ،ط .)3الأردن :دار الأمل للن�رش
والتوزيع.
العكور ،حممد �أحمد خليفة ( � .)2002أثر طريقتي االكت�شاف و �شبكات املفاهيم يف تدري�س العلوم
على تنمية التفكري الإبداعي لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الها�شمية ،الأردن.
امل�رصي ،حياة �صبحي منر (� .)2003أثر ا�ستخدام اخلرائط املخروطية على حت�صيل طلبة ال�صف
التا�سع يف مادة علم احلياة ودافع االجناز لديهم يف املدار�س التابعة لوكالة الغوث يف حمافظة نابل�س.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
نوفاك ،جوزف وجووين ،بوب ( .)1995تعلم كيف تتعلم( ،ط( .)2ترجمة ال�صفدي،
�أحمد ع�صام وال�شافعي� ،إبراهيم حممد) .الريا�ض :جامعة امللك �سعود( .الكتاب
الأ�صلي من�شور عام.)1984
الهويدي ،زيد (� .)2005أ�ساليب تدري�س العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية( ،ط .)1الإمارات العربية
املتحدة ،العني :دار الكتاب اجلامعي.
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مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على
اجتاهات الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم
نحو مهنة التدري�س يف دولة الكويت
د .غامن عبداهلل ال�شاهني
ق�سم الأ�صول الأ�سا�سية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -دولة الكويت
امللخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على
مهنة التدري�س لدى الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم ،وعالقتها مبتغريات
احلالة االجتماعية ،التخ�ص�ص ،مكان الدرا�سة ،حمافظة ال�سكن ،وعدد الوحدات املجتازة.
وقد مت اختيار عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية ،والتي بلغ قوامها ( )730طالبة معلمة
مقيدة مب�ؤ�س�سات �إعداد املعلم بدولة الكويت ،وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج �أهمها:
�أن القيم الدينية هي الأكرث ت�أثريا على االجتاهات الإيجابية للطالبات املعلمات نحو
مهنة التدري�س ،كما �أن القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية لها ت�أثري �إيجابي على
اجتاهات الطالبات املعلمات املتزوجات نحو مهنة التدري�س �أكرث من ت�أثريها بالن�سبة
للطالبات املعلمات الغري متزوجات .و�أن حمافظة اجلهراء هي �أعلى املحافظات ت�أثراً
بالقيم االجتماعية والدينية امل�ؤثرة على اجتاه الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س،
و�أن القيم االجتماعية لها ت�أثري �إيجابي على اجتاه الطالبات املعلمات املقيدات يف كلية
الرتبية الأ�سا�سية نحو مهنة التدري�س.
الكلمات املفتاحية :القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية ،االجتاهات ،مهنة التدري�س.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/12/12 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/24 :م
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The Effects of Social, Economic and Religious Values on the
Attitudes of Female Student Teachers Towards the
TeachingProfession at Teacher Preparation
Institutes in the State of Kuwait
Dr. Ghanim A. Al-Shaheen
College of Basic Education
Public Authority for Applied Education Training- Kuwait
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This study explored the effects of social, economic and religious values in
shaping the attitudes toward teaching as a profession of female student teachers at teacher preparation institutes in Kuwait. The study focused on social
status, academic major/specialization, study location, residence, governorate, and academic level to understand the extent to which these demographic
factors have shaped students’ attitudes toward the teaching profession. Data
analysis of a random sample of 730 female student teachers enrolled at the
College of Basic Education in Kuwait resulted in interesting findings, mainly
that religious values had the most robust effect in promoting highly positive
attitudes towards teaching. These were closely followed by economic values,
with social values which came third. While students from the governorate of
Jahra ranked first in falling under the effects of social and religious values
which shaped their attitudes towards teaching, social, economic and religious
values had more of a positive effect in shaping the attitudes toward teaching of
married rather than unmarried female student teachers,. In sum, social values
had a positive overall effect in shaping the attitudes of female student teachers
at the College of Basic Education toward the teaching profession.
Key words: social, economic and religious values – attitudes – teaching profession.
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د .غامن ال�شاهني

مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على
اجتاهات الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم
نحو مهنة التدري�س يف دولة الكويت
د .غامن عبداهلل ال�شاهني
ق�سم الأ�صول الأ�سا�سية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -دولة الكويت

مقدمة

دورا م� ًؤثرا يف حياة الأفراد واملجتمعات ،وكذلك يف
من امل�سلم به �أن للقيم (ً )Values
جمال التوجيه الرتبوي واملهني ،باعتبارها م�صدراً لت�شكيل ال�سلوك يف املجتمع .كما �أن
امل�ستقبل املهني للفرد ال يعتمد على ا�ستعداده للعمل واختياره للمجال الذي يعمل فيه ،ولكن
على طبيعة املجتمع والقيم ال�سائدة فيه كذلك.
وبناء على النظرة االجتماعية للعمل يتجه الأفراد �إىل اختيار نوع التعليم املرغوب فيه
من خالل و�سائط �أو م�ؤ�س�سات على اختالفها وتنوعها ،ومن ثم يتجه الفرد للمهنة التي
ت�شبع احتياجاته وتلبي رغباته ،وتتفق مع قيمه املختلفة (اجتماعية ،اقت�صادية ،دينية� ،سيا�سية،
جمالية� ...إلخ) وكذلك يختار نوع �أو جمال الدرا�سة التي ت�ؤهله لاللتحاق باملهنة التي يريد
العمل فيها ،ويحر�ص على النجاح ،وحتقيق قدراته و�إثبات ذاته من خاللها.
وعليه جند �أن النظام االجتماعي الذي ت�سمح قيمه املهنية باالنتقال من م�ستوى اقت�صادي/
اجتماعي معني �إىل م�ستوى �آخر ،يختلف من ناحية ت�أثريه يف التوجيه الرتبوي �أو املهني عن
النظام الذي يفر�ض على الأبناء (الطلبة/الطالبات) العمل يف مهن الآباء .وال �شك يف �أن القيم
املرتبطة بذات الفرد هي التي ت�شكل نظرته للحياة وطريقته يف التفكري والتعامل مع الآخرين
يف املجتمع ،الأمر الذي ي�شري �إىل وجود ت�أثري ما بني القيم ونوعية الدرا�سة �أو املجال الذي
ترتبط به ،بالن�سبة له�ؤالء الأفراد وممار�ساتهم لأدوارهم من خاللها.
وقد �أ�شارت �إدارة التوجيه الفني للرتبية الإ�سالمية مبنطقة اجلهراء التعليمية (� )2004إىل �أنه
يتم اكت�ساب (تكوين) القيم ال�شخ�صية عن طريق التن�شئة االجتماعية؛ �إذ ت�شرتك جمموعة من
العوامل الرئي�سة يف تكوينها لدى الأفراد يف املجتمع مثل :الدين ،الأ�رسة ،الثقافة ،التعليم،
البيئة ،واجلماعات املختلفة التي ينتمي �إليها الأفراد يف حياتهم� ،أي �أن قيم الأفراد ال�شخ�صية
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ت�ؤثر وتت�أثر بطبيعة املنظمات التي يعملون بها .ثم ت�أتي بعد ذلك روافد �أخرى مثل :الذكاء،
واحلاجات ،وامليول واالجتاهات ،وروح املبادرة ،والإرادة ،وكلها تتحقق عن طريق اخلربة
ال�شخ�صية ،وهناك روافد �أخرى تتعلق بالأ�صل البيئي ،ومنها على �سبيل املثال� :أ�سلوب
احلياة ،والعادات والتقاليد الأ�رسية واالجتماعية ،ومناذج ال�سلوك.
وقد قام الباحث باالطالع على عدد من الدرا�سات وامل�ؤلفات التي تناولت مو�ضوع القيم
ودرا�ستها يف جماالت علمية خمتلفة ،وميكن ت�صنيف تلك الدرا�سات على النحو التايل:
فيما يتعلق بالدرا�سة املرتبطة مبجال البحوث الرتبوية واملناهج وطرق التدري�س ،فقد ر�صد
الباحث عدداً من الدرا�سات ،منها درا�سة ال�رشعة والباكر ( )2000التي هدفت �إىل التعرف
على اجتاهات املعلمني واملعلمات التابعني لوزارة الرتبية والتعليم العايل بدولة قطر نحو مهنة
التدري�س ،ومما خل�صت �إليه الدرا�سة �أن اجتاهات املعلمات نحو مهنة التدري�س �أف�ضل من
اجتاهات املعلمني نحو املهنة.
وا�ستهدفت درا�سة كاظم ( )2002معرفة ترتيب القيم النف�سية لدى طلبة جامعة ال�سلطان
قابو�س والعوامل اخلم�سة الكربى لديهم ،ف�ض ً
ال عن معرفة العالقة بني القيم النف�سية ال�ست
(الدينية ،ال�سيا�سية ،النظرية ،االجتماعية ،االقت�صادية ،اجلمالية) ،وك�شفت النتائج عن ن�سق
قيمي مكون من القيم الدينية وال�سيا�سية والنظرية واالجتماعية واالقت�صادية و�أخرياً اجلمالية.
وكذلك ك�شفت م�صفوفة معامالت االرتباط عن داللة معامل واحد فقط ،وهو االرتباط
بني القيمة الدينية والعامل الأول (يقظة ال�ضمري -االنب�ساط) ،وقد فُ�رست هذه النتيجة على
ا�ستقالل القيم النف�سية عن العوامل اخلم�سة الكربى ،حيث يرجع ذلك �إىل الطبيعة النف�سية
لكل مفهوم من تلك املفهومات حمل الدرا�سة.
وهدفت درا�سة اجلبوري واحلمداين (� )2006إىل ك�شف العالقة بني التوافق مع املجتمع
اجلامعي واالجتاه نحو التخ�ص�صات الدرا�سية واجلن�س وال�سنة الدرا�سية والتخ�ص�ص ،وبيئة
ال�سكن والق�سم الذي يدر�س فيه الطالب ،و�أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ()410
طالب وطالبات من طلبة جامعة املرج بليبيا ،وقد ُطبق على هذه العينة مقيا�س االجتاهات
نحو التخ�ص�ص ومقيا�س التوافق مع املجتمع اجلامعي.
ودلت نتائج حتليل البيانات على �أن التوافق مع املجتمع اجلامعي واالجتاه نحو التخ�ص�صات
الدرا�سية كان �إيجابي ًا ،و�أن هناك ت�أثرياً معنوي ًا يف �إحداث التوافق يتمثل يف االجتاه نحو
التخ�ص�ص ،وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية يف اجلامعة.
�أما يف جمال البحوث الرتبوية واملناهج وطرق التدري�س ،فقد ر�صد الباحث عدداً من
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الدرا�سات ،منها درا�سة الزهراين ( )1997التي هدفت �إىل حتديد �أبرز العوامل امل�ؤثرة يف
قرارات طالب وطالبات جامعة �أم القرى املتعلقة مبوا�صلة الدرا�سة اجلامعية واختيار اجلامعة
والتخ�ص�ص .وقد تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل عدة نتائج منها� :أن الطالب والطالبات يتفقون
على �أن من �أبرز العوامل امل�ؤثرة يف قرارهم مبوا�صلة الدرا�سة اجلامعية هو االعتقاد ب�أن ال�شهادة
اجلامعية توفر الأمان من امل�ستقبل املجهول ،ومتنح حاملها خيارات �أف�ضل للتوظيف ،وت�ساعد
على احل�صول على وظيفة مميزة مادي ًَا ،وترفع من قدر حاملها يف نظر املجتمع ال�سعودي.
وقد انفردت الطالبات ب�إ�ضافة بع�ض العوامل ومنها :حب العلم ،والو�ضع املي�سور للأ�رسة،
أ�رسهن ،ولأن موا�صلة الدرا�سة
وهن �ساكنات مع �
َّ
ومتكنهن من موا�صلة درا�ستهن اجلامعية َّ
كانت اخليار الوحيد املتاح �أمامهن ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق رغبة �أحد الوالدين.
وجاءت �أهمية درا�سة مكتب الإمناء االجتماعي ( )1997حول (البناء القيمي للمجتمع
الكويتي) يف �إلقاء ال�ضوء حول مفهوم البناء القيمي للمجتمع الكويتي ،وتف�سري الآثار ال�سلبية
والإيجابية لكارثة العدوان العراقي .وتناولت الدرا�سة جماالت حمددة لن�سق القيم ،وهي
(االجتماعية ،اجلمالية ،االقت�صادية ،العلمية ،ال�سيا�سية ،الدينية) ،واختريت عينة البحث من
�أولياء الأمور والطلبة واملعلمني يف التعليم الثانوي من الكويتيني ،حيث بلغ حجم العينة
 864من الطلبة واملعلمني والنظار و�أولياء الأمور.
و�أظهرت الدرا�سة العديد من النتائج �أبرزها� :أن ترتيب القيم الدينية جاء يف املقدمة ملحافظة
العا�صمة والفروانية واجلهراء ،ويف املرتبة الثانية ملحافظة حويل ،كما جاء ترتيب القيم
االجتماعية متقدما على القيم االقت�صادية يف جميع املحافظات� .أما فيما يخ�ص املدر�سني فقد
جاءت القيم الدينية يف املقدمة تلتها القيم االجتماعية ثم االقت�صادية .ويف ال�سياق ذاته جاءت
القيم الدينية يف املقدمة لدى الإناث والذكور من العينة� .أما القيم االقت�صادية فقد جاءت يف
املرتبة اخلام�سة لدى الذكور واملرتبة ال�ساد�سة لدى الإناث.
وحاولت درا�سة اخلوالدة وغرابيه ( )2000الك�شف عن طبيعة بنية تلك املفهومات
عند ال�شباب اجلامعي من خالل مفهومي الأ�صالة والتحديث ،وذلك من خالل ا�ستخدام
الباحثني املنهج الو�صفي املدعم بالإح�صاءات امليدانية ،وطبقت الأداة على عينة من الطلبة
قوامها ( )2140طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعات الر�سمية واخلا�صة يف �إقليم ال�شمال للعام
الدرا�سي .1998/1997
وخل�صت هذه الدرا�سة �إىل وجود فروق فردية ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات مفاهيم
ال�شباب ملنظومة قيم الأ�صالة على متغري الكلية ،وكانت ل�صالح طلبة كليات الرتبية والآداب
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وال�رشيعة يف جامعة الريموك ،وطلبة الإدارة واالقت�صاد يف جامعة �أربد الأهلية ،وطلبة كلية
الآداب والعلوم الزراعية يف جامعة جر�ش مقابل طلبة الكليات الأخرى.
وهدفت درا�سة الر�شيد (� )2000إىل التعرف على القيم ال�سائدة لدى طلبة كلية الرتبية
بجامعة الكويت ،وحماولة الك�شف عما �إذا كان هناك اختالف �أو اتفاق يف �آراء الطلبة على
بع�ض القيم الرتبوية وت�أثرها ببع�ض العوامل ،كالتخ�ص�ص والعمر واجلن�س بني طلبة كلية الرتبية
يف جامعة الكويت.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني توجهات الطلبة (من اجلن�سني) وبني هذه
القيم ...كما �أو�صت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات من بينها :تو�سيع دائرة درا�سة القيم
لت�شمل مع القيم الرتبوية القيم الدينية وال�سيا�سية واالقت�صادية وبع�ض القيم الأخرى ،وكذلك
درا�سة بع�ض املتغريات كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وارتباطها بقيم الطلبة .و�أي�ض ًا
درا�سة ت�أثري امل�ؤ�س�سات االجتماعية الأخرى ،كالأ�رسة وامل�ؤ�س�سات الإعالمية والنوادي
وامل�سجد واحلي والرفاق �أو الأ�صدقاء على قيم ال�شباب قبل وبعد دخولهم اجلامعة.
وتهدف درا�سة القيم الرتبوية  -وهي من �إعداد �إدارة التوجيه الفني للرتبية الإ�سالمية بوزارة
الرتبية يف دولة الكويت (� - )2004إىل تناول �أبعاد الواقع يف امليدان الرتبوي لتبني الأ�س�س
التي ت�ؤدي �إىل «الكيف» الفاعل امل�ؤثر ،من خالل تناولها عد ًدا من املو�ضوعات ،منها :تعريف
القيم� ،أهمية القيم على امل�ستويني الفردي واالجتماعي ،روافد تكوين القيم� ،إ�سرتاتيجية حتليل
القيم� ،أنواع القيم ،دور املعلم واملدر�سة يف تر�سيخ القيم ،عالقة القيم بالأهداف.
وهدفت درا�سة عليان وع�سلية (� )2004إىل التعرف على منظومة القيم لدى ال�شاب
اجلامعي املعا�رص النتفا�ضة الأق�صى ،وعلى العالقة بني القيم واالجتاهات نحو التحديث،
وعلى الفروق يف القيم واالجتاهات نحو التحديث لدى �أفراد العينة ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من
404طالب وطالبات ن�صفهم من جامعة الأزهر ،والن�صف الآخر من اجلامعة الإ�سالمية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن القيمة الدينية ت�صدرت نظام القيم لدى عينة الدرا�سة ،كما
إح�صائيا بني درجات الطلبة على مقيا�س القيم ودرجاتهم
تبني عدم وجود عالقة دالة �
ً
على مقايي�س التحديث ،وعدم وجود فروق بني الطالب والطالبات يف القيم االقت�صادية
وال�سيا�سية واجلمالية ،ووجدت فروق يف القيم الدينية واالجتماعية والنظرية.
�أما درا�سة ذياب وخوالدة ( )2007فقد �أجريت على جمتمع املعلمني واملعلمات يف
حمافظة جر�ش بالأردن ،بهدف معرفة القيم االجتماعية ال�سائدة يف ممار�سة التعليم ،من خالل
ا�ستبانة طورها الباحثان ،وا�شتملت على ( )23قيمة اجتماعية� ،إذ حاولت الدرا�سة الإجابة
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عن �أربعة �أ�سئلة ت�سعى �إىل معرفة درجة التزام املعلمني بالقيم االجتماعية يف ممار�سة التعليم،
و�أثر اجلن�س يف درجة التزام املعلمني واملعلمات بنف�س القيم ،و�أثر �سنوات اخلربة ،و�أثر امل�ؤهل
العلمي يف درجة التزام املعلمني واملعلمات يف ممار�سة القيم االجتماعية.
وانتهت الدرا�سة �إىل الت�أكيد على �أن جميع القيم االجتماعية موجودة لدى �أفراد عينة
الدرا�سة بدرجة كبرية جداً ودرجة كبرية.
وتقت�رص درا�سة اخلراب�شة ( )2007على طالبات الكلية اللواتي ُك َّن يف مرحلة البكالوريو�س،
حيث �إن الطالبات بعيدات عن الطالب ،مما اعتربته الدرا�سة �أقرب �إىل املمار�سة العفوية
ت�رصفاتهن
والفطرية البعيدة عن التكلف والتظاهر مبظاهر �أبعد ما تكون عن احلقيقة يف
َّ
وممار�ستهن للقيم.
ومن النتائج التي خل�صت �إليها هذه الدرا�سة �أن درجة ممار�سة طالبات الكلية للقيم الرتبوية
كانت عالية جداً يف ( )22قيمة� ،شكلت ن�سبتها ( )%53.66من جمموع القيم الرتبوية
املت�ضمنة يف �أداة الدرا�سة ،و�أرجعت الدرا�سة ح�صول جمال القيم الدينية والعقدية على املركز
الأول يف درجة ممار�سة الطالبات للقيم الرتبوية �إىل كون املجتمع الأردين جمتمع ًا م�سلم ًا،
وت�شكل الثقافة الإ�سالمية كثرياً من قناعات الفرد والأفكار التي ي�ؤمن بها ،ولذلك ت�شكل
القيم الدينية لديه �أولوية متقدمة على القيم الأخرى.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح لنا وجود عالقة وثيقة بني القيم حمل الدرا�سة
وبني اجتاهات الطلبة نحو مهنة التدري�س ،كما �أمكن للباحث ا�ستخال�ص النقاط التالية:
 �أجمعت الدرا�سات ال�سابقة على �أنه يف العادة تكون اجتاهات الطالبات يف املجتمعاجلامعي نحو مهنة التدري�س �أكرث ايجابية من الطلبة.
 ارتباط القيم مبختلف �أق�سامها ببع�ض املتغريات كالعوامل االقت�صادية والدينية وال�سيا�سيةواالجتماعية يف املجتمع على الطلبة يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم.
 �أبرزت الدرا�سات ال�سابقة وجود تباين بني �أق�سام القيم املختلفة لدى الطلبة يف اجلامعات،وغالب ًا ما تت�صدر القيم الدينية لديهم.
 تناولت الدرا�سات ال�سابقة بع�ض جماالت القيم املختلفة (الدينية ،الرتبوية ،االجتماعية،النظرية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية) وعالقتها باملتغريات الدميوغرافية للطلبة يف اجلامعات.
ومن هذه النقاط نرى بع�ض االختالف والت�شابه يف الت�أثري بني القيم وبني اجتاهات الطالبات
نحو مهنة التدري�س يف الدرا�سات ال�سابقة؛ حيث �إن هذه الدرا�سة ت�سعى لتحديد �أثر القيم
االجتماعية واالقت�صادية والدينية على اجتاهات الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم
نحو مهنة التدري�س من منظور تربوي �أكادميي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة
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ويف �ضوء ذلك الفهم ت�صبح درا�سة القيم وت�أثريها �رضورة من ال�رضورات الالزمة للعملية
التعليمية ،والتي يجب على امل�ؤ�س�سات الرتبوية احلكومية والأهلية ال�سعي اجلاد ملناق�شتها
وتدعيمها لدى الأفراد واجلماعات ،من حيث �إن القيم عند الفرد تت�شكل عرب عدة جوانب
من التعامل مع الوالدين واملعلمني وجماعات الأقران وو�سائل الإعالم ،وت�صبح موجهات
للفرد يف قراراته وم�سرية حياته ،والدرا�سة احلالية مثال على ذلك؛ فهي تهدف �إىل معرفة
مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية يف توجهات الطالبات املعلمات ملهنة
التدري�س.

�أهـداف الدرا�سة
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تثري درا�ستنا هذه عدة ت�سا�ؤالت تتعلق مبو�ضوع ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية
والدينية على اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س ،وحماولة الو�صول �إىل �إجابات
عنها لدى عينة الدرا�سة ،وهذه الت�سا�ؤالت هي:
�س :1ما �أهم القيم (االجتماعية ،االقت�صادية ،الدينية) التي �أ�سهمت يف حتديد اجتاهات
الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س؟
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�أ�سئلة الدرا�سة

`¡U

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 .1التعرف على طبيعة ت�أثري بني القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية يف مهنة التدري�س
لدى الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم.
 .2اقرتاح تو�صيات تعني �صناع القرار يف امل�ؤ�س�سات احلكومية الرتبوية والتعليمية املعنية
يف ر�سم اال�سرتاتيجيات املختلفة لالرتقاء باملعلم ومبهنة التدري�س باعتبارها حجر الزاوية يف
تطوير املجتمع ومنوه وحت�رضه ،وبخا�صة �أن هذه الدرا�سة ركزت على بيان القيم املجتمعية
مبجاالتها الثالثة املحددة (االجتماعية واالقت�صادية والدينية).
 .3ربط العوامل الدميوغرافية (احلالة االجتماعية ،التخ�ص�ص ،مكان الدرا�سة ،حمافظة
ال�سكن ،عدد الوحدات املجتازة) التي ت�سهم ب�شكل �أو �آخر يف �إلقاء ال�ضوء على ت�أثري القيم
الثالث (االجتماعية واالقت�صادية والدينية) يف مهنة التدري�س عند الطالبات املعلمات يف
م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم.
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�س :2هل هناك من فروق دالة �إح�صائيا بني �آراء �أفراد العينة وفق ًا ملتغريات احلالة االجتماعية،
التخ�ص�ص ،حمافظة ال�سكن ،عدد الوحدات املجتازة ،مكان الدرا�سة ؟

�أهمية الدرا�سة

التعليم من الق�ضايا املحورية التي يجب على الدولة وامل�ؤ�س�سات املعنية بها �أن توليها �أهمية
خا�صة ،نظراً ملا للتعليم من عالقة بالتنمية االجتماعية واالقت�صادية والتطور االجتماعي
والتقدم احل�ضاري للدول يف املجتمعات املعا�رصة.
ويعد التعليم مب�ؤ�س�ساته املحددة يف هذه الدرا�سة  -وهما (كلية الرتبية/جامعة الكويت،
وكلية الرتبية الأ�سا�سية/الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) � -أحد الأركان الأ�سا�سية
املهمة يف ت�شكيل فئة ال�شباب من اجلن�سني (ذكوراً و�إناث ًا) ،وامل�ساهمة يف تكامل �شخ�صياتهم
وبلورة اجتاهاتهم الرئي�سة ومهاراتهم العلمية ،خ�صو�ص ًا �أننا يف ع�رص �أ�صبحت القيم فيه عر�ضة
للتحول والتبدل بالن�سبة للأجيال املتعاقبة ،حيث تقدم القيم التربيرات للأفعال وال�سلوكيات
لدى �أفراد تلك ال�رشيحة من املجتمع� ،سواء متثل ذلك يف تقديرهم الذاتي �أو االجتماعي،
ومن ثم جتد هذه الدرا�سة �أهميتها يف الك�شف عن مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية
والدينية التي توجه الطالبات املعلمات ملهنة التدري�س ،وتدفع �إىل تف�ضيلها على غريها من
املهن يف هذا ال�صدد.
والواقع �أن درا�سة القيم يف جماالتها الثالثة (االجتماعية واالقت�صادية والدينية) املحددة يف هذه
الدرا�سة وت�أثريها على اجتاهات الطالبات املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم بدولة الكويت
نحو مهنة التدري�س ،يك�شف لنا عن مدى تغلغل القيم وارتباطها ارتباط ًا وثيق ًا بال�سلوك والآمال
والأهداف ،باعتبار �أن القيم ت�شكل جزءاً من املحتوى الثابت للعملية الرتبوية ،وبغريها ت�صبح
املعارف واملهارات املكت�سبة من خالل العملية االجتماعية عدمية اجلدوى.

حمددات الدرا�سة

متثلت �أهم حدود الدرا�سة يف اجلوانب الآتية :
 -1اقت�رصت الدرا�سة على عينة من الطالبات املعلمات املقيدات يف كلية الرتبية بجامعة
الكويت ،وكلية الرتبية الأ�سا�سية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي  ،2008/2007باعتبارها امل�ؤ�س�سات املعنية
ب�إعداد املعلم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2اقت�رصت الدرا�سة على ثالثة �أنواع من القيم ،هي :القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية
امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س.
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من ال�رضوري تبيان جميع امل�صطلحات املتعلقة بالدرا�سة التي من املمكن �أن حتتمل تف�سرياً
�آخر غري املق�صود به بالدرا�سة  ،بالإ�ضافة �إىل �أن تف�سري امل�صطلحات اخلا�صة بالدرا�سة ي�ساعد
على تكوين الإطار املرجعي مل�شكلة الدرا�سة  ,وهذه امل�صطلحات هي:
القيــم:هي «جمموعة مـن معايري نظرية (عقائد وغيبيات) ,ومعايري عملية (عبادات
و�سلوكيات) ،وتتبنى هذه املعايري فردي ًا مع الإح�سا�س بالر�ضا والطم�أنينة ،وعادة ما تكون
ظاهرة وباطنة ،وت�ؤثر على ال�سلوك الفردي واجلماعي ،وت�ستخدم �أداة لتقومي الآخرين»
) .(Alshahen, 2000. P. 79كما ميكن تعريف جماالت القيم حمل الدرا�سة وهي:
�أ -القيم االجتماعية  :Social Valuesعرفها كاظم (� ،2002ص )24ب�أنها «اهتمام الفرد
وميله �إىل غريه من الأفراد ،فهو مييل �إىل م�ساعدتهم ويجد يف ذلك �إ�شباع ًا له ،وهو ينظر �إىل
الآخرين على �أنهم غايات ولي�سوا و�سائل» ،ويتميز الفرد فيها بقدرته على البذل والعطاء
وبع�ض ال�صفات االجتماعية ،كاللطف واحلنان والإيثار وخدمة الغري واالنتماء � ...إلخ.
كما عرفها جمموعة من الباحثني يف مكتب الإمناء االجتماعي (� ،1997ص )125-124
بالقول« :يت�رشب الفرد القيم واملعايري االجتماعية من الأ�شخا�ص املهمني يف حياته ،مثل
الوالدين واملعلمني والقادة يف العمل ،واملقربني من الزمالء والأقران ،ويتم ذلك يف �إطار
ثقافة املجتمع الذي يعي�ش فيه».
والأ�رسة هي امل�صدر الأول يف تكوين قيم الفرد واجتاهاته وعاداته االجتماعية؛ لكونها
متده مبا يجوز وما ال يجوز واملرغوب فيه وغري املرغوب فيه� ...إلخ .فاملفهوم االجتماعي
للقيم �إذن مق�صور على تلك الأنواع من ال�سلوك املرغوب فيه للفرد .ويت�ضمن مفهوم القيمة
باملعنى االجتماعي التعبري عن اتخاذ قرار �أو حكم يتحدد على �أ�سا�سه موقف �أو �سلوك الفرد
�أو اجلماعة �إزاء مو�ضوع ما .وميكن تو�ضيح بع�ض مفردات القيم يف هذا املجال ،وهي على
النحو الآتي :الواجب  ،التعاون ،الت�ضحية ،الإيثار ،التكافل ،احرتام الذات ،الطموح.
ب -القيـم االقت�صادية  :Economic Valuesويق�صد بها اهتمام الفرد وميله �إىل ما هو
نافع (مادي) ،وهو يف �سبيل هذا الهدف يتخذ من العامل املحيط به و�سيلة للح�صول على
الرثوة وزيادتها عن طريق العمل والإنتاج وال�سعي ،ولذلك جند �أن الأ�شخا�ص الذين تت�ضح
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فيهم هذه القيم يتميزون بنظرة عملية (برجماتية) تُقوم الأ�شياء والأ�شخا�ص تبع ًا للمنفعة �أو
امل�صلحة التي تعود عليهم من ورائها.
و�أ�شار كاظم (� ،2002ص )23يف درا�سته �إىل �أن القيم االقت�صادية “تربز بو�ضوح لدى
رجال املال والأعمال ،وال يعني هذا التق�سيم �أن الإن�سان ينتمي ب�صورة ح�رصية �إىل واحدة �أو
�أكرث من هذه القيم ،فجميع القيم توجد لدى كل فرد ،ولكنها تختلف يف الرتتيب من حيث
الأولوية لكل �شخ�ص �أو جماعة” .وميكن تو�ضيح بع�ض مفردات القيم يف هذا املجال ،وهي
على النحو الآتي :امل�صلحة ،املنفعة ،العمل ،العائد املادي ،الربح ،الرثاء ،الكفاية ،الإنفاق،
الرثوة ،ا�ستثمار املال.
ت -القيـم الدينية :Religious Valuesحددها جمموعة من الباحثني يف مكتب الإمناء
االجتماعي(� ،1997ص  )124ب�أنها «جمموعة القيم التي تنطلق من عقيدة الفرد التي ي�ؤمن
بها ،وتعرب عن اهتماماته وميله �إىل معرفة ما وراء العامل املادي ،ورغبته يف معرفة الكون
وم�صريه ،يف حماولة لتحديد موقفه من تلك القيم الدينية �سلب ًا و�إيجاب ًا ]ف ََمن �شَ اء َف ْل ُي ْ�ؤ ِمن َو َمن
�شَ اء َف ْل َي ْكف ُْر[ ،وال يعني ذلك �أن الذين يتميزون بهذه القيم هم من ال ُن َّ�ساك الزاهدين ،فبع�ض
النا�س يجدون �إ�شباع هذه القيم يف العمل وال�سعي وراء الرزق يف هذه احلياة.
ويت�ضمن املفهوم الديني للقيم الت�أكيد على �أنها جمموعة ال�صفات ال�سلوكية العقدية واخللقية
التي توجه ال�سلوك ،وت�شكل �شخ�صية الفرد ،وحتدد طبيعة �سلوكه وتوجهاته وممار�ساته جتاه
الآخرين يف املجتمع ،وهذا ما �أ�رشنا �إليه �سابق ًا يف تعريف القيم.وميكن تو�ضيح بع�ض مفردات
القيم يف هذا املجال ،وهي على النحو الآتي :الت�سامح ،احلالل ،احلرام ،الإميان ،التدين،
ال�صدق ،التقوى ،الإخال�ص ،الرب ،الوفاء ،احلق.
وهذه القيم ب�أنواعها الثالثة لها م�ستويات تتفاعل خاللها ،وهي :امل�ستوى الفردي،
امل�ستوى االجتماعي ،امل�ستوى الإن�ساين ،الأمر الذي يعني �أن ثمة �شبكة معقدة من البناء
القيمي تختلف يف م�ستوياتها و�أولوياتها ح�سب مواقف الأفراد وجن�سهم والظروف التي
يعي�شون فيها يف جمتمعاتهم الإن�سانية.
مهنة التدري�س :ويق�صد بها املهنة التي ميار�سها الفرد بعد تخرجه من م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم،
ويعمل يف املدار�س احلكومية �أو املدار�س الأهلية اخلا�صة التي تخ�ضع لنظام التعليم الر�سمي
الذي حتدده وزارة الرتبية يف قوانينها ولوائحها ونظمها التعليمية الر�سمية.
الطالبة املعلمة :هي الفرد من الإناث املقيدة يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم للح�صول على
درجة البكالوريو�س يف الرتبية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم :يق�صد بها �إجرائي ًا يف الدرا�سة احلالية :امل�ؤ�س�سات التي يلتحق بها
املعلم قبل نزوله �إيل امليدان يف دولة الكويت ،وهي :كلية الرتبية التابعة جلامعة الكويت،
وكلية الرتبية الأ�سا�سية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
االجتاه :ي�ستخدم عادة «للداللة على املوقف الذي يتخذه الفرد (ا�ستجابة الفرد) نتيجة ت�أهب
نف�سي وع�صبي ،تنظم من خالله خربات الفرد ،وتكون ذات �أثر توجيهي على ا�ستجاباته،
التي يغلب عليها الذاتية والفردية ،وتكون نتاج ًا للتن�شئة االجتماعية والرتبية» (بدر،2000،
�ص.)19
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مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،وقد بلغ قوامها ( )730طالبة معلمة
مقيدة مب�ؤ�س�سات �إعداد املعلم بدولة الكويت  -كلية الرتبية بجامعة الكويت ،وكلية الرتبية
الأ�سا�سية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدرا�سي  2007 /2006من �إجمايل
عدد الطالبات املعلمات املقيدات يف م�ؤ�س�ستي التعليم الر�سميتني بالكويت ( )9476طالبة،
وهو ي�شكل ن�سبة  %7.7من ال�رشيحة امل�ستهدفة (وزارة الرتبية ،)2006 ،وذلك باعتبارها
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ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي؛ لكونه يتنا�سب مع طبيعة الدرا�سة،
حيث قام بعمل م�سح للقيم يف جماالتها الثالثة :االجتماعية واالقت�صادية والدينية ،وتعريف
كل منها على حدة ،ثم ا�ستقراء جمموعة من هذه القيم التي تغطي �أبعادها الثالثة املختلفة.
ثم قام الباحث بعد ذلك بعمل م�سح لعينة الدرا�سة (الطالبات املعلمات) ملعرفة درجة
�إدراكهن لتلك القيم يف جماالتها املختلفة (االجتماعية واالقت�صادية والدينية) ،ومن ثم معرفة
مدى ت�أثري تلك القيم على اجتاهاتهن نحو مهنة التدري�س وتف�ضيلها على غريها من املهن
الأخرى.
كما قام الباحث بعد ذلك ببيان طبيعة ت�أثري القيم املجتمعية (جمال الدرا�سة) يف اختيار
الطالبات املعلمات ملهنة التدري�س يف املجتمع عن طريق (اال�ستبانة) ك�أ�سلوب علمي جلمع
املعلومات ،وهي �أداة من �أدوات البحوث اعتمدها الباحث يف هذه الدرا�سة ،ويتجلى ذلك
يف التحليل الإح�صائي للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يف هذا ال�ش�أن.

10
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهـج الدرا�سة
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الأقدر على حتديد ت�أثري للقيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية يف االجتاهات لديهن نحو
مهنة التدري�س ،ويو�ضح اجلدول التايل توزيع عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغرياتها:

اجلدول رقم ()1
توزيع العينة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة
متغريات الدرا�سة
احلالة االجتماعية
التخ�ص�ص
مكان الدرا�سة

``¿

2010 000```e
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عدد الوحدات املجتازة

حمافظة ال�سكن

�أداة الدرا�سة

�أعزب
متزوج
املجموع
تخ�ص�صات �إن�سانية
تخ�ص�صات علمية
املجموع
كلية الرتبية
كلية الرتبية الأ�سا�سية
املجموع
�صفر 30 -
60 - 31
90 - 61
 - 91ف�أكرث
املجموع
العا�صمة
حويل
الأحمدي
الفروانية
مبارك الكبري
اجلهراء
املجموع

العدد
522
202
730
579
151
730
179
551
730
263
189
172
106
730
108
89
120
166
116
131
730

%
71.5
27.7
100
79.3
20.7
100
24.5
75.5
100
36.0
25.9
23.6
14.5
100
14.8
12.2
16.4
22.7
15.9
17.9
100

تعتمد الدرا�سة احلالية على ا�ستبانة مت �إعدادها يف �ضوء الأدبيات وكل ما له �صلة بق�ضية
القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية ومهنة التدري�س ،كما ا�ستهدفت اال�ستبانة الك�شف
عن ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة
التدري�س يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم من خالل �إعداد ا�ستبانة مفتوحة املحاور للطالبات
املعلمات يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم يف دولة الكويت؛ ليت�سنى للباحث اال�ستفادة من ذلك
يف بناء الأداة الرئي�سة يف الدرا�سة ،ومن ثم حتليل اال�ستبانة وحتديد الأ�سئلة وت�صنيفها �إىل حماور

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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لقيا�س ثبات الأداة مت ا�ستخدام معامل (�ألفا  -كرونباخ) للثبات بطريقة االت�ساق الداخلي،
حيث بلغ معامل ثبات الأداة الكلية ( )0.894وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به .واجلدول
رقم ( )2يو�ضح قيم ثبات اال�ستبانة الكلية  ،واملحاور اخلم�سة الفرعية منها:

½

ثبات الأداة

f
`

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة مت االعتماد على طريقة �صدق املحكمني؛ لذا عر�ضت
اال�ستبانة ب�صورتها الأولية على اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال �أ�صول الرتبية وعلم االجتماع
وعلم النف�س.
وقد طلب منهم �إبداء الر�أي واملالحظة حول مدى �صحة الفقرات ومنا�سبتها ملعرفة ت�أثري
القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على اجتاهات الطالبات املعلمات مب�ؤ�س�سات �إعداد
املعلم يف دولة الكويت ،مع حرية احلذف والإ�ضافة للفقرات .وبعد �أخذ ر�أي املحكمني
وتعديل الأداة ،ا�ستقرت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية.

```Y

�صدق الأداة

10

`¡U

خمتلفة ،وتكونت من �شقني :الأول تناول البيانات ال�شخ�صية الأ�سا�سية ،وتناول ال�شق الثاين
ثالثة جماالت للقيم متثل القيم االجتماعية والقيم االقت�صادية والقيم الدينية.
واحتوت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية على ( )21عبارة موزعة على جماالت القيم الثالثة
الآتية:
املجال الأول :ت�أثري القيم االجتماعية يف اجتاهات الطالبة املعلمة نحو مهنة التدري�س ،وي�ضم
العبارات (.)7-1
املجال الثاين :ت�أثري القيم االقت�صادية يف اجتاهات الطالبة املعلمة نحو مهنة التدري�س ،وي�ضم
العبارات (.)15-8
املجال الثالث :ت�أثري القيم الدينية يف اجتاهات الطالبة املعلمة نحو مهنة التدري�س ،وي�ضم
العبارات (.)21-16
وقد �صاغ الباحث منظومة القيم مبجاالتها الثالثة املحددة يف الدرا�سة ب�صيغة �إيجابية؛ لكونها
تعرب عن هذه املنظومة القيمية ،ودرجة �أثرها يف تف�ضيل (اختيار) مهنة التدري�س لدى جمتمع
الدرا�سة.
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ثبات حماور اال�ستبانة
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م
1
2
3

بيان املجال
القيم االجتماعية
القيم االقت�صادية
القيم الدينية
اال�ستبانة الكلية

معامل الثبات
0.748
0.871
0.856
0.894

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ا�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية يف العلوم االجتماعية ( )SPSSيف حتليل املعلومات،
حيث ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية التالية:
 -1مقيا�س االت�ساق الداخلي (معامل �ألفا  -كرونباخ) (.)Alpha- Choronbach
 -2اختبار ( ،)Independent Sample T-Testلتعرف دالالت الفروق بني املتو�سطات
ملتغريات احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة على حماور الدرا�سة.
 -3اختبار معامل التباين ( ،)One Way ANOVAوذلك للوقوف على الفروق بني متغريي
حمافظة ال�سكن وعدد الوحدات املجتازة على حماور الدرا�سة.
 -4اختبار �أنوفا للقيا�سات املتكررة ) (Repeated Measures Analysisوذلك للوقوف
على الفروق بني متغريات حمافظة ال�سكن وعدد الوحدات املجتازة على حماور الدرا�سة.
 -5اختبارات للعينات غري امل�ستقلة ( ،)Paired Sample T- Testوذلك لبحث الفروق بني
�أزواج املحاور املختلفة.

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

و ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أهم القيم (االجتماعية ،االقت�صادية ،الدينية) التي �أ�سهمت يف
حتديد اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة �أع�ضاء الدرا�سة يف كل حمور من حماور الدرا�سة ،ثم قام ب�إجراء اختبار
�أنوفا للقيا�سات املتكررة لبحث الفروق بني �أبعاد كل حمور من حماور الدرا�سة ،و�سوف يتم
عر�ض النتائج بح�سب ت�سل�سل حماور الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )3يبني املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة �أثر القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية يف اجتاهات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الطلبات املعلمات يف اختيارهن مهنة التدري�س يف م�ؤ�س�ستي �إعداد املعلم بالكويت على
النحو الآتي:
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27.234

*0.000

17.969

*0.000

يت�ضح من اجلدول �أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند  0.001بني القيم
االجتماعية والقيم االقت�صادية (ت =  ،3.421م�ستوى الداللة =  ،)0.001ومن خالل
املتو�سطات احل�سابية املرفقة يت�ضح �أن تلك الفروق دالة ل�صالح القيم االقت�صادية ،وهذا يعني
�أن القيم االقت�صادية �أكرث ت�أثرياً يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س من القيم
االجتماعية .كما يو�ضح اجلدول �أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند  0.001بني
القيم االجتماعية والقيم الدينية (ت =  ،27.234م�ستوى الداللة =  ،)0.000ومن خالل
املتو�سطات احل�سابية املرفقة يت�ضح �أن تلك الفروق دالة ل�صالح القيم الدينية ،وهذا يعني
�أن القيم الدينية �أكرث ت�أثريا يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س من القيم

¡``
````````Y GC I

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

3.421

*0.001

`G Ä

النوع
القيم االجتماعية
القيم االقت�صادية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم االقت�صادية
القيم الدينية

العدد
730
730
730
730
730
730

املتو�سط احل�سابي
3.270
3.378
3.270
4.037
3.378
4.037

االنحراف املعياري
0.812
0.889
0.812
0.857
0.889
0.857

قيمة(ت)

م�ستوى الداللة

½

اجلدول رقم ()4
قيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي القيم االجتماعية والقيم االقت�صادية

10

f
`

يت�ضح من حتليل التباين وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.001بني حماور
الدرا�سة الثالثة (القيم االجتماعية ،القيم االقت�صادية ،القيم الدينية) ،وللتعرف على طبيعة
تلك الفروق قام الباحث ب�إجراء اختبارات للعينات غري امل�ستقلة ،وذلك لبحث الفروق بني
�أزواج املحاور املختلفة.

```Y

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

741.679

*0.000

`d G h ``Ç`»`d G

املحور
القيم االجتماعية
القيم االقت�صادية
القيم الدينية

املتو�سط احل�سابي
3.27
3.37
4.03

االنحراف املعياري
0.812
0.889
0.857

قيمة ف

م�ستوى الداللة

`¡U

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدرا�سة
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االجتماعية .يالحظ من اجلدول �أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند  0.001بني
القيم االقت�صادية والقيم الدينية (ت =  ،17.969م�ستوى الداللة =  ،)0.000ومن خالل
املتو�سطات احل�سابية املرفقة يت�ضح �أن تلك الفروق دالة ل�صالح القيم الدينية ،وهذا يعني �أن القيم
الدينية �أكرث ت�أثرياً يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س من القيم االقت�صادية.
من خالل التحليالت ال�سابقة ف�إنه ميكن القول ب�أن القيم الدينية هي الأكرث ت�أثرياً يف
اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س ،تليها القيم االقت�صادية ثم القيم االجتماعية،
وي�أتي ت�صدر القيم الدينية ملختلف جماالت القيم دلي ً
ال على �أن املجتمع الكويتي جمتمع متدين
وحمافظ بع�ض ال�شيء كمعظم املجتمعات العربية واخلليجية ،وهذا ما ت�ؤكده بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة التي �أجريت يف جمتمعات خليجية وعربية مماثلة للمجتمع الكويتي ،كما يف درا�سة
مكتب الإمناء االجتماعي ( )1997للمجتمع الكويتي ،درا�سة كاظم ( )2002للمجتمع
العماين ،ودرا�سة عليان وع�سلية ( )2004للمجتمع الفل�سطيني ،ودرا�سة خراب�شة ()2007
للمجتمع الأردين� .أما فيما يخ�ص القيم االقت�صادية وتقدمها على القيم االجتماعية يف هذه
الدرا�سة واختالف هذه النتيجة بعك�س ما جاءت به نتيجة درا�ستي مكتب الإمناء االجتماعي
( )1997وكاظم ()2002؛ حيث �إن القيم االقت�صادية جاءت يف املرتبة التي تلي القيم
االجتماعية عند جميع �أفراد العينة .وميكن تف�سري ذلك ب�أنه يرجع �إىل طول الفرتة الزمنية بني
الدرا�ستني احلالية ودرا�سة مكتب الإمناء االجتماعي ،وكذلك اختالف جمتمع الدرا�سة احلالية
عن درا�سة كاظم ،هذا بالإ�ضافة �إىل تغري الظروف املالية من ارتفاع غالء املعي�شة بالن�سبة
للأ�رسة الكويتية وم�شكلة الديون والأق�ساط امل�ستحقة ،مما جعل الفرد الكويتي يهتم بالقيم
االقت�صادية ،وذلك ملا يطمح �إليه من حياة كرمية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة املهنا والعنزي
( ،)1999كما جتدر الإ�شارة �إىل ارتفاع العالوات اخلا�صة برواتب املعلمني مقارنة برواتب
بع�ض الوظائف الإدارية الأخرى يف الدولة ،مما جعل القيم االقت�صادية ت�أتي يف املرتبة الثانية
بعد القيم الدينية وتقدمها على القيم االجتماعية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو
مهنة التدري�س.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك من فروق دالة �إح�صائي ًا بني �آراء �أفراد العينة وفق ًا ملتغريات
احلالة االجتماعية ،التخ�ص�ص ،مكان الدرا�سة ،عدد الوحدات املجتازة ،حمافظة ال�سكن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �سيتم عر�ض نتائج كل حمور على حدة:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أو ًال :حمور القيم االجتماعية
 .1متغريات احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف ت�أثري القيم االجتماعية يف اجتاهات الطالبات
املعلمات من حيث متغري احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة ،قام الباحث
با�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،ويبني اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،وقيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي املجموعتني يف ذلك
املحور ،وذلك على النحو الآتي:
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* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

½

مكان الدرا�سة

3.080

*0.002

f
`

التخ�ص�ص

0.445

0.656

```Y

احلالة االجتماعية

عازبة
متزوجة
الإن�سانية
العلمية
كلية الرتبية
كلية الرتبية الأ�سا�سية

528
202
579
151
179
551

3.804

*0.000
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.001بني
الطالبات العازبات والطالبات املتزوجات يف القيم االجتماعية (ت =  ،3.804م�ستوى
الداللة =  ،)0.000وذلك ل�صالح الطالبات املتزوجات ،وهذه النتيجة تدل على �أن القيم
االجتماعية لها ت�أثري يف االجتاهات الإيجابية للطالبات املتزوجات نحو مهنة التدري�س �أكرث
من ت�أثريها بالن�سبة للطالبات العازبات ،وميكن عزو ذلك �إىل ت�أثري الزوج �أو احلياة الزوجية يف
توجيه الطالبات املعلمات املتزوجات نحو مهنة التدري�س �أكرث من توجيه الوالدين للطالبات
املعلمات العازبات .وكذلك يت�ضح من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني التخ�ص�صات الإن�سانية والعلمية لدى الطالبات املعلمات (ت =  ،0.445م�ستوى الداللة
=  ،)0.656وهذا يعني �أن التخ�ص�ص العلمي لي�س له ت�أثري على القيم االجتماعية امل�ؤثرة على
تنمية اجتاه الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س .هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه يت�ضح من اجلدول

`d G h ``Ç`»`d G

املتغري

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.200
3.454
3.264
3.297
3.109
3.323

االنحراف
املعياري
0.825
0.747
0.801
0.855
0.890
0.778

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

10

`¡U

اجلدول رقم ()5
قيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص
ومكان الدرا�سة ملحور القيم االجتماعية

د .غامن ال�شاهني

مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على اجتاهات الطالبات
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�أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني (ت =  ،3.080م�ستوى الداللة
=  ،)0.002وذلك ل�صالح الطالبات املقيدات يف كلية الرتبية الأ�سا�سية ،وهذه النتيجة تدل
على �أن القيم االجتماعية لها ت�أثري ايجابي على اجتاهات الطالبات املعلمات املقيدات يف كلية
الرتبية الأ�سا�سية نحو مهنة التدري�س �أكرث من ت�أثريها على الطالبات املعلمات املقيدات يف
كلية الرتبية ،وميكن عزو ذلك �إىل طبيعة الدرا�سة واملباين يف كلية الرتبية الأ�سا�سية؛ حيث �إنها
تت�صف بطبيعة غري خمتلطة بالذكور ،بخالف كلية الرتبية بجامعة الكويت التي يختلط فيها
اجلن�سان من الذكور والإناث يف املبنى الواحد ،ولعل هذا الت�أثري الإيجابي للقيم االجتماعية
هو ما يدعو الطالبات املعلمات �إىل زيادة الإقبال على كلية الرتبية الأ�سا�سية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 -2متغري حمافظة ال�سكن:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف مدى ت�أثري القيم االجتماعية يف اجتاهات الطالبات
املعلمات نحو مهنة التدري�س بح�سب حمافظة ال�سكن ،ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي
للوقوف على داللة تلك الفروق ،ويبني اجلدول رقم ( )6نتائج ذلك التحليل:

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الأحادي للفروق بني املجموعات الدرا�سية يف املحور اخلا�ص بالقيم
االجتماعية بح�سب حمافظة ال�سكن
امل�صدر

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

25.976
454.801
480.777

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

درجة احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف)
5
724
729

5.195
0.628

8.270

م�ستوى الداللة
*0.000

يظهر حتليل التباين الأحادي يف اجلدول رقم ( )6وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املجموعات ال�ست (ف =  ،8.270م�ستوى الداللة =  ،)0.000مما يعني وجود فروق
بني املحافظات ال�سكنية يف ت�أثري القيم االجتماعية يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة
التدري�س .وللتعرف على طبيعة تلك الفروق قام الباحث با�ستخدام اختبار �شيفي التتبعي،
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()7
درجة ت�أثر الفئات بالقيم االجتماعية بح�سب حمافظة ال�سكن
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ثاني ًا :حمور القيم االقت�صادية
 -1متغريات احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف ت�أثري القيم االقت�صادية على اجتاهات الطالبات
املعلمات من حيث متغري احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة ،قام الباحث
با�ستخدام اختبار ( ت) للعينات امل�ستقلة ،ويبني اجلدول رقم ( )8املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،وقيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي املجموعتني يف ذلك
املحور ،وذلك على النحو الآتي:

½

نالحظ من اجلدول �أعاله �أن حمافظة حويل هي اقل املحافظات ت�أثراً بالقيم االجتماعية
امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س ،يف حني �أن حمافظة اجلهراء هي
الأعلى ت�أثراً بالقيم االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك بينّ التحليل �أن بقية املحافظات الأربع
(مبارك الكبري ،العا�صمة ،الفروانية ،الأحمدي) جاءت يف الفئات متو�سطة الت�أثر بالقيم
االجتماعية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات نحو مهنة التدري�س ،كما �أ�شارت �إليه درا�سة مكتب
الإمناء االجتماعي ( )1997حيث �إن حمافظة حويل من املحافظات ذات الغالبية احل�رضية من
املتعلمني ال�شباب ذوي امل�ؤهالت اجلامعية والعليا املتخرجني يف الثمانينات ،مما يعطي الأ�رسة
يف حمافظة حويل حيزاً كبرياً من احلرية للطالبة بعد تخرجها من الثانوية يف اختيار التخ�ص�ص
ح�سب رغبتها .بخالف الأ�رسة يف حمافظة اجلهراء ذات امل�ؤهالت التعليمية الدنيا (االبتدائية
واملتو�سطة) بالإ�ضافة �إىل الغالبية البدوية؛ حيث �إنهم الأكرث ت�أثراً بالقيم االجتماعية؛ لذلك
تقوم الأ�رسة على توجيه الطالبة نحو التخ�ص�صات ذات الطبيعة غري املختلطة بالذكور
كوظيفة (معلمة) .وهذا ما ت�ؤكده درا�سة وزارة الرتبية ( )2008ب�أن حمافظة حويل من �أعلى
املحافظات التي يتواجد بها �أعلى عدد من ال�سكان يف �سن التعليم يف دولة الكويت.

