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باملجلة
á∏ÛÉHالن�رش
ô°ûædG قواعد
óYGƒb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:ÜÉàc ≥«Kƒàd ∫Éãe

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

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

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

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

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

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

á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
http://www.jeps.uob.edu.bh
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J
á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J
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: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG
áaÉc ¬LƒJ
.á∏ÛG äÓ°SGôŸG
‘ ô°ûæ∏d åëÑdG
∫ƒÑbh
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O ôjôëàdG ôjóe
: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG
áaÉc ¬LƒJ
: »JB’G ¿Gƒæ©dG
≈∏Y
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O ôjôëàdG ôjóe
á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›
: »JB’G ¿Gƒæ©dG ≈∏Y
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
øjôëÑdG áµ∏‡
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
(+973) 17437147 : ∞JÉg
øjôëÑdG áµ∏‡
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa
(+973) 17437147 : ∞JÉg
jeps@edu.uob.bh. : »fhôàµdE’G ójôÑdG
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa
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∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lh ≈∏Y (A4) ¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e åëÑdG øe ï°ùf çÓK åMÉÑdG Ωó≤j (1)
.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh
≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S 2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh ,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG) »°TGƒ◊G
ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j (2)
.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷ ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG
ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j (2)
.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j (3)
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷ ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj (4)
.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j (3)
á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj (4)
.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG
á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh
ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh
.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG
.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG
ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh
(100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj (5)
.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG
.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c
(100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj (5)
.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj (6)
.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG (7)
.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj (6)
.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG (7)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àj (8)
.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J
.á∏ÛG ‘ ô°ûæ∏d åëÑdG ∫ƒÑbh
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àj (8)
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åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lhالبحث
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ي�صدر هذا العدد من “جملة العلوم الرتبوية والنف�سية” مع �إطاللة العام الدرا�سي اجلديد
2011/2010م الذي نتمنى فيه للباحثني والأكادمييني العاملني يف امليدان الرتبوي �أن يكون
لهم عام ًا مليئ ًا بالأبحاث العلمية والفكرية املتميزة .و�إذا كان العام املن�رصم قد متيز بالأبحاث
العلمية الر�صينة يف جماالت الرتبية وعلم النف�س ،ف�إن درا�سات وبحوث جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية منذ ن�ش�أتها مل تكن بعيدة عن اال�ستجابة لهذه الأنواع من البحوث العلمية من �أجل
تطوير حركة البحث العلمي وحت�سني �أداء العملية التعليمية مما ي�ساعد على تر�سيخ هوية املجلة
على ال�صعيدين املحلي والعربي.
لقد عملنا يف هيئة التحرير على مدى ال�سنوات املا�ضية بكل جد واجتهاد لكي تكون
املجلة واجهة فكرية بحثية يف امل�شهد الرتبوي ،و�أن تكون منرباً بحثي ًا منفتح ًا جلميع الباحثني
والأكادمييني العرب ،وقد جنحنا بحمد اهلل يف حتقيق ذلك بعد م�شوار مل يخل من منعطفات
التحدي وحواجز االختبار ،لكننا جتاوزنا كل ذلك ،وك�سبنا ال�ساحة الأكادميية ومن ي�شغلها
من باحثني وحمكمني وقارئني ومهتمني بكل جماالت الرتبية .فقد �أ�صبحت املجلة اليوم
�إ�شعاع ًا عربي ًا بعد �أن كانت �إ�شعاع ًا حملي ًا وخليجي ًا.
ومن امل�ؤكد �أن تب ِ ّني م�رشوع مكلف و�شاق ك�إ�صدار جملة العلوم الرتبوية والنف�سية يتطلب،
ب�شكل خا�ص دعم ًا مالي ًا م�ؤ�س�ساتي ًا كبري َا وجمرداً من �أي توقع لعوائد ربحية يف امل�ستقبل
املنظور .ولكن بف�ضل الدعم الكامل الذي تتلقاه املجلة من جامعة البحرين �أمكن لها جتاوز
خمتلف ال�صعوبات والتحديات .فوجود التمويل الكايف لإ�صدار هذه املجلة العلمية ب�صورة
الئقة ووفق املعايري العاملية� ،إ�ضافة �إىل وجود مدير حترير متميز ،وهيئة حترير فاعلة ،وجهاز
فني و�إداري متخ�ص�ص� ،ساهم يف هذا النجاح املنقطع النظري وحقق الفائدة املرجوة من دور
هذه املجلة يف حركة البحث العلمي ،على امل�ستويني املحلي والعربي.
ويحوي هذا العدد جمموعة من الأبحاث العلمية اجلادة والأ�صيلة يف جمال العلوم الرتبوية؛
حيث يبد�أ ببحث حول مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت
معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،ويتناول البحث الثاين واقع ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال وعوائق اال�ستخدام لدى عينة من معلمي ومعلمات مدار�س املنطقة
الداخلية ب�سلطنة عمان ،يف حني يتناول البحث الثالث تقنني مقيا�س التمرد النف�سي لدى
املراهقني على البيئة الفل�سطينية ،ويدور البحث الرابع حول درجة متتع الأطفال يف الأ�رس
الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية ،ويتعلق البحث اخلام�س
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مبهارات التمثيل الريا�ضي و�إجراء العمليات احل�سابية لدى طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
بينما يتناول البحث ال�ساد�س املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي
والثانوي من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم بفل�سطني ،يف حني يتناول البحث
ال�سابع اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال التعليمية من خالل
الألعاب التعليمية املحو�سبة ،ويدور البحث الثامن حول الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية يف م�رص يف �ضوء تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعليم
الن�شط� .أما البحث التا�سع فيتناول م�ستوى اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون
الطالب كما تراها طالبات جامعة امللك في�صل ،بينما يتناول البحث العا�رش الآثار النف�سية
وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت من وجهة نظر املعلمني ،يف حني يتناول البحث
احلادي ع�رش والأخري �أثر برنامج تدريبي مقرتح با�ستخدام تدريب القوة املميزة بال�رسعة يف
الإدراك احل�س-حركي وتعليم ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة.
ختام ًا ،ال يفوتنا �أن ن�سجل خال�ص ال�شكر والتقدير لل�سادة الأفا�ضل مدير و�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 ،لتبقى منرباً علمي ًا ،عربي ًا� ،أ�صي ً
ال.

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

رئي�س هيئة التحرير
القائم ب�أعمال عميد كلية الرتبية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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د .خالد �أحمد ال�سخي
ق�سم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين

د .ف�ؤاد جعفر ح�سن
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين
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مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
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مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى
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مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�صرة للمرحلة الثانوية
مبملكة البحرين
د.خالد �أحمد ال�سخي
ق�سم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين

د .ف�ؤاد جعفر ح�سن
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين

امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،ولتحقيق هذا الهدف قام
الباحثان ببناء قائمة حتليل تكونت من ( )94مفهوما بيئيا ،ومت الت�أكد من �صدقها
وثباتها.
وت�ألف جمتمع الدرا�سة الذي ميثل يف نف�س الوقت عينة الدرا�سة من جميع حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية .وقد مت تطبيق منهج حتليل املحتوى على هذا
املقرر ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتائج منها قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها
يف كتاب ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية .وقد بلغ جمموع الفقرات التي
وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية ( )943فقرة بن�سبة ( .)%87.7ومعظم هذه املفاهيم
تت�صل مبجال االقت�صاد والتكنولوجيا� ،إذ وردت يف ( )416فقرة ،وبن�سبة ( .)%44.11وقد
وردت معظم مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف هذا املقرر يف حمتوى الفقرات ،وعددها
( )691مفهوما ،وبن�سبة (.)%73.28
وقد �أو�صت الدرا�سة بالت�أكيد على وا�ضعي مناهج املواد االجتماعية ب�رضورة عر�ض
مفاهيم الرتبية البيئية يف حمتوى كتب املواد االجتماعية وب�شكل منظم ومتوازن بني
جماالتها (مفاهيمها) الرئي�سية.
الكلمات املفتاحية :مفاهيم الرتبية البيئية ،مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة ،املرحلة الثانوية.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/6/14 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/12/13 :م
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This study aimed at exploring the environmental educational concepts that
included in the Contemporary Issues and Problems’ Textbook for the secondary educational level in the Kingdom of Bahrain. To achieve this aim, the
researcher prepared a content analysis list that consists of 94 environmental
educational concepts. The validity and reliability of this list were approved by
research experts.
The study community, which represented at the same time the study sample
consisted of the whole content of the Contemporary Issues and Problems’
Textbook The content analysis method has been applied to analyze this textbook. At the end of the study, a list of environmental educational concepts
had been suggested to be included in the Contemporary Issues and Problems’
Textbook. It was found that the total number of the paragraphs that the environmental educational concepts have been mentioned in was (943) paragraphs
with a percentage of (87.7%). However, most of the mentioned concepts were
related to the technology and economy field as it was mentioned in (416) paragraphs with a percentage of (44.11%). Most of the mentioned environmental
educational concepts were found in the paragraph’s content and their total
number was (691) concepts with a percentage of (73.28%).
Finally, the study recommended emphasizing on the need to introduce the
environmental educational concepts in the contents of all social studies textbooks in an organized and balanced way.
Key words: the environmental educational concepts, Contemporary Issues and Problems’ Textbook, secondary educational level.
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مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�صرة للمرحلة الثانوية
مبملكة البحرين
د.خالد �أحمد ال�سخي
ق�سم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين

مقدمة

د .ف�ؤاد جعفر ح�سن
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية
كلية البحرين للمعلمني -جامعة البحرين

خلق اهلل �سبحانه وتعاىل الكون كله على نحو موزون ،والإن�سان مكون �أ�سا�سي من
مكونات هذا الكون ،وهو يف تفاعل م�ستمر مع البيئة ،ويجيء هذا التفاعل �أحيانا ب�شكل
�صحي و�سليم ،ويف �أحيان �أخرى ي�أتي بنتائج �ضارة بالن�سبة للبيئة ومواردها .ونتيجة لهذا
التفاعل ال�سلبي واجهت الب�رشية �أزمات �صحية وبيئية خطرية ،مثل �شح م�صادر املياه ،و�أزمة
نق�ص الغذاء ،والتلوث بالأ�سمدة الكيماوية واملبيدات احل�رشية ،والغبار النووي ،وم�شكلة
الت�صحر ،واجنراف الرتبة ،وانقرا�ض بع�ض الأحياء البيولوجية ،وانح�سار الغابات ،وظهور
الفجوات يف �أزمة الأوزون ،وظاهرة االحتبا�س احلراري (نقي.)1995 ،
و�أمام هذه الأزمات والأخطار البيئية عقدت امل�ؤمترات والندوات على خمتلف امل�ستويات،
و�أكدت جميعها على �أن م�س�ألة حماية البيئة واملحافظة عليها م�س�ألة معقدة ال ميكن �أن تنظمها
النواحي الت�رشيعية والإجراءات التكنولوجية وحدها ،و�إمنا هي م�س�ألة تربوية بالدرجة الأوىل؛
فالقوانني وحدها ال ت�ستطيع �أن حتقق الغر�ض املرجو منها �إن مل ت�ستند �إىل وعي و�إدراك
ي�صالن �إىل �ضمري الإن�سان ويتحوالن �إىل قيم و�ضوابط لل�سلوك من �أجل املحافظة على البيئة،
وال يتم تكوين مثل هذه االجتاهات والقيم واملبادئ �إال بح�سن �إعداد الأفراد يف هذا املجال
وتربيتهم تربية �سليمة داخل املدر�سة وخارجها (�أبو زيد.)1996 ،
وت�ستهدف عملية الرتبية عامة تطوير حياة الفرد واملجتمع من كافة النواحي ،وهي بذلك
تت�أثر مبا يجري من �أحداث حملية �أو قومية �أو عاملية؛ مما يجعل الفرد يعي�ش تلك الأحداث ،بل
رمبا توجه م�سارات تفكريه و�سلوكياته يف اجتاهات معينة ،ونقطة البداية دائما هي �أن يحدث
تغري �أو تطور يف �شكل ال�سيا�سة التعليمية وم�ضمونها ،وهذه ال�سيا�سة التعليمية هي حم�صلة
لفكر تربوي مكتوب �أو غري مكتوب ،وهذا يعني �أن هناك عدة جماالت يحتاج فيها الفرد
ثم فهناك
�إىل �أن يعرف كيف ي�سلك اجتاهها ،وال�سبيل �إىل ذلك هي عملية الرتبية ذاتها ،ومن َّ
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على �سبيل املثال تربية �سيا�سية ،و�أخرى �صحية ،وثالثة اجتماعية ،ورابعة �سكانية ،وخام�سة
تربية بيئية (اللقاين وحممد.)1999 ،
والرتبية البيئية اجتاه وفكر وفل�سفة تهدف �إىل تنمية اخللق البيئي لدى الإن�سان بحيث توجه
�سلوكه يف تعامله مع البيئة مب�ؤثراتها الب�رشية ممثلة يف تباين �أمناط ا�ستغالل الأر�ض ،وم�ؤثراتها
الطبيعية ممثلة يف االختالفات الفعلية يف كمية املطر والعوا�صف الرتابية والرملية وما ي�صاحب
هذه امل�ؤثرات من ردود �أفعال من و�إىل البيئة .واخللق �أو ال�ضمري البيئي الذي تهدف الرتبية
البيئية �إىل تنميته عند كل �إن�سان يف املجتمع يعني �أن يتكيف الإن�سان من �أجل البيئة وي�ستمر
يف تكييف البيئة من �أجله ،وبذلك ت�سهم الرتبية البيئية يف حماية النظام البيئي (النجدي
وعبداملنعم وعبدالرازق.)2002 ،
وتهدف الرتبية البيئية �إىل تعليم الفرد كيف يتخذ قرارا �سديدا ور�شيدا عندما يتعامل مع
البيئة ،وهذا القرار ال�سليم هو حم�صلة ملعارف ومعلومات ومفاهيم وقيم وم�ستوى من الوعي
ومهارات معينة ال بد �أن ميتلكها الفرد؛ ولتحقيق ذلك ال بد �أن تكون الرتبية البيئية مو�ضع
اهتمام خرباء املناهج ُ
وكتاب الكتب املدر�سية.
وا�ستجابة لتو�صيات امل�ؤمترات الدولية التي ت�ؤكد على �أهمية الرتبية البيئية فقد توجهت
اجلهود نحو �رضورة ت�ضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدر�سية؛ وذلك
انطالقا من طبيعة الرتبية البيئية بو�صفها طريقة حلماية البيئة ،وهي ال تعد فرعا منف�صال من
فروع العلم� ،أو مادة درا�سية م�ستقلة و�إمنا ينبغي تنفيذها وفق مبد أ� التعليم املتكامل املتوا�صل
مدى احلياة (اليون�سكو.)1989 ،
وقد �شغلت املفاهيم اجلديدة التي تتعلق بالبيئة وعنا�رصها املختلفة وق�ضاياها اهتمام العامل
ب�أ�رسه يف الآونة الأخرية؛ وذلك نظرا �إىل �أن عالقة الإن�سان بالبيئة عالقة وثيقة وقدمية قدم
الإن�سان ذاته ،حيث كان يعي�ش مت�أثرا بها ،ويحاول �أن يحمي نف�سه منها بكل �إمكانياته
املتوا�ضعة قدميا ،ولكن و�صل به احلال يف هذا الع�رص �أن ي�ؤثر �إىل درجة خطرية و�سلبية يف
توازن البيئة �إىل درجة ت�ستدعي حماية البيئة من �سلوكياته غري امل�س�ؤولة وت�أثرياته ال�ضارة ذات
الآثار اخلطرية (�شحاته.)1998 ،
وهناك مناهج معينة -هي بحكم طبيعتها وارتباطها املبا�رش مبو�ضوع البيئة الطبيعية-
ت�ست�أثر بن�صيب متميز يف مدى ت�رشبها جلوانب التعلم املرجوة ،ويف مقدمتها منهج اجلغرافيا،
فدرا�سة البيئة وما بها من م�شكالت يتطلب �أن يقف التالميذ عليها لأن تلك وظيفة املدر�سة
بعامة واملواد االجتماعية بخا�صة .واجلغرافيا هي �إحدى �أهم فروع املواد االجتماعية التي
ت�ستطيع حتقيق �أهداف الرتبية البيئية ،فهي تهتم بدرا�سة البيئة الطبيعية وظواهرها املختلفة
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والعالقات املتبادلة مع الإن�سان ،و�أ�شكال التفاعل القائم بينهما ،وما ينتج عن هذا التفاعل من
ظواهر وم�شكالت ،وتتعدد املداخل التي ميكن ملادة اجلغرافيا تعليم الرتبية البيئية من خاللها،
ومن �أمثلتها العمل يف اخلارج ،وا�ستخدام البيئة اخلارجية ،ومدخل الوثائق ،وامل�رشوعات،
ومقابالت الأفراد يف البيئة (عبداملنعم.)2005 ،
�إن الفكر اجلغرايف �أكرث قدرة من غريه على ا�ستيعاب مفهوم الرتبية البيئية حيث �إنه مبني
على التجربة والعمل احلقلي وي�شجع اجلوانب التطبيقية ،وتت�ضح عالقة اجلغرافيا بالبيئة يف
اتخاذ البيئة ميدانا وجماال للتدري�س� ،إذ يخرج الطالب �إىل البيئة لدرا�سة م�شكلة من م�شكالتها،
فيتفاعل الطالب مع هذه امل�شاكل تفاعال �إيجابيا قائما على حتديد امل�شكالت البيئية وجتميع
املعلومات املتعلقة بها وترتيبها وحتليلها وتقدمي احللول لهذه امل�شكالت (�إبراهيم و�أحمد،
.)1979
وتويل مملكة البحرين البيئة اهتماما كبريا ،حيث �أ�صدرت ت�رشيعات كثرية للمحافظة على
البيئة ،وتطبيقا لهذه الت�رشيعات والقوانني ،وا�ستجابة للتوجهات العاملية والعربية اهتمت
وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين بو�ضع حماية البيئة �ضمن �سيا�ستها ومناهجها وحمتواها
الرتبوي ،وتوجهت �إىل �إدخال مزيد من �أنواع الرتبية ال�صحية والأ�رسية والبيئية يف كتبها
املدر�سية (�إدارة املناهج.)2003 ،
وملا كان املجتمع البحريني كغريه من املجتمعات العربية يعاين من م�شكالت بيئية عديدة،
ف�إنه يعلق الآمال يف حل هذه امل�شكالت على الرتبية ومناهجها ،ف�أ�صبحت مفاهيم الرتبية
البيئية من املو�ضوعات التي ت�شغل بال الرتبويني يف مملكة البحرين ،والتي يحر�صون على
�إدخالها يف حمتوى املناهج والكتب املدر�سية ومن بينها على وجه اخل�صو�ص مناهج املواد
االجتماعية.
وعلى الرغم مما �أ�شارت �إليه وزارة الرتبية والتعليم يف هذا ال�صدد من توجهات و�أهداف،
�إال �أن ما يعلن بالوثائق الرتبوية مل تتم مراعاته بال�رضورة والأخذ به عند �إعداد الكتب املدر�سية
التي هي �أداة من �أدوات حتقيق املنهج ،وبناء على ذلك ف�إن م�س�ألة ت�ضمني ما يت�صل بتوعية
الطالب ببيئتهم وم�شكالتها وواجبهم نحوها يف منهج املواد االجتماعية؛ ال ميكن �أن يبت
فيها وال �أن حت�سم �إال عن طريق �إجراء درا�سات علمية حتلل كتب املواد االجتماعية وتك�شف
ما فيها من مفاهيم الرتبية البيئية ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن الدرا�سات التي تناولت ما ميكن
�أن ت�سهم به مناهج املواد االجتماعية وكتبها املدر�سية يف هذا املجال مبملكة البحرين قليلة
جدا.
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وهناك درا�سات اهتمت مبو�ضوع مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدر�سية
املختلفة ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة م�سلم ( )1985التي �سعت للتعرف على مدى
م�ساهمة منهج اجلغرافيا يف ال�صف الثالث الإعدادي بجمهورية م�رص العربية يف درا�سة
بع�ض امل�شكالت البيئية املحلية ،الأمر الذي ي�ساعد على تطوير مناهج اجلغرافيا يف املرحلة
الإعدادية مبا يتفق ومتطلبات التعليم البيئي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �ضعف اهتمام منهج
اجلغرافيا يف ال�صف الثالث الإعدادي مب�شكالت البيئة املحلية.
وا�ستهدفت درا�سة املدين وبوقحو�ص ( )1993تعرف امل�شكالت البيئية املت�ضمنة يف
حمتوى جميع الكتب الدرا�سية للمرحلة الإعدادية مبملكة البحرين ،وحتديد ترتيب ظهورها
يف هذه الكتب ويف �صفوف هذه املرحلة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�شكالت البيئية يف
كتب املرحلة الإعدادية مل تظهر مبا فيه الكفاية ،و�أنها مل تظهر ب�شكل وا�ضح ،حيث �إنّ �أغلبها
ظهر يف حمتوى اجلمل ،ولي�س بعناوين رئي�سة �أو حتى فرعية.
و�سعت درا�سة ال�شناق ( )1995للتعرف �إىل ما تت�ضمنه حمتويات كتب الرتبية االجتماعية
والرتبية الوطنية والعلوم ملرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن من م�ضامني بيئية ب�شكل مبا�رش
�أوغري مبا�رش .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن كتب الرتبية االجتماعية والرتبية الوطنية والعلوم
معا م�شبعة باملفاهيم البيئية حيث بلغت ن�سبتها املئوية (.)%97
وا�ستهدفت درا�سة ال�سيد ( )1996تقومي حمتوى مناهج اجلغرافيا مبراحل التعليم العام من
حيث احتوا�ؤها على الق�ضايا وامل�شكالت البيئية الناجتة عن التفاعل بني العلم والتكنولوجيا
واملجتمع ،واقت�رصت عينة الدرا�سة على حمتوى مناهج اجلغرافيا يف املرحلتني الإعدادية
والثانوية ،واقت�رصت الأداة على حتليل حمتوى تلك املناهج يف �ضوء الق�ضايا وامل�شكالت البيئية
الناجتة عن التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
اهتمام حمتوى مناهج اجلغرافيا يف املرحلتني الإعدادية والثانوية بالق�ضايا وامل�شكالت البيئية
الناجتة عن التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع �ضعيف ب�صفة عامة با�ستثناء كتاب
اجلغرافيا لل�صف الأول الثانوي فقد كان متو�سطا.
وتناولت درا�سة العمرو ( )1996التعرف �إىل املفاهيم البيئية التي حتققها مناهج العلوم
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وم�ستوى ت�ضمني مناهج العلوم للمرحلة الثانوية احلالية لهذه
املفاهيم .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن مناهج العلوم املطبقة تت�ضمن جمموعة جيدة من
املفاهيم البيئية التي ت�ساوت يف الأهمية.
و�أما درا�سة هندي ( )1998فقد ا�ستهدفت معرفة املفاهيم البيئية يف كتب الرتبية الإ�سالمية
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باملرحلة الثانوية ب�سلطنة عمان ،وجرى االقت�صار على كتاب ال�صف الأول الثانوي كعينة
ممثلة لها بن�سبة ( )%33.5م�ستخدمة قائمة حتليل �أعدها الباحث لهذا الهدف .ومن �أبرز
نتائج الدرا�سة �أن جمموع الفقرات التي وردت فيها املفاهيم البيئية بلغ ( )158من �أ�صل
( )980فقرة ا�شتمل عليها الكتاب بجميع وحداته� ،أي بن�سبة مئوية مقدارها (،)%16.12
و�أن معظم هذه املفاهيم وردت �ضمن حمتوى الفقرات وتت�صل بعالقة الإن�سان بالبيئة.
وقام ب�سيوين ( )1999ب�إجراء درا�سة ا�ستهدفت التعرف �إىل املفاهيم والق�ضايا البيئية
وعالقتها باملناهج الدرا�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من مقررات العلوم والريا�ضيات واللغة
العربية واجلغرافيا والتاريخ بجمهورية م�رص العربية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املقررات
الدرا�سية املختلفة تفتقر للق�ضايا واملفاهيم البيئية.
و�أجرى ال�صوايف ( )2002درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل القيم البيئية املت�ضمنة يف مقررات
اجلغرافيا للمرحلة الإعدادية يف التعليم العام ب�سلطنة عمان ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة قام
الباحث ب�إعداد قائمة بالقيم البيئية يف �ضوئها مت حتليل مقررات اجلغرافيا با�ستخدام �أ�سلوب
حتليل املحتوى معتمدا الفكرة ووحدة ال�سياق يف التحليل .وكانت �أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة قائمة باملفاهيم البيئية التي ينبغي �أن تت�ضمنها مقررات اجلغرافيا يف املرحلة
الإعدادية ،و�أن مقرري اجلغرافيا لل�صفني الأول والثاين الإعداديني يفتقران �إىل الكثري من
القيم البيئية التي احتوتها القائمة.
ويف درا�سة قام بها ال�سخي ( )2002هدفت �إىل التعرف �إىل مفاهيم الرتبية البيئية الواردة
يف كتب الرتبية الإ�سالمية للم�ساقات امل�شرتكة يف املرحلة الثانوية يف مملكة البحرين .وقد �أعد
الباحث لغر�ض الدرا�سة قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الن�سبة املئوية
للفقرات التي وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية يف هذه الكتب بلغت ( ،) %19.3و�أن معظم
تلك املفاهيم الواردة يف الكتب تت�صل مبجال الأخالقيات البيئية ومعظمها وردت �ضمن
حمتوى الفقرات.
وهدفت درا�سة �سلمان (� )2004إىل ر�صد القيم البيئية املت�ضمنة يف كتب املواد االجتماعية
يف احللقة الأوىل يف مرحلة التعليم االبتدائي مبملكة البحرين .وبعد حتليل كتب املواد
االجتماعية الثالثة تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها وجود نوع من عدم االتزان يف
توزيع القيم البيئية يف حمتوى كتب املواد االجتماعية باحللقة الأوىل ملرحلة التعليم االبتدائي،
و�إىل غياب بع�ض القيم البيئية عن حمتوى الكتب املحللة والتي ت�شكل قيما بيئية مهمة يف هذه
املرحلة العمرية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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و�أجرى الفقري ( )2005درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن املفاهيم البيئية املت�ضمنة يف كتب
اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت �إعداد قائمة
باملفاهيم البيئية املقرتح ت�ضمينها يف كتب اجلغرافيا .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جمموع
تكرارات املفاهيم البيئية املت�ضمنة يف حمتوى هذه الكتب بلغ ( )2281مفهوما بيئيا ،وجاءت
مفاهيم مكونات النظام البيئي يف املرتبة الأوىل وبتكرار بلغ ( )711وبن�سبة (،)%31.17
�أما مفاهيم احرتام وتقدير البيئية فلم يرد لها �أي تكرار.
وهدفت درا�سة البوفالح ( )2006التعرف �إىل مفاهيم حماية البيئة الواردة يف كتب
اجلغرافيا للم�سار الأدبي من التعليم الثانوي مبملكة البحرين ،وتكونت عينة الدرا�سة
من كتب اجلغرافيا للم�سار الأدبي من التعليم الثانوي مبملكة البحرين يف العام الدرا�سي
 ،2006/2005وهي كتب اجلغرافيا الطبيعية ،واجلغرافيا االقت�صادية،واجلغرافيا ال�سكانية،
وق�ضايا وم�شكالت معا�رصة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن مفاهيم حماية البيئة الواردة يف
كتاب اجلغرافيا الطبيعية ت�شكل  ،%4.1ويف كتاب اجلغرافيا االقت�صادية  ،%12.7ويف
كتاب اجلغرافيا ال�سكانية  ،%22ويف مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة  ،%67وعللت ذلك
بطبيعة هذا املقرر الذي يناق�ش ق�ضايا وم�شكالت خمتلفة منها املو�ضوعات البيئية.
ويالحظ �أن الدرا�سات ال�سابقة قد تناولت مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج والكتب املدر�سية
للمواد الدرا�سية املختلفة ،وتنوعت عينتها لت�شمل �صفوف املرحلة الأ�سا�سية واملرحلة الثانوية،
وكذلك يالحظ تنوع املحاور (املجاالت) التي دارت حولها قائمة مفاهيم الرتبية البيئية التي
متثل �أداة الدرا�سة يف تلك الدرا�سات .وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف
�أنها جاءت للك�شف عن مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت
معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،الأمر الذي مل تتناوله �أية درا�سة �سابقة.
وت�سعى هذه الدرا�سة لتحليل حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة املقرر على طالب
املرحلة الثانوية مبملكة البحرين يف �ضوء مفاهيم الرتبية البيئية ،وجاء اختيار املرحلة الثانوية
لتحليل �أحد كتبها نظرا لكون طالب هذه املرحلة لديه القدرة على ا�ستيعاب وحتليل الق�ضايا
املعا�رصة امللحة التي تهم الب�رشية في�ستطيع �أن يتخذ مواقف حمددة ت�ساعده على �أن ي�شارك
جمتمعه الإن�ساين همومه الكربى ،وجاء اختيار هذا الكتاب ملا يتناوله من مو�ضوعات مت�صلة
بالبيئة كمو�ضوعات التلوث ب�أنواعه املتعددة والت�صحر وم�شاكل �سوء التغذية والزراعة يف
العامل.
وتزداد �أهمية �إجراء هذا البحث �إذا علمنا �أن �سبب ت�أليف هذا الكتاب  -ح�سب ما جاء يف
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مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى
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دليل املعلم لتدري�س الطبعة التجريبية الأوىل لهذا املقرر -هو تفاقم ق�ضايا التلوث والت�صحر
و�سوء التغذية والزراعة التي �شغلت منظمات الأمم املتحدة ،فعقدت عدة م�ؤمترات دولية،
و�صدرت عنها عدة تو�صيات منها �إدخال علوم البيئة يف املناهج املدر�سية ،وحتميل املدر�سة
م�س�ؤولية ت�أهيل طالبها لتفهم هذه الق�ضايا املهمة ومناق�شتها بعمق واهتمام بغية الإ�سهام يف
�إيجاد احللول املنا�سبة لها (فريق خرباء م�ؤ�س�سة جيوبروجكت�س.)1993 ،

م�شكلة الدرا�سة

تكت�سب كتب اجلغرافيا �أهمية خا�صة من حيث تركيزها على املفاهيم البيئية ،و�إك�سابها
للمتعلمني بحكم ات�صالها بن�سق معريف يتجه مبا�رشة �إىل جمال العمل الإن�ساين يف تفاعله اليومي
وامل�ستمر مع مفردات البيئة من خالل بعدي الزمان واملكان (املرزوقي)1994 ،؛ لذا ينبغي
�أن تكون كتب اجلغرافيا مرتبطة مبا يح�س به املتعلم من مقومات البيئة واحلياة بها ،ليتمكن
من التفاعل البناء مع الو�سط البيئي الذي يعي�ش فيه ،وهذا ما حدا بوزارة الرتبية والتعليم
يف مملكة البحرين ب�إدخال مفاهيم الرتبية البيئية يف املناهج املدر�سية بهدف تب�صري املتعلمني
بدورهم وم�س�ؤوليتهم حا�رضا وم�ستقبال بق�ضايا البيئة واملحافظة عليها ،وقد جاء ذلك تطبيقا
للت�رشيعات والقوانني التي �صدرت يف اململكة التي تن�ص على املحافظة على البيئة (اليماين
وبو نوفل ور�ضي� 1995 ،أ ).
وقد �سعت �إدارة املناهج �إىل ت�ضمني املناهج الدرا�سية يف جميع املواد قدرا منا�سبا من
مفاهيم الرتبية البيئية ،تبعا لطبيعة كل مادة (اليماين وبو نوفل ور�ضي 1995 ،ب ) ،غري �أن
م�س�ألة ت�ضمني مفاهيم الرتبية البيئية ووجودها يف املناهج الدرا�سية ال ميكن التحقق منها �إال
عن طريق الدرا�سات العلمية التي حتلل املناهج والكتب املدر�سية وتربز ما فيها من مفاهيم.
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدرا�سة لتقدمي قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها يف
حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،والك�شف من
خاللها عن مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى هذا املقرر؛ وذلك لأهمية هذه املفاهيم
يف تر�سيخ ال�سلوك الرا�شد جتاه البيئة ،ومواردها املختلفة من قبل طالب املرحلة الثانوية الذين
هم على و�شك التخرج من التعليم العام.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف مفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها يف حمتوى مقرر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،وا�ستق�صاء املفاهيم املت�ضمنة
يف هذا املقرر يف �ضوء قائمة التحليل املعدة لذلك ،ومعرفة �شكل املحتوى الذي وردت فيه
مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية
مبملكة البحرين.
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تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف جمموعة من الأمور منها:
� .1أنها جاءت تلبية للحاجة �إىل تكاتف اجلهود على م�ستوى مملكة البحرين يف توعية الأفراد
بواجبهم نحو البيئة وتفاعلهم الإيجابي معها ،وذلك من خالل الك�شف عن دور مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين يف هذا املجال.
 .2توجيه �أنظار خمططي املناهج وم�ؤلفي كتبها املدر�سية �إىل �أهمية ت�ضمني مفاهيم الرتبية
البيئية يف املناهج والكتب املدر�سية بعامة ومناهج وكتب املواد االجتماعية ب�شكل خا�ص.
 .3ميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف درا�سة �إحدى الق�ضايا املهمة يف امليدان الرتبوي ،وهي
مفاهيم الرتبية البيئية التي تقدم للطلبة ،والتي حتدد اجتاهاتهم و�سلوكياتهم وت�رصفاتهم نحو
ثم االهتمام بالكيفية التي تقدم بها مفاهيم الرتبية البيئية للطلبة
البيئة الطبيعية وعنا�رصها ،ومن َّ
وبنوعية هذه املفاهيم التي تقدم لهم.
 .4قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة خمططي مناهج املواد االجتماعية عامة واجلغرافيا خا�صة
وم�ؤلفي كتبها املدر�سية يف معرفة مدى ت�ضمن حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة
للمرحلة الثانوية ملفاهيم الرتبية البيئية ،و�أخذها يف احل�سبان عند تعديل املقرر وتطويره.
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�أهمية الدرا�سة
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ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1ما مفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة
للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
 .2ما مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة
الثانوية مبملكة البحرين؟
 .3ما �شكل املحتوى الذي وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا
وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
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م�صطلحات الدرا�سة
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مفاهيم الرتبية البيئية :املق�صود بها يف هذه الدرا�سة ال�صيغ املعرفية الواردة يف حمتوى
مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،مبا ي�شمله من حقائق
و�أفكار وم�صطلحات ومبادئ وتعميمات مت�صلة بالبيئة وعالقة الإن�سان بها.
مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�صرة للمرحلة الثانوية :يق�صد به مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة
الذي يدر�س �ضمن املواد االجتماعية يف العام الدرا�سي 2010/2009م .ويحمل رمز
(�أجا  )214واملطبق على طالب نظام ال�ساعات املعتمدة ،ورمز (ق�ضا  )101واملطبق على
طالب نظام توحيد امل�سارات .وهو من ت�أليف فريق خرباء م�ؤ�س�سة جيوبروجكت�س وفريق
من اخت�صا�صيي �إدارة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين يف العام 1997م.