10

f
`

3.283
3.444
3.534

```Y

3.144
3.149
3.283
3.444
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حويل
مبارك الكبري
العا�صمة
الفروانية
الأحمدي
اجلهراء

89
116
108
166
120
131

الأعلى

`¡U

املحافظة

العدد

الأدنى
2.939
3.144
3.149
3.283

مدى ت�أثر الفئات
املتو�سطة

171

``¿

2010 000```e
-2

د .غامن ال�شاهني

مدى ت�أثري القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية على اجتاهات الطالبات

172

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

اجلدول رقم ()8
قيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص
ومكان الدرا�سة ملحور القيم االقت�صادية
احلالة
االجتماعية
التخ�ص�ص
مكان
الدرا�سة

املتغري

العدد

عازبة
متزوجة
الإن�سانية
العلمية
كلية الرتبية
كلية الرتبية الأ�سا�سية

528
202
579
151
179
551

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

املتو�سط
احل�سابي
3.317
3.540
3.378
3.381
3.322
3.397

االنحراف
املعياري
0.895
0.856
0.906
0.826
0.926
0.877

قيمة(ت)

م�ستوي
الداللة

3.046

*0.002

0.042

0.967

0.975

0.330

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى 0.001
بني الطالبات املعلمات العازبات والطالبات املعلمات املتزوجات يف القيم االقت�صادية (ت
=  3.046م�ستوى الداللة =  ،)0.002وذلك ل�صالح الطالبات املعلمات املتزوجات،
وهذه النتيجة تدل على �أن القيم االقت�صادية لها ت�أثري يف االجتاهات الإيجابية للطالبة املعلمة
املتزوجة نحو مهنة التدري�س �أكرث من ت�أثريها بالن�سبة للطالبة املعلمة العازبة ،وميكن �إرجاع
ذلك لتحمل املر�أة العاملة املتزوجة للأعباء املالية للأ�رسة بجانب الزوج يف وقتنا احلا�رض،
وخ�صو�ص ًا ما تتميز به مهنة التدري�س من زيادة يف الرواتب عن املهن الأخرى الإدارية يف
الدولة ،ومما ي�ؤكد ذلك ما �أ�شارت �إليه درا�سة املهنا والعنزي ( )1999من �أن الإناث �أكرث
ح�سا�سية يف م�شكلة الأعباء املالية ب�سبب �إدراكهن للم�رصوف ال�شهري للمنزل ،ويج�سد
م�شاركة املر�أة يف حتمل االلتزامات املالية مع الرجل .كما يت�ضح من اجلدول �أعاله عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني التخ�ص�صات الإن�سانية والعلمية لدى الطالبات املعلمات (ت
=  ،0.042م�ستوى الداللة =  ،)0.967وهذا يعني �أن التخ�ص�ص العلمي لي�س له ت�أثري على
القيم االقت�صادية امل�ؤثرة على اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س .هذا بالإ�ضافة
�إىل �أنه يت�ضح من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني
(ت =  ،0.975م�ستوى الداللة =  ،)0.330وميكن تف�سري ذلك ب�أن القيم االقت�صادية
لي�س لها ت�أثري يف اجتاهات الطالبات املقيدات يف كلية الرتبية بجامعة الكويت ،و�أقرانهن
الطالبات املقيدات يف كلية الرتبية الأ�سا�سية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نحو
مهنة التدري�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2متغري حمافظة ال�سكن:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف مدى ت�أثري القيم االقت�صادية يف اجتاهات الطالبات
املعلمات نحو مهنة التدري�س بح�سب حمافظة ال�سكن ،ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي
للوقوف على داللة تلك الفروق ،ويبني اجلدول رقم ( )9نتائج ذلك التحليل:
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حويل
العا�صمة
مبارك الكبري
اجلهراء
الفروانية
الأحمدي

89
108
116
131
166
120

3.432

3.467
3.500

نالحظ من اجلدول �أعاله �أن حمافظات حويل والعا�صمة ومبارك الكبري هما �أقل املحافظات
ت�أثراً بالقيم االقت�صادية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س ،يف حني
�أن حمافظتي الفروانية والأحمدي هما الأعلى ت�أثراً بالقيم االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك بينّ
التحليل �أن حمافظة اجلهراء جاءت يف الفئات متو�سطة الت�أثر بالقيم االقت�صادية امل�ؤثرة على

`G Ä

املحافظة

العدد

الأدنى
3.191
3.226
3.352

مدى ت�أثر الفئات
املتو�سطة

الأعلى

½

اجلدول رقم ()10
درجة ت�أثر الفئات بالقيم االقت�صادية بح�سب حمافظة ال�سكن
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يظهر حتليل التباين الأحادي يف اجلدول رقم ( )9وجود فروق دالة �إح�صائي َا بني املجموعات
ال�ست (ف =  ،2.335م�ستوى الداللة =  ،)0.041وهذا يدل على �أن ت�أثري القيم االقت�صادية
يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س يختلف من حمافظة �إىل �أخرى ،وللتعرف
على طبيعة تلك الفروق قام الباحث ب�إجراء اختبار �شيفي التتبعي للتعرف على الفروق بني
�أزواج املجموعات (املحافظات ال�سكنية) ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)10

10

f
`

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

2.335

*0.041

`d G h ``Ç`»`d G

امل�صدر
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع املربعات
9.160
568.032
577.192

درجة احلرية
5
724
729

متو�سط املربعات
1.832
0.785

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

`¡U

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الأحادي للفروق بني املجموعات الدرا�سية يف املحور اخلا�ص
بالقيم االقت�صادية بح�سب حمافظة ال�سكن
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اجتاهات الطالبات نحو مهنة التدري�س ،وتف�سري ذلك �أن املحافظات الثالث الأقل ت�أثراً عادة
ما يكون م�ستوى دخل الأ�رسة فيها مرتفع ًا مقارنة باملحافظات الثالث الأخرى .وهذا ما
�أكدته درا�سة مكتب الإمناء االجتماعي (.)1997
ثالث ًا :حمور القيم الدينية
 -1متغري احلالة االجتماعية:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف ت�أثري القيم الدينية يف اجتاهات الطالبات املعلمات
من حيث متغري احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص ومكان الدرا�سة ،قام الباحث با�ستخدام
اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،ويبني اجلدول رقم ( )11املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،وقيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي املجموعتني يف ذلك املحور ،وذلك على
النحو الآتي:

اجلدول رقم ()11
قيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطي احلالة االجتماعية والتخ�ص�ص
ومكان الدرا�سة ملحور القيم الدينية
املتغري
احلالة
االجتماعية
التخ�ص�ص
مكان الدرا�سة

عازبة
متزوجة
الإن�سانية
العلمية
كلية الرتبية
كلية الرتبية الأ�سا�سية

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

العدد
528
202
579
151
179
551

املتو�سط
احل�سابي
3.96
4.217
4.029
4.067
3.989
4.052

االنحراف
املعياري
0.875
0.779
0.878
0.773
0.917
0.836

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

3.545

*0.000

0.481

0.631

0.857

0.392

يت�ضح من اجلدول رقم ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.001بني
الطالبات العازبات والطالبات املتزوجات يف القيم الدينية (ت =  ،3.545م�ستوى الداللة
=  ،)0.000وذلك ل�صالح الطالبات املعلمات املتزوجات ،وهذه النتيجة تدل على �أن القيم
الدينية لها ت�أثري يف االجتاهات الإيجابية للطالبة املعلمة املتزوجة نحو مهنة التدري�س �أكرث من
ت�أثريها بالن�سبة للطالبة املعلمة العزباء .ويرجع ذلك  -كما يت�ضح من اجلدول �أعاله – �إىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التخ�ص�صات الإن�سانية والعلمية لدى الطالبات
املعلمات (ت =  ،0.481م�ستوى الداللة =  ،)0.631وهذا يعني �أن التخ�ص�ص العلمي
لي�س له ت�أثري على القيم الدينية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ويت�ضح من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني ( ت =
 ،0.857م�ستوى الداللة =  ،)0.392وميكن تف�سري ذلك ب�أن القيم الدينية لي�س لها ت�أثري
يف اجتاهات الطالبات املقيدات يف كلية الرتبية بجامعة الكويت والطالبات املقيدات يف كلية
الرتبية الأ�سا�سية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نحو مهنة التدري�س.
 -2متغري حمافظة ال�سكن:
وللتعرف على ما �إذا كان هناك فروق يف مدى ت�أثري القيم الدينية يف اجتاهات الطالبات
املعلمات نحو مهنة التدري�س بح�سب حمافظة ال�سكن ،ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي
للوقوف على داللة تلك الفروق ،ويبني اجلدول رقم ( )12نتائج ذلك التحليل:

نالحظ من اجلدول �أعاله �أن حمافظة حويل هي �أقل املحافظات ت�أثراً بالقيم الدينية امل�ؤثرة
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مبارك الكبري
العا�صمة
الفروانية
الأحمدي
اجلهراء

89
116
108
166
120
131

املتو�سطة
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املحافظة

العدد

الأدنى
2.792
3.898
3.952
4.112
4.120

مدى ت�أثر الفئات

½

اجلدول رقم ()13
درجة ت�أثر الفئات بالقيم االجتماعية بح�سب حمافظة ال�سكن

f
`

يظهر حتليل التباين الأحادي يف اجلدول رقم ( )12وجود فروق دالة �إح�صائي َا بني
املجموعات ال�ست (ف =  ،4.024م�ستوى الداللة =  ،)0.001مما يعني وجود فروق بني
املناطق ال�سكنية يف ت�أثري القيم الدينية على اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س.
وللتعرف على طبيعة تلك الفروق قام الباحث با�ستخدام اختبار �شيفي التتبعي.

```Y

* دالة عند م�ستوى داللة الفا = 0.05

4.024

*0.001

`d G h ``Ç`»`d G

امل�صدر
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع املربعات
14.478
520.943
535.421

درجة احلرية
5
724
729

متو�سط املربعات
2.896
0.720

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة
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اجلدول رقم ()12
حتليل التباين الأحادي للفروق بني املجموعات الدرا�سية يف املحور اخلا�ص
بالقيم الدينية بح�سب حمافظة ال�سكن
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على اجتاهات الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل ذلك بينّ التحليل �أن
بقية املحافظات اخلم�س (مبارك الكبري ،العا�صمة ،الفروانية ،الأحمدي ،اجلهراء) جاءت
يف الفئات متو�سطة الت�أثر بالقيم الدينية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطالبات نحو مهنة التدري�س،
يف حني �أن حمافظة اجلهراء هي الأعلى ت�أثراً بالقيم الدينية يف هذه الفئة� ،إذ �إن غالبية �سكان
هذه املحافظة من املواطنني ذات الطبيعة البدوية ،وعادة ما تكون هذه الفئة اكرث حتفظا من
الناحية الدينية من الفئة ذات الطبيعة احل�رضية .وهذا ما �أكدته درا�سة مكتب الإمناء االجتماعي
()1997؛ حيث �إن القيم الدينية جاءت يف مقدمة جماالت القيم حمل الدرا�سة لدى العينة يف
املحافظات (اجلهراء ،الفروانية ،الأحمدي ،العا�صمة ،مبارك الكبري مل ت�ؤ�س�س بعد) �إال �أنها
جاءت يف املرتبة الثانية يف حمافظة حويل.

تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،و�سعي ًا نحو تنمية اجتاه الطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س
من خالل القيم االجتماعية واالقت�صادية والدينية التي ر�صدتها الدرا�سة ،تو�صي الدرا�سة مبا
ي�أتي:
 -1ينبغي لوزارة الرتبية تفعيل الإر�شاد والتوجيه الطالبي عن طريق ندوات ولقاءات �إر�شادية
دورية يف مدار�س املرحلة الثانوية اخلا�صة بالطالبات يف جميع حمافظات دولة الكويت لتكوين
االجتاه الإيجابي نحو مهنة التدري�س.
� -2أن توفر م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم كل الإجراءات واحلوافز الكفيلة بتنمية االجتاهات
الإيجابية من خالل القيم االقت�صادية واالجتماعية للطالبات املعلمات نحو مهنة التدري�س.
 -3نظراً لأف�ضلية اجتاهات الطالبات املعلمات املتزوجات نحو مهنة التدري�س من الطالبات
املعلمات العازبات نحو املهنة يف جماالت القيم حمل الدرا�سة ،ف�إنه من ال�رضوري �إجراء
درا�سات للتعرف على العوامل التي ت�ؤثر �سلبا يف اجتاهات الطالبات املعلمات العازبات نحو
مهنة التدري�س.
� -4أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن القيم االجتماعية لها ت�أثري �إيجابي يف الطالبات املعلمات
املقيدات يف كلية الرتبية الأ�سا�سية نحو مهنة التدري�س زكرب من ت�أثريه يف طالبات كلية الرتبية؛
لذلك نو�صي ب�أن تقوم م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم بتعميق مفهوم مهنة التدري�س نظري ًا وممار�سة
لدى الطالبات املعلمات خالل �سنوات درا�ستهن يف امل�ؤ�س�سة.
� -5إجراء مزيد من الدرا�سات حول جماالت القيم الأخرى (ال�سيا�سية ،املظهرية ،اجلمالية،)..
وارتباطها مبهنة التدري�س �سواء للطلبة املعلمني �أو الطالبات املعلمات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا العربية لل�صفوف الثالثة
الأوىل يف الأردن ومدى ان�سجامها مع منظومة
القيم العربية الإ�سالمية املعدلة
د .حممود فندي العبداهلل
وزارة الرتبية والتعليم
عمان -الأردن
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة القيم املت�ضمنة يف كتب «لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة
الأوىل يف الأردن ،ومدى ان�سجامها مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة .ويف �ضوء
حتليل حمتوى هذه الكتب� ،أظهرت النتائج ما جمموعه ( )211قيمة فرعية موزعة على �ستة
جماالت ،هي الآتية :القيم اجل�سمانية ( ،)61والفكرية الثقافية ( ،)55واالجتماعية (،)35
والأ�سا�سية ( ،)21واالقت�صادية ( ،)20والوطنية القومية ( .)19وبرزت فيها ظاهرتان
حرية التعبري والر�أي،
هما :الرتكيز ،والإهمال؛ فالرتكيز على بع�ض القيم الفرعية ،مثلّ :
والرتاحم ،وتنمية الإح�سا�س باجلمال ،واحرتام الوطن والأمة ،واحلفاظ على ال�صحة و�أما
�إهمال بع�ض القيم الفرعية فم ْثل :رعاية الوالدين ،ونفي التمييز العن�رصي ،ووحدة الأقطار
العربية ،ونفي اال�ستغالل ،وتر�شيد اال�ستهالك ،وامل�ساواة يف الفر�ص.
وجاء م�ستوى ان�سجامها مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة بدرجة جيدة.
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من املقرتحات.
الكلمات املفتاحية :القيم العربية الإ�سالمية ،كتب اللغة العربية.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/11/25 :م
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The Implied Values in Lugatona Al Arabia Books for the First
Three Basic Grades in Jordan, and the Extent of its Consistency
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The study aimed at identifying the implied values in’ Lugatona Al Arabia’
books for the first three grades in Jordan, and the extent of its consistency with
the adapted Islamic Arabic Values System. On the light of the content analysis
of these books, the results showed that there were (211) total of minor values,
distributed on six fields as follows: (61) physical values (55) mental cultural
values (35) social values, (21) basic values, (20) economical values and (19)
ethics and national values.
Two phenomena has appeared: Concentration and ignorance: Concentrating
on some minor values such as: freedom of opinions, symphathy,developing
aesthetic feelings,respect of homeland and nation, Conserving health and ignore some minor values as: Parents caring, racism, Arabic countries unity,
denial of exploitation, reducing consumption and equality in apportunities.
and the extent of its consistency with the adapted Islamic Arabic Values
System reached a good degree.
The study concluded in the a number of relevant recommendations.
Key words: Islamic Arabic values, Arabic language books.
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د .حممود العبداهلل

القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا العربية لل�صفوف الثالثة
الأوىل يف الأردن ومدى ان�سجامها مع منظومة
القيم العربية الإ�سالمية املعدلة
د .حممود فندي العبداهلل
وزارة الرتبية والتعليم
عمان -الأردن

املقدمة

يكت�سب الأفراد قيمهم من خالل التن�شئة االجتماعية التي حتدث لهم عرب مراحل
�أعـمارهم املختلفة ،وقد �شغلت القيم حيزاً كبرياً من اهتمام الفال�سفة واملفكـرين منذ زمن
بعيد بو�صــفها مو�ضوع ًا على درجة كبرية من الأهـمية والتعقيد ،وجمـا ًال رحب ًا لتعدد الآراء
والفل�سفات وظهور االجتـاهات والتيارات الفكرية املتنوعة .والقيمة لغة هي :قدر ال�شيء
وثمنه ،ويقال :ما لفالن قيمة؛ ما له ثبات ودوام على الأمر (�أني�س ،ابراهيم منت�رص؛ عبد
احلليم ،ال�صواحلي،عطية؛ �أحمد ،حممد خلف اهلل� 1985 ،ص .)768وهي ا�صطالحا
معيار للحكم على كل ما ي�ؤمن بـه املجتمع وي�ؤثر يف �سلوك �أبنائه (اخلمي�سي� .)1996 ،أو
هي حمك يتم من خالله ا�صـدار حكم على �أ�شياء معينة ب�أنها مرغوب فيها �أو مرغوب عنها
)� (Kalish & Collier, 1981أو هي معيار مرجعي ديني �أو اجتماعي �أو ثقايف ،حمدد ل�سلوك
الأفراد جتاه الأ�شياء والأ�شخا�ص والأفعال (اخلوالد وعيد ،)2005 ،وينظر �إليها يف العلوم
نحـوا
االجتـماعية بو�صفها موجهات عامة لل�سلوك �أو �أطراً يلزم بها الأفراد عـندما ي�سـلكون ً
معـي ًنا (وطـفة و�شـهاب .)2001 ،وهي حتتل مكانة بارزة يف �أحاديث النا�س وممار�ساتهم
ال�سلوكية وحتتل م�ساحة وا�سعة من مو�ضوعات احلوار والبحث يف العلوم الإن�سانية (البط�ش
والطويل.)1990 ،
وقد اختلفت الفلـ�سفات يف مواقفها من القــيم؛ فالفل�سفة املثالية تعد القيم �أمراً مطلق ًا
كاحلقيقة (�صمويل�سون وماكوريرت ،)1998 ،تو�صل �إليها املفكرون عن طريق الإيحاء ،وال
يجوز ال�شك فيها (الطويل .)1967 ،والفل�سفة الواقعية العلمية تعتقد �أن هناك قيم ًا �أ�سا�سية
ت�شرتك فيها اجلماعات .والواقعية الكال�سيكية تعتقد �أن هناك قانون ًا �أخالقي ًا عاملي ًا يخ�ضع
للمنطق ،وهو ملزم للنا�س جميع ًا (مرعي وملكاوي واحلياري )1993 ،والقيم عندهم
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ت�ستمد من احلياة الواقعية (�صمويل�سون ،وماكوريرت .)1998 ،وعند الرباجماتيني تعد القيم
�أمراً ن�سبي ًا؛ يعتمد على املواقف والأ�شخا�ص واخلربة (نيلر .)1971 ،والفرد يتو�صل �إليها
عن طريق التجارب (زاهر .)1984 ،والوجوديون يرون �أن الفرد هو امل�س�ؤول عن بناء
�سلم �أولويات قيمه ،وال�شخ�ص عندهم حر يف اختيار قيمه (الر�شدان وجعنيني.)1994 ،
وامل�سلمون يرون �أن اهلل �سبحانه وتعاىل هو الذي بني للنا�س �سـبل اخلـري و�أمـرهم باتـباعها،
وبني لهم �سـبل ال�رش ونهاهم عن اتباعها (مرعي وملكاوي واحلياري .)1993 ،وقد جعل
الإ�سالم �أ�سا�س القيم :التوحيد ،والتقوى ،والعدل ،والكرامة الإن�سانية ،والإميان باهلل ،ونادى
باحلرية والعلم والعمل ،ودعا �إىل ال�سالم والإخاء ،وجمع بني عمل الدنيا ،وعمل الآخرة وواءم
بني القوى املادية والروحية ،و�أقام منطقة و�سطى بني الإفراط والتفريط (اجلندي.)1984،
ويعد الديـن ،والبيئة الثقافية ،واجلو العائلي ،واملدر�سة ،واملجتمع ،وخربة الفرد ،والرتبية
التي يتلقاها ،من �أبرز روافد تكوين القيم لديه ،ثم ت�أتي بعد ذلك روافد �أخرى مثل :الذكاء
واحلاجات وامليول واالجتاهات وروح املبادرة والإرادة ،وكلها تتحقق عن طريق اخلربة
ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل روافد �أخرى تتعلق بالأ�صل البيئي؛ وهي على �سبيل املثال� :أ�سلوب
احلياة ،والعادات ،والتقاليد الأ�رسية واالجتماعية ،ومناذج ال�سلوك (فتح الباب.)1996 ،
ومهمة الرتبية هي العمل على بث القيم الرتبوية احلميدة يف �شتى �أو�صال النظام الرتبوي،
ومناهجه ،ومراحله؛ داخل املدر�سة وخارجها ،وجعل القيم الرتبوية جز ًءا ال يتجز�أ من
الأهداف التي تت�ضمنها املناهج ،واعتماد طرائق التدري�س التي ت�سعى من خاللها لتحقيق
هذه الأهــداف (عبدالدائم.)1989 ،
ويتميز الكتاب املدر�سي يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبيزة خا�صة ،نتيجة االعتماد عليه
�أ�سا�سا يف تزويد الطفل مبهارات القراءة والكتابة ،وتنمية املهارات (�سامل .)2008 ،والكتاب
التعليمي «نظــام ( )systemكلي يتناول عنـ�رص املحتوى يف املنهاج (مرعي وملكاوي
واحلياري ،)1993 ،واملحتوى ي�شتمل على املعرفة واحلقائق والبيانات ،واملفاهيم واملبادئ
والتعميمات والفر�ضيات والنظريات واملهارات والقيم واالجتاهات (مرعي واحليلة،
ويقدم مو�ضوع القيم باعتباره النقطة الأوىل يف بناء املنهاج ،واختيار املحتوى
.)2002
َ
الدرا�سي� ،إذ يرى تايلر �أن القيم ت�صبح مبثابة معايري الختيار �أهداف املنهاج ،واملحتوى
الدرا�سي ).(Tyler, 1950
وللقيم ت�صنيفات خمتلفة منها :ت�صنيف بدوي ( )1975وت�صنيف الها�شمي وعبد ال�سالم
(امل�شار �إليه يف ح�سني )1984 ،وت�صنيف هاورد (( )Hawardامل�شار �إليه يف اجلمل،
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 )1996وت�صنيف ري�رش (( )Rescherامل�شار �إليه يف �أبو العينني )1988 ،وت�صنيف �سربجنر
(( )Sprangerامل�شار �إليه يف دياب )1980 ،وت�صنيف (رمزي )1984 ،وت�صنيف روكي�ش
(امل�شار �إليه يف  (Rokeach, 1976وت�صنيف وايت (امل�شار �إليه يف الهيتي)1978 ،
املعدلة التي و�ضعت يف �أ�صولها الأوىل ،ويف �صورتها
وت�صنيف املنظومة العربية الإ�سالمية ّ
املعدلة ملتلقي الثقافة العربية يف خمتلف املراحل العمرية؛ بهدف بناء ال�شخ�صية القومية للطفل
َّ
العربي ،وهي ترى �أنَ من ال�ضـروري �أ ّال يختلف النظام القيمي للطفل حني ينتقل �إىل مرحلة
املراهقة فالرجولة فالكهولة .ولهذا ال�سبب مل تقرتح ّ
اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية منظومة
واحدة للأطفال ،و�أخرى للنا�شئني ،وثالثة للرجال والن�ساء ،بل اقرتحت منظومة واحدة،
منطلقة من �أن ثقافة الطفل العربي تنبع من �إحدى الثقـافات الفرعية يف املجتمع العربي
(الفي�صل.)1998 ،
وقد �صــدرت املنظومة العربية الإ�سالمية املعدلة عام ( )1986بعد عمل د�ؤوب على
اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية؛ ا�ستمر �أربع �سنوات تــقريب ًا ( .)1985-1982وتنبع �أهمية
هذه اخلطة من �أ ّنها �أول تقنني للهوية العربية الإ�سالمية ت ُْ�ص ِدره جامعة الدول العربية يحظى
مبوافقة الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الدول العربية ،وقد روعي يف و�ضعها تلبية
حاجات التنمية القومية ال�شاملة (الفي�صل.)1998 ،
وملا كان بناء الأجيـال حمكوم ًا بنوعية املناهج التي ت�شكل التالميذ من خالل �إك�سابهم
القيم واالجتـاهات ال�سائدة يف املجتمع ،كان اهتمام الرتبويني واملربني بالكتب ،وحتليل
حمتواها القـيمي ملكانتها يف الرتبية والتعليم ،ومكانة القيم فيها؛ فالقيم ت�سهم يف حتريك
القوى الكامنة لدى الأفراد كي ينالوا الر�ضا ،ويحظوا بالقبول االجتماعي وي�شعروا بح�سن
التكيف ،ويتوجهوا نحو العمل والإنتاج (التل.)1996 ،
وقد ح َّلل الهيتي ( )1978ا�ستناداً �إىل ت�صنيف (وايت) � 809صفحات من �صفحات
�صحافة الأطفال يف العراق؛ فعرث على ( )3489قيمة .ولدى ت�صـنيفه هذه القيم ظهرت قيم
املجموعة الوطنية القومية كلها ،وقيم اجلمال ،واخلربة اجلــديدة ،والتعبري الذاتي املبدع من
جمموعة القيم الرتويحية .كما ظهرت قيمتان من جمموعات القيم االجتماعية ،حب النا�س
ووحدة اجلماعة� .أما جمموعة القيم الأخالقية؛ فلم تظهر �إىل جانبها �أية قيمة .وا�ستخرج
الفي�صل ( )1987القيم املت�ضمنة يف ( )223ن�ص ًا ق�ص�صي ًا ن�رشت يف جمالت للأطفال،
موجهة للأعمار من (� )12-9سنة ،وفق ت�صنيف (وايت) فجاءت وفق الرتتيب الآتي:
القيم املعرفية الثقافية ،فاالجتماعية ،فتكامل ال�شخ�صية ،فالرتويحية ،فالعملية االقت�صـادية،
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فالوطنية القوميـة ،فالأخالقية ،فاجل�سمانية.
وتعرف عا�شور ( )1990القيم االجتماعية يف كتب الـقراءة لل�صفوف الأربعة الأوىل
يف الأردن ،م�ستخدما الفكرة اجلزئية وحد ًة للتحليل ،وقد �أظهرت النتائج �أن تلك الكتب
قد ت�ضمنت �سبعمئة قيم ٍة وقيمةٍ؛ موزعة على النحو الآتي )124( :قيمة يف كتاب ال�صف
الأول ،و( )183يف كتاب ال�صف الثاين ،و( )175يف كتاب ال�صف الثالث ،و()237
يف كتاب ال�صف الرابع ،و جاءت القيم يف جماالتها وفق الرتتيب الآتي :اخللقية ،فاجلمالية،
فاملعرفية ،فاالقت�صادية ،فال�سيا�سية ،فالأ�رسية ،فالعائلية ،فالإميانية ،فالإن�سانية.
وتعرف اجلرادي ( )1993القيم املت�ضمنة يف كتب الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الدنيا من
التعليم الأ�سا�سي يف اليمن ،م�ستخدما طريقة حتليل املحتوى ،حيث ظهر �أن كتب الرتبية
الإ�سالمية ت�ضمنت ( )60قيمة جاءت يف خم�سة جماالت هي :املجال العقدي ،والتعبدي،
والفردي ،واالجتماعي ،واملادي.
ودر�ست ال�رشيدة والغرايبة ( )1994مدى توافق ما حتتويه املناهج املدر�سية للمرحلة
الأ�سا�سية ممثلة بكتابي اللغة العربية لل�صفني الثاين واخلام�س الأ�سا�سيني مع فل�سفة الرتبية
والتعليم يف الأردن ،معتمدة اجلملة وحدة لتحليل املحتوى ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن عدم
وجود توافق بني ما ت�ضمنته الكتب وفل�سفة الرتبية والتعليم ،وجاء الرتكيز بدرجة عالية على
القيم االقت�صادية ،مع �إهمال كامل للقيم التي تركـز على الفكر القومي ،والدميقراطية ،ور�أي
الفرد ،ووحدة الأمة ،واالعتزاز باللغة.
وك�شفت الدويري ( )1996عن واقع القيم يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية لل�صفوف
الأربعة الأوىل ،يف عينة �أوىل تكونت من ( )219معلم ًا ومعلمة ،وزعت عليهم ا�ستبانة
بالقيم� ،أما العينة الثانية فكانت كتب الرتبية االجتماعية والوطنية؛ التي حللت يف �ضوء قائمة
للقيم .و�أ�شارت نتائج حتليل املحتوى �إىل �أن �أكرث القيم توافراً كانت القيم االجتماعية ،ثم
االقت�صادية ،فال�سيا�سية ،و�أخرياً الدينية ،و�أ�شارت نتائج وجهة نظر املعلمني �إىل �أن �أكرث القيم
توافرا كانت القيم الدينية ،ثم ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،و�أخرياً القيم االقت�صادية.
وعالج املقدادي ( )1997القيم الرتبوية التي ت�ضمنتها كتب القراءة العربية لل�صفوف من
الرابــع �إىل العا�رش يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،وكيفية توزيعها يف تلك الكتب
م�ستخـدم ًا اجلملة وحدة لتحليل املحتوى ،وتو�صل �إىل �أن قيم التعاون ،وحب العلم،
والإجناز ،وال�شجاعة ،واحرتام الآخرين ،واالنتماء �إىل الوطن ،والتذوق اجلمايل ،و�إتقان
العمل ،وال�صرب والرحمة ،والرفق باحليوان جاءت بتكرارات عالية ،وقيم التكيف مع
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متغريات الع�رص ،والأمانة ،والنظافة واملحافظة على البيئة واتباع القواعد ال�صحية والإجناز،
وتقبل املعوقني ،ومراعاة �آداب الطريق جاءت بتكرارات متو�سطة.
وتعرف اخلزيري ( )2002القيم الإ�سالمية يف كتب اللغة العربية والدرا�سات االجتماعية
للحلقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،با�ستخدام الفكرة وحدة حتليل ،معتمدا
ت�صنيف الإمام البيهقي ل�شعب الإميان ،وتو�صل �إىل �أن القيم الإ�سالمية يف كتب اللغة العربية
جاءت بن�سبة ( ،)% 64.4ويف كتب الدرا�سات االجتماعية جاءت بن�سبة (.)%35.35
وك�شف اخلوالدة ( )2003عن ( )885قيمة يف حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفوف
الأربعة الأوىل يف الأردن؛ موزعة على النحو الآتي :يف ال�صف الثاين 273قيمة و يف ال�صف
الثالث ( )254قيمة و يف ال�صف الرابع ( )128قيمة وح�صلت العبادات على املرتبة الأول
بتكرار بلغ (.)355
يجد الباحث �أنَ الدرا�سات ال�سابقة قد ا�ستخدمت حتليل املحتوى لتحليل امل�ضامني،
قيما �أخرى
وتو�صلت يف نتائجها �إىل �أن قيم ًا مت الرتكيز عليها ،فوردت بتكرارات عالية� ،أن ً
وردت بتكرارات متو�سطة ،وفيما وردت بتكرارات منخف�ضة ،و�أهمل بع�ضها الآخر كلي ًا.
وهي يف جمملها ا�ستخدمت منظومات متنوعة ،كما �أنه ظهر يف نتائجها االختالف
يف الرتكيز على قيم و�إهمال قيم �أخرى ،واختالف �آخر يف درجة االن�سجام بينها وبني
املنظومات التي قي�ست بها .فهناك غياب كامل ملجموعة القيم الأخالقية يف درا�سة الهيتي
( .)1978وهناك عدم مواءمة بني الكتابني املحللني وفل�سفة الرتبية والتعليم يف الأردن يف
درا�سة ال�رشيدة وغرايبة (.)1994
واكتفت بع�ض الدرا�سات بذكر جمموعات القيم وفق ترتيبها الت�سل�سلي� ،أو ن�سبة ورودها
يف جماالتها ،مثل درا�سة كل من الفي�صل ( )1987وعا�شور ( )1990واجلرادي ()1993
والدويري ( )1996واملقدادي ( )1997واخلوالدة ( .)2003وهناك اختالف يف نتائج
توافرا
درا�سة الدويري (� )1996إذ �أ�شارت النتائج يف �ضوء حتليل املحتوى �إىل �أن �أكرث القيم
ً
جاءت القيم االجتماعية ،ثم االقت�صادية ،فال�سيا�سية ،و�أخرياً الدينية ،يف حني �أ�شارت نتائج
توافرا كانت القيم الدينية ،ثم ال�سيا�سية ،ثم االجتماعية،
وجهة نظر املعلمني �إىل �أن �أكرث القيم
ً
و�أخريا القيم االقت�صادية ،فالقيم الدينية جاءت وفق حتليل املحتوى يف املرتبة الرابعة.
يف حني جاءت القيم الدينية نف�سها يف نتائج وجهة نظر املعلمني يف املرتبة الأوىل ،وجاءت
قيم التكيف مع متغريات الع�رص والأمانة والنظافة واملحافظة على البيئة واتباع القواعد
ال�صحية والإجناز وتقبل املعوقني ومراعاة �آداب الطريق جاءت بتكرارات متو�سطة عند

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املقدادي ( )1997مع �أهميتها يف ت�شكيل منظومة القيم لدى املتعلم ،والدرا�سة احلالية يف
�سياق تلك الدرا�سات �إال �أنها متيزت عن �سابقاتها با�ستخدام منظومة القيم العربية الإ�سالمية
املعدلة ،وجاءت يف نتائجها متفقة مع نتائج بع�ض الدرا�سات يف ن�سب الرتكيز على ب�ض القيم
و ن�سب الإهمال لبع�ضها الآخر.
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�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تعرف القيم املت�ضمنة يف كتب»لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة
الأوىل يف الأردن ،وتعرف مدى ان�سجامها مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة.

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
.1ما القيم املت�ضمنة يف كتب «لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن؟
.2ما مدى ان�سجام هذه القيم مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة؟

�أهمية الدرا�سة

وقت كرث فيه احلديث عن قيم العوملة وطغيانها املادي وت�أثر النا�س بها
جتيء هذه الدرا�سة يف ٍ
ت�أثراً ظهر يف قيمهم ،من خالل تعامالتهم (الدهوي .)2004 ،وهي الدرا�سة الأوىل–على
حد علم الباحث -يف حتليل املحتوى القيمي لكتب اللغة العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل
املطورة وفق م�رشوع االقت�صاد املعريف ) (ERfKEيف الأردن ،ومن �أهمية القيم نف�سها،
ودورها يف تن�شئة الطلبة يف مرحلة الطفولة املبكرة.

`d G h ``Ç`»`d G

يف �ضوء ما تقدم ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف تعرف القيم املت�ضمنة يف كتب
“لغتنا العربية” لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن ،ودرا�سة مدى ان�سجامها مع منظومة القيم
العربية الإ�سالمية املعدلة ،وهي ت�سعى �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ما القيم املت�ضمنة يف كتب «لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن؟ وما مدى
ان�سجام هذه القيم مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة ؟

`¡U

م�شكلة الدرا�سة

القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل

حمددات الدرا�سة
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تتحد الدرا�سة احلالية بكتب تعليم اللغة العربية لل�صفوف :الأول والثاين والثالث يف
الأردن ،التي قررت وزارة الرتبية والتعليم تدري�سها بناءا على قرارات جمل�س الرتبية والتعليم
خالل الأعوام من ( .)2008-2006وتتحدد �أي�ضا مبنظومة القيم العربية الإ�سالمية
املعدلة.

التعريفات الإجرائية مل�صطلحات الدرا�سة

املحتوى :هو كل ما ي�شتمل عليه الكتاب املدر�سي من املعارف واملهارات والقيم.
حتليل املحتوى :هو الأ�سلوب العلمي املنظم امل�ستخدم يف و�صف املادة التي ت�شتمل عليها
الكتب ـ عينة الدرا�سة دون �أن تتطرق �إىل النوايا اخلفية للم�ؤلفني.
القيم :هي �إحدى م�شتمالت املحتوى يف الكتاب املدر�سي ،وهي املعيار املرجعي املحدد
ل�سلوك الأفراد جتاه الأ�شياء ،والأ�شخا�ص ،والأفعال الواردة يف منظومة القيم العربية الإ�سالمية
املعدلة.
كتب «لغتنا العربية» :هي كتب تعليم اللغة العربية لل�صفوف :الأول والثاين والثالث يف
الأردن ،التي قررت وزارة الرتبية والتعليم تدري�سها بناءا على قرارات جمل�س الرتبية والتعليم
اعتبارا من العام الدرا�سي (( )2008-2006وزارة الرتبية والتعليم.)2006 ،
املعدلة التي
منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة :هي املنظومة العربية الإ�سالمية ّ
و�ضعت ملتلقي الثقافة العربية يف مراحلهم العمرية كافّة� ،صدرت عام  ،1986عن جامعة
وت�ضم ثالث ًا وثمانني قيمة موزعة يف �ست جمموعات هي :جمموعة القيم
الدول العربية،
ّ
الأ�سا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والفكرية والثقافية ،والوطنية القومية ،واجل�سمانية.
االن�سجام :هو احلالة التي ت�أتي فيها القيمة الفرعية �ضمن منظومة القيم العربية الإ�سالمية
املعدلة بتكرار واحد ف�أكرث.