حمددات الدرا�سة

حتدد �إطار الدرا�سة احلالية بعدد من املحددات ،متثلت يف اجلوانب الآتية:
 .1توجه هذه الدرا�سة اهتمامها نحو حتليل حمتوى كتاب ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة املقرر
بالعام الدرا�سي 2010/2009م للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،دون غريها من مكونات
املنهج الأخرى.
 .2تعتمد الدرا�سة احلالية العنوان الرئي�سي والعنوان الفرعي وحمتوى الفقرة كفئات ل�شكل
املحتوى الذي وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية ،وبذلك ف�إن هذه الدرا�سة غري معنية بالفئات
الأخرى ل�شكل املحتوى مثل الأ�سئلة والأن�شطة وال�صور واخلرائط والر�سومات.

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

اتبعت هذه الدرا�سة منهج البحث التحليلي الوثائقي �أ�سلوب ًا للبحث النوعي؛ وذلك لتحليل
حمتوى كتاب ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،ملعرفة م�ستوى
ت�ضمنه ملفاهيم الرتبية البيئية ،ويعد حتليل املحتوى طريقة بحثية تطبق على مواد مكتوبة �أو
مرئية �أو م�سموعة؛ بهدف التعرف �إىل خ�صائ�ص حمددة فيها ،وتعد الكتب املدر�سية من
الوثائق املهمة يف هذا النمط من البحث ،وم�صدرا �أ�سا�سيا للبيانات التي يتم جمعها وحتليلها.
وحتليل املحتوى «حتليل امل�ضمون» يف هذا النوع من الدرا�سات يركز على املعلومات املت�ضمنة
يف الوثيقة �أو الوثائق التي يتم حتليلها ،ويف كثري من الأحيان يهدف حتليل املحتوى �إىل تقييم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الوثيقة كالكتاب املدر�سي وفق اعتبارات �أو حمكات/معايري متفق عليها (�أبو زينة والإبراهيم
وقنديلجي وعد�س وعليان.)2005 ،
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

ت�ألف جمتمع الدرا�سة من حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة
البحرين يف العام الدرا�سي 2010/2009م� .أما عينة الدرا�سة فهي جمتمع الدرا�سة نف�سه �أي
جميع حمتويات املقرر مو�ضوع الدرا�سة مبا ت�ضمنه من درو�س (مو�ضوعات) بلغت ()21
در�سا ،وعدد �صفحاته (� )168صفحة.

�أداة الدرا�سة
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قام الباحث الأول ببناء �أداة الدرا�سة ،وهي عبارة عن قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح
ت�ضمينها يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين،
وكذلك لت�ستخدم معياراً يف حتليل حمتوى هذا املقرر ،وقد مت ذلك وفقا للأ�س�س واخلطوات
التالية:
 .1حتديد الغر�ض من قائمة املفاهيم ،الذي متثل يف بناء قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح
ت�ضمينها يف حمتوى املقرر مو�ضوع الدرا�سة ،وكذلك للك�شف عن مفاهيم الرتبية البيئية
املت�ضمنة يف ذلك املقرر.
 .2االطالع على الدرا�سات والأبحاث وامل�صادر الأخرى للأدب الرتبوي املكتوب يف جمال
الرتبية البيئية واملناهج املدر�سية.
 .3االطالع على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة للإفادة من منهجيتها يف بناء قائمة مفاهيم الرتبية
البيئية مثل درا�سة �ستاب ( ،)1985ودرا�سة �صباريني وال�صانع ( ،)1991ودرا�سة �أبو زيد
( ،)1996ودرا�سة ال�سخي ( ،)2002ودرا�سة الفقري (.)2005
� .4إجراء الدرا�سة امل�سحية لدرو�س مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة ملعرفة مدى ت�ضمنها
ملفاهيم الرتبية البيئية.
 .5ويف �ضوء هذه اخلطوات والأ�س�س مت �صياغة بنود قائمة املفاهيم ،التي تتكون من ثمانية
جماالت (مفاهيم) رئي�سة للرتبية البيئية وهي :النظام البيئي ،واملوارد الطبيعية ،وال�سكان،
وامل�شكالت البيئية ،وامل�شكالت البيئية الكوكبية ،واالقت�صاد والتكنولوجيا ،والقرارات
البيئية ،والأخالقيات البيئية .بحيث يقابل كل مفهوم رئي�س منها البنود (العنا�رص) التي
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تكونه� ،إذ �إنّ كل مفهوم رئي�س يت�ضمن جمموعة من املفاهيم الفرعية التي تتكامل فيما بينها
لتعطي و�صفا تو�ضيحيا له ،وبذلك تكونت قائمة املفاهيم من ( )94بندا ،وي�شكل كل بند
مفهوما فرعيا ،موزعا على املفاهيم الرئي�سة الثمانية للرتبية البيئية.

�صدق �أداة الدرا�سة

للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة مت اتباع طريقتني هما:
� .1صدق املحتوى (ال�صدق املنطقي)
متت �صياغة بنود قائمة املفاهيم يف �ضوء الغر�ض املن�شود منها ،وعلى غرار ما مت يف
الدرا�سات املماثلة ،وجرى عر�ض هذه البنود على حمكمني بلغ عددهم ( )13حمكما من
املخت�صني يف جمال مناهج املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية؛ وذلك للت�أكد من مدى منا�سبة
ات�صال هذه البنود باملفهوم الرئي�س يف كل جمال .وقد �أبدى املحكمون اتفاقا على منا�سبة
هذه البنود لكل جمال من املجاالت الثمانية للمفاهيم الرئي�سة بعد �إجراء التعديالت املقرتحة
من قبلهم.
� .2صدق املحكمني (ال�صدق الظاهري)
لالطمئنان على �سالمة القائمة �صياغة ولفظا ،مت عر�ضها على جلنة املحكمني �سالفة الذكر،
وطلب من كل حمكم �إبداء ر�أيه فيما �إذا كانت قائمة املفاهيم مالئمة لهذه الدرا�سة ،واقرتاح
التعديالت التي يرى �إجراءها عليها بالإ�ضافة �أو احلذف �أو غري ذلك من تعديل .وقد اقرتح
بع�ض املحكمني اخت�صار القائمة ،وحذف بع�ض البنود جتنبا لتكرارها ،وتعديل �صياغة بع�ض
العبارات ،و�إ�ضافة بع�ض البنود (املفاهيم) املقرتحة .و�أ�صبحت الأداة تتكون من ( )94بندا؛
وذلك بعد �أن مت حذف بع�ض البنود جتنبا لتكرارها ،كما مت �إ�ضافة مفاهيم فرعية �أخرى
�إىل القائمة بناء على مقرتحات املحكمني مثل مفهوم «الالجئون البيئيون» الذي يعني
جمموعة ال�سكان الذين ا�ضطروا �إىل مغادرة �أوطانهم وبيئتهم حتت وط�أة ال�ضغط ال�سيا�سي �أو
الع�سكري �أو الظروف البيئية ال�سيئة ،وقد يتم هذا اللجوء طواعية من جانب ال�سكان لتفادي
اجلوع والعط�ش.
و�إ�ضافة �إىل ذلك مت تعديل �صياغة بع�ض البنود ،مثل تعديل مفهوم التنمية امل�ستدامة ،الذي
�أ�صبح بعد التعديل كما يلي :التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي ت�ستعمل املوارد املتاحة لها
كما توفر حاجات الإن�سان دون �أن تن�ضب تلك املوارد �أو تتلوث ،فتبقى م�صونة للأجيال
الالحقة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وبعد �إجراء التعديالت الالزمة قام الباحثان بعر�ض قائمة املفاهيم ب�صورتها النهائية مرة
�أخرى على املحكمني ،الذين اطلعوا عليها و�صدقوا على �صالحيتها وجاهزيتها للتطبيق.
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وبلغت الن�سبة املئوية لالتفاق بني املحلني :الباحث الأول والباحث الثاين (،)%87.5
وهي ن�سبة عالية ،تدل على توافر درجة عالية من الثبات يف التحليل ،مما يعني �أن �أداة الدرا�سة
تت�صف بثبات عال يجعلها �صاحلة لغايات التحليل.
وقد مت ا�ستخدام معادلة هول�ستي  Holstiحل�ساب معامل الثبات بني الباحث الأول ونف�سه،
وهي على النحو التايل (طعيمةR= (C1,C2)2 :)2004 ،
C1+C2

حيث  =Rمعامل الثبات ، C1رمز للفئة  ،Categoryو  = C1, C2عدد الفئات التي يتفق
عليها الباحث الأول نف�سه يف مرتي التحليل ،و  = C1+C2جمموع عدد الفئات التي حللت
يف املرتني.
وقد بلغت الن�سبة املئوية لالتفاق بني الباحث الأول ونف�سه ( ،)%94ويعد معامل الثبات
هذا عاليا ومقبوال جدا لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
وبتحقق الباحثني من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،تكون الأداة قائمة املفاهيم قد ا�ستقرت
يف �صورتها النهائية.

�إجراءات التنفيذ

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية ،قام الباحثان بالإجراءات واخلطوات التالية:
 .1مت اعتبار الكتاب مو�ضوع الدرا�سة بكل حمتوياته وحدة واحدة؛ لأنه مبجموعة ي�سهم

10
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عدد مرات االتفاق
ن�سبة االتفاق =
عدد مرات االتفاق +عدد مرات عدم االتفاق
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مت �إيجاد ثبات �أداة الدرا�سة بوا�سطة ثبات التحليل من خالل �إجراء ثالث حماوالت لتحليل
عينات من درو�س كتب املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين� ،إذ قام الباحث
الأول باملحاولتني الأوىل والثانية بفا�صل زمني مقداره ثالثون يوما ،يف حني قام باملحاولة
الثالثة الباحث الثاين .وقد مت ح�ساب الن�سبة املئوية التفاق املحللني (الباحثني الأول والثاين)
با�ستخدام معادلة كوبر  Cooperوهي (ما�ضي وعثمان:)1999 ،
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يف ت�شكيل البناء املعريف واملفاهيمي للطالب من خالل املو�ضوعات (الدرو�س) التي ا�شتمل
عليها الكتاب.
 .2مت قراءة حمتوى املقرر املعني قراءة مت�أنية ودقيقة للتعرف على الأفكار املت�صلة بالقيمة
(املفهوم البيئي) التي تت�ضمنها كل فقرة من فقرات املو�ضوعات التي ا�شتمل عليها هذا املقرر،
وهذا يعني تطبيق وحدة الرتميز ووحدة امل�ضمون.
 .3ق�سمت مو�ضوعات هذا املقرر �إىل فقرات ذات معنى لتطبيق وحدة الرتميز يف �ضوء
وحدة امل�ضمون عن طريق حتديد كل فقرة حتمل قيمة مرغوبا فيها .ومت قراءة كل فقرة على
حدة لبيان القيمة التي تت�ضمنها �أو ت�شري �إليها من خالل املو�ضوع.
 .4مت اعتماد الفقرة  Paragraphوحدة لتحليل املقرر� ،إذ بح�ساب عدد الفقرات التي �ضمها
املحتوى كله ،ثم ح�ساب عدد الفقرات من بينها التي تناولت الظاهرة ،ميكن ح�ساب الن�سبة
املئوية للت�ضمني� ،إ�ضافة �إىل �أنه يكاد يتفق كثري من الباحثني على �أن الفقرة تعد �أ�سهل و�أن�سب
املقايي�س التي ميكن اتخاذها �أ�سا�س ًا للتحليل يف بحوث حتليل املحتوى» حتليل امل�ضمون»،
ل�سهولة ح�رصها بدقة وملنا�سبتها لإجراء الدرا�سة احلالية؛ فهي لي�ست �صغرية احلجم جدا
كالكلمة �أو الفكرة ،وال كبرية احلجم جدا كاملقال (�أحمد واحلمادي .)1987 ،وكذلك مت
اعتماد العنوان الرئي�س والعنوان الفرعي وحمتوى الفقرة كفئات ل�شكل املحتوى (مدكور،
 ،)1987وكذلك ملعرفة �شكل املحتوى الذي وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية ،كما اعتمد
التكرار وحدة للعد يف حتليل املقرر ،حل�ساب تكرارات املفاهيم الواردة �سواء يف العناوين
الرئي�سية �أو العناوين الفرعية �أو حمتوى الفقرات.
 .5مت ح�ساب عدد الفقرات التي ا�شتمل عليها املقرر املعني ،التي بلغت ( )1075فقرة.
� .6صمم الباحثان ا�ستمارة لتحليل حمتوى هذا املقرر ا�شتملت على املفاهيم (املجاالت)
الرئي�سة للرتبية البيئية وعلى فئات �شكل املحتوى ،وخ�ص�ص فراغ خا�ص حل�ساب تكرار
املفاهيم وعددها ،وفد جرى الت�صديق على هذه اال�ستمارة بعر�ضها على عينة من �أع�ضاء جلنة
املحكمني.
 .7التدرب على عملية حتليل املحتوى حتى ميكن تطبيقها يف الدرا�سة احلالية حتقيقا لأهدافها،
حيث مت حتليل عينات من حمتوى املقرر �أكرث من مرة ،حتى تزداد القدرة على القيام ب�إجراء
التحليل ح�سب قواعده و�إجراءاته.
 .8مت حتليل جميع املو�ضوعات الدرو�س الواردة يف مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة-
مو�ضوع الدرا�سة احلالية -بهدف معرفة �إن كانت هذه املو�ضوعات تقدم للطالب مفاهيم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الرتبية البيئية ،ومعرفة �شكل املحتوى الذي وردت فيه هذه املفاهيم.
 .9جرى ر�صد نتائج حتليل املحتوى.
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من �أجل احل�صول على ا�ستنتاجات كمية بطريقة مو�ضوعية وفقا لأ�سلوب حتليل املحتوى
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة احلالية ،مت مراعاة القواعد التالية:
 .1تعد الفقرة وحدة التحليل ،واملو�ضوع وحدة ال�سياق ،والتكرار وحدة العد والقيا�س.
� .2إذا كانت الفقرة الواحدة تت�ضمن �أو ت�شري �إىل �أكرث من قيمة حت�سب القيمة الأقوى بالرتجيح

```Y

قواعد التحليل

10

`d G h ``Ç`»`d G

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية عدة وحدات حتليل وهي :وحدة الرتميز ،ووحدة امل�ضمون،
ووحدة التكرار ،وفيما يلي بيان لكل منها:
 .1وحدة الرتميز (وحدة الت�سجيل) :هي �أ�صغر جزء يف املحتوى ،ويتم بوا�سطتها �إح�صاء
احلدث املفرد من عنا�رص املحتوى ،وقد تكون وحدة الرتميز كلمة �أو جملة �أو فقرة �أو
مو�ضوعا (يا�سني .)1982 ،وبالن�سبة لوحدة الرتميز امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية فهي
الفقرة؛ على اعتبار �أن اختيار وحدة الرتميز يتوقف عليه الو�صول �إىل النتائج املطلوبة ،كما
�أ�شار �إىل ذلك طعيمة (.)2004
 .2وحدة امل�ضمون (وحدة ال�سياق) :ت�شري �أدبيات حتليل املحتوى �أن وحدة امل�ضمون هي
الهيكل الأكرب من املحتوى ،التي ميكن �أن تفح�ص لت�شخي�ص وحدة للرتميز ،فمثال عندما
تكون اجلملة وحدة الرتميز ،ومن �أجل تعرف �أن هذه اجلملة تعرب عن قيمة مرغوب فيها ،ف�إن
املحلل يهتم بالفقرة التي وردت فيها اجلملة باعتبارها الهيكل الأكرب الذي ي�ستدل من خالله
على القيمة (يا�سني .)1983 ،وبالن�سبة للدرا�سة احلالية ف�إن وحدة امل�ضمون (وحدة ال�سياق)
هي املو�ضوع باعتباره الهيكل الأكرب الذي ي�ستدل من خالله على وجود القيمة املرغوب
فيها (مفاهيم الرتبية البيئية) يف الفقرة التي هي وحدة الرتميز.
 .3وحدة التكرار :وهذه الوحدة تفيد العد والقيا�س ،وت�شري �أدبيات حتليل املحتوى �إىل �أن
ال�صفة الكمية هي املهمة التي ميتاز بها �أي بحث ي�ستخدم حتليل املحتوى (ال�سيد،)1983 ،
كما �أن عملية العد والقيا�س تتطلب �ضوابط معينة لتطابق نتائج عدة حمللني يعملون ب�شكل
م�ستقل� ،أو تطابق نتائج حماوالت عدة للباحث نف�سه.
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من خالل احت�ساب اجلمل واملرتادفات التي تدعمها وتعززها ،وت�سجل يف ا�ستمارة التحليل
قيمة واجدة لكل فقرة.
� .3إذا كانت عنا�رص الفقرة كالنتائج �أو العوامل �أو الأ�سباب خمت�رصة دون �رشح عدت �ضمن
الفقرة الواردة فيها� ،أما �إذا كانت مف�صلة وم�رشوحة تعامل معاملة الفقرة ،وهذا ينطبق �أي�ضا
على املبادئ ،واخل�صائ�ص ،وال�سمات ،واملميزات ،والدوافع وغري ذلك من عنا�رص �أخرى.
 .4مت تفريغ النتائج يف الك�شوف التفريغية يف اال�ستمارة اخلا�صة التي �أعدت لهذا الغر�ض
وت�شمل جماالت قائمة التحليل.

املعاجلة الإح�صائية

مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية يف معاجلة بيانات الدرا�سة:
 .1التكرارات :حيث مت ا�ستخال�ص جمموعات تكرار كل قيمة (مفاهيم الرتبية البيئية).
 .2الن�سب املئوية :حيث مت ح�ساب الن�سبة املئوية لتكرار كل قيمة (مفاهيم الرتبية البيئية).
 .3معادلة كوبر  :Cooperمت ا�ستخدام هذه املعادلة حل�ساب ن�سبة االتفاق بني املحللني:
الباحث الأول والباحث الثاين� ،أي حل�ساب معامل ثبات �أداة الدرا�سة التي متثلت يف قائمة
مفاهيم الرتبية البيئية.
 .4معادلة هول�ستي  :Holstiمت ا�ستخدامها حل�ساب معامل الثبات لتحليل عينة املحتوى من
قبل الباحث الأول ونف�سه يف مرتي التحليل.

نتائج الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،وحاولت الدرا�سة حتقيق هذا
الهدف من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الثالثة التي طرحتها م�ستخدمة يف ذلك �أ�سلوب حتليل
املحتوى .وفيما يلي النتائج املتعلقة بكل �س�ؤال من �أ�سئلة الدرا�سة.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها يف حمتوى مقرر ق�ضايا
وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال تو�صلت الدرا�سة �إىل قائمة مبفاهيم الرتبية البيئية املقرتح ت�ضمينها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،وقد مت التو�صل �إليها
بعد االطالع على �أكرب عدد ممكن من البحوث والدرا�سات ال�سابقة ،والأدب الرتبوي
املكتوب ذي ال�صلة بالدرا�سة ،ودرا�سة قوائم �أعدت يف بلدان خمتلفة يف جمال الرتبية البيئية،
ومت عر�ض القائمة على جلنة حمكمني وهم عدد من املربني واملخت�صني يف جمال مناهج املواد
االجتماعية مبرحلة التعليم الثانوي لإبداء الر�أي يف ت�صميمها وحمتواها .وبعد اال�ستفادة من
�آرائهم والأخذ مبا �أبدوه من مالحظات مت التو�صل لل�صورة النهائية لقائمة مفاهيم الرتبية البيئية
املقرتح ت�ضمينها يف مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين”.

31

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010

النظام
البيئي

املوارد الطبيعية

ال�سكان

امل�شكالت البيئية

امل�شكالت البيئية
الكوكبية

االقت�صاد
والتكنولوجيا

القرارات البيئية

الأخالقيات البيئية

املجموع

الن�سبة املئوية

الرتبة

الن�سبة املئوية

%5.73

%5.73

%5.83

%14.74

%16.12

%44.11

%6.15

%1.59

%100

الرتبة

6

6

5

3

2

1

4

8

¡``
````````Y CG I

املجموع

54

54

55

139

152

416

58

15

943

%100

`G Ä

حمتوى الفقرات

48

40

44

98

100

302

48

11

691

%73.28

1

½

عناوين فرعية

6

13

11

37

45

103

10

4

229

%24.28

2

�شكل املحتوى

f
`

عناوين رئي�سية

-

1

-

4

7

11

-

-

23

%2.44

3

املفهوم الرئي�سي

```Y

اجلدول رقم ()1
مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�صرة للمرحلة
الثانوية و�شكل املحتوى الذي وردت فيه وتكرارات كل منها ون�سبها املئوية ورتبها
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت
معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت حتليل حمتوى مو�ضوعات” درو�س” املقرر املعني ،ومت ر�صد
تكرارات مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف املحتوى� ،سواء يف العناوين الرئي�سة �أو العناوين
الفرعية �أو يف حمتوى الفقرات با�ستخدام قائمة التحليل” قائمة مفاهيم الرتبية البيئية” التي
�أعدها الباحثان معياراً يف حتليلهما ،ومت ر�صد التكرارات يف ا�ستمارة التحليل ،وبانتهاء حتليل
املقرر املعني مت ح�ساب تكرارات مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف هذا املقرر ون�سبها املئوية
ورتبها (اجلدول رقم .)1
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�أظهرت النتائج من خالل اجلدول ال�سابق تكرارات مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى
مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،وجمموع التكرارات يف
حمتوى املقرر ،ون�سبها املئوية ،ورتبها ،وبلغ جمموع تكرارات مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة
يف حمتوى املقرر ( .)943ومبا �أن عدد فقرات املقرر مو�ضوع الدرا�سة هو ( )1075فقرة
ف�إن الن�سبة املئوية ملفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف هذا املقرر هي (.)%87.7
ويالحظ من خالل عر�ض النتائج يف اجلدول رقم (� )1أن جمال االقت�صاد والتكنولوجيا قد
ا�ست�أثر بالتكرارات والن�سب املئوية املرتفعة من بني جميع مفاهيم الرتبية البيئة التي وردت يف
حمتوى املقرر� ،إذ تكررت املفاهيم الفرعية املكونة ملجال االقت�صاد والتكنولوجيا يف ()416
فقرة ،وبن�سبة مئوية مقدارها ( ،)%44.11وجاءت بعدها يف املرتبة الثانية امل�شكالت البيئية
الكوكبية بتكرار بلغ ( )152فقرة ،وبن�سبة مئوية مقدارها ( ،)%16.12وجاءت يف املرتبة
الأخرية الأخالقيات البيئية بتكرار بلغ ( )15فقرة ،وبن�سبة مئوية مقدارها ( .)%1.59ومن
�أمثلة مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف هذا املقرر ما يلي:
 .1التلوث تدهور يف الو�سط الطبيعي ناجت عن بع�ض ما ي�ستعمله الإن�سان من مواد و�آالت
(�ص .)10
 .2النفايات املنزلية ال�صلبة متنوعة ،فمنها النفايات الع�ضوية والكيماوية والبال�ستيكية
واملعدنية والأخرية ت�سبب بتفككها وت�أك�سدها وتفاعلها يف املياه العديد من الأ�رضار البيئية
(�ص.)28
 .3تعترب مياه ال�سواحل امللوثة و�سطا موبوءا ي�سبب الأمرا�ض اجللدية واملعوية (�ص.)37
 .4الت�صحر احلا�صل حديثا ناجت من دون �شك من ال�سلوك االقت�صادي للإن�سان (�ص.)52
 .5يهدم الت�صحر بنية النظام البيئي ويعطل عمله الطبيعي (�ص.)62
� .6أ�صبح املواطن املهدد يف بيئته يهاجر �إىل املناطق التي ت�شكل �أقل خطورة عليه
(�ص.)76
 .7تتميز الدول النامية بارتفاع ن�سب الوالدات وبرتاجع ن�سب الوفيات (�ص.)87
� .8إن العديد من املوارد غري متجددة ومعر�ضة للن�ضوب ،و�إنّ التلوث والت�صحر وتال�شي
الأنواع احلية يهدد م�ستقبل الب�رشية وينذر بكوارث خطرية (�ص.)95
� .9إن التلوث واملجاعة والت�صحر والفقر والعنف م�شاكل مرتابطة تولد العديد من امل�ضاعفات،
وتنت�رش يف �أكرث من منطقة يف العامل (�ص.)110
 .10تقود التنمية االقت�صادية ال�سيئة �إىل الفقر و�إىل النق�ص الغذائي ومن ثم �إىل اجلوع (�ص.)114

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .11مقومات احلياة :العنا�رص الأ�سا�سية التي تقوم عليها حياة النبات واحليوان وهي الهواء
واملاء واحلرارة والرطوبة والرياح والغذاء وغريها (�ص.)146
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تبني من نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي �سعى �إىل التعرف �إىل مفاهيم الرتبية
البيئية املقرتح ت�ضمينها يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة
البحرين �أن عدد املفاهيم الرئي�سية التي مت التو�صل �إليها بلغ ثمانية مفاهيم ،يف حني بلغ عدد
املفاهيم الفرعية ( )94مفهوما ،وقد مت �إعدادها باال�ستناد �إىل الأدب الرتبوي املكتوب يف
هذا امل�ضمار .ومن خالل االطالع على قوائم ملفاهيم الرتبية البيئية التي �أعدت يف البالد
العربية وغري العربية ،واال�ستفادة منها يف �إعداد القائمة احلالية -والتي مت �إقرارها من قبل
جلنة املحكمني -والتي تطرقت �إىل مفاهيم رئي�سة ومفاهيم فرعية جديدة مل تركز عليها تلك
القوائم كمفهوم امل�شكالت البيئية الكوكبية وما اندرج حتتها من مفاهيم فرعية مثل احلروب،
والفقر ،واجلوع ،واملخدرات ،والإيدز ،وكذلك مفهوم الأخالقيات البيئية ،وما اندرج
حتتها من مفاهيم فرعية مثل العدالة االجتماعية ،واحرتام الأعمال اليدوية ،والتعاون ،والعمل
التطوعي ،والتي جاءت م�ستجيبة �إىل عدد من التو�صيات للدرا�سات وامل�ؤمترات والندوات
البيئية التي عقدت يف ال�سنوات الأخرية ،ف�إذا ما مت الأخذ مبثل هذه املجاالت ومفاهيم الرتبية
البيئية التي �شملتها هذه القائمة ،ومراعاتها عند التخطيط ملنهج املواد االجتماعية وت�أليف
كتبها املدر�سية؛ ف�إنها بال �شك �سوف ت�ساهم يف حتقيق �أهداف الرتبية البيئية التي �أو�صت بها
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مناق�شة النتائج
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �شكل املحتوى الذي وردت فيه مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة
يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت جتميع العناوين الرئي�سة ،والعناوين الفرعية ،وحمتوى الفقرات
التي وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية يف املقرر املعني ،وا�ستخرجت ن�سبها املئوية ،كما يظهر
يف اجلدول رقم ( ،)1الذي يت�ضح من خالله �أن معظم مفاهيم الرتبية البيئية وردت يف حمتوى
الفقرات وعددها ( )691مفهوما� ،أي ما ن�سبته ( ،)%73.28تليها العناوين الفرعية بعدد
مفاهيم بلغ ( )229مفهوما� ،أي بن�سبة ( ،)%24.28و�أقلها العناوين الرئي�سة التي بلغ عدد
املفاهيم الواردة فيها ( )23مفهوما� ،أي ما ن�سبته (.)%2.44
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الدرا�سات وامل�ؤمترات الدولية ،والتي تتلخ�ص يف ن�رش الوعي البيئي واملعرفة البيئية ،وتنمية
االجتاهات الإيجابية لدى الطالب التي ت�سهم يف املحافظة على البيئة و�صيانتها.
وهذه النتيجة ت�ؤكد �أن هناك جمموعة كبرية من مفاهيم الرتبية البيئية التي يقرتح �أن تت�ضمن
ب�صورة �أف�ضل يف منهج ومقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؛
كي ي�سهم يف تقدمي جمموعة من املعارف واملعلومات البيئية التي ت�ساعد املتعلمني على رعاية
البيئة وحمايتها والتعامل معها ب�صورة عقالنية وحكيمة ،و�إعداد املتعلم املحب لبيئته واملدرك
لظروفها والواعي مبا يواجهها من م�شكالت وما يهددها من �أخطار والقادر على امل�ساهمة
الإيجابية يف التغلب على هذه امل�شكالت واحلد من تلك الأخطار بل ويف حت�سني ظروف
البيئة على نحو �أف�ضل.
وتبني من نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي �سعى �إىل الك�شف عن مفاهيم الرتبية البيئية
املت�ضمنة يف حمتوى مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين؛ �أن
جمموع الفقرات التي وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية بلغ ( )943فقرة من �أ�صل ()1075
فقرة ا�شتمل عليها املقرر املعني� ،أي بن�سبة مئوية مقدارها ( .)%87.7وهذه الن�سبة ت�شري �إىل
مدى اهتمام معدي املقرر مو�ضوع الدرا�سة مبفاهيم الرتبية البيئية عمال بتوجيهات وزارة الرتبية
والتعليم مبملكة البحرين والتي وردت يف وثيقة منهج املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية،
وهذا يعك�س مدى �أخذ هذه الوزارة بالتوجهات الرتبوية املعا�رصة التي تنادي باالهتمام
مبفاهيم الرتبية البيئية وت�ضمني املقررات الدرا�سية قدرا منا�سبا منها .وتتفق هذه النتيجة مع
ما تو�صلت �إليه درا�سة ال�شناق ( ،)1995التي �أ�شارت �إىل �أن كتب املواد االجتماعية التي
تناولتها بالتحليل م�شبعة مبفاهيم الرتبية البيئية ،وكذلك تتفق مع درا�سة الفقري ()2005
التي �أ�شارت �إىل �أن كتب اجلغرافيا التي تناولتها بالدرا�سة تت�ضمن جمموعة جيدة من املفاهيم
البيئية .وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة ال�سيد ( ،)1996ودرا�سة ب�سيوين
( ،)1999ودرا�سة ال�صوايف ( )2002التي �أ�شارت جميعها �إىل �أن اهتمام حمتوى مناهج
اجلغرافيا يف املرحلتني الإعدادية والثانوية باملفاهيم والق�ضايا البيئية �ضعيف ب�صفة عامة ،و�أن
املقررات الدرا�سية التي تناولتها بالتحليل تفتقر �إىل الكثري من القيم واملفاهيم البيئية.
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن معظم مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى مقرر
ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة تت�صل مبجال االقت�صاد والتكنولوجيا� ،إذ وردت هذه املفاهيم
يف ( )416فقرة يف حمتوى املقرر املعني وبن�سبة بلغت ( )%44.11من املجموع الكلي
للفقرات التي وردت فيها مفاهيم الرتبية البيئية يف هذا املقرر .وتختلف هذه النتيجة مع ما
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تو�صلت �إليه درا�سة البوفالح ( )2006حيث �أ�شارت �إىل �أن مفاهيم حماية البيئية الواردة يف
مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة ت�شكل ما ن�سبته ( ،)%67وعللت ذلك بطبيعة هذا املقرر
الذي يناق�ش ق�ضايا وم�شكالت خمتلفة منها املو�ضوعات البيئية.
وخل�صت الدرا�سة احلالية �إىل �أن املفاهيم الفرعية التي تنتمي �إىل جمال االقت�صاد والتكنولوجيا
قد ا�ست�أثرت بتكرارات وبن�سبة مرتفعة كانت على ح�ساب املفاهيم (املجاالت) الرئي�سة
الأخرى التي مل حتظ بن�صيب وافر من التكرارات يف هذا املقرر ،كما ح�صل ملفهوم (جمال)
الأخالقيات البيئية ،حيث بلغ تكراره ( ،)15وبن�سبة مئوية ( )%1.59فقط ،على الرغم من
�أهمية هذا املفهوم الذي ي�ستهدف توجيه �سلوك الطالب نحو التعامل الإيجابي والر�شيد مع
بيئته من خالل ما يتعلمه فيها من معارف ومفاهيم بيئية ،وتزويد املتعلم بالقيم البيئية التي
يحتاجها التخاذ ال�سلوك البيئي املنا�سب �إزاء امل�شكالت البيئية التي تواجهها بيئته.
وميكن �إرجاع ال�سبب يف ذلك �إىل عدم اال�ستناد �إىل قائمة متكاملة ملفاهيم الرتبية البيئية
عند التخطيط ملنهج ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة وعند ت�أليف مقرره املدر�سي ،وعدم مراعاة
التوازن يف توزيع مفاهيم الرتبية البيئية يف حمتوى املقرر مو�ضوع الدرا�سة ،لذلك ال بد من
تبني معيار �أو نظام يتبع يف حتديد نوعية مفاهيم الرتبية البيئية ،وتوزيع تلك املفاهيم ب�شكل
متوازن ومتكامل ،الأمر الذي يجعل �إعادة النظر يف طريقة عر�ض مفاهيم الرتبية البيئية يف
مقرر ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة �رضورة حتمية من �أجل حتقيق �أهداف الرتبية البيئية يف املقرر
املدر�سي؛ وذلك لأن مناهج املواد االجتماعية معنية بالرتكيز ب�صورة مبا�رشة على هذه املفاهيم
التي ت�سهم يف ت�رش املعرفة البيئية وتنمية الوعي البيئي لدى املتعلمني ،وتعميق االجتاهات
الإيجابية لديهم جنو البيئة واملحافظة عليها ورعايتها ،على اعتبار �أن علم اجلغرافيا هو علم
درا�سة البيئة وما يجري فيها من تفاعالت بني الإن�سان وبيئته والق�ضايا وامل�شكالت التي تبدو
كرد فعل لتلك التفاعالت.
و�أظهرت نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث �أن معظم مفاهيم الرتبية البيئية وردت يف
حمتوى الفقرات ،وعددها ( )691مفهوما ،وبن�سبة مئوية مقدارها ( ،)%73.28يف حني
�أن عدد املفاهيم الواردة يف العناوين الفرعية بلغ ( )229مفهوما ،وبن�سبة مئوية مقدارها
( ،)%24.28بينما كان �أقلها ورودا يف العناوين الرئي�سة� ،إذ بلغ عدد املفاهيم الواردة فيها
( )23مفهوما� ،أي بن�سبة مئوية مقدارها ( )%2.44فقط .ويفهم من هذه النتيجة �أن معظم
مفاهيم الرتبية البيئية املت�ضمنة يف حمتوى كتاب ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية
وردت ب�شكل �ضمني ومل يتم الرتكيز على �إبرازها ب�شكل وا�ضح �أو �رصيح ،ويرجع الباحثان
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�سبب ذلك �إىل �أن عملية ت�ضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف حمتوى املقرر مو�ضوع الدرا�سة كان
هام�شيا وع�شوائيا وغري منظم ،مما يتطلب اعتماد م�صفوفة للمفاهيم التي يفرت�ض ت�ضمينها يف
مثل هذه املقررات عند ت�أليفها ،وهذا من بني ما حققته هذه الدرا�سة� ،إذ مت بناء قائمة مبفاهيم
الرتبية البيئية الالزم ت�ضمينها يف هذا املقرر .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
هندي ( ،)1998ودرا�سة ال�سخي ()2002؛ حيث �أ�شارت هاتان الدرا�ستان �إىل �أن معظم
مفاهيم الرتبية البيئية التي وردت يف حمتوى الكتب املدر�سية التي مت تناولها بالدرا�سة والتحليل
وردت ب�شكل �ضمني ولي�ست ب�شكل بارز ،حيث �إن �أغلبها ظهر يف حمتوى الفقرات ولي�س
ب�شكل عناوين رئي�سة �أو حتى فرعية.

التو�صيات
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يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج ،ويف �إطار حدودها ميكن اقرتاح عدد من
التو�صيات ،ميكن �أن تفيد يف جمال تطوير منهج وكتب املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
مبملكة البحرين ،وذلك على النحو التايل:
 .1الإفادة من قائمة مفاهيم الرتبية البيئية التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية عند التخطيط
لدمج �أو ت�ضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف منهج املواد االجتماعية للمرحلة الثانوية.
� .2رضورة مراعاة التوازن بني مفاهيم الرتبية البيئية الرئي�سية عند دجمها �أو ت�ضمينها يف حمتوى
مقرر وكتاب ق�ضايا وم�شكالت معا�رصة للمرحلة الثانوية.
 .3العمل على و�ضع منظومة مفاهيمية للرتبية البيئية باملرحلة الثانوية ا�ستنادا �إىل قائمة مفاهيم
الرتبية البيئية التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،بحيث تدعم املفاهيم بع�ضها البع�ض الآخر لتكون
يف النهاية كال متكامال من خالل تقدميها للطالب �ضمن حمتوى مقررات املواد االجتماعية
لهذه املرحلة.
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اال�ستخدام لدى عينة من معلمي ومعلمات مدار�س
املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان
د� .سامل بن عبد اهلل الناعبي
ق�سم اللغة االجنليزية  -كلية العلوم التطبيقية بنزوى
وزارة التعليم العايل� -سلطنة عمان
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف مدى امتالك معلمي ومعلمات التعليم العام والأ�سا�سي
يف املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان الو�سائل واملهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال ومدى ا�ستخدامهم لها للأغرا�ض ال�شخ�صية ويف التدري�س ،والعوائق التي حتد
من ا�ستخدامهم لها .وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة جلمع البيانات �إذ بلغت العينة 179
معلما ومعلمة .و�أظهرت النتائج �أن �أفراد العينة ال ميتلكون الو�سائل واملهارات الأ�سا�سية
ثم كان ا�ستخدامهم لها متدنيا �سواء
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ب�صورة كافية ،ومن ّ
على م�ستوى اال�ستخدام ال�شخ�صي �أو لأغرا�ض التدري�س .كما �أظهرت النتائج وجود عوائق
تعوق ا�ستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال مرتبطة بالبيئة املدر�سية املتعلقة
بعدم توافر التجهيزات والبنى التحتية الالزمة ،وبع�ضها مرتبط باملعلمني �أنف�سهم لعدم
امتالكهم املهارات ال�رضورية .ومل تظهر النتائج وجود �أثر ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص
واخلربة وامل�ؤهل العلمي يف ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال،
ولكن �أثر التخ�ص�ص واخلربة كان وا�ضح ًا يف امتالكهم املهارات الأ�سا�سية ل�صالح معلمي
ومعلمات العلوم والريا�ضيات وحديثي اخلربة يف التدري�س .وكانت هذه النتائج من�سجمة
مع الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ب�شكل عام.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،مهارات وعوائق اال�ستخدام� ،سلطنة عمان.
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This study investigated the extent to which teachers of basic and general
education in the Interior Region in Oman possess the tools and basic skills of
Information and Communications Technology (ICT), the extent to which they
use ICT for both personal and educational purposes, and the obstacles that
limit their use of ICT. The researcher used a questionnaire for data collection
and the sample was 179 male and female teachers.
The results showed that teachers did not possess ICT tools and basic skills
well enough and that their use of ICT was low for both personal and educational purposes due to their limited ICT skills and competence and due to
certain obstacles such as the availability of resources and insufficient infrastructure at schools.
The results did not show any effect of gender, specialization, experience
and qualification on teachers’ use of ICT. However, the effect of specialization
and experience was apparent in their possession of basic ICT skills in favor of
science and math teachers and teachers with short teaching experience. The
results of the study were in accordance with the results of previous studies.
Key words: Information and Communications Technology (ICT), ICT skills, ICT
tools, obstacles to ICT use, Oman.
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 )Technologyجمموعة متنوعة من امل�صادر والأدوات التي ت�ستخدم يف �إن�شاء و نقل ون�رش
وتخزين و�إدارة املعلومات ،وتعد هذه العمليات كلها جز ًءا ال يتجز أ� من العملية التعليمية،
ومن هذا املنطلق برز دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف العملية التعليمية ،فهي ت�ساعد
املعلم على التخطيط والتح�ضري و�إثراء درو�سه وتقدميها للطلبة ب�صورة �أكرث ت�شويق ًا و�أكرث
فاعلية ( )Leach, 2005وت�ساعد الطالب على التعلم الفعال(. )Sutton, 2006
وهناك عدد من الدرا�سات والتقارير التي ت�ؤكد ت�أثري ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف حت�صيل الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم ،وتنمية قدرات التفكري االبتكاري،
والقدرة على حل امل�شكالت ،وتقليل زمن التعلم ،وتنفيذ عديد من التجارب ال�صعبة ،وتثبيت
املفاهيم وتقريبها ،وحفظ احلقائق التاريخية ،وتعزيز مبد أ� التعلم اجلماعي�...إلخ ،ف�ض ً
ال عن
اخلدمات والت�سهيالت التي تقدمها للمعلم مثل �إدارة وحفظ �سجالت الطالب وعالماتهم،
والتوا�صل مع الطلبة و�أولياء �أمورهم ،وتقليل العبء عنه ،كما �أنها تعد �أدوات مهمة للتنمية
املهنية للمعلم وذلك ملا توفره من م�صادر وو�سائل ات�صال مع زمالئه املعلمني وذوي اخلربة يف
جمال تخ�ص�صه ( ،)Wheeler, 2001; Forcheri & Molfino, 2000; Dede, 1998ولهذا
�سارعت الدول يف كافة �أنحاء العامل �إىل �إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف �أنظمتها
التعليمية لال�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها ولتح�سني جودة التعليم (.)Al-Naibi, 2002
وللمعلم دور كبري يف اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف العملية التعليمية
�إذ البد له �أن ميتلك القدرات واملهارات الفنية التي متكنه من التعامل مع �أجهزتها وو�سائلها
املختلفة ،و�أن يكت�سب املهارات التي ت�ؤهله ال�ستخدامها على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وكذلك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املهارات التي ت�ساعده على ا�ستخدامها يف تدري�سه و�إدارة ا�ستخدامها يف العملية التعليمية،
كما ينبغي �أن تكون لديه اجتاهات �إيجابية جتاهها ،مثل اقتناعه ب�أهميتها و�إميانه بالت�سهيالت
التي ميكن �أن تقدمها له ولطالبه (NCET, 1995; Somekh & Davis, 1997; Yuen,
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وهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت مدى امتالك املعلمني ملهارات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال وواقع وطبيعة ا�ستخدامهم لها يف التدري�س وعوائق ا�ستخدامهم لها،
فمن حيث واقع ا�ستخدام املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،هناك درا�سات تناولت
املعلمني اجلدد �أو حديثي اخلربة يف التدري�س ،وقد �أجمعت نتائجها على �أن املعلمني يق�ضون
ال�سنوات التدري�سية املبكرة من حياتهم العملية يف �رصاع للتكيف مع �أدوارهم معلمني ،وال
يركزون على ا�ستخدام احلا�سوب العتقادهم ب�أنه �شيء �إ�ضايف ولي�س �أداة �أو و�سيلة تعليمية
كباقي الو�سائل ( ،)Novack & Knowles, 1991و�أن ن�سبة كبرية من املعلمني يرون �أن
معرفتهم باحلا�سب الآيل وتطبيقاته يف العلمية التعليمية الزالت ب�سيطة ((Sherwood,1993
و�أنهم ما زالوا يف مرحلة اال�ستك�شاف لال�ستخدامات والتطبيقات الرتبوية لتكنولوجيا
املعلومات (Kay & Mellar, 1994) ،وعلى الرغم من الرغبة لديهم يف ا�ستخدام
تكنولوجيا احلا�سوب  computer technologyيف التدري�س ف�إنهم يقيمون م�ستوى قدرتهم
على ا�ستخدامها متدن و�إنهم ال ي�ستخدمون هذه التكنولوجيا ب�صورة متكررة يف العملية
التعليمية) ، (Topp, Thompson & Schmidt¸ 1994وقد �أجمعت هذه الدرا�سات على �أن
ال�سبب يف ذلك يعود �إىل عدم تلقي ه�ؤالء املعلمني التدريب الكايف على توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف التدري�س يف م�ؤ�س�سات وبرامج �إعداد املعلمني.
ونتائج هذه الدرا�سات ال تختلف عن نتائج الدرا�سات التي تناولت املعلمني ب�صفة عامة دون
حتديد مدة خربتهم يف التدري�س ،فعلى �سبيل املثال الدرا�سة التي قام بها املكتب اال�سكوتالندي
لق�سم الرتبية وال�صناعة(Williams, Coles, Wilson, Richardson, Tuson, SOEID ،
)� 1998أظهرت �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف املدار�س اال�سكوتالندية
متدن .وهذا ما �أكدته �أي�ضا ًدرا�سة الحقة قام بها ق�سم الرتبية التنفيذي اال�سكوتالندي(Gray
) & Souter, 2004التي �أظهرت �أنه على الرغم من توافر الأجهزة و املواد احلا�سوبية يف
املدار�س ف�إن اال�ستخدام الفعلي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من املعلمني قيد الدرا�سة
كان منخف�ضا ،و�أن ه�ؤالء املعلمني ي�شعرون بحاجة ملزيد من الدعم والتدريب حتى يتمكنوا
من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف غرفة ال�صف.
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ويعر�ض كل من كورت وه�سنج ) (Korte & Husing, 2006تقريرا ًعن الدرا�سة امل�سحية
التي قامت بها املفو�ضية الأوروبية يف جمموعة دول االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إىل الرنويج
واي�سالندا وقد �أ�شار التقرير �إىل �أن الن�سبة العامة للمعلمني الذين ي�ستخدمون تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف التدري�س يف هذه الدول بلغت % 74مع وجود تباين يف اال�ستخدام
من دولة �إىل �أخرى �إذ كانت �أعالها يف الدمنارك) ،(٪96و اململكة املتحدة) ،(٪95و�أقلها
يف التفيا ) ،)% 35وهذه النتائج تتفق مع نتائج الدرا�سة التي قامت بها الرابطة الدولية لتقييم
التح�صيل العلمي ) (Law, Pelgrum & Plomp, 2008حيث �أ�شارت �إىل �أنه على الرغم
من توافر احلوا�سيب لأغرا�ض التدري�س يف معظم املدار�س يف الدول والأنظمة التعليمية التي
�شملتها عينة الدرا�سة �إال �أن ا�ستخدام املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم
والتعلم ما زال منخف�ضا ب�صفة عامة مع بع�ض التباين يف اال�ستخدام من دولة �إىل �أخرى حيث
ترجح هذا التباين بني� % 20إىل.% 80
ويف الوطن العربي جند تلك الدرا�سة التي قام بها (نادر )2006 ،التي ركزت على ق�ضايا
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف املدار�س الفل�سطينية ،والتي �أظهرت �أن �أجهزة
الكمبيوتر املتوافرة يف املدار�س امل�ستهدفة قلما ت�ستخدم من املعلمني.
�أما فيما يتعلق بطبيعة ا�ستخدام املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ف�إن النتائج ت�شري
�إىل �أن ا�ستخدام هذه التقنيات ي�أتي يف نطاق �ضيق فقد �أظهرت درا�سة �شريوود (Sherwood,
� )1993أن ن�سبة ا�ستخدام برنامج معالج الكلمات بلغت، %96ي�أتي بعدها برامج املران
والتطبيق  ،)٪89( Drill and Practiceفربامج الألعاب ( ،)٪82فربامج املحاكاة
 ،Simulationوحل امل�شكالت ( ،)٪89فربامج الر�سم ( .)٪78وهذه النتائج �أكدتها
درا�سات الحقة �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام برنامج معالج الكلمات  Word processingيت�صدر
قائمة الربامج التي ي�ستخدمها املعلمني & (Hunt, 1994; kay & Mellar, 1994; Gray
.(Souter, 2004

وت�أتي درا�سة توب و�آخرون ) (Topp, Thompson, & Schmidt, 1994لت�ؤكد هذه
النتائج �إذ �أ�شارت �إىل �أن �أكرث الربجميات ا�ستخدام ًا من املعلمني هي برامج املران والتطبيق،
ومعالج الكلمات ،و�أقلها ا�ستخدام ًا �أقرا�ص الفيديو ،والأقرا�ص الليزرية ،ROM-CD
واالنرتنت وبرامج االت�صال التي قلما ت�ستخدم .وال غرابة يف عدم ا�ستخدام املعلمني الإنرتنت
وبرامج االت�صال يف تلك الفرتة �إذ �إن الإنرتنت ما زالت يف املهد ،ولكن من امل�ؤ�سف �أن
ي�ستمر الو�ضع كما هو عليه �إذ �أ�شارت درا�سات الحقة �إىل �أن �شبكة املعلومات العاملية
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ويف هذا ال�سياق وجد الناعبي )� (Al-Naibi, 2002أن برامج �إعداد املعلمني يف �سلطنة
عمان والدول العربية ب�شكل عام وحتى يف بع�ض الدول املتقدمة ال زالت تقدم املقررات
اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صال للطلبة املعلمني منف�صلة عن باقي مكونات برنامج
�إعداد املعلمني  ،discrete/ stand-alone coursesوتركز على ماهية احلا�سبات الآلية وطرق
ت�شغيلها ونبذة تاريخية عن ن�ش�أتها وبع�ض التطبيقات احلا�سوبية مثل برامج الطباعة word
 ،processingواجلداول احل�سابية  ،spreadsheetوقواعد البيانات  ،databasesوغالب ًا
ما تدر�س من قبل مدر�سي تكنولوجيا املعلومات الذين يتناولون هذه املوا�ضيع من منظور
علمي-علم احلا�سوب -ولي�س من منظور تربوي ،على اعتقاد �أنه عندما ميتلك الطالب املعلم
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال من خالل هذه املقررات ف�إنه �سيكون قادراً على
توظيفها الحق ًا يف التدري�س ،ويف الوقت نف�سه ف�إن �أع�ضاء هيئة التدري�س املعنيني بتدري�س

```Y

;Topp, et al, 1994; Kay & Mellar, 1994; Strudler, McKinney & Jones, 1999
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االنرتنت كان ا�ستخدامها حمدودا بالرغم من توافرها يف غالبية املدار�س اال�سكوتالندية� ،أما
م�ؤمترات الفيديو  conferencing videoوامل�ؤمترات على ال�شبكات computer network
 conferencingفقلما ت�ستخدم (.)Williams et al., 1998
ويف درا�سة املفو�ضية الأوروبية امل�شار �إليها �سابقا ( )Korte & Husing, 2006وجد �أن
ثلثي عينة املعلمني الذين �شملتهم الدرا�سة لديهم الثقة يف ا�ستخدام برامج معاجلة الكلمات،
و�أن ثلثي العينة �أكدوا ثقتهم وقدرتهم على ا�ستخدام الربيد االلكرتوين ،يف حني كان
لدى ثلث العينة فقط القدرة على �إعداد وت�صميم عرو�ض تقدميية الكرتونية electronic
 presentationsو�أكرث بقليل من الثلث لديهم املعرفة والقدرة على تن�صيب وحتميل الربامج.
�أما داو�سن ) (Dawson, 2008فقد وجد �أن التطبيقات الأكرث ا�ستخداما من �أفراد عينة
درا�سته هي معالج الكلمات ،والبحث يف االنرتنت ،والربيد االلكرتوين ،وبرنامج العرو�ض
التقدميية  ،PowerPointوجد �أن التطبيقات الأقل ا�ستخداما هي ت�صميم �صفحات االنرتنت،
واملناق�شة على الهواء  ،online discussionوالرحالت االفرتا�ضية .virtual excursions
�أما فيما يتعلق بعوائق اال�ستخدام ,فقد �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة �أن هناك كثريا من
العوائق حتد من ا�ستخدام املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س وي�أتي يف
مقدمة هذه العوائق ،كما �أ�رشنا �سابقا ً،عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه املعلمون يف برامج
�إعداد املعلمني وقلة برامج التنمية املهنية املقدمة لهم يف �أثناء اخلدمة ;(Sherwood, 1993

47

``¿

2010 000```e
-2

واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال

48

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د� .سامل الناعبي

مقررات املناهج وطرق التدري�س ،التي من خاللها يتدرب الطالب املعلمون على حتليل حمتوى
املواد التي �سيقومون بتدري�سها واختيار و�سائل وا�سرتاتيجيات التعليم املنا�سبة ،ال يتناولون
التطبيقات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف تدري�سهم هذه املقررات لعدم احتواء
وحدات خا�صة بهذه التطبيقات من ناحية ،ومن ناحية �أخرى لعدم متكنهم
هذه املقررات
ٍ
ثم ال يرى الطالب املعلمون
هم �أنف�سهم من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ومن ّ
�أمثلة عملية يف كيفية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س� .أ�ضف �إىل
ذلك ف�إنه عند خروج ه�ؤالء الطلبة للرتبية العملية امليدانية يف املدار�س ال يقومون با�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف تدري�سهم لعدم الرتكيز عليها �أثناء التدريب كما �أ�رشنا
�سابق ًا من جهة ،ولعدم توافر هذه الو�سائل يف املدار�س من جهة �أخرى.
فهناك عوائق �أ�شارت �إليها الدرا�سات ال�سابقة تتعلق بعدم توافر التجهيزات ب�صورة كافية
وانعدام البنى التحتية التي تدعم توظيف التكنولوجيا يف املدار�س ،وقلة الأجهزة (احلوا�سيب)
مقارنة ب�أعداد الطالب (,Sherwood, 1993; Topp et al., 1994; Strudler et al., 1999
الفهد والهاب�س )2000 ،وندرة الربجميات التعليمة التي تدعم املناهج الدرا�سية وال�سيما يف
الدول العربية وعدم القدرة على الإنتاج املحلي لتلك الربجميات (اجلمالن2004 ،؛ �أبو زيد
وعمار.)2001 ،
ومن العوائق التي �أ�شارت �إليها بع�ض الدرا�سات هي الو�ضع ال�سائد يف املدار�س وال�سيما
يف الدول النامية حيث ازدحام الف�صول الدرا�سية بالطالب ،واجلداول الدرا�سية املكثفة،
وكثافة املقررات الدرا�سية يف املناهج الدرا�سية ،مما ينتج عنه عدم توافر الوقت للمعلمني
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س (& Hunt, 1994; Novack
 ,Knowles, 1991العمايرة ،2003 ،نادر .)2006
كما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل عوائق تتعلق باملعلمني �أنف�سهم ونق�ص خربتهم يف كيفية
ا�ستخدام و�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال (& Tella, Tella, Toyobo, Adika,
 ،)Adeyinka, 2007واجتاهاتهم نحو تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،فما زال هناك
�صعب ويتطلب
أمر
ٌ
تخوف �أو حتفظ ينتاب بع�ض املعلمني �إذ يرون �أن التعامل مع التكنولوجيا � ٌ
املزيد من الوقت واجلهد� ،أكرث مما تتطلبه الو�سائل التعليمية التقليدية وهذا بالطبع ي�ؤثر يف
تقبلهم وا�ستخدامهم لها.)Bradley & Russell, 1997; Makrakis, 2005( ،
�أما نوفاك ونولز ( )Novack & Knowles, 1991ووليمز و�آخرون (Williams,
 )Wilson, Richardson, & Tuson, 2000فقد وجدوا �أن هناك فئة من املعلمني ما زالت
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تنظر �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال على �أنها �شيء �إ�ضايف للمناهج الدرا�سية فتتعامل
معها بو�صفها مادة درا�سية بحد ذاتها ولي�ست معينا لهم على تدري�س املواد الدرا�سية الأخرى
وهذا قد يكون ناجتا ًعن الف�صل احلا�صل يف برامج �إعداد املعلمني بني مقررات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال وبني مقررات املناهج وطرق التدري�س والرتبية العملية كما �أ�رشنا �سابق ًا
).(Al-Naibi, 2002
ويف نطاق الوطن العربي وجد �إ�سكندر وغزاوي (� )1994أن عدم ا�ستخدام التكنولوجيا
يف املدار�س ناجت عن عدم اقتناع املعلمني بالقيمة التعليمية للتقنيات احلديثة ،ولكن مبا �أن درا�سة
�إ�سكندر وغزاوي �أجريت يف بداية الت�سعينات فمن املتوقع �أن هذا التوجه لي�س قائم ًا الآن مع
االنت�شار ال�رسيع للتقنيات احلديثة وا�ستخداماتها يف كافة الأن�شطة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية� .أما نادر ( ،)2006وبالرغم من حداثة درا�سته� ،إال �أنه وجد �أن عدم ا�ستخدام
االنرتنت يف املدار�س الفل�سطينية ناجت عن تخوف املعلمني و�أولياء �أمور الطلبة من ا�ستخدامها
�إذ ينظرون �إىل �أنها “ف�ضاء وا�سع” و�أنها “�سالح ذو حدين” قد ت�ؤثر �سلب ًا يف القيم والعادات
والتقاليد العربية الإ�سالمية ،وقد ي�شمل هذا التوجه غالبية الدول العربية والإ�سالمية.
وقليل من الدرا�سات �أولت اهتمام ًا بدرا�سة �أثر املتغريات الدميوغرافية للمعلمني مثل اجلن�س
والعمر �أو متغريات تخ�ص�صات املعلمني واملواد الدرا�سية التي يقومون بتدري�سها يف مهارات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي ميتلكونها وواقع وطبيعة ا�ستخدامهم �إ ّياها .ومن هذه
الدرا�سات تلك التي قام بها املكتب اال�سكوتالندي لق�سم الرتبية وال�صناعة امل�شار �إليها �سبق ًا
(� )Williams, et al., 1998إذ تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن معلمي الريا�ضيات والعلوم �أقل
ا�ستخداما لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من معلمي مواد الإدارة واالقت�صاد ،يف حني
عار�ضت درا�سة املفو�ضية الأوروبية ( )Kort & Husing, 2006النتيجة ال�سابقة �إذ وجد
�أن �أكرث املعلمني ا�ستخداما لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال هم معلمو الريا�ضيات والعلوم
وعلوم احلا�سوب ( ،)%80ي�أتي بعدهم معلمو العلوم الإن�سانية واالجتماعية (،)%75
فمعلمو الآداب واللغات (� ،)%70أما �أقلهم ا�ستخدام ًا فهم معلمو الرتبية الريا�ضية والفنون
الت�شكيلية بن�سبة (.)%68
�أما درا�سة العمايرة ( )2003فلم تك�شف عن فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر متغري اجلن�س
والتخ�ص�ص الدرا�سي يف درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لتقنيات التعليم يف التدري�س
ويف �آرائهم نحو �أهمية ا�ستخدام التقنيات التعليمية ،وكذلك درا�سة (اجلمالن )2004،
التي �أو�ضحت نتائجها �أن ال فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم
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واملعلومات مبراكز م�صادر التعلم يف مدار�س البحرين تب ًعا لعامل اجلن�س ،وهذه النتائج �أكدتها
درا�سة الرابطة الدولية لتقييم التح�صيل العلمي ( )Law, Pelgrum, & Plomp, 2008فقد
�أظهرت نتائجها �أن ال فروق يف تبني املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف الأغرا�ض
التدري�سية يعزى ملتغريي العمر واجلن�س.