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

تكون جمتمع الدرا�سة من كتب تعليم اللغة العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن:
الأول بجز�أيه  1و ،2والثاين بجز�أيه1و ،2والثالث بجز�أيه 1و ،2وعددها �ستة كتب ،وبذا
يكون جمتمع الدرا�سة هو عينتها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أداة الدرا�سة
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حتليل املحتوى التعليمي يف كتب»لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة الأوىل وفق قائمة منظومة
املعدلة هو الأداة التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة؛ لتحليل ()72
القيم العربية الإ�سالمية ّ
در�س ًا مقررا للتدري�س خالل العام الدرا�سي 2008-2007ممتدا على (� )664صفحة
(وزارة الرتبية والتعليم.)2007 ،
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لتحديد القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا العربية لل�صفوف الثالثة عمل الباحث على ما ي�أتي:
 .1اعتماد الفكرة وحدة لتحليل املحتوى.
 .2حتليل الن�صو�ص طبق ًا للخطوات الآتية:
�أ – قراءة الن�صو�ص كاملة قبل عملية التحليل بهدف فهمها.
ب -ت�صميم قائمة وفق منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة ،لر�صد القيم يف جماالتها
الرئي�سة ،وجماالتها الفرعية.

```Y

�إجراءات التنفيذ

10
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ا�ستخرجت اخل�صائ�ص ال�سايكومرتية لعملية حتليل الن�صو�ص عن طريق انتقاء عينة ع�شوائية
من مو�ضوعات الكتب ال�ستة بلغت ( )%20من درو�س كل كتاب وح�سب �صدق التحليل
عن طريق االت�ساق بني حتليل الباحث وحتليل اثنني من املعلمني قاما بتحليل املحتوى بعد
�أن دربهم الباحث على ذلك ،وقد حلل املعلمان العينة الع�شوائية امل�ستخرجة بعد تزويدهم
بالت�صنيف امل�ستخدم يف الدرا�سة و�أ�سلوب التعامل معه ،كما حلل الباحث العينة نف�سها.
وقد ا�ستخرج �صدق التحليل با�ستخدام معادلة �سكوت ،حيث بلغ معامل االتفاق
بني الباحث واملحلل الأول ( )0.80و بلغ معامل االتفاق بني الباحث واملحلل الثاين
(.)0.79
وبذلك متتعت الن�صو�ص اخلا�ضعة للتحليل بال�صدق املقبول يف هذا النوع من
الدرا�سات.
�أما ثبات التحليل ،فقد ا�ستخرج عن طريق االت�ساق عرب الزمـن وذلك بتحليل حمتوى
العينة امل�ستخرجة مرتني ،يف�صل بينهما ( )60يو ًما ،وقد بلغ معـامل االتفاق با�ستخدام
معادلة �سكوت ( )0.83وبذلك متتعت الن�صو�ص اخلا�ضعة للتحليل بالثبات املقبول يف هذا
النوع من الدرا�سات.

`¡U

�صدق الأداة وثباتها

``¿

2010 000```e
-2

القيم املت�ضمنة يف كتب لغتنا العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل

190

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .حممود العبداهلل

ج � -إعطاء تكرار واحد عند ظهور الفكرة الدالة على القيمة .وبذلك ميثل جمموع التكرارات
الدالة على القيمة ال�سائدة �ضمن جمموعة القيم الواحدة.
 .3ا�ستخال�ص جمموعة من قواعد التحليل ميكن �إيجازها على النحو الآتي:
أ�  -يف حال ظهور فكرة ت�شتمل على �أكرث من قيمة يعمد الباحث �إىل الأخذ بالقيمة التي يتم
الرتكيز عليها �أكرث من غريها من خالل عنوان املو�ضوع� ،أو من تكرار بع�ض املفردات �أو
اجلمل.
ب – يف حال ظهور فكرة رئي�سة ت�شتمل على جمموعة من الأفكار الفرعية ،تعامل كل فكرة
فرعية منها على �أنها وحدة م�ستقلة يف التحليل.
ج  -يف حال احتواء اجلملة على معطوف جتز�أ الفكرة طبق ًا لتكرار العطف �إىل �أكرث من
جملة� ،إذ تعد كل جملة فكرة م�ستقلة ،ثم يحدد بعد ذلك ال�صنف القيمي الدال عليها.
 .4اعتماد وحدة التكرار يف الك�شف عن الأ�صناف القيمية وذلك ب�إح�صاء تكرارات كل
�صنف.

الأ�ساليب الإح�صائية

للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة ح�سبت التكرارات والن�سب املئوية والرتب.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

موزعا على (� )664صفحة يف كتب «لغتنا العربية»
ا�شتمل التحليل على ( )72در�سا
ً
لل�صفوف الثالثة ،وللإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة :الأول الذي ن�صه:ما القيم املت�ضمنة يف كتب
«لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن؟ والثاين الذي ن�صه :ما مدى ان�سجام هذه
القيم مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة؟ مت ر�صد القيم املت�ضمنة يف هذه الكتب وفق
منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة يف �سبعة جداول ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح النتائج
املتعلقة بالقيم الرئي�سة يف جماالتها ال�ستة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
يو�ضح القيم الرئي�سة التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية لل�صفوف
الثالثة الأوىل ،وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها وفق منظومة
القيم العربية الإ�سالمية املعدلة يف جماالتها ال�ستة
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ت�شري نتائج التحليل يف اجلدول رقم (� )1إىل �أن جمموع القيم يف الكتب عينة الدرا�سة
بلغت ( )211قيمة ،موزعة على �ست جمموعات على النحوالآتي:
 بلغت القيم الأ�سا�سية ( )21قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها  ،%9.94موزعة على ال�صفوفالثالثة :الأول ( )6قيم ،والثاين ( )3قيم ،والثالث ( )12قيمة ،وجاءت يف املرتبة الرابعة.
 وبلغت القيم االجتماعية ( )35قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها  ،% 16.58موزعة على ال�صفوفالثالثة :الأول ( )7قيم والثاين ( )4قيم والثالث ( )24قيمة ،جاءت باملرتبة الثالثة.
 وبلغت القيم االقت�صادية ( )20قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها ،% 9.47موزعة على ال�صفوفالثالثة :الأول ( )5قيم ،والثاين ( )4قيم ،والثالث ( )11قيمة ،جاءت يف املرتبة اخلام�سة.
 وبلغت القيم الفكرية والثقافية ( )55قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها  ،%26.10موزعة علىال�صفوف الثالثة :الأول ( )9قيم ،والثاين ( )20قيمة ،والثالث ( )26قيمة ،و جاءت يف
املرتبة الثانية.
 وبلغت القيم القيم الوطنية والقومية ( )19قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها  ،%9.00موزعة علىال�صفوف الثالثة :الأول ( )4قيم ،والثاين قيمتان ،والثالث ( )13قيمة ،وجاءت يف املرتبة
ال�ساد�سة.
 وبلغت القيم اجل�سمانية ( )61قيمة ،بن�سبة مئوية قدرها  ،%28.91موزعة على ال�صفوفالثالثة :الأول ( )14قيمة ،والثاين ( )18قيمة ،والثالث ( )29قيمة ،وجاءت يف املرتبة
الأوىل.
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1
2
3
4
5
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الأ�سا�سية
االجتماعية
االقت�صادية
الفكرية والثقافية
الوطنية والقومية
اجل�سمانية
املجموع

التكرار

الن�سبة

املرتبة

`¡U

الرقم

املجموعة

الأول
الن�سبة
التكرار
%2.84
6
%3.32
7
%2.37
5
%4.26
9
%1.90
4
%6.65
14
%21.34
45

الثاين
الن�سبة
التكرار
%1.42
3
%1.90
4
%1.90
4
%9.48
20
%0.95
2
%8.53
18
24.18
51

الثالث
الن�سبة
التكرار
%5.70
12
%11.37
24
%5.21
11
%12.32
26
%6.16
13
%13.74
29
%54.5
115
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 وبلغت القيم يف ال�صف الأول ( )45قيمة متثل ما ن�سبته  %21.30من جمموع القيم،ويف الثاين ( )51قيمة متثل ما ن�سبته  %24من جمموع القيم ،ويف الثالث ( )115متثل ما
ن�سبته %54من جمموع القيم .وب�شكل مف�صل ف�إن اجلداول الآتية من ( )7-2تعر�ض القيم
التي ت�ضمنتها كتب” لغتنا العربية” لل�صفوف الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها.
ففي جانب جمموعة القيم الأ�سا�سية التي ت�ضمنتها كتب” لغتنا العربية” لل�صفوف الثالثة
الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها ف�إن اجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
يو�ضح القيم الأ�سا�سية التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية لل�صفوف
الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
الرقم
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1

تكرمي الإن�سان لذاته

2

نفي التمييز العن�صري

3

ال�شورى يف احلكم

4

العدل

5

رف�ض الظلم

6

حر ّية التعبري والر�أي

7

حترير الإن�سان من اال�ستغالل

8

�إطالق ملكات الإن�سان

9

حرية املعتقد الديني

10

الت�سامح

11

رف�ض الت�سلُّط

12

امل�ساواة يف الفر�ص
املجموع

ال�صف الأول
الن�سبة املئوية
التكرار
%0.47
1
%.0
0
%.0
0
%0.47
1
%0.47
1
%047
1
%.0
0
%0.47
1
%0.47
1
%0.47
1
%.0
0
%.0
0
%3.29
7

ال�صف الثاين
الن�سبة املئوية
التكرار
%0.94
2
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%0.47
1
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%.0
0
%1.41
3

ال�صف الثالث
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0
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%2.84
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1
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2
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0
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1
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جمموع
التكرارات

الن�سبة
املئوية
ملجموع
التكرارات

املرتبة
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0
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%9.92

ت�شري نتائج حتليل املحتوى يف جانب جمموعة القيم الأ�سا�سية يف اجلدول رقم )� (2إىل �أن
جمموع التكرارات فيها كانت ( )21تكراراً ،بن�سبة مئوية بلغت  %9.95من جمموع القيم
الرئي�سة ،موزعة على النحوالآتي :ح�صلت قيمة حر ّية التعبري والر�أي على ( )6تكرارات،
و ح�صلت قيمة تكرمي الإن�سان لذاته على ( )5تكرارات ،و ح�صلت قيمة �إطالق ملكات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االن�سان على ( )4تكرارات ،و ح�صلت قيمة العدل ورف�ض الظلم وحرية املعتقد والت�سامح
الديني على (واحد) لكل منها .ثم مل ي�أت يف كل من نفي التمييز العن�رصي ،وال�شورى يف
احلكم ،وحترير االن�سان من اال�ستغالل ،وامل�ساواة يف الفر�ص �أي تكرار .وبهذا يكون عدد
القيم الفرعية يف جمموعة القيم الأ�سا�سية املن�سجمة مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة
( )9قيم بن�سبة ( )%10.84وعدد القيم غري املن�سجمة معها ( )3قيم ين�سبة ( .)%3.61وهي
من�سجمة بدرجة جيد .واجلدول رقم ( )3يو�ضح النتائج املتعلقة بالقيم االجتماعية.
يف جانب جمموعة القيم االجتماعية التي ت�ضمنتها كتب» لغتنا العربية» لل�صفوف الثالثة
الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها ف�إن اجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.
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املرتبة
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اجلدول رقم ()3
يو�ضح القيم االجتماعية التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية لل�صفوف
الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها.
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جمموع
التكرارات

0

املرتبة

ت�شري نتائج التحليل كما يف اجلدول رقم (� )3إىل �أن جمموع التكرارات جاءت ()35
تكراراً ،بن�سبة مئوية بلغت  %16.60من جمموع القيم الرئي�سة موزعة على النحوالآتي:
احرتام الأ�رسة ح�صلت على ( )14تكرارا ،والرتاحم و�صلة ذوي القربى ح�صلت على ()6
تكرارات ،وال�صداقة ح�صلت على ( )4تكرارات ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن حب
النا�س ح�صلت على ( )3و �إيثار املروءة والعفو ،واللباقة ح�صلت على تكرارين ،ونبذ الأنانية
الفردية ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن مراقبة الأ�سواق ،والتوا�ضع مرة واحدة .ومل ي�أت
يف كل من رعاية الوالدين ،والتقيد بق�ضايا الإرث ال�رشعي ،وت�شجيع الزواج املتكافئ،
و�صون حقوق املر�أة والطفل ،والرعاية االجتماعية ،وت�شجيع ال�صدقات والزكاة ،و�إحياء
الأر�ض ،واعتماد مبد�أ املحا�سبة ،والعدل االجتماعي ،وحترمي الربا ،ونفي اال�ستغالل،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والتعليم املجاين ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن نفي الغ�ش ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن
نزاهة الق�ضاء ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن منع االحتكار ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة
عن �سيادة القانون ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن احلفاظ على وحدة اجلماعة ،وامل�س�ؤولية
العامة للجماعة عن امللكية العامة ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن الآداب العامة ،وامل�س�ؤولية
العامة للجماعة عن حتويل املبادئ �إىل م�ؤ�س�سات اجتماعية .وبهذا يكون عدد القيم املن�سجمة
يف هذه املجموعة مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة بلغ ( )10قيم بن�سبة قدرها
( )%12وعدد القيم غري املن�سجمة معها ( )22قيمة ين�سبة ( )%26.50وهي بذلك ت�أتي
من�سجمة بدرجة �ضعيف.وفيما يتعلق بالقيم االقت�صادية ف�إن اجلدول رقم ( )4يو�ضح النتائج
املتعلقة بذلك.
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املجموع
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تر�شيد اال�ستهالك
منع احتكار احلاجات الأ�سا�سية
واكتنازها
التكاف�ؤ بني العمل والأجر
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املرتبة

وي�شري اجلدول رقم (� )4إىل �أن جمموع التكرارات كانت ( )20تكراراً ،بن�سبة مئوية
بلغت  %9.48من جمموع القيم الرئي�سة ،موزعة على النحوالآتي :تقدي�س العمل النافع
ح�صلت على( )12تكرارا ،ونفي التبذير ح�صلت على ( )3تكرارات واال�ستثمار الإنتاجي،
وم�س�ؤولية الدولة عن �أعمال النفع العام ح�صلت على تكرارين ،ومنع احتكار احلاجات
الأ�سا�سية واكتنازها ح�صلت على (واحد) .و مل ي�أت يف كل من :الت�ضامن االقت�صادي
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يو�ضح القيم االقت�صادية التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية لل�صفوف
الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
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العربي ،وتوفري ال�ضمان االجتماعي ،وتر�شيد اال�ستهالك ،والتكاف�ؤ بني العمل والأجر،
�أي تكرار .وبهذا يكون عدد القيم املن�سجمة يف هذه املجموعة مع منظومة القيم العربية
الإ�سالمية املعدلة ( )5قيم بن�سبة قدرها ( )%6وعدد القيم غري املن�سجمة معها ( )4قيم بن�سبة
قدرها ( )%4.80وهي من�سجمة بدرجة متو�سط.
وفيما يتعلق بالقيم الفكرية والثقافية ف�إن اجلدول رقم ( )5يو�ضح النتائج املتعلقة بذلك.

اجلدول رقم ()5
يو�ضح القيم الفكرية والثقافية التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية
لل�صفوف الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
الرقم
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وت�شري النتائج يف جانب جمموعةالقيم الوطنية والقومية يف اجلدول رقم (� )6إىل �أن جمموع
التكرارات كانت ( )19تكراراً ،بن�سبة مئوية بلغت  %9.00من جمموع القيم الرئي�سة موزعة
على النحوالآتي :قيمة احرتام الوطن والأمة ح�صلت على ( )13تكرارا ،وقيمة احلفاظ على
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4

ال�صف الثاين
الن�سبة املئوية
التكرار
%0.95
2
%0
0
%0
0
%0
0
%0
0
%0.95
2

ال�صف الثالث
الن�سبة املئوية
التكرار
%4.27
9
%0.47
1
%0.95
2
%0
0
%0.47
1
%6.16
13

الن�سبة
املئوية
ملجموع
التكرارات
%6.16
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لل�صفوف الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
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ت�شري النتائج يف جانب جمموعة القيم الفكرية والثقافية يف اجلدول رقم (� )5إىل �أن جمموع
التكرارات كان ( )55تكراراً ،بن�سبة مئوية بلغت  %26.10من جمموع القيم الرئي�سة
موزعة على النحوالآتي :تنمية الأحا�سي�س اجلمالية ح�صلت على ( )10تكرارات ،ويليها
قيمة الدعوة للتفكري يف �آالء اهلل والطبيعة التي ح�صلت على ( )8تكرارات ،ويليها قيمة
التكيف مع
البحث عن املعرفة واحلكمة التي ح�صلت على ( )7تكرارات ،ويليها قيمة
ُّ
احلا�رض والإعداد للم�ستقبل التي ح�صلت على ( )6تكرارات ،ويليها قيمة ممار�سة االجتهاد،
واحرتام الذات التي ح�صلت على ( )5تكرارات ،وقيمة احرتام الفكر العلمي وت�شجيعه،
والت�صميم التي ح�صلت على ( )3تكرارات ،ويليها قيمة الدعوة �إىل الإبداع ،واحرتام احلوار،
واحلر�ص واالنتباه التي ح�صلت على تكرارين ،ثم مل ي�أت يف كل من رف�ض الأمية ،وتكرمي
العلم والعلماء ،والتالقح الثقايف مع الثقافات العاملية ،واحرتام الكلمة ،و�إحياء الرتاث ،وعدم
التعار�ض بني العقل والنقل �أي تكرار .وبهذا ف�إن عدد القيم املن�سجمة يف هذه املجموعة
مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة ( )13مبا ن�سبته ( )%15.70وعدد القيم غري
املن�سجمة معها ( )6مبا ن�سبته ( )%7.22وهي من�سجمة بدرجة جيد.
و فيما يتعلق بالقيم الفكرية والثقافية فرنهاجلدول رقم ( )6يو�ضح النتائج املتعلقة بذلك.
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يو�ضح القيم اجل�سمانية التي ت�ضمنتها كتب لغتنا العربية
لل�صفوف الثالثة الأوىل وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
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االعتدال يف الطعام وال�شراب
ال�صحة و�سالمة
احلفاظ على ّ
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حرية الوطن وال ّأمة العربية ح�صلت على ( )3تكرارات ،وقيمة نفي العدوان ح�صلت على
ّ
تكرارين ،وقيمة ال�شهادة يف �سبيل الوطن والأمة العربية ح�صلت على (واحد)  ،ومل ي�أت
يف قيمة وحدة الأقطار العربية �أي تكرار ،وبهذا ف�إن عدد القيم املن�سجمة يف هذه املجموعة
مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة ( )4تكرارات مبا ن�سبته( )%4.82وعدد القيم غري
املن�سجمة معها ( )1مبا ن�سبته ( .)%1.20وهي من�سجمة بدرجة جيدجدا.
وفيما يتعلق بالقيم اجل�سمانية ف�إنّ اجلدول رقم ( )7يو�ضح النتائج املتعلقة بذلك.
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املجموع

ال�صف الأول
الن�سبة املئوية
التكرار
%0.47
1
%2.84
6
%0.95
2
%0.95
2
%1.42
3
%.0
0
%6.63
14

ال�صف الثاين
الن�سبة املئوية
التكرار
%0
0
%6.16
13
%0.47
1
%0.95
2
%0.47
1
%0.47
1
%9
18

ال�صف الثالث
الن�سبة املئوية
التكرار
%0
0
%3.32
7
%3.32
7
%4.74
10
%0.47
1
%1.90
4
%14
29

الن�سبة
املئوية
ملجموع
التكرارات
%0.47

5

26

%12.32

1

10

%4.74

3

14

6.64%

2

5

%2.37

4

5

%2.37

4

61

%28.91

جمموع
التكرارات
1

املرتبة

ت�شري النتائج يف جانب جمموعة القيم اجل�سمانية يف اجلدول رقم (� )7إىل �أن جمموع
التكرارات كان ( )61تكراراً ،بن�سبة مئوية بلغت  %28.91من جمموع القيم الرئي�سة موزعة
ال�صحة و�سالمة اجل�سد ح�صلت على ( )26تكراراً،
على النحوالآتي :قيمة احلفاظ على ّ
والريا�ضة ح�صلت على ( )14تكراراً ،والنظافة ح�صلت على ( )10تكرارات والرفاهية
والراحة ح�صلت على ( )5واالعتدال يف الطعام وال�رشاب ح�صلت على ( .)1وبهذا ف�إن
عدد القيم املن�سجمة يف هذه املجموعة مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املعدلة ( )6مبا
ن�سبته ( )%7.22ولي�س هناك قيم غري من�سجمة يف جمموعة القيم اجل�سمانية .وهي بذلك
من�سجمة بدرجة ممتاز.
وفيما يتعلق بالقيم املهملة (غري املن�سجمة) مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية املطورة يف
جماالتها ال�ستة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مناق�شة النتائج
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جاءت جمموعة القيم اجل�سمانية يف املرتبة الأوىل ،بن�سبة  %28.91من جمموع الن�سب
الكلي ،ب�سبب طبيعة منو الأطفال يف ال�صفوف الثالثة الأوىل ،وحاجتهم �إىل التوعية ب�أهمية
االعتدال يف الطعام وال�رشاب والرفاهية والراحة والنظافة واحلفاظ على ّ�صحة اجل�سد ملا
لهذه القيم من �أهمية يف منو الطالب ج�سميا وعقليا ونف�سيا .كما �أن ت�ضمني مناهج الطفولة
املبكرة مو�ضوعات ذات عالقة باللياقة البدنية وال�صحة ،والتدخل لتطوير اجتاهات ريجابية
نحو الن�شاط البدين (ال�صحي) يكون عامال مهما يف حت�سني ال�صحة اجل�سمية والعقلية لدى
الطفل (الوقفي .)1996 ،وهذا يعزى �إىل وعي فريق ت�أليف الكتب (عينة الدرا�سة) بهذه
القيم و�أهمية ت�ضمينها يف هذه الكتب فقد عملوا يف التدري�س والإ�رشاف والت�أليف .ويف هذه
املجموعة مت الرتكيز على :النظافة واحلفاظ على ال�صحة و�سالمة اجل�سد والرفاهية والراحة
والريا�ضة ومل تغفل فيها �أية قيمة.
ثم تلتها جمموعة القيم الفكرية والثقافية حيث جاءت بن�سبة  ،%26.10وهي يف جمملها
قيم �سامية ت�شجع املتعلم على تنمية الإح�سا�س باجلمال ،والدعوة للتفكري يف �آالء اهلل والطبيعة،
والتكيف مع احلا�رض والإعداد للم�ستقبل ،و ممار�سة االجتهاد،
والبحث عن املعرفة واحلكمة،
ُّ
واحرتام الذات.
و�أغفلت قيم رف�ض الأمية وتكرمي العلم والعلماء والتالقح الثقايف مع الثقافات العاملية
واحرتام الكلمة و�إحياء الرتاث وعدم التعار�ض بني العقل والنقل .ولعل ال�سبب يف اغفال
ذلك يعود �إىل �أن فريق ت�أليف الكتب (عينة الدرا�سة) مل يلزم مبنظومة قيمية حمددة �أو جمموعة
من القيم املعلنة ،وهذا ما �أفاد به للباحث بع�ض امل�شاركني يف ت�أليف هذه الكتب.
ثم تلتها جمموعة القيم االجتماعية �إذ جاءت بن�سبة  %16.58وهي قيم �رضورية لل�صغار
مثل �رضورتها للكبار ،فاحرتام الأ�رسة ،والرتاحم و�صلة ذوي القربى و�إيثار املروءة والعفو،
وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن مراعاة اجلوار ،ونبذ الأنانية الفردية كلها قيم اجتماعية ت�سمو
ب�صاحبها ،وجتعله ع�ضوا فاعال يف جمتمعه .و�أغفلت قيم رعاية الوالدين ،والتقيد بق�ضايا الإرث
ال�رشعي ،وت�شجيع الزواج املتكافئ ،و�صون حقوق املر�أة والطفل ،والرعاية االجتماعية،
وت�شجيع ال�صدقات والزكاة ،و�إحياء الأر�ض ،واعتماد مبد أ� املحا�سبة ،والعدل االجتماعي،
وحترمي الربا ،ونفي اال�ستغالل ،والتعليم املجاين ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن نفي الغ�ش،
وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن نزاهة الق�ضاء ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن منع االحتكار،
وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن �سيادة القانون ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن احلفاظ على
وحدة اجلماعة ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن امللكية العامة ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة
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عن الآداب العامة ،وامل�س�ؤولية العامة للجماعة عن حتويل املبادئ �إىل م�ؤ�س�سات .وقد يكون
مرد �إغفال هذه القيم �إىل �أن فرق ت�أليف الكتب املدر�سية تعمل �ضمن حلقات ،فالقيم التي مل
تظهر يف كتب احللقة الأوىل �ستظهر يف كتب احللقة الثانية �أو الثالثة ،و�إن مل تظهر يف الكتب
املخ�ص�صة لتعليم اللغة العربيةـ كما هو احلال ـ يف الكتب عينة الدرا�سة فقد تظهر يف كتب
الرتبية الإ�سالمية والرتبية الوطنية ،والعلوم وغريها.
ثم تلتها جمموعة القيم الأ�سا�سية �إذ جاءت بن�سبة  %9.94وهي قيم �رضورية لدعوتها
�إىل �إطالق حر ّية التعبري والر�أي ،ورف�ض الت�س ُّلط ،وتكرمي الإن�سان لذاته ،و�إطالق ملكات
الإن�سان ،وحرية املعتقد ،و�أغفلت قيم؛ نفي التمييز العن�رصي ،وال�شورى يف احلكم ،وحترير
الإن�سان من اال�ستغالل ،وامل�ساواة يف الفر�ص.
وتلتها جمموعة القيم االقت�صادية حيث جاءت بن�سبة  %9.47وهي قيم ترقى ب�صاحبها �إىل
تقدي�س العمل النافع ،ونفي التبذير ،واال�ستثمار الإنتاجي ،ومنع احتكار احلاجات الأ�سا�سية
واكتنازها.
و�أغفلت قيم الت�ضامن االقت�صادي العربي ،وتوفري ال�ضمان االجتماعي ،وتر�شيد اال�ستهالك،
والتكاف�ؤ بني العمل والأجر .و�أخريا جاءت جمموعة القيم الوطنية والقومية بن�سبة %9.00
حريته ،ونفي العدوان على ال ّأمة
وهي قيم وطنية قومية تعنى باحرتام الوطن واحلفاظ على ّ
العربية .وفيها مت الرتكيز على احرتام الوطن والأمة ،و�إغفال قيم وحدة الأقطار العربية.
وبالعودة �إىل نتائج الدرا�سة يالحظ �أن بع�ض القيم قد وردت بتكرارات عالية ،وبع�ضها
الآخر ورد بتكرارات متو�سطة ،وبع�ضها مل يرد بجانبه �أي تكرار ،مما �أفرز ظاهرتني بارزتني
هما الرتكيز ،والإهمال.
و�إذا كان هناك دليل �أو هادٍ لفريق ت�أليف الكتب �إىل القيم ف�إنه النتاجات ذات العالقة بالقيم
واالجتاهات التي وردت يف الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�صة ملبحث اللغة العربية
الذي جاء فيه ما ي�أتي :يكت�سب الطالب قيما واجتاهات مثل :ال�صدق ،والوفاء ،والنظافة،
والرتتيب ،والتنظيم ،وتقدير �أهمية احلوار يف فهم وجهات النظر ،و االنتماء للأ�رسة واملجتمع،
وحب املطالعة والقراءة ،وتقدير قيمة الوقت ،والتعاون مع الآخرين ،واجللو�س ال�صحيح،
ويكت�سب قدرا من االجتاهات االيجابية من دينية ،ووطنية ،وقومية ،ويتمثل جمموعة من
العادات االجتماعية املرغوب فيها مثل :التحية ،وزيارة املري�ض ،وتقدير الوالدين (وزارة
الرتبية والتعليم� ،2005 ،ص �ص  .)35-15ولأن من وظائف اللغة العربية حتقيق النمو
الوجداين وتر�سيخ القيم العربية والإ�سالمية عند املتعلم بحيث حتكم �سلوكه وتنظم عالقاته

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تو�صي الدرا�سة احلالية يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه من نتائج مبا ي�أتي:
 .1تبني منظومة القيم العربية الإ�سالمية املطورة عند تطوير كتب»لغتنا العربية» لل�صفوف
الثالثة الأوىل.
.2الك�شف عن القيم املت�ضمنة يف كتب الرتبية الإ�سالمية ،والرتبية االجتماعية والوطنية،
املقررة على طلبة ال�صفوف الثالثة الأوىل.
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ال�شخ�صية واالجتماعية (املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .)1984 ،ف�إن من
املنتظر �أن تتوافر يف كتب تعليم اللغة العربية ما يحقق هذه الوظائف بدرجة كافية ،وهذا ما
جاء فعال يف الكتب عينة الدرا�سة.
وفيما يتعلق بتوزيع القيم على ال�صفوف :الأول والثاين والثالث يعد عدد القيم الواردة يف
الكتب منا�سبة مقارنة بنتائج الدرا�سات ال�سابقة ،فن�سبة القيم يف ال�صف الأول جاءت ،%21
والثاين  ،%24والثالث  ،%54وجاءت �أقل الن�سب يف ال�صف الأول ،لأن له خ�صو�صية يف
الرتكيز على تعليم املهارات الأ�سا�سية؛ اال�ستماع والكالم والقراءة والكتابة .ويتكامل الثاين
ر�أ�سيا مع الأول والثالث� .أما يف ال�صف الثالث فالطلبة ي�صبحون قادرين على القراءة والفهم
وا�ستخراج الأفكار ومناق�شتها ،لذلك جاءت القيم فيه �أكرث من القيم يف ال�صفني جمتمعني.
و�أما درجة ان�سجام القيم املت�ضمنة يف الكتب عينة الدرا�سة مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية،
التي جاءت بدرجة متو�سطة فهي نتيجة من�سجمة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة -بغ�ض النظر-
عن املنظومة املعتمدة يف كل درا�سة من تلك الدرا�سات ،والتي �أ�شارت �إىل الع�شوائية وغياب
التنظيم يف اختيار القيم ،وتوزيعها كما يف درا�سة (ال�رشيدة والغرايبة.)1994 ،
وفيما يتعلق مبدى ان�سجام القيم املت�ضمنة يف الكتب -عينة الدرا�سة -مع منظومة القيم
العربية الإ�سالمية املطورة ،التي بلغت ن�سبته  ،%56ودرجته «جيد» ،ف�إنه يعد كافيا ،ومتم�شيا
مع فل�سفة الرتبية والتعليم يف الأردن ،حيث �إنّ التعليم يف الأردن �شكل على الدوام عن�رصاً
بارزا من عنا�رص الثقافة العربية الإ�سالمية ،فقد كان له دور مهم يف توارث الأجيال العقيدة
الإ�سالمية وفهمهم �إ ّياها والتزامهم بها ،وبحقوق املواطنة وم�س�ؤولياتها ،وبقيم احرتام
الآخرين ،والأمانة ،والوعي بالهموم الوطنية والقومية والدولية (وزارة الرتبية والتعليم،
 .)2006و�إن مناهج ال�صفوف الثالثة االوىل عادة ما تكون متكاملة ،ولعل القيم املغفلة يف
كتب اللغة العربية يكون لها ذكر يف بقية الكتب ،والتكامل غالب ًا ما يكون �أفقي ًا وعمودي ًا.
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د .حممود العبداهلل

�.3إجراء درا�سة مقارنة للقيم املت�ضمنة يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل خالل
مرحلة التطوير الرتبوي نحو االقت�صاد املعريف ،ومرحلة ما قبل التطوير.
.4اعتماد قائمة القيم املهملة التي ك�شفت عنها الدرا�سة عند تطوير الكتب ـ عينة الدرا�سةـ
لتاليف الثغرات يف منظومة القيم املبثوثة يف هذه الكتب وترميمها.

املراجع

�أبو العينني ،علي خليل م�صطفى ( .)1988القيم الإ�سالمية والرتبية :درا�سة يف طبيعة القيم،
وم�صادرها ودور الرتبية الإ�سالمية يف تكوينها وتنميتها (ط .)1املدينة املنورة :مكتبة �إبراهيم
احللبي.
�أني�س� ،إبراهيم منت�رص و عبد احلليم ،ال�صواحلي ،عطية و�أحمد ،حممد خلف اهلل (.)1985
املعجم الو�سيط .الدوحة :مطابع قطر الوطنية.
بدوي ،عبد الرحمن (.)1975الأخالق والنظرية .الكويت :وكالة املطبوعات.
البط�ش ،حممد وليد والطويل ،هاين ( .)1990البناء القيمي لدى طلبة اجلامعة الأردنية.
درا�سات� :سل�سلة العلوم الإن�سانية ،اجلامعة الأردنية�(17 ،أ) (.136-92 )3
التل ،ب�سام يو�سف (.)1996القيم الإ�سالمية و�أثرها يف الإنتاجية يف امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الأردنية.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،إربد ،جامعة الريموك.
اجلرادي ،ناجي (.)1993حتليل القيم املت�ضمنة يف كتب الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الدنيا من التعليم
الأ�سا�سي يف اليمن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،عمان  ،اجلامعة الأردنية.
اجلمل ،علي ( .)1996القيم ومنهاج التاريخ الإ�سالمي( ،درا�سة تربوية) .القاهرة :عامل الكتب
للن�رش والتوزيع.
اجلندي� ،أنور ( .)1984ق�ضايا الع�رص وم�شكالت الفكر حتت �ضوء الإ�سالم (ط .)2بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة.
ح�سني ،حمي الدين احمد ( .)1984القيم اخلا�صة لدى املبدعني .القاهرة :دار املعارف.
اخلزيري ،عادل ( .)2002القيم الإ�سالمية يف كتب اللغة العربية والدرا�سات االجتماعية للحلقة
الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،عمان ،اجلامعة
الأردنية.
اخلمي�سي ،احمد ( .)1996غر�س القيم و�إك�سابها .جملة بناء الأجيال.41-36 )19(5 ،
اخلوالدة نا�رص احمد وعيد ،يحي �إ�سماعيل ( .)2005مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاتها
العملية يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية .عمان :دار وائل.
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اخلوالدة ،عدنان حممد مر�شد (.)2003القيم الإ�سالمية يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة
الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،إربد ،الأردن.جامعة
الريموك.
الدهوي ،حيدر حميد ( .)2004العوملة والقيم ،ر�سالة يف الطريق �إىل ما بعد العوملة والقيم.
دم�شق :من�شورات دار عالء الدين للن�رش والتوزيع والرتجمة.
الدويري ،مي�سون �أحمد ( .)1996واقع القيم يف كتب الرتبية االجتماعية الوطنية لل�صفوف
الأربعة الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،إربد ،الأردن،
جامعة الريموك.
دياب ،فوزية ( .)1980القيم والعادات االجتماعية .بريوت :دار النه�ضة العربية.
الر�شدان ،عبداهلل وجعنيني ،نعيم ( .)1994املدخل �إىل الرتبية والتعليم .عمان ،دار ال�رشوق
للن�رش والتوزيع.
رمزي ،عبد القادر ها�شم ( .)1984الدرا�سات الإن�سانية يف ميزان الرواية الإن�سانية( :درا�سة
مقارنة) (ط .)1الدوحة :دار الثقافة.
زاهر� ،ضياء (.)1984القيم يف العملية الرتبوية .القاهرة :م�ؤ�س�سة اخلليج العربي.
�سامل ،رائدة خليل ( .)2008التعليم االبتدائي (ط .)1عمان :مكتبة املجتمع العربي للن�رش
والتوزيع.
ال�رشيدة ،هيام جنيب وغرايبة ،مازن خليل ( .)1994القيم الرتبوية والوطنية وال�سيا�سية يف
منهاج اللغة العربية لل�صفني الأول واخلام�س الأ�سا�سيني .م�ؤتة للبحوث والدرا�سات،
.169-147 ،)3(9
�صمويل�سون ،وليم وماكوريرت ،فريد ( .)1998مقدمة يف فل�سفة الرتبية( ،ترجمة ماجد عر�سان
الكيالين) (ط .)1عمان :دار الفرقان للن�رش والتوزيع.
الطويل ،هاين ( .)1967فل�سفة الرتبية .عمان :جمعية عمال املطابع التعاونية.
عا�شور ،راتب قا�سم ( .)1990القيم االجتماعية يف كتب القراءة لطلبة ال�صفوف الأربعة الأوىل يف
الأردن .ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة� ،إربد  ،الأردن ،جامعة الريموك.
عبدالدائم ،عبداهلل ( .)1989الرتبية والقيم الإن�سانية يف ع�رص الثقافة واملال .امل�ستقبل العربي،
.80-64 ،)230( 20
فتح الباب ،عبد احلليم �سيد ( .)1996الرتبية يف القر�آن الكرمي وال�سنة :الغايات والأهداف.
القاهرة :عامل الكتب.
الفي�صل، �سمر روحي ( .)1987ثقافة الطفل العربي .دم�شق :احتاد الك ّتاب العرب.
الفي�صل� ،سمر روحي (� .)1998أدب الأطفال وثقافتهم -قراءة نقدية .دم�شق :احتاد الك ّتاب
العرب.
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مرعي� ،أحمد توفيق واحليلة ،حممد حممود ( .)2002املناهج الرتبوية احلديثة .عمان :دار
امل�سرية.
مرعي� ،أحمد توفيق وملكاوي ،فتحي ح�سن واحلياري ،ح�سن �أحمد ( .)1993ت�صميم
املنهاج (ط� .)1صنعاء :وزارة الرتبية اليمنية.
املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (� .)1984صيغة موحدة لوثيقة �أهداف املراحل
واخلطط الدرا�سية يف الرتبية الإ�سالمية ،واللغة العربية مبراحل التعليم العام يف دول اخلليج.
الريا�ض :مطبعة مكتبة الرتبية العربي لدول اخلليج.
املقدادي ،حممد فخري ( .)1997درا�سة حتليلية للقيم الرتبوية يف كتب القراءة العربية يف
مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن بني امللحوظ واملتوقع .جملة العلوم الرتبوية .اجلامعة
الأردنية.60-59 )24(1 ،
نيلر ،جورج .(1971) .مقدمة يف فل�سفة الرتبية (ترجمة :نظمي لوقا) .القاهرة :مكتبة
االجنلو.
ن�صار حمي�سن ( .)1978القيم ال�سائدة يف �صحافة الأطفال العراقية .بغداد :وزارة
الهيتي ،خلف ّ
الثقافة والفنون.
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2005الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�صة (اللغة العربية ملرحلتي
التعليم الأ�سا�سي والثانوي .عمان ،الأردن :ال�رشكة العربية لت�صنيع وجتارة الورق.
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2006لغتنا العربية ،ال�صف الثاين (ج )1و(ج .)2عمان ،الأردن:
املطابع املركزية.
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2006لغتنا العربية ،ال�صف الأول (ج )1و(ج .)2عمان ،الأردن:
مطبعة الأرز.
وزارة الرتبية والتعليم (� .)2007إدارة املناهج والكتب املدر�سية ،لغتنا العربية ،ال�صف الثالث
(ج )1و (ج .)2عمان ،الأردن :املطابع الوطنية.
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2007الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم .عمان ،الأردن� ،إدارة البحث
والتطوير الرتبوي.
وطـفه ،علي و�شـهاب ،علي ( .)2001ال�سمات الدميقراطية للتن�شئة االجتماعية يف املجتمع
الكويتي املعا�رص .جملة جامعة دم�شق.269-211 )1(17 ،
الوقفي ،را�ضي (� .)1996سيكولوجية النمو (خمتارات معربة) .عمان ،الأردن :كلية الأمرية
ثروت.

Kalish R.A. & Collier K.W. (1981). Exploring human values. California:
Brooks/co/e publishing company.
Rokeach, M. (1976). The nature of human values and value system. In E.P.
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Hollander & R G. Hunt (Eds.), Current perspective in social psychology,
(pp.344-357). New York University Press.
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Tyler, R.W.(1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago:
The University of Chicago Press.
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درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن من وجهة
نظر املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام

هدفت الدرا�سة �إىل تعرف درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن من وجهة نظر املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام،
وتكون جمتمع الدرا�سة من املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام وعددهم
ا�ستخدم املنهج الو�صفي
ّ
( )200فردٍ  ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة وفقا للأدب الرتبوي ،وقد جرى
التحقق من �صدق الأداة وثباتها.
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
� -1أن درجة تقدير تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف
�إقليم اجلنوب كانت مرتفعة ب�شكل عام.
 -2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري املركز الوظيفي وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة يف املجال الأول ،والثاين من جماالت الدرا�سة ،يف حني يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية لتفاعل متغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف املجال الثالث
والرابع ل�صالح املديرين من حملة الدبلوم العايل ف�أكرث وخرباتهم تزيد عن � 10سنوات.
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة بعدد من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :معايري اجلودة ال�شاملة ،مديرية الرتبية والتعليم� ،إقليم اجلنوب يف الأردن.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/5/4 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/29 :م
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The Degree of Effectiveness Applying Total Quality Management
Criteria in the Directorate of Education, South Region in
Jordan, from the View Point of the Directory
of Education and Departments Heads
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Abstract
This study aimed at recognizing the degree of effectiveness applying Total
Quality Management (TQM) criteria in the Directorate of Education, South
Region in Jordan from the view point of the Education Directory, and departments heads.
The population of the study consisted of (200) directors, and departments’
heads, The data was collected by using a reliable validated questionnaire.
The findings of the study was as follow:
1. The respondents perceived the degree of evaluation by applying the standard of the (TQM) for the Directory of Education, South Region in Jordan
was high
2. No statically significant differences were found due to the respondents,
position, Qualification, and years of experience variables in first and second
domain, but there were statically significant differences found due to the respondents inter action between position, qualification, and years of experience
variables in third and forth domain, for administrative who have a Diploma
and higher and the have years of experience more than ten years finally this
study came up with a number of recommendations.
Key words: total quality management, directory of education.
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د .حممد العمرات ،د .هاين الكرميني ،د� .سليمان احلجايا

املقدمة

ازداد االهتمام ب�إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدماتية خالل العقدين
املا�ضيني على امل�ستويني احلكومي واخلا�ص ،و�أخذت ممار�ساتها تزداد وفقا ملقايي�س عاملية
حددت لهذا الغر�ض ،و�أخذ املعنى لها يت�ضح ملختلف العاملني يف املجال الإداري باعتباره
املحور الرئي�سي الذي تدور حوله فروع العلوم االجتماعية واالقت�صادية والرتبوية .ويعد
�إدوارد دمينج ( )Demingرائد فكرة �إدارة اجلودة ال�شاملة ،حيث طور �أربع ع�رشة نقطة
تو�ضح ما يلزم لإيجاد وتطوير ثقافة اجلودة ،وت�سمى هذه النقاط “جوهر اجلودة يف التعليم“
�إذ ت�ؤكد نظرية دمينج على �أثر الإدارة يف �سلوك العاملني ،ويف حت�سني املمار�سات وتقلي�ص
تنوعاتها للمهمة الواحدة ،وهي تزودنا ب�إطار مرجعي ميكننا من و�ضع اقرتاحات التح�سني
يف (املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات)( ،الرا�سبي.)2004 ،
لقد بد�أ االهتمام ب�إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف ال�سبعينات من القرن
الع�رشين,لذلك ي ُعد هذا املفهوم من �أحدث املفاهيم التي ظهرت يف ال�ساحة الرتبوية ،ويرتكز
هذا املفهوم على فل�سفة �إجرائية تقوم على �أن اجلودة هي عملية حت�سني تت�سم باال�ستمرارية يف
مراحل العمل كافة ،وعلى نحو متوا�صل (�أبو نبعة وم�سعد ،)1998 ،وتعنى اجلودة ال�شاملة
يف الإدارة الرتبوية بجملة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف املجال الرتبوي لرفع م�ستوى
املنتج الرتبوي وهو (الطالب) مبا يتنا�سب مع متطلبات املجتمع ،ومبا ت�ستلزمه هذه اجلهود
من تطبيق جمموعة من املعايري ،واملوا�صفات التعليمية الالزمة لرفع م�ستوى املنتج الرتبوي من
خالل ت�ضافر جهود كل العاملني يف جمال الرتبية (�إبراهيم ،)2004 ،ومن هنا يق�صد ب�إدارة
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اجلودة ال�شاملة يف املجال الرتبوي التعليمي �أداء العمل ب�أ�سلوب �صحيح متقن وفق جمموعة
من املعايري الرتبوية ال�رضورية لرفع م�ستوى جودة املنتج التعليمي ب�أقل جهد وكلفة حمققا
الأهداف الرتبوية التعليمية ،و�أهداف املجتمع ،و�سد حاجة �سوق العمل من الكوادر امل�ؤهلة
علميا.
وحتى يكون للجودة ال�شاملة وجود يف جمال التطبيق الفعلي ال بد من توافر خم�سة
مكونات ت�ؤدي �إىل وجود امل�ؤ�س�سة املبدعة ،كما �أ�شار �سنج (.)Senge, 1990
 وهذه املكونات هي :ال�سيطرة ال�شخ�صية :وذلك من خالل الرتكيز على ما لدى الفرد منطاقات و�إمكانات.
 النماذج العقلية :وذلك من خالل �إيجاد �صورة ذهنية ،وافرتا�ضات وطرحها �أمام الآخرينبطريقة مرنة.
 بناء الر�ؤية امل�شرتكة :وذلك بتبني �أفكار م�شرتكة من �أجل االلتزام امل�ؤ�س�سي يف �ضوء هذهالر�ؤية.
تفكري نظمي� :أي �أن كل الأحداث الزمانية واملكانية لها ت�أثريها يف امل�ؤ�س�سة وت�سري وفقتفكري منظم.
 التعليم الفريقي :وذلك من خالل احلوار والتفكري ب�صورة جماعية.ويهتم نظام اجلودة ال�شاملة بتحديد الهيكل التنظيمي ،وتوزيع امل�س�ؤوليات وال�صالحيات
على املوظفني ،وتو�ضيح الأعمال ،والإجراءات الكفيلة مبراقبة العمل ومتابعته ،وكذلك
مراقبة وفح�ص كل ما ي�صل �إىل امل�ؤ�س�سة ،والت�أكيد على �أن اخلدمة قد مت فح�صها ،و�أنها حتقق
م�ستلزمات اجلودة املطلوبة(.الع�سيلي.)2007 ،
ولقد تعددت تعريفات م�صطلح اجلودة ال�شاملة ،وذلك نتيجة اال�ستخدام والتطبيق،
فمنهم من يرى ب�أنها فل�سفة �إدارية ع�رصية ،ومنهم من يرى ب�أنها تغيري جوهري يف طريقة �أداء
الأعمال ،ويفهمها البع�ض على �أنها تعني النوعية اجليدة ،وبع�ضهم يرى ب�أنها نظام متكامل
موجه نحو حتقيق احتياجات امل�ستهلكني �إال �أن هناك قا�سما م�شرتكا يجمع بينها وهو حتري
حاجات ورغبات وتوقعات الأفراد والتوافق معها من خالل اجلهود ،والتطوير امل�ستمر على
م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل (عليمات ،)2004 ،كما �أن هناك ً
خلطا بني م�صطلحات ومفاهيم
اجلودة ال�شاملة بني النا�س ،ولتو�ضيح ذلك فهناك خم�سة مفاهيم �أ�سا�سية ت�ستخدم دوليا هي:
�سيا�سة اجلودة ال�شاملة ( )Quality Policyوتعني االهتمامات واالجتاهات الكلية للجودة
كما مت �إقرارها ر�سميا من قبل الإدارة العليا ،و�إدارة اجلودة ()Quality Management
وتعني عملية التن�سيق التي تتم داخل امل�ؤ�س�سة بغر�ض التغلب على ما فيها من م�شكالت،
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ومراقبة اجلودة ) )Quality Controlوهي الأ�ساليب والن�شاطات امل�ستخدمة لتحديد
الأداء الفعلي للجودة ومقارنة الأداء بالأهداف املعدة م�سبقا وت�صحيح االنحرافات ،ونظام
اجلودة ( )Quality Systemوهو العملية التي يتم مبوجبها حتديد الأعمال وتقييمها وحتديد
امل�س�ؤوليات وال�سلطات والإجراءات والعمليات والأفراد لتطبيق اجلودة ،و�ضمان اجلودة
) ،)Quality Assuranceوهي الأفعال املخططة واملنظمة وال�رضورية لإعطاء ثقة منا�سبة
ب�أن املنتج �أو اخلدمة �سوف حتقق متطلبات اجلودة ،وهناك من مييز بني ثالثة جوانب يف
معنى اجلودة ال�شاملة وهي جودة الت�صميم ( )Design Qualityوتعني جودة املوا�صفات
واخل�صائ�ص التي يجب �أن تراعى يف التخطيط للعمل ،وجودة الأداء (Performance
) Qualityوتعني القيام بالأعمال املطلوبة وفق املعايري املحددة ،وجودة املخرج (Output
 ،)Qualityوتعني احل�صول على املنتج العلمي واخلدمة �ضمن املوا�صفات واخل�صائ�ص
املتوقعة (عبدالعزيز.)1999 ،
وتهدف برامج �إدارة اجلودة ال�شاملة �إىل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة وجتويد نوعيتها
ب�شكل م�ستمر ،وحتقيق التنمية املهنية امل�ستدامة بتدريب وت�أهيل وحتفيز املوظفني ،ورفع
امل�ستوى الأكادميي والرتبوي والثقايف لهم ،وحتقيق مبد أ� تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،وتطوير
برامج التعليم واملواد التعليمية التعلمية والبنية التعليمية (وزارة الرتبية والتعليم.)2009 ،
ويتيح تطبيق نظام اجلودة ال�شاملة الك�شف عن مواطن القوة وال�ضعف يف النظام التعليمي
وحتديد املواطن التي حتتاج �إىل تدخل يف النظام ،كما �أنها ت�ساعد على تطبيق املعايري التي
تنبىء بحدوث الأخطاء للبحث عن �أ�ساليب و�إجراءات ملواجهتها ومنع اخلط أ� قبل وقوعه
(البيالوين و�آخرون )2006 ،كما يتيح تطوير القيادات الإدارية ،وزيادة العمل ،وتقليل
الفاقد ،واال�ستثمار الأمثل للموارد املادية والب�رشية يف املنظمة (�إبراهيم ،)2004 ،ويعمل
على حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة التعليمية يف نظر املعلمني والطلبة و�أفراد املجتمع املحلي ،وبناء
الثقة بني العاملني بامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وتوفري املعلومات وو�ضوحها لدى جميع العاملني
(عبدالعزيز.)1999 ،
ومن �أهم �آليات حتقيق اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية تعزيز التقومي الذاتي الداخلي
على كل امل�ستويات ،والتدريب امل�ستمر لكل العاملني ،واعتماد �أ�سلوب التقومي اخلارجي
املحايد الذي يعطي الثقة للعاملني ،وميدهم باخلربات اخلارجية ،وباملقارنة بني عمليتي التقومي
الداخلي واخلارجي ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة �أن حتدد �أين تقف من ر�ؤيتها ،ور�سالتها التي ت�سعى �إىل
حتقيقها بفعالية ،ودون �أية اعتبارات ذاتية� ،أو عاطفية(.الع�سيلي.)2007 ،
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لقد جنحت بع�ض امل�ؤ�س�سات يف تطبيق برامج اجلودة ال�شاملة ،يف حني ف�شل بع�ضها الآخر،
وقد يرجع �سبب ف�شل هذه امل�ؤ�س�سات �إىل ف�شل عملية التطبيق نف�سها ،كذلك توقع العاملني
نتائج فورية وملمو�سة ،لي�ست على املدى البعيد ،فقد ي�ستغرق حتقيق نتائج ملمو�سة مدة
زمنية معينة ،بالإ�ضافة �إىل مقاومة التغيري� ،سواء كان من الإدارة �،أو من العاملني ،الن برنامج
حت�سني اجلودة ي�ستدعي تغيريا جذريا يف ثقافة وطرق العمل يف امل�ؤ�س�سة ،كذلك تخوف بع�ض
العاملني من حتمل امل�س�ؤولية وااللتزام مبعايري حديثة بالن�سبة لهم (.)Martinch, 1997
وهناك العديد من الدرا�سات التي بحثت اجلودة ال�شاملة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام،
والعايل منها على �سبيل املثال ال احل�رص :درا�سة ال�شلول ( )2002التي هدفت �إىل التعرف
على اجتاهات ر�ؤ�ساء الأق�سام واملديرين نحو تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم ملحافظة �إربد وقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع ر�ؤ�ساء الأق�سام واملديرين
يف مديريات الرتبية والتعليم ملحافظة �إربد والبالغ عددهم ( )120فردا للعام الدرا�سي
 ،2003/2002وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن تقديرات �أفراد الدرا�سة لتطبيق مبادئ
اجلودة ال�شاملة تراوحت بني درجة عالية ،وعالية جدا .و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري العمر وامل�ؤهل العلمي ،يف حني كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
امل�سمى الوظيفي ،وللخربة يف تقديرات �أفراد الدرا�سة لتطبيق مبادىء اجلودة ال�شاملة
و�أجرى الهي�شان ( )2004درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى فاعلية تطبيق �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم من وجهة نظر مديري الرتبية والتعليم يف �إقليم ال�شمال.
وقد ا�ستخدم الباحث �أداة مكونة من ( )49فقرة موزعة على ثالثة جماالت هي :التخطيط،
والأ�سلوب الإداري ،والتقومي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن فاعلية تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
للمجاالت الثالثة كانت عالية و�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�سمى
الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي.
درا�سة عي�سوه ( )2005بعنوان �أثر املوارد الب�رشية على مدى تطبيق اجلودة ال�شاملة يف
امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة يف الأردن ،التي هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر وظائف �إدارة املوارد الب�رشية،
والعوامل الدميوغرافية يف مدى تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن ،وقد
بينت نتائج الدرا�سة �أنه توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني التخطيط للموارد الب�رشية ومدى
تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن ،كما توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني حتفيز املوظفني ومدى تطبيق اجلودة ال�شاملة ،كما توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
تقييم الأداء و مدى تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية.
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و�أجرى غنيم ( )2005درا�سة هدفت �إىل تعرف مدى تطبيق املديرين ملبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف التعامل مع املعلمني .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املديرين يطبقون مبادىء �إدارة
اجلودة ال�شاملة يف التعامل مع املعلمني بدرجة متو�سطة ،و�أن �أنظمة اجلودة ال�شاملة قابلة
للتطبيق يف الواقع الرتبوي ،مما يرفع من كفاءة الكوادر امل�سئولة عن خدمة التعليم ،و�أن هناك
فروقا ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املديرين واملعلمني حول مدى تطبيق املديرين ملبادىء �إدارة
اجلودة ال�شاملة ل�صالح املديرين.
كما �أجرى التميمي ( )2006درا�سة بعنوان فاعلية ا�ستخدام نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة
(ايزوا  )9001يف تطوير �أداء الوحدات الإدارية يف وزارة الرتبية والتعليم من وجهة نظر
العاملني فيها ،ودرجة ر�ضاهم عن هذا النظام ،وقد هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء درجة فاعلية
ا�ستخدام نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة (ايزوا  )9001يف تطوير �أداء الوحدات الإدارية يف
وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املوظفني الإداريني
امل�صنفني العاملني يف الوحدات الإدارية (امل�شمولة يف التجربة) املوجودة يف مركز الوزارة،
ومديريتي تربية عمان الثانية وم�أدبا ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة الفاعلية الكلية
للنظام متو�سطة ،ودرجة الر�ضا متو�سطة �أي�ضا.
و�أجرى ديرتت ) (Detert, 2000درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل كيفية تطبيق �أ�سلوب
�إدارة اجلودة ال�شاملة ،والعوامل التي ت�ؤثر يف التطبيق الناجح لأ�سلوب �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف الإدارة العليا ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من املديرين واملعلمني و�أولياء الأمور والطالب
و�أع�ضاء املجال�س يف ( )10مدار�س مت اختيارها من املدار�س التي طبقت �أ�سلوب �إدارة اجلودة
ال�شاملة بالواليات املتحدة الأمريكية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املديرين يطبقون �أ�سلوب �إدارة
اجلودة ال�شاملة بدرجة متو�سطة .و�أن هناك عوامل بيئية ت�ؤثر يف تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
تتمثل يف توافر و�سائل التقنية احلديثة على م�ستوى املدر�سة ،و�إتاحة املوارد املالية للتدريب
على �إدارة اجلودة ال�شاملة.
�أما درا�سة بالدوين ) (Baldwin, 2002فقد ناق�شت ت�أثري املفاهيم ال�سائدة بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني يف �إحدى اجلامعات يف جنوب غرب الواليات املتحدة الأمريكية
لإدارة اجلودة ال�شاملة من جهة وبني �أبناء املجتمع املحلي املحيط يف اجلامعة من جهة �أخرى،
كذلك تناولت الدرا�سة العالقة بني فهم تلك الأطراف لأهمية تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة ،وجناح تلك العملية ،والعالقة بني ر�ضا تلك الأطراف عن تطبيق اجلامعة لإدارة
اجلودة ال�شاملة ،وبني دعم الإدارة العليا يف اجلامعة للجهود يف هذا املجال.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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�إن �إدارة اجلودة ال�شاملة لها كوامنها الإيجابية ولها مزاياها ،ولكنها لي�ست العالج ال�سحري
الذي يحول النظام الرتبوي من نظام تتخلله بع�ض امل�شكالت �إىل نظام خال من امل�شكالت،
وهي لي�ست بالعالج العام ،ولكنها �إحدى التناوالت ملواجهة هذه امل�شكالت (الطويل،
 .)2006وقد ي�صطدم تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية مبوروثات ثقافية
كثرية �سواء من الأفراد �أنف�سهم �أو من داخل النظم الرتبوية نف�سها� ،أو من بيئتها اخلارجية،
لذلك ف�إن مفاهيم فاعلية تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ي�ستدعي تعرف
الأو�ضاع الداخلية للنظام وما يجري فيه ).(Newman & Whlage, 1995
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م�شكلة الدرا�سة
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ودرا�سة لوكرين ( )Lukhwwareni, 2003التي هدفت �إىل التحقق من التغريات التي
�أحدثها نظام التعليم يف جنوب �أفريقيا يف حت�سن جودة التعليم ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة
جلمع البيانات ،وتكون جمتمع الدرا�سة من مديري املدار�س واملعلمني ،و�أظهرت النتائج �أن
هناك حت�س ًّنا يف نوعية وفاعلية التعليم يف املدار�س التي طبقت نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة.
يف حني هدفت درا�سة �شيونغ ،ويبنغ ( )Cheung & Yiping, 2008تعرف جدوى
تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم يف ال�صني من وجهة نظر املربني ال�صينيني ،وقد
مربيا موزعني على م�ستوى خم�س مقاطعات �صينية ،الذين
تكونت عينة الدرا�سة من ً 42
�شاركوا يف دورات تدريبية وور�ش عمل يف الواليات املتحدة حول �إدارة اجلودة ال�شاملة،
والآثار املرتتبة على تطبيقها .وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج النوعي من خالل طرح �أ�سئلة
مفتوحة النهاية على الفريق ،والنقا�ش يف جمموعات �صغرية ،ومقابالت فردية ،وا�ستمطار
الأفكار .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املربني ال�صينيني يعدون مبادئ اجلودة ال�شاملة مفيدة
يف تعزيز جودة التعليم يف ال�صني ،كما مت التو�صل �إىل خم�سة مبادئ لإدارة اجلودة ال�شاملة
تتوافق مع الثقافة التقليدية ال�صينية.
من خالل الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بتطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة جند �أن هناك اهتمام ًا بها
يف جميع امل�ؤ�س�سات املختلفة ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أن �إمكانية اال�ستفادة من نظام
�إدارة اجلودة ال�شاملة وتطبيقها يف العمل الرتبوي لي�ست بالأمر الع�سري ،و�أن هناك توجهات
كبرية لإ�صالح النظام التعليمي كام ً
ال من (مدخالت ،وعمليات ،وخمرجات) ،و ذلك
با�ستخدام التقنيات والأجهزة احلديثة التي ميكن �أن توظف من قبل القيادات الرتبوية وذلك
مل�ساعدتهم على االطالع ب�أدوارهم املتعلقة بالتخطيط والتحليل والتقومي والرقابة.
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وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن على تبنى �أنظمة �إدارية متطورة على م�ستوى
الإدارة املدر�سية ،والإدارة الرتبوية من خالل م�رشوع الكفاءة امل�ؤ�س�سية الذي نفذته الوزارة،
�إميان ًا منها ب�أهمية االرتقاء بالعملية الرتبوية من خالل تطبيق نظام �إدارة اجلودة (الآيزوا
 )9001يف جميع قطاعات الإدارة الرتبوية ،انطالقا من مركز الوزارة مروراً مبديريات
الرتبية والتعليم ،و�صو ًال �إىل املدر�سة ،ومت تدريب جميع مديري الإدارات ،ومديري الرتبية
والتعليم ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،والعاملني يف الوزارة على مفاهيم نظام �إدارة اجلودة ومتطلبات
تنفيذه، ،هذا وقد ح�صلت وزارة الرتبية والتعليم على �شهادة الآيزو � 9001إ�صدار 1994
بتاريخ 2000 /1/24بو�صفها �أول وزارة يف الأردن ،و�أول وزارة تربية وتعليم يف الوطن
العربي( .وزارة الرتبية ،)2009 ،ومن هنا كان ال بد من �أن يعمل املديرون وامل�ساعدون،
ور�ؤ�ساء الأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن على �إحداث نقلة
نوعية يف �أعمالهم الإدارية ملواجهة متطلبات نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة
ويف �ضوء ذلك تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال التايل «ما درجة تطبيق
معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب من وجهة نظر
املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام فيها».

هدف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل تعرف درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب من وجهة نظر املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام فيها.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم
اجلنوب يف الأردن من وجهة نظر املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة ≥ 0.05.يف درجة تطبيق
معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة بني املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم يف
�إقليم اجلنوب يف الأردن تعزى ملتغري :املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة؟

�أهمية الدرا�سة

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية �إدارة اجلودة ال�شاملة وتطبيقاتها يف امل�ؤ�س�سات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الرتبوية الذي يهدف �إىل متكني امل�ؤ�س�سات الرتبوية من القيام بالأدوار املنوطة بها ،ومن
امل�ؤمل �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف:
توفري قاعدة بيانات ملديري الرتبية ،وتزويدهم مب�ؤ�رشات مفيدة وفعالة ومعلومات دقيقةعن درجة الفاعلية من �أجل و�ضع خطط املتابعة والتقييم ،وتفعيل دور امل�ساءلة.
 تقدمي التغذية الراجعة للعاملني حول واقع �أدائهم والوقوف على جوانب القوة من جهة،وجوانب ال�ضعف من جهة �أخرى.
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مت اتباع املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهتم بو�صف معايري تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية.

½

منهجية الدرا�سة و�إجرءاتها:
منهج الدرا�سة

f
`

اجلودة :جمموعة اخل�صائ�ص التي تعرب عن مدى ا�ستيفاء املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات،
يف امل�ؤ�س�سة التعليمية مل�ستويات حمددة ت�شكل يف جمملها معايري اجلودة ال�شاملة.
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف الرتبية :فل�سفة �إدارية تركز على التح�سني امل�ستمر لعمليات التعلم
والتعليم وتطوير خمرجات التعليم من خالل م�شاركة اجلميع.
�إقليم اجلنوب :هي مديريات الرتبية والتعليم التي تقع يف جنوب الأردن وت�شمل حمافظات
(الكرك ،الطفيلة ،معان ،العقبة).
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اقت�رصت حدود هذه الدرا�سة على ما يلي:
املحدد الزماين :مت تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول (.)2008/2007
املحدد املكاين :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديريات الرتبية والتعليم يف مديريات الرتبية
والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن.وهي( :العقبة ،معان ،البادية اجلنوبية ،البرتاء ،ال�شوبك،
الطفيلة ،الكرك ،املزار اجلنوبي ،الق�رص ،والأغوار اجلنوبية).
املحدد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديري الرتبية والتعليم ،واملديرين املخت�صني
ور�ؤ�ساء الأق�سام يف املديريات مو�ضع الدرا�سة.
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم يف
�إقليم اجلنوب يف الأردن يف الف�صل الدرا�سي الأول لعام  2008/2007والبالغ عددهم
مدير ،ورئي�س ق�سم ،ويعملون يف ع�رش مديريات تربية هي (العقبة معان  ،والبادية
(ٍ )200
اجلنوبية ،والبرتاء ،وال�شوبك ،والطفيلة ،والكرك ،واملزار اجلنوبي ،والق�رص ،والأغوار
ثم تكون عينة الدرا�سة هي جمتمع الدرا�سة .واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.
اجلنوبية) ،ومن ّ

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة على مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أداة الدرا�سة

مديرية الرتبية
العقبة
معان
البادية اجلنوبية
البرتاء
ال�شوبك
الطفيلة
الكرك
املزار اجلنوبي
الق�صر
الأغوار اجلنوبية
املجموع

مدير
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

رئي�س ق�سم
18
17
15
16
16
18
18
18
18
16
170

املجموع
21
20
18
19
19
21
21
21
21
19
200

اعتمدت هذه الدرا�سة على �أداة بحثية رئي�سة هي اال�ستبانة ،وذلك من اجل تعرف درجة
تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب ،وقد تكونت
اال�ستبانة من جز�أين هما:
 جزء يتعلق بالبيانات الدميوغرافية لأفراد الدرا�سة من حيث :املركز الوظيفي ،امل�ؤهل،واخلربة.
 جزء يتعلق بفقرات اال�ستبانة ،وجماالتها ،حيث �شملت �أربعة جماالت هي :تهيئة متطلبات�إدارة اجلودة ال�شاملة ،وتطوير املوارد الب�رشية ،واتخاذ القرار ،واملتابعة والتقييم ،والتي على
�أفراد الدرا�سة الإجابة عنها (بدرجة عالية جدا ،بدرجة عالية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة
قليلة ،بدرجة قليلة جدا) ،وقد مت اال�ستعانة يف بناء اال�ستبانة بالأدب الرتبوي املت�صل مبو�ضوع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة حيث مت الإفادة يف ذلك من الأدب النظري الذي و�ضعه (املو�سوي،2003 ،
وغنيم ،2005 ،والهي�شان  ،2004وال�شلول )2002 ،وباال�ستفادة من هذه امل�صادر متكن
الباحثون من حتديد جماالت تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة.
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لتبويب البيانات وترميزها و�إدخالها ذاكرة احلا�سوب با�ستخدام برنامج احلزمة االجتماعية،
ا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية التالية:
 ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد الدرا�سة لكل جمال منجماالت الدرا�سة ،ولفقرات الأداة ككل.
 ا�ستخدام �أ�سلوب حتليل التباين الثالثي ،واملتو�سطات احل�سابية للتعرف على الفروق ذاتالداللة الإح�صائية ،واملقارنات البعدية.
 -مت حتديد نقاط قطع لقيم املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة من العاملني يف

`G Ä

الأ�ساليب الإح�صائية

½

للتحقق من ثبات الأداة مت تطبيق اال�ستبانة على عينة مكونة من ( )20فردا من �أفراد
جمتمع الدرا�سة ،وذلك ب�إعطائهم �أرقاما مت�سل�سلة من ( ،)20-1وبعد م�ضي �أ�سبوعني مت
تطبيق اال�ستبانة على العينة نف�سها ،وبالأرقام ذاتها التي �أعطيت يف املرة الأوىل ،وبعد ذلك
املح�صلة يف املرتني ،وقد بلغ معامل االرتباط
مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني العالمات
ّ
بني التطبيقني ( ،)0.80كما مت ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي لال�ستبانة بوا�سطة معادلة
كرونباخ �ألفا ،وقد بلغ معامل االرتباط الكلي( ،)0.93وهي ن�سب ت�شري �إىل �أن املقيا�س
يتمتع بدرجة ثبات جتعل منه �أداة منا�سبة لتحقيق غر�ض الدرا�سة.
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بعد �أن مت تطوير الأداة ب�صورتها الأولية ،ومتت مراجعتها للت�أكد من �شمولها جلوانب
الدرا�سة الأ�سا�سية ،مت عر�ضها على ع�رشة من املحكمني من ذوي اخلربة يف اجلامعات الأردنية
يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية ،وثالثة حمكمني من مديرية �ضبط اجلودة وتوكيدها يف وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن وقد مت اعتماد كل فقرة �أجمع على مالءمتها ( )%90ف�أكرث ،وتعديل
و�صياغة الفقرات التي �أجمع ( )%60من املحكمني على تعديلها� ،أو �إعادة �صياغتها.
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مديريات الرتبية والتعليم لإقليم اجلنوب للعام الدرا�سي 2008/2007وذلك بالطريقة
التالية
 عالية = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي = 3.50فما فوق متو�سطة = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي = 2.50- 3.49� -ضعيفة = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي = اقل من 2.49

نتائج الدرا�سة
�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن من وجهة نظر املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام فيها؟”
متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل �إيجاد املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لكل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س ،مرتبة ح�سب الأهمية من
وجهة نظر املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم جنوب الأردن،
وذلك كما يلي :

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايري �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف جماالت الدرا�سة وعلى الدرجة الكلية
رقم املجال يف
الأداة
4
3
1
2

جماالت الدرا�سة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الدرجة

املتابعة والتقييم
اتخاذ القرار
تهيئة متطلبات �إدارة اجلودة ال�شاملة
تطوير املوارد الب�شرية
الدرجة الكلية

3.72
3.53
3.52
3.25
3.51

0.63
0.66
0.73
0.67
0.72

عالية
عالية
عالية
متو�سطة
عالية

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن متو�سط تقدير درجة فاعلية تطبيق معايري
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم جنوب الأردن من وجهة نظر
املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،كانت عالية ،حيث بلغت  ،3.51ولقد كان املجال الأول يف
التقدير «املتابعة والتقييم» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.72تاله جمال :اتخاذ القرار مبتو�سط
ح�سابي بلغ  ،3.53ثم جمال تهيئة متطلبات �إدارة اجلودة ال�شاملة» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
 ،3.52وجاء يف املرتبة الأخرية جمال تطوير املوارد الب�رشية مبتو�سط ح�سابي بلغ .3.25

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات الأداة كما
يظهر يف اجلدول رقم (.)3
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3
2
22
21
23

3.4

0.88

3.36

0.79

3.35

0.81

3.33
3.33

0.94
0.91
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34
33
4
10
29
32
26
9
12
24
5
11
25

3.71
3.7
3.7
3.65
3.65
3.65
3.64
3.58
3.57
3.57
3.54
3.51
3.42

0.799
0.789
0.76
0.98
0.91
0.872
0.89
0.99
0.96
0.91
0.9
0.93
0.9

`G Ä

31

3.71

0.816

½

28
27

3.73
3.73

0.97
0.85

10

f
`

30
13
1

3.83
3.79
3.74

0.768
0.9
0.8
```Y

6

تفعل املديرية ال�سجالت املطلوبة لتقدمي الإثبات بان عمليات �إجناز اخلدمة
وما يرافقها تتوافق مع ال�شروط واملتطلبات.
حتتفظ املديرية مبلف خا�ص لكل موظف ي�شمل معلومات عن �سلوكه و �أن�شطته
و �أدائه.
تثق املديرية بالعاملني يف امل�ؤ�س�سة.
يحدد العاملون يف مديرية الرتبية والتعليم مفهوم نظام �إدارة اجلودة
ال�شاملة.
يطرح العاملون يف املديرية �أفكارهم و مقرتحاتهم يف االجتماعات بحرية
تامة
تتم مناق�شة مقرتحات العاملني و�أفكارهم يف االجتماعات العامة للمديرية
يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حلفظ املعلومات اخلا�صة باملوظفني و �ضمان
�سريتها
تتخذ مديرية الرتبية �إج� ��راءات حم��ددة للت�أكد م��ن �سالمة التجهيزات
والآليات
يوجد خطة وا�ضحة للمديرية ملتابعة �أداء العاملني وتقييمهم.
يحدد العاملون يف مديرية الرتبية والتعليم ف��وائ��د نظام �إدارة اجلودة
ال�شاملة.
حتدد مديرية الرتبية ر�سالة مكتوبة ووا�ضحة للجميع
تدر�س املديرية �شكاوى ومقرتحات �أولياء الأمور املتعلقة بجودة خدماتها
جتري مراجعه لأداء العاملني يف الأق�سام يف �ضوء امل�ستجدات الرتبوية
ي�شعر املوظف باال�ستقالل يف عمله �ضمن �صالحيات متنح له
حتدد مديرية الرتبية ر�ؤية مكتوبة ووا�ضحة جلميع العاملني فيها
تدمج املديرية جميع العاملني فيها يف عمليات التغيري والتطوير
ي�شارك العاملون يف اتخاذ القرارات التي تخ�ص �أق�سامهم.
ت�ضع مديرية الرتبية ترتيبات خا�صة لالت�صال مع متلقي اخلدمة.
تعمم املديرية ا�ستخدام املفهوم يف وحدات امل�ؤ�س�سة واجلهات املتعاونة معها
تحُ ل امل�شكالت التي تواجه املديرية عن طريق بناء فرق العمل املتخ�ص�صة
ي��درك العاملون يف مديرية الرتبية والتعليم �أ�س�س بناء ثقافة اجل��ودة يف
مديريتهم.
مييز العاملون يف مديرية الرتبية بني مفهومي �ضبط اجلودة وتوكيد اجلودة.
يتم توظيف نتائج تقومي �أداء العاملني لر�سم اخلطط والربامج امل�ستقبلية
للمديرية
تركز املديرية على وجود عملية متقنة للتخطيط واتخاذ القرار
يوجد يف املديرية نظام فعال للتن�سيق بني جميع العاملني فيها

4.04

0.89

`d G h ``Ç`»`d G

رقم الفقرة
يف الأداة

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

`¡U

اجلدول رقم()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق
معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة
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درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة

تابع اجلدول رقم ()3
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رقم الفقرة
يف الأداة
17
18
7
16
14
15
20
8
19

الفقرة
توازن املديرية بني االحتياجات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة واحتياجات العاملني فيها.
تهيئ املديرية الفر�ص لتطوير قدرات العاملني فيها يف �ضوء حاجاتهم املهنية
تقيم املديرية ندوات عامة يف جمال �إدارة اجلودة ال�شاملة
ت�ضع املديرية نظام متكامل للعاملني فيها للتطوير والتح�سني.
توظف املديرية حتليل �سوات يف جمع بياناتها( .عنا�صر القوة ،وال�ضعف،
والفر�ص املتاحة ،والتهديدات)
ت�ضع املديرية نظام حوافز وا�ضح للتميز والإبداع.
تتبادل املديرية اخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب م��ع الأج �ه��زة وامل�ؤ�س�سات املعنية يف
القطاعني العام واخلا�ص.
تنظم املديرية دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال �إدارة اجلودة ال�شاملة.
تعد املديرية الدرا�سات امليدانية والأب�ح��اث الإجرائية حول �إدارة اجلودة
ال�شاملة

املتو�سط
احل�سابي
3.25
3.18
3.15
3.13

االنحراف
املعياري
0.91
0.93
1.15
0.89

3.1

0.95

3.1

0.83

3.07

0.97

3.02
2.85

1.05
0.94

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )3إىل �أن درجة تقدير تطبيق معايري �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن من وجهة نظر املديرين،
ور�ؤ�ساء الأق�سام كانت عالية يف الفقرة رقم ( ،)6التي تن�ص على “تف ّعل املديرية ال�سجالت
املطلوبة لتقدمي الإثبات ب�أن عمليات �إجناز اخلدمة ،وما يرافقها تتوافق مع ال�رشوط واملتطلبات”
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.04وتالها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( ،)30التي تن�ص على
“حتتفظ املديرية مبلف خا�ص لكل موظف ي�ضم معلومات عن �سلوكه و�أن�شطته و�أدائه”،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.83وجاءت الفقرة رقم ( )13يف املرتبة الثالثة ،التي تن�ص على
“تثق املديرية بالعاملني يف امل�ؤ�س�سة” ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.79وجاء يف املرتبة الرابعة
الفقرة رقم ( ،)1التي تن�ص على “يحدد العاملون يف مديرية الرتبية والتعليم مفهوم نظام
�إدارة اجلودة ال�شاملة” ومبتو�سط ح�سابي بلغ .3.74
يف حني كانت �أقل الفقرات يف املتو�سطات احل�سابية يف الأداة هي الفقرة رقم ( ،)15التي
تن�ص على “ت�ضع املديرية نظام حوافز وا�ضح للتميز والإبداع”.ومبتو�سط ح�سابي بلغ ،3.10
يليها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( ،)20التي تن�ص على “تتبادل املديرية اخلربات والتجارب
مع الأجهزة وامل�ؤ�س�سات املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص” ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ،3.07
ويف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )8التي تن�ص على “تنظم املديرية دورات تدريبية متخ�ص�صة
يف جمال �إدارة اجلودة ال�شاملة” ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.02وجاء يف املرتبة الأخرية الفقرة
رقم ( ،)19التي تن�ص على “تعد املديرية الدرا�سات امليدانية والأبحاث الإجرائية حول �إدارة
اجلودة ال�شاملة” ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ .2.85

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة œ
≤ 0.05تعزى ملتغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة؟»
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ملعرفة درجة تطبيق معايري �إدارة
اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب يف الأردن.
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املركز
امل�ؤهل
اخلربة
املركز Xامل�ؤهل
املركز  Xاخلربة
امل�ؤهل  Xاخلربة
املركزXامل�ؤهلXاخلربة
اخلط�أ
الكلي

`G Ä

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.995
0.434
0.278
0.468
1.369
0.113
0.857
111.554
2201.938

درجات
احلرية
7
1
1
1
1
1
1
192
200

متو�سط
املربعات
0.995
0.434
0.278
0.468
1.369
0.113
0.857

قيمة
ف
0.002
0.007
0.479
0.805
2.356
0.195
1.476

الداللة
الإح�صائية
0.97
0.94
0.50
0.38
0.13
0.66
0.27

½

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الثالثي للمجال الثاين من جماالت الدرا�سة (تطوير املوارد الب�شرية)