م�شكلة الدرا�سة

يف �ضوء اال�ستعرا�ض ال�سابق لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ودورها يف العملية
التعليمية ،واملهارات والكفايات التي ينبغي �أن ميتلكها املعلمون حتى يتمكنوا من توظيفها
يف العملية التعليمية ،ويف �ضوء ما عر�ض من درا�سات �سابقة عن مدى وطبيعة ا�ستخدام
املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال والعوامل التي ت�ساعد �أو تعوق هذا اال�ستخدام،
يت�ضح �أن ا�ستخدام املعلمني هذه التكنولوجيا مل يرق �إىل م�ستوى الطموح يف كافة �أنحاء
العامل مع وجود بع�ض التفاوت بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،و�أن هناك عوائق ما
زالت موجودة حتد من ا�ستخدام املعلمني لها.
ومقارنة مع الكم الهائل من الدرا�سات الأجنبية التي �أجريت يف الدول املتقدمة يف هذا
املو�ضوع ،فقد وجد الباحث �أن املكتبة العربية ،مبا يف ذلك �سلطنة عمان ،ما زالت تفتقر �إىل
مثل هذه الدرا�سات ،لذا توجد ت�سا�ؤالت عن مدى امتالك املعلمني واملعلمات يف مدار�س
التعليم العام باملنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان للو�سائل واملهارات الأ�سا�سية يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ،ومدى توظيفهم لها يف املواد التي يقومون بتدري�سها ،وكذلك العوائق
التي حتول دون ا�ستخدامهم لها.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تعرف مدى امتالك معلمي ومعلمات التعليم العام والأ�سا�سي
يف املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان للو�سائل واملهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال ومدى ا�ستخدامهم لها للأغرا�ض ال�شخ�صية ويف التدري�س ،والعوائق التي حتد من
ا�ستخدامهم لها.

�أ�سئلة الدرا�سة

يف �ضوء اال�ستعرا�ض ال�سابق للأدب الرتبوي ويف �ضوء م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها ،حتاول
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تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية فيما ي�أتي:
ي�ؤدي حتديد مدى امتالك املعلمني واملعلمات مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

½

�أهمية الدرا�سة

f
`

وللإجابة عن ال�س�ؤالني اخلام�س وال�ساد�س املذكورين �سابق ًا ،تفح�ص الدرا�سة الفر�ضني
ال�صفريني التاليني:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة
عمان للمهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها للأغرا�ض
ال�شخ�صية ويف �أغرا�ض التدري�س تُعزى ملتغريات :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،اخلربة ،امل�ؤهل
العلمي.
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
يف �أغرا�ض التدري�س تُعزى ملتغريات :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي.
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الدرا�سة الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 .1ما مدى امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان لو�سائل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال؟
 .2ما مدى امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان للمهارات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال؟
 .3ما مدى ا�ستخدام معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية و�أغرا�ض التدري�س؟
 .4ما معوقات ا�ستخدام معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف �أغرا�ض التدري�س من وجهة نظرهم؟
 .5هل يختلف امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان للمهارات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها للأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س
باختالف :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،اخلربة  ،امل�ؤهل العلمي؟
 .6هل تختلف معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال لأغرا�ض التدري�س
باختالف :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي ؟
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واالت�صال ومدى ا�ستخدامهم لها يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س �إىل الك�شف
عن جوانب النق�ص يف هذه املهارات لديهم ملعرفة احتياجاتهم التدريبية لتنمية هذه
املهارات.
ي�ؤدي حتديد معوقات توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املناهج املختلفة
بالتعليم العام �إىل �إعطاء القائمني على العملية التعليمية �صورة وا�ضحة عن هذه العوائق ،مما
ي�سهم يف اتخاذ الإجراءات التي تعمل على التغلب عليها وعلى توفري العوامل التي ت�ساعد
املعلمني على توظيف هذه التكنولوجيا ب�صورة �أف�ضل.
تتناول الدرا�سة احلالية ت�أثري متغريات اجلن�س والتخ�ص�ص واخلربة العملية وال�ؤهالت يف
امتالك املعلمني وا�ستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي قلما تناولتها الدرا�سات
ال�سابقة.
توفر هذه الدرا�سة �أداة بحثية خا�صة با�ستخدام وعوائق ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التدري�س ،ميكن �أن ت�ستخدم يف درا�سات �أخرى يف هذا املجال.
تعد الدرا�سة احلالية ،يف حدود علم الباحث ،من الدرا�سات الأوىل يف جمال ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وعوائق توظيفها يف املناهج الدرا�سية يف مدار�س ال�سلطنة.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على معلمي ومعلمات التعليم العام والتعليم الأ�سا�سي يف املنطقة
الداخلية ب�سلطنة عمان ،وقد مت تطبيق �أداة الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
2008/2007م.
مت ا�ستخال�ص نتائج الدرا�سة من واقع تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة من املعلمني واملعلمات
وفق الظروف املكانية للمنطقة الداخلية التي قد تختلف عن املناطق الأخرى يف �سلطنة
عمان ،وعليه ف�إن النتائج امل�ستخل�صة يجب �أن تعمم فقط على املجتمع احلقيقي للدرا�سة
الذي ا�شتقت منه العينة.

م�صطلحات الدرا�سة

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال :عرف الباحث تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف هذه
الدرا�سة ب�أنها تلك العمليات التي ت�ستخدم يف �إن�شاء ونقل وتخزين وعر�ض و�إدارة املعلومات
با�ستخدام التقنيات الرقمية احلديثة و�أهمها احلا�سب الآيل وملحقاته كالطابعة واملا�سح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�ضوئي  ،scannerوالكامريات الرقمية ،والو�سائط املتعددة  ،multimediaوالأقرا�ص
امل�ضغوطة  ،CD-ROMSو�شبكة املعلومات العاملية االنرتنت ،وما حتويه من خدمات وقواعد
بيانات �إلكرتونية كالكتب االلكرتونية واملكتبة االلكرتونية ،وقواعد البيانات ،املو�سوعات،
والدوريات ،واملواقع التعليمية ،والربيد الإلكرتوين.
التعليم العام :هو التعليم قبل اجلامعي من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثاين ع�رش ،وين�ضوي
حتت هذا اال�سم التعليم الأ�سا�سي الذي بد أ� تطبيقه يف �سلطنة عمان يف عام  1998ليحل
تدريجي ًا حمل التعليم العام ،والتعليم الأ�سا�سي يت�ألف من ع�رش �سنوات موزعة على حلقتني:
حلقة �أوىل وت�شمل ال�صفوف من الأول �إىل الرابع ،واحللقة الثانية من اخلام�س �إىل العا�رش،
�أما ال�صفان احلادي ع�رش والثاين ع�رش فيطلق عليهما التعليم ما بعد الأ�سا�سي (وزارة الرتبية
والتعليم.)1998 ،
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ت�ألف جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف مدار�س التعليم العام يف املنطقة الداخلية
ب�سلطنة عمان والبالغ عددهم  5192معلم ًا ومعلمة موزعني على  83مدر�سة (بعد ا�ستبعاد
املدار�س املختلطة) ،وقد مت اختيار 17مدر�سة من هذه املدار�س ،بن�سبة  %20من �إجمايل عدد
املدار�س ،وجاء اختيار هذه املدار�س ل�سهولة التوا�صل معها لتطبيق �أدوات الدرا�سة حيث �إنها
كانت املدار�س املتعاونة مع كلية العلوم التطبيقية بنزوى يف تنفيذ برنامج الرتبية العملية لطلبة
التخ�ص�صات الرتبوية يف الف�صل الأول من العام الأكادميي 2008/2007م ،وبجهود من�سق
الرتبية العملية وم�رشف الرتبية العملية من حيث املتابعة والإ�رشاف على تعبئة اال�ستبانات،

f
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عينة الدرا�سة

`¡U
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ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي� ،إذ مت ا�ستخدام ا�ستبانة
لتعرف �آراء معلمي ومعلمات التعليم العام يف املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان عن مدى
امتالكهم للو�سائل واملهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ومدى توظيفهم
لها للأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س ،والعوائق التي تقف �أمام ا�ستخدامهم لها يف
العملية التعليمية ،ومتت الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة با�ستخدام �أ�ساليب الإح�صاء الو�صفي،
وحتليل امل�ضمون ال�ستجابات �أفراد العينة للأ�سئلة املفتوحة يف اال�ستبانة.

`d G h ``Ç`»`d G

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد العينة على التخ�ص�صات و�سنوات اخلربة وامل�ؤهل العلمي
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ولتعاون املعلمني واملعلمات فقد مت �إرجاع جميع اال�ستبانات املوزعة والبالغ عددها 204
ا�ستبانة .وبعد ا�ستبعاد اال�ستبانات التي مل ت�ستكمل بطريقة �صحيحة �أو تامة والبالغ عددها
 25ا�ستبانة ،بلغت عينة الدرا�سة الإجمالية ( )75( ،)179معلما و( )104معلمة مبتو�سط
عمري  ،29.72وانحراف معياري  ،4.23 ±واجلداول الآتية تبني توزيع �أفراد العينة على
التخ�ص�صات ،و�سنوات اخلربة وم�ؤهالتهم العلمية:

``¿

2010 000```e
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توزيع �أفراد العينة على التخ�ص�صات

توزيع �أفراد العينة على �سنوات اخلربة

توزيع �أفراد العينة على امل�ؤهالت
العلمية

�أداة الدرا�سة

الفئة
الرتبية �إ�سالمية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
الريا�ضيات
الدرا�سات االجتماعية
العلوم
مواد �أخرى
املجموع
�أقل من � 3سنوات
من � 3إىل � 8سنوات
�أكرث من � 8سنوات
املجموع
دبلوم متو�سط
بكالوريو�س تربية
ماج�ستري
م�ؤهالت �أخرى
املجموع

العدد
30
24
34
32
25
32
2
179
30
95
54
179
14
155
6
4
179

الن�سبة املئوية
16.8
13.4
19.0
17.9
14.0
17.9
1.1
100
16.8
53.1
30.2
100
7.8
86.6
3.4
2.2
100

بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال وا�ستخدام املعلمني لها يف عمليتي التعليم والتعلم ،والعوامل التي ت�ساعد �أو تعوق
توظيفها يف العملية التعليمية ،ومن خالل املقابالت ال�شخ�صية مع بع�ض املعلمني واملعلمات،
قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة تت�ضمن الو�سائل واملهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال التي ميتلكها املعلمون واملعلمات ،ومدى ا�ستخدامهم لها يف الأغرا�ض ال�شخ�صية
ولأغرا�ض التدري�س وعوائق اال�ستخدام .وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ()77

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بنداً موزعة على � 5أجزاء ،كما احتوت اال�ستبانة على �س�ؤالني مفتوحني جلمع بع�ض البيانات
النوعية  qualitative dataعن �أمثلة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س،
وعن معوقات اال�ستخدام.
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ن�ص ال�س�ؤال الأول على “ما مدى امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية لو�سائل
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة،
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2

½

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أو ًال :النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة

f
`

�أجريت التحليالت الإح�صائية الآتية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة والختبار �صدق فرو�ضها:
�أ -ح�ساب التكرار والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة.
ب -املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري.
ت� -إختبار «ت».
ث -حتليل التباين يف اجتاه واحد.

```Y

التحليل الإح�صائي

10
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اعتمد الباحث يف ح�ساب �صدق اال�ستبانة على �صدق املحكمني ،حيث مت عر�ضها على
جمموعة من املحكمني من �أ�ساتذة الرتبية ،واملهتمني مبجال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
بهدف تعرف �آرائهم يف اال�ستبانة من حيث دقة ال�صياغة اللغوية للبنود ،ومدى متثيل هذه
البنود ملو�ضوع الدرا�سة و�أهدافها ،وقد �أبدى املحكمون بع�ض املالحظات ،وو�ضعت �أداة
الدرا�سة يف �صورتها النهائية يف �ضوء تعديالت املحكمني واقرتاحاتهم ،الأمر الذي يجعلنا
نثق يف �صدق حمتوى �أداة الدرا�سة.
وللتحقق من ثبات اال�ستبانة ا�ستخدم الباحث معامل �ألفا كرونباخ Alpha Cronbachs
عن طريق برنامج  SPSSالإح�صائي ،وبلغ معامل الثبات ( )0.88ويعد معامل ثبات مرتفعا
للغاية ،ويدل على ثبات الأداة و�إمكانية االعتماد على نتائجها.

`¡U

�صدق الأداة وثباتها
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واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال

اجلدول رقم ()2
التكرار والن�سب املئوية المتالك املعلمني واملعلمات لو�سائل
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
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م
1
2
3
4
5
6
7

البنود
هل لديك حا�سب �آيل يف املنزل؟
هل لديك طابعة؟
هل تتوفر لديك خدمة االنرتنت؟
هل لديك بريد الكرتوين؟
هل لديك كامريا رقمية؟
هل لديك ما�سح �ضوئي؟
هل لديك كامريا فيديو؟

التكرار
170
144
129
81
69
98
68

نعم
الن�سبة املئوية
%95.0
%80.4
%72.1
%45.3
%38.5
%54.7
%38.0

التكرار
9
35
50
98
110
81
111

ال
الن�سبة املئوية
%5.0
%19.6
%27.9
%54.7
%61.5
%45.3
%62.0

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2أعاله �إىل �أن معظم عينة الدرا�سة لديهم حا�سبات �آلية
يف املنزل ( ،)%95ون�سبة جيدة منهم لديهم طابعات ملحقة بحا�سباتهم الآلية (،)%80.4
وهذه تعد من الأ�شياء الأ�سا�سية التي يجب �أن ميتلكها كل معلم لال�ستفادة منها يف ا�ستخداماته
ال�شخ�صية �أو يف التدري�س� .أما بالن�سبة للملحقات الأخرى مثل الكامريا الرقمية وكامريا
الفيديو ف�أقل من  %40من امل�شاركني يف الدرا�سة ميتلك هذه الأ�شياء و�أعلى بقليل من ن�صف
امل�شاركني ( )%54.7ممن لديهم ما�سح �ضوئي وهذه من الأ�شياء املهمة �أي�ض ًا للمعلمني �إذ
�أنها متكن املعلم من ت�صوير الأ�شياء و�إدخالها ومعاجلتها يف الربجميات اخلا�صة مبعالج ال�صور
مثل � Photoshopأو معالج الأفالم املتحركة  ،Moviemakerوا�ستخدامها معينا �أو و�سيلة
تعليمية .وميكن تف�سري قلة امتالك املعلمني واملعلمات لهذه امللحقات بقلة الوعي لديهم
ب�أهميتها وا�ستخداماتها ب�صفة عامة ،وا�ستخداماتها يف العملية التعليمية ب�صفة خا�صة.
وي�شري اجلدول كذلك �إىل �أن  %70من امل�شاركني تتوافر لديهم خدمة الإنرتنت ،وهذه
الن�سبة ما زالت متدنية �إذا ما قورنت باالنت�شار ال�رسيع لهذه اخلدمة يف ال�سلطنة ،وقد يعزى
هذا �إىل قلة الوعي لديهم ب�أهمية االنرتنت وعدم معرفتهم با�ستخدامها� ،أو لعدم توافر الوقت
الكايف ال�ستخدامها� ،أو لرمبا لديهم نف�س االجتاه ال�سلبي نحو الإنرتنت الذي وجده نادر
( )2006لدى املعلمني و�أولياء �أمور الطلبة يف املدار�س الفل�سطينية ،فال ي�سعون المتالكها �أو
ا�ستخدامها ،وكذلك احلال بالن�سبة للربيد االلكرتوين فالنتائج ت�شري �إىل �أن �أقل من  %50من
امل�شاركني لديه بريد الكرتوين.
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على “ما مدى امتالك معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية للمهارات
الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال؟”.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد العينة ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3
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2.2
1.6
1.5

1.23
1.02
0.91

بالنظر يف اجلدول رقم (� )3أعاله ميكن ت�صنيف املهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال �إىل ثالث جمموعات على وفق م�ستوى �إتقان �أفراد العينة لها:
املجموعة الأوىل ت�ضم العبارات من � 1إىل  6وترجحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة فيها من � 3.1إىل � 3.4أي بني “متقن للمهارة بدرجة متو�سطة” و“متقن للمهارة
بدرجة عالية” ،وهذا يدل على �أن عينة الدرا�سة تتقن ب�صورة جيدة ا�ستخدام معالج الكلمات
يف الطباعة والقيام بعمليات تنظيم امللفات وت�صفح االنرتنت ،وقد يف�رس هذا ب�سهولة
اال�ستخدام واملمار�سة لهذه املهارات وتكرار ا�ستخدامها من املعلمني ول�شيوع ا�ستخدامها
يف و�سط م�ستخدمي احلا�سوب ب�صفة عامة.
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تو�صيل جهاز احلا�سوب بالأجهزة امللحقة (الطابعة و املا�سح ال�ضوئي مث ًال)
�إعداد عر�ض تقدميي با�ستخدام برنامج PowerPoint
�إدراج �صورة با�ستخدام املا�سح ال�ضوئي Scanner
ا�ستخدام املف�ضلة يف حفظ املواقع املهمة
تن�صيب الربامج Set up
�إر�سال ت�سلم بريد الكرتوين Email
القيام ببع�ض العمليات احل�سابية مثل اجلمع والطرح وا�ستخراج املتو�سط احل�سابي
با�ستخدام برنامج Excel
�إر�سال وا�ستقبال مرفق  Attachmentعرب الربيد االلكرتوين
�إن�شاء قاعدة بيانات با�ستخدام برنامج Access
ت�صميم موقع الكرتوين با�ستخدام برامج ت�صميم املواقع مثل FrontPage

2.9
2.9
2.7
2.6
2.4
2.4

1.09
1.13
1.22
1.24
1.24
1.26

½

7
8
9
10
11
12

Google

3.1

1.15
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�إعادة ت�سمية ملف
�إن�شاء جملد
حذف ون�سخ ونقل وتنظيم امللفات
ت�صفح ال�شبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت) وا�ستخدام حمركات البحث مثل

```Y

1
2
3
4
5

القيام بعملية الق�ص والن�سخ والل�صق للأ�شياء

طباعة ن�ص وتن�سيقه يف برنامج معالج الكلمات Microsoft Word

3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
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م

العبارة

املتو�سط

االنحراف
املعياري
0.93
0.97
1.04
1.05
1.01

`¡U

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية المتالك املعلمني واملعلمات للمهارات
الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال
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املجموعة الثانية ت�ضمنت العبارات من � 7إىل  ،14وترجحت املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد العينة يف هذه العبارات من � 2.2إىل � 2.9أي بني “متقن للمهارة
بدرجة ب�سيطة” و“متقن للمهارة بدرجة متو�سطة” ،وهذا يدل على �أن عينة الدرا�سة تتقن
هذه املهارات بدرجة �أقل من املتو�سط ،فمث ً
ال جاء املتو�سط احل�سابي يف العبارات اخلا�صة
با�ستخدام الربيد االلكرتوين (العبارات  12و 2.4 )14و 2.2على التوايل ،واملتو�سط
احل�سابي ال�ستخدام املا�سح ال�ضوئي ( ،)2.7فال غرابة يف ذلك �إذ �إنّ هذه النتيجة جاءت
من�سجمة مع النتيجة التي ذكرت �سابق ًا التي �أظهرت �أن �أقل من  %50من �أفراد عينة الدرا�سة
ميتلكون بريدا �إلكرتونيا ،و %54.7فقط لديهم ما�سح �ضوئي ،لذا ف�إن ن�صف �أفراد العينة ال
ميار�سون هذه املهارات ،كما �أن بع�ض املهارات يف هذه املجموعة حتتاج �إىل خربة فنية قد ال
تتوافر لدى املعلمني مثل ربط جهاز احلا�سوب بالأجهزة امللحقة ،وتن�صيب الربامج.
�أما املجموعة الثالثة فت�ضمنت العبارتني  15و ،16وترجحت املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد العينة يف هاتني العبارتني بني � 1.5إىل � 1.6أي بني “غري متقن للمهارة
على الإطالق” و“متقن للمهارة بدرجة ب�سيطة” ،وتت�ضمن هاتان العبارتان ا�ستخدام برناجمي
 FrontPageو ،Accessوميكن تف�سري هذه النتيجة بقلة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لهذه
الربامج وال�سيما برنامج ت�صميم املواقع الإلكرتونية وبرنامج �إن�شاء قواعد البيانات ،فهذه
الربامج ينت�رش ا�ستخدامها ب�صورة �أكرب لدى املتخ�ص�صني يف جمال الربجمة وعلم احلا�سب الآيل
وهواة احلا�سب الآيل.
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على “ما مدى ا�ستخدام معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية و�أغرا�ض التدري�س؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستخدام
املعلمني واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال لكل غر�ض من الأغرا�ض (ال�شخ�صية
والتدري�س) ،كما مو�ضح باجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ويف �أغرا�ض التدري�س
م

العبارات
�شبكة املعلومات العاملية (االنرتنت)
معالج الكلمات Microsoft Word

لأغرا�ض التدري�س
للأغرا�ض ال�شخ�صية
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
املعياري
املعياري
1.5
2.6
1.5
3.0
1.6
2.7
1.6
3.0

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )4أعاله �إىل �أن �أفراد العينة ال ي�ستخدمون تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س ب�صورة كافية فقد جاءت
املتو�سطات احل�سابية من  3فما دون ويف كلتا احلالتني (ال�شخ�صية والتدري�سية) ويف جميع
التطبيقات �أي بني “ال �أقوم به على الإطالق” و“مرة �أو مرتني يف ال�شهر” ،وقد ت�صدر
ا�ستخدام معالج الكلمات  Word Microsoftوا�ستخدام �شبكة املعلومات العاملية (االنرتنت)
قائمة التطبيقات ،وهذا �أمر طبيعي نظراً لطبيعة برنامج معالج الكلمات ودرجة انت�شاره
واالعتمادية عليه من م�ستخدمي تكنولوجيا املعلومات واالت�صال كافة ولي�س املعلمني فقط
مقارنة بالربامج والتطبيقات الأخرى ،وكذلك احلال بالن�سبة لالنرتنت التي ينت�رش ا�ستخدامها
تدريجي ًا وب�صورة مت�سارعة.
وعلى الرغم من �أن املتو�سطات احل�سابية متدنية يف كلتا احلالتني (ال�شخ�صية والتدري�سية) �إال
�أنه يالحظ يف اجلدول �أن املتو�سطات احل�سابية لال�ستخدامات ال�شخ�صية �أعلى من املتو�سطات
احل�سابية للأغرا�ض التدري�سية مما يدل على �أنه يف الوقت الراهن مل يتعد ا�ستخدام املعلمني
واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال مرحلة اال�ستخدام ال�شخ�صي لها ،وقد يعزى
هذا �إىل عدم امتالكهم مهارات وكفايات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،كما �أ�رشنا �سابق ًا
من جهة والذي بدوره يعود �إىل �ضعف التدريب وقلة برامج التنمية املهنية يف هذا املجال،
ورمبا لعوائق �أخرى حتد من ا�ستخدامهم لها يف الأغرا�ض التدري�سية من جهة �أخرى.
وملزيد من الإي�ضاح عن �إمكانية ا�ستخدام املعلمني لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف
التدري�س ت�ضمنت اال�ستبانة ثالثة ع�رش مثا ًال على ا�ستخداماتها التعليمية ،وطلب من �أفراد

10

f
`

Video Maker
اجلداول احل�سابية Microsoft Excel
الفيديو التفاعلي Interactive Video
قواعد البيانات Microsoft Access

2.0

1.5

1.5

1.1

`d G h ``Ç`»`d G

برامج الألعاب الت�سلية
الربيد االلكرتوين Email
برامج العرو�ض التقدميية PowerPoint
الكامريا الرقمية Digital Camera
املا�سح ال�ضوئي Scanner
برامج معاجلة ال�صور والفيديو مثل  Photo Editorو

لأغرا�ض التدري�س
للأغرا�ض ال�شخ�صية
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
املعياري
املعياري
1.2
1.6
1.5
2.5
1.2
1.7
1.6
2.3
1.2
2.6
1.5
2.3
1.4
1.9
1.5
2.3
1.5
2.2
1.5
2.2
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العبارات
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عينة الدرا�سة �أن ي�شريوا �إىل �أي مدى يقومون با�ستخدام هذه الأمثلة يف تدري�سهم ،واجلدول
رقم ( )5يعر�ض املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لبع�ض تطبيقات ا�ستخدام املعلمني
واملعلمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف �أغرا�ض التدري�س
م

العبارة

املتو�سط

1
2
3

ا�ستخدام برنامج معالج الكلمات  wordلطباعة �أوراق عمل و ملخ�صات لطالبي
البحث يف االنرتنت عن الكتب والدوريات االلكرتونية املتوفرة يف مادة تخ�ص�صي
ا�ستخدام احلا�سوب حلفظ وتنظيم درجات الطالب و�سجالتهم
ا�ستخدام االنرتنت يف احل�صول على البحوث املن�شورة يف جمال التدري�س وجمال
تخ�ص�صي
ا�ستخدام برنامج  PowerPointلإعداد حما�ضراتي
ا�ستخدام االنرتنت لتحميل برامج تعليمية
ا�ستخدام االنرتنت يف حت�ضري درو�سي
م�ساعدة الطالب ال�ستخدام االنرتنت للقيام ب�أعمال تعاونية مع طالب �آخرين
امل�شاركة يف املنتديات املتوفرة على االنرتنت والتي تهتم باملادة التي �أدر�سها
ا�ستخدام برامج ت�أليف الو�سائط املتعددة  Multimediaلإعداد متارين لطالبي
ا�ستخدام االنرتنت للتوا�صل مع زمالئي املعلمني
ا�ستخدام مواقع الدرد�شة  Chattingملناق�شة ق�ضايا تتعلق بالتدري�س
التوا�صل مع الطلبة بوا�سطة الربيد االلكرتوين

3.2
2.6
2.6

االنحراف
املعياري
1.5
1.4
1.6

2.6

1.4

2.3
2.2
2.0
1.9
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2

1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
0.7
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6
7
8
9
10
11
12
13

وبالنظر يف اجلدول رقم (� )5أعاله ،يالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية يف  12عبارة جاءت
�أقل من � ،3أي بني “مرة �أو مرتني يف ال�شهر” و“ال �أقوم به على الإطالق” ،ما عدا العبارة رقم
 1التي تت�ضمن ا�ستخدام معالج الكلمات  Word Microsoftفقد جاء متو�سط اال�ستجابات
� 3.2أي بني “مرة �أو مرتني يف ال�شهر” وبني “مرة يف الأ�سبوع” ،وهذا ي�ؤكد النتائج امل�شار
�إليها �سابق ًا التي تدل على عدم متكن املعلمني واملعلمات وعدم معرفة بع�ضهم با�ستخدامات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف العلمية التعليمية.
ومما ي�ضفي على هذه النتائج مزيداً من الت�أكيد �أي�ض ًا هو عدم �إجابة معظم �أفراد العينة عن
ال�س�ؤال املفتوح يف هذا اجلزء من اال�ستبيانة الذي طلب منهم �أن يذكروا �أمثلة �أخرى على
ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س .ومن �أمثلة �إجابات �أفراد العينة
عن هذا ال�س�ؤال “ال �أعرف” ،ال “�أدري”“ ،ال حت�رضين الإجابة الآن”“ ،ما ذكر من �أمثلة
يعد كافي ًا”“ ،احلديث يف هذا املو�ضوع �سابق لأوانه ...الأول توفري احلوا�سيب وبعد ذلك
نفكر كيف ن�ستخدمها” ،وكل هذه الإجابات يف حقيقة الأمر تنم عن عدم �إدراك املعلمني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