10

f
`

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )4إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املجال الأول (تهيئة متطلبات �إدارة اجلودة ال�شاملة) تعزى ملتغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل
العلمي ،واخلربة ودرجة التفاعل بني هذه املتغريات.

```Y

املركز
امل�ؤهل
اخلربة
املركز  Xامل�ؤهل
املركز  Xاخلربة
امل�ؤهل  Xاخلربة
املركز  Xامل�ؤهل Xاخلربة
اخلط�أ
الكلي

0.009
1.064
0.394
0.809
3.220
0.390
2.377

`d G h ``Ç`»`d G

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.394
0.474
0.176
0.361
1.135
0.174
1.059
85.555
2567.29

درجات
احلرية
7
1
1
1
1
1
1
192
200

متو�سط
املربعات
0.394
0.474
0.176
0.361
1.135
0.174
1.059
0.446

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية
0.925
0.304
0.531
0.369
0.074
0.533
0.125

`¡U

اجلدول رقم ()4
حتليل التباين الثالثي للمجال الأول من جماالت الدرا�سة
(تهيئة متطلبات �إدارة اجلودة ال�شاملة)
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درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )5إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املجال الثاين (تطوير املوارد الب�رشية) تعزى ملتغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة،
ودرجة التفاعل بني هذه املتغريات.

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الثالثي للمجال الثالث من جماالت الدرا�سة (اتخاذ القرار)
م�صدر التباين
املركز
امل�ؤهل
اخلربة
املركز Xامل�ؤهل
املركز  Xاخلربة
امل�ؤهل Xاخلربة
املركزXامل�ؤهلXاخلربة
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
0.1238
0.201
0.773
1.873
2.258
0.181
1.064
75.345
2511.290

درجات
احلرية
7
1
1
1
1
1
1
192
200

متو�سط
املربعات
0.1238
0.201
0.773
1.873
2.258
0.181
1.064
0.392

قيمة ف
0.032
0.512
1.970
1.125
5.754
0.462
2.713

م�ستوى
الداللة
0.86
0.48
0.16
0.29
*0.017
0.50
0.11

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )6إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املجال الثالث (اتخاذ القرار) ،تعزى ملتغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،يف
حني هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف هذا املجال تعزى لتفاعل متغري املركز الوظيفي
مع اخلربة  ،وملعرفة ل�صالح من هذه الفروق ،مت �إجراء املقارنات البعدية بداللة الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية كما يف اجلدول رقم ()7

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتفاعل املركز مع
اخلربة يف جمال «اتخاذ القرار»
املركز
مدير
رئي�س ق�سم

اخلربة
اقل من �10سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
اقل من �10سنوات
� 10سنوات ف�أكرث

املتو�سط احل�سابي
3.38
3.83
3.56
3.38

االنحراف املعياري
0.57
0.66
0.60
0.63

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )7إىل �أن الفروق يف املتو�سطات احل�سابية يف
املقارنات البعدية يف املجال الثالث «اتخاذ القرار» لتفاعل متغري املركز الوظيفي مع اخلربة
جاءت ل�صالح املديرين الذين تزيد خربتهم على � 10سنوات ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ .3.83
ويظهر اجلدول رقم ( )8حتليل التباين الثالثي للمجال الرابع (املتابعة والتقييم).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()8
حتليل التباين الثالثي للمجال الرابع من جماالت الدرا�سة (املتابعة والتقييم)
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )9إىل �أن الفروق يف متغري اخلربة يف املجال الرابع
«املتابعة والتقييم» جاءت ل�صالح ذوي اخلربة من � 10سنوات ف�أكرث ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
.3.73
ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )10إىل �أن الفروق يف متغري تفاعل املركز الوظيفي
مع امل�ؤهل العلمي مع اخلربة يف املجال الرابع «املتابعة والتقييم» جاءت ل�صالح املديرين من
حملة �شهادة الدبلوم العايل ف�أكرث ،ومن ذوي اخلربة � 10سنوات ف�أكرث.

½

�سنوات اخلربة
اقل من � 10سنوات
� 10سنوات ف�أكرث

املتو�سط احل�سابي
3.72
3.73

االنحراف املعياري
0.64
0.63

f
`

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال (املتابعة والتقييم) ملتغري اخلربة.
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )8إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املجال الرابع (املتابعة والتقييم) ،تعزى ملتغري املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،يف حني هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية يف هذا املجال تعزى ملتغري اخلربة ،ولتفاعل متغري املركز الوظيفي
مع اخلربة ،وتفاعل املركز الوظيفي مع امل�ؤهل العلمي مع اخلربة ،وملعرفة ل�صالح من هذه
الفروق ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية كما يف اجلداولني رقم ()9
و(.)10
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املركز
امل�ؤهل
اخلربة
املركز Xامل�ؤهل
املركز Xاخلربة
امل�ؤهل Xاخلربة
املركز Xامل�ؤهل Xاخلربة
اخلط�أ
الكلي

0.012
1.257
4.897
1.526
8.294
1.492
5.291

الداللة
الإح�صائية
0.91
0.26
*0.028
0.228
*0.004
0.223
*0.023

`¡U

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
4.55
0.481
1.873
0.584
3.172
0.571
2.024
73.440
2851.623

درجات
احلرية
7
1
1
1
1
1
1
192
200

متو�سط
املربعات
4.55
0.481
1.873
0.584
3.172
0.571
2.024
0.383

قيمة ف
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اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال «املتابعة والتقييم»
لتفاعل متغريات الدرا�سة (املركز ،وامل�ؤهل ،واخلربة)
اخلربة
املركز
مدير
رئي�س ق�سم

امل�ؤهل
بكالوريو�س ف�أقل
دبلوم ف�أكرث
املجموع
بكالوريو�س ف�أقل
دبلوم ف�أكرث
املجموع

مناق�شة النتائج

�أقل من � 10سنوات
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.34
2.60
0.70
3.76
0.78
3.56
0.64
3.84
0.61
3.60
0.63
3.73

� 10سنوات ف�أكرث
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.35
2.76
0.54
4.07
0.56
4.01
0.65
3.50
0.65
3.69
0.63
3.46

�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن متو�سط تقدير درجة فاعلية تطبيق معايري
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم اجلنوب من وجهة نظر املديرين
ور�ؤ�ساء الأق�سام فيها ،كانت عالية فقد بلغت  ،3.51ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل كرثة
االهتمام املتزايد الذي توليه وزارة الرتبية والتعليم بهذا املجال خا�صة بعد ح�صولها على
ال�شهادة الدولية للجودة (االيزو  ،)9000وكذلك ح�صول مديريات تربية يف مناطق �إقليم
الو�سط على هذه ال�شهادة ،كما �أن تطبيق نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة يعمل على حت�سني �صورة
امل�ؤ�س�سة يف نظر العاملني واملجتمع املحلي ،وتنمي ال�شعور بوحدة املجموعة وعمل الفريق،
والثقة املتبادلة بني الأفراد ،وال�شعور باالنتماء �إىل بيئة العمل ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة
زامل ( )2006التي ترى �أن تطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة يف املدار�س تتم بدرجة مرتفعة
ومع درا�سة الهي�شان ( )2004التي ترى �أن فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
مديريات تربية �إقليم ال�شمال كانت عالية ،ومع درا�سة ال�شلول ( )2002التي ترى �أن فاعلية
تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم ملحافظة �إربد كانت عالية،
وتختلف مع درا�سة غنيم ( )2005التي ترى �أن تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة كانت
بدرجة متو�سطة.
وقد جاء جمال التقييم واملتابعة يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.72ورمبا يعزى
ذلك �إىل �أن عمليات املتابعة والتقييم تتم على امل�ستويني الداخلي واخلارجي ،وهذا يعزز دور
مديرية �إدارة اجلودة يف الوزارة ،وامليدان يف القدرة على التحليل واملراجعة امل�ستمرة لنظام
العمل ،حتى ال يكون هناك فجوة بني التقومي الداخلي ،والتقومي اخلارجي ،وكذلك وجود
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نظام املراجعة للجودة ال�شاملة للت�أكد من �أن �أن�شطة اجلودة تتطابق مع املتطلبات املقررة،
واتخاذ الإجراءات ال�رضورية ملعاجلة االنحرافات �إن وجدت ،ورمبا يعزى ذلك �أي�ضا �إىل
تركيز الإدارات الرتبوية على جمال املتابعة والتقييم واتخاذ القرار ب�صورة �أعلى خوفا من
امل�ساءلة واملحا�سبة من قبل جلان التقييم وامل�سئولني يف الوزارة.
وجاء يف املرتبة الأخرية جمال تطوير املوارد الب�رشية ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،3.25ورمبا
يعزى ذلك �إىل وجود بع�ض الفئات التي تقاوم التغيري ،وتقاوم املفاهيم واملمار�سات املرتبطة
ب�إدارة اجلودة ال�شاملة لأن تطبيقها يعني تغريا تاما يف ثقافة ،وطرق العمل يف امل�ؤ�س�سة،
بالإ�ضافة �إىل التغيري امل�ستمر يف القيادات الرتبوية مما يحول دون متكنها من ال�سيطرة على
برامج اجلودة ال�شاملة ،وانعدام النموذج الإداري الفعال الذي ميكن اال�سرت�شاد مبنهجه
الإداري ،واتباعه عند تطبيق منوذج �إدارة اجلودة ال�شاملة ورمبا يعزى كذلك �إىل نق�ص اخلربة
العملية يف جمال �إعداد الدرا�سات والبحوث الإجرائية بالإ�ضافة �إىل �ضعف الإمكانات املادية
للمديريات ،التي قد حتول دون تقدمي احلوافز للمبدعني ،هذا مع قلة عدد امل�ؤ�س�سات يف
القطاعني العام واخلا�ص يف �إقليم اجلنوب التي تطبق معايري اجلودة ال�شاملة يف �إداراتها مما
يحول دون التفاعل معها.
وت�شري النتائج �إىل �أن درجة تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم
يف �إقليم اجلنوب يف الأردن من وجهة نظر املديرين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،كانت عالية يف الفقرة
التي تن�ص على «تف ّعل املديرية ال�سجالت املطلوبة لتقدمي الإثبات ب�أن عمليات �إجناز اخلدمة
وما يرافقها تتوافق مع ال�رشوط واملتطلبات» وتالها الفقرة التي تن�ص على «حتتفظ املديرية
مبلف خا�ص لكل موظف ي�ضم معلومات عن �سلوكه و �أن�شطته و �أدائه» ولعل ذلك يعود �إىل
وجود �إجراءات ومتطلبات عامة يجب توافرها حتى يتم تطبيق نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف املديرية بفعالية منها :توثيق عمليات �إدارة اجلودة ال�شاملة ،وهذا يتطلب وجود �سجالت
ت�ستخدم دلي ً
ومعرفه ،وي�سهل
ال على املطابقة مع املوا�صفة ،و�أن تكون هذه ال�سجالت منطقيةّ ،
الرجوع �إليها ،و�أن تقدم الإدارة دليال على التزامها بتطبيق وتطوير نظام �إدارة اجلودة� ،إ�ضافة
�إىل �رضورة االحتفاظ ب�سجالت التعليم والتدريب ،واملهارات التي ميتلكها العاملون ،وهذا
يعد من م�س�ؤوليات الإدارة الرئي�سية ،ف�إذا كانت الإدارة ال تعمل ب�شكل جدي لتطبيق هذا
النظام ،ف�إن ذلك يعني عدم فعالية النظام بالن�سبة للقائمني على عملية التقييم ،لذلك حتر�ص
الإدارة الرتبوية لتوفري هذه املتطلبات منعا للم�ساءلة واملحا�سبة من قبل امل�سئولني.
وت�شري النتائج �إىل �أن درجة فاعلية تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية
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والتعليم يف �إقليم اجلنوب من وجهة نظر املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام كانت متدنية يف الفقرات
التي تن�ص على «تنظم املديرية دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال �إدارة اجلودة ال�شاملة» وتعد
املديرية الدرا�سات امليدانية والأبحاث الإجرائية حول �إدارة اجلودة ال�شاملة» فرمبا يعود ذلك
�إىل قلة كفاءة ،وخربة العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم ،وعدم و�ضع الرجل املنا�سب
يف املكان املنا�سب ،ومن خالل خربة الباحثني يف العمل الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم،
ف�إن عد ًدا ال ب�أ�س به من العاملني يف املديريات هم ممن مل يفلحوا يف العمل يف املدار�س فتم
نقلهم �إىل املديرية كحل لعدم جناحهم يف امليدان ،وما �سبق يتناق�ض مع متطلبات �إدارة اجلودة
ال�شاملة التي ت�شري �إىل �أن مهارات العاملني من �أهم العوامل يف حتديد عمليات جودة النظام،
و�أن �أهم املوارد يف امل�ؤ�س�سة هو م�شاركة العاملني ،وهذا يعني �أنه لكي تتم �إجراءات مراقبة
العمليات التعليمية ينبغي �أن تقوم يف املقام الأول بالرتكيز على �ضمان اختيار عاملني جيدين،
و�ضمان تلبية احتياجاتهم وتطويرهم ومراقبتهم ) (Frank, 1996ورمبا يعزى �أي�ضا �إىل غياب
التدريب امل�ستمر للموارد الب�رشية ،مبا يجعل جميع العاملني قادرين على �أداء عملهم بفاعلية،
و�إنتاجية عالية،و�أن ت�صبح لديهم الكفاية الكاملة لأداء �أعمالهم ب�صورة �صحيحة كما �أن
�ضعف الإمكانات املالية ،ونق�ص التمويل يحول دون قيام النظام ب�أداء مهامه الأ�سا�سية ورمبا
يعود ذلك �إىل نق�ص اخلربة العملية يف جمال �إعداد البحوث والدرا�سات ،وعدم توافر مراكز
لتحليل البيانات وتف�سريها.
فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين للدرا�سة ت�شري النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الدالة يف املجال الأول (تهيئة متطلبات �إدارة اجلودة ال�شاملة) تعزى ملتغري
املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي واخلربة والتفاعل بينها ،كما ت�شري النتائج �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة ( )0.05≤ αيف املجال الثاين (تطوير املوارد
الب�رشية) وهذه النتيجة ت�ؤيد �صحة الفر�ضية بعدم وجود اختالف بني تقدير �أفراد الدرا�سة
لدرجة فاعلية تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف �إقليم
اجلنوب يف الأردن باختالف املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،وقد يعزى ذلك �إىل
اطالع جميع العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم على معايري تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�إىل �أن هذين املجالني يتناوالن فاعلية البناء التنظيمي للم�ؤ�س�سة
من حيث ال�صالحيات املمنوحة للأق�سام ،ومدى ا�ستعداد املديرين لتوفري متطلبات �إدارة
اجلودة ال�شاملة ،كما يتناوالن الأنظمة والقوانني واللوائح التي حتدد ر�ؤية املديرية ور�سالتها
املتعلقة بجودة الأداء ،وهي �أمور يفرت�ض �أن تكون يف متناول اجلميع ،وعليهم االطالع
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عليها ،وممار�ستها يف �أثناء ت�أدية العمل ،وب�شكل عام ف�إن هذه النتيجة ت�ؤيد ما جاءت به درا�سة
(املو�سو�س )2003 ،ب�أن جماالت �إدارة اجلودة ال�شاملة الواجب تطبيقها يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية تنح�رص يف تهيئة متطلبات اجلودة ومتابعة العملية التعليمية التعلمية وتطوير املوارد
الب�رشية وخدمة املجتمع .وكما تتفق �أي�ضا مع نتائج درا�سة الهي�شان ( ،)2004ودرا�سة
ال�شلول .2002
كما ت�شري النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة ()0.05≤ α
يف املجال الثالث (اتخاذ القرار) ملتغري تفاعل املركز مع اخلربة ،ل�صالح املديرين ممن كانت
خربتهم � 10سنوات ف�أكرث ،كما ت�شري النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الدالة ( )0.05≤ αيف املجال الرابع (املتابعة والتقييم) ملتغري اخلربة بني فئة 10
�سنوات ف�أقل وفئة � 10سنوات ف�أكرث ل�صالح فئة � 10سنوات ف�أكرث ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني تفاعل املركز الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،ل�صالح فئة املديرين من
حملة �شهادة الدبلوم العايل ف�أكرث ،وخرباتهم � 10سنوات ف�أكرث ورمبا يعزى ذلك �إىل �أن املدير
قائد �إجرائي ،وزنه يتمتع ب�صالحيات متابعة وتقييم جميع العمليات التي متر بها �إجراءات
تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يف الأق�سام الإدارية والفنية التابعة لهم يف املديرية ،وكذلك
متابعة املالحظات التي ترد من قبل ق�سم الرقابة والتفتي�ش يف املديرية ومن ثم اتخاذ القرارات
املنا�سبة ب�ش�أنها من حيث التعديل� ،أو املعاجلة� ،أو الت�أكيد على اجلوانب الإيجابية ،ورمبا يعزى
كذلك �إىل كون هذه الفئة هم من حملة امل�ؤهالت العلمية العالية (دبلوم عايل ،ماج�ستري،
دكتوراه) ولوجود م�ؤهالت م�سلكية عند جميعهم ،وهذا يتطابق مع متطلبات �إدارة اجلودة
ثم لديهم قاعدة معرفية وا�سعة متكنهم من البحث ،واالطالع ،واملتابعة لنظام
ال�شاملة ،ومن ّ
�إدارة اجلودة ال�شاملة ،و�أنهم �أ�صحاب خربة طويلة ،ومهارات �إدارية اكت�سبوها �أثناء ارتقائهم
الوظيفي ،كما �أتاحت لهم خرباتهم الطويلة امل�شاركة يف الربامج التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال
الإدارة ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ال�شلول ( ،)2002والتميمي ( ،)2006وتختلف مع
درا�سة الهي�شان (.)2004
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د .حممد العمرات ،د .هاين الكرميني ،د� .سليمان احلجايا

 توفري نظام حوافز للعاملني يف مديريات الرتبية والتعليم ت�شجعهم على تبني �إدارة اجلودةال�شاملة ال �سيما �أن تطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يتطلب مزيدا من اجلهد وامتالك بع�ض
املهارات.
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احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم
د� .أحمد عبد اللطيف �أبو �أ�سعد
ق�سم الإر�شاد والرتبية اخلا�صة
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة م�ؤتة
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل املقارنة بني احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�آبا�ؤهم،
ذكرا� 137 ،أنثى) و�آبائهم ،وبلغ متو�سط
وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )252طالبا (ً 115
�أعمار �أفراد العينة (� 15-13سنة) ،وقد مت تطوير مقيا�س احلاجات الإر�شادية للطلبة و�آخر
لآبائهم ،ثم طبق بعد الت�أكد من �صدقه وثباته على �أفراد العينة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل �أن جمال احلاجات اجل�سمية والأ�رسية واالجتماعية
قد ح ّل يف املرتبة الأوىل كما قدرها الطلبة ،يف حني ح ّل املجال االنفعايل واالجتماعي
واجل�سمي يف املرتبة الأوىل كما قدرها الآباء ،ويف نف�س ال�سياق �أظهرت النتائج ارتباط
يف احلاجات الإر�شادية كما قدرها الطلبة و�آبا�ؤهم على الأداة ككل ويف بع�ض الأبعاد،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
النوع االجتماعي ،يف حني كان هناك فروق يف احلاجات الإر�شادية تبعا ملتغري امل�ستوى
التح�صيلي يف معظم املجاالت ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة مت اقرتاح عدد من التو�صيات من
�أجل زيادة فهم حاجات الطلبة.
الكلمات املفتاحية :احلاجة ،احلاجات الإر�شادية ،الطلبة ،الآباء ،النوع االجتماعي ،امل�ستوى
التح�صيلي.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/19 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/6/18 :م
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The aim of this Study was to compare the counseling needs for pupils as
reported by them and their parents, the sample of the study consisted of (252)
pupils, (115 males and 137 females) and their parents as well. Their age ranges between (13-15). To achieve the purpose of the study the researcher developed a questionnaire to assess the counseling needs. The psychometric was
granted.
The study results showed that the physical, families, and social needs got
the high score, according to pupils view, whereas, the emotional, social and
physical needs got the high score, according to the parents view. In general,
the results showed that both Pupils and Parents rank counseling needs. It also
showed that there were significant differences due to the achievement level.
Moreover, The results of the study didn’t show any significant differences
due to gender. The study recommends to understand the counseling needs for
pupils.
Key words: need, counseling needs, student, parents, sex, achievement level.
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د� .أحمد �أبو�أ�سعد

احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم
د� .أحمد عبد اللطيف �أبو �أ�سعد
ق�سم الإر�شاد والرتبية اخلا�صة
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة م�ؤتة

مقدمة

تعد الأ�رسة الوحدة االجتماعية الأ�سا�سية يف تن�شئة الطفل وتربيته ،فهي التي تقوم بتقدمي
الوظائف املرتبطة بتلبية حاجاته الأ�سا�سية ،وت�شكل الأ�رسة البيئة التي ين� أش� فيها الأبناء ويتبادل
�أفرادها م�شاعر الت�أييد والدعم (عبد العزيز وعطيوي .)2004 ،وانتقال الفرد من الطفولة
�إىل الر�شد لي�س �أمرا �سهال� ،إذ �إنّ املراهقة فرتة �أزمة و�ضغط نف�سي لل�شاب ووالده على حد
�سواء ،فاملراهق يحب �أن يتعلم من هو ،و�إىل �أين يتجه (الوقفي.)1996 ،
وتتميز مرحلة املراهقة ب�أن الفرد ال يكون فيها طفال وال يكون نا�ضجا ،في�رسع النمو
اجل�سمي ويلتهب خيال الطفل وت�شتد امليول في�شتد �شعوره باجلماعة ،ومييل للتحرر من
القيود الأ�رسية ومييل �إىل االعتداد ال�شديد بنف�سه واال�ستقالل ،وتربز امليول االجتماعية يف
وتعد هذه املرحلة من �أخطر املراحل حيث تتكون
حني يكون
ح�سا�سا من مدر�سيه و�أ�رستهّ .
ً
لدى الطفل �رصاعات نف�سية (عبد ال�سالم1408 ،هـ).
وقد �أو�صى م�ؤمتر الرتبية الذي عقد يف اململكة العربية ال�سعودية عام  ،2003حتت عنوان
احلاجات النف�سية واالجتماعية والرتبوية لل�شباب يف جمتمعات دول جمل�س التعاون اخلليجي،
باالهتمام بدرا�سة حاجات ال�شباب واملراهقني وم�شكالتهم للم�ساعدة يف ت�صميم برامج
للوقاية والعالج ،و�إعداد برامج توعية يقوم بها املخت�صون يف علم النف�س والإر�شاد لتوعية
�أ�رس الطالب ،كما �أو�صى ب�إجراء مزيد من الدرا�سات التي تتناول احلاجات النف�سية لدى
ال�شباب (الزعبي )2003،وباملقابل ف�إن الربامج الإر�شادية الناجحة يجب �أن يقوم املر�شد
ب�إعدادها بحيث تغطي كافة �رشائح الطلبة ،وتتعرف �إىل حاجاتهم املتطورة واملتغرية با�ستمرار
(عبد العزيز وعطيوي.)2004 ،
وعند ا�ستعرا�ض مفهوم احلاجات ب�شكل عام يتبني �أنه كان ينظر �إليها على �أنها املحرك
الرئي�سي لل�سلوك ،كما �أنها مفتاح ال�سيطرة على ال�سلوك وتوجيهه ،واملعروف �أن احلاجات
تكت�سب خ�صائ�صها من خالل الإطار الثقايف واالجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد ،و�أن
حاجات الأفراد يف مرحلة الطفولة تختلف عن حاجاته يف مرحلة املراهقة ،وهذه �إ�شارة �إىل
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�أن حاجات الفرد لي�ست ثابتة �أو م�ستقرة ،بل هي عر�ضة للتغيري والتطور (�أحمد.)2001 ،
ويف هذا الإطار تطرق العديد من الباحثني ملفهوم احلاجات ب�شكل عام واحلاجات النف�سية
ب�شكل خا�ص ،واحلاجة هي :حالة يعاين منها الإن�سان ،ويرتتب على عدم �إ�شباعها� ،أو عدم
كفاية �إ�شباعها توترات ع�ضوية �أو نف�سية �أو اجتماعية �أو كلها معا (حجاوي.)1985 ،
و�أي�ضا �أ�شار الكيالين (� )1987إىل �أن احلاجة هي حالة من االفتقار �إىل �شيء ما ،مما يدفع الفرد
�إىل �أن ي�سلك �سلوكا بعينه ي�ؤدي �إىل �إ�شباع احلاجة .وقد دعم اجلمال وفهيم ( )1988هذا
التعريف فقد �أ�شار �إىل �أن احلاجة تن�ش�أ لدى الكائن احلي عند انحراف يف ال�رشوط البيولوجية
�أو ال�سيكولوجية حلفظ بقاء الفرد عن الو�ضع املتزن امل�ستقر واحلالة املثالية ،فاحلاجة هي حالة
من النق�ص العام �أو اخلا�ص داخل الكائن ت�شمل النواحي النف�سية والبيولوجية.
ويرى برتوف�سكي يف (معجم علم النف�س املعا�رص� )1996 ،أن احلاجة هي :حالة الفرد
الناجمة عن احتياجاته للأ�شياء اجلوهرية لوجوده وتطوره ،وهي م�صدر الن�شاط الب�رشي،
وت�ؤدي �إىل حاالت �شخ�صية ت�ساعد على التحكم يف ال�سلوك وحتديد جمرى التفكري
والأحا�سي�س .كما اهتمت نظرية التقرير الذاتي )Self Determination Theory (S.D.T
بدرا�سة احلاجات� ،إذ تفرت�ض النظرية �أن النا�س لديهم نزعات طبيعية موروثة لأن يكونوا
مدفوعني داخليا لت�شكيل عاملهم اجل�سدي واالجتماعي وا�ستنادا �إىل النظرية ف�إن هذه
احلاجات يجب �أن ت�شبع ب�شكل م�ستمر لكل النا�س؛ حتى يطوروا ويوظفوا الطرق ال�صحية
والأف�ضل يف حياتهم ،وترى النظرية �أن العوامل البيئية وال�شخ�صية االيجابية تعمل على
�إ�شباع هذه احلاجات ،يف حني تعمل البيئة وال�شخ�صية ال�سلبية على �إعاقة �إ�شباعهاDeci( .
. )& Ryan, 2000
ويف هذا ال�سياق يرى دي�سي وريان �أن جميع النا�س بحاجة �إىل �إ�شباع عدة حاجات
منها احلاجة لال�ستقالل واالنتماء والكفاءة ،وتختلف طرق �إ�شباع هذه احلاجات من بيئة
لأخرى ،ويحدث االختالف ب�سبب اختالف الثقافة والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع (Carver
 .)& Scheier, 2000ويجب على املر�شد �أي�ضا قبل �إعداد الربامج الإر�شادية �أن يتعرف �إىل
تعد م�شكلة حقيقة �إذا كان با�ستطاعة الفرد حلها
حاجات الطلبة وم�شكالتهم ،فامل�شكلة ال ّ
بنف�سه ،كما ت�شكل امل�شكلة عقبة �إذا عجز الفرد عن حلها ،وبذلك ي�صبح لديه حاجات
�إر�شادية تتطلب ح�صوله على م�ساعدة حللها؛ لذا فاحلاجات الإر�شادية وامل�شكالت التي
يعاين منها الطلبة وجهان «لعملة واحدة» ،حيث تربز احلاجة الإر�شادية من معاناة الطالب
من م�شكالت حقيقية تعوق تكيفه ال�سوي ،وهكذا جند معظم الباحثني ي�ستخدمون مفهوم
احلاجة الإر�شادية ومفهوم امل�شكلة ب�شكل متبادل (ال�صمادي والطحان� ،)1997 ،إذ يعرف
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حممود عودة وكمال مر�سي (امل�شار له يف عبد املعطي )2001 ،م�شكالت الطفولة ب�أنها:
عبارة عن �صعوبات ج�سمية� ،أو نف�سية� ،أو اجتماعية تواجه بع�ض الأطفال ب�شكل متكرر،
وال ميكنهم التغلب عليها ب�أنف�سهم �أو ب�إر�شادات وتوجيهات والديهم ،في�سوء توافقهم
ويعوق منوهم النف�سي �أو االجتماعي �أو اجل�سمي ،وتقل فاعليتهم الإيجابية ،ويحتاجون �إىل
ّ
الرعاية.
ويالحظ �أن مفهوم امل�شكلة واحلاجة قريبان من بع�ضهما والفرق بينهما يف كون احلاجة
تعد املحرك الرئي�سي لل�سلوك ،يف حني تعد امل�شكلة �صعوبات لدى الفرد حتدث نتيجة نق�ص
يف هذه احلاجات (�أحمد.)2001 ،
�أما احلاجات الإر�شادية  Needs Counselingفقد عرفها كوفمان ()Kaufman, 1972
ب�أنها :كل ما ينتج لدى الطلبة عن التناق�ض بني ما هو موجود وما يجب �أن يكون .كما يرى
جلربت امل�شار �إليه يف (�أبو عيطة� )1986 ،أن احلاجة الإر�شادية هي :رغبة الفرد يف التعبري
عن م�شكالته ب�أ�سلوب منظم بهدف �إ�شباع حاجاته املختلفة التي مل ي�ستطع �إ�شباعها من
تلقاء نف�سه ،الأمر الذي يجعله بحاجة �إىل خدمات �إر�شادية منظمة ليتعلم كيفية �إ�شباع هذه
احلاجات �أو التكيف مع فقدانها مما ي�ساعده يف التكيف النف�سي واالجتماعي.
كما يق�صد باحلاجة الإر�شادية �أي�ضا :رغبة الفرد يف التعبري عن م�شكالته ب�شكل �إيجابي،
منظم بق�صد �إ�شباع حاجاته التي مل يتهي أ� لإ�شباعها� ،إما لأنه مل يكت�شفها بنف�سه� ،أو �أنه
اكت�شفها ومل ي�ستطع �إ�شباعها مبفرده ،وبهدف التعبري عن م�شكالته للتخل�ص منها ،والتمكن
من التفاعل مع بيئته والتكيف مع جمتمعه الذي يعي�ش فيه( .الطحان و�أبو عيطة)2001 ،
وعند ا�ستعرا�ض �أبرز احلاجات الإر�شادية لدى املراهقني ب�شكل خا�ص يتبينّ �أنه ميكن
و�ضعها يف الأمناط التالية:
 حاجات ج�سدية :ترتبط باملراهق وخا�صة يف املراهقة الأوىل ،حيث يعاين املراهقون منحاجاتهم للنوم الكايف ،ولتفريغ طاقتهم اجل�سدية.
 حاجات نف�سية :وتتمثل يف احلاجة للتعبري عن النف�س واالنفعاالت ب�شكل منا�سبللموقف.
 حاجات مدر�سية :وترتبط بالتعلم واال�ستفادة التي يتلقاها الفرد من املدر�سة. حاجات مهنية :وترتبط بالبحث عن املهنة ،والقدرة على اتخاذ القرار املنا�سب( .جاللو�سلطان.)1996 ،
 -حاجات اجتماعية :وتتعلق بتطلع املراهق �إىل �إقامة عالقات مع الآخرين ،وحاجته لتطوير
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هذه العالقات( .جالل و�آخرون1996 ،؛ زهران� ،1990 ،ص .)501
 حاجات �أ�رسية :تتمثل يف رغبة املراهق يف ال�شعور بالراحة والهدوء واالن�سجام بني�أفراد الأ�رسة ،وبتعامل الأ�رسة معه بعدالة(.الأ�شول� ،1997 ،ص 13؛ جالل و�آخرون،
.)1996
 حاجات �سلوكية :حيث يحتاج املراهق �سلوكيا لإعطائه الفر�صة لالكت�شاف والتعلموامتالك مهارات جديدة(.ال�شوارب.)1996 ،
ويف هذا املجال يربز الدور املوكل للآباء يف رعاية الطفل  Child Careحيث تتطلب
الرعاية ت�أمني الظروف اجل�سدية والنف�سية الأ�سا�سية ل�ضمان التطور الطبيعي للأبناء ،وكذلك
التطبيع االجتماعي للطفل  ،Child Socializationوهنا ال بد من تعاون الزوجني للعمل
على خلق املواطن القادر على التعامل مع تقاليد وقيم جمتمعه ( .)Rice, 1992كما �أن الآباء
الذين يحرتمون فردية �أبنائهم ،يدربونهم على احرتام �أنف�سهم ،كما �أن اجلو الأ�رسي الآمن
ي�ساعد يف �إ�شباع حاجات املراهق يف الأمن والطم�أنينة ،ومن هنا كان للوالدين �أثر فعال يف
حياة �أبنائهم (الأحمد.)1995 ،
كما ي�سهم الوالدان يف رعاية الأبناء من خالل عملهما على االهتمام بنمو ال�شخ�صية
بكافة مظاهرها ج�سميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا ،ويقع على الوالدين مهمة تزويد الأبناء
باملعلومات املختلفة املهمة لكل مرحلة ،ويتطلب ذلك معرفة معلومات عن حاجات الأبناء
النف�سية وكيفية �إ�شباعها (الفرخ وتيم .)1999 ،كما ر�أى بولبي  Bowlbyيف (قا�سم،
� )1998أنه دون خربات املنزل الأولية ووجود �شخ�ص مدرك الحتياجات الطفل ب�صفة
خا�صة م�شبع لها بدرجة كافية ،ودون �شخ�ص يحبه ،ف�إنه ال ميكن �أن يكت�شف الطفل ما
ي�ستطيع عمله وما ال ي�ستطيع ،وال ي�ستطيع �أن يفرق بني الوهم والواقع.
وهناك ندرة عالية يف الدرا�سات العاملية التي تناولت احلاجات الإر�شادية كمقارنة بني ما
يعرب عنه الطلبة و�آباوهم  -ح�سب علم الباحث  -على الرغم مما لهذا املو�ضوع من نتائج
مهمة يف عملية التوا�صل الفعال بني البيت واملدر�سة ،لذلك �سيكتفي الباحث با�ستعرا�ض
بع�ض الدرا�سات التي در�ست احلاجات الإر�شادية للطلبة واملتغريات مو�ضوع الدرا�سة؛
ومن هذه الدرا�سات ما قام به نافع ( )1988بهدف التعرف �إىل امل�شكالت الدرا�سية لطلبة
املرحلة الإعدادية وعالقتها بتح�صيلهم يف املواد االجتماعية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
 350تلميذا وتلميذة اختريت ع�شوائيا يف مدينة �صنعاء ،وقد ترتبت املجاالت ح�سب
ن�سبة �شيوعها وحدتها لدى �أفراد عينة البحث على النحو التايل :م�شكالت االمتحانات،
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م�شكالت التالميذ املرتبطة باملعلمني واملعلمات ،وم�شكالت التوجيه والإر�شاد ،وم�شكالت
التكيف للعمل املدر�سي.
ولبحث تلبية حاجات الطلبة والنوع االجتماعي فقد تو�صل كريج وفنجام (Grych
� )& Fincham, 1990إىل �أن احلاجات الأكرث لدى الذكور تتمثل يف امل�شكالت اخلارجية
كامل�شكالت ال�سلوكية واالجتماعية ،يف حني تزداد لدى الإناث امل�شكالت الداخلية
كامل�شكالت االنفعالية.
كما �أجرى هورتز ( )Horowitz, 1991درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء م�شكالت املراهقني
وعالقتها بالتح�صيل الدرا�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد تو�صلت �إىل �أن م�شكالت
املراهقني جاءت مرتبة على النحو التايل :امل�شكالت املدر�سية ،م�شكالت ال�ضغوطات البيئية،
والنزاعات ال�شخ�صية ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الذين يعانون من تدين التح�صيل قد
دخلوا يف نزاعات �شخ�صية �أكرث من الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع .وتربز هذه الدرا�سة دور
التح�صيل الدرا�سي يف احلاجات الإر�شادية .ومن الدرا�سات التي اهتمت مبجال احلاجات
الإر�شادية ال�سلوكية ما قام به �شحادة ( )1992فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل معرفة امل�شكالت
ال�سلوكية ال�شائعة لدى طلبة ال�صفوف الأ�سا�سية الدنيا يف حمافظة عمان ،وطبق درا�سته على
عينة تكونت من ( )348طالبا وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن �أكرث امل�شكالت تكرارا هي:
م�شكالت االنتباه ،و�ضعف الرتكيز ،كما �أ�شارت �إىل �أن �أمناط امل�شكالت تختلف بني الذكور
والإناث ،و�أن العدوان ينت�رش �أكرث بني الذكور.
�أما الدرا�سة التي �أجراها قهوجي ( )1992ملعرفة احلاجات الإر�شادية للطلبة كما يراها
معلموهم يف املدار�س احلكومية يف �إربد ،فقد �أظهرت �أن �أكرث جمال للم�شكالت التي يراها
املعلمون هو املجال التح�صيلي يليه املجال االجتماعي ،ومل تظهر الدرا�سة فروقا بني الذكور
والإناث .و�أجرى داوننغ و�أندريا ( )Downing & Andrea, 1994درا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل امل�شاركة الوالدية يف عملية اتخاذ القرار املهني لدى �أطفالهم ،وذلك با�ستخدام ا�ستطالع
للآباء ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن ه�ؤالء الآباء �أظهروا بع�ض التحيز يف اخليار املهني والرتبوي
البارز .وهنا تربز �أهمية احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الوالدان وخا�صة يف املجال املهني.
كما �أجرى العب�سي ( )1996درا�سة بهدف التعرف �إىل �أهم امل�شكالت النف�سية التي تواجه
تالميذ مرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا مبدينة غزة ،وعالقتها ببع�ض املتغريات الدميوغرافية،
وقد قام الباحث بتطبيق الدرا�سة على  800طالب وطالبة ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن �أهم
امل�شكالت مرتبة كما يلي :م�شكالت التكيف مع العمل املدر�سي ،وم�شكالت الإر�شاد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  2يونيو 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

والتوجيه وامل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية.
كما تناول القحطاين والغامدي واملعدي ( )2002امل�شكالت ال�سلوكية لطلبة املرحلتني
املتو�سطة والثانوية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك م�شكالت الأمية بني الوالدين،
وامل�شكالت ال�صحية ،وامل�شكالت املدر�سية ،وامل�شكالت الأ�رسية ،وامل�شكالت االجتماعية،
وامل�شكالت النف�سية وامل�شكالت املهنية.
وملعرفة العالقة يف احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة واملعلمون �أجرى فيالك
و�شيلدون ( )Filak & Sheldon, 2003درا�سة ا�ستندت �إىل نظرية التقرير الذاتي للتعرف
�إىل احلاجات الثالث :اال�ستقاللية ،الكفاءة ،والقرب من الآخرين ،ومما تو�صلت �إليه الدرا�سة
�أن الطلبة الذين مت �إ�شباع حاجاتهم بدرجة �أكرب ،حققوا معدالت �أعلى يف التح�صيل ،وكان
تقييم املعلمني عنهم �أكرث �إيجابية ،مبعنى �آخر كلما كان لدى الطلبة تلبية يف حاجاتهم �ساعد
ذلك يف حت�صيلهم الدرا�سي ويف عالقتهم مع معلميهم .يف حني تناولت درا�سة تارفر -هرنك
و�سباكن ( )Tarver-Behring & Spagn, 2004الأطفال واملراهقني الذين لديهم �صعوبات
تعليمية ،وبحثت نقاط القوة لديهم واحلاجات ،ومن �أهم احلاجات الإر�شادية التي وجدت
له�ؤالء الأطفال �أنهم غالبا ما ي�ساء فهمهم وتقدم لهم اخلدمات الإر�شادية ب�شكل �أقل.
ويف نف�س ال�سياق �أجرى ري�س وكولربت ( )Reis & Colbert, 2004درا�سة حديثة
حول احلاجات الإر�شادية للطلبة املتميزين �أكادمييا مقارنة مع الطلبة الذين لديهم �صعوبات
تعليمية� ،إذ �إنّ عمل املر�شد الرتبوي هو تلبية حاجات كل الطلبة ،حيث بني الباحثون �أن
ه�ؤالء الطلبة واجهوا جتارب �سلبية خالل �سنوات املدر�سة .كذلك فح�صت الدرا�سة التي
قام بها يوو وموون ( )Yoo & Moon, 2006وجهة نظر الآباء حلاجات �أبنائهم املوهوبني
الإر�شادية الذين يبحثون عن امل�ساعدة يف املركز الإر�شادي للطلبة املوهوبني ،وقد �أظهرت
النتائج ب�أن العمر واملمار�سة العملية كانا م�ؤثرين يف �إدراكات الآباء الهتمامات الطفل والت�أثري
يف املدر�سة والعائلة واهتمامات الأقران.
كما �أجرى كل من هوين و�آخرين ( )Hyun, Quinn, Madon & Lustig, 2007درا�سة
على الطلبة املغرتبني للتعرف �إىل احلاجات الإر�شادية لديهم ،حيث اهتموا بفح�ص ما يقارب
من  551طالبا قبل �أن ينهوا درا�ستهم ،ووجدوا �أن  %44من ه�ؤالء الطلبة كان لديهم
م�شكالت انفعالية و�ضغوطات� ،أثرت ب�شكل كبري يف �صحتهم النف�سية و�إجنازهم الأكادميي.
وتناولت درا�سة العمار وامل�شار �إليها يف (القي�سي )2007 ،الك�شف عن م�شكالت الطلبة
يف املرحلة الإعدادية وحاجاتهم الإر�شادية ،وا�ستخدم قائمة موين  Moneyبعد تعديلها،
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وتكونت عينة الدرا�سة من  1000طالب وطالبة من حمافظة عمان ،و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن �أهم امل�شكالت لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية مرتبة ح�سب �أهميتها كالتايل :امل�شكالت
ال�شخ�صية النف�سية ،والتوجيه والإر�شاد املدر�سي ،وامل�شكالت االقت�صادية املالية ،وم�شكالت
العالقة بني اجلن�سني ،وم�شكالت البيت والأ�رسة ،وامل�شكالت ال�شخ�صية االجتماعية،
وال�صحة والنمو البدين.
ويالحظ مما �سبق عر�ضه من درا�سات� ،أن معظم الدرا�سات اهتمت باحلاجات الإر�شادية
من وجهة نظر الطلبة �أو من وجهة نظر املعلمني ،ولكنها �أغفلت دور الآباء ،ويف نف�س
الوقت مل ت�صل الدرا�سات ال�سابقة لرتتيب هذه احلاجات لدى الطلبة على الرغم من �أن
معظمها ذكر �أهمية احلاجات الأكادميية ،كما �أنها مل تتو�صل لنتيجة حول النوع االجتماعي
وامل�ستوى التح�صيلي ،وبناء على ذلك ت�أتي هذه الدرا�سة لإزالة الغمو�ض عن هذا املو�ضوع
من جهة ولإ�ضافة مو�ضوع جديد يف هذا ال�سياق من جهة ثانية.
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م�شكلة الدرا�سة

يف �ضوء ما �سبق ف�إن م�شكلة البحث تتحدد يف حماولة التعرف �إىل احلاجات الإر�شادية
لدى الطلبة ومقارنة هذه احلاجات مبا يقدره �آبا�ؤهم ،ومن خالل ذلك ميكن تف�سري العالقة
بني الأبناء والآباء يف ترتيبهم �أهم احلاجات الإر�شادية ،حيث �إنّ معرفة الآباء بحاجات �أبنائهم
ي�ؤدي دورا مهما يف م�ساعدتهم على التقليل من هذه احلاجات �أو التعامل معها ،وتكمن
�أهمية البحث �أي�ضا يف �أن معرفة ترتيب هذه احلاجات ي�ساعد يف فهم طبيعة العالقة القائمة
حاليا بني الأبناء والآباء ومدى امل�صارحة واملكا�شفة والتوا�صل بينهم ،كما يهيئ الفر�صة لنا
ملعرفة طبيعة اختالف احلاجات اعتمادا على النوع االجتماعي وامل�ستوى التح�صيلي ،مما
�سي�ساعد املر�شد الرتبوي يف املدر�سة يف فهم هذا الواقع القائم والتعامل معه بطريقة �أكرث
مالءمة ،وبالتايل تفعيل دوره ب�شكل �أكرث مع الآباء والأبناء على حد �سواء.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما يلي:
 -1الك�شف عن �أهم احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�آبا�ؤهم.
 -2معرفة �أكرث املجاالت التي يعتقد الأبناء �أنها حتتاج �إىل متابعة وم�ساعدة ،ومقارنتها ب�أهم
املجاالت التي يعتقد الآباء �أن �أبناءهم يعانون منها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -3الوقوف على االرتباط بني رتب احلاجات كما يعتقد كل من الطلبة و�آبائهم.
 -4معرفة الفروق يف النوع االجتماعي وامل�ستوى التح�صيلي يف الت�أثري يف احلاجات
الإر�شادية لدى الطلبة.
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�أهمية الدرا�سة

تّعد معرفة احلاجات الإر�شادية للطلبة اخلطوة الأوىل يف العملية الإر�شادية يف املدر�سة،
ثم ف�إن معرفة
وهي ت�سبق ت�شكيل اخلطة ال�سنوية ،بل �إنّ اخلطة الإر�شادية تبنى عليها ،ومن َّ
هذه احلاجات بطريقة �صحيحة ،وت�أ�سي�س اخلطة الإر�شادية بناء عليها ،ي�سهم يف �أن يعمل
املر�شد �ضمن حاجات الطلبة الفعلية ،كما يفرت�ضها ه�ؤالء الطلبة ،وكما يت�صورها �آبا�ؤهم،
�أما عمل املر�شد الرتبوي مع النظام املدر�سي وحده ،دون مراعاة ملا يتطلع �إليه الطلبة و�آبا�ؤهم
من حاجات ،ف�إن ذلك يجعله يدور يف حلقة مفرغة ،ولن تظهر نتائج ملمو�سة لعمله ،وبناء
على ما تقدم ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تنبع من العوامل الآتية:
 -1واقع التطورات الأ�رسية التي غريت طبيعة العالقة القائمة بني الآباء والأبناء ،حيث
بد�أ �أولياء الأمور يخف�ضون من م�ستوى رعايتهم لأبنائهم ،العتقادهم �أن دور املدر�سة هو
الأ�سا�س يف هذا املجال.
 -2ندرة البحوث والدرا�سات التي تهتم بهذا املو�ضوع وبهذا ال�شكل -ح�سب علم
الباحث.
 -3كذلك تنبع �أهميتها من كونها توجه الآباء �إىل الفروق الكامنة بني وجهات نظرهم
ووجهات نظر الأبناء يف �أهمية احلاجات الإر�شادية التي �ستقدم للأبناء ،مما يدفعهم لأن
ي�صبحوا �أقرب لأبنائهم ،و�أكرث حر�صا على رعاية حاجاتهم كما يعتقد ذلك الأبناء.

`d G h ``Ç`»`d G

يف �ضوء الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة ،تتحدد ت�سا�ؤالت الدرا�سة احلالية فيما
يلي:
 -1ما هي �أكرث احلاجات الإر�شادية لدى الطلبة كما يقدرها الطلبة و�آبا�ؤهم؟
 -2هل هناك ارتباط بني رتب احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الأبناء و�آبا�ؤهم؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف احلاجات الإر�شادية
بني الطلبة تبعا ملتغريي (النوع االجتماعي وامل�ستوى التح�صيلي) والتفاعل بينهما؟

`¡U

�أ�سئلة الدرا�سة

احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم

حمددات الدرا�سة
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د� .أحمد �أبو�أ�سعد

تقت�رص هذه الدرا�سة على طلبة ال�صفوف الأ�سا�سية من ال�سابع �إىل التا�سع الأ�سا�سي ،يف
مديرية الق�رص يف مدينة الكرك ،وتتحدد نتائجها مبدى �صدق الأدوات الرئي�سية وثباتها� ،أال
وهي مقيا�س احلاجات الإر�شادية للطلبة والآباء.

م�صطلحات الدرا�سة

ورد يف هذه الدرا�سة عدد من امل�صطلحات اجلوهرية ،وفيما ي�أتي تعريف الباحث الإجرائي
لكل منها:
احلاجات الإر�شادية للطلبة :الدرجة التي يعرب من خاللها الطلبة عن وجود م�شكالت
معينة يحتاجون مل�ساعدة املر�شد يف التقليل منها �أو التعامل معها ،وي�ستدل عليها من مقيا�س
احلاجات الإر�شادية املعد يف هذه الدرا�سة لهذا الغر�ض.
احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الآباء :الدرجة التي يعرب من خاللها الآباء عن اعتقادهم
ب�أن اب ًنا حمد ًدا لهم يعاين من حاجات �إر�شادية ،وبحاجة مل�ساعدة من قبل املر�شد ،وي�ستدل
عليها من مقيا�س احلاجات الإر�شادية لهم واملعد يف هذه الدرا�سة لهذا الغر�ض.
النوع االجتماعي :جن�س امل�ستجيب من الطلبة �سواء كان ذكرا �أو �أنثى
امل�ستوى التح�صيلي :التقدير الذي حققه الطالب امل�ستجيب ال�ستبانة احلاجات� ،سواء كان
(منخف�ض  64فما دون ،متو�سط  ،84-65مرتفع  85فما فوق)  ،ويتعرف عليه من خالل
�سجالت الف�صل الدرا�سي الأول يف العام الدرا�سي .2008-2007

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

لتحقيق �أهداف الدرا�سة املتمثلة يف التعرف �إىل احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة
و�آبا�ؤهم ،وكذلك ترتيب هذه احلاجات واملقارنة بني ترتيب الأبناء والآباء ،مت �إجراء الدرا�سة
خالل الفرتة الواقعة بني .2008/5/15-2008/2/30

جمتمع الدرا�سة عينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة الذين يدر�سون يف مدار�س مديرية منطقة الق�رص
يف مدينة الكرك ذكورا و�إناثا من ال�صف ال�سابع �إىل ال�صف التا�سع الأ�سا�سي (والبالغ عددهم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  2يونيو 2010

 ،)Loesch, Seraphine, 2003مت تطوير �أداة الدرا�سة ،حيث مت قراءة تلك املقايي�س وتق�سيم
حاجات الطلبة من خاللها �إىل �سبعة �أبعاد ،وتوزيع الفقرات على الأبعاد ال�سبعة ،وكانت
اال�ستبانة ب�صورتها الأولية تتكون من “ ”70فقرة قبل حتكيم املحكمني ،وتت�ضمن املجاالت
الإر�شادية ال�سبعة ،وبعد ذلك قام الباحث ب�إجراء ما يلي:
 -1بعد حتديد فقرات املقيا�س واملكون من �سبعني فقرة ،قام الباحث بعمل ن�سخة �أولية من
مقيا�س احلاجات خم�ص�ص للآباء ،يت�ضمن نف�س احلاجات ال�سابقة ولكنها م�صوغة ب�شكل
ينا�سب ويل الأمر (الأب).
 -2مت �إجراء �صدق حمكمني من خالل عر�ض الأداة ب�صيغتها اجلديدة على ع�رشة من املخت�صني
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بالرجوع �إىل درا�سة (حمدي ،1998 ،و�سوي�رسي( ،بال تاريخ) ،و (Thompson,
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�أداة الدرا�سة
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45
121
86
252
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امل�ستوى التح�صيلي

متدن
متو�سط
مرتفع
املجموع

النوع االجتماعي
ذكور
21
55
39
115

�إناث
24
66
47
137

املجموع

```Y

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة

10

`¡U

« »2521طالبا وطالبة ،موزعني على « »33مدر�سة ،منها « »16مدر�سة للذكور و «»17
مدر�سة للإناث) ،وقد بلغت عينة البحث  252طالبا وطالبة (توزعوا على «� »12صفًا) ،مت
اختيارهم بطريقة عنقودية ع�شوائية على م�ستوى ال�صف الواحد من خالل « »12مدر�سة
و�ست للإناث ،حيث مت توزيع « »350ا�ستبانة� ،أعيد
�ست منها للذكور
ٌّ
من مدار�س املنطقةٌّ ،
منها « ،»310ومت �إلغاء اال�ستبانات غري ال�صاحلة ،ف�أ�صبحت عينة الدرا�سة هي « »252طالبا
وطالبة .حيث �أخذ فقط اال�ستبانات التي �أجاب عنها الأبناء والآباء بال�شكل ال�صحيح ،فبع�ض
اال�ستبانات امللغاة كان �سبب �إلغائها �أن بع�ض الآباء مل يعيدوا اال�ستبانة� ،أو �أعادوها دون
الإجابة عنها بطريقة �صحيحة ،ومت تق�سيم �أفراد الدرا�سة ح�سب امل�ستوى التح�صيلي �إىل ثالثة
م�ستويات �إذ اعترب الفرد الذي يح�صل على معدل  %85فما فوق من ذوي التح�صيل املرتفع،
وع َّد من يح�صل عالمة بني  %65-84من ذوي التح�صيل املتو�سط ،ومن يح�صل عالمة �أقل
ُ
من ذلك من ذوي التح�صيل املتدين ،وفيما يلي جدول يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
امل�ستوى التح�صيلي والنوع االجتماعي:
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يف الرتبية وعلم النف�س يف جامعة م�ؤتة� ،سواء املتعلق منها بحاجات الطلبة الإر�شادية� ،أو
بوجهة نظر الآباء حول هذه احلاجات ،وطلب �إليهم تقييم مدى مالءمة الفقرات ملا و�ضعت
لقيا�سه ،ومدى و�ضوح �صياغة الفقرات وذلك بعد �إطالعهم على �أهداف املقيا�س ،ومت
اعتماد معيار اتفاق “ ”7منهم على الإبقاء عليها �أو حذفها ،وبناء على �آراء املحكمني مت
حذف “ ”10فقرات ،و�أ�صبح عدد فقرات املقيا�س “ ”60فقرة ،ومن �أبرز الفقرات التي مت
حذفها على �أ�سا�س �أنها قد ال تنا�سب امل�ستوى ال�صفي للطلبة� ،أو قد ي�ساء فهمها� :أخاف من
الف�شل الدرا�سي� ،أ�شعر بالقلق دائما ،ال �أعرف ماذا �أفعل بعد تخرجي من املدر�سة.
 -3ال�صدق التالزمي :كما مت تطبيق مقيا�س احلاجات الإر�شادية على” ”25طالبا من طلبة
�إحدى املدار�س املجاورة ،وا�ستغرق التطبيق  25-20دقيقة ،ثم مت تطبيق مقيا�س احلاجات
الإر�شادية لـ (حمدي )1998 ،واملح�سوب �صدقه وثباته ،على  25طالبا من الطلبة
ال�سابقني ،وقد ا�ستغرق تطبيقه بني  20-18دقيقة ،ثم مت ا�ستخراج معامالت االرتباط من
نتائج املفحو�صني على املقيا�سني با�ستخدام معامل بري�سون ،وقد بلغ معامل االرتباط بني
املقيا�سني  ،0.78وهو يدل على وجود ارتباط �إيجابي مقبول.
 -4وحل�ساب الثبات مت ا�ستخدام �أ�سلوب الثبات بطريقة الإعادة حيث ُطبق املقيا�سان على
عينتني على النحو التايل :مقيا�س الأبناء للحاجات الإر�شادية مت تطبيقه على عينة من 26
طالبا ،ثم �أعيد تطبيقه بعد �أ�سبوعني على نف�س عينة الطلبة ،وقد كان معامل اال�ستقرار هو
 0.69للمقيا�س ككل وللأبعاد اجل�سمي ،والتح�صيلي ،واالنفعايل ،والأ�رسي ،واالجتماعي،
وال�سلوكي ،واملهني بالرتتيب على ال�شكل التايل،0.77 ،0.58 ،0.63 ،0.87 ،0.77 :
 ،0.70 ،0.61وهذه الن�سب مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ،كذلك مت اختيار عينة من الآباء
بواقع « »17ويل �أمر ُ
وط ِل َب منهم تقدير احلاجات الإر�شادية لإبن حمدد لهم ،ثم �أعيد التطبيق
بعد �أ�سبوعني عليهم وقد و�صل معامل اال�ستقرار �إىل  ، 0.78للمقيا�س ككل وللأبعاد
اجل�سمي ،والتح�صيلي ،واالنفعايل ،والأ�رسي ،واالجتماعي ،وال�سلوكي ،واملهني بالرتتيب
على ال�شكل التايل 0.77 ،0.74 ،0.79 ،0.85 ،0.69 ،0.61 ،0.81 :وهو منا�سب
لأغرا�ض الدرا�سة �أي�ضا.
 -5االت�ساق الداخلي :كما مت تطبيق مقيا�س احلاجات الإر�شادية للطلبة على عينة من الطلبة
مكونة من “ ”35طالبا ،ومت �إخ�ضاع جميع اال�ستبانات للتحليل ،ثم ا�ستخدمت معادلة
كرونباخ �ألفا من �أجل ح�ساب الثبات باالت�ساق الداخلي ،وقد كانت الدرجة الكلية هي
 ،0.88لذلك اعترب هذا االت�ساق مقبوال لأغرا�ض التطبيق ،كذلك مت تطبيق مقيا�س احلاجات
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�أ�سفر حتليل بيانات الدرا�سة عن نتائج عديدة ،وت�سهيال لعر�ضها ،مت ت�صنيفها يف جمموعات
عر�ض لهذه
بح�سب �أ�سئلة الدرا�سة ،ومناق�شة كل �س�ؤال بعد �إظهار نتيجته ،وفيما ي�أتي
ٌ
النتائج:

```Y

عر�ض النتائج ومناق�شتها
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الإر�شادية املخ�ص�ص للآباء على عينة من الآباء مكونة من “ ”18ويل �أمر ،ومت �إخ�ضاع جميع
اال�ستبانات للتحليل ،ثم ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا من �أجل ح�ساب الثبات باالت�ساق
الداخلي ،وقد كانت الدرجة الكلية هي  ،0.80ولذلك اعترب هذا االت�ساق �أي�ضا مقبوال
لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
 -6وبذلك مت اعتماد املقيا�سني للتطبيق بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة� ،أما بالن�سبة لت�صحيح
املقيا�س فقد ت�ألف املقيا�س من “ ”60فقرة ،كلها تعرب عن حاجات وم�شكالت يعاين منها
الطلبة ،وتتكون من �سبعة �أبعاد �أو جماالت حددت بناء على ما هو وارد يف املقايي�س ال�سابقة
امل�ستفاد منها ،ومن خالل خربة املحكمني الذين �ساعدوا يف حتكيم اال�ستبانة ،وكانت على
النحو التايل(املجال اجل�سمي ومتثله الفقرات  ،9-1املجال التح�صيلي ومتثله الفقرات -10
 ،19املجال االنفعايل ومتثله الفقرات  ،28-20املجال الأ�رسي ومتثله الفقرات ،36-29
املجال االجتماعي ومتثله الفقرات  ،43-37املجال ال�سلوكي ومتثله الفقرات ،52-33
واملجال املهني ومتثله الفقرات .)60-53
وعند تطبيق الدرا�سة كان يخ�ص�ص رقم موحد لكل من االبن ووالده ،ويعطى الطالب
ن�سخته املخ�ص�صة له ،وتر�سل ن�سخة الأب مبغلف مغلق ،ويطلب منهما عدم كتابة اال�سم.
جميبا على املقيا�س ب�سبب الرغبة يف معرفة حاجات االبن من قبل والده.
وقد مت اختيار الأب ً
وبعد ذلك كان يتم جمع ن�سخة االبن والأب معا ،ويتم حتليلهما معا ،ويف كل ا�ستبانة
تعطى يطلب من كليهما الإجابة عن خيار من ثالثة خيارات يف كل �س�ؤال وهي�( :أعاين
ب�شدة� ،أعاين بدرجة متو�سطة ،ال �أعاين) ،فيما يتعلق باالبن ،و(يعاين ب�شدة ،يعاين بدرجة
متو�سطة ،ال يعاين) بالن�سبة للأب .ولأغرا�ض البحث مت احت�ساب الدرجة الكلية على املقيا�س
حيث تراوحت الدرجة الكلية بني “ ،”180-60ويو�صف املفحو�ص الذي تقرتب درجته
الكلية على املقيا�س من احلد الأعلى”  ”180ب�أن لديه حاجات �إر�شادية متعددة ،ومن تقرتب
درجته من احلد الأدنى”  ”60ف�إنه لي�س لديه حاجات �إر�شادية.
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اجلدول رقم ()2
احلاجات الإر�شادية للطلبة مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سط احل�سابي

`¡U

10

ن�ص ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة على“ :ما هي �أكرث احلاجات الإر�شادية لدى الطلبة
كما يقدرها الطلبة و�آبا�ؤهم؟”
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،ومت االهتمام ب�أعلى»»15
حاجات �إر�شادية �أ�شار �إليها الطلبة و�آبا�ؤهم على �أ�سا�س الربيع الأعلى وهو ي�شكل %25
من الفقرات يف احلد املرتفع ،وهي متثل  15فقرة .وتراوحت متو�سطات الطلبة يف قائمة
احلاجات اخلا�صة بهم بني � ،1.89 - 2.75أما الآباء فقد تراوحت متو�سطات حاجة
�أبنائهم كما قدروها بني  ،1.68 - 2.35واجلدول التايل يبني �أهم « »15حاجة �إر�شادية
�أ�شار �إليها الطلبة
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رقم
احلاجة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

احلاجة الإر�شادية
�أعاين من م�شكلة الإب�صار
لدي م�شاكل يف النطق
ا�ستخدم �أو �أحتدث �أكرث من �ساعة يوميا بالهاتف النقال
�أتغيب عن املدر�سة دون عذر م�شروع
�أعاين من تدخل والدي �أو �أحدهما يف �ش�ؤوين اخلا�صة
ال �أفهم ما �أقر�أ ب�سهولة
�أ�شعر باحلرمان من عطف الوالدين
�أ�شعر باخلوف دائما
لدى �أمرا�ض مزمنة ت�ؤثر َّيف
والداي �أو �أحدهما يف�ضالن على �أحد �إخوتي
ال اعرف كيف �أت�صرف يف املنا�سبات االجتماعية
ال �أعرف كيف �أتعامل مع اجلن�س الآخر مبا ينا�سب عمري
�أعاين من عجز يف تغطية م�صرويف اليومي
�أعاين من كرثة اخلالفات الأ�سرية
ال اعرف كيف �أعرب عن نف�سي بو�ضوح

املتو�سط
احل�سابي
2.75
2.56
2.57
2.56
2.56
2.55
2.52
2.48
2.48
2.46
2.44
2.42
2.42
2.38
2.37

االنحراف
املعياري
0.53
0.60
0.70
0.64
0.71
0.61
0.71
0.73
0.74
0.74
0.70
0.71
0.77
0.73
0.68

ويف حني كانت �أعلى « »15حاجة �إر�شادية قدر الآباء عن حاجة �أبنائهم �إليها هي كما
يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
احلاجات الإر�شادية للطلبة كما ذكرها الآباء مرتبة تنازليا
ح�سب املتو�سط احل�سابي
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يالحظ من اجلدول ال�سابق �أنه بعد ا�ستخراج متو�سطات احلاجات الإر�شادية كما قدرها
الطلبة يف املجاالت املختلفة ،وح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمقيا�س

½

جماالت احلاجات كما قدرها الطلبة
االنحراف املعياري
املتو�سط
املجال
.30
2.31
الكلي
.36
2.43
اجل�سمي
.51
2.40
الأ�سري
.46
2.32
االجتماعي
.41
2.31
االنفعايل
.41
2.30
املهني
.39
2.26
ال�سلوكي
.40
2.14
التح�صيلي

جماالت احلاجات كما قدرها الآباء
االنحراف املعياري
املتو�سط
املجال
0.27
1.96
الكلي
0.40
2.03
االنفعايل
0.46
2.00
االجتماعي
0.42
1.99
اجل�سمي
0.37
1.95
التح�صيلي
0.46
1.93
ال�سلوكي
0.50
1.93
الأ�سري
0.46
1.88
املهني

f
`

اجلدول رقم ()4
جماالت احلاجات الإر�شادية للطلبة وللآباء مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سط احل�سابي

```Y

وللتعرف �إىل �أهمية احلاجات الإر�شادية مرتبة ح�سب املجاالت ،مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي ال�ستجابات كل من الطلبة و�آبائهم ،واجلدول التايل يلخ�ص املجاالت كما ذكرها
الطلبة والآباء.
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لدى ابني م�شاكل يف النطق
ي�شعر ابني بالك�آبة واحلزن با�ستمرار
ال يعرف ابني كيف يدر�س
لدى ابني �أمرا�ض مزمنة ت�ؤثر فيه
كثريا ما يعاين ابني من امللل داخل ال�صف
ال يعرف ابني كيفية الت�صرف يف املنا�سبات االجتماعية
ي�سيطر على ابني اخلجل عندما يكون يف جماعة
ي�شعر ابني باخلوف دائما
يرى ابني �أنني �أف�ضل �أحد �إخوته �أكرث منه
يت�أخر ابني عن احل�ضور للمدر�سة عادة
ال يفهم ابني ما يقر�أ ب�سهولة
يتغيب ابني عن املدر�سة دون عذر م�شروع
ال ي�صارحني ابني مب�شاكله
يعتقد ابني �أنني ال �أحرتم ر�أيه
ي�شعر ابني بعدم الرغبة يف الدرا�سة

االنحراف
املعياري
0.74
0.78
0.68
0.71
0.73
0.73
0.76
0.68
0.75
0.78
0.69
0.78
0.75
0.71
0.69

`¡U

رقم
احلاجة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

احلاجة الإر�شادية

املتو�سط
احل�سابي
2.35
2.23
2.20
2.18
2.14
2.12
2.11
2.08
2.07
2.07
2.06
2.06
2.06
2.06
2.05
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ككل وللأبعاد فقد تراوحت املتو�سطات بني  2.43يف املجال اجل�سمي بانحراف معياري
 0.30ك�أعلى جمال ،وبني متو�سط املجال التح�صيلي الذي بلغ  2.14وبانحراف معياري
 0.40ك�أقل جمال ،كما بلغ املتو�سط الكلي للمقيا�س  2.31بانحراف معياري  ,0.30كما
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أنه بعد ا�ستخراج متو�سطات احلاجات الإر�شادية كما قدرها
الآباء يف املجاالت املختلفة ،وح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمقيا�س
ككل وللأبعاد فقد تراوحت املتو�سطات بني  2.03يف املجال االنفعايل بانحراف معياري
 ,40ك�أعلى جمال ،وبني متو�سط املجال املهني الذي بلغ  1.88وبانحراف معياري ,46
ك�أقل جمال ،كما بلغ املتو�سط الكلي للمقيا�س  1.96بانحراف معياري .,27
و�أ�شارت نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل �أن �أهم احلاجات الإر�شادية التي قدرها الطلبة كانت يف
املجاالت اجل�سمية والأ�رسية واالجتماعية ،يف حني كان لدى الآباء يف احلاجات االنفعالية
واالجتماعية واجل�سمية ،كما �أ�شارت �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لدى الطلبة كانت �أعلى منه
لدى الآباء ،وتتفق هذه النتائج ن�سبيا مع نتائج الدرا�سات التالية كدرا�سة نافع ( )1988التي
�أظهرت �أن امل�شكالت كانت �أكادميية واجتماعية ،ودرا�سة قهوجي ( )1992التي �أ�شارت
�إىل �أن امل�شكالت كما يراها املعلمون كانت تقع يف املجال التح�صيلي واالجتماعي ،ودرا�سة
العب�سي ( )1996التي �أ�شارت �إىل �أن �أبرز امل�شكالت تقع يف جمال التكيف الأكادميي ثم
الإر�شاد ثم ال�شخ�صي ،ودرا�سة القحطاين التي �أ�شارت �إىل �أن �أبرز احلاجات كانت تقع يف
املجال الأمي للوالدين ،وال�صحي واملدر�سي ،ودرا�سة القي�سي ( )2007التي رتبت احلاجات
يف املجال النف�سي يف البداية ثم الإر�شادي ثم االقت�صادي.
كما اتفقت يف بع�ض الرتتيب مع بع�ض الدرا�سات الأجنبية كدرا�سة هورتز (Horowitz,
 )1991التي �أ�شارت �إىل �أن امل�شكالت هي م�شكالت مدر�سية وبيئية ونزاعات �شخ�صية
(اجتماعية) ،ودرا�سة هوين و�آخرين ( )Hyun et al., 2007التي �أ�شارت �إىل �أن احلاجات
لدى الطلبة املتميزين كانت يف امل�شكالت االنفعالية وال�ضغوطات .ويالحظ يف هذه الدرا�سة
اختالفها يف ترتيب احلاجات الإر�شادية ،وتركيزها على اجلانب اجل�سمي يف الدرجة الأوىل
لدى الطلبة ويف الدرجة الثالثة لدى الآباء ،كما يالحظ تركيزها على اجلانب االجتماعي يف
الدرجة الثالثة لدى الطلبة والدرجة الثانية لدى الآباء ،واهتمام الأبناء باحلاجات الأ�رسية،
والتي غفل الآباء عن االنتباه لها فذكروا �أن �أبناءهم يعانون من حاجات انفعالية وهي التي
جاءت يف الدرجة الثانية.
ويعزو الباحث تدين تقديرات الآباء مقارنة مع تقديرات الأبناء لأ�سباب عدة منها رغبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الآباء يف النظر �إىل �أبنائهم نظرة �إيجابية� ،أو ب�سبب ابتعادهم عنهم وان�شغالهم يف العمل وما
ثم فهم ال يعرفونها� ،أو العتقادهم �أن توفري م�ستلزمات احلياة الأ�سا�سية من طعام
�شابه ،ومن ّ
ثم فهم لي�سوا بحاجة ل�شيء بعد
وك�ساء وملب�س وم�سكن� ،سيوفر للأبناء ما ي�شاءون ،ومن ّ
ذلك� ،أو خلوفهم من احلديث عنها وبالتايل حتميل �أنف�سهم م�س�ؤولية م�شاكل �أبنائهم� ،أو رمبا
لطبيعة املجتمع والتغريات التي ن�شهدها يف الأ�رسة والتي �أعطى فيها الآباء م�س�ؤولية الرتبية
للمدر�سة �أكرث من الأ�رسة.
حيث كان من �أعلى الفقرات التي �أ�شار �إليها الطلبة وحتى الآباء� :أعاين من م�شكلة يف
الإب�صار� ،أعاين من م�شاكل يف النطق ،ومن املنطقي �أن يعاين الطلبة من م�شكالت يف الإب�صار
يف هذا العمر ،خا�صة �أنه من �أكرث �سنوات الإن�سان التي يرتدي به نظارة طبية ،وقد تف�رس
م�شكالت الإب�صار ب�سبب عادة م�شاهدة التلفاز ب�شكل كبري التي تنت�رش بني الطلبة يف هذا
العمر ،ومن ناحية �أخرى رمبا فهم الطلبة فقرة �أعاين من م�شاكل يف النطق على �أن النطق هو
القدرة على التعبري ،ولذلك يالحظ �أن الآباء والأبناء �أ�شاروا �إليها ب�شكل كبري ،وقد تظهر هذه
امل�شكلة وت�ؤثر يف الأفراد ولذلك � ّزصحوا برغبتهم يف التخل�ص منها ،ومل يخفوها ولذلك
ظهرت ب�شكل كبري ،وح�سب التن�شئة االجتماعية ف�إنّ البع�ض مييل �إىل �إخفاء وجود حاجات
انفعالية و�أ�رسية لديه لكنه �رسعان ما يتحدث عن وجود عيوب �صحية وج�سمية وي�رشع
يف عالجها .و�أي�ضا مبقارنة �أعلى الفقرات لدى الأبناء والآباء يالحظ تركيز الأبناء بالرتتيب
على احلاجات الإر�شادية الأ�رسية ،واجل�سمية ،واالنفعالية ،وال�سلوكية ،واالجتماعية و�أخريا
التح�صيلية ،فيما مل ت� ِأت أ� ّية حاجة مهنية �ضمن احلاجات الإر�شادية الأعلى يف �أي فقرة،
وربمّ ا يدل ذلك على �أهمية دور الأ�رسة وحاجة الطلبة لتح�سني عالقاتهم الأ�رسية وزيادة
التوا�صل مع الوالدين من �أجل تفهم �أكرث حلاجات الأبناء والعمل على �إ�شباعها .ويف املقابل
فقد لوحظ يف ترتيب الفقرات الأعلى تركيز الوالدين على الفقرات التح�صيلية ،والأ�رسية،
واجل�سمية ،واالنفعالية ،وال�سلوكية ،و�أخريا االجتماعية ،و�أي�ضا مل يذكر الوالدان حاجة
الأبناء املهنية يف �أية فقرة �ضمن الرتتيب الأعلى ،ويبدو تركيز الآباء على اجلانب التح�صيلي
عائدا لأهمية التح�صيل من وجهة نظر الآباء ،ولرغبتهم يف حت�سني م�ستوى �أبنائهم وربطهم
ً
باملدر�سة ب�شكل �أف�ضل.
�أما فيما يتعلق باملجاالت ب�شكل عام فيالحظ �أن الطلبة و�آباءهم �أبدوا اهتماما باحلاجات
اجل�سمية واالجتماعية واالنفعالية ،ورمبا يعود االهتمام باحلاجات اجل�سمية �إىل طبيعة مرحلة
املراهقة وبدايتها ،خا�صة �إذا ما عرفنا �أن الطلبة يعانون يف هذه املرحلة من تغريات ج�سمية

251

``¿

2010 000```e
-2

احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم

252

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د� .أحمد �أبو�أ�سعد

ت�ؤثر بدرجة كبرية يف �صحتهم النف�سية وتكيفهم ،وهذا ما يالحظه �أي�ضا الآباء ولذلك جندهم
قد اهتموا بهذا املجال يف الدرجة الثالثة� ،إن نتيجة هذا ال�س�ؤال مهمة للمر�شد �أثناء عمله،
كما �أن املجال االجتماعي جاء يف املركز الثالث لدى الأبناء والثاين لدى الآباء ،ورمبا يعود
اهتمام الطلبة و�آبائهم بهذا املجال نظرا لأهمية العالقات االجتماعية يف هذا العمر الذي
تتوتر فيه عالقات الفرد مع الآخرين ،ويبد�أ بامليل لال�ستقالل االجتماعي ،فريف�ض قيم الكبار
وتقاليدهم ،وهو يف بداية املرحلة يعاين من توتر وعدم ا�ستقرار وعدم اتزان اجتماعي لذلك
جنده ي�صادق بع�ض الرفاق ثم يتخلى عنهم ،يرغب يف �إقامة عالقة مع �أفراد �أ�رسته وبعد فرتة
ينكرهم ،وك�أنهم غريبون عنه ،لذلك فال غرابة من ا�شرتاك الأبناء والآباء يف �أهمية هذه
احلاجات.
ويالحظ كذلك اهتمام الأبناء مبجال احلاجات الأ�رسية على اعتبار �أنها ت�شكل عقبة يف
حياة االبن ويحتاج ملن ي�ساعده يف حياته الأ�رسية ،ويبدو هذا طبيعيا يف هذا العمر خا�صة
�أن الوالدين قد يتدخلون يف �ش�ؤون �أبنائهم اخلا�صة ،وقد يرى االبن يف حلظة ما �أنه ال يقدم
له االحرتام كما يقدم للآخرين .ويحتاج ملن ي�ساعده بتغيري تفكريه غري املنطقي من جهة
وحت�سني عالقاته مع �أ�رسته من جهة �أخرى.
يف املقابل �أ�شار الآباء �إىل �أهمية احلاجات االنفعالية لدى �أبنائهم ،فهم قد يالحظون �أن
�أبناءهم ينق�صهم مثال الثقة بالنف�س ويعانون من ال�رسحان واخلوف والك�آبة واحلزن والغ�ضب،
وهذا رمبا ما مل يكت�شفه الأبناء يف �أنف�سهم ،واكت�شفه الآباء ف�أ�شاروا �إليه.
ويالحظ �أن هذه الدرا�سة مل تقدم املجال التح�صيلي الذي قُدم كثريا يف الدرا�سات الأخرى،
ويبدو �أن �أولويات الطلبة يف هذا العمر وطبيعة البيئة االجتماعية التي يقطن بها �أفراد عينة
الدرا�سة  -التي متيل �إىل احلياة الريفية  -مل يربز املجال التح�صيلي كما كان متوقعا .كما تظهر
نتائج ال�س�ؤال �أن املجال املهني جاء يف املرتبة الأخرية لدى الآباء ويف مرتبة مت�أخرة �أي�ضا لدى
الأبناء ورمبا يعود ذلك �إىل اعتقادات خاطئة لدى الآباء منها عدم االهتمام بالتوجيه املهني يف
هذه ال�سنوات� ،أو عدم تخطيط الأبناء حلياتهم املهنية ب�شكل منهجي منظم ،وهذا مما يظهر
حاجة ما�سة لالهتمام باحلياة املهنية ،خا�صة �إذا ما عرفنا �أن الدرا�سات املهنية تظهر عدم ر�ضا
فئة كبرية من النا�س عن عملهم �أو عدم تكيف بع�ضهم مع احلياة املهنية بال�شكل ال�صحيح.

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة على« :هل هل هناك ارتباط بني رتب احلاجات
الإر�شادية كما يقدرها الأبناء و�آبا�ؤهم؟»

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة الذي كان ي�شري �إىل :هل مت ترتيب احلاجات
الإر�شادية كما قدرها الأبناء ومقابلها ما عرب عنه الآباء؟ وا�ستخدم معامل ارتباط �سبريمان
للرتب ملعرفة �إن كان هناك ارتباط بينهما ،وقد دلت النتيجة على �أن االرتباط يف الرتب يف
احلاجات ككل ويف املجاالت ال�سبعة كان على النحو التايل:
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يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن الآباء والأبناء قد رتبوا احلاجات الإر�شادية بطريقة مت�شابهة
�سواء يف املجال الكلي ،واجل�سمي ،والتح�صيلي ،وال�سلوكي ،يف حني مل يكن ترتيبهم
للحاجات الإر�شادية ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف بقية الأبعاد.
وال توجد درا�سات �سابقة مبا�رشة تظهر هل يتفق الأبناء والآباء من حيث ترتيب احلاجات،
با�ستثناء درا�سة دواننع و�أندريا ( )Downing & Andrea, 1994التي �أ�شارت �إىل �أن الآباء
يتحيزون يف القرار املهني من حيث احلاجات للأبناء ،ويعزى ذلك �إىل �أن هذه املجاالت
غالبا ما تكون ذات �أهمية بالغة يف العالقة القائمة بني الآباء والأبناء ،حيث يالحظ ميل الآباء
لالهتمام البالغ ب�صحة �أبنائهم اجل�سمية ،وتركيزهم على التح�صيل الدرا�سي العلمي ،وميلهم
ملتابعة حاجاتهم الإر�شادية البارزة يف املراهقة ،ويف نف�س الوقت قد يالحظ غفلة الآباء عن
معرفة حاجات �أبنائهم الأ�رسية �أو املهنية �أو االجتماعية �أو االنفعالية ،لذلك مل يكن هنالك
فروق ذات داللة �إح�صائية يف هذه الأبعاد .وقد يدل ذلك �أي�ضا على �أن ال�صلة التي تربط
الآباء ب�أبنائهم يف هذه املجاالت هي �صلة قليلة الأهمية ،وبحاجة �إىل تطوير ومتابعة.
�إن املالحظ �أنّ املجاالت التي مت االتفاق عليها بنف�س الرتتيب هي :املجال اجل�سمي وهو
مركز االهتمام لدى معظم الآباء ،واملجال التح�صيلي وهو قناة ات�صال مهمة بني الآباء
و�أبنائهم يف هذا العمر ،واملجال ال�سلوكي الذي يالحظ من خالل ت�رصفات الأبناء اليومية
يف املنزل� ،أما عدا ذلك من جوانب فلوحظ عدم وجود ارتباط بني الأبناء والآباء يف ترتيبها،
وميكن الو�صول �إىل ا�ستنتاج من الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مفادها �أن الآباء يهتمون بحاجات
�أكرث من حاجات �أخرى ،لدرجة �أنهم قد يتحيزون لبع�ض هذه احلاجات ويغفلون احلاجات
الأ�سا�سية ،ورمبا ال يدرك �أو يعي الآباء خطورة بع�ض احلاجات مما ي�ؤدى �إىل �إغفالها ،وميكن
اال�ستفادة من هذه النتيجة يف العمل الإر�شادي ،فمن ناحية ميكن للمر�شد خالل مقابالت

```Y

*22.

*17.

*17.

*19.

0.03

0.12

0.06

0.03

`d G h ``Ç`»`d G

املجال
رتب
احلاجات

الكلي

اجل�سمي

التح�صيلي

ال�سلوكي

االنفعايل

الأ�سري

االجتماعي

املهني

`¡U

اجلدول رقم ()5
رتب احلاجات كما قدرها الطلبة و�آبا�ؤهم

``¿

2010 000```e
-2

د� .أحمد �أبو�أ�سعد

احلاجات الإر�شادية كما يقدرها الطلبة و�أولياء �أمورهم

254

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

�أولياء الأمور وخالل االجتماعات واللقاءات مع الآباء التنبيه على احلاجات املهمة لدى الأبناء
والآباء وتعريف وتو�ضيح حاجات الأبناء للآباء ،كما ميكن له الطلب من الآباء ق�ضاء وقت
�أطول مع �أبنائهم من �أجل التعرف �إىل حاجاتهم ،والعمل على توجيههم بال�شكل املنا�سب.
وب�شكل عام ف�إن هذه النتيجة تعترب م�ؤثرة يف كيان الأ�رسة ،فلو كان ما تو�صلت �إليه هذه
الدرا�سة ينطبق على بقية �أفراد املجتمع ،فقد يدل ذلك على فقدان التوا�صل بني الآباء والأبناء،
ولذلك حتتاج هذه النتيجة ملزيد من الدرا�سات.

ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة على« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05=αيف احلاجات الإر�شادية بني الطلبة تبعا ملتغريي (النوع االجتماعي
وامل�ستوى التح�صيلي) والتفاعل بينهما؟»
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد ،واجلدول
رقم ( )6يظهر النتائج.

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين املتعدد الأثر متغريي (النوع االجتماعي ،وامل�ستوى التح�صيلي)
والتفاعل بينهما يف متو�سط الأداة ككل
م�صدر التباين
اجلن�س
التح�صيل
اجلن�س*التح�صيل
اخلط�أ
املعدل

جمموع
املربعات
5.07
1.71
0.14
20.31
1357.24

درجات
احلرية
1
2
2
246
252

متو�سط
املربعات
5.07
0.85
7.19
8.25

قيمة ف
0.62
10.45
0.87

م�ستوى
الداللة
0.43
0.00
0.42

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05=α
بني متو�سطات الأداء يف احلاجات الإر�شادية تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي والتفاعل،
مما يدل على �أن كال اجلن�سني لديه ال�شعور باحلاجات الإر�شادية نف�سها ،ويف�رس الباحث هذه
النتيجة من ب�أن الأوالد والبنات يف املراهقة لديهم حاجات �إر�شادية متقاربة ،نظرا لأنهم
يتعر�ضون للظروف نف�سها تقريبا ،ونظرا لطبيعة التغريات التي ت�صاحب بداية املراهقة التي
يت�أثر بها كال اجلن�سني ،مما انعك�س على ت�شابه حاجاتهم الإر�شادية .يف حني توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف احلاجات الإر�شادية كما قدرها الطلبة تعزى للتح�صيل الدرا�سي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وذلك على امل�ستوى الكلي للأداة� ،إذ بلغت قيمة (ف) ( )10.45وهذه القيمة دالة عند
م�ستوى الداللة ( .)0.05=αوللك�شف عن م�صدر هذه الفروق فقد ا�ستخدم الباحث
اختبار �شفيه للمقارنات البعدية ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك
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يتبني من اجلدول رقم (� )7أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (،).05=α
يف احلاجات الإر�شادية تعزى �إىل امل�ستوى التح�صيلي ،فقد ظهرت الفروق يف احلاجات
الإر�شادية بني امل�ستوى التح�صيلي املتدين واملنخف�ض ،ل�صالح امل�ستوى املتدين ،مبعنى �أن الطلبة
الذين يكون م�ستواهم التح�صيلي �أقل تكون لديهم حاجات �إر�شادية �أكرث� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي حلاجات الطلبة ذوي امل�ستوى التح�صيلي املتدين ( ،)2.13يف حني كان ()2.33
للطلبة ذوي امل�ستوى التح�صيلي املتو�سط .كما ظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية �أي�ضا يف
احلاجات الإر�شادية بني امل�ستوى التح�صيلي املتدين واملرتفع ،و�أي�ضا ل�صالح امل�ستوى املتدين،
مبعنى �آخر ف�إن الطلبة الذين يكون م�ستواهم التح�صيلي متدني ًا تكون لديهم حاجات �إر�شادية
�أكرث� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي حلاجات الطلبة ذوي امل�ستوى التح�صيلي املتدين ( ،)2.13يف
حني كان املتو�سط( )2.36للطلبة ذوي امل�ستوى التح�صيلي املرتفع.
وللك�شف عن الفروق الظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية لأثر متغريي النوع االجتماعي،
وامل�ستوى التح�صيلي يف متو�سطات املجاالت ال�سبعة ،ا�ستخدم الباحث حتليل التباين املتعدد
ملعرفة املجاالت التي يوجد بها فروق ذات داللة �إح�صائية ،واجلدول رقم ( )8يو�ضح
ذلك.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )8عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف متو�سطات جماالت الأداة
تعزى �إىل اختالف النوع االجتماعي ،وتتفق هذه الدرا�سة مع ما تو�صل �إليه القهوجي
( )1992من عدم وجود فروق يف امل�شكالت بني الذكور والإناث ،يف حني تختلف هذه
النتيجة مع ما تو�صل �إليه �شحادة ( )1992يف �أن الذكور �أكرث يف حاجاتهم الإر�شادية من
الإناث وخا�صة يف اجلانب العدواين ال�سلوكي ،كذلك تختلف مع درا�سة كريج وفنجام
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( )Grych & Fincham 1990يف �أن الذكور لديهم م�شكالت خارجية �أكرث والإناث
لديهم م�شكالت داخلية ،ودرا�سة هوين و�آخرين ( )Hyun et al, 2007التي �أ�شارت �إىل �أن
الطلبة املتميزين الذكور لديهم حاجات ج�سمية و�سلوكية ،ويف�رس الباحث ذلك ب�أن الطلبة
من كال اجلن�سني يحتاجون �إىل حاجات �إر�شادية متقاربة يف �سن املراهقة بالذات ،ويف جميع
املجاالت املختلفة ،مما يجعل عدم االختالف يف حاجاتهم الإر�شادية غري عائد جلن�سهم و�إمنا
قد يعود لعوامل �أخرى ،فاملراهق على �سبيل املثال يحتاج �إىل الرعاية االجتماعية االنفعالية
الأ�رسية وبغ�ض النظر عن جن�سه ،فال يعقل �أن يحتاج الذكور مثال �إىل ال�شعور بالعدالة واالنتماء
للأ�رسة وال يحتاج الإناث �إىل هذه احلاجة.

10

اجلدول رقم()8
حتليل التباين املتعدد لأثر النوع االجتماعي وامل�ستوى التح�صيلي
يف جماالت احلاجات الإر�شادية ال�سبعة
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املتغريات

النوع االجتماعي

امل�ستوى
التح�صيلي

املجاالت
اجل�سمي
حت�صيلي
انفعايل
�أ�سري
اجتماعي
�سلوكي
مهني
اجل�سمي
حت�صيلي
انفعايل
�أ�سري
اجتماعي
�سلوكي
مهني

جمموع املربعات
5.98
0.12
0.60
0.19
1.63
4.50
0.31
3.88
0.19
1.17
7.08
4.41
1.14
0.19

متو�سط املربعات
5.98
0.21
0.60
0.19
1.63
4.50
0.31
1.94
9.61
0.59
3.54
2.2
0.57
9.30

قيمة ف
0.53
1.34
3.74
0.86
0.08
0.31
1.81
17.06
0.59
3.64
15.64
11.1
3.91
0.54

م�ستوى الداللة
0.47
0.24
0.05
0.36
0.78
0.58
0.18
0.00
0.55
0.03
0.00
0.00
0.02
0.58

�أما فيما يتعلق مبتغري امل�ستوى التح�صيلي فيت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود فروق دالة
�إح�صائيا كما قدرها الطلبة تعزى للم�ستوى التح�صيلي وذلك على م�ستوى جميع املجاالت
با�ستثناء املجال التح�صيلي واملهني� ،إذ بلغت قيمة (ف) يف املجال التح�صيلي واملهني على
الرتتيب ( )0.54 ،0.59وهذه القيم غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)0.05=α
بينما بلغت قيمة (ف) للمجال اجل�سمي ،واالنفعايل ،والأ�رسي ،واالجتماعي ،وال�سلوكي
على الرتتيب ( (3.91 ،11.1. ،15.64 ،3.64 ،17.06وهذه القيم دالة �إح�صائيا عند

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�ستوى الداللة ( )0.05=αوللك�شف عن م�صدر هذه الفروق ا�ستخدم الباحث اختبار
�شفيه للمقارنات البعدية ،واجلدول رقم ( )9يو�ضح ذلك
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الفروق الدالة �إح�صائيا يف املتو�سطات كانت على النحو
الأتي:
 يف املجال اجل�سمي :كانت الفروق ل�صالح ذوي امل�ستوى املتدين (املتو�سط=،)2.16مقارنة مع الطلبة متو�سطي التح�صيل (املتو�سط= ،)2.47كما كان هناك فروق بني الطلبة
ذوي امل�ستوى املتدين يف التح�صيل مع الطلبة مرتفعي التح�صيل (املتو�سط= )2.50و�أي�ضا
ل�صالح امل�ستوى املتدين.
 يف املجال االنفعايل :كانت الفروق فقط بني الطلبة متدين التح�صيل ومرتفعي التح�صيلول�صالح الطلبة متدين التح�صيل حيث كان متو�سط متدين التح�صيل هو ( )2.16بينما بلغ
متو�سط مرتفعي التح�صيل (.)2.35
 يف املجال الأ�رسي :كانت الفروق ل�صالح الطلبة ذوي امل�ستوى املتدين (املتو�سط=،)2.06مقارنة مع الطلبة متو�سطي التح�صيل (املتو�سط=  ،)2.45كما كان هناك فروق بني الطلبة
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املتو�سط
2.16
2.47
2.50
2.16
2.31
2.35
2.06
2.45
2.52
2.04
2.34
2.43
2.12
2.31
2.26

امل�ستويات
متدين
متو�سط
مرتفع
متدين
متو�سط
مرتفع
متدين
متو�سط
مرتفع
متدين
متو�سط
مرتفع
متدين
متو�سط
مرتفع

متدين

متو�سط
*-0.31

مرتفع
*-0.34
-3.19

`¡U

اجلدول رقم ()9
املقارنات البعدية بطريقة �شافيه لأثر امل�ستوى التح�صيلي يف
حلاجات الإر�شادية لدى الطلبة
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ذوي امل�ستوى املتدين يف التح�صيل مع الطلبة مرتفعي التح�صيل (املتو�سط= )2.52و�أي�ضا
ل�صالح امل�ستوى املتدين.
 يف املجال االجتماعي :كانت الفروق ل�صالح الطلبة ذوي امل�ستوى املتدين (املتو�سط=،)2.04مقارنة مع الطلبة متو�سطي التح�صيل (املتو�سط= ،)2.34كما كان هناك فروق بني الطلبة
ذوي امل�ستوى املتدين يف التح�صيل مع الطلبة مرتفعي التح�صيل (املتو�سط= )2.43و�أي�ضا
ل�صالح امل�ستوى املتدين.
 يف املجال ال�سلوكي :كانت الفروق فقط بني الطلبة متدين التح�صيل ومتو�سطي التح�صيلول�صالح الطلبة متدين التح�صيل حيث كان متو�سط متدين التح�صيل هو ( )2.12يف حني بلغ
متو�سط متو�سطي التح�صيل (.)2.31
تتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه هورتز ( )Horowitz, 1991من �أن الطلبة الذين عربوا
عن حاجات �إر�شادية �أكرث لديهم تدنٍ يف التح�صيل ،وما تو�صل �إليه فيالك و�شيلدون (Filak
 )& Sheldon, 2003من �أن الطلبة الذين ت�شبع حاجاتهم �أكرث يحققون حت�صيال �أكرث .ويعزو
الباحث زيادة احلاجات الإر�شادية كما قدرها الطلبة عند تدين امل�ستوى التح�صيلي ويف معظم
املجاالت ،ب�سبب تدين امل�ستوى التح�صيلي لدى الطلبة ف�إن ذلك يرتبط بوجود حاجات
متنوعة فمن ناحية قد يرتبط انخفا�ض التح�صيل الدرا�سي ب�سلوكات م�شكلة لدى الطلبة� ،أو
عالقات اجتماعية متوترة� ،أو عدم القدرة على التعبري االنفعايل عن النف�س بطريقة �سليمة.
ولو مت االهتمام بتنمية امل�ستوى التح�صيلي لدى الطلبة ،ف�سوف يرافق ذلك تلبية �أكرث
للحاجات الإر�شادية� ،إن هذه النتيجة تبدو منطقية خا�صة �إذا ما عرفنا �أن �أكرث الطلبة الذين
يراجعون املر�شد الرتبوي يف املدر�سة هم من الطلبة �ضعاف التح�صيل ،ولذلك ينبغي على
املر�شد زيادة وتكثيف ن�شاطه الإر�شادي املرتبط بتنمية اجلانب التح�صيلي وزيادة الدافعية
الأكادميية ،وهذا مما �سي�ؤثر �إيجابيا يف م�ستوى التكيف وال�صحة النف�سية.
ومن ناحية �أخرى يبدو �أن الطلبة قد عربوا ب�شكل دال عن اختالفات يف احلاجات الإر�شادية
يف معظم املجاالت با�ستثناء احلاجات التح�صيلية واملهنية ،بحكم �أن الطلبة ال�ضعاف حت�صيليا
ثم مل يهتموا به كثريا� ،أما اجلانب املهني فرمبا
ال ي�شغلهم اجلانب التح�صيلي ب�شكل كبري ومن َّ
ظهر اهتمام منخف�ض لدى جميع عينة الدرا�سة به �سواء من الطلبة والآباء ب�سبب ما ي�شيع من
اعتقادات خاطئة حول �أن االهتمام بهذا اجلانب يبد�أ منذ ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،ولذلك
مل يعرب الطلبة عن اهتمامهم به �أو احلاجة لزيادة التوعية به� ،أو رمبا كان الطلبة لديهم معرفة
ثم مل يروه حاجة ملحة ت�ستدعي االهتمام.
ومعلومات منا�سبة ومن َّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اال�ستنتاج والتو�صيات
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�أحمد� ،أمل ( .)2001بحوث ودرا�سات يف علم النف�س .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
الأحمد� ،أمل ( .)1995املراهق والأ�رسة .جملة املعلم العربي ،دم�شق.33-24 ،)3(48 ،
الأ�شول ،عادل عز الدين ( .)1997احلاجات الإر�شادية للتالميذ يف فرتة املراهقة .ورقة مقدمة
لندوة :الإر�شاد النف�سي ودوره التنموي ،جامعة الكويت ،كلية الرتبية-1997/3/24 ،
.1997/3/26
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يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج يو�صي الباحث مبا يلي:
� -1رضورة تفعيل دور املر�شد الرتبوي مع �أولياء �أمور الطلبة ،عن طريق عقد اجتماعات
دورية ،وتعريف الآباء بحاجات �أبنائهم و�رضورة التوا�صل معهم ،وعدم الرتكيز على دور
املدر�سة فقط يف تربية الأبناء وتن�شئتهم .خا�صة �أن نتائج الدرا�سة �أظهرت اهتمام الآباء
بحاجات خمتلفة عما �أظهره الأبناء.
 -2االهتمام بامل�ستوى التح�صيلي للطلبة و�أن يقوم املر�شد الرتبوي بعمل برنامج �إر�شادي
�سنوي لرفع �سوية التح�صيل لدى الطلبة ب�شكل عام ،والطلبة ال�ضعاف ب�شكل خا�ص.
-3كما يو�صي الباحث ب�رضورة تعيني طبيب يف كل مدر�سة حكومية حيث �إنّ هذه املدار�س تفتقد
خلدمة الأطباء ،ومن ثم َه للتعامل مع احلاجات اجل�سمية امللحة التي برزت من خالل الدرا�سة.
 -4ويبدو �أن اجلانب املهني من �أقل اجلوانب التي ظهر االهتمام بها لدى الطلبة و�آبائهم لذا
بد من ت�شكيل فريق متكامل يف كل مدر�سة من �أجل امل�ساهمة يف عمل خطة توجيه مهني
تبد أ� منذ ال�صفوف الأ�سا�سية وت�ستمر حتى العا�رش وي�شرتك فيها ويل الأمر ومربي ال�صف
ومعلم الرتبية املهنية ،حيث يبدو �ضعف االهتمام باحلاجات املهنية مع العلم �أنها ت�شكل ب�ؤرة
جناح الفرد الحقا.
 -5ويو�صي الباحث �أي�ضا ب�رضورة اهتمام املر�شدين بقيا�س حاجات الطلبة الإر�شادية يف
بداية كل �سنة ،وميكن اال�ستعانة باملقيا�س املعد يف هذه الدرا�سة ،حيث �إنه ي�شتمل على جماالت
متنوعة وحديثة تنا�سب التطورات يف املجتمع ،وكذلك ال بد من �إطالع �أولياء الأمور على
نتائج هذه الدرا�سة من خالل االجتماعات �أو الزيارات �أو الن�رشات التثقيفية �أو �إر�سال نتائج
الدرا�سة بالربيد الإلكرتوين لأولياء �أمور الطلبة ب�شكل عام.
 -6و�أخريا يو�صي الباحث ب�إجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا الإطار وعلى جمتمعات �أخرى
للت�أكد من حاجات الأبناء الإر�شادية.
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واقع ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي
التعليم التقني بقطاع غزة
د .ف�ؤاد �إ�سماعيل عياد
ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية و�أ�ساليب تدري�سها
كلية الرتبية -جامعة الأق�صى
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني بقطاع
غزة عمليات ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم �إياها عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية .وقام
الباحث با�ستخدام املنهج التحليلي الو�صفي للتو�صل �إىل ا�ستبانة عمليات ت�صميم التعليم،
وتوزيعها على عينة الدرا�سة التي متثلت يف جميع مدر�سي ومدر�سات كليات التعليم التقني
بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )279مدر�س ًا ومدر�سة ،و�أظهرت النتائج انخفا�ض درجتي
امتالك وممار�سة ه�ؤالء املدر�سني لعمليات ت�صميم التعليم� ،إذ بلغت ن�سبة امتالك املدر�سني
لعمليات ت�صميم التعليم ( ،)%57.5يف حني بلغت ن�سبة ممار�ستهم هذه العمليات (.)%52.0
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة و�ضع الباحث جمموعة من التو�صيات منها :قيام �إدارات كليات
التعليم التقني ب�إن�شاء وحدة �أو مركز يهتم بتطوير الأداء التعليمي للمدر�سني ،وعقد دورات
تدريبية ملدر�سي كليات التعليم التقني يف جمال ت�صميم التعليم.
الكلمات املفتاحية :عمليات ت�صميم التعليم ،مدر�سو التعليم التقني ،غزة.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/6 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/10/26 :م
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The present study aimed at investigating the degree of possession of instructional design processes among technical instruction teachers in Gaza
Strip, and the degree of practice of these processes when they develop their
textbooks. The researcher has adopted the analytical descriptive approach in
reaching the questionnaire of instructional design processes. This questionnaire has been distributed to the sample of (279) male and female teachers of
the technical instruction colleges in Gaza Strip. The findings have shown that
the degrees of possession and practice of the instructional design processes
among technical instruction teachers in Gaza Strip are low, the total teachers possession percentage of the instructional design processes was (%57.5),
while the total teachers practice percentage of these processes was (%52.0).
In the light of these findings, the researcher has recommended that: Buildup
a unit for developing teachers delivery in technical colleges, and Implement
Training Workshops for them in instructional design field.
Key words: instructional design processes, technical instruction teachers, Gaza.
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واقع ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي
التعليم التقني بقطاع غزة
د .ف�ؤاد �إ�سماعيل عياد
ق�سم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية و�أ�ساليب تدري�سها
كلية الرتبية -جامعة الأق�صى

املقدمة

ي�شهد العامل اليوم تغريات وتطورات مت�سارعة يف املجاالت العلمية والتقنية التي يتم
توظيفها وتطبيقها يف كافة الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية ال�سيما يف البلدان ال�صناعية
املتقدمة ،وملا كان العامل العربي يعتمد بدرجة كبرية على التقنية املطورة يف هذه البلدان ،ف�إن
ذلك يفر�ض على الدول العربية بذل جهود كبرية ال�ستيعاب هذه التقنية وا�ستخدامها بكفاءة
وفاعلية ،وهنا يربز مو�ضوع التعليم التقني ً
رئي�سا ال�ستيعاب هذه التقنية وا�ستخدامها
حمركا ً
اال�ستخدام الأمثل يف خدمة خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف هذه الدول ،ومما
ال �شك فيه �أنه كلما زادت وترية التطور التقني والعلمي ازدادت �أهمية التعليم التقني
والتحديات التي تواجه خمططيه ومنفذيه جلعله �أ�رسع و�أكف�أ يف تلبية االحتياجات املجتمعية
التقنية املت�سارعة.
وتقوم فل�سفة و�أهداف التعليم التقني على الإ�سهام يف تنمية املجتمع وتلبية احتياجاته
ومتطلباته ،ورفده بالكفاءات واملهارات القادرة على الإنتاج والعطاء وذلك من خالل العمل
على توفري البنية الدرا�سية التعليمية ،وجتديدها با�ستمرار مع توفري الأطر والكوادر الب�رشية
العلمية املتخ�ص�صة لعمليات التدريب والتدري�س ،كما ت�سعى �إىل توفري اخلربات العلمية
التطبيقية للطلبة ،وتهيئة فر�ص التدري�س والتعلم �أمام الأجيال املتالحقة و�إعدادها مهني ًا
و�أكادميي ًا (�أبو كا�شف� ،1999 ،ص.)86
وعلى الرغم من مرور التعليم التقني يف فل�سطني خالل القرن املا�ضي بظروف قا�سية،
�إال �أنه مت تطوير م�ؤ�س�سات تعليمية تقنية قادرة �إىل حد ما على مواكبة التطورات الدولية يف
�إمكانياتها ومدر�سيها وبراجمها ،ففي قطاع غزة مت تطوير مركز تدريب غزة التابع لوكالة
الغوث الدولية لي�صبح كلية جمتمع تدريب غزة الحتوائه على تخ�ص�صات تقنية وذلك يف عام
2000م ،و�أن�شئت كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يون�س عام  ،1990ثم كلية فل�سطني
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التقنية عام  ،1992وهما حتت �إ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،ويف عام  1998مت
�إن�شاء كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية يف مدينة غزة ،وهي م�ؤ�س�سة �أكادميية عامة متنح
درجة الدبلوم املتو�سط ،وفيما يلي تف�صيل للتخ�ص�صات التي تت�ضمنها كل كلية من هذه
الكليات:
 كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يون�س ،وت�ضم التخ�ص�صات التالية :ال�صيدلة ،املراقبةال�صحية ،والربجميات وقواعد البيانات ،والهند�سة املعمارية ،وتكنولوجيا الراديو والتليفزيون،
والهند�سة املدنية ،و�إدارة الأعمال ،واملحا�سبة ،وال�سكرتارية وال�سجل الطبي ،والإدارة املالية
وامل�رصفية (كلية العلوم والتكنولوجيا.)2004 ،
 كلية فل�سطني التقنية بدير البلح ،وت�ضم التخ�ص�صات التالية :تكنولوجيا احلا�سوب،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية،والهند�سة امليكانيكية ،والربجميات وقواعد البيانات،
والإدارة و�أمتتة املكاتب ،وفنون التليفزيون ،وت�صميم الأزياء وت�صنيع املالب�س ،واملو�سيقى،
والفندقه (كلية فل�سطني التقنية.)2004 ،
 كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية بغزة ،وت�ضم ( )22تخ�ص�ص ًا موزعة على ثمانية �أق�سامهي :ق�سم تكنولوجيا احلا�سوب واملهن ال�صناعي ،وق�سم تكنولوجيا املعلومات ،وق�سم العلوم
الإدارية واملالية ،وق�سم العلوم الرتبوية ،وق�سم املهن الهند�سية ،وق�سم املهن ال�صحية ،وق�سم علوم
ت�أهيل املعاقني ،وق�سم الدرا�سات الإن�سانية (كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية.)2006 ،
 كلية جمتمع تدريب غزة التابع لوكالة الغوث الدولية ،وت�ضم برناجمني رئي�سني هما ،برنامجالأق�سام التقنية وي�شمل عدة تخ�ص�صات مثل:العالج طبيعي ،والهند�سة املعمارية ،والهند�سة
املدنية ،والتجارة ،و�أنظمة احلا�سوب ،وت�صميم جرافيك ،وااللكرتونيات ال�صناعية،
واالت�صاالت� .أما الربنامج الثاين فهو برنامج الأق�سام املهنية ،وي�شمل عدة تخ�ص�صات مثل:
املباين ،والنجارة ،والتربيد والتكييف ،والتجهيزات الكهربائية ،وميكانيكا ال�سيارات (كلية
جمتمع تدريب غزة.)2006 ،
ونظراً لق�رص عمر التعليم التقني ب�صورته احلقيقية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،فقد وجد
الباحثون �رضورة ملحة لدرا�سة واقعه ،والتعرف �إىل م�شكالته وعقباته على كافة الأ�صعدة،
وذلك لتطوير براجمه و�إمكانياته املادية والب�رشية ،لدفعه �إىل الأمام حتى يرقى �إىل �أعلى
امل�ستويات ،ومن �أبرز تلك الدرا�سات :درا�سة الزعانني وحمدان ( ،)2003وهدفت �إىل
معرفة مدى ا�ستخدام مدر�سي ومدربي الكليات التقنية بغزة تقنيات التعليم ،وا�ستخدمت
الدرا�سة لهذا الغر�ض ا�ستبانة ،و�أظهرت النتائج تدين م�ستوى توظيف بع�ض التقنيات التعليمية،
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كما بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات ا�ستخدام املدر�سني/
املدربني للو�سائل التعليمية تعزى للم�ؤ�س�سة التعليمية .ودرا�سة البحي�صي ( ،)2001وهدفت
�إىل درا�سة واقع مهارات التدري�س لدى مدر�سي الكليات التقنية ،ومتثلت �أداتا الدرا�سة يف
ا�ستبانة توافر للو�سائل التعليمية ،وا�ستبانة موجهة للطلبة حول مهارات املدر�سني يف ا�ستخدام
تلك الو�سائل ،ووجد �أن مدر�سي تلك الكليات تعوزهم العديد من مهارات ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم توافر �أجهزة الو�سائل التعليمية املتطورة يف الكليات
التقنية ،ومن ناحية �أخرى �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
بني عدم توافر الو�سائل التعليمية املتطورة وانخفا�ض مهارات ا�ستخدام تلك الو�سائل لدى
مدر�سي الكليات التقنية .ودرا�سة �أبو جراد ( ،)2000وهدفت �إىل التعرف �إىل درا�سة واقع
التعليم التقني يف فل�سطني ،ومتثلت �أداتا الدرا�سة يف ا�ستبانتني للطلبة واملدر�سني ،وكان من
�أهم نتائجها عدم توافر الكفاية الالزمة لطرق التدري�س وو�سائل االت�صال التعليمية من حيث
التوافر واال�ستخدام ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفاية الالزمة
لتوافر وا�ستخدام طرق التدري�س وو�سائل االت�صال التعليمية تعزى للم�ؤ�س�سة التعليمية.
ودرا�سة الع�صار ( ،)1999وهدفت �إىل التعرف �إىل واقع نظام التدريب املهني يف لواء غزة،
وا�ستخدم الباحث لهذا الغر�ض جمموعة من اال�ستبانات املوجهة للطلبة واملدربني ،وبينت
نتائج الدرا�سة �أن �أهم امل�شاكل التي تواجهها مراكز التدريب املهني تتمثل يف :نق�ص التمويل
والدعم املايل ،ونق�ص العدد وو�سائل التدريب ،وقدم املناهج وعدم حتديثها ،و�أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة عقد دورات فنية وتربوية للمدربني .ودرا�سة ال�سيد ( ،)1999وا�ستهدفت التعرف
�إىل اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف التجهيزات التكنولوجية وعالقة ذلك بدرجة
ا�ستخدامهم �إ ّياها ،ومتثلت �أداتا الدرا�سة يف مقيا�س لالجتاهات وا�ستبانة لدرجة ا�ستخدام
التجهيزات التكنولوجية ،حيث مت توزيعهما على طلبة كليات الرتبية بجامعة جنوب الوادي،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات �أع�ضاء
هيئة التدري�س وبني توظيفهم التجهيزات التكنولوجية .ودرا�سة النريب ( ،)1998وهدفت
�إىل التعرف �إىل واقع منهاج التعليم التقني يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني ،وقد
متثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة تغطي �أبعاد واقع منهاج التعليم التقني ،و�أظهرت النتائج �أن
هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف �إدراك الواقع تعزى ملتغري امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وقد �أو�صت
الدرا�سة بتطوير كفاءة العاملني يف جمال التعليم التقني .وورقة عمل العب�سي ( ،)1998وهي
بعنوان التدريب املهني والعلمي و�أثره يف واقع املجتمع الفل�سطيني التي قدمت يف ور�شة
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عمل التدريب املهني والعلمي :واقع وطموح بتاريخ  1998/6/7بغزة ،وكان من �أهم
تو�صياتها :تخ�صي�ص ميزانية كافية للتدريب املهني والتقني ،وتوفري الكتب العلمية والعملية
املتخ�ص�صة يف جماالت العلوم التقنية املختلفة.
لقد بينت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن التعليم التقني يعاين من م�شكالت متعددة منها:
النق�ص يف الكادر امل�ؤهل واملدرب وخا�صة يف جمال اخلربة العملية ومواكبة التقدم التقني
وتوظيف التقنية يف التعليم التقني ،وقلة الت�أهيل الرتبوي للمدر�سني واملدربني ،وقدم املناهج
وعدم مالءمتها مع التغريات التقنية ،وغياب �آلية حتديث املناهج ،ونق�ص العدد وو�سائل
التدريب ،و�أو�صى العديد من هذه الدرا�سات ب�رضورة بلورة �سيا�سة وا�ضحة وحمددة للتدريب
املهني يف فل�سطني ،وعقد دورات فنية وتربوية للمدر�سني واملدربني ،و�إدخال موا�ضيع مهنية
جديدة.
وملا كان قدم املناهج وعدم مالءمتها مع التغريات التقنية ،وغياب �آلية حتديث املناهج هما
من �أبرز امل�شكالت التي يعاين منها التعليم التقني ،تربز احلاجة للحديث عن �أهمية الت�صميم
والتطوير التعليمي وامتالك مدر�سي التعليم التقني وممار�ستهم لعملياته املختلفة.
ويعرف الت�صميم التعليمي ب�أنه “عملية حتديد املوا�صفات التعليمية الكاملة لأحداث
التعليم وم�صادره ،كنظم كاملة للتعليم عن طريق تطبيق مدخل منهجي منظم قائم على حل
امل�شكالت ،ويف �ضوء نظريات التعليم والتعلم ،بهدف حتقيق تعليم كفء وفعال” ،وت�شمل
خمرجات عملية الت�صميم حتليل وحتديد احلاجات واملهمات والأهداف التعليمية ،وخ�صائ�ص
املتعلمني ،واملحتوى التعليمي وا�سرتاتيجيات تنظيمية ،واالختبارات وا�سرتاتيجية التعليم
العامة ،وموا�صفات م�صادر التعلم .و ُيعرف التطوير التعليمي ب�أنه العملية الوا�سعة وال�شاملة
التي تت�ضمن الإجراءات التنفيذية لتحويل املوا�صفات والأحداث التعليمية �إىل م�صادر تعلم
و�/أو خطط درو�س ،كنظم تعليمية كاملة ومتكاملة ،و�إجازتها ،بهدف زيادة كفاءة التعليم
وفعاليته ،عن طريق تطبيق مدخل منهجي منظم قائم على حل امل�شكالت ،يت�ضمن عمليات:
التحليل والت�صميم والتقومي واال�ستخدام والتح�سني والإدارة (خمي�س-2003 ،ب،
�ص.) 9-8
ويعرف �سالمة (� ،2002ص )19الت�صميم التعليمي ب�أنه “علم يبحث يف كافة الإجراءات
والطرق املنا�سبة لتحقيق نتائج مرغوب فيها ،وال�سعي لتطويرها حتت �رشوط معينة” .ويعرف
قطامي؛ �أبو جابر وقطامي (� ،2002ص )100الت�صميم التعليمي ب�أنه “�إجراءات خمتلفة
تتعلق باختيار املادة التعليمية املراد ت�صميمها وحتليلها وتنظيمها وتطويرها وتقوميها ملناهج
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تعليمية ت�ساعد املتعلم على التعلم بطريقة �أ�رسع و�أف�ضل من ناحية ،و�إتباع الطرائق التعليمية
ب�أقل جهد ووقت ممكنني من ناحية �أخرى” .ويرى احليلة (� ،1999ص� )27أن الت�صميم
التعليمي هو “علم وتقنية يبحث يف و�صف �أف�ضل الطرق التي حتقق النتائج التعليمية املرغوب
فيها وتطويرها ،وفق �رشوط معينة ”� .أما كارل ورو�ساليند فيعرفان الت�صميم التعليمي على
�أنه التطوير النظامي للموا�صفات التعليمية با�ستخدام نظريات التعلم والتعليم ل�ضمان جودة
التعليم ،وهو عبارة عن العملية الكلية لتحليل حاجات و�أهداف التعلم ،ولتطوير نظام الأداء
لتحقيق تلك احلاجات (.)Seels & Richy, 1994
ويتميز الت�صميم التعليمي ب�أنه يركز على املتعلم واحتياجاته من خالل حتديد ما يعرفه
املتعلم وما يحتاج ملعرفته ،وتهيئة الظروف التي ت�سهل تعلمه ،وترجمة املخرجات التعليمية
يف �شكل غايات و�أهداف ميكن قيا�سها (Johnson & Foa, 1996, p.12; Branch, 1994,
.)p.26

ويرى برات �أن الت�صميم التعليمي يعمل على توجيه االنتباه �إىل الأهداف التعليمية ،ويزيد
من احتمال فر�ص جناح املعلم يف تعليم املادة التعليمية ،كما يعمل على توفري الوقت واجلهد،
وت�سهيل التفاعل والتن�سيق بني الأع�ضاء م�صممي الربامج التعليمية ،كما يقلل الت�صميم من التوتر
الذي قد ين�ش�أ عن اتباع طرق تعليمية ع�شوائية (قطامي؛ قطامي وحمدي� ،1994 ،ص.)8
ولكي يقوم امل�صمم بالت�صميم ال�سليم للربنامج التعليمي ،يجب �أن ي�ستخدم �أدوات منا�سبة
لهذا الت�صميم ،وتُعد مناذج الت�صميم التعليمي هي الأداة املطلوبة للم�صمم ،حيث ت�ساعد النماذج
على ر�سم اخلطط وحتديد �أف�ضل الأن�شطة والطرائق التي توجه العمل نحو حتقيق الأهداف
املحددة ،كما ت�ساعد على و�صف العمليات والإجراءات والتفاعالت يف عمليات الت�صميم
والتطوير التعليمي ،وميكن من خالل مناذج الت�صميم التنب�ؤ بالتعلم الفعال ،وذلك يف حالة
التطبيق اجليد للأن�شطة والإجراءات املت�ضمنة فيها (خمي�س-2003 ،ب� ،ص.)59-58
وتعددت مناذج الت�صميم التعليمي يف العقود الثالثة الأخرية من القرن الع�رشين ،وتتباين هذه
النماذج يف �أهدافها ،فمنها النماذج ال�شاملة ،ومنها ما ي�صلح لبناء املواقف التعليمية ،ومنها
ما ينا�سب �إعداد املقررات وبرامج التدريب ،ومنها ما هو منا�سب لت�صميم الدرو�س وغريها،
وفيما يلي �أبرز مناذج الت�صميم التعليمي و�أ�شهرها :منوذج ديريك رونرتي  ،1976ومنوذج
جريولد كمب ( ،)Kempومنوذج “ديك وكريي” لت�صميم املواد التعليمية واملوديوالت،
ومنوذج اجلزار  ،1992ومنوذج خمي�س  (2003امل�شار �إليه يف كمب.)1987 ،
ومن الدرا�سات التي تناولت عمليات ت�صميم التعليم ب�شكل عام ،ومناذج الت�صميم ب�شكل
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خا�ص :درا�سة �أبو �سويرح ( ،)2009وهدفت هذه الدرا�سة �إىل بناء برنامج تدريبي قائم
على الت�صميم التعليمي با�ستخدام خطوات منوذج (كمب ،)1985 ،وتو�صلت النتائج �إىل
فعالية الربنامج التدريبي القائم على الت�صميم التعليمي يف تنمية بع�ض املهارات التقنية لدى
معلمي منهاج التقنية بقطاع غزة .ودرا�سة العجرمي ( ،)2005التي هدفت �إىل بناء برنامج
تعليمي مقرتح قائم على املوديوالت يف م�ساق الت�صوير ال�ضوئي وذلك با�ستخدام خطوات
منوذج (خمي�س )2003 ،للت�صميم التعليمي ،و�أو�ضحت النتائج فعالية ا�ستخدام الربنامج
التعليمي القائم على املوديوالت يف رفع م�ستوى حت�صيل الطلبة للمهارات العملية الالزمة
لإنتاج ال�صورة الفوتوغرافية التعليمية .ودرا�سة �أبو جحجوح ( ،)2005وهدفت �إىل بناء
برنامج تعليمي حمو�سب تفاعلي ،واكت�شاف فعاليته يف تنمية التنور البحثي ،با�ستخدام منوذج
(اجلزار) للت�صميم التعليمي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك فروقًا ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات طلبة املجموعة التجريبية ومتو�سطي درجات طلبة املجموعة ال�ضابطة على
اختبار التنور البحثي ،ل�صالح املجموعة التجريبية .ودرا�سة احلناوي ( ،)2005وهدفت �إىل
الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الأداء التدري�سي لدى الطلبة املعلمني بق�سم الرتبية
التقنية يف جامعة الأق�صى ،وا�ستخدم الباحث لذلك منوذج (خمي�س )2003 ،للت�صميم
التعليمي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تنمية الأداء التدري�سي
ككل للطلبة املعلمني .ودرا�سة ربيع ( ،)2001وهدفت �إىل التعرف �إىل �أثر نظام تعليمي
قائم على الكمبيوتر التعليمي يف حت�صيل الطالب املعلم لبع�ض املفاهيم العلمية ،حيث قامت
الباحثة بتطوير النظام التعليمي وفق ًا لنموذج (اجلزار) للت�صميم التعليمي ،و�أظهرت النتائج
�أن النظام له �أثر فعال يف رفع م�ستوى حت�صيل الطالبات املفاهيم العلمية التي �شملها النظام
التعليمي.
لقد تبني من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن عملية بناء الربامج التعليمية �أو املناهج الدرا�سية
يجب �أن تتم با�ستخدام مناذج الت�صميم التعليمي ،و�أو�ضحت النتائج فعالية تلك الربامج
التعليمية يف رفع م�ستوى حت�صيل الطلبة ومهاراتهم العملية يف املو�ضوعات املختلفة .وت�ؤكد
هذه اخلال�صة على �أهمية امتالك املدر�سني وممار�ستهم عمليات ت�صميم التعليم وتطويره حتى
يتمكن املدر�س من تطوير براجمه ومقرراته الدرا�سية ب�أ�سلوب علمي نظامي �سليم ،وهذا
ما حتاول الدرا�سة احلالية بحثه ،ولقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف حتديد قائمة
عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها مدر�سو التعليم التقني وليمار�سوها عند تطوير
مقرراتهم الدرا�سية.
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ي�أتي ال�شعور مب�شكلة الدرا�سة من خالل مالحظة الباحث ندرة الأبحاث والدرا�سات التي
تناولت التعليم التقني يف قطاع غزة ال �سيما بعد العام  2000ميالدي ،كما �أن الباحث،
ومن خالل احتكاكه بالعديد من مدر�سي كليات التعليم التقني؛ الحظ �أن هناك ندرة يف توافر
الكتب واملقررات الدرا�سية املنا�سبة واملعتمدة يف التخ�ص�صات التقنية املختلفة ،وهذا ي�ؤكد
على �رضورة قيام املدر�سني بتطوير مقرراتهم الدرا�سية ال�سيما من خالل عمليات ت�صميم
التعليم الذي مير مبراحل وخطوات منظمة ،وي�أخذ يف االعتبار جميع العوامل التي ت�ؤثر يف
فعالية التعليم والتعلم ،ولتحقيق ذلك البد له�ؤالء املدر�سني من التمكن من تلك العمليات
والقدرة على توظيفها لإعداد تلك املقررات على الوجه ال�صحيح ،ومن هنا جاءت هذه
الدرا�سة لتك�شف عن حقيقة امتالك هذه العمليات وممار�ستها على �أر�ض الواقع لدى مدر�سي
التعليم التقني بقطاع غزة .وعليه فقد حتددت م�شكلة الدرا�سة يف العبارة التالية« :ما واقع
ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة».

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التو�صل �إىل قائمة بعمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها
مدر�سو التعليم التقني والتي ميار�سونها عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية ،والتعرف �إىل درجة
امتالك وممار�سة مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة هذه لعمليات من وجهة نظرهم ،كما
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني لعمليات
ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم لها عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية ،وكذلك الك�شف عن
ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك مدر�سي التعليم التقني وممار�ستهم
عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية.

�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها مدر�سو التعليم التقني وميار�سونها عند
تطوير مقرراتهم الدرا�سية؟
 .2ما درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة وممار�ستهم لعمليات ت�صميم التعليم
عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني عمليات
ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم �إ ّياها عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات امتالك مدر�سي كليات
التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات ممار�سة مدر�سي كليات
التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية؟
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� .1أُجريت هذه الدرا�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2007-2006م
يف قطاع غزة بفل�سطني.
 .2تناولت هذه الدرا�سة التعرف �إىل درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة

½

حدود الدرا�سة

f
`

تبدو �أهمية هذه الدرا�سة يف التايل:
 .1تتناول الدرا�سة احلالية مو�ضوع ًا حيوي ًا يف البيئة الفل�سطينية ال�سيما يف �ضوء زيادة وتو�سع
م�ؤ�س�سات التعليم التقني يف ال�سنوات الأخرية من ناحية ،ويف ظل قلة الدرا�سات والبحوث
التي تتناول التعليم التقني عموم ًا يف قطاع غزة من ناحية �أخرى.
 .2قد ي�ستفيد املدر�سون واملخت�صون يف التعليم التقني ،وكذلك خرباء تقنية التعليم من قائمة
عمليات ت�صميم التعليم التي مت التو�صل �إليها يف الدرا�سة احلالية ،وذلك يف تطوير كفاءة
املدر�سني واملقررات والربامج الدرا�سية.
 .3رمبا ي�ستفيد من تو�صيات الدرا�سة احلالية باحثون �آخرون يف بحث جوانب �أخرى مكملة
ملو�ضوعه.
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�أهمية الدرا�سة
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 .1ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني درجة
امتالك مدر�سي التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم لها عند تطوير
مقرراتهم الدرا�سية.
 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات
امتالك مدر�سي كليات التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات
ممار�سة مدر�سي كليات التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية.
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وممار�ستهم عمليات ت�صميم التعليم.
 .3طبقت �أداة هذه الدرا�سة على جميع مدر�سي ومدر�سات كليات التعليم التقني بقطاع غزة.

م�صطلحات الدرا�سة الإجرائية

ت�صميم التعليم :هو عملية التخطيط للتعليم يف �إطار مفهوم النظم ،حيث ت�ستخدم هذه
العملية طرق ًا و�أ�ساليب علمية لدرا�سة امل�شكالت واحلاجات التعليمية ،و�إيجاد احللول املنا�سبة
لها ،وتقومي ما تتو�صل �إليه من نتائج �أو حلول (كمب� ،1987 ،ص.)13-11
التعليم التقني :هو نوع من �أنواع التعليم العايل النظامي الذي ت�ؤديه م�ؤ�س�سات تعليمية ملدة
ال تقل عن �سنتني بعد الدرا�سة الثانوية العامة ودون امل�ستوى اجلامعي ،ويت�ضمن �إعداد الطلبة
تربوي ًا وتوجيههم �سلوكيا ،و�إك�سابهم مهارات وقدرات عملية ومعارف علمية متكنهم بعد
تخرجهم من القيام مب�س�ؤولية الت�شغيل والإنتاج وال�صيانة واخلدمات ،والتي متثل يف م�ستواها
حلقة و�صل بني املخططني واالخت�صا�صيني (خريجي اجلامعات) من جهة والعمال املاهرين
(خريج الثانويات املهنية -التعليم املهني) من جهة �أخرى ،ولهم القدرة على ترجمة اخلطط
الإنتاجية واخلدمية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع العمال املاهرين (�أبو �سل،1990 ،
�ص.)445

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

اتبع الباحث املنهج التحليلي الو�صفي يف التو�صل �إىل قائمة عمليات ت�صميم التعليم التي
يجب �أن ميتلكها وميار�سها مدر�سو التعليم التقني عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية ،كما مت �إتباع
نف�س املنهج يف �إعداد ا�ستبانة عمليات ت�صميم التعليم وتوزيعها للك�شف عن درجة امتالك
وممار�سة مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة هذه العمليات.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتمثل جمتمع الدرا�سة يف جميع مدر�سي ومدر�سات كليات التعليم التقني الأربع وهي:
كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يون�س ،وكلية فل�سطني التقنية بدير البلح ،وكلية جمتمع
تدريب غزة التابع لوكالة الغوث الدولية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية -غزة،
والبالغ عددهم ( )279مدر�س ًا ومدر�سة .وقد طبقت الدرا�سة احلالية على جميع مدر�سي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أق�سام الكليات الأربع� ،إال �أن عدد الذين ا�ستجابوا منهم على �أداة الدرا�سة ( )155مدر�س ًا
ومدر�سة ،وذلك بن�سبة ( )%55.6من �أفراد جمتمع الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )1يبني توزيع
�أفراد العينة على كل كلية من هذه الكليات.

275

املجلد  11العدد  2يونيو 2010

�أدوات الدرا�سة
¡``
````````Y CG I

```Y

`G Ä
½

 -1قائمة عمليات ت�صميم التعليم
قام الباحث ب�إعداد قائمة عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها وميار�سها مدر�سو
التعليم التقني عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية ،واتبع يف ذلك اخلطوات التالية:
 الرجوع �إىل الدرا�سات والبحوث ال�سابقة وكذلك الرجوع �إىل الأدب الرتبوي يف جمالت�صميم التعليم وتطويره لإعداد القائمة الأولية بعمليات ت�صميم التعليم ،حيث ا�شتملت
هذه القائمة على ( )61عملية فرعية موزعة على �أربع مراحل رئي�سة هي :مرحلة التحليل،
ومرحلة الت�صميم ،ومرحلة التطوير ،ومرحلة التقومي.
 توزيع القائمة الأولية للعمليات على جمموعة من املخت�صني واملهتمني يف جمايل التعليمالتقني وتكنولوجيا التعليم لتحكيمها ،و�إبداء مالحظاتهم عليها من تعديل �أو حذف �أو
�إ�ضافة .ومن �أبرز مقرتحات ومالحظات املحكمني ما يلي:
 الإجماع على املراحل الأربع الرئي�سة لعمليات ت�صميم التعليم التي ت�ضمنتها القائمة. التعديل يف بع�ض الفقرات لت�صبح �أكرث و�ضوح ًا من خالل �إ�ضافة �أمثلة تبني املق�صودبالفقرة ،ومن تلك الفقرات ما يلي:
* اقرتاح احللول التعليمية املنا�سبة وترتيب �أولوياتها ،لت�صبح (ت�صميم تعليم قائم على ا�ستخدام
ال�شبكات ،عرو�ض فيديو و�أفالم متحركة� ،أو و�سائل متعددة� ،أو موديوالت� ،أو بناء مقرر
جديد ….).
* حتديد نوع املنتج التعليمي املطلوب تطويره ،لت�صبح (ت�صميم و�إنتاج مقرر جديد� ،أو
الكرتونيا� ،أو �إعادة �صياغة املقرر ب�أ�سلوب املوديويالت �أو
مقررا
تطوير مقرر موجود لي�صبح ً
ً
احلقائب التعليمية .).....

10
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كلية العلوم
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31

كلية فل�سطني
التقنية
42

كلية جمتمع
تدريب غزة
48

كلية جمتمع العلوم املهنية
والتطبيقية
34
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* و�صف مكونات املنتج التعليمي ،لت�صبح (الن�ص امل�سموع ،ال�صور والر�سوم الثابتة ،ال�صور
والر�سوم املتحركة ،الو�سائل امللمو�سة املج�سمة ،عدد الن�سخ املطلوبة).
 حذف الفقرات التالية من عملية �إعداد ال�سيناريو يف مرحلة التطوير:* حتديد نوعية املعاجلة املنا�سبة (القوالب الفنية).
* جتهيز لوحة الأحداث.
* تقومي اال�سكت�شات الأولية.
وبعد �إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون تكونت قائمة عمليات ت�صميم التعليم يف
�صيغتها النهائية من ( )58عملية فرعية توزعت على �أربع مراحل رئي�سة هي :مرحلة التحليل
( )16عملية ،ومرحلة الت�صميم ( )16عملية ،ومرحلة التطوير ( )17عملية ،ومرحلة التقومي
( )9عمليات.
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 -2ا�ستبانة عمليات ت�صميم التعليم
تكونت ا�ستبانة عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها وميار�سها مدر�سو التعليم
التقني عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية يف �صورتها النهائية من ( )58عملية فرعية توزعت
على �أربع مراحل رئي�سة هي :مرحلة التحليل ( )16عملية ،ومرحلة الت�صميم ( )16عملية،
ومرحلة التطوير ( )17عملية ،ومرحلة التقومي ( )9عملية ،وقد مت اعتماد التدرج الرباعي
للبدائل (بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،ال �أمتلكها «ال �أمار�سها») للتعرف
�إىل درجة امتالك وممار�سة مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة العمليات ال�سابقة .ومت الت�أكد
من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على جمموعة من املخت�صني يف جمايل التعليم التقني وتكنولوجيا
التعليم لتحكيمها ،حيث قام ه�ؤالء املحكمون بالتعديل يف �صياغة بع�ض فقرات اال�ستبانة
بحيث �أ�صبحت �أكرث دقة وحتديداً ،وقد قام الباحث بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية
ع�شوائية (ا�ستبعدت من عينة الدرا�سة) بلغت ( )25مدر�س ًا من مدر�سي كليات التعليم
التقني ،وذلك حل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي ،حيث مت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون
( )Pearsonبني جمموع درجات كل مرحلة من مراحل اال�ستبانة الأربع مع املجموع الكلي
لدرجات جميع فقراتها ،وبلغت هذه املعامالت ( )0.91 ،0.85 ،0.77 ،0.81للمراحل
الأربع على الرتتيب ،وجميع قيم معامالت ارتباط بري�سون دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوي داللة
( )0.01وهذا ي�شري �إيل �صدق اال�ستبانة وتعبريها عن عمليات ت�صميم التعليم.
ومت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة عن طريق التجزئة الن�صفية وح�ساب معامالت �ألفا كرونباخ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )Cronbachلال�ستبانة كلها ولكل مرحلة من مراحلها الأربع ،كما هو مو�ضح من اجلدول
رقم (.)2
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للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة قام الباحث باخلطوات التالية:
� -1إعداد قائمة عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها وميار�سها مدر�سو التعليم
التقني عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية.
 -2حتويل قائمة املعايري �إىل ا�ستبانة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها.
 -3توزيع اال�ستبانة على جميع مدر�سي كليات التعليم التقني الأربع بقطاع غزة وهي :كلية
العلوم والتكنولوجيا ،وكلية فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية جمتمع العلوم
املهنية والتطبيقية.
 -4حتديد ن�سب امتالك وممار�سة عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي كل كلية من كليات
التعليم التقني الأربع على حدة ،وكذلك الن�سبة الكلية المتالك وممار�سة هذه العمليات يف
الكليات الأربع مع ًا.
 -5حتديد �إن كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك مدر�سي التعليم التقني
وممار�ستهم عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 -6حتليل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها.
� -7صياغة تو�صيات الدرا�سة يف �ضوء النتائج.

`G Ä

�إجراءات التنفيذ

½

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن قيم معامالت الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ ترتاوح ما بني
( ،)0.94-0.85وبطريقة التجزئة الن�صفية ترتاوح ما بني ( ،)0.88-0.79وهذا ي�شري
�إيل ثبات اال�ستبانة و�صالحيتها جلمع البيانات من عينة الدرا�سة.
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 مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ( ،)Pearsonحل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي ال�ستبانةعمليات ت�صميم التعليم ،وكذلك حل�ساب معامالت االرتباط بني درجة االمتالك ودرجة
املمار�سة لدى عينة الدرا�سة.
 مت ا�ستخدام �أ�سلوب التجزئة الن�صفية ومعامل �ألفا كرونباخ ( )Cronbachحل�ساب ثباتاال�ستبانة.
 مت ا�ستخدام املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ،للك�شف عن درجة امتالكمدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة وممار�ستهم عمليات ت�صميم التعليم.
 مت ا�ستخدام �أ�سلوب حتليل التباين الأحادي ،للتعرف �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائيةبني متو�سطات درجات امتالك مدر�سي كليات التعليم التقني وممار�ستهم عمليات ت�صميم
التعليم.
 مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ( (Scheffe Testللتعرف �إىل داللة فروق املتو�سطات بنياملجموعات الثنائية يف درجة امتالك وممار�سة عمليات ت�صميم التعليم

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

ن�ص ال�س�ؤال الأول على :ما عمليات ت�صميم التعليم التي يجب �أن ميتلكها وميار�سها
مدر�سو التعليم التقني عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية ؟،
ولقد متت الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل �ضمن �إجراءات الدرا�سة ،حيث تو�صل الباحث �إىل
قائمة بعمليات ت�صميم التعليم ،التي ا�شتملت يف �صيغتها النهائية على ( )58عملية فرعية
توزعت على �أربع مراحل رئي�سة هي :مرحلة التحليل ( )16عملية ،ومرحلة الت�صميم ()16
عملية ،ومرحلة التطوير ( )17عملية ،ومرحلة التقومي ( )9عمليات .وقد اقرتح الباحث
منوذج ًا يو�ضح املراحل الأربع الرئي�سة لعمليات ت�صميم التعليم ،و�أبرز العمليات الفرعية التي
تت�ضمنها كل مرحلة من تلك املراحل ،وال�شكل التايل رقم ( )1يو�ضح هذا النموذج:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

د .ف�ؤاد عياد

واقع ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

280

املجلد  11العدد  2يونيو 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :ما درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة وممار�ستهم
عمليات ت�صميم التعليم عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية؟» .ولذلك قام الباحث بح�ساب
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية المتالك وممار�سة عمليات ت�صميم التعليم
لدى كل كلية من الكليات الأربع ،وللكليات الأربع مع ًا كما يت�ضح يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
درجة امتالك وممار�سة مدر�سي التعليم التقني بقطاع غزة لعمليات ت�صميم التعليم
الكلية

درجة املمار�سة

درجة االمتالك
املتو�سط

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

العلوم والتكنولوجيا

144.8

10.5

62.4

128.6

10.2

55.4

فل�سطني التقنية

130.0

15.6

56.0

118.3

13.9

50.9

جمتمع تدريب غزة
جمتمع العلوم املهنية
والتطبيقية
الكليات الأربع مع ًا

144.5

23.0

62.3

132.2

23.1

56.9

111.2

4.8

47.9

100.9

9.2

43.5

133.4

20.7

57.5

120.8

16.9

52.0

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن ن�سبة امتالك مدر�سي كليات التعليم التقني بقطاع غزة
عمليات ت�صميم التعليم هي ( ،)%57.5و�أن ن�سب امتالك هذه العمليات لدى مدر�سي
كل كلية من الكليات الأربع هي ( )%9.47( ،)%3.62( ،)%0.56( ،)%4.62ح�سب
ترتيبها يف اجلدول.
كما يت�ضح من اجلدول �أن ن�سبة ممار�سة مدر�سي كليات التعليم التقني بقطاع غزة عمليات
ت�صميم التعليم هي ( ،)%52.0و�أن ن�سب امتالك هذه العمليات لدى مدر�سي كل كلية من
الكليات الأربع هي ( )%5.43( ،)%9.56( ،)%9.50( ،)%4.55ح�سب ترتيبها يف
اجلدول.
ويتبني من هذه النتائج انخفا�ض درجتي امتالك وممار�سة مدر�سي كليات التعليم التقني
بقطاع غزة عمليات ت�صميم التعليم .وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها
كل من الزعانني وحمدان (� ،)2003أبو جراد ( ،)2000الع�صار (،)1999
درا�سة ٍ
العب�سي ( ،)1998فقد بينت هذه الدرا�سات �أن التعليم التقني يعاين من قلة الت�أهيل الرتبوي
للمدر�سني واملدربني ،وعدم وجود الفر�ص الكافية لتطوير مهاراتهم التعليمية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على“ :هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني درجة امتالك
مدر�سي التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم لها عند تطوير مقرراتهم
الدرا�سية؟”.
وللإجابة علي هذا ال�س�ؤال قام الباحث باختبار الفر�ض الأول الذي ين�ص على “ال
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني درجة امتالك
مدر�سي التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم �إ ّياها عند تطوير مقرراتهم
الدرا�سية” .والختبار هذا الفر�ض قام الباحث بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني درجة
االمتالك ودرجة املمار�سة لدى مدر�سي كل كلية ،ولدى كليات التعليم التقني الأربع مع ًا،
واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()4
معامالت ارتباط بري�سون بني درجة االمتالك ودرجة املمار�سة لدى
مدر�سي كليات التعليم التقني
الكلية

معامل ارتباط بري�سون

درجات احلرية قيمة (ر) املجدولة

العلوم والتكنولوجيا

*0.367

29

0.355

فل�سطني التقنية

*0.370

40

0.304

جمتمع تدريب غزة

*0.297

46

0.288
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وميكن �أن تعزى النتيجة ال�سابقة �إىل حداثة التجربة الفل�سطينية يف جمال التعليم التقني،
فمعظم كليات التعليم التقني املوجودة يف قطاع غزة �أن�شئت يف العقد الأخري من القرن
الع�رشين ،وهي بالتايل تفتقر ن�سبي ًا �إىل اخلرباء واملخت�صني يف جمال تطوير التعليم التقني من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن معظم مدر�سيها لي�س لديهم اخلربة التدري�سية الكافية ،كما ميكن
�أن يعزى ذلك �إىل �أن معظم الهيئة التدري�سية يف هذه الكليات من املهند�سني �أو املخت�صني
الأكادمييني ممن لي�س لديهم �أي ت�أهيل تربوي ،كما يالحظ �أن �إدارات هذه الكليات تركز
على تطوير البيئة التعليمية والإمكانات املادية والتجهيزات املخربية �أكرث من تركيزها على
تطوير الأداء التعليمي للمدر�سني ،ومن الأ�سباب التي ميكن �أن تعزى لها هذه النتيجة �أن جمال
ت�صميم التعليم من املجاالت احلديثة ن�سبي ًا وال يتوافر يف البيئة الفل�سطينية �إال العدد القليل من
املخت�صني يف هذا املجال ،مما يعني قلة املدربني واخلرباء املطلوبني لتدريب املدر�سني/املدربني
يف القطاعات التعليمية املختلفة ب�شكل عام ،ويف التعليم التقني ب�شكل خا�ص.

281
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واقع ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم
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الكلية

معامل ارتباط بري�سون

جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية
الكليات الأربع مع ًا

درجات احلرية قيمة (ر) املجدولة

*0.353

32

0.349

* *0.442

153

0.208

* دالة عند م�ستوى داللة ( * * ,)0.05دالة عند م�ستوى داللة (.)0.01

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن جميع قيم معامالت ارتباط بري�سون دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( ،(0.05وهذا ي�شري �إىل �أنه توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا بني درجة امتالك
مدر�سي التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم ودرجة ممار�ستهم لها ،لذا يرف�ض الفر�ض
ال�صفري ويقبل الفر�ض البديل� ،أي �أنه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني درجة امتالك مدر�سي التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم
ودرجة ممار�ستهم �إ ّياها عند تطوير مقرراتهم الدرا�سية.
وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن انخفا�ض ممار�سة مدر�سي التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم
يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل انخفا�ض امتالكهم لهذه العمليات �أ�ص ً
بدهيا� ،إذ
ال ،ويعد ذلك �أمراً ًّ
�إنّ قلة الت�أهيل �أو التدريب الكايف للمدر�س يف جمال عمليات ت�صميم التعليم �سي�ؤدي بالت�أكيد
�إىل �ضعف ممار�سة هذه العمليات عند قيامه بتطوير مقرراته الدرا�سية �أو �إن�شاء مقررات
درا�سية جديدة ،كما �أن انخفا�ض امتالك املدر�سني عمليات ت�صميم التعليم ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تكوين اجتاهات �سلبية نحو ممار�سة تلك العمليات من ناحية ،وعدم وجود الثقة بالذات
ملحاولة توظيف ما هو متوفر من تلك العمليات من ناحية �أخرى ،مما يعزز تدريجي ًا عدم تنمية
القدرات والتطوير الذاتي يف هذا املجال.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة البحي�صي ()2001؛ التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني عدم توافر الو�سائل التعليمية املتطورة وانخفا�ض مهارات
ا�ستخدام تلك الو�سائل لدى مدر�سي الكليات التقنية .يف حني مل تتفق النتيجة ال�سابقة مع
نتيجة درا�سة ال�سيد ()1999؛ التي تو�صلت �إىل عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية بني اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف التجهيزات التكنولوجية وبني
ا�ستخدامهم �إيّاها.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امتالك مدر�سي كليات التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية؟”.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث باختبار الفر�ض الثاين الذي ين�ص على �أنه “ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات امتالك
مدر�سي كليات التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية”.
والختبار هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل التباين الأحادي ،واجلدول رقم
( )5يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات درجات امتالك مدر�سي كليات
التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم
¡``
````````Y GC I
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيمة (ف) دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا ي�شري
�إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات امتالك مدر�سي كليات التعليم
التقني الأربع عمليات ت�صميم التعليم ،لذا يرف�ض الفر�ض ال�صفري ويقبل الفر�ض البديل� ،أي
�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات
امتالك مدر�سي كليات التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم تعزى للم�ؤ�س�سة التعليمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة النريب ()1998؛ التي �أظهرت �أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية يف �إدراك املعلمني لواقع التعليم التقني تعزى ملتغري امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ونتيجة
درا�سة �أبو جراد ()2000؛ التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفاية الالزمة
لتوافر وا�ستخدام طرق التدري�س وو�سائل االت�صال التعليمية تعزى للم�ؤ�س�سة التعليمية،
وكذلك نتيجة درا�سة الزعانني وحمدان ()2003؛ التي �أو�ضحت �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات ا�ستخدام املدر�سني/املدربني الو�سائل التعليمية تعزى
للم�ؤ�س�سة التعليمية.
وللتعرف �إىل داللة الفروق بني املجموعات الثنائية (كليات التعليم التقني الأربع) يف
درجة امتالك عمليات ت�صميم التعليم مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه لإجراء املقارنات الثنائية،