واملعلمات وب�صورة وا�سعة للخدمات والت�سهيالت التي ميكن �أن تقدمها لهم تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ،وعن كيفية توظيفها يف العملية التعليمية.
وهذه النتائج تتفق مع درا�سة �شريوود ( )Sherwood, 1993التي �أظهرت �أن معرفة املعلمني
باحلا�سب الآيل وتطبيقاته يف العملية التعليمة ب�سيطة ،ومع درا�سة توب و�آخرين (Topp, et
� )al., 1994إذ وجدوا �أن املعلمني ال ي�ستخدمون التكنولوجيا ب�صورة متكررة ،ودرا�سة
املكتب اال�سكوتالندي لق�سم الرتبية ( )Williams et al., 1998وق�سم الرتبية التنفيذي
اال�سكوتالندي (� )Gray & Souter, 2004إذ وجد �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف املدار�س اال�سكوتالندية منخف�ض رغم توافر التجهيزات الالزمة ،ودرا�سة
نادر ( )2006التي �أ�شارت �إىل �أن �أجهزة الكمبيوتر املتوافرة يف املدار�س الفل�سطينية قلما
ت�ستخدم من املعلمني ،ودرا�سة تال و�آخرون (� )Tella, et al, 2006إذ وجدوا �أن املعلمني يف
درا�ستهم تنق�صهم اخلربة يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س .كما �أنها
تتفق مع كورت وهيو�سنج ( )Korte & Husing, 2006ولو و�آخرون ()Law, et al, 2008
التي �أظهرت �أن ن�سبة كبرية من املعلمني يف بع�ض الدول الأوروبية ال ي�ستخدمون تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف العملية التعليمية� ،إذ و�صلت ن�سبة اال�ستخدام �إىل �أقل من  %40يف
بع�ض الدول مثل التفيا.
وتتفق هذه النتائج �أي�ض ًا مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أظهرت �أن �أكرث الربجميات
ا�ستخداما من املعلمني هي برنامج معالج الكلمات (Sherwood, 1993; Kay & Mellar,
 ، )1994; Hunt, 1994; Gray & Souter, 2004و�أن �أقل التطبيقات ا�ستخداما االنرتنت
وبرامج االت�صال ( ، )Topp, et al., 1993ومع درا�سة املفو�ضية الأوروبية (& Korte
 )Hussing, 2006التي �أ�شارت �إىل �أن ثلث العينة من املعلمني فقط لديهم القدرة على �إعداد
وت�صميم عرو�ض تقدميية ،و�أعلى من الثلث بقليل لديهم القدرة على تن�صيب الربامج ،وكذلك
تتفق مع درا�سة داو�سن ( )Dawson, 2008حينما وجد �أن التطبيقات الأقل ا�ستخداما من
�أفراد عينة درا�سته هي ت�صميم �صفحات االنرتنت.
ن�ص ال�س�ؤال الرابع على “ما عوائق ا�ستخدام معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف �أغرا�ض التدري�س من وجهة نظرهم؟” للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة ،كما مبني يف اجلدول
رقم (.)6
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اجلدول رقم ()6
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملعوقات ا�ستخدام املعلمني واملعلمات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف �أغرا�ض التدري�س
العبارة
م
 1عدم توفر احلا�سوب يف القاعات الدرا�سية
 2عدم توفر البنية التحتية امل�ساندة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم
 3ال يوجد لدي وقت كاف لتوظيف تكنولوجيا املعلومات والت�صال يف التدري�س
 4ال توجد يف املدر�سة برجميات تعليمية تخدم املادة التي �أقوم بتدري�سها
 5مل �أتلق تدريب ًا يف �أثناء اخلدمة يف كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف
التدري�س
ً
 6مل �أتلق تدريبا يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف برنامج �إعداد املعلمني
 7عدم معرفتي باملواقع التعليمية العربية �أو الأجنبية التي تخدم املناهج الدرا�سية
� 8ضعف م�ستواي يف اللغة االجنليزية
 9ندرة املواقع التعليمية العربية على �شبكة االنرتنت التي تخدم املادة التي �أقوم بتدري�سها
 10ال �أتقن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س
 11ال توجد لدي الرغبة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س
 12عدم وجود قناعة لدي ب�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صال تخدم املادة التي �أقوم
بتدري�سها
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3.6
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3.2
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1.4
1.4
1.4

3.0
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ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )6أعاله �إىل �أن عدم توافر احلوا�سيب يف القاعات الدرا�سية
وعدم توافر البنية التحتية الالزمة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف املدر�سة وعدم
توفر الوقت الكايف لدى املعلم ت�صدرت قائمة العوائق التي حتول دون توظيف املعلمني
واملعلمات �أفراد العينة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س من وجهة نظرهم،
فقد جاءت املتو�سطات احل�سابية لهذه العبارات الثالث  ،3.6و 3.4و 3.2على التوايل
من �أ�صل خم�س درجات� ،أي �أقرب �إىل درجة “موافق” ،فال ميكن �أن يحا�سب املعلمون
على عدم ا�ستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال �إذا مل تكن هذه الو�سائل متوافرة
يف املدار�س ،فمن خالل زيارة املدار�س يف �أثناء تطبيق �أداة الدرا�سة احلالية وجد الباحث �أن
ن�سبة كبرية من املدار�س ال تتوافر لديها خدمة الإنرتنت و�إن توافرت يف بع�ض املدار�س فهي
بطيئة جداً ويقت�رص ا�ستعمالها من قبل مدراء املدار�س� .أ�ضف �إىل ذلك ف�إن جداول املعلمني
املزدحمة حتد من ا�ستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال لأن ا�ستخدام التكنولوجيا
يف التدري�س يتطلب جهداً ووقت ًا من املعلم �أكرث مما تتطلبه الو�سائل التقليدية الأخرى .وهذه
النتيجة تن�سجم مع نتائج كل من (Sherwood, 1993; Topp et al., 1994; Strudler et
;al., 1999؛ والفهد والهاب�س )2000 ،التي �أجمعت كلها على �أن قلة التجهيزات و�ضعف
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 )& Souter, 2004كما �أظهرت بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أنه على الرغم من توافر
احلوا�سيب والتجهيزات والبنى التحتية يف املدار�س �إال �أن املعلمني قلما ي�ستخدمونها يف
تدر�سيهم (Law, et al., 2008; Williams, 1998؛ نادر ،)2006 ،وجتدر الإ�شارة كذلك
�إىل �أن االنحرافات املعيارية يف كافة هذه العبارات جاءت مرتفعة بالن�سبة للمتو�سطات
احل�سابية (�أعلى من ثالثة �أ�ضعاف املتو�سطات) مما يدل على �أن هناك ت�شتتا يف ا�ستجابات
�أفراد العينة ،لذا ال ميكن ا�ستبعاد هذه العوائق.

```Y

(Sherwood, 1993; Novack & Knowles, 1991; Kay & Mellar, 1994; Gray
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البنى التحتية وعدم توافر الوقت لدى املعلمني واملعلمات ب�سبب كثافة الف�صول الدرا�سية
واملواد الدرا�سية تعد من العوائق املهمة التي حتد من ا�ستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التدري�س.
بينما جاءت املتو�سطات يف بقية العبارات من � 4إىل  10بني � 2.3إىل  3مما يدل على �أن
معظم �أفراد العينة ال يعتقدون �أن هذه عوائق حتول دون ا�ستخدامهم للتكنولوجيا يف التدري�س،
فمثال ال يرون �أن قلة التدريب قبل �أو �أثناء اخلدمة� ،أو م�ستواهم يف اللغة االجنليزية� ،أو ندرة
املواقع التعليمية العربية على �شبكة املعلومات العاملية �أو ندرة الربامج التعليمية يف املدار�س،
�أو عدم �إتقانهم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال على عوائق حتول دون ا�ستخدامهم لها
يف الوقت الراهن يف ظل وجود العوائق الأ�سا�سية وهي عدم توافر احلوا�سيب والتجهيزات
والوقت ،ولكن وجهة نظر الباحث �أن من ال�سابق لأوانه ا�ستبعاد هذه العوائق لأنه يف ظل
عدم توافر الوقت للمعلم وعدم توفر التجهيزات الالزمة قد ال يلتفت املعلم �إىل عوائق �أخرى
رغم وجودها� ،أو �أنها ت�شغله عن التفكري يف عوائق �أخرى� ،أو �أنه ينظر �إليها �أنها �أقل �أهمية.
واالقتبا�سات الآتية من ا�ستجابات �أفراد العينة على ال�س�ؤال املفتوح يف هذا اجلزء من اال�ستبانة
ت�ؤيد ما ذكر:
“لي�ست م�شكلة لغة� ،أو عدم توفر برامج  ...امل�شكلة �أين احلوا�سيب؟ �أين االنرتنت؟ �أين
التكنولوجيا؟ كيف تريدنا ن�ستخدم التكنولوجيا وهي غري موجودة”.
“ال توجد لدي �إ�ضافة ولكن البنى التحتية والتجهيزات وعدم توفر احلوا�سيب يف الف�صول
الدرا�سية �أهم املعوقات يف ر�أيي ال�شخ�صي”.
ومما ي�ؤيد ذلك �أي�ض ًا �أن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة �أكدت �أن عدم كفاية الإعداد يف برامج
�إعداد املعلمني وقلة برامج التنمية املهنية التي تقدم للمعلمني ت�أتي يف مقدمة الأ�سباب
التي تعوق املعلمني واملعلمات من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س
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كما يت�ضح من اجلدول �أن اجتاهات املعلمني �إيجابية نوع ًا ما جتاه تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال �إذ �إنهم �أبدوا عدم موافقتهم على العبارتني  11و 12اللتني تت�ضمنان عدم رغبتهم
يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س وعدم اقتناعهم ب�أنها تخدم املواد
التي يقومون بتدري�سها فجاءت املتو�سطات احل�سابية  1.8و 1.7على التوايل ،وهذا يدل على
�أن املعلمني واملعلمات �أفراد العينة لديهم الرغبة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
ولديهم قناعة ب�أهميتها يف تدري�س موادهم .معنى ذلك �أن عدم اال�ستخدام يف الوقت الراهن
لي�س ناجتا عن اجتاهات �سلبية لدى املعلمني واملعلمات �أفراد العينة نحو تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال ،وهذه النتيجة ال تتفق مع درا�سة �إ�سكندر وغزاوي ( )1994حينما وجدا عدم
ا�ستخدام التكنولوجيا يف املدار�س ناجتا عن عدم اقتناع املعلمني بالقيمة التعليمية للتقنيات
احلديثة ،ودرا�سة نادر ( )2006عندما وجد �أن عدم ا�ستخدام املعلمني لالنرتنت يعود �إىل
التخوف ال�سائد لديهم من امل�ضار الأخالقية لها.
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ثانيا:النتائج املتعلقة بفرو�ض الدرا�سة

ن�صت الفر�ضية الأوىل على “�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك
معلمي ومعلمات املنطقة الداخلية للمهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال
وا�ستخدامهم لها للأغرا�ض ال�شخ�صية ويف �أغرا�ض التدري�س تُعزى ملتغريات :اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي”� .أما الفر�ضية الثانية فن�صت على “�أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف �أغرا�ض
التدري�س تُعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي” .وللتحقق من
�صحة هاتني الفر�ضيتني مت �إجراء اختبار «ت» ملتغري اجلن�س ،وحتليل التباين يف اجتاه ملتغريات
التخ�ص�ص ،واخلربة وامل�ؤهل العلمي ،كما مو�ضح يف اجلداول يف �أدناه:

�أو ًال :اجلن�س

اجلدول رقم ()7
اختبار «ت» وم�ستوى داللة الفروق بني املعلمني واملعلمات يف متغريات
الدرا�سة املختلفة
العدد :ذكور (� ،)75إناث ()104

اجلن�س

املتو�سط

املهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.

ذكور
�إناث

41.7
44.2

االنحراف
املعياري
12.5
10.8

قيمة ت

د.ح

الداللة

1.442-

177

0.151
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تابع اجلدول رقم ()7

2.151

177

*0.033

املهارات لأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.
ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض ال�شخ�صية.
ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض التدري�س.
�أمثلة ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التدري�س.

م�صدر التباين

جمموع املربعات

د.ح

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

2154.872
21777.910
23932.782
1035.243
21006.489
22041.732
865.322
15860.979
16726.302
586.222
17748.281
18334.503

6
172
178
6
172
178
6
172
178
6
172
178

قيمة
ف

متو�سط
املربعات
359.145
126.616

2.836

172.540
122.131

1.413

0212

144.220
92.215

1.564

0160

97.704
103.188

947.

0.463

الداللة
*0.012
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اجلدول رقم ()8
حتليل التباين يف اجتاه واحد بني التخ�ص�صات املختلفة يف متغريات الدرا�سة

`G Ä

ثاني ًا :التخ�ص�ص

½

من خالل اجلدول رقم (� )7أعاله يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك
املعلمني واملعلمات للمهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها
يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س ،ولكن هناك فرقٌ ذو داللة
�إح�صائية يف عوائق اال�ستخدام ل�صالح الذكور ،وقد يف�رس هذا الفرق ب�أن املعلمني �أكرث �شعوراً
و�إح�سا�س ًا بهذه ال�صعوبات والعوائق من املعلمات ،بعبارة �أخرى رمبا تكون املعلمات �أكرث
تفا�ؤ ًال و�أقل تذمراً من الو�ضع القائم يف مدار�سهن من املعلمني.
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ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض ال�شخ�صية.
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض التدري�س
�أمثلة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التدري�س.
معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.

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

25.8
23.7
21.4
22.7
28.5
25.5
34.4
31.5

قيمة ت

د.ح

الداللة
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العدد :ذكور (� ،)75إناث ()104

اجلن�س

املتو�سط

االنحراف
املعياري
12.6
9.9
11.4
8.3
12.5
7.9
10.0
7.7
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معوقات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.

م�صدر التباين

جمموع املربعات

د.ح

بني للمجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

941.611
12865.283
13806.894

6
172
178

* النتيجة دالة عند امل�ستوى ()α0.05

متو�سط
املربعات
156.935
74.798

قيمة
ف
2.098

الداللة
0.056

من خالل اجلدول رقم (� )8أعاله يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ويف
التدري�س و�أمثلة وعوائق اال�ستخدام تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ،يف حني ي�شري اجلدول �إىل
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α0.05بني امتالك املعلمني واملعلمات
للمهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ،وبا�ستخدام
االمتحان البعدي ل�شافيه (’ )Scheffeوجد الفرق ل�صالح تخ�ص�ص الريا�ضيات والعلوم ،وقد
كان هذا متوقع ًا �إذ �أ�شارت درا�سات �سابقة يف هذا املجال ،مثل درا�سة كورت و ها�سنج
( )Korte & Husing, 2006ودرا�سة لو و�آخرون (� ،)Law et al., 2008إىل �أن معلمي
العلوم والريا�ضيات �أكرث امتالك ًا ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال من غريهم املعلمني
واملعلمات يف املواد الأخرى ،ولكن هذه الدرا�سات �أ�شارت يف الوقت نف�سه �إىل �أن هذه
الفئة من املعلمني واملعلمات �أكرث ا�ستخدام ًا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من غريهم من
املعلمني واملعلمات يف املواد الأخرى ،وبناء على ذلك كان من املتوقع يف الدرا�سة احلالية
�أن يكون الو�ضع كذلك� ،أي �أن الأف�ضلية يف امتالك معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
املهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات تقابلها �أي�ض ًا �أف�ضلية يف ا�ستخدام هذه الفئة من
غريهم من املعلمني واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف الأغرا�ض ال�شخ�صية ويف
التدري�س ،فعدم وجود هذه الفروق يف الدرا�سة احلالية قد يعزى لوجود الكثري من العوائق
امل�شار �إليها �سابق ًا حتد من انتقال املعلمني من مرحلة املعرفة والإملام باملهارات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال �إىل مرحلة التطبيق واملمار�سة لهذه املهارات �سواء على
امل�ستوى ال�شخ�صي �أو يف التدري�س بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص.

ثالث ًا :اخلربة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين يف اجتاه واحد بني م�ستويات اخلربة املختلفة يف متغريات الدرا�سة

2.839

105.186
102.978

1.021

9.718
78.338

124.
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معوقات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.

859.

0.425

0.362

0.833

*النتيجة دالة عند امل�ستوى()α0.01

من خالل اجلدول رقم (� )9أعاله يت�ضح وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α0.01بني امتالك املعلمني واملعلمات للمهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال تعزى �إىل متغري اخلربة ،وبا�ستخدام االمتحان البعدي ل�شافيه (’ )Scheffeوجدت
الفروق ل�صالح املعلمني واملعلمات حديثي اخلربة يف التدري�س وهذا مرتبط �إىل حد كبري بانت�شار
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخداماتها يف املجتمع ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،فمن
البدهي �أن تكون الأجيال اجلديدة من املعلمني �أكرث �إتقان ًا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال
من الأجيال ال�سابقة فاجليل اجلديد �أكرث تعر�ض ًا لهذه التكنولوجيا وتطبيقاتها املختلفة من
اجليل الذي �سبقهم �سواء يف م�ؤ�س�سات وبرامج �إعداد املعلمني �أم يف املجتمع ب�صفة عامة ،وهنا
تكمن �أهمية التنمية املهنية امل�ستمرة للمعلمني حتى يواكبوا التطورات واالجتاهات احلديثة
يف حقل الرتبية والتعليم ال�سيما فيما يخ�ص تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتوظيفها يف
عمليتي التعليم والتعلم.

10
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�أمثلة ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التدري�س.

106.507
124.027
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ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض التدري�س

8.454

*0.000
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ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض ال�شخ�صية.

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

2097.712
21835.070
23932.782
213.015
21828.717
22041.732
522.673
16203.629
16726.302
210.371
18124.132
18334.503
19.436
13787.458
13806.894

2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178

الداللة

`¡U

املهارات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.

م�صدر التباين

جمموع املربعات

د.ح

متو�سط
املربعات
1048.856
124.063

قيمة ف
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ومبا �أن هناك فرقا داال �إح�صائي ًا يف املهارات الأ�سا�سية ل�صالح حديثي اخلربة من املعلمني
فقد كان متوقع ًا �أن يكونوا �أي�ض ًا �أف�ضل من غريهم من املعلمني يف املتغريات الأخرى،
ولكن مل ت�رش النتائج �إىل فروق تعزى ملتغري اخلربة فيما يتعلق با�ستخدام املعلمني واملعلمات
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال للأغرا�ض ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س و�أمثلة ا�ستخدامها
يف التدري�س ،وعوائق اال�ستخدام ،وهذا ي�ؤكد ما ذكر �سابق ًا من �أنّ املعلمني واملعلمات
قيد الدرا�سة مل ينتقلوا بعد �إىل مرحلة التطبيق لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال للأ�سباب
نف�سها املذكورة �سابق ًا ،وميكن الربط هنا بني نتائج هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة يف هذا
اجلانب التي عزت عدم ا�ستخدام حديثي اخلربة من املعلمني �أو قلته لتكنولوجيا املعلومات
و االت�صال �إىل �أن ه�ؤالء املعلمني ما زالوا يف �رصاع للتكيف مع �أدوارهم معلمني و�أنهم ما
زالوا يف مرحلة اال�ستك�شاف لال�ستخدامات والتطبيقات الرتبوية للتكنولوجيا (& Novack
.)Knowles, 1991; Sherwood, 1993; Kay & Mellar, 1994; Topp, et al., 1994
وهذا ي�شري بو�ضوح �إىل �ضعف م�ستوى التدريب الذي تلقاه املعلمون يف م�ؤ�س�سات برامج
�إعداد املعلمني على ا�ستخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف تدري�س املواد
املختلفة وقلة برامج التنمية املهنية للمعلمني �أثناء اخلدمة.

رابع ًا :امل�ؤهل العلمي

اجلدول رقم ()10
حتليل التباين يف اجتاه واحد بني امل�ؤهالت العلمية يف متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين
املهارات الأ�سا�سية تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال.
ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض ال�شخ�صية.
ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال
للأغرا�ض التدري�س.
�أمثلة ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف
التدري�س.
معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال.

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

جمموع
املربعات
126.586
23806.196
23932.782
851.349
21190.383
22041.732
585.304
16140.998
16726.302
551.585
17782.918
18334.503
466.883
13340.011
13806.894

د.ح
3
175
178
3
175
178
3
175
178
3
175
178
3
175
178

متو�سط
املربعات
42.195
136.035

قيمة
ف

الداللة

310.

0.818

283.783
121.088

2.344

0.075

195.101
92.234

2.115

0.100

183.862
101.617

1.809

0.147

155.628
76.229

2.042

0.110

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من خالل اجلدول رقم (� )10أعاله يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني امتالك
املعلمني واملعلمات ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها للأغرا�ض
ال�شخ�صية ولأغرا�ض التدري�س و�أمثلة ا�ستخدامها يف التدري�س ،وعوائق اال�ستخدام تعزى
ملتغري امل�ؤهل الدرا�سي ،فامل�ؤهل الدرا�سي ال ميكن �أن يعد مقيا�س ًا المتالك املعلمني واملعلمات
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها فقد يكون هناك �أ�شخا�ص ذوو م�ؤهالت
عالية �أقل امتالكا لهذه املهارات و�أقل ا�ستخدام ًا لها من ذوى امل�ؤهالت الدنيا ،والعك�س
�صحيح كذلك ،بل الأمر يتوقف على مدى التدريب واملمار�سة والتطبيق.
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ت�شجيع املعلمني واملعلمات على اقتناء و�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ون�رش

```Y

مقرتحات الدرا�سة

10

`d G h ``Ç`»`d G

ال تتوافر لدى املعلمني واملعلمات يف مدار�س التعليم العام والأ�سا�سي يف املنطقة الداخلية
ب�سلطنة عمان و�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ب�صورة كافية ،وهذا ي�ؤثر يف امتالكهم
املهارات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وا�ستخدامهم لها على امل�ستوى
ال�شخ�صي ويف التدري�س �إذ يفتقدون �إىل فر�ص املمار�سة والتطبيق لهذه املهارات.
ال ميتلك معلمو ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان املهارات الأ�سا�سية تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ب�صورة كافية.
ال ي�ستخدم معلمو ومعلمات املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال للأغرا�ض ال�شخ�صية ويف التدري�س ب�صورة كافية.
توجد عوائق كثرية تعوق ا�ستخدام املعلمني واملعلمات يف املنطقة الداخلية ب�سلطنة عمان
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س من �أهمها عدم توافر التجهيزات والبنى التحتية
الالزمة يف املدار�س وعدم توافر الوقت الكايف للمعلمني واملعلمات ،وعدم كفاية التدريب
على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س الذي يتلقاه املعلمون قبل و�أثناء
اخلدمة .ال يوجد �أثر ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص واخلربة وامل�ؤهل العلمي يف ا�ستخدام
املعلمني واملعلمات لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال على امل�ستوى ال�شخ�صي والتدري�س،
ولكن �أثر التخ�ص�ص واخلربة كان وا�ضح ًا يف امتالك املعلمني واملعلمات املهارات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ول�صالح معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات و حديثي
اخلربة يف التدري�س.
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الوعي لديهم ب�أهمية امتالك هذه الو�سائل وكيفية توظيفها يف عمليتي التعليم والتعلم من
خالل برامج التنمية املهنية.
توفري برامج التنمية املهنية للمعلمني واملعلمات وت�شجيعهم على التعلم امل�ستمر ملواكبة
التطورات املت�سارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتطبيقاتها يف العملية التعليمية
حتى يتمكنوا من اكت�ساب املهارة والثقة يف با�ستخدام هذه الو�سائل والقدرة على توظيفها يف
تدري�سهم ،ويجب �أن تركز هذه الربامج على تلك املهارات التي ال زال املعلمون بحاجة �إىل
تنميتها مثل مهارات االت�صال كا�ستخدام االنرتنت والربيد االلكرتوين وا�ستخدام الربجميات
التي تعني املعلمني على ت�صميم خربات ومواد تعليمية وتقدمي درو�سهم بطريقة فاعلة و�شائقة
لطالبهم.
�إدماج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف جميع املكونات الثقافية واملهنية والتخ�ص�صية
لربامج �إعداد املعلمني ،بحيث يدر�س الطالب املعلم تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
ثم يكت�سب املهارات الأ�سا�سية من خالل مقررات احلا�سوب
وتطبيقاتها املختلفة ومن ّ
وتكنولوجيا املعلومات يف املكون الثقايف ،ومن ثم يدر�س يف مقررات املناهج وطرق
التدري�س كيفية توظيف هذه التكنولوجيا يف تدري�س املواد الدرا�سية املختلفة من خالل حتليل
حمتوى هذه املواد وت�صميم برجميات تعليمية لها �أو اختيار برجميات تعليمية جاهزة واختيار
الو�سائل التعليمية املنا�سبة لتقدمي هذا املحتوى ،وبعد ذلك يتدرب على ا�ستخدامها يف مواقف
تدري�سية حقيقية يف املدار�س يف �أثناء خروجه للرتبية العملية امليدانية .ويجب �أن ال يتوقف
التدريب عند هذا احلد فال بد �أن يرى الطالب املعلم �أمثلة حية ال�ستخدامات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال من خالل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني
لهذه التكنولوجيا يف تدري�سهم فهذا ينمي لدى الطالب �إجتاهات �إيجابية نحو تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ويدرك �أهميتها وكيفية توظيفها يف عمليتي التعلم والتعلم.
توفري التجهيزات والبنى التحتية الداعمة ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف
املدار�س مثل �أجهزة احلا�سوب و�أجهزة عر�ض البيانات  Data Showوال�شبكات الداخلية
وخدمة االنرتنت ،و�إ�رشاك القطاع اخلا�ص يف تقدمي الدعم للمدار�س وخا�صة �رشكات
االت�صال وال�رشكات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال.
كما يقرتح الباحث �إجراء مزيد من الدرا�سات وال�سيما فيما يتعلق بالعوائق والعوامل
امل�ساعدة ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف املدار�س ،فقد تناولت الدرا�سة
احلالية هذا اجلانب من وجهة نظر املعلمني واملعلمات �أنف�سهم ،ولكن لت�شخي�ص الو�ضع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احلايل يف املدار�س من حيث التجهيزات والبنى التحتية ب�شكل دقيق يرى الباحث �أن يتم
ذلك من خالل زيارات ميدانية لهذه املدار�س والتعرف عن قرب �إىل الو�سائل املتوافرة فيها،
والعوامل الأخرى التي ت�ساعد املعلمني واملعلمات على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال وتوظيفها يف العملية التعليمية.
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aQuestionnaire of Me

) )Merz, 1983( )surement of Psychological Reactance QMPRو�إعداده
ليكون �صاحل ًا لال�ستخدام والتطبيق يف البيئة الفل�سطينية بقطاع غزة .ولتحقيق هذا الهدف
قامت الباحثة برتجمة هذا املقيا�س وتعريبه مطلق ًة عليه ا�سم ًا جديداً هو “مقيا�س التمرد
النف�سي” ،وقد طبقت املقيا�س املرتجم واملعرب على ( )402مراهقٍ ومراهق ًة يف مرحلة
املراهـقة املتو�سـطة (� )21–17سنة ،موزعني على ( )14مدر�سة ثانوية يف خمتلف مديريات
الرتبية والتعليم بقطاع غزة ،وقد دلت نتائج تقنني املقيا�س على �أنه يت�صف مب�ستوى ثبات
و�صدق جيدين ،مما ي�شري �إىل �صالحيته وفعاليته لال�ستخدام والتطبيق يف درا�سات �أخرى
جديدة مرتبطة بظاهرة التمرد النف�سي لدى املراهقني يف البيئة الفل�سطينية.
الكلمات املفتاحية :التمرد النف�سي ،املراهقة.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/5 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/9/24 :م
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This research aims at rationing the (Questionnaire of Measurement of Psychological Reactance-QMPR) which prepared by (Merz, 1983), and preparing
it to be proper for using and implementation at the Palestinian society in Gaza
strip.
After translation into Arabic for the original measure, the researcher called
it “The Measure of Psychological Rebellion”. This new measure has been
implemented on (402) adolescent from both sexes who are belonging to the
middle Adolescence age (17-21) year distributed to (14) secondary school in
different Education Directorates through Gaza strip. The results of rationing
the measure showed that it had a good level of Validity & Reliability. This
results indicate the effectiveness and suitability of the measure to be used
and implemented in other new studies related to the “Psychological Rebellion
Phenomenon” among adolescent in Palestinian society.
Key words: psychological rebellion, adolescent.
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تقنني مقيا�س التمرد النف�سي لدى املراهقني
على البيئة الفل�سطينية
د .يا�سرة حممد �أبو هدرو�س
ق�سم علم النف�س  -كلية الرتبية
جامعة الأق�صى  -فل�سطني

مقدمة

تعد مرحلة املراهقة ( )Adolescenceمن �أخطر املراحل التي مير بها الإن�سان �ضمن �أطوار
منوه املختلفة ،وتكمن خطورة هذه املرحلة يف التغريات احلادثة يف مظاهر النمو املختلفة
اجل�سمية ،والف�سيولوجية ،والعقلية ،واالنفعالية ،والدينية ،واخللقية ،وما يتخلل هذه التغريات
�رصاعات متعدد ٍة يتعر�ض �إليها املراهق داخلي َا وخارجي ًا .كما تعد هذه املرحلة مرحلة
من
ٍ
انتقالٍ ج�سمي ،وعقلي ،وانفعايل ،واجتماعي حيث تتو�سط مرحلتي الطفولة والر�شد ،وهذا
االنتقال يتطلب تكيف ًا جديداً تفر�ضه �رضورات التمييز بني �سلوك الطفل و�سلوك الرا�شد,
كما �أن هناك عوامل ميكن �أن جتعل من هذه املرحلة مرحل ًة حرجة ،كال�رصاعات النف�سية،
وال�ضغوط االجتماعية ،وطبيعة االختيارات والقرارات؛ مما يدفع املراهق �إىل التمرد النف�سي
يف حال انحراف الأ�ساليب الرتبوية يف التعامل معه من قبل الوالدين �أو من ميثلون ال�سلطة
لديه.
ويعد العامل �ستانلي هول � Stanly Hoolأول علماء النف�س الذين متكنوا من �صياغة نظري ٍة
تغريات
يف املراهقة ،فقد اعتقد �أن التغريات اجل�سمية الرئي�سة التي حتدث يف هذه الفرتة ت�سبب
ٍ
نف�سي ًة كبري ًة ويرى �أن اجلهود التي يبذلها ال�شباب من �أجل التكيف مع �أج�سامهم املتغرية
ت�ؤدي �إىل جعل هذه الفرتة مرحل ًة عا�صف ًة وم�ضطربة�( ،أبو جادو� ،2007 ،ص .)444
وتعد ال�رشبيني (� ،2006ص � )75أن املراهقة نتاج وحم�صلة خلربات الإن�سان بدءاً من فرتة
احلمل وحتى حلظة دخوله فيها ،و�أنها مرحل ُة يكرث فيها التناو�ش وال�رصاع والعناد و�إثبات
الذات مع الكبار .يف حني يرى العي�سوي (� ،2002ص � )63أن املراهقة هي مرحلة منو تبد�أ
يف �سن البلوغ �أي يف �سن � 13سنة تقريب ًا ،وتنتهي يف �سن الن�ضج �أي حوايل الثامنة ع�رشة �أو
الع�رشين من العمر ،وهي �سن الن�ضوج العقلي واالنفعايل واالجتماعي.
ويق�سم الباحثون مرحلة املراهقة �إىل �صورٍ متعددة ،حيث ق�سمها ال�سويدي ()2006
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�إىل �أربعة �أ�شكالٍ هي“ :املراهقة ال�سوية” وهي متكيفة خالية من امل�شكالت ،و”املراهقة
العدوانية املتـمردة” ويكون مترد املراهـق فيها على نفـ�سه وعلى الأقـران ،والأ�سـرة،
واملدر�سة ،و”املراهقة االن�سحابية” وفيها ين�سحب املراهق من جمتمـع الأ�رسة ،والأقران،
ويف�ضل االنعزال واالنفراد بنف�سه ،و “املراهقة املنحرفة” حيث ينحرف املراهق يف ال�سلوك
نحو املخدرات ،وال�رسقة ،واالنحالل اخللقي ,بينما قـ�سم (العي�سوي )2002 ،مرحلة
املراهقة �إىل ثالثة �أ�شكال هي“ :مراهقة �سوية” خالية من امل�شكالت وال�صعوبات ،و”مراهقة
ان�سحابية” حيث ين�سحب املراهق من جمتمع الأ�رسة ،والأقران ،ويف�ضل االنعزال واالنفراد
بنف�سه ،و”مراهقة عدوانية” حيث يت�سم �سلوك املراهق فيها بالعدوان على نف�سه ،وعلى غريه
من النا�س والأ�شياء.
ويرى �صموئيل مغاريو�س ( )1957امل�شار �إليه يف (زهران� ،1985،ص � )403أن
من �أهم ال�سمات العامة للمراهقة العدوانية املتمردة ،التمرد والثورة �ضد الأ�رسة واملدر�سة
وال�سلطة ،والعناد واالنتقام من الوالدين ،كما �أن من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف هذا النوع من
املراهقة الرتبية ال�ضاغطة املتزمتة ،وت�سلط القائمني على تربية املراهق وق�سوتهم ،وال�صحبة
ال�سيئة ،وتركيز الأ�رسة على النواحي الدرا�سية فح�سب ،ونبذ الريا�ضة والن�شاط الرتفيهي،
وقلة الأ�صدقاء ،و�ضعف امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي ،والعاهات اجل�سمية ،و�ض�آلة
النمو اجل�سمي وت�أخره ،والت�أخر الدرا�سي ،والو�ضع اخلا�ص لبع�ض املراهقني ،وخط�أ الوالدين
يف توجيه �أبنائهم املراهقني ،وعدم �إ�شباعهم حلاجاتهم وميولهم.
ومن جانب �آخر يرى زهران (� ،1988ص � )420-419أن من �أهم امل�شكالت
االنفعالية واالجتماعية لدى املراهق احل�سا�سية ،والتهيجية ،و�سهولة اال�ستثارة ،والتناق�ض
االنفعايل ،وم�شاعر الغ�ضب ،والثورة ،والتمرد ،والعدوان ،ومغايرة املعايري االجتماعية،
وحتديها بطريقة “خالف تعرف” ،ويف هذا ال�سياق تعتقد الباحثة �أن ثورة املراهق ومترده على
ال�سلطة واملعايري االجتماعية لهما عالقة مهمة ببحثه عن هويته وذاته و�أنها حماولته الأخرية
لال�ستقالل الذاتي.
وتتعـدد خ�صـائـ�ص النـمو االجتـماعي يف مرحـلة املراهقة العدوانية املتمردة ،حيـث يرى
زهران (� ،1984ص � )379أن من �أهم هذه املظاهر رف�ض املراهق توجيه الأوامر والنواهي
والن�صائح �إليه �أمام رفاقه؛ مما يدفع بع�ضهم �إىل تف�سري ذلك على �أنه عقوق للوالدين �أو مترد
وثورة عليهما ،يف حني ترى ال�رشبيني (� ،2006ص � )86-84أن من �أهم مظاهر النمو
االجتماعي ملرحلة املراهقة �أنها مترد على �سلطان الأ�رسة ،واملدر�سة ،واملجتمع بوجه عام
وت�أكيد للحرية ال�شخ�صية واال�ستقالل و�إثبات الذات ،ولهذا فهي تت�أثر يف تطورها مبدى
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حتررها من قيود الأ�رسة ،حيث ميتاز �سلوك املراهق بالرغبة يف مقاومة ال�سلطة ،خا�ص ًة �إذا
توافرت الأ�سباب التي تدعو املراهق للثورة �ضد من ميثل ال�سلطة يف حياته.
يف حني يرى الرمياوي (� ،2003ص � )235أن من �أبرز التفاعالت االجتماعية يف مرحلة
املراهقة “حالة ال�رصاع بني الأب و�أبنائه املراهقني”؛ حيث يتحمل الآباء م�س�ؤولية �إذكاء هذا
تغريات خمتلفة يف جوانب منوهم ،و�أ�رصوا
ال�رصاع يف حالة جتاهلهم ملا يحدث لأبنائهم من
ٍ
على فر�ض الطاعة ل�سلطتهم ولو بالقوة ،ومل يدركوا متطلبات اجليل التـايل ،واتخـذوا من
�أنف�سـهم منـاذج البد �أن حتـتذى من طـرف �أبنائـهم ،ويف هذا ال�سياق ت�ؤكد الباحثة على
�أهمية الو�سط االجتماعي يف رعايته حلاجات املراهق اجل�سمية والنف�سية ،فاملراهق الذي
يرتعرع يف رعاية والديه� ،سينمو بف�ضل احلب الذي يتلقاه منهما ،و�سين�ش�أ على حبهما
واال�ستجابة لتوجيهاتهما ،يف حني �أن املراهق الذي ين�ش أ� يف �أ�رسة ين�شب اخلالف امل�ستمر
فيها ،وت�ستبد الأنانية ب�أفرادها فال ترعى حاجاته وي�شيع الكره بني �أفرادها كذلك ،ف�إنه بال
�شك �سيح�س باحلرمان وي�ست�شعر الكراهية والبغ�ض جتاه الآخرين ،و�سيكون متحفزاً لل�شجار
معهم والرتب�ص بهم؛ وبنا ًء على ذلك ترى الباحثة �أن هذا اجلو الأ�رسي امل�شحون هو الذي
يخلق بذرة التمرد النف�سي جتاه ال�سلطة لدى املراهق.
وترى بهادر (� ،1994ص � )394أنه ميكن توقع التمرد النف�سي وال�سلوك ال�سلبي لدى
املراهق يف حالة �إهمال املدر�سة والبيت؛ الزدياد حاجته لالعرتاف به ،واحرتامه و�إ�شباع
جمموعات
حاجته لال�ستقالل و�إثبات الذات ،و�إذا ما حدث ذلك ف�إن املراهق يلج أ� �إىل تكوين
ٍ
خا�ص ٍة به من الأ�صدقاء ويحاول �أن يخفي ت�رصفاته عن والديه ،بل قد يثور �ضدهم ويحاول
احل�صول على حريته وا�ستقالله عن طريق العنف والتمرد ،مما يوقع الوالدين يف حري ٍة وده�شةٍ؛
العتقادهم ب�أن املراهق غري معد لتوفري تلك احلرية له .وترى الباحثة �أن �أ�ساليب املعاملة
الوالدية للمراهق ميكن �أن تكون �سبب ًا رئي�س ًا يف توفري الرتبة اخل�صبة للتمرد ،فاملراهق يكره �أن
ينظر �إليه املجتمع على �أنه ما زال �صغرياً ،ولهذا يثور على مراقبة الوالدين ويتذمر من التوجيه
امل�ستمر ،و�إذا �شب املراهق بني والدين �صارمني مت�شددين مت�سلطني ال يتيحان له الفر�صة
لت�أكيد ذاته يف املنزل؛ ف�إنه يتجه للخارج للتعبري عما حرم منه ،ويواجه املجتمع يف حالة
من التمرد والتحدي واالنحراف ،وهذا ما �أكـده ماريو (،)Mario, 2007, pp 635-647
حيث يرى �أن العالقات الوالدية احل�سنة وذات الكفاءة العالية مع الأبناء املراهقني تقلل من
م�ستويات العنف والتـمرد والعدوان لديهـم .وكذلك �أ�شار �أيوجني و�آخرون (Eugene,
� )Trickett, Mennen, Saltzman & Zayas, 2007إىل �أن هجرة الأمهات عن �أبنائهن
املراهقني يعد من �أهم �أ�سباب امل�شكالت ال�سلوكية واالكتـئاب والعنف لديهم ،كما �أكدت
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ذلك درا�سـة كابرن و�آخـرين ( )Capron, Christiane & Carine, 2007ودرا�سـة �سوزانـو
و�أخـرون ( ،)Susan, Neumark, Dianne & Eisenberg, 2006حيث �أ�شارت نتائجهما
�إىل �أن العائالت غري املرتابطة تعترب عام ً
ال قوي ًا وخطرياً م�سبب ًا لالكتئاب ،وامل�شاكل ال�سلوكية،
والعاطفية لدى الأبناء خا�ص ًة البنات.
وترى الباحثة �أنه يجب النظر �إىل كمية معقولة من التمرد ،وعدم الطاعة واملقاومة لدى
املراهقني على �أنها تعبري �صحي عن الأنا التي ت�سعى دائم ًا لال�ستقاللية والتوجيه الذاتي وتوكيد
الذات� ،أما التمرد النف�سي والع�صيان ك�سلوكيات �سلبية غري �سوية ،فتكون حني ي�صبح التمرد
عادات �سلبي ًة فيعار�ض ال�سلطة ومبادئها.
والع�صيان نهج ًا يف حياة املراهق؛ مما يطور لديه
ٍ
�إن ظاهرة “التمرد النف�سي” مل تلق �إال القليل من االهتمام من قبل الباحثني واملنظرين
املحدثني ويـعد دونيل و�آخرون ( )Donnel, Tomas, Buboltz & Walter, 2001من
�أ�شهر املنظرين يف هذا املجال ،حيث يرى �أن نظرية “التمرد النف�سي” تفيد ب�أن الأ�شخا�ص
يقاومون حماوالت تقييد �أي من تفكريهم �أو ت�رصفاتهم ،و�أن كل فرد لديه اعتقاد ب�أنه ميتلك
قدراً من احلرية املعرفية وال�سلوكية و�أن هذه احلرية �إذا هددت ف�إنهم �سي�سلكون �سلوك ًا
متردي ًا ومقاوم ًا وذلك يف حماول ٍة منهم ال�ستعادة حريتهم املفقودة .كما يرى توما�س و�آخرون
(� )Thomas, Donnell, Buboltz & Walter, 2001أن التمرد النف�سي قوة فكرية انفعالية
تنتج عندما تتناق�ص حرية الفرد ال�شخ�صية �أو تهدد بالإلغاء ،وهذه احلالة االنفعالية تبحث
عن ا�ستعادة ال�سلوكيات املهددة حمدث ًة �سلوك ًا تعوي�ضي ًا �أو ت�صحيحي ًا يعرف با�سم «التمرد
النف�سي و النف�سي» ،وهذا ال�سلوك التعوي�ضي ميكن التعبري عنه �إما �سلوكي ًا� ,أو �إدراكي ًا� ,أو
عاطفي ًا من خالل ممار�سة بع�ض الت�رصفات املحظورة اجتماعي ًا :كالعدوان� ,أو الإدمان� ,أو
الغ�ضب .وي�ضيف ببولتز (Buboltz, Walter, Williams, Thomas, Seemann, Soper
� )& Woller, 2003أن الأفراد يختلفون فيما بينهم ب�شكل وا�ضح ويتمايزون يف ميولهم نحو
ممار�سة �سلوك التمرد والنف�سي.
وعلى �صعيد الأدبيات العربية التي نوهت �إىل هذه النظرية ،ي�شري ع�سلية والبنا (2005
�ص � )69إىل نظرية “التمرد النف�سي” للعامل برهم  ،Burhumالتي يرى فيها �أن احلرية �أمر
طبيعي يف �سلوك الفرد وحياته� ،إال �أن مثل هذه احلرية �إذا قيدت �أو هددت بالتقييد ،ف�إن
الفرد �سوف ي�ستثار دافعي ًا ملنع زيادة فقدانها ،وحماولة ا�سرتداد ما فقده من حريته ،في�صبح
لدى الفرد قوة م�ضادة للأحوال والبيئة امل�س�ؤولة عن تقييد حريته ،وعندها يحدث ما ي�سمى
بحـالة “التمرد النف�سي” لدى الفرد والتي يتوقف حجم التمرد فيها على �أهمية ال�سلوك احلر
املعاق �أو املهدد بالإعاقة ،ون�سبته ،وحجم التهديد لل�سلوك.
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ويرى �شيفر وويلمان (� ،1999ص � )281أنه ميكن جتنب حالة التمرد النف�سي لدى
املراهقني من خالل �سماح الوالدين لهم ببع�ض الع�صيان والتمرد �أحيان ًا ،والتي قد تكون
خمالف ًة لبع�ض التقاليد االجتماعية فت�سمح لهم ً
مثل �أن يلب�سوا ما يريدون� ،أو �أن يرتبوا �شعرهم
كما يحبون ،وهكذا ف�إن هذه الطريقة تعطي املراهق �أو ال�شاب فر�ص ًة ليعرب عن ا�ستقالليته
وعدم مترده.
وقد تناول بع�ض الباحثني درا�سة هذه الظاهرة وعالقتها ببع�ض املتغريات كالعرق واجلن�س
كما يف درا�ستي �سيمان و�آخرون)Seemann, Buboltz, Thomas & Soper, 2005( ،
وقد �أ�سفرت نتائجهما عن وجود خم�سة عوامل �أ�رسية ت�ؤثر بفاعلية يف م�ستوى التمرد النف�سي
وهي :التما�سك الأ�رسي ,وال�رصاعات ,والت�أثري الأخالقي الديني ،واال�ستقاللية ,والتوجيه
الأ�رسي للأبناء ،كما دلت النتائج على �أن طلبة الكليات من والدين منف�صلني وعائالت
غري م�ستقلة �أكرث مترداً من طلبة العائالت املتما�سكة .عالو ًة على ذلك ف�إن التمرد النف�سي
يعد عام ً
ال مهم ًا وم�ؤثراً يف نتائج وخمرجات عملـية العـالج النف�سـي ،حيـث يرى توما�س
و�آخرون (� )Thomas et al., 2001, pp 2-12أن امل�ستويات العالية من التمرد النف�سي
ترتبط بقوة مع امل�ستويات املتدنية من ال�صحة النف�سية ،حيث تزيد ال�ضغوط النف�سية ،وتقلل
من مهارات االت�صال ،وتزيد من م�سـتوى االكتئاب النفـ�سي ،كما �أفادت درا�سة عابـدين
( )Abdeen, 2008التي طبقت على عينة فل�سطينية و�أ�سفرت نتائجها عن �أن التعر�ض للعنف
م�ستويات عالية من ال�ضغوط النف�سية والأعرا�ض
ال�شديد من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ي�سبب
ٍ
ال�سيكو�سوماتية املعربة عن التمرد النف�سي ،وكانت م�ستويات التمرد لدى �أفراد العينة من
قطاع غزة �أعلى منها لدى �أفراد العينة من ال�ضفة الغربية.
ويعد الغ�ضب مظهراً من مظاهر التمرد النف�سي يف حياة املراهق ،حيث يختلف املراهقون
يف �إدارة الغ�ضب لديهم� ،إذ يرى الرمياوي (� ،2003ص � )310أن بع�ض املراهقني يغ�ضبون
ويهد�أون بنف�س ال�رسعة لأتفه الأ�سباب ويعربون عن غ�ضبهم لفظي ًا ،و بع�ضهم يكظم امل�شاعر
الغا�ضبة لفرتة طويلة ،وفج�أة ينفجر غ�ضبه ويعرب عنه لفظي ًا وج�سدي ًا ل�سبب غري وا�ضح ،وكال
النمطني من الغ�ضب غري �صحي ال ج�سدي ًا وال نف�سي ًا؛ لذلك يجب على املراهق التعرف على
الأ�سباب التي جتعله غا�ضب ًا ،ويرى كويك و�آخرون (� )Quick, & Stephenson, 2007أن
التمرد النف�سي ميكن �أن يكونا مزيجني من الغ�ضب وال�سلبية.
وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل خ�صائ�ص الأفراد املتمردين نف�سي ًا حيث يرى بي�س�شوف
(� )Bischoff, 1997أنهم يت�سمون مب�ستويات عالية من �أعرا�ض ال�رصامة والق�سوة ومبقاومة
�شديدة جداً التباع توجيهات و�إر�شادات املر�شد النف�سي،ومن ناحي ٍة جتريبـية يرى جوبرت
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(� )Joubert, 1995, pp 1147-1151أن التمرد النف�سي يرتبط ارتباط ًا �سلبي ًا بتقدير الذات
لل�سعادة ،يف حني يرتبط ارتباط ًا �إيجابي ًا بالوحدة النف�سية ،كما �أ�شارت نتائج درا�سة جون�سون
(� )Johnson, Bubolts & Walter, 2000إىل �أن هناك ثالثة مقايي�س نف�سية ميكنها التنب�ؤ
بامل�ستوى النف�سي لدى الأفراد وهي :مقيا�س التمايز بني الأجيال ،ومقيا�س معا�رشة الأقران،
ومقيا�س التمايز بني الأقران ،ودرا�سة هيلمـان ومك ميلني ()Hellman & McMillin, 1997
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن التمرد النف�سي والنف�سي يرتبط ببع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية مثل:
تقدير الذات ،و�سمة الغ�ضب ومركز التحكم وال�ضبط واالكتئاب ،ودرا�سة �سنج و�آخرين
( )Sung, Giannakopoulos, Laing & Williams, 1994التي اهتمت بدرا�سة �أثر كل
من اجلن�س والعمر يف م�ستوى التمرد النف�سي ،حيث �أ�شارت نتائجها �إىل �أن �أ�سلوب الإجبار
والإكراه الذي يفر�ض على الأفراد رمبا ي�سهل �إحداث تغيريات يف م�ستويات التمرد النف�سي،
حيث �إن ال�سلطة الأبوية و�أ�سلوب الإجبار يزيد من م�ستويات التمرد النف�سي لدى الأفراد
الأ�صغر �سن ًا ،ودرا�سـة هوكن بريي و�آخرين ( )Hockenberry & Billingham, 1993التي
بحثت عن العالقة بني م�ستوى التمرد النف�سي وم�ستوى العنف.
وترى الباحثة �أن غياب التوجيه ال�سليم ،واملتابعة اليقظة املتزنة ،والقدوة ال�صحيحة يقودان
املراهق نحو التمرد ،كما �أن �ضعف االهتمام الأ�رسي مبواهب املراهق وعدم توجيهها الوجهة
ال�صحيحة ،وت�أنيب الوالدين له �أمام �أ�صدقائه ،ومتابعته للأفالم والربامج التي تدعو للتمرد
على القيم الدينية واالجتماعية والعنف ،يعد من العوامل املهمة يف حدوث ظاهرة التمرد
درا�سات حول “التمرد النف�سي” لدى
النف�سي ،ولعل افتقار الأدب ال�سيكولوجي العربي �إىل
ٍ
املراهقني يعد �سبب ًا مبا�رشاً دفع الباحثة �إىل �إجراء هذه الدرا�سة وتقنني مقيا�س التمرد النف�سي
على البيئة الفل�سطينية ،خا�ص ًة و�أن هذه الظاهرة ت�ستحق منا بو�صفنا باحثني االهتمام بها يف
بيئتنا الفل�سطينية التي تتميز بخ�صو�صيتها.

83

``¿

2010 000```e
-2

تقنني مقيا�س التمرد النف�سي لدى املواهقني

84

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .يا�سرة �أبوهدرو�س

وقد تعددت لـدى الباحثـني �أدوات جمـع املعلومات حـول الظواهـر الإن�سانـة ،ويـرى
دالني (� )1993أن اال�ستبانة تعد واحدة من �أهم هذه الأدوات و�أكرثها �شيوع ًا؛ وعلى
الرغم من ذلك فهي لي�ست الأداة اجلامعة للنفاذ �إىل احلقيقة ،وي�ؤكد ذلك نات�شي ميا�س
( )Nachimias & Nachimias, 1981, p 194الذي يرى �إنها تكون فاعل ًة فقط يف قيا�س
االجتاهات وخا�ص ًة تلك التي تكون نحو املواقف ذات الطبيعة اجلدلية.
و�أما املقيا�س فهو �أداة مقننة تتوافر فيها �رشوط املو�ضوعية ،وال�صدق ،والثبات ،واملعيارية.
ويرى العديد من الباحثني �أن النمو يف ميدان العلوم الرتبوية نظري ًا وعملي ًا يحتاج �إىل بناء
مقايي�س جديدة ومن دونها لن يكون هناك �أي تقدم علمي �أو تربوي.
و�إذا كان ميدان البحوث الرتبوية يف جمتمعنا العربي يتطلب بناء مقايي�س تقي�س خمتلف �أبعاد
العمل الرتبوي ،ف�إن جمال رعاية املراهقني يف هذه املرحلة النمائية احلرجة بحاج ٍة �أكرث �إحلاح ًا
�إىل مقايي�س تقي�س �شتى جوانب ال�شخ�صية لدى املراهق ،وحاجاته النف�سية ،وخ�صائ�صه
م�شكالت نف�سي ٍة واجتماعيةٍ ،ويف هذا
النمائية املختلفة وواقعه الذي يعي�شه ،وما يعانيه من
ٍ
الإطار ت�أتي �أهمية تقنني مقيا�س التمرد النف�سي لدى املراهقني؛ ليمد مكتباتنا الرتبوية ب�أدا ٍة
علمي ٍة ميكن �أن ي�ستفيد منها املخت�صون والباحثون املهتمون يف املجال.
ونظراً لأهمية هذا املقيا�س �سعت الباحثة �إىل تقنينه على البيئة الفل�سطينية م�ستخدم ًة بذلك
طرائق و�أ�ساليب �إح�صائية متعددة ،حيث �إن املقيا�س ب�صورته الأجنبية الأ�صلية مت تطبيقه على
عين ٍة من طلبة الثانوية العامة واجلامعات ،وهذا يعني �أنه قد ال يكون �صاحل ًا للتعميم والتطبيق
على البيئة العربية والفل�سطينية دون �إعادة تقنينه؛ ليتالءم مع البيئة اجلديدة؛ ولذا جاءت هذه
الدرا�سة لتقوم بدور التقنني لهذا املقيا�س.

مربرات تقنني املقيا�س يف البيئة الفل�سطينية

يعد مقيا�س التمرد النف�سي �أحد مقايي�س التقدير الذاتي التي �شاع ا�ستخدامها لدى الباحثني
ب�سبب توفريها للوقت واجلهد ،و�إمكانية �إخ�ضاع نتائجها الرقمية للمعاجلات الإح�صائية،
معلومات عن طبيعة
وهذا املقيا�س ميكننا ا�ستخدامه يف جمال البحث العلمي؛ للو�صول �إىل
ٍ
مبتغريات �أخرى ت�ساعد على فهم ظاهرة
وم�ستوى التمرد النف�سي لدى املراهقني ،وعالقته
ٍ
التمرد النف�سي والعمل على عالجها واحلد منها ،ولعل من �أهم الأ�سباب واملربرات التي
دعت الباحثة �إىل تقنني مقيا�س التمرد النف�سي يف البيئة الفل�سطينية هو ما يلي:
 حيوية املو�ضوع – �أي م�س�ألة تقنني املقايي�س – �إذ �إنّ البيئة العربية ب�صور ٍة عامة،والفل�سطينية ب�صورة خا�صة تفتقر �إىل حد كبري ملثل هذه الأدوات العلمية التي يحتاجها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تتجلى �أهمية الدرا�سة احلالية يف التايل:
� -1أهمية املقيا�س :حيث �إن �أي مقيا�س تكمن �أهميته يف كونه يعطي قيمة رقمية تدل على
العدد املوجود من ال�سمة مو�ضوع الدرا�سة (الدو�رسي� ،2000 ،ص  ،)48وهذا يدل على
�أن تقنني مقيا�س التمرد النف�سي على البيئة الفل�سطينية بقطاع غزة �سوف ميكن الآباء واملعلمني
واملر�شدين الرتبويني يف املدار�س الثانوية من التعرف على مقدار �سمة التمرد النف�سي لدى
املفحو�صني ،حيث يتم يف �ضوء ذلك قيا�س ال�سلوك وو�ضع الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة للعالج.
 -2انت�شار م�شكلة التمرد النف�سي لدى املراهقني :حيث �إنها من �أكرث امل�شكالت وال�سلوكيات

½

�أهمية الدرا�سة

f
`

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقنني مقيا�س التمرد النف�سي يف مرحلة املراهقة على البيئة الفل�سطينية
بقطـاع غزة ،حيـث �إن املقـيا�س يف �صورته الأ�صلـية من �إعداد العالـم مريز ()Merz, 1983؛
لذا هدفت الدرا�سة �إىل ترجمته وتقنينه؛ ليت�سنى للباحثني تطبيقه وا�ستخدامه ،وكذلك درا�سة
�أثر متغريات اجلن�س ،وعمل الأب (يعمل – ال يعمل) ،ونوع الدرا�سة (الفرع العلمي – فرع
الدرا�سات الإن�سانية) ،وعدد الأبناء ،ومكان ال�سكن (قرية – مدينة – خميم) والرتتيب بني
الإخوة وت�أثريها يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على بنود املقيا�س املقنن.
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الباحثون يف درا�ساتهم امليدانية ،كما �أنّ هناك نق�ص ًا �شديداً يف �أدوات القيا�س املقننة على
البيئة الفل�سطينية ،ناهيك عن عدم توافر �أدوات ومقايي�س عربية خا�صة بقيا�س م�ستوى التمرد
النف�سي لدى املراهقني يف حدود علم الباحثة.
 �أن املجتمع الفل�سطيني يعي�ش �أحوا ًال خا�ص ًة جداً ت�ؤثر يف الأو�ضاع النف�سية للأفراد ،وهذايجعلنا بحاج ٍة ما�س ٍة �إىل تقنني مقايي�س ت�أخذ بعني االعتبار هذه الأحوال اخلا�صة.
بدرا�سات
 �أن تقنني هذا املقيا�س على البيئة الفل�سطينية يف قطاع غزة يعد �أ�سا�س ًا للبدءٍ
م�ستقل ٍة جديدة ومتنوعة تهتم مبو�ضوع التمرد النف�سي.
 �إح�سا�س الباحثة بانت�شار ظاهرة التمرد النف�سي والنف�سي لدى املراهقني ،وذلك من واقعخربتها يف العمل باملدار�س الثانوية لعدة �سنوات معلمة ومديرة مدر�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل عجز الرتبويني
أ�ساليب تربوي ٍة فاعلة؛ مما دفع الباحثة �إىل تقنني
و�أولياء الأمور عن التعامل مع هذه الظاهرة ب�
ٍ
أبحاث تهدف �إىل معرفة مدى
هذا املقيا�س؛ لتطبيقه من قبل الباحثني والرتبويني يف
درا�سات و� ٍ
ٍ
ثم حماولة �ضبطها والتحكم بها متهيداً لعالجها لدى املراهقني.
انت�شار هذه الظاهرة ،ومن ّ
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خطور ًة لدى الأبناء يف مرحلة املراهقة ،ومن هنا يبذل الآباء واملعلمون واملر�شدون الرتبويون
جهوداً مكثف ًة يف مواجهة هذه امل�شكلة ال�سلوكية ،وهنا تربز �أهمية الدرا�سة احلالية باعتبار �أن
هذا املقيا�س يعد �أدا ًة للتعرف على حجم هذه الظاهرة و�أ�سبابها.
� -3أهمية املرحلة النمائية «مرحلة املراهقة» :وهذا مما زاد من �أهمية هذه الدرا�سة ،حيث
يتحتم على الباحثني االهتمام بهذه املرحلة؛ لأن �إهمالها وعدم حماولة ال�سيطرة على امل�شكالت
ال�سائدة فيها ،وعالجها قد ي�ؤدي �إىل انهيار املجتمع وعدم ا�ستقراره ،وهذا ما يربز �أهمية تقنني
هذا املقيا�س بالن�سبة للفرد املراهق من ناحية ،وللمجتمع ككل من ناحية �أخرى.

حدود الدرا�سة

اقت�رصت نتائج التقنني يف الدرا�سة احلالية على املراهقني من الفئة العمرية ()21 – 17
�سنة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبحافظات
قطاع غزة ،وذلك يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي .2007-2008

م�صطلحات الدرا�سة

التمرد النف�سي :يعرفه دونيل ) (Donnel et al., 2001, pp. 679-687ب�أنه جمموعة من
ال�سلوكيات التي ميار�سها الفرد عندما تقيد حريته يف التفكري والت�رصف؛ وذلك ملحاولة
ا�ستعادة حريته املفقودة.
ويعرفه توما�س و�آخرون ( )Thomas et al., 2001, pp. 2-12ب�أنه قوة فكرية انفعالية
تنتج عندما تتناق�ص حرية الفرد ال�شخ�صية �أو تهدد بالإلغاء ،وهذه احلالة االنفعالية تبحث عن
ا�ستعادة ال�سلوكيات املهددة حمدث ًة �سلوك ًا تعوي�ضي ًا �أو ت�صحيحي ًا ميكن التعبري عنه �إما �سلوكي ًا,
�أو �إدراكي ًا� ,أو عاطفي ًا من خالل ممار�سة بع�ض الت�رصفات املحظورة اجتماعي ًا.
وتعرفه الباحثة ب�أنه جمموعة من ال�سلوكيات املعربة عن رف�ض املراهق ملحاوالت تقييد
حريته الفكرية وال�سلوكية التي تقع �ضمن ثالثة �أبعاد هي :حرية االختيار وال�سلوك ,وتقبل
الن�صائح ,وردود الأفعال النف�سية التكيفية ،ويقا�س �إجرائي ًا مبجموع الدرجات التي يح�صل
عليها كل فرد من �أفراد عينة التقنني على «مقيا�س التمرد النف�سي» بعد تقنينه.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
�إجراءات تقنني املقيا�س

مرت عملية تقنني مقيا�س التمرد النف�سي على البيئة الفل�سطينية باملراحل التالية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أو ًال :التعرف على املقيا�س الأ�صلي وخ�صائ�صه ال�سيكومرتية ومراحل تطويره
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) )Questionnaire of Measurement of Psychological Reactance QMPRوذلك
بهدف قيا�س �سمة التمرد النف�سي ،وي�شتمل هذا املقيا�س على ( )18فقر ًة ي�صف كل منها
�سلوك املراهق �ضمن مواقف خمتلفة ،ويعتمد هذا املقيا�س على الأ�سلوب املتعارف عليه يف
عملية القيا�س النف�سي وهو “التقدير الذاتي”؛ حيث يطلب من املفحو�ص تقدير وو�صف
�سلوكياته من خالل �إجابته عن فقرات املقيا�س خالل فرتة زمنية معينة.
ويعترب مقيا�س مريز ( )Merz, 1983, pp. 75-82للتمرد النف�سي �أدا ًة جوهري ًة يف
أثري
تف�سري �سلوك العدوان ،واالكتئاب ،والإيثار لدى املراهقني؛ لذلك ف�إن هذا املقيا�س له ت� ٌ
لكل من العلماء
وا�ضح كو�سيط يف التفاعل الإن�ساين ،وي�ستحق �أن يكون �أدا ًة بحثية هام ًة ٍ
والباحثني.
ويحتوى املقيا�س يف �صورته الأجنبية الأ�صلية على ( )32فقر ًة مت عر�ضها على �أربعة
متخ�ص�صني يف علم النف�س لتقييم الفقرات ،وبنا ًء على هذه العملية مت حذف ( )6فقرات
لي�صبح املقيا�س مكون ًا من ( )26فقرةً ،مت تقلي�صها يف النهاية �إىل ( )18فقر ًة بعد التحليل
العاملي لفقرات املقيا�س .وقد طبق مقيا�س مريز على ( )152طالب ًا وطالب ًة من طلبة املدار�س
الثانوية وطلبـة اجلامعـة ب�أملانـيا م�ستخدمـ ًا تدريج ليكرت ال�سدا�سي ( =1ليـ�س منا�سـب
مطلق ًا) و( =6منا�سب لأبعد احلدود) ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س يف بيئته
الأ�صلية ( )0.9يف حني بلغ الثبات ب�إعادة االختبار (.)0.86
بعد ذلك جاء كل من تاكر ووبايرز ( )Tucker & Byers, 1987و�أعادا تطبيق مقيا�س مريز
 1983على عين ٍة �أمريكي ٍة بعد ترجمة املقيا�س للغة االجنليزية،ومت تطبيـقه على ( (218طالب ًا
وطالب ًة من طلبة اجلامعة م�ستخدمني تدريج ليكرت اخلما�سي ،و�أفرز ا�ستخدام التحليل العاملي
ثالثة عوامل للتمرد النف�سي هي على الرتتيب :احلرية يف ال�سلوك والت�رصف ،وحرية االختيار
و�صنع القرار ،ومقاومة الن�صائح والإر�شادات .ثم قام العامل هونـغ ( Hong, & Ostini,
 )1989, pp. 707-710بتطوير املقيا�س من جديد حيث تكون من ( )14فقر ًة م�ستخدم ًا
مقيا�س ًا خما�سي التدريج يرتاوح بني املوافقة املطلقة �إىل عدم املوافقة املطلقة ،وحديث ًا قام
دونيل و�آخـرون ( )Donnell et al., 2001بدرا�سة مقيا�س التمرد النف�سي ومعرفة خ�صائ�صه
ال�سيكومرتية ،حيث مت �إجراء التحليل العاملي واالت�ساق الداخلي لفقرات املقيا�س ،ووجد �أن
التمرد النف�سي متعدد الأبعاد ولكن النتائج احلديثة ملقيا�س ( )QMPRمل تكن مر�ضية؛ لذلك
ارت�أت الباحثة الرجوع �إىل الن�سخة االجنليزية ملقيا�س مريز ،التي قام برتجمتها للإجنليزية كل
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من تاكر وبايرز  ،Taker & Buyersوبالرجوع �إىل هذه الن�سخة املرتجمة نالحظ �أن ا�سم
املقيا�س مرتجم ًا حرفي ًا للعربية هو “ردود الأفعال النف�سية” (،)Psychological Reactions
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الباحثة يف ترجمتها للمقيا�س الأ�صلي �سعت يف البحث عن ترجم ٍة
عربي ٍة موحد ٍة للم�صطلح الإجنليزي ( ،)Psychological Reactionsغري �أنه مل يتم الو�صول
�إىل ترجم ٍة عربي ٍة تعمل على تو�صيل املعنى املق�صود واملت�ضمن يف بنود املقيا�س الأ�صلي؛
لتحظى بر�ضا كافة املحكمني يف ذات الوقت ،ويف هذا ال�سياق مت ال�سعي للتعرف على
وجهات نظر الكثري من املحكمني وم�ستخدمي هذا امل�صطلح يف اللغة العربية ،وتو�صلت
الباحثة �إىل وجود العديد من الكلمات العربية التي ت�ستخدم من قبل املتخ�ص�صني يف املجال
للإ�شارة �إىل امل�صطلح الأ�صلي باللغة العربية ،فهناك على �سبيل املثال ال احل�رص امل�صطلحات
التالية :ردود الفعل العك�سية – الرجع النف�سي – اال�ستجابة النف�سية – املقاومة النف�سية –
التمرد النف�سي ،وقد ارت�أت الباحـثة اختيار م�صطلح “التمرد النف�سي” على اعتبار �أن هذا
امل�صطلح ي�صف الن�ص الأ�صلي للمقيا�س ب�أكرث دقة ممكنة؛ ولأنه م�سمى �أكرث �شمو ًال خا�ص ًة
و�أن «ردود الأفعال النف�سية» اعتربت يف درا�سة توما�س و�آخرين (Thomas et al., 2001,
� )pp. 679-687أحد الأبعاد النف�سية الكامنة وراء التمرد النف�سي ،حيث �أ�سفرت نتائج
درا�سته عن �أن هناك �أربعة عوامل نف�سية ترتبط ب�سمة التمرد النف�سي وهي :حرية االختيار،
ومقاومة الن�صائح والإر�شادات ،وحرية ال�سلوك ،وردود الأفعال النف�سية التكيفية ،مما يعني
�أن ظاهرة التمرد النف�سي ظاهرة �أكرث �شمو ًال ومتعددة الأبعاد.

ثاني ًا :و�ضع ال�صورة الأولية للمقيا�س

مر املقيا�س يف �صورته الأولية باخلطوات التالية:

 - 1ترجمة العبارات الأ�صلية للمقيا�س (الن�سخة االجنليزية)

ح�صلت الباحثة على الن�سخة بالإجنليزية ملقيا�س مريز ( )Merz, 1983, pp. 75-82للتمرد
والنف�سي ،وقامت برتجمة فقراتها ( 18فقرةً) للعربية وت�صنيفها �إىل ثالثة �أبعاد هي :حرية
االختيار وال�سلوك ،ومقاومة الن�صائح والإر�شادات ،وردود الأفعال التكيفية ،ثم عر�ضت
الن�سختني الإجنليزية والعربية مع ًا ملجموعة من الباحثني املتخ�ص�صني يف الرتجمة؛ للت�أكد من
معنى ولغةً.
دقة الرتجمة ً

 - 2ال�صدق الظاهري للمقيا�س (�صدق املحكمني)

�أعادت الباحثة عر�ض فقرات املقيا�س بعد ترجمتها �إىل العربية على جمموعة من الباحثني
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قامت الباحثة ب�إعداد تعليمات الإجابة عن فقرات املقيا�س ،من حيث مدى مالءمتها للفئة
امل�ستهدفة من امل�ستجيبني يف املرحلة الثانوية (املراهقة) ،كما ت�أكدت الباحثة من و�ضوح
التعليمات والفقرات لديهم ،وملعرفة مدى الدقة يف �صياغتها والك�شف عن الغمو�ض فيها
قامت بدرا�سة ا�ستطالعية عر�ضت فيها املقيا�س على جمموعة من ( )45مراهق ًا ومراهق ًة من
اجلن�سني يف �أربع مدار�س ثانوية ،و�أخذت �آرائهم بعني االعتبار حيث مت تعديل �صياغة بع�ض

½

� -4إعداد تعليمات املقيا�س

f
`

تبني من خالل عر�ض فقرات املقيا�س املرتجم على املحكمني واملالحظات التي �أبدوها
عليها �أن هناك بع�ض الفقرات بحاجة �إىل تعديل �صياغتها مبا يتنا�سب مع الثقافة الفل�سطينية
يف قطاع غزة.

```Y

 - 3تعديالت على القائمة يف �ضوء �صدق املحكمني
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املتخ�ص�صني يف اللغة العربية ويف الرتبية وعلم النف�س بجامعة الأق�صى واجلامعة الإ�سالمية
بغزة ،وطلبت منهم �إبداء الر�أي حول فقرات املقيا�س و�إمكانية تعديل ال�صياغة �أو حذف �أو
�إ�ضافة عبارات جديدة للمقيا�س وذلك يف �ضوء مدى حتقق الأمور التالية بالن�سبة للمقيا�س:
 �صالحية الفقرات ملا و�ضعت لقيا�سه. �شمولية فقرات املقيا�س لقيا�س م�ستوى التمرد النف�سي لدى املراهقني. منا�سبة �سلم التقدير للإجابة عن فقرات املقيا�س. و�ضوح �صياغة العبارات للمفحو�صني امل�ستهدفني. ان�سجام كل فقرة مع البعد الذي تنتمي �إليه ومدى مالءمتها له ،وكذلك مع املقيا�سككل.
 منا�سبة فقرات املقيا�س للبيئة والظروف التي يعي�شها املراهقون يف املجتمع الفل�سطيني.وقد �ساعد عر�ض املقيا�س على املحكمني والأخذ ب�آرائهم ،على االطمئنان �إىل ال�صدق
الظاهري للمقيا�س �إذ اعتربت ن�سبة اتفاق املحكمني على فقرات املقيا�س معياراً ل�صدقه،
وبنا ًء على ذلك �أبقيت العبارات التي ح�صلت على اتفاق ( )%80ف�أكرث من املحكمني،
ووفق هذا املحك مت الإبقاء على جميع فقرات املقيا�س ومل حتذف � ٍأي منها ،يف حني مت تعديل
�صياغة عدد من العبارات التي �أجمع �أكرث من ( )%25من املحكمني على �رضورة تعديلها
(ال�سنبل ،)2005 ،وبذلك ميكن القول �إن فقرات مقيا�س التمرد النف�سي تقي�س ما و�ضعت
لقيا�سه ،و�أن املقيا�س �صادق ظاهري ًا.
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العبارات الغام�ضة والتعليمات غري الوا�ضحة فيها ،وذلك متهيداً لتطبيق اال�ستبانة على العينة
الأ�صلية للدرا�سة .و�سريد ذكر تعليمات الإجابة عن فقرات املقيا�س بالتف�صيل يف فقرة «تطبيق
املقيا�س» الحق ًا.

ثالث ًا :اخلطوات العملية تقنني املقيا�س

مر تقنني املقيا�س بعدد من اخلطوات بد�أت باختيار عينة التقنني ثم الت�أكد من ال�صدق البنائي،
ومعامالت الثبات ،ومقايي�س النزعة املركزية للمقيا�س ،وتو�ضيح التوزيعات التكرارية لدرجات
العينة ،ومقارنة املتو�سطات احل�سابية ،وك�شف داللة الفروق بني ا�ستجابات �أفراد عينة التقنني
باختالف خ�صائ�صهم الدميوغرافية .وفيما يلي تورد الباحثة هذه اخلطوات بالتف�صيل.

منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الباحثة يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول و�صف طبيعة
الظاهرة مو�ضع البحث في�شمل ذلك حتليل بنيتها وبيان العالقة بني مكوناتها واملتغريات
املختلفة التي ت�ؤثر فيها (�أبو حطب و�صادق.)1991 ،

املجتمع الأ�صلي لعينة التقنني

قامت الباحثة بتقنني هذه الأداة على عينة من املراهقني يف مرحلة املراهقة املتو�سطة التي
تقابل املرحلة الثانوية من التعليم العام ،والفئة العمرية من (� )17 - 15سنة.

عينة التقنني

اختارت الباحثة عينة التقنني بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،ومت حتديد حجم العينة يف حالة
معرفة حجم املجتمع الإح�صائي ،وم�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0.05وذلك طبق ًا ملعادلة
خا�صة بهذه احلالة (عفانة .)1997 ،وبتطبيق هذه املعادلة تبني �أنه من املفرت�ض �أن يبلغ حجم
عينة التقنني النهائية ( )402فرداً تقريب ًا؛ وذلك لتكون عين ًة ممثل ًة ملجتمع الدرا�سة الأ�صلي.
وقد بلغ احلجم الأويل للعينة نحو ( )500مراهق ًا ومراهق ًة موزعني على ( )12مدر�س ًة
من املدار�س الثانوية يف خمتلف مديريات الرتبية والتعليم بقطاع غزة ،وبعد فح�ص �أوراق
اال�ستجابة للمفحو�صني بعد انتهاء عملية التطبيق ،ا�ستبعدت الباحثة بع�ض �أوراق اال�ستجابة
ب�سبب نق�ص البيانات فيها �أو ب�سبب عدم اكتمال الإجابة على فقراتها بحيث متكنت الباحـثة
من احل�صـول على ( )402ورقة ا�ستجابة مكتملة البيانات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�صدق املقارنة الطرفية للمقيا�س (ال�صدق التمييزي)

رقم
الفقرة

الفئة

رقم
الفقرة

7

0.0

15

** 27.8

16

الفئة

6

** 59.7

14

** 53.7
146.7
**
** 25.8
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3

**47.4

11

** 36.5

½

2

العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

3.47
1.0
3.5
1.0
3.9
1.0
3.2
1.0
4.0
1.3
4.0
1.0
4.0
2.0

0.5
0.0
0.56
0.0
0.224
0.0
0.75
0.0
0.0
0.47
0.0
0.0
0.0
0.74

51.07

10

العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

4.0
2.3
3.3
1.0
4.0
1.9
4.0
1.6
4.0
1.4
4.0
1.0
3.2
1.0

0.0
1.0
0.67
0.0
0.0
0.81
0.0
0.71
0.0
0.49
0.0
0.212
0.88
0.0

** 17.3

f
`

1

ن

م

ع

قيمة(ت)

ن

م

ع

قيمة(ت)

```Y

اجلدول رقم ()1
قيم (ت) للفروق بني متو�سطات درجات الفئة العليا والدنيا من عينة التقنني لكل
فقرة من املقيا�س وللمقيا�س ككل

10
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يرى (ال�سيد� )1978 ،أنه عندما تدل نتائج االختبار على �أن الأقوياء يف امليزان �أقوياء يف
االختبار ،و�أن ال�ضعاف يف امليزان �ضعاف يف االختبار ،ي�صبح االختبار �صادق ًا ،ويتم ذلك
من خالل مقارنة متو�سطات درجات الأقوياء على املقيا�س مبتو�سطات درجات ال�ضعاف
ثم ح�ساب داللة الفروق بني املتو�سطات ،ف�إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائي ًا دل ذلك
على �أن االختبار مييز بني الأقوياء وال�ضعاف يف امليزان ،وبذلك نطمئن �إىل �صدقه .وللت�أكد
من ال�صدق التمييزي لهذا املقيا�س قامت الباحثة بتطبيقه على عينة التقنني الأ�صلية التي مت
اختيارها بطريقة ع�شوائية طبقية وبلغ حجمها ( )402مراهق ًا ومراهق ًة يف املرحلة الثانوية
مت اختيارهم من( )12مدر�سة؛ حيث مت ترتيب الدرجات اخلام ال�ستجابات املفحو�صني
على املقيا�س تنازلي ًا ،حيث مت اختيار ( )%27من الق�سم العلوي لأفراد العينة ك�أقوياء (فئة
عليا) ،و( )%27من الق�سم ال�سفلي لأفراد العينة ك�ضعاف (فئة دنيا) ثم مت ح�ساب الفرق
بني متو�سط درجات الفئة العليا ومتو�سط درجات الفئة الدنيا ،وذلك با�ستخدام اختبار (ت)
لعينتني م�ستقلتني ومت�ساويتني .واجلدول رقم ( )1يو�ضح قيمة (ت) لكل فقرة من فقرات
املقيا�س وللمقيا�س ككل �أي�ض ًا.
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املقيا�س
ككل

الفئة
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9

** دالة عند م�ستوى ()0.01

0.0

17

0.0

18

الفئة
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10

8

العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

109
109
109
109
109
109

4.0
1.0
4.0
1.0
57.11
37.16

0.0
0.0
0.0
0.0
4.8
4.61

رقم
الفقرة

92

ن

م

ع

قيمة(ت)

ن

م

ع

قيمة(ت)

العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

109
109
109
109

4.0
1.0
4.0
1.0

0.0
9.66
0.0
9.66

325.0
**
325.9
**

** 31.27

قيمة (ت) اجلدولية ت�ساوي ()2.576

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن قيمة (ت) لكل فقرة من فقرات املقيا�س كانت دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( ،)0.01حيث كانت قيمة (ت) املح�سوبة �أكرب من قيمة (ت) اجلدولية عند
درجة حرية ()216؛ مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س مييز متييزاً وا�ضح ًا بني ذوي امل�ستوى املرتفع
يف �سمة التمرد النف�سي ،وبني ذوي امل�ستوى املنخف�ض منها� ،أي �أنه مقيا�س �صادق ،يف
حني كانت قيمة (ت) للفقرات رقم ( )9 ،8 ،6غري دالة �إح�صائي ًا عند نف�س امل�ستوى ،مما
يعني �أن هذه الفقرات ،ال متيز بني ذوي امل�ستوى املرتفع من التمرد النف�سي ،وذوي امل�ستوى
املنخف�ض فيه؛ وذلك ب�سبب غمو�ض ال�صياغة فيها واختالف املفحو�صني يف فهم م�ضمونها،
مما دفع الباحثة �إىل �إعادة �صياغتها وتعديلها من جديد ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح توزيع
تكرارات درجة موافقة املفحو�صني على الفقرات الثالث غري املميزة يف املقيا�س.

اجلدول رقم ()2
توزيع تكرارات درجة موافقة املفحو�صني على الفقرات غري املميز
يف مقيا�س التمرد النف�سي
رقم الفقرة
6
8
9

ت
143
128
151

موافق ب�شدة

%
35.6
31.8
37.6

ت
133
141
120

معار�ض ب�شدة
%
33.1
35.1
29.9

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ال�سابق �أن عدد املفحو�صني الذين وافقوا ب�شدة على الفـقرات
( )9 ،8 ،6يكاد يكون قريب ًا جداً من عدد املفحو�صني الذين رف�ضوها ب�شدة ،ففي الفقرة
( )6وافق ب�شدة عليها ( )%35.6مفحو�ص ًا بينما عار�ضها ب�شدة ( )% 33.1من �أ�صل العدد
الكلي لعينة التقنني ( )402مفحو�ص ًا ،ويف الفقرة ( )8وافق ب�شـدة عليـها ()% 31.8
مفحو�صـ ًا بينما عار�ضها (� ،)% 35.1أما الفقرة ( )9فقد وافق عليها ب�شدة ()% 37.6
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من املفيد يف بناء �أو تقنني االختبارات واملقايي�س التحقق من ال�صدق التكويني ،وذلك
للت�أكد من مدى ارتباط الدرجات على املقيا�س بال�سلوك املراد قيا�سه ،ويقا�س ال�صدق التكويني
بالتجان�س الداخلي للمقيا�س ،حيث يرى (فرج� )1989 ،أن فح�ص االت�ساق الداخلي
للمقيا�س ي�ؤدي �إىل احل�صول على تقدير ل�صدقه التكويني ،كما يعتقد دالني (� )1993أن
طريقة التجان�س الداخلي تعد كافي ًة للت�أكد من �صدق املقايي�س اجلديدة ،وقد ت�أكدت الباحثة
من ال�صدق التكويني ملقيا�س التمرد النف�سي بح�ساب االت�ساق الداخلي من خالل ح�ساب
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقيا�س ودرجة البعد الذي تنتمي �إليه،
ومعامالت االرتباط بني درجة كل بعد ودرجة املقيا�س ككل ،ومعامالت االرتباط بني درجة
كل فقرة من فقرات املقيا�س ودرجة املقيا�س ككل ،واجلداول ( )5 ،4 ،3تو�ضح ذلك.

```Y

 -5ال�صدق بطريقة االت�ساق الداخلي (ال�صدق التكويني) Internal Consistency
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من العينة الأ�صلية ،بينما عار�ضها ب�شدة ( )% 29.9من نف�س العينة ،وي�ستنتج مما �سبق �أن
هذه الفقرات بالفعل ال متيز بني املفحو�صني ذوي امل�ستوى املرتفع يف �سمة التمرد النف�سي
واملفحو�صني ذوي امل�ستـوى املنخفـ�ض لنف�س ال�سمـة؛ مما ي�ؤكد �رضورة تعديل �صياغة هذه
الفقرات.
حيث يت�ضح من خالل التحليل يف اجلدول رقم (� )2أن التوزيعات التكرارية ال�ستجابات
املفحو�صني على الفقرات الثالثة ( )9 ،8 ،6ال تخـتلف يف حجـمها لدى فئتي املنخف�ضني
واملرتفعني يف م�ستوى الـتمرد واملقاومة النف�سـية من املفحو�صـني ،حيـث �إنّ �أفراد الفـئة
العليا تركزوا عند التدريج ( ،)4يف حني ّ
تركز �أفراد الفئة الدنيا عند التدريج ( )1وبذلك
يتبني �أن عدد املفحو�صني الذين وافقوا ب�شدة عليها يكاد يكون مقارب ًا جداً لعدد املفحو�صني
الذين عار�ضوها ب�شدة ،ولذلك كانت هذه الفقرات ال متيز بني الفئتني العليا والدنيا.
يت�ضح من خالل التحليل ال�سابق �أن التوزيعات التكرارية ال�ستجابات املفحو�صني على
الفقرات الثالث ( )11 ،10 ،7تختلـف يف حجمها لدى فئتي املنخف�ضـني واملرتفعـني يف
م�ستوى التمرد النف�سي من املفحو�صني ،حيث �إنّ الفرق بني عدد املفحو�صني الذين وافقوا
ب�شدة عليها وبني عدد املفحو�صني الذين عار�ضوها ب�شدة فرق كبري ووا�ضح جداً ،ولذلك
كان معامل متييز هذه الفقرات قوي ًا جداً مما ي�شري �إىل �صدقها التمييزي ،وهذا ينطبق على بقية
فقرات املقيا�س ذات معامالت التمييز املرتفعة.
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اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من �أبعاد املقيا�س وبني الدرجة الكلية للمقيا�س
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من �أبعاد املقيا�س وبني درجة
املقيا�س ككل كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01؛ مما ي�شري �إىل ات�ساق الأبعاد داخلي ًا.

اجلدول رقم ()4
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقيا�س وبني
درجة البعد الذي تنتمي �إليه
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�أبعاد املقيا�س
حرية االختيار وال�سلوك
تقبل الن�صائح والإر�شادات
ردود الأفعال النف�سية التكيفية

**دالة عند م�ستوى (.)0.01

`¡U

10

رقم البعد
1
3
5

معامل االرتباط
**0.63
**0.77
**0.81

البعد
الثاين
البعد
الثالث

حرية
االختيار
وال�سلوك
تقبل
الن�صائح
والإر�شادات
ردود الأفعال
النف�سية

5

7

10

12

15

**0.56
6

**0.50
8

**0.53
11

**0.56
14

**0.58
18

**0.40

**0.52

**0.40

**0.52

**0.54

**0.47
1

**دالة عند م�ستوى (.)0.01

**0.63
2

**0.52
3

**0.54
4

**0.60
9

13

**0.31

16

**0.45

17

**0.45

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقيا�س
وبني درجة البعد الذي تنتمي �إليه كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01؛ مما ي�شري �إىل
ات�ساق الفقرات داخليا يف كل بعد.

اجلدول رقم ()5
معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقيا�س
وبني الدرجة الكلية للمقيا�س
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

**دالة عند م�ستوى (.)0.01

معامل االرتباط
**0.294
**0.421
**0.266
**0.459
**0.283
**0.354
**0.268
**0.417
**0.448

رقم الفقرة
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط
**0.343
**0.450
**0.358
**0.360
**0.404
**0.470
**0.243
**0.242
**0.513

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيم معامالت االرتباط بني جميع فقرات املقيا�س وبني
املقيا�س ككل كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01؛ مما يعني �أن فقرات املقيا�س متجان�سة
مع املقيا�س ككل ،وهذا يدل على التجان�س الداخلي للمقيا�س ،وي�شري �أبو ناهية (� )1994إىل
�أنه كلما زاد االت�ساق الداخلي بني فقرات املقيا�س كتعبري عن ال�صدق التكويني ،زاد ثبات
االختبار ككل ،ولأن ثبات املقيا�س عامل �أ�سا�سي يف جميع �أنواع ال�صدق ،فاملقيا�س الذي
يفتقر �إىل الثبات يفتقر �إىل ال�صدق؛ لذلك كان البد من ح�ساب ثبات املقيا�س �أي�ض ًا.

95

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010
¡``
````````Y GC I
`G Ä
½

اجلدول رقم ()6
معامل ثبات �ألفا كرونباخ لكل بعد من �أبعاد املقيا�س وللمقيا�س ككل
البعد

عدد الفقرات

 -1حرية االختيار وال�سلوك.
 -2تقبل الن�صائح والإر�شادات.
 -3ردود الأفعال النف�سية التكيفية.
املقيا�س ككل

5
5
8
18

5 - 7 - 10 - 12 - 15
6 - 8 - 11 - 14 - 18
1 -2 -3 -4 -9 -13 -16 -17
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يرى غنيم� ،1985( ،ص � )48-47أن ح�ساب الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ ميثل احلد
الأدنى للثبات احلقيقي للمقيا�س؛ لذا قامت الباحثة بح�ساب معامل �ألفا كرنباخ لأبعاد
املقيا�س وللمقيا�س ككل وذلك على نف�س عينة التقنني ( )402مراهقٍ ومراهقة ،واجلدول
رقم ( )6يو�ضح ذلك.

�أرقام الفقرات لكل بعد

f
`

```Y

�أو ً
ال :الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ ()Cronbach Alpha

10

معامل �ألفا
كرونباخ
0.41
0.43
0.44
0.65

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن معامل ثبات مقيا�س التمرد النف�سي بطريقـة �ألفـا كرونباخ
بلـغ ( ،)0.65مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتوافر له درجة مقبولة من الثبات تنا�سب غر�ض
البحث العلمي ،وتعطيه ثق ًة لدى الباحثني يف ثبات نتائجه عند تطبيقه لقيا�س م�ستوى التمرد
النف�سي لدى املراهقني.

`d G h ``Ç`»`d G

مت ح�ساب معامل الثبات للمقيا�س بطريقتني هما  :طريقة �ألفا كرونباخ ،وطريقة �إعادة
االختبار.
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ثاني ًا :طريقة �إعادة االختبار Test-Re-Test
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وقد قامت الباحثة ب�إعادة تطبيق املقيا�س ب�صورته النهائية على نف�س عينة التقنني ()402
مراهق ومراهقة؛ وذلك بفا�صل زمني ( )25يوم ًا بني التطبيقني الأول والثاين ،ثم ح�ساب
معامل االرتباط بني �أداء �أفراد العينة يف التطبيقني ،حيث يعرب معامل االرتباط الذي ح�صلت
عليه الباحثة عن ثبات االختبار ،وقد بلغ معامل الثبات للمقيا�س بهذه الطريقة (،)0.97
وهو دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( (0.01وهو معامل ثبات جيد ،وي�شري �إىل ثبات نتائج
املقيا�س و�صالحيته لال�ستخدام يف بحوث �أخرى وجماالت جديدة لغر�ض البحث العلمي.

الأ�ساليب الإح�صائية

ا�ستخدمت الباحثة الأ�ساليب الإح�صائية التالية يف تقنينها للمقيا�س على البيئة الفل�سطينية:
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 -1مقايي�س النزعة املركزية ملقيا�س التمرد النف�سي

بعد ت�صحيح ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )402مراهقٍ ومراهقة مت
ح�ساب املتو�سط احل�سابي ،والو�سيط ،واملنوال ،لدرجاتهم على مقيا�س التمرد النف�سي.
علم ًا ب�أن �أعلى درجة ح�صل عليها املفحو�صني على املقيا�س هي ( )68من ( )72و�أن �أدنى
درجة ح�صلوا عليها هي ( ،)23حيث �إن املقيا�س ذو تدريج رباعي ويتكون من ( )18فقرة
واجلدول رقـم ( )7يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
مقايي�س النزعة املركزية لأبعاد املقيا�س وللمقيا�س ككل
البعد
 -1حرية االختيار وال�سلوك.
 -2تقبل الن�صائح والإر�شادات.
 -3ردود الأفعال التكيفية.
املقيا�س ككل

املتو�سط احل�سابي
14
12
17
46.7

الو�سيط
15
13
18
47

املنوال
14
11
17
51

يالحظ من اجلدول رقم (� )7أن قيم املتو�سط احل�سابي ،والو�سيط ،واملنوال لكل بعد من
�أبعاد املقيا�س وللمقيا�س ككل متقاربة لدرجة كبرية ،مما ي�شري �إىل �أن درجات �أفراد عينة
التقنني على مقيا�س التمرد النف�سي تكاد تكون قريبة جداً من التوزيع االعتدايل الطبيعي،
حيث يكون التوزيع اعتدايل وطبيعي عند �أخذ املتو�سط احل�سابي والو�سيط واملنوال نف�س
القيمة .والتحليل يف اجلدول ال�سابق ي�ؤكد ذلك ،ويو�ضح مدى اعتدالية التوزيع ال�ستجابات
املفحو�صني على كل بعد من �أبعاد املقيا�س ،وكذلك على املقيا�س ككل؛ حيث يظهر املنحنى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اخلا�ص باملقيا�س ككل قريب ًا جداً من املنحنى االعتدايل الطبيعي �إال �أنه ذو التواء �سالب مما يدل
على ارتفاع م�ستوى التمرد النف�سي لدى املفحو�صني ح�سب ما عربت عنه ا�ستجاباتهم على
فقرات املقيا�س ككل.
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن قيمة (ت) غري دالة �إح�صائي ًا لدى متغريات اجلن�س ،وعمل
الأب ،ونوع الدرا�سة مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة التقنني تعزى لهذه املتغريات ،وهذا يعني �أن ا�ستجاباتهم على مقيا�س التمرد النف�سي ال
تت�أثر مبتغريات اجلن�س ،وعمل الأب ،ونوع الدرا�سة ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك من وجهة
نظر الباحثة �إىل الت�شابه الكبري يف الظروف املعي�شية ال�صعبة التي يعي�شها املفحو�صون بغ�ض
النظر عن اختالفهم يف اجلن�س �أو عمل الأب �أو نوع الدرا�سة.
وملعرفة �أثر متغريات عدد �أفراد الأ�رسة ،ومكان ال�سكن ،والرتتيب بني الإخوة يف ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التمرد النف�سي مت �إجراء حتليل التباين الأحادي لتو�ضيح داللة
الفروق الإح�صائية الناجمة عن تلك املتغريات .واجلدول رقم ( )9يو�ضح ذلك.
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نوع الدرا�سة

غري دالة
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عمل الأب

غري دالة
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اجلن�س

غري دالة

10

f
`

املتغري

الفئة
ذكور
�إناث
يعمل
ال يعمل
علمي
�أدبي

العدد
186
216
69
333
176
226

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة (ت)
8.05
46.35
0.854
7.51
47.25
7.92
56 .46
0.172
7.74
46.74
7.89
46.94
0.515
7.68
46.54

الداللة الإح�صائية

```Y

اجلدول رقم ()8
يو�ضح نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة
التقنني على مقيا�س التمرد النف�سي للمراهقني باختالف متغريات اجلن�س
وعمل الأب ونوع الدرا�سة
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ملعرفة �أثر متغريات اجلن�س ،وعمل الأب ،ونوع الدرا�سة على ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�س التمرد والنف�سي ،مت �إجراء اختبار  T-Testلتو�ضيح داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات تبع ًا لهذه املتغريات ،واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة التقنني
على مقيا�س التمرد النف�سي للمراهقني باختالف بع�ض املتغريات.
املتغري

م�صدر التباين

عدد �أفراد
الأ�سرة

بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات

مكان ال�سكن
الرتتيب بني
الإخوة

درجة
احلرية
2
398
2
399
2
398

جمموع
املربعات
264.2
23898.31
200.82
23961.7
111.6
24050.8

* قيمة (ف) اجلدولية عند درجتي حرية ( )339 ،2ت�ساوي (.)3. 07
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متو�سط
املربعات
132.1
59.8
100.41
60.05
55.83
60.27

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

2.206

غري دالة

1.672

غري دالة

0.926

غري دالة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ف) غري دالة �إح�صائي ًا لدى متغريات عدد �أفراد
الأ�رسة ،ومكان ال�سكن ،والرتتيب بني الإخوة؛ مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة التقنني تعزى لهذه املتغريات ،وهذا يعني �أن ا�ستجاباتهم
على مقيا�س التمرد النف�سي ال تت�أثر بهذه املتغريات.

 -3معيارية املقيا�س

ك�شفت نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق ،ونتائج حتليل التباين الأحادي عن عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات �أفراد عينة التقنني تعزى �إىل متغريات عمل الأب،
ونوع الدرا�سة ،وعدد �أفراد الأ�رسة ،والرتتيب بني الإخوة وعليه فقد ح�سبت معايري املقيا�س
لعينة التقنني ب�أخذ هذه املتغريات ال�شخ�صية للمفحو�صني بعني االعتبار يف الدرا�سات
امل�ستقبلية.

 -4مقابلة الدرجات اخلام بالدرجة املئينية والدرجة التائية

وملقابلة الدرجات اخلام والدرجة املئينية والدرجة املعيارية املعدلة على مقيا�س التمرد
والنف�سي مت ح�ساب الن�سبة املئوية والدرجة املئينية والدرجة املعيارية للدرجات اخلام للمقيا�س،
واجلدول رقم ( )10يو�ضح ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
الدرجات اخلام والدرجة املئينية والدرجة املعيارية املعدلة
على مقيا�س التمرد والنف�سي
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يو�ضح اجلدول رقم ( )10مقابلة الدرجات اخلام للمقيا�س بالدرجات املئينية والدرجات
التائية (الدرجة املعيارية املعدلة)  ،T. Scoreحيث يتبني منه �أن الدرجة اخلام ( )51قد
ح�صلت على �أعلى ن�سبة مئوية من املفحو�صني لذلك فهي تعرب عن املنوال ،بينما ح�صلت
الدرجات اخلام ( )68 ،23على �أدنى ن�سبة مئوية ،ويالحظ �أن الن�سب املئوية للدرجات
اخلام تبد أ� متدنية ثم ت�أخذ يف االرتفاع تدريجي ًا �إىل �أن ت�صل �إىل �أعلى ن�سبة مئوية عند املنوال
ثم ت�أخذ يف االنخفا�ض من جديد حتى نهاية الدرجات اخلام ،وهذا ي�ؤكد اعتدال التوزيع
التكراري ال�ستجابات املفحو�صني على جميع فقرات املقيا�س .وبالنظر �إىل عمود الدرجة
املئينية نالحظ �أن املفحو�صني ذوي امل�ستوى املنخف�ض واملنخف�ض جداً يف �سمة التمرد
النف�سي ي�شكلون ( )%41من عينة التقنني ،يف حني ي�شكل املفحو�صون ذوو امل�ستوى املرتفع
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الدرجات
اخلام
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46

الن�سبة
املئوية
0.2
0.5
0.7
0.7
0.5
1
0.7
0.5
0.5
1.7
1.2
2
3.5
2.7
2.7
4
3.7
3.7
6
4.5
6.2

الدرجة
املئينية
0.248
0.74
1.49
2 .2
2.73
3.73
4.47
4.97
5.47
7.21
8.45
10.4
13.9
16.6
19.4
23.3
27.1
30.8
36.8
41.2
47.5

الدرجة املعيارية
املعدلة
19.4
23.3
24.6
25.9
27.2
28.5
29.8
31.1
32.4
33.6
34.9
36.2
37.5
38.7
40.0
41.4
42.6
43.9
45.2
46.5
47.8

الدرجات
اخلام
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

الن�سبة
املئوية
6.2
6.2
4.5
3.2
6.7
4.5
4
2.7
2.5
2.5
2.2
0.7
1.5
1.2
1
0.5
0.2
0.7
0.5
0.5
0.2

الدرجة
املئينية
53.7
59.9
64.4
67.6
74.3
78.8
82.8
85.5
88.0
90.5
92.2
93.5
95.0
96.2
97.2
97.7
98
98.7
99.2
99.7
100

الدرجة
املعيارية املعدلة
49.0
50.3
51.6
52.9
54.3
55.5
56.8
58.1
59.4
60.7
61.9
63.3
64.5
65.8
67.1
68.4
69.7
71.0
72.3
73.5
74.8
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واملرتفع جداً يف هذه ال�سمة نحو ( )%59من عينة التقنني ،وهذا ي�شري �إىل �أن ن�سبة كبرية من
املفحو�صني يعانون من ارتفاع يف ن�سبة التمرد النف�سي لديهم� ،أما بالن�سبة للدرجة املعيارية
املعدلة للدرجات اخلام الأ�صلية فقد �أوجدتها الباحثة بهدف التخل�ص من امل�شكالت النا�شئة
من ا�ستخدام الدرجات املعيارية ،والتخل�ص من الأعداد ال�سالبة والك�سور الع�رشية فيها؛ مما
ي�سهل مقارنة الدرجات اخلام لدى املفحو�صني ،ويعطي ل�سمة التمرد النف�سي قيم ًة �أكرث دقة
من الدرجات اخلام للمفحو�صني ،حيث تبني �أن الدرجات املعيارية املعدلة كانت �أكرب من
الدرجات اخلام لدى ما يقرب من ( )%91.55من املفحو�صني ،مما ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى
�سمة التمرد النف�سي لدى املفحو�صني بح�ساب الدرجات املعيارية املعدلة �أكرث مما لو ح�سبت
بطريقة الدرجات اخلام وحدها.

املقيا�س ب�صورته النهائية

تو�صلت الباحثة يف الدرا�سة احلالية �إىل تقنني مقيا�س التمرد النف�سي للمراهقني يف املرحلة
الثانوية ،وفيما يلي تو�ضيح لل�صورة النهائية للمقيا�س املقنن واملعدل على البيئة الفل�سطينية
بقطاع غزة وتعليمات تطبيقه وت�صحيحه.

�أو ًال :هدف املقيا�س

يهدف هذا املقيا�س التعرف �إىل م�ستوى التمرد النف�سي لدى املراهقني يف املرحلة الثانوية،
وذلك بنا ًء على ا�ستجاباتهم عن فقرات املقيا�س .ومتكن هذه الأداة العاملني يف جمال الإر�شاد
النف�سي ،وجمال الرتبية والتعليم من الوقوف على م�ستوى التمرد النف�سي لدى املراهقني يف
هذه املرحلة العمرية احلرجة ،ومن ثم العمل على التخفيف من م�ستوى التمرد النف�سي لديهم
مبا ميكنهم من حتقيق توافق �سوي مع �أنف�سهم ومع املجتمع ،وحتقيق �أف�ضل م�ستوى ممكن من
ال�صحة النف�سية.

ثاني ًا :ال�صورة النهائية للمقيا�س

يتكون املقيا�س يف �صورته النهائية بعد التقنني من ( )18فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد هي:
البعد الأول“ :حرية االختيار وال�سلوك” وي�شتمل على خم�س فقرات �أرقامها (10،7 ،5
.)15 ،12 ،
البعد الثاين“ :تقبل الن�صائح والإر�شادات” وي�شتمل على خم�س فقرات �أرقامها (،8 ،6
.)18 ،14 ،11

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
البعد الثالث“ :ردود الأفعال التكيفية” وي�شمل ( )8فقرات �أرقامها (،13 ،9 ،4 ،3 ،2 ،1
.)17 ،16
وتقي�س كل فقرة من فقرات املقيا�س �أحد ال�سلوكيات التي ميار�سها املراهقون يف حياتهم
اليومية ،والتي تعرب عن م�ستوى التمرد النف�سي لديهم.
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ميكن للباحثني �أو املعلمني �أو املر�شدين الرتبويني تطبيق هذا املقيا�س بعد قراءة تعليماته،
وميكن تطبيقه ب�صورة فردية �أو جماعية ،وعلى الفرد املفحو�ص الإجابة عن فقراته بدقة،
وذلك بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام االختيار الذي يعتقد �أنه ينطبق على �سلوكياته؛ حيث و�ضع �أمام
كل فقرة من فقرات املقيا�س تدريج ًا رباعي ًا (موافق ب�شدة ،موافق ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة)،
ويف�ضل �أن ي�رشف على تطبيقه عملي ًا فاح�ص متدرب يعطي مقدم ًة للمفحو�صني حول هدف
االختبار ودواعي تطبيقه عليهم ،ويجيب عن ا�ستف�سارات املفحو�صني.
وعلى ال�شخ�ص الفاح�ص �أن يراعي القيام بالتايل �أثناء التطبيق:
 حتديد ال�صف والف�صل الدرا�سي الذي �سيتم تطبيق املقيا�س عليه ،وذلك بالتن�سيق مع مديراملدر�سة ومربي الف�صل ،واملر�شد الرتبوي.
 تقدمي التحية للمفحو�صون ،و�إخبارهم بغر�ض الزيارة وحمتوى املقيا�س ،حيث �إنه ي�شتملعلى جمموعة �سلوكيات ميار�سها املفحو�صني يف حياتهم اليومية ،وعلى الفاح�ص �أال يخرب
املفحو�صني ب�أن املقيا�س يهدف لقيا�س م�ستوى التمرد النف�سي لديهم.
 �إبالغ املفحو�صني ب�أنه ال توجد هناك ا�ستجابات �صحيحة و�أخرى خاطئة ،فالإجابةال�صحيحة هي التي تعرب فقط عن �سلوكهم احلقيقي الذي ميار�سونه يف حياتهم اليومية والذي
متثله فقرات املقيا�س.
 تو�ضيح طريقة الإجابة عن فقرات املقيا�س بعر�ض مثال على ال�سبورة.تو�ضيح �أنه ال يجوز و�ضع �أكرث من �إ�شارة �أمام الفقرة الواحدة من فقرات املقيا�س ،كما �أنه
يجب الإجابة عن جميع فقرات املقيا�س ،وال يجوز ترك �أي منها دون �إجابة مطلق ًا.
 التو�ضيح �أن ا�ستجابات املفحو�صني غاية يف ال�رسية ،و�أنها لن ت�ستخدم �إال يف �أغرا�ضالبحث العلمي فقط.
 تو�ضيح الوقت املحدد للإجابة عن فقرات املقيا�س ،وقيام الفاح�ص ب�ضبطه منذ حلظة البدءبالإجابة عن الفقرات لدى املفحو�صني وحتى انتهائهم جميعهم من الإجابة عنه.
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 التنويه للمفحو�صني بعدم التحدث مع بع�ضهم البع�ض �أثناء الإجابة عن فقرات املقيا�س. جمع �أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت املحدد للإجابة عن فقرات املقيا�س ،و�شكرامل�ستجيبني على ح�سن تعاونهم ودقتهم يف الإجابة.

رابع ًا :زمن تطبيق املقيا�س

من خالل تطبيق االختبار على عينة التقنني ،وح�ساب متو�سط الفرتة الزمنية التي ي�ستغرقها
املفحو�صون للإجابة عن فقرات هذا املقيا�س منذ حلظة البدء بالإجابة وحتى انتهاء �آخر
مفحو�ص من الإجابة عليه ،وجد �أن الفرتة الزمنية املحددة لتطبيق مقيا�س التمرد النف�سي
للمراهقني هي ( )20دقيقة ،وذلك بعد قراءة تعليمات املقيا�س على املفحو�صني.

خام�س ًا :ت�صحيح املقيا�س

يتكون �سلم الإجابة عن كل فقرة من فقرات املقيا�س من �أربع م�ستويات للإجابة هي:
(�أوافق ب�شدة–�أوافق–�أعار�ض–�أعار�ض ب�شدة) ،وبهذا التدريج الرباعي تكون الباحثة قد
ا�ستثنت الإجابات املحايدة لدى املفحو�صني؛ مما يزيد من دقة الإح�صائيات للتقنني ،كما
�أن الباحثة مل تلتزم بالتدريج ال�سدا�سي الأ�صلي للمقيا�س الأجنبي حيث �إنها تعتقد �أن كون
يعد �أف�ضل لطبيعة املرحلة التي مير بها املفحو�صون-مرحلة املراهقة-والتي
التدريج رباعي ًا ّ
تت�سم بارتفاع ن�سبة الرتدد واحلرية يف اتخاذ القرار لديهم ،وتقلي�ص التدريج من �سدا�سي �إىل
رباعي رمبا يقلل من ن�سبة الرتدد لديهم؛ مما يزيد من دقة الإجابات لديهم �أي�ض ًا.
ويتم ت�صحيح فقرات املقيا�س على النحو التايل:
 )4( -1درجات للفقرات التي ح�صلت على الإجابة (�أوافق ب�شدة).
 )3( -2درجات للفقرات التي ح�صلت على الإجابة (�أوافق).
 )2( -3درجة للفقرات التي ح�صلت على الإجابة (�أعار�ض).
 )1( -4درجة للفقرات التي ح�صلت على الإجابة (�أعار�ض ب�شدة).
حت�سب الدرجة الكلية للم�ستجيب على املقيا�س بجميع الدرجات التي ح�صل عليها على كل
فقرة من فقرات املقيا�س ،حيث �إن �أعلى درجة يح�صل عليها املفحو�ص هي ()72=18×4
درجة و�أدنى درجة يح�صل عليها املفحو�ص هي ( )18=18×1درجة .وت�صنف الدرجة
التي يح�صل عليها املفحو�ص يف �ضوء الوزن الن�سبي الفارق على النحو التايل:
 54=18-72وحيث �إن املقيا�س مق�سم �إىل تدريج رباعي ف�إن كل تدريج قيمته ت�صبح54
÷ 13.5=4وعليه ف�إن:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 –1ذوي امل�ستوى املنخف�ض جداً من التمرد النف�سي يح�صلون على درجة31.5=13+18
ف�أقل.
 -2ذوي امل�ستوى املنخف�ض من التمرد النف�سي يح�صلون على درجة ترتاوح من � 31.5إىل
.45
 -3ذوي امل�ستوى املرتفع من التمرد النف�سي يح�صلون على درجة ترتاوح من � 45إىل
.58.5
 -4ذوي امل�ستوى املرتفع جداً من التمرد النف�سي يح�صلون على درجة ترتاوح من58.5
�إىل .72
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�أبو جادو� ،صالح ( .)2007علم النف�س التطوري الطفولة واملراهقة .عمان :اليون�سكو .دار
امل�سرية .
�أبو حطب ،ف�ؤاد و�صادق� ،آمال ( .)1991مناهج البحث وطرق التحليل الإح�صائي .القاهرة:
مكتبة الأجنلو امل�رصية.
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طبق ًا ملا �سبق عر�ضه يف هذه الدرا�سة ،ترى الباحثة �أن مقيا�س التمرد النف�سي يتمتع
بخ�صائ�ص جيدة من حيث ال�صدق ،والثبات ،واملعيارية ،وال�صالحية لال�ستخدام والتطبيق
يف البيئة الفل�سطينية ،كما �أنه يعد �إ�ضاف ًة علمي ًة جديد ًة للرتاث ال�سيكولوجي يف جمال القيا�س
النف�سي .وت�أمل الباحثة �أن يكون هذا املقيا�س مقدم ًة وفاحت ًة لدرا�سات �أخرى جديدة يف
جمتمعنا الفل�سطيني ،تتناول ظاهرة التمرد النف�سي لدى املراهقني وعالقتها ببع�ض املتغريات
يف بيئتنا الفل�سطينية؛ وبخا�صة �أنّ نتائج تقنني املقيا�س قد ك�شفت عن ارتفاع ن�سبة التمرد
النف�سي لدى املراهقني ،بالإ�ضافة �إىل �أننا نعي�ش �أو�ضاع ًا اقت�صاديةً ،واجتماعيةً ،و�سيا�سي ًة
�صعبة ميكن �أن تكون ترب ًة خ�صبة للتمرد النف�سي لدى النا�شئة يف هذه الفرتة احلرجة ،فالأمر
يتطلب املزيد واملزيد من الدرا�سات املتخ�ص�صة واملتعمقة يف هذا املجال ،ك�أن يتم البحث
يف �أكرث امل�سببات والعوامل فاعلي ًة يف حدوث ظاهرة التمرد النف�سي لدى املراهقني يف البيئة
الفل�سطينية وعالقتها ببع�ض املتغريات ك�سمات ال�شخ�صية املختلفة ،وامل�ستوى االقت�صادي،
و�أ�ساليب املعاملة الوالدية وغريها من املتغريات التي ميكن �أن ت�ؤثر يف ن�سبة انت�شار هذه
الظاهرة و�أن تلقي مزيداً من ال�ضوء عليها والفهم لها.
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د .تي�سري اخلوالدة ،د� .أكرم �أبو �إ�سماعيل ،د� .صدام دراو�شة

هدفت الدرا�سة �إىل تعرف درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية .ولتحقيق هدف الدرا�سة �صممت ا�ستبانة من
( )47فقرة موزعة على �أربعة جماالت ،وبعد التحقق من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على
( )520طفال ،اختريوا بالطريقة الطبقية الع�شوائية.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية كانت ب�شكل عام مرتفعة .و�أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية
والنف�سية واالجتماعية واملدنية تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث .و�أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم
الثقافية واملجاالت الكلية تعزى ملتغري مكان ال�سكن ول�صالح �سكان املدن .ووجدت فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة للحقوق الرتبوية والثقافية
والنف�سية واالجتماعية واملدنية تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة ول�صالح من دخلهم �أكرثمن
( )600دينار.
ويف �ضوء النتائج قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات من �أبرزها حث الآباء على
التوا�صل مع الإدارة املدر�سية ملتابعة امل�ستوى الدرا�سي لأبنائهم.
الكلمات املفتاحية� :أ�صول الرتبية ،حقوق الأطفال ،الأ�رسة ،الأردن.
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The study aimed at examining the degree to which children of Jordanian
families enjoy their educational, cultural , psychological , social , and civil
rights. The researchers designed an instrument consisting of (47) items covering four domains. After verifying the validity and reliability of the instrument,
it was applied on a sample of (520) subjects which was chosen randomly.
The study appealed that the degree of enjoyment of Jordanian families children of their educational, cultural , psychological , social , and civil rights was
high. There were statistically significant differences in the degree of enjoyment
of educational, cultural , psychological , social , and civil rights attributed to
gender in favor of females. There were statistically significant differences in
the degree of enjoyment of cultural rights and the overall fields attributed to
place of residence in favor of urban areas residents. Also , there were no differences in the educational , psychological social , and civil fields between
city and village residents. The tindinges reveled There were significant differences in the degree of enjoyment of educational cultural, psychological, social
, and civil rights due to income of family in favor of families with more than
(600 JD) income.
The study came out with some recommendations, the most important of
which was motivating parents to keep in touch with their children’s administrative and instructional staff.
Key words: foundations of education, children rights, family, Jordan.
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درجة متتع الأطفال يف الأ�سر الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية
د .تي�سري حممد اخلوالدة
ق�سم �أ�صول الرتبية والإدارة الرتبوية
جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا

د� .أكرم عبد القادر �أبو �إ�سماعيل
وزارة الرتبية والتعليم
عمان -الأردن

د� .صدام راتب دراو�شة
املركز العربي للدرا�سات واال�ست�شارات
جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا

املقدمة

الطفولة عنوان النقاء وال�صفاء ،تتجلى فيها �إبداعات اخلالق �سبحانه وتعاىل يف الإن�سان،
وتتزين ب�أبهى احللل واجلواهر ،وتتطيب ب�أجمل املعاين .وتعد مرحلة الطفولة من �أهم املراحل
يف حياة الإن�سان �إذ �إنها الأكرث ت�أثريا يف ت�شكيل �شخ�صيتة ،وحتديد م�سار حياته كلها.
ويزيد من �أهمية مرحلة الطفولة �أن هناك العديد من اخل�صائ�ص وجماالت النمو التي ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا مبرحلة الطفولة التي حتتاج �إىل عناية الوالدين و�أفراد املجتمع كافة؛ لكي يتمكن
الأطفال من ا�ستثمار هذه اخل�صائ�ص وجماالت النمو املتعددة ،من حتقيق الكثري من ال�صفات
الإيجابية يف �شخ�صية الطفل (ال�شدي)2006 ،
وعملت الأمم واملجتمعات على مر الع�صور ،و�أدرك الفال�سفة واملنظرون� ،أنً �أ�رسار قوة
احل�ضارات تتج�سد يف مقدرة كل منها على العناية واالهتمام ب�صغارها وتفجر طاقاتهم و�صقل
مواهبهم .فاخلطاب احل�ضاري املوجه اليوم للأمم وال�شعوب يتمثل بتوفري ال�رشوط الالزمة
لتحقيق منو متكامل للأطفال و�إطالق مواهبهم ،لأن طاقات الأمم الإبداعية واالبتكارية كامنة
يف �أطفالها ،بو�صفهم ينبوع كل �إبداع وعطاء وجمال (وطفة والرمي�ضي.)2004 ،
ون�صت املواثيق الدولية على حقوق الأطفال املتعددة ،ومن هذه املواثيق �إعالن جنيف
حلقوق الطفل عام 1934م ،و�إعالن حقوق الطفل الذي �أطلقته اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف عام  ،1959و�إعالن الأمم املتحدة لوثيقة حقوق الطفل �سنة 1989م .فقد ركزت هذه
املواثيق جميعها على �إعداد الطفل �إعداداً كامال ليحيا حياة فردية يف املجتمع ،وتربيته بروح
املثل العليا ،وخ�صو�صا بروح ال�سلم والكرامة والت�سامح واحلرية وامل�ساواة والإخاء.و�أ�شارت
�إىل �أهم احلقوق التي يحتاجها الأطفال ،الذين هم دون الثامنة ع�رشة من عمرهم ،وهذه
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احلقوق هي :حق الطفل يف البقاء ،والتطور والنمو �إىل �أق�صى حد ،واحلماية من الت�أثريات
امل�رضة ،و�سوء املعاملة واال�ستغالل ،وامل�شاركة الكاملة يف الأ�رسة ،ويف احلياة الثقافية
واالجتماعية (علي.)2007 ،
ويعد حق احلياة �أول احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان و�أهمها ،وبعده تبد أ� �سائر احلقوق .و نظر
الإ�سالم �إىل هذا احلق نظرة تقدي�س .قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) «كل امل�سلم على
امل�سلم حرام ،دمه وماله وعر�ضه ،ثم جاءت املواثيق املعا�رصة ت�ؤكد حق احلياة ،فن�ص الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان على ذلك ،فقال «لكل فرد احلق يف احلياة و�سالمة �شخ�صه» (املادة
 .)3ون�ص الإعالن الإ�سالمي حلقوق الإن�سان على هذا احلق ب�صفة �إ�سالمية فقال «احلياة هبة
اهلل ،وهي مكفولة لكل �إن�سان ،وعلى الأفراد واملجتمعات والدول حماية هذا احلق من كل
اعتداء عليه ،وال يجوز �إزهاق روح دون مقت�ضى �رشعي»( .الري�سوين والزحيلي2002 ،
�ص.)102
ومن املبادئ التي نادى بها �إعالن حقوق الأطفال ،حق الطفل يف التمتع بكافة احلقوق
دون �أي متييز ب�سبب العن�رص �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة ،وحقه يف التمتع باحلماية القانونية
مل�ساعدته على النمو ب�صورة تتفق مع حريته وكرامته ،وحقه يف املحبة ،والتمتع بالرعاية
الوالديه ،وحقه يف التعليم ،وحقه يف اللعب واال�ستجمام ،كما له احلق يف احلماية القانونية
من اال�ستغالل والإهمال والق�سوة ).(Children Rights, 2001
ويثري مو�ضوع حقوق الإن�سان اهتمام الباحثني واملفكرين والرتبويني والقانونيني
وال�سيا�سيني على مر الع�صور ،وال�سبب يف ذلك �أن الإن�سان يتطلع دوما للحياة احلرة وال�سعيدة.
و�أن الأفراد واملجتمعات تعاين با�ستمرار من القهر واال�ضطهاد والت�سلط واال�ستبداد .لذا جند
�أن ال�شعوب تنا�ضل من �أجل احل�صول على حقوقها.
وقد حظي مو�ضوع حقوق الأطفال باهتمام عاملي مما جعل الدول مب�ؤ�س�ساتها املختلفة
تتحمل االلتزام وامل�س�ؤولية ل�ضمان حقوق الأطفال يف جوانبها املتعددة.
ويحر�ص الأردن على متتع الأطفال بحقوقهم املتعددة ،وااللتزام بالإعالن العاملي حلقوق
الطفل ،لذلك �صادق على اتفاقية حقوق الطفل عام  1991م ،و�أكد التزامه ب�صون هذه
احلقوق.
و�أولت الأ�رسة يف الأردن ،كونها النواة الأ�سا�سية للمجتمع ،احلماية وامل�ساعدة للأطفال،
وحتقيق الأمن والآمان لهم ،وتوفري م�ستلزمات احلياة ،ومنحهم حقوقهم كاملة .ورمبا يتفاوت
ذلك من �أ�رسة �إىل �أخرى ،ويعود ذلك �إىل �أ�سباب متعددة من �أبرزها :الو�ضع االقت�صادي،
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و�أ�سلوب التن�شئة الذي يتنباه الوالدان ،وغريها من الأمور.
وعملت املدر�سة على ا�ستكمال م�سرية الأ�رسة يف تلبية احلاجات الأ�سا�سية للطفل وتنمية
�شخ�صيته يف جميع جوانبها العقلية واالنفعالية واالجتماعية والنف�سية ،فهي تعمل على
توفري متطلبات املتعلمني من الأطفال ،وتوفر لهم املناهج والكتب واملعلمني ،وحتر�ص على
�إعدادهم و�صقلهم وتثقيفهم ،وت�أمني بيئة تعلم �سليمة من �أجل �أن ينهلوا من معني العلم
واملعرفة.
وي�شري بري�سكايتني )� (Burskaitiene, 2008إىل �أن الهدف الرئي�س للنظام الرتبوي هو
اكت�شاف مواهب الطفل وتطوير قدراته و�إعداده حلياة فعالة ،وتعليمه احرتام �أ�رسته والهوية
الثقافية والعادات والقيم.
وبعد الرجوع �إىل البحوث الرتبوية العربية والأجنبية ،مت ح�رص جمموعة من الدرا�سات املرتبطة
مبو�ضوع حقوق الأطفال ،وجاء عر�ضها من الأقدم �إىل الأحدث ،وهذه الدرا�سات هي:
درا�سة حما�سنة ( )1999التي هدفت �إىل تعرف الإ�سهامات التي تقدمها الأ�رسة يف جمال
التفوق الدرا�سي لأبنائها ،واملقارنة بني �إ�سهامات �أ�رس الطلبة املتفوقني و�أ�رس الطلبة ال�ضعاف.
ولتحقيق هذا الهدف اختريت جمموعتان من الطلبة و�أ�رسهم ،يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة جر�ش للعام الدرا�سي 1999/98م .وطورت ا�ستبانة لقيا�س
الإ�سهامات الأ�رسية يف جمال التفوق الدرا�سي للأبناء ،وطبقت هذه اال�ستبانة على ()216
�أ�رسة من �أ�رس الطلبة املتفوقني ،و(� )216أ�رسة من �أ�رس الطلبة ال�ضعاف.
ومتثلت �إ�سهامات �أ�رس الطلبة املتفوقني لأبنائها يف ت�شجيع الأبناء على رفع م�ستوى حت�صيلهم
الدرا�سي ،وا�ستخدام �أ�سلوب التفاعل الدميقراطي معهم ،وم�ساعدتهم على حل امل�شكالت
التي تواجههم يف املدر�سة ،و�إك�سابهم املهارات الدرا�سية� .أما الإ�سهامات التي تقدمها �أ�رس
الطلبة ال�ضعاف لأبنائها فتمثلت يف �إجبارهم على الدرا�سة لرفع م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي،
وا�ستخدام �أ�سلوب التوبيخ حيال �سلبياتهم ،و�إهمال طلباتهم واحتياجاتهم املدر�سية،
وا�ستخدام �أ�سلوب العقوبات مع الأبناء عند تق�صريهم.
ودرا�سة ماريان ) (Marian, 2000التي هدفت �إىل معرفة حقوق الأطفال املدنية والرتبوية
يف هولندا ،.وجرى ا�ستخدام اال�ستبانة لتحقيق هدف الدرا�سة ،و�شملت عينة الدرا�سة
جمموعة من الأطفال يف املرحلة الثانوية ،وجاءت �أبرز النتائج م�شرية �إىل �أنَّ ممار�سة الأطفال
يف املرحلة الثانوية يف هولندا حلقوقهم املدنية والرتبوية كانت عالية.
و�أجرت منظمة �إ�س �سي �آي ) ،(CSA, 2002وهي �إحدى املنظمات غري احلكومية
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الأ�سرتالية درا�سة يف بنغالد�ش ،هدفت �إىل معرفة ممار�سة الأطفال حلقوقهم الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية ،بح�سب اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .و�شملت عينة الدرا�سة � 42ألف
طفل ترتاوح �أعمارهم من � 14 -6سنة� ،إذ جرى ا�ستخدام اال�ستبانة لتحقيق هدف الدرا�سة.
ومن �أبرز النتائج التي جاءت بها الدرا�سة� :أن ممار�سة الأطفال حلقوقهم الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية ترتاوح ما بني املتو�سطة واملرتفعة.
وهدفت درا�سة خليل (� )2006إىل تعرف الآثار الرتبوية والنف�سية حلقوق الطفل يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م� ،إذ بينت �أن الإ�سالم قد عالج حقوق
الطفولة من جميع جوانبها قبل الوالدة وبعدها ،حتى ين�ش أ� الطفل التن�شئة ال�صحيحة ال�سليمة.
وبينت الدرا