½

** قيمة «ف» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.01ودرجات حرية ( )3.151هي (.)26.23

f
`

املجموع

66101.484

154

```Y

داخل املجموعات

38947.351

151

257.929

**35.092
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27154.133

3

9051.378
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واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن قيم فروق املتو�سطات لدرجات امتالك عمليات ت�صميم
كل من كلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا من ناحية ،وكلية
التعليم بني ٍ
فل�سطني التقنية من ناحية �أخرى دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αكما �أن قيم
كل من كلية فل�سطني التقنية
فروق املتو�سطات لدرجات امتالك عمليات ت�صميم التعليم بني ٍ
وكلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا من ناحية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية
والتطبيقية من ناحية �أخرى دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)0.05 ≤ α

اجلدول رقم ()6
داللة فروق املتو�سطات بني املجموعات الثنائية يف درجة امتالك
عمليات ت�صميم التعليم
الكلية

كلية فل�سطني
التقنية

كلية جمتمع العلوم
املهنية

كلية جمتمع
تدريب غزة

كلية العلوم
والتكنولوجيا

كلية فل�سطني التقنية

---

---

*14.38393

*14.74347

كلية جمتمع العلوم املهنية

*18.88936

---

*33.27328

*33.63283

كلية جمتمع تدريب غزة

---

---

---

0.035954

كلية العلوم والتكنولوجيا

---

---

---

---

* دالة عند م�ستوى داللة (.)0.05

يف حني �أن قيم الفروق بني متو�سطي درجات كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية جمتمع
تدريب غزة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αوميكن تو�ضيح داللة الفروق بني
املجموعات الثنائية كما يلي:
 -1توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف امتالك عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سط درجات مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا ،ومتو�سطي درجات كلية
فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية ل�صالح مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا.
 -2توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 = αيف امتالك عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سط درجات مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة ،ومتو�سطي درجات كلية
فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية ل�صالح مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة.
 -3توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى( )0.05 ≤ αيف امتالك عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية ل�صالح
مدر�سي كلية فل�سطني التقنية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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 -4ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى( )0.05 ≤ αيف امتالك عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية جمتمع تدريب غزة.
ويتبني من هذه النتائج ما يلي:
�أ� -أن درجة امتالك مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا عمليات ت�صميم التعليم �أعلى من درجة
كل من مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ومدر�سي كلية فل�سطني
امتالكها لدى ٍ
التقنية ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن كلية العلوم والتكنولوجيا مت �إن�شا�ؤها يف العام 1990م ،وهي
بالتايل من �أقدم كليات التعليم التقني يف قطاع غزة.
وا�ستطاعت منذ ذلك احلني ونظراً لعدم وجود املناف�سة �أن ت�ستقطب عدداً كبرياً من
الكفاءات الأكادميية املتميزة يف اجلوانب التخ�ص�صية املختلفة ،كما �أنها تلقت ال �سيما يف
بداية عملها الكثري من الدعم املايل واملادي الداخلي واخلارجي كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة
للتعليم التقني يف قطاع غزة ،ومن ناحية �أخرى ا�ستطاعت �إدارة الكلية ومنذ جميء ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية يف العام � ،1994أن تبتعث الكثري من مدر�سيها لإكمال درا�ستهم العليا،
�أو حل�ضور ور�ش العمل والدورات التدريبية يف العديد من دول العامل ،ولقد �أتاحت هذه
العوامل جمتمعة لها الفر�صة لتطوير مدر�سيها يف املجاالت التخ�ص�صية والتدري�سية املختلفة
على حد �سواء.
ب� -أن درجة امتالك مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة عمليات ت�صميم التعليم �أعلى من درجة
كل من مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ومدر�سي كلية فل�سطني
امتالكها لدى ٍ
التقنية ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن كلية جمتمع تدريب غزة هي م�ؤ�س�سة تعليمية عريقة �أن�ش�أتها
وكالة الغوث الدولية عام1953م ،حتت ا�سم مركز التدريب املهني بغزة ،وقد تطورت �إىل
كلية جمتمع تدريب غزة يف عام 2000م.
وبالنظر �إىل واقع هذه الكلية جند �أنها تتبع مبا�رشة وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة،
فهي امل�سئولة عن دعمها ومتويلها من كافة اجلوانب ،وتتمتع الكلية مقارنة بكليات التعليم
التقني الأخرى ب�إمكانيات جيدة من جميع النواحي الفنية والتجهيزات واملختربات والأبنية
والور�ش والقاعات الدرا�سية ،كما �أنها ت�ضم عدداً كبرياً ومتميزاً من املخت�صني الفنيني
واملهند�سني ،وتعمل �إدارة الكلية �سنوي ًا ومنذ ن�ش�أتها بالتن�سيق مع وكالة الغوث اللتحاق
مدر�سيها بالدورات وور�ش العمل التي يتم عقدها يف مراكز التدريب والتعليم التقني العاملية،
كما �أنها تقوم وبا�ستمرار بالتن�سيق مع العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية الفل�سطينية
لعقد دورات تدريبية متنوعة ملدر�سيها يف كل ما هو جديد يف املجاالت املختلفة ب�شكل عام،
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ويف جمال تكنولوجيا التعليم والت�صميم والتطوير التعليمي ب�شكل خا�ص.
ج� -أن درجة امتالك مدر�سي كلية فل�سطني التقنية لعمليات ت�صميم التعليم �أعلى من درجة
امتالكها لدى مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ويرى الباحث �أن ذلك قد يرجع
�إىل حداثة جتربة كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،حيث �أن�شئت يف العام 1998م ،وعلى
الرغم من �أنها �شكلت �إ�ضافة نوعية �إىل التعليم التقني بفل�سطني �إال �أنه مل ت�صل بعد �إىل حالة
اال�ستقرار خ�صو�ص ًا يف كادريها الأكادميي والفني على ال�صعيدين الكمي والكيفي ،كما
يالحظ �أن �إدارة الكلية ال زالت تويل اهتمام ًا �أكرب لعملية توفري الأبنية وامل�ساحات التعليمية
وكذلك املختربات والتجهيزات الفنية �أكرث من اهتمامها بتطوير مدر�سيها.
د -ال توجد فروق يف درجات امتالك عمليات ت�صميم التعليم بني مدر�سي كلية جمتمع تدريب
غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن ظروف الك ّليتني تت�شابه يف كثري
كل منهما تتبع جلهة خمتلفة� ،إال �أن كلتيهما تتمتع بتاريخ طويل ن�سبي ًا،
من الق�ضايا و�إن كانت ٍ
ن�سبي يف م�ؤهالت مدر�سيهما ،كما �أن �إدارتي الك ّليتني توليان اهتمام ًا كبرياً
ا�ستقرار
ولديهما
ٌ
ٌ
ودائم ًا بتطوير الكادر الأكادميي داخل الوطن وخارجه يف جماالت الأداء التدري�سي املختلفة
ب�شكل عام.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
ممار�سة مدر�سي كليات التعليم التقني عمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية؟”.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث باختبار الفر�ض الثالث الذي ين�ص على �أنه »ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات ممار�سة
مدر�سي كليات التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم تعزى �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية«.
والختبار هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل التباين الأحادي ،واجلدول رقم
( )7يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات درجات ممار�سة مدر�سي كليات
التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم
البيان

م�صدر التباين

درجة
املمار�سة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة «ف»

بني املجموعات

9397.098

3

3132.366

*11.981
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* قيمة «ف» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجات حرية ( )151.3هي (.)56.8

كلية جمتمع العلوم املهنية

*17.02418

---

*30.82574

*27.37114
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````````Y CG I

كلية فل�سطني التقنية

---

---

*13.92560

10.35100
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الكلية

كلية فل�سطني
التقنية

كلية جمتمع
العلوم املهنية

كلية جمتمع
تدريب غزة

كلية العلوم
والتكنولوجيا

½

اجلدول رقم ()8
داللة فروق املتو�سطات بني املجموعات الثنائية يف درجة ممار�سة
عمليات ت�صميم التعليم

```Y

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن قيمة (ف) دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.05وهذا
ي�شري �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات ممار�سة مدر�سي كليات
التعليم التقني الأربع لعمليات ت�صميم التعليم ،لذا يرف�ض الفر�ض ال�صفري ويقبل الفر�ض
البديل� ،أي �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات
درجات ممار�سة مدر�سي كليات التعليم التقني لعمليات ت�صميم التعليم تعزى للم�ؤ�س�سة
التعليمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة النريب ()1998؛ التي �أظهرت �أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية يف �إدراك املعلمني لواقع التعليم التقني تعزى ملتغري امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ونتيجة
درا�سة �أبو جراد ()2000؛ التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفاية الالزمة
لتوافر وا�ستخدام طرق التدري�س وو�سائل االت�صال التعليمية تعزى للم�ؤ�س�سة التعليمية،
وكذلك نتيجة درا�سة الزعانني وحمدان ()2003؛ والتي �أو�ضحت �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات ا�ستخدام املدر�سني/املدربني للو�سائل التعليمية تعزى
للم�ؤ�س�سة التعليمية.
وللتعرف �إىل داللة الفروق بني املجموعات الثنائية (كليات التعليم التقني الأربع) يف
درجة ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه لإجراء املقارنات الثنائية،
واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.
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درجة
املمار�سة

داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
39477.522
48874.619

متو�سط
املربعات
261.441

قيمة «ف»

`¡U

البيان

م�صدر التباين

درجات
احلرية
151
154
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الكلية

كلية فل�سطني
التقنية

كلية جمتمع
العلوم املهنية

كلية جمتمع
تدريب غزة

كلية العلوم
والتكنولوجيا

كلية جمتمع تدريب غزة

---

---

---

---

كلية العلوم والتكنولوجيا

---

---

3.57460

---

* دالة عند م�ستوى داللة(.)0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن قيم فروق متو�سطي درجات ممار�سة عمليات ت�صميم
التعليم بني كلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية فل�سطني التقنية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (α
كل من
 )≤0.05كما �أن قيم فروق املتو�سطات لدرجات ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم بني ٍ
كلية فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا من ناحية ،وكلية
جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية من ناحية �أخرى دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.05 ≤ αيف
حني �أن قيم الفروق بني متو�سطي درجات كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية فل�سطني التقنية
غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.05 ≤ αكما �أن قيم الفروق بني متو�سطي درجات
كلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≤ α
 )0.05وميكن تو�ضيح داللة الفروق بني املجموعات الثنائية كما يلي:
 -1توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم
بني متو�سط درجات مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة ،ومتو�سطي درجات مدر�سي كلية
فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ل�صالح مدر�سي كلية جمتمع تدريب
غزة.
 -2توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف ممار�سة عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية جمتمع العلوم املهنية
والتطبيقية ،ل�صالح مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا.
 -3توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم
بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية فل�سطني التقنية ،وكلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية،
ل�صالح مدر�سي كلية فل�سطني التقنية.
 -4ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف ممار�سة عمليات ت�صميم
التعليم بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية فل�سطني التقنية.
 -5ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف ممار�سة عمليات ت�صميم
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التعليم بني متو�سطي درجات مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة ،وكلية العلوم والتكنولوجيا.
ويتبني من هذه النتائج ما يلي:
�أ� -أن درجة ممار�سة مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة عمليات ت�صميم التعليم �أعلى من درجة
كل من مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ومدر�سي كلية فل�سطني
ممار�ستها لدى ٍ
التقنية ،وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء الربط بني نتائج ال�س�ؤال الثالث ،ونتائج ال�س�ؤال
الرابع ،فنتائج ال�س�ؤال الثالث �أو�ضحت �أن هناك عالقة ارتباطيه بني درجة االمتالك ودرجة
املمار�سة لعمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي كل كلية من كليات التعليم التقني الأربع،
ولدى الكليات الأربع جمتمعة ،يف حني �أن نتائج ال�س�ؤال الرابع بينت �أن درجة امتالك
عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي كلية جمتمع تدريب غزة �أعلى من درجة امتالكها لدى
ثم
ٍ
كل من مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،ومدر�سي كلية فل�سطني التقنية ،ومن ّ
بدهيا ومنطقي ًا.
ت�صبح النتيجة احلالية �أمراً ًّ
ب� -أن درجة ممار�سة مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا لعمليات ت�صميم التعليم �أعلى
من درجة ممار�ستها لدى مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،وميكن تف�سري هذه
النتيجة �أي�ض ًا يف �ضوء الربط بني نتائج ال�س�ؤال الثالث ،ونتائج ال�س�ؤال الرابع ،حيث تبني من
نتائج ال�س�ؤال الثالث �أن هناك عالقة ارتباطيه بني درجة االمتالك ودرجة املمار�سة لعمليات
ت�صميم التعليم لدى مدر�سي كل كلية من كليات التعليم التقني الأربع ،ولدى الكليات الأربع
جمتمعة� ،أما نتائج ال�س�ؤال الرابع ف�أظهرت �أن درجة امتالك عمليات ت�صميم التعليم لدى
مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا �أعلى من درجة امتالكها لدى مدر�سي كلية جمتمع العلوم
املهنية والتطبيقية ،وبالتايل ت�صبح النتيجة احلالية نتيجة بدهية ومنطقية.
ج� -أن درجة ممار�سة مدر�سي كلية فل�سطني التقنية لعمليات ت�صميم التعليم �أعلى من درجة
ممار�ستها لدى مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،وميكن تف�سري هذه النتيجة كذلك
يف �ضوء الربط بني نتائج ال�س�ؤال الثالث ،ونتائج ال�س�ؤال الرابع ،حيث �أظهرت نتائج ال�س�ؤال
الرابع �أن درجة امتالك عمليات ت�صميم التعليم لدى مدر�سي كلية فل�سطني التقنية �أعلى من
درجة امتالكها لدى مدر�سي كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ،وعليه ف�إن احل�صول على
أمر منطقي ونتيجة طبيعية ال �سيما يف �ضوء التف�سري الذي ورد
نف�س النتيجة يف حالة املمار�سة � ٌ
عند مناق�شة نتيجة االمتالك.
د -ال توجد فروق يف درجات ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم بني متو�سطي درجات
مدر�سي كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية جمتمع تدريب غزة ،وهذه النتيجة ميكن تف�سريها
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كذلك يف �ضوء الربط بني نتائج ال�س�ؤال الثالث ،ونتائج ال�س�ؤال الرابع ،فنتائج ال�س�ؤال الرابع
�أو�ضحت �أنه ال توجد فروق يف درجات امتالك عمليات ت�صميم التعليم بني مدر�سي كلية
العلوم والتكنولوجيا ،وكلية جمتمع تدريب غزة ،وبالتايل ت�صبح النتيجة احلالية �أمراً
بدهيا
ًّ
ومنطقي ًا.
هـ -ال توجد فروق يف درجات ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم بني مدر�سي كلية فل�سطني
التقنية ،وكلية العلوم والتكنولوجيا ،وعلى الرغم من عدم اتفاق هذه النتيجة مع النتائج
التي مت التو�صل �إليها يف ال�س�ؤال الرابع ،ف�إن عدم وجود فروق يف املمار�سة بني مدر�سي
هاتني الك ّليتني قد يعود �إىل �أن طبيعة ممار�سة عمليات ت�صميم التعليم حتتاج �إىل ٍ
وقت وجهدٍ
كبريين ،وهذان الأمران ي�صعب على املدر�س توفريهما نظراً لكرثة الأعباء الإدارية والأكادميية
املطلوبة منه؛ مما يخلق توجه ًا عام ًا بني املدر�سني بعدم الرغبة يف ممار�سة هذه العمليات ،ومن
ناحية �أخرى ف�إن املمار�سة كعملية �إجرائية تتطلب خربة طويلة لدى املدر�سني ،وهذا غري متوافر
للعديد من مدر�سي هذه الكليات نظراً حلداثة جتربتها ب�شكل عام ،وحلداثة جتربة مدر�سي بع�ض
التخ�ص�صات التقنية التي مت �إن�شا�ؤها م�ؤخراً ،كتخ�ص�صات احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة مت و�ضع التو�صيات التالية:
 قيام �إدارات كليات التعليم التقني ب�إن�شاء وحدة �أو مركز لتطوير التعليم يهتم بق�ضايا تطويرالأداء التعليمي للمدر�سني ب�شكل عام ،مع الرتكيز على تطوير مهاراتهم يف جمال الت�صميم
والتطوير التعليمي.
 ت�شجيع �إدارات كليات التعليم التقني ملدر�سيها ،والتقليل من �أعبائهم الإدارية والأكادمييةمن �أجل قيامهم بتطوير مقرراتهم الدرا�سية على �أ�س�س علمية �سليمة ،ووفق ًا للت�صميم
التكنولوجي النظامي.
 �أن ت�شتمل برامج الإعداد والت�أهيل يف التخ�ص�صات التقنية والهند�سية والعلمية على م�ساقواحد على الأقل يف جمال ت�صميم التعليم.
 عقد دورات تدريبية ملدر�سي التعليم التقني لتنمية مهاراتهم واجتاهاتهم نحو التطوير املهنيالذاتي يف جمال الت�صميم التعليمي.
 تطوير التعاون بني �إدارات كل كلية ومدر�سيها لتعريفهم باخلدمات التي ميكن �أن تقدمهالهم تلك الإدارات يف تطوير العملية التعليمية وزيادة فاعليتها.
� -رضورة جتهيز الكليات التقنية مب�صادر التعلم والتقنيات التعليمية التي حتفز املدر�سني وتوفر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لهم البيئة املنا�سبة لتطوير مقرراتهم الدرا�سية يف �ضوء عمليات الت�صميم التعليمي.
 �إر�سال بع�ض مدر�سي التعليم التقني الأكفاء يف بعثات �إىل اخلارج لنقل خربات بع�ض البلدانالعربية والعاملية يف تنمية مهارات مدر�سي التعليم التقني يف جمال ت�صميم التعليم.
 درا�سة واقع ا�ستخدام مدر�سي التعليم التقني مل�ستحدثات تكنولوجيا التعليم. -درا�سة �أثر الأمناط الإدارية املتبعة يف كليات التعليم التقني يف النمو املهني للمدر�سني.
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�أبو جحجوح ،يحيي ( .)2005فعالية برنامج حمو�سب مقرتح لتنمية التنور البحثي لدى طلبة
التخ�ص�صات العلمية بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،غزة:
برنامج الدرا�سات العليا امل�شرتك بني جامعة عني �شم�س وجامعة الأق�صى.
�أبو جراد ،حممد ( .)2000درا�سة حتليلية للكفاية الداخلية للتعليم التقني يف فل�سطني .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،القاهرة :كلية الرتبية -جامعة عني �شم�س.
�أبو �سل ،حممد ( .)1990الرتبية املهنية وموقعها يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي .بحوث امل�ؤمتر
الرتبوي ،م�ؤمتر نحو بناء نظرة تربوية �إ�سالمية معا�رصة.61-33 ،)1( ،
�أبو �سويرح� ،أحمد ( .)2009برنامج تدريبي قائم على الت�صميم التعليمي يف �ضوء االحتياجات
التدريبية لتنمية بع�ض املهارات التكنولوجية لدى معلمي التكنولوجيا .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،غزة :كلية الرتبية -اجلامعة الإ�سالمية.
�أبو كا�شف ،جمال ( .)1999مفهوم الذات وعالقته بامليول املهنية والدافعية للإمناء لدى طلبة
كليات املجتمع املتو�سطة يف حمافظات غزة .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،القاهرة :كلية
الرتبية-جامعة عني �شم�س.
البحي�صي ،حممد ( .)2001برنامج مقرتح لتنمية بع�ض مهارات التدري�س لدى معلمي كليات فل�سطني
التقنية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .القاهرة :كلية الرتبية-جامعة عني �شم�س.
احلناوي� ،أ�رشف ( .)2005فعالية برنامج مقرتح لتنمية الأداء التدري�سي الإبداعي لدى الطلبة
املعلمني يف ق�سم الرتبية التكنولوجية بجامعة الأق�صى .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،غزة:
برنامج الدرا�سات العليا امل�شرتك بني جامعتي عني �شم�س وجامعة الأق�صى.
احليلة ،حممد ( .)1999الت�صميم التعليمي ،نظرية وممار�سة (ط .)1عمان :دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع والطباعة.
خمي�س ،حممد (-2003ب) .عمليات تكنولوجيا التعليم (ط .)1القاهرة :مكتبة دار
الكلمة.
ربيع� ،أنهار (� .)2001أثر ت�صميم منظومة تعليمية قائمة علي الكمبيوتر التعليمي متعدد الو�سائط
علي حت�صيل الطالب املعلم لبع�ض املفاهيم العلمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،القاهرة:
كلية البنات-جامعة عني �شم�س.
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د .ف�ؤاد عياد

الزعانني ،جمال وحمدان ،عبد الرحيم ( .)2003مدى ا�ستخدام تقنيات التعليم والتعلم
لدى مدر�سي/مدربي الكليات التقنية مبحافظات غزة و�صعوباتها .جملة جامعة الأق�صى،
.201-162 ،)2(7
�سالمة ،عبد احلافظ (� .)2002أ�سا�سيات يف ت�صميم التدري�س (ط .)2عمان :دار اليازوري
العلمية للن�رش والتوزيع.
ال�سيد ،ي�رسي ( .)1999اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف التجهيزات التكنولوجية
وعالقة ذلك بدرجة ا�ستخدامهم لها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،م�رص :كلية الرتبية-
جامعة جنوب الوادي.
العب�سي ،عوين ( .)1998التدريب املهني والعلمي و�أثره يف واقع املجتمع الفل�سطيني .ورقة مقدمة
يف ور�شة عمل برنامج ت�أهيل الأ�رسى املحررين ،غزة :كلية العلوم والتكنولوجيا.
العجرمي� ،سامح ( .)2005برنامج مقرتح لتنمية مهارات �إنتاج ال�صورة الفوتوغرافية التعليمية لدى
طلبة ق�سم تكنولوجيا التعليم بجامعة الأق�صى .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،غزة :برنامج
الدرا�سات العليا امل�شرتك بني جامعتي عني �شم�س وجامعة الأق�صى.
الع�صار ،زكري ( .)1999تطوير مراكز التدريب املهني يف لواء غزة يف �ضوء بع�ض متطلبات
التنمية لدولة فل�سطني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،القاهرة :كلية الرتبية-جامعة عني
�شم�س.
قطامي ،يو�سف و�أبو جابر ،ماجد وقطامي ،نايفة ( .)2002ت�صميم التدري�س (ط .)2عمان:
دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
قطامي ،يو�سف وقطامي ،نايفة وحمدي ،نرج�س ( .)1994ت�صميم التدري�س (ط .)1عمان:
جامعة القد�س املفتوحة.
كلية العلوم والتكنولوجيا ( .)2004دليل الطالب ( .)2005-2004خان يون�س :كلية
العلوم والتكنولوجيا.
كلية فل�سطني التقنية ( .)2004دليل الطالب ( .)2005-2004دير البلح :كلية فل�سطني
التقنية.
كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية ( .)2006دليل الطالب ( .)2007-2006غزة :كلية
جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية.
كلية جمتمع تدريب غزة ( .)2006دليل الطالب ( .)2007-2006غزة :كلية جمتمع/
تدريب غزة.
كمب ،جريولد ( .)1987ت�صميم الربامج التعليمية (ط( .)1ترجمة �أحمد خريي كاظم).
القاهرة :دار النه�ضة العربية.
النريب ،فريد ( .)1998واقع منهاج التعليم التقني يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،فل�سطني :كلية الدرا�سات العليا-جامعة النجاح الوطنية.
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Branch, R. (1994). Common instructional design practices employed by secondary
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دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي
مبدار�س حمافظة املفرق بالأردن
د .و�صفي حممد اخلزاعلة
وزارة الرتبية والتعليم
تربية ق�صبة املفرق  -الأردن

د .من�صور نزال الزبون
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
املناخ التنظيمي داخل مدار�س حمافظة املفرق تبعا ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واخلربة واملرحلة الدرا�سية التي يدر�سها املعلم ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )74معلما
ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة .وقد قام الباحثان ببناء وت�صميم �أداة
الدرا�سة اال�ستبيانة بالطرق العلمية .ومت ا�ستخراج م�ؤ�رشات مقبولة حول �صدق وثبات هذه
الأداة وبلغ ثباتها (� .)0.88أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن الدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي كان بدرجة عالية ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لكافة متغريات الدرا�سة،
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ت�شجيع معلم الرتبية الريا�ضية وتقدمي احلوافز ال�رضورية له
و�إ�رشاكه يف ح�ضور الندوات واملحا�رضات املتعلقة باملناخ التنظيمي.
الكلمات املفتاحية :معلم الرتبية الريا�ضية ,املناخ التنظيمي ،مدار�س حمافظة املفرق بالأردن.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/9/14 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/5 :م
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The Role of Physical Education Teacher in Improving Organizational Environment at Al-Mafraq Schools of Jordan
Dr. Wasfi M. Al-Khaza'leh
Ministry of Education
Educational Mafraq Destrict
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The study aims at identifying the practiced role of physical education teacher in improving the organizational environment at Jordanian school according
to specific variables; gender, qualification, experience and educational stage.
The sample of the study consisted of 74 teachers (males and females) which
was chosen randomly. For data collection a questionnaire was designed and
developed after validity and reliability were checked. The study revealed that
physical education teachers scored a high degree in improving the organizational environment. It also showed that there were no significant differences
due to gender, qualification, experience or educational stage variables.
The study recommended that physical education teacher incentives and encouraging were very essential. In addition, the need to provide physical education teacher with opportunities to attend and engage in seminars and lectures
related to organizational environment.
Key words: physical education teacher, organizational environment, Jordan Mafraq
Schools.
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د .من�صور الزبون ،د .و�صفي اخلزاعلة

دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي
مبدار�س حمافظة املفرق بالأردن
د .من�صور نزال الزبون
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت

املقدمة

د .و�صفي حممد اخلزاعلة
وزارة الرتبية والتعليم
تربية ق�صبة املفرق -الأردن

يتكون الهيكل التنظيمي املدر�سي من جمموعة �أفراد ي�ؤدون فيها خمتلف الأدوار واملهام
وامل�س�ؤوليات �ضمن هيكل تنظيمي خا�ص بها ويربز على ر�أ�س الهيكل مدير املدر�سة يليه
امل�ساعدون وال�سكرتري ,ثم الهيئة التدري�سية ثم امل�ستخدمون و�أخرياً �أع�ضاء املجتمع املحلي.
ويعترب�أبوهرجة وزغلول )1999( ,معلم الرتبية الريا�ضية �أحد �أجزاء الهيكل التنظيمي
ويعد �أي�ضا ال�شخ�ص الديناميكي
املدر�سي �ضمن فئة املعلمني �أو �أع�ضاء الهيئة التدري�سية,
ّ
يف املدر�سة من خالل تعامله مع الإدارة ومع زمالئه املعلمني ,وكذلك الطلبة وال�ساحات
واملرافق والأدوات اخلا�صة ب�أن�شطة وح�ص�ص الرتبية الريا�ضية بالإ�ضافة �إىل تعامله مع املجتمع
املحلي ،ومما يجعل معلم الرتبية الريا�ضية حمت ًّ
ال خ�صو�صية بارزة يف املدر�سة ال�سمة املهنية
والدور الواقع على عاتقة فهو يرعى الن�شاطات الريا�ضية الر�سمية وغري الر�سمية مما قد يجعل
هذه الن�شاطات املر�آة العاك�سة ملدر�سته ومعربة عن رقي وتطور �إدارتها ,فكل هذه الأمور
جتعل من معلم الرتبية الريا�ضية يحتل موقع ًا خا�صا يف حت�سني املناخ التنظيمي داخل املدر�سة
التي يعمل فيها؛ ولهذا جتعل الأدوار واملهام وامل�س�ؤوليات الواقعة على عاتق معلم الرتبية
الريا�ضية داخل التنظيم املدر�سي يف متا�س مبا�رش وغري مبا�رش مع الإدارة املدر�سية واملعلمني
والطلبة وال�ساحات واملرافق ثم مع املجتمع املحلي.
ويرى بندافيد (� ,)Bendavid, 1987أنّ �أهمية الإدارة املدر�سية تتمثل يف العالقات املنظمة
لأطراف هذه العملية داخل التنظيم املدر�سي� ،إذ يعمل اجلميع من خالل تلك العالقات
واالنعكا�سات يف املواقف والإجنازات وما ينتج عنها من �آثار ومناخات �إيجابية �أو �سلبية
تربوية وتعليمية على جناح �أو ف�شل املدر�سة.
ويذكر كاين (� ,)Cain, 1999أن املديرون ي�ؤدون دورا حا�سم ًا يف تكوين توقعات
عن النمو املهني وتطوير البنى التنظيمية واملحافظة عليها لأنها هي التي تدعم النمو املهني
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وتهيئ الفر�ص العديدة للدافعية املهنية والتعلم ،فعند قيام املدير بتزويد املعلمني باملناخ املحفز
والداعم لأداء �أدوارهم بو�صفهم مناذج وقدوة للنمو املهني والتطور االحرتايف ف�إنّ املعلمني
تنمو لديهم القيادة التدري�سية.
ويذكر �ستادر (� )Stader, 2000أن العالقة الإيجابية بني املدير واملعلم حتفز على �إجراء
وحت�سن املناخ املدر�سي ب�شكل مت�سق.
تغريات يف منهجية التدري�س
ّ
ويقول (البدر� )2006 ,إنّ �أمناط القيادة لها ت�أثري مبا�رش على املناخ التنظيمي من خالل ما
تقوم به من دور يف جميع �أجزاء املنظمة فعند ا�ستخدام �أ�ساليب �أو �أمناط غري جيدة ف�إنّ ذلك
قد ي�ؤدي �إىل �ضغوط على العاملني وت�ؤثر �إنتاجيتهم.
وي�ؤكد رالي�س ( )Rallis, 1988أنه من ال�رضوري على الرتبية احلديثة �أن تخ�ص�ص جلميع
�أفراد املدر�سة من يوجههم وير�شدهم وينظم �أعمالهم ويتابعها ,و�أن تركز على متكني القيادات
الرتبوية من تويل �أمور �إدارة املدار�س بحيث تكون قادرة على تنظيم وتوزيع الأعمال الفنية
على املدر�سني كل �ضمن جمال تخ�ص�صه �أو بني الإداريني كل �ضمن جمال عمله ,وت�ضع
الربامج الرتبوية والثقافية للطلبة ,وتراقب �سري �أعمال العاملني فيها بدقة ,وتعقب على ما
يجب التعقيب عليه من �أعمال كي ت�سري املدر�سة بهدوء �ضمن قيادة تربوية جيدة وهادفة
ت�ضمن ح�سن املناخ التنظيمي فيها وتعمل على حت�سني �أداء العاملني فيها.
وعن طبيعة العالقة بني املعلم والطالب ,ر�أى ريكارد�سن (Richardson & Lane,
� )1996أن ارتباط الطلبة بالهيئة التدري�سية يف بيئة تعاونية ي�ساهم يف الإ�صالح الرتبوي وتعزز
مناخا من التفاهم وامل�شاركة يف البيئة التعليمية.
وقد �أجرى العديد من الباحثني درا�سات ترتبط مبو�ضوع الدرا�سة احلالية .فقد قام هام
( )Ham, 2000بدرا�سة هدفت �إىل حتديد العالقة بني ت�صورات املعلمني عن �سلوك القائد
واملناخ املدر�سي ومت اختيار جمموعتني من العينات من ( )44مدر�سة ثانوية يف كوريا وكان
من �أهم نتائج هذه الدرا�سة� ,أن هناك عالقة �إيجابية قوية بني القيادة وانفتاح املناخ املدر�سي,
ووجد �أن هناك �أثراً ملتغريات الدرا�سة وفق متغريات العمر واجلن�س واخلربة وموقع املدر�سة
وحجمها لت�صورات املعلمني.
وقد �أجرى �أر نولد ( )Arnold, 1999درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�صورات املديرين واملعلمني
وامل�رشفني لدور القيادة ملدير املدر�سة املتو�سطة وما �إذا كان هناك اختالف تبع ًا ملتغريات العمر
واجلن�س واخلربة وامل�ؤهل .وقد وجد �أن هذه املتغريات ت�ؤثر يف دور مدير املدر�سة املتو�سطة
يف توفري التوجيه وانتقاء الكادر وقيادة املنهاج والعمليات املدر�سية وتعزيز املناخ الإيجابي
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للمدر�سة وحل امل�شاكل واتخاذ القرارات واملهارات التنظيمية.
وقامت الرفاعي ( )1998بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ت�صورات معلمي املدار�س الثانوية
نحو دور املدير الفعال وال�صفات الواجب توافرها فيه وهل هناك �أثر ل�سنوات اخلربة واجلن�س
وامل�ؤهل العلمي يف ت�صورات املعلمني ،واختريت العينة بطريقة ع�شوائية بلغت ( )260معلم ًا
ومعلمة وقامت الباحثة بت�صميم ا�ستبانة لتحقيق �أهداف درا�ستها ,وقد ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين الأحادي واختبار (ت) واختبار نيومن – كولز
للمقارنات البعدية ،وكان من �أبرز النتائج �أن اخل�صائ�ص وال�صفات �أمر �رضوري ومهم للمدير
لكي يكون فعا ًال يف مدر�سته و�أنّ هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية لت�صورات معلمي املدار�س
الثانوية لدور مدير املدر�سة الفعال تعزى ل�سنوات اخلربة وال يوجد فروق لباقي املتغريات.
و�أجرى كون�س ( )Koonce, 1997درا�سة كان الغر�ض منها التحقق من العالقة بني
�أ�ساليب املزاج لدى مدراء املدار�س الأ�سا�سية واملناخات املدر�سية التي يت�صورها املعلمون.
وهل يختلف ذلك باختالف اجلن�س والعمر واخلربة للمعلمني .تكونت عينة الدرا�سة من
( )25مدر�سة ,وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة ,وكان من �أبرز النتائج �أن
معلمي املدر�سة الأ�سا�سية يت�صورون �أن �أغلب املديرين لديهم �أ�سلوب مزاجي مقدر وقد
ارتبط املزاج الفكاهي واملرح لدى املديرين ح�سب منظور املعلمني ب�سنوات اخلربة واجلن�س,
و�أنّ هذا الأ�سلوب ي�ؤثر على ور�شة العمل املدر�سي و�أن مدراء هذا النوع يبنون مناخ ًا مدر�سي ًا
�صحي ًا يرتاح فيه املعلمون.
وقام كل من �أبو حليمة واملغربي ( )1996بدرا�سة هدفت �إىل معرفة اجتاهات مديري
املدار�س يف حمافظة الزرقاء نحو در�س الرتبية الريا�ضية وعما �إذا كان هناك فروق يف ذلك
تعزى للجن�س وتبعية املدر�سة واملرحلة الدرا�سية وامل�ؤهل العلمي واخلربة ،وقد ا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي ملالءمته لأهداف درا�ستهما ,وا�ستخدما ا�ستبانة حتتوي على �أربعة
حماور هي الأن�شطة والدعم املايل ،والتخطيط ،والقيادة ،والتقومي ،وبلغت عينة الدرا�سة
( )147معلما ومعلمة يف حمافظة الزرقاء مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ,وكان من �أهم
النتائج �أن االجتاهات ملدير املدر�سة يف الزرقاء �إيجابية نحو در�س الرتبية الريا�ضية ،وظهر
ب�شكل عام عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات الدرا�سة ،و�أو�صى الباحثان
باال�ستمرار يف دعم االجتاه الإيجابي ملدير املدر�سة نحو هذا الدر�س.
و�أجرى جرادات ( )1996درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�صورات املديرين يف حت�سني املناخ
التنظيمي ومعرفة ما �إذا كانت هذه الت�صورات تختلف باختالف املركز الوظيفي وامل�ؤهل
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الحظ الباحثان من خالل خربتهما يف ميدان مدار�س وزارة الرتبية والتعليم الأردنية,
�إهمال دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي داخل املدر�سة على الرغم من
�أنه يقوم بكثري من الأن�شطة والأدوار داخل وخارج �أ�سوار املدر�سة ,من حيث الإ�رشاف على
فعاليات الطابور ال�صباحي و�إعطاء الطلبة بع�ض التمرينات الريا�ضية التي تعمل على التهيئة
البدنية والنف�سية للطلبة ,وتنفيذ ح�صة الرتبية الريا�ضية بال�شكل املنا�سب ,واكت�شاف الطلبة
املوهوبني ريا�ضيا من �أجل �إ�رشاكهم يف الفرق الريا�ضية للمدر�سة ومتابعة تدريبهم على خمتلف
الألعاب الريا�ضية التي �سيمثلون فيها املدر�سة على م�ستوى املديرية ومن ثم على م�ستوى
الوزارة ,بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاكه يف تنظيم املهرجانات الريا�ضية للطلبة داخل وخارج املدر�سة.
ونتيجة لإغفال امل�س�ؤولني والإداريني واملعنيني دور معلم الرتبية الريا�ضية و�إجحاف حقه
وه�ضم حقوقه كما �أ�شار �إليه (�أبو حليمة واملغربي )1996 ،فقد ر�أى الباحثان �أن ي�سلطا ال�ضوء
على هذا الدور و�أثره يف حت�سني املناخ التنظيمي داخل مدار�س حمافظة املفرق احلكومية.
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العلمي واجلن�س واخلربة ,فقد بلغت عينة الدرا�سة للم�رشفني وامل�رشفات ( )143و()413
للمعلمني واملعلمات ,وقد اختريت هذه العينات بالطريقة الع�شوائية م�ستخدم ًا ال�ستبانة
لتحقيق هدف درا�سته .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ملدير املدر�سة دورا يف حت�سني املناخ
التنظيمي من وجهة نظر امل�رشفني فكانت �أعالها عالقة املدير مع امل�س�ؤولني ,و�أقلها عالقته
ب�ش�ؤون املعلمني ومنوهم املهني .يف حني كان �أعالها من وجهة نظر املعلمني البناء املدر�سي
وجتهيزاته و�أقلها عالقة املدير ب�ش�ؤون املعلمني ومنوهم املهني كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك
�أثراً لدور املدير يعزى جلميع متغريات الدرا�سة.
و�أجرى ح�سن ( )1993درا�سة هدفت �إىل معرفة دور مدير املدر�سة يف تفعيل الن�شاط
الريا�ضي املدر�سي من وجهة نظر معلمي الرتبية الريا�ضية يف مدار�س �إربد وهل يختلف هذا
الدور باختالف امل�ؤهل واخلربة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )179معلم ًا ,وقد ا�ستخدم
تو�صلت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن هناك دوراً متو�سط ًا ملدير
اال�ستبانة جلمع املعلومات ,وقد ّ
املدر�سة يف تفعيل الن�شاط الريا�ضي على كافة جماالت الدرا�سة كما ظهر يف هذه الدرا�سة عدم
وجود فروق ملجاالت الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ؤهل واخلربة ,و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة توفري
مناخ منا�سب ملعلم الرتبية الريا�ضية للعمل بكفاية واطمئنان.
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل:
 -1الدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي مبدار�س حمافظة املفرق
الأردنية.
 -2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ
التنظيمي مبدار�س حمافظة املفرق الأردنية تبعا للمتغريات التالية:
(اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة ,واملرحلة التي يدر�س بها املعلم).

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما الدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق
الأردنية؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تعزى ملتغري اجلن�س؟
 -3هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
 -4هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تعزى ملتغري اخلربة؟
 -5هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تعزى ملتغري املرحلة التي يدر�س بها املعلم؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة بالنقطتني الآتيتني:
�	-1إبراز الدور الفعال ملعلم الرتبية الريا�ضية يف املدر�سة.
� -2إلقاء ال�ضوء على دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي مبا يعود بالفائدة
على العملية الرتبوية والإدارية يف املدر�سة.

م�صطلحات الدرا�سة الإجرائية

املناخ التنظيمي :هو احلالة املنظمة وجو العالقة ال�سائدة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية و�أنظمتها
الرئي�سية والفرعية التي تن�ش�أ من الكيفية التي يتعامل بها التنظيم مع �أع�ضائه البيئة املحيطة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حت�سني املناخ التنظيمي :هو خلق جو وحالة تتالءم مع طبيعة الن�شاط التنظيمي وتهيئة البيئة
املدر�سية (طلبة ،ومعلمني ،و�إداريني ،وم�ستخدمني ،وجمتمع حملي ،و�ساحات و�أبنية وغريها
من التنظيم املدر�سي) للتكامل والتفاعل والإنتاج.
دور معلم الرتبية الريا�ضية :هي الطرق والأ�ساليب والأعمال التي يقوم بها معلم الرتبية
الريا�ضية التي ت�ساهم يف خلق وحت�سني مناخ املدر�سة التنظيمي الإيجابي.
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املتغريات امل�ستقلة وت�شمل املتغريات الآتية:
عددهن (.)35
اجلن�س :معلمون بلغ عددهم ( ،)39ومعلمات بلغ
ّ
امل�ؤهل العلمي :البكالوريو�س و�أدنى كان العدد ( )40مع ّلم ًا ومعلمة ,علما ب�أنه مل يظهر يف
العينة �سوى م�ؤهل دبلوم متو�سط واحد ،و�أعلى من بكالوريو�س كان العدد ( )34مع ّلم ًا
ومعلمة كان غالبيتهم من الدبلوم العايل ماعدا م�ؤهلي ماج�ستري.
اخلربة� )5( :سنوات و�أقل كان العدد ( )32مع ّلم ًا ومعلمة ،و�أكرث من (� )5سنوات كان
العدد ( )42مع ّلم ًا ومعلمة.
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )74مع ّلم ًا ومعلمة من معلمي الرتبية الريا�ضية يف املحافظة
بن�سبة ( )٪55.2من املجتمع الأ�صلي موزعة بني ( )39معلم بن�سبة ( )٪52.7من املجتمع
الأ�صلي للمعلمني و( )35معلمة بن�سبة ( )٪58.3من املجتمع الأ�صلي للمعلمات ،وقد
ا�ستخدم الباحثان الطريقة الع�شوائية الب�سيطة الختيار العينة.

½

عينة الدرا�سة

f
`

يتكون املجتمع الكلي للدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الرتبية الريا�ضية يف مدار�س
حمافظة املفرق (تربية ق�صبة املفرق ,وتربية البادية ال�شمالية الغربية ,وتربية البادية ال�شمالية
ال�رشقية) والبالغ عددهم ( )134معلما ومعلمة منهم ( )74مع ّلم ًا و( )60معلمة.

```Y

جمتمع الدرا�سة

10

`d G h ``Ç`»`d G

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي بال�صورة امل�سحية ملالئمة لطبيعة و�أهداف الدرا�سة احلالية.
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املرحلة التي يدر�س بها املعلم� :أ�سا�سي وعددهم ( )38مع ّلم ًا ومعلمة ،وثانوي وعددهم
( )36مع ّلم ًا ومعلمة ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح عدد �أفراد العينة والن�سبة املئوية من املجتمع
الكلي لكل متغري من متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع العينات ح�سب متغريات الدرا�سة
املتغريات
اجلن�س
امل�ؤهل العلمي
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اخلربة
املرحلة

الت�صنيف
ذكور
�إناث
بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س
� 5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات
�أ�سا�سي
ثانوي
املجمــــــــــــــوع

عدد العينة

الن�سبة املئوية %

39
35
40
34
32
42
38
36
74

29.1
26.1
29.8
25.4
23.9
31.3
28.4
26.9
55.2

املتغريات التابعة :هي ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة.

�أداة الدرا�سة

للك�شف عن دور معلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي يف مدار�س املفرق
احلكومية ,قام الباحثان بت�صميم وبناء ا�ستبيانة للدرا�سة من خالل اال�ستفادة من الأدب
الرتبوي وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية كما ا�ستفاد الباحثان من
�آراء املحكمني واخلرباء العاملني يف جمال الرتبية الريا�ضية ووزارة الرتبية والتعليم وقد ا�شتمل
اال�ستبيانة ( )24عبارة توزعت على خم�سة حماور هي (املحور املتعلق بالإدارة بواقع ()4
عبارات  ،واملحور املتعلق باملعلمني بواقع ( )5عبارات ،واملحور املتعلق بالطلبة بواقع ()5
عبارات ،واملحور املتعلق باملجتمع املحلي بواقع ( )5عبارات ،واملحور املتعلق بال�ساحات
والتجهيزات بواقع ( )5عبارات ،هذا وقد قام الباحثان ب�صياغة هذه العبارات لتتنا�سب مع
مو�ضوع الدرا�سة ,و�إيجاد �صدقها وثباتها وتوزيعها على عينة الدرا�سة امل�ؤلفة من معلمي
ومعلمات الرتبية الريا�ضية ,وكانت اال�ستجابة على هذه الفقرات وفق ًا ملقيا�س ليكرت
اخلما�سي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد و�ضع الباحثان التق�سيم التايل لتحديد الدرجة للمتو�سط احل�سابي لكل حمور من حماور
الدرا�سة:
تدل على �أنّ الدرجة قليلة جداً.
1.80 - 1
 2.61 – 1.81تدل على �أنّ الدرجة قليلة.
 3.42 – 2.62تدل على �أنّ الدرجة متو�سطة.
 4.23 – 3.43تدل على �أنّ الدرجة عالية.
تدل على �إن الدرجة عالية جداً.
5 – 4.24
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لقد مت توزيع اال�ستبيانات على �أفراد عينة الدرا�سة وا�سرتجاعها ما بني - 2006/3/4
 2006/3/22يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي .2007/2006
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تطبيق الأداة

`G Ä

ا�سم املحور
املحور املتعلق بال�ساحات والتجهيزات
املحور املتعلق باملعلمني
املحور املتعلق بالطلبة
املحور املتعلق بالإدارة
املحور املتعلق باملجتمع املحلي
الثبات الكلي

درجة الثبات
0.87
0.87
0.88
0.89
0.90
0.88

½

اجلدول رقم ()2
درجات الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا

f
`

قام الباحثان با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبيانة حيث
كان الثبات الكلي ( )0.88ولكل حمور من حماور الدرا�سة كانت كما يف جدول رقم (.)2

```Y

ثبات الأداة
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للت�أكد من �صدق الأداة قام الباحثان باختيار عدد من املحكمني من ذوي العالقة واخلربة
وامل�ؤهل واالخت�صا�ص من كليات الرتبية الريا�ضية ووزارة الرتبية والتعليم ،وذلك ملعرفة
درجة مالءمة العبارات حتت كل حمور من حماور اال�ستبيانة ،وقد مت اعتماد العبارات التي
ح�صلت على ن�سبة  ٪84من اتفاق املحكمني.
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املعاجلات الإح�صائية
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حمددات الدرا�سة

املجال املكاين :مدار�س مديريات حمافظة املفرق احلكومية الأردنية.
املجال الب�رشي :معلمو ومعلمات الرتبية الريا�ضية يف مدار�س مديريات حمافظة املفرق
احلكومية الأردنية.
املجال الزماين :العام الدرا�سي .2007/2006
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لقد مت �إدخال بيانات هذه الدرا�سة يف احلا�سب الإلكرتوين وحتليلها با�ستخدام الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ,)SPSSحيث مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ,واختبار الفروق (ت) للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
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عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ين�ص ال�س�ؤال الأول على "ما الدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي
ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل حمور من حماور الدرا�سة حيث مت ترتيبها ح�سب �أو�ساطها احل�سابية كما يف
جدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
جلميع حماور الدرا�سة مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سط احل�سابي
املحـ ـ ــاور
املتعلقة بال�ساحات والتجهيزات
املتعلقة باملعلميــن
املتعلقة بالطلبة
املتعلقة بالإدارة
املتعلقة باملجتمع املحلي
متو�سط املجموع الكلي

املتو�سط
احل�سابي
4.01
3.83
3.65
3.55
2.96
3.6

االنحراف
املعياري
0.46
0.90
0.63
0.94
0.70
0.73

الدرجة
عالية
عالية
عالية
عالية
متو�سطة

عالية

ترتيب
املحور
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة

الدرجة العليا ()5

ت�شري بيانات اجلدول رقم (� )3إىل �أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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املتعلق باملعلمني

72

* 2.662668
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املتعلق بالإدارة

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

72

0.451803

`G Ä

حماور الدرا�سة

اجلن�س

املتو�سط
احل�سابي
3.6
3.5
4.11
3.5

االنحراف
املعياري
0.96
0.94
0.96
1.01

درجات
احلرية

قيمة (ت)

½

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار( ت) للفروق
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري اجلن�س.

f
`

ين�ص ال�س�ؤال الثاين على "هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تبع ًا ملتغري اجلن�س؟"
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخراج نتائج اختبار الفروق (ت) كما يف
اجلدول رقم (.)4

```Y

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

10

`¡U

من املعلمني واملعلمات كانت بدرجة عالية جلميع حماور الدرا�سة ,ما عدا املحور املتعلق
باملجتمع املحلي �إذ كان بدرجة متو�سطة حيث بلغ �أعلى متو�سط ح�سابي ( )4.01بانحراف
معياري ( )0.46حا�ص ً
ال على درجة عالية ثم املحور املتعلق باملعلمني �إذا ح�صل على متو�سط
( )3.83بانحراف معياري ( )0.90بدرجة عالية وح�صل املحور املتعلق بالطلبة على املرتبة
الثالثة بدرجة عالية �أي�ض ًا مبتو�سط ح�سابي ( )3.65وانحراف معياري ( )0.63وجاء املحور
املتعلق بالإدارة يف املرتبة الرابعة بدرجة عالية مبتو�سط ح�سابي ( )3.55وانحراف معياري
( )0.94ثم جاء املحور املتعلق باملجتمع املحلي يف املرتبة اخلام�سة وبدرجة متو�سطة مبتو�سط
ح�سابي ( )2.96وانحراف معياري ( ،)0.70وب�شكل عام ف�إن الدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف مدار�س حمافظة املفرق ظهر ب�صورة عالية جلميع املعلمني واملعلمات حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي الكلي ( )3.60وانحراف معياري (.)0.73
ويرى الباحثان �أنّ ظهور الدور املمار�س ملعلم الرتبية الريا�ضية ب�صورة عالية ب�سبب الواقع
املفرو�ض على معلم الرتبية الريا�ضية بوجوده يف ال�ساحات واملالعب با�ستمرار وكذلك
�إ�رشافه على الن�شاطات الريا�ضية املختلفة وتعامله مع الغالبية العظمى يف املدر�سة واحتكاكه
املبا�رش مع الطلبة ّمما جعل من معلم الرتبية الريا�ضية عن�رصاً ديناميكي ًا داخل التنظيم املدر�سي
ثم جعل من دوره املمار�س يف املدر�سة كبرياً وعالي ًا.
ومن َّ
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حماور الدرا�سة

اجلن�س

املتعلق بالطلبة
املتعلق باملجتمع املحلي
املتعلق بال�ساحات
والتجهيزات

* دالة عند م�ستوى داللة α ≥ 0.05

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

املتو�سط
احل�سابي
3.65
3.65
2.92
3.00
4.10
3.95

االنحراف
املعياري
0.60
0.68
0.78
0.65
0.41
0.53

درجات
احلرية

قيمة (ت)

72

0.000

72

-0.44395

72

1.369259

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≥ α
 )0.05ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بني الذكور والإناث جلميع حماور الدرا�سة ما عدا
املحور املتعلق باملعلمني الذي �أظهر فروق ًا للدور املمار�س يف حت�سني املناخ التنظيمي ل�صالح
الذكور املعلمني .ويعزو الباحثان ت�شابه نظرة الذكور مع الإناث وعدم وجود فروق بينهم
�إىل �أن املعلمني واملعلمات ي�ستقون القوانني والتعليمات والأنظمة املختلفة ال�صادرة من جهة
ثم
واحدة هي وزارة الرتبية والتعليم مما �أدى �إىل دور مت�شابه بني املعلمني واملعلمات ومن َّ
اختفت الفروق ومل تظهر� ،أما يف املحور املتعلق باملعلمني الذي �أظهر فروق ًا بني الذكور
والإناث ل�صالح الذكور ,فقد ر�أى الباحثان ب�أن الذكور لهم يف جمتمعاتنا ال�رشقية فر�صة
�أكرب يف زيادة �أوا�رص العالقات االجتماعية من خالل الزيارات العائلية املتبادلة بني املعلمني
امل�ستمرة حتى بعد الدوام الر�سمي ,وكذلك مرافقة بع�ضهم بع�ض ًا يف كثري من �ش�ؤونهم احلياتية
مثل املخيمات الك�شفية واملهرجانات الريا�ضية فاملعلمون لديهم الرغبة يف امل�شاركة يف مثل
هذه الدورات �أكرث من املعلمات ,الأمر التي قد ي�سهم يف زيادة الدور امللقى على معلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي داخل املدر�سة عك�س الإناث اللواتي يعدن �إىل بيوتهن مع
انتهاء الدوام املدر�سي ليبقى بينهن عالقات العمل فقط.

ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على "هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟".
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخراج نتائج اختبار الفروق (ت) كما يف
اجلدول رقم (.)5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت ) للفروق
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي

رابع ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على "هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تبع ًا ملتغري اخلربة؟".
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخراج نتائج اختبار الفروق (ت) كما يف
اجلدول رقم (.)6
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≥ α
 )0.05ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي بني بكالوريو�س و�أدنى مع
�أعلى من بكالوريو�س جلميع حماور الدرا�سة ما عدا املحور املتعلق باملجتمع املحلي ل�صالح
�أعلى من بكالوريو�س .ويعزو الباحثان عدم ظهور الفروق للم�ؤهل العلمي �إىل �أنّ العينة يف
هذه الدرا�سة لفئة بكالوريو�س و�أدنى غالبيتها بكالوريو�س حيث مل تظهر م�ؤهالت �أدنى
�سوى م�ؤهل دبلوم متو�سط واحد �أما الفئة الثانية لأعلى من بكالوريو�س فقد كانت الغالبية
من م�ؤهالت الدبلوم العايل ما عدا م�ؤهلي ماج�ستري وكذلك مل يظهر م�ؤهل الدكتوراه يف
هذه العينة مما جعل امل�ؤهالت قريبة من بع�ضها ،ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة واقعية لأنّ
�أ�صحاب امل�ؤهالت العالية �أجدر يف �إظهار الدور العايل يف حت�سني املناخ التنظيمي داخل
املدر�سة ب�سبب تراكم اخلربات املعرفية والرتبوية والنظريات املختلفة يف التعامل لديهم.

½

* دالة عند م�ستوى داللة α ≥ 0.05
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املتعلق باملجتمع
املحلي

72

* -3.13869
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f
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املتعلق بالطلبة

72

-0.93977
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املتعلق باملعلمني

72

-0.37842
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املتعلق باالدارة

بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س
بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س
بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س
بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س
بكالوريو�س و�أدنى
�أعلى من بكالوريو�س

72

0.621178

`¡U

حماور الدرا�سة

امل�ؤهل العلمي

املتو�سط
احل�سابي
3.63
3.48
3.80
3.88
3.59
3.73
2.72
3.25
4.1
3.95

االنحراف
املعياري
0.86
1.21
1.02
0.75
0.73
0.51
0.71
0.74
0.54
0.37

درجات
احلرية

قيمة (ت)
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اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للفروق
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري اخلربة
حماور الدرا�سة
املتعلق بالإدارة
املتعلق باملعلمني
املتعلق بالطلبة
املتعلق باملجتمع املحلي
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املتعلق بال�ساحات
والتجهيزات

اخلربة
�5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات
�5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات
�5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات
�5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات
�5سنوات و�أقل
�أكرث من � 5سنوات

*دالة عند م�ستوى داللة α ≥ 0.05

املتو�سط
احل�سابي
3.64
3.50
3.91
3.79
3.87
3.50
2.80
3.06
3.98
4.04

االنحراف
املعياري
0.97
0.93
1.03
0.81
0.70
0.57
0.71
0.72
0.51
0.43

درجات
احلرية

قيمة (ت)

72

0.629745

72

0.561209

72

* 2.163325

72

-1.54817

72

0.54856

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (α
 )≥ 0.05ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اخلربة بني � 5سنوات و�أقل مع �أكرث
من � 5سنوات جلميع حماور الدرا�سة عدا املحور املتعلق بالطلبة ويرى الباحثان �أن نتيجة
عدم �إظهار الفروق بني �أ�صحاب اخلربة الطويلة مع �أ�صحاب اخلربة الق�صرية قد تعود �إىل
�أن �أ�صحاب اخلربة الطويلة وكذلك الق�صرية مت�شابهون يف معطيات وواقع البيئة املدر�سية
من خالل الأنظمة والتعليمات ال�صادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،ويرى الباحثان �أن هذه
النتيجة طبيعية ومتوقعة لكون �أ�صحاب اخلربة الطويلة ميلكون خربات ومواقف و�سلوكيات
عديدة وخمتلفة.

خام�س ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على "هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية للدور املمار�س ملعلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ملدار�س حمافظة املفرق الأردنية تبع ًا ملتغري املرحلة التي
يدر�سها املعلم؟".
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخراج نتائج اختبار الفروق (ت) كما يف
اجلدول رقم (.)7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار( ت) للفروق ال�ستجابات
�أفراد عينةالدرا�سة وفق ًا ملتغري املرحلة التي يدر�سها املعلم

¡``
````````Y GC I

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≥ α
 )0.05ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري املرحلة التي يدر�سها املعلم بني �أ�سا�سي
و ثانوي جلميع حماور الدرا�سة ما عدا حموري الطلبة واملجتمع املحلي حيث �أظهرا فروق ًا
ل�صالح مدار�س املرحلة الثانوية لكال املحورين ,ويرى الباحثان �أن عدم ظهور فروق لغالبية
املحاور يعزو �إىل �أن عمل املعلمني مت�شابه يف الأدوار نتيجة الأنظمة والقوانني املت�شابهة،
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطريقة والأ�سلوب يف التعامل يختلف باختالف املرحلة
العمرية بني الطلبة يف املرحلة الثانوية واملرحلة الأ�سا�سية حيث �إنّ لكل مرحلة من هذه املراحل
خ�صو�صيات وفروقات تختلف عن املرحلة الأخرى ,مما جعل هناك فروق ًا يف دور معلم
الرتبية الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي ل�صالح املرحلة الثانوية وهو �أمر طبيعي لقرب هذه
املرحلة من الن�ضوج والبلوغ والدراية يف ا�ستيعاب طريقة املعلم يف التعامل ،وكذلك ظهور
االختالف عند حمور املجتمع املحلي ل�صالح املراحل الثانوية يعود من وجهة نظر الباحثني �إىل
�أن �أولياء �أمور املراحل الأ�سا�سية يتعاطفون مع �أبنائهم يف هذه املرحلة ويظهرون احلنان الزائد
لهم مما يجعلهم يتدخلون يف كثري من املواقف بطريقة عاطفية مما ي�ضعف من دور معلم الرتبية
الريا�ضية يف حت�سني املناخ التنظيمي املتعلق باملجتمع املحلي ول�صالح املرحلة الثانوية.

½

* دالة عند م�ستوى داللة α ≥ 0.05

`G Ä

املتعلق بال�ساحات
والتجهيزات

72

-0.5559
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املتعلق باملجتمع املحلي

72

* -1.9007
10

f
`

املتعلق بالطلبة

72

* -2.1194

```Y

املتعلق باملعلمني

72

0.88317

`d G h ``Ç`»`d G

املتعلق بالإدارة

72

0.29806

`¡U

حماور الدرا�سة

املرحلة التي
يدر�سها املعلم
�أ�سا�سي
ثانوي
�أ�سا�سي
ثانوي
�أ�سا�سي
ثانوي
�أ�سا�سي
ثانوي
�أ�سا�سي
ثانوي

املتو�سط
احل�سابي
3.59
3.52
3.93
3.74
3.5
3.82
2.80
3.12
3.99
4.05

االنحراف
املعياري
0.76
1.15
0.81
0.99
0.56
0.70
0.74
0.70
0.46
0.46

درجات
احلرية

قيمة (ت)
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د .من�صور الزبون ،د .و�صفي اخلزاعلة

 ي�ؤدي معلم الرتبية الريا�ضية دوراً عالي ًا يف حت�سني املناخ التنظيمي مبدار�س حمافظة املفرق. بروز املحور املتعلق بال�ساحات والتجهيزات ب�شكل وا�ضح وب�صورة عالية لدى معلميالرتبية الريا�ضية بو�صفه �أحد املحاور املتعلقة بتح�سني املناخ التنظيمي مبدار�س حمافظة املفرق.
 �ضعف وا�ضح ملحور املجتمع املحلي املتع ّلق با�ستجابات معلمي الرتبية الريا�ضية علىدورهم يف حت�سني املناخ التنظيمي مبدار�س حمافظة املفرق.
 مل تختلف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة للدور املمار�س يف حت�سني املناخ التنظيمي داخلمدار�س حمافظة املفرق تبع ًا ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة واملرحلة الدرا�سية التي
يدر�سها املعلم.

التو�صيات

 �رضورة اال�ستمرار يف ت�شجيع معلم الرتبية الريا�ضية ليبقى دوره دائم ًا عالي ًا يف حت�سني املناخالتنظيمي داخل املدر�سة وتقدمي احلوافز ال�رضورية له .
 �رضورة تفاعل معلم الرتبية الريا�ضية والطلبة من خالل مدار�سهم مع م�ؤ�س�سات املجتمعاملحلي مثل الأ�رسة واملدار�س واملعاهد والأندية واالحتادات الريا�ضية واملراكز ال�شبابية ملا لها
من دور يف حت�سني املناخ التنظيمي يف املدر�سة.
 �رضورة ح�ضور معلم الرتبية الريا�ضية ندوات وحما�رضات خا�صة تتعلق باملناخ التنظيمي يفوزارة الرتبية والتعليم والأماكن العلمية املتاحة له كاجلامعات واالحتادات الريا�ضية واملعاهد
وغريها.
� -رضورة �إجراء مثل هذه الدرا�سة لرقعة جغرافية �أو�سع لتكون �شاملة وعامة.

املراجع

�أبو حليمة ،فائق وعربي املغربي ( .)1996اجتاهات مديري املدار�س يف حمافظة الزرقاء نحو
در�س الرتبية الريا�ضية من وجهة نظر مدر�سي الرتبية الريا�ضية .جملة درا�سات (العلوم
الرتبوية) ،اجلامعة الأردنية.254-225 ،)1( 23 ،
�أبوهرجة ,مكارم وحممد زغلول ( .)1999مناهج الرتبية الريا�ضية (ط .)1القاهرة :مركز
الكتاب للن�رش.
البدر� ،إبراهيم بن حمد (. )2006املناخ التنظيمي وعالقته ب�ضغوط العمل درا�سة ميدانية على
�ضباط مديرية الدفاع املدين مبنطقة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة نايف
للعلوم الأمنية ،اململكة العربية ال�سعودية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 دور مدير املدر�سة الثانوية يف حت�سني املناخ التنظيمي من وجهة نظر.)1996(  حممد ناظم،جرادات
، جامعة الريموك، ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.امل�رشفني الرتبويني واملعلمني يف حمافظة �إربد
.الأردن
 دور مدير املدر�سة يف تفعيل الن�شاط الريا�ضي املدر�سي من وجهة.)1993(  عي�سى علي،ح�سن
، جامعة الريموك، ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.نظر معلمي الرتبية الريا�ضية يف حمافظة �إربد
.الأردن
 ت�صورات معلمي املدار�س الثانوية لدور مدير املدر�سة الفعال يف.)1998(  فاطمة علي،الرفاعي
. الأردن، جامعة الريموك، ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.حمافظتي �إربد وجر�ش
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هيئة حترير املجلة

تقرير عن الندوة العلمية
«املجالت العلمية بني مقت�ضيات الواقع وحتديات امل�ستقبل»
التي عقدت �ضمن االحتفال بذكرى مرور ع�شرة �أعوام على �إ�صدار
جملة العلوم الرتبوية والنف�سية  10مار�س 2010
�إعداد :هيئة حترير املجلة
برعاية كرمية من �سعادة الدكتور �إبراهيم بن حممد جناحي رئي�س جامعة البحرين،
وبح�ضور �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�شي وزيرة التنمية االجتماعية نظمت كلية
الرتبية بجامعة البحرين ندوة علمية بعنوان “املجالت العلمية بني مقت�ضيات الواقع وحتديات
امل�ستقبل” وذلك �ضمن االحتفال بذكرى مرور ع�رشة �أعوام على �إ�صدار جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية يوم الأربعاء املوافق  10مار�س 2010م ،يف القاعة  47بجامعة البحرين .وقد
حتدث يف الندوة كل من:
 �أ.د .وهيب النا�رص ،نائب الرئي�س للتخطيط والتطوير ،مدير حترير جملة احتاد اجلامعاتالعربية للعلوم الأ�سا�سية والتطبيقية ال�صادرة عن كلية العلوم باجلامعة.
 �أ.د .هاليل عبدالاله �أحمد مدير حترير جملة احلقوق ،ال�صادرة عن كلية احلقوق باجلامعة. د .في�صل املالعبداهلل ،مدير حترير جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،ال�صادرة عن كلية الرتبيةباجلامعة.
 د .نادر كاظم ،مدير حترير جملة العلوم الإن�سانية ،ال�صادرة عن كلية الآداب باجلامعة. د .عمر اجلهماين ،مدير حترير املجلة العربية للمحا�سبة ال�صادرة عن كلية �إدارة الأعمالباجلامعة.
وفيما يلي �أبرز فعاليات الندوة ونتائجها وتو�صياتها.
املتحدث الأول� :أ.د .هاليل عبدالاله �أحمد مدير حترير جملة احلقوق.
بد أ� احلديث معرف ًا جملة احلقوق ب�أنها حمكمة �سنوية� ،أول �إ�صدار لها كان يف عام 2004م،
بلغت �أعدادها  14عدد �ضم  120بحث ًا من خمتلف فروع القانون.
بالن�سبة للتحديات التي تواجه الن�رش يف جمال احلقوق ،قال ب�أن املجلة تتناول مو�ضوعات
حديثة هي كالتايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 الثورة املعلوماتية :حيث �أن لها الكثري من الإيجابيات ولكن باملقابل لها نواحي �سلبية،حيث ظهرت الكثري والكثري من اجلرائم �أطلق عليها جرائم احلا�سب الآيل.
 الثورة البيولوجية� :أ�صدر القانون البحريني �سنة 1998م قانون بهذا اخل�صو�ص ولكن بقيتالكثري من الت�سا�ؤالت التي حريت الآخرين ومت تناولها والإجابة عليها يف هذه املجلة.
 مرحلة الإخ�صاب ال�صناعي :و�أثارت هذه املرحلة م�شاكل وهي الأرحام امل�ست�أجرةوالأرحام ال�صناعية وكل ذلك كان مو�ضوع ًا للبحوث ن�رشتها املجلة.
 مرحلة الهند�سة الوراثية :وقد مت و�ضع ذلك م�ساراً للبحوث التي ن�رشتها املجلة. مرحلة اال�ستن�ساخ :وقد ظهرت العديد من الت�سا�ؤالت من حيث كيفية تطبيقها علىالإن�سان وقد كان ذلك مو�ضوعا لبحوث ن�رشتها املجلة.
 -مرحلة البيوتكنلوجيا :وقد مت ن�رش بحوث يف هذا اجلانب باملجلة.
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املتحدث الثاين :د .في�صل املالعبداهلل مدير حترير جملة العلوم الرتبوية والنف�سية.
بد�أ د .في�صل احلديث ب�إعطاء نبذة خمت�رصة عن جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،حيث �أ�شار
�إىل �أن جملة العلوم الرتبوية والنف�سية جملة علمية ف�صلية حمكمة تعني بن�رش البحوث والدرا�سات
العلمية الأ�صيلة املتعلقة مبجاالت الرتبية وعلم النف�س التي تلتزم مبنهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا ،واملكتوبة ب�إحدى اللغتني العربية �أو الإجنليزية .وبد�أت املجلة
م�سريتها العلمية باملجلد الأول والذي ظهر يف عام الت�أ�سي�س عام  ،2000وقد اقت�رص هذا
املجلد على العددين ال�صفري والأول وذلك لأنه �صدر يف عام الت�أ�سي�س .بعد �سنة الت�أ�سي�س
حتولت املجلة من ن�صف �سنوية يف جملدها الأول �إىل ف�صلية يف جملدها الثاين .كما تطرق د.
في�صل ل�رشوط ن�رش البحوث والدرا�سات املن�شورة يف املجلة وحمتواها ،بالإ�ضافة للدرا�سات
املرفو�ضة واملعتذرة.
وقد قام الدكتور في�صل بعر�ض �إجنازات جملة العلوم الرتبوية والنف�سية والتي تلخ�صت يف
الأمور التالية� :إن�شاء موقع �إلكرتوين خا�ص باملجلة ،ا�ستطاعت املجلة �أن تكون �أحد املجالت
العلمية والرتبوية املفهر�سة ،و�صل �صيتها �إىل �أهل االخت�صا�ص وزاد عدد امل�شرتكني فيها حملي ًا
وخارجي ًا ،اال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية ل�رسعة ا�ستالم البحوث وحتكيمها.
�أما بالن�سبة للتحديات التي تواجه املجلة فهي:
 كرثة البحوث الواردة �إىل املجلة مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر ن�رشها. عدم وجود منافذ للتوزيع ي�ضمن و�صول املجلة �إىل الأكادمييني والباحثني والرتبويني -قلة الكادر الفني والإداري.
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املجالت العلمية بني مقت�ضيات الواقع وحتديات امل�ستقبل
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هيئة حترير املجلة

 �ضعف امليزانية املخ�ص�صة للمجلة. قلة البحوث املن�شورة الباحثني بحرينيني. تدخل عدة عوامل يف ت�أخري �صدور بع�ض الأعداد. ت�أخر بع�ض املحكمني يف تقييم البحوث املر�سلة �إليهم.املتحدث الثالث :د .نادر كاظم مدير حترير جملة العلوم الإن�سانية.
اعترب الدكتور نادر كاظم �أن جملة الآداب �أقدم جملة يف جامعة البحرين حيث كان �أول
�إ�صدار لها عام 1994م ،وتوجد جملتني للآداب هما جملة العلوم الإن�سانية وجملة ثقافات
وتعترب الأخرية ،الوحيدة عربي ًا والتي تخت�ص بالثقافة ،ونوه الدكتور بان هناك ثالث جماالت
يجب النظر �إليها لأنها ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على املجلة وهي :واقع البحث العلمي ،واقع
التعليم اجلامعي ،واقع الن�رش وجماالته.
�أما بالن�سبة للتحديات التي تواجه املجلة فهي:
 حجم الأبحاث التي ترد للمجلة كبري جداً ،مما يرتتب عليه ت�أخر ن�رش الأبحاث لوجودعددين يف ال�سنة فقط.
 العلوم الإن�سانية جمال وا�سع جداً ،مما ي�ؤدي �إىل تنوع املوا�ضيع. جمهور العلوم الإن�سانية لي�س هو اجلمهور املتخ�ص�ص �أو الباحثني فقط بل القراء ب�شكلعام لذلك عليها �أن ت�أخذ باالعتبار ذلك.
 رهن البحوث بالرتقي الأكادميي. قلة عدد الكادر الإداري من جهة وقلة امليزانية املخ�ص�صة من جهة �أخرى. �صعوبة عملية التوزيع للمجلة.املتحدث الرابع :د .عمر اجلهماين مدير حترير املجلة العربية للمحا�سبة.
قال ب�أن املجلة العربية املحا�سبة جملة علمية متخ�ص�صة حمكمة ن�صف �سنوية متت املوافقة على
�إن�شائها عام  1995وكان �أول �إ�صدار لها عام 1997م وهي قناة للتوا�صل بني املتخ�ص�صني
يف كل دول اخلليج العربي .وهي ت�صدر باللغتني العربية واالجنليزية ،وتهدف �إىل تنمية الفكر
املحا�سبي واالرتقاء به و�إثراء املكتبة املحا�سبية العربية عن طريق ن�رش البحوث يف املجلة
وت�شجيع الباحثني على �إجناز البحوث.
بالن�سبة �إىل التحديات التي تواجه املجلة فهي:
 -قلة عدد الأبحاث الواردة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 بع�ض الأبحاث امل�ستلمة تتناول موا�ضيع قدمية. قلة عدد الأبحاث التي تت�سم بالأ�صالة واجلدية.هذا وتطرق الدكتور عمر �إىل التحديات التي تواجه مهنة املحا�سبة:
 مواكبة التكنولوجيا احلديثة، عدم االلتزام بالأخالقيات. الأزمة املالية. -اخل�صخ�صة  ...وغريها.
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من خالل ما عر�ض وما جرت مناق�شتة ،خل�صت الندوة �إىل عدد من التو�صيات ميكن �أن
ت�سهم يف تقومي م�سرية املجالت العلمية ال�صادرة عن جامعة البحرين ،و�إعادة النظر فيها مبا
ي�ضمن متيزها وا�ستمرارها ،واالنطالق بها �إىل رحاب امل�ستقبل.
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التو�صيات
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بعد ذلك فتح املجال للمناق�شة وطرح الأ�سئلة حيث مت توجيه عدد من الأ�سئلة البناءة التي
�أثرت النقا�ش.
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املتحدث اخلام�س� :أ.د .الأ�ستاذ الدكتور وهيب النا�صر ،نائب رئي�س جامعة البحرين للتخطيط
والتطوير رئي�س حترير جملة احتاد اجلامعات العربية للعلوم الأ�سا�سية والتطبيقية.
قام الأ�ستاذ الدكتور بعر�ض �إح�صائية لعدد البحوث التي ن�رشت يف جامعة البحرين ومتت
مقارنتها بالبحوث ال�صادرة عن اجلامعات الأخرى حيث تبني قلة عدد البحوث ال�صادرة يف
جامعة البحرين.
كما قام الدكتور بعر�ض نبذة خمت�رصة عن جملة احتاد اجلامعات العربية وتطرق كذلك �إىل
عدد البحوث التي ن�رشتها املجلة والتي بلغت  102بحث علمي.
وقدم الأ�ستاذ الدكتور وهيب النا�رص جمموعة من التو�صيات وهي:
 ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على البحث. ن�رش �أبحاث امل�ؤمترات يف املجالت املتخ�ص�صة. بالن�سبة ملجلة احتاد اجلامعات  ...البد من ف�صل االخت�صا�صات (علوم ،كيمياء� ،أحياء،�ألخ )...يف املجلة الواحدة بحيث يكون لكل تخ�ص�ص وحدة خا�صة باملجلة.
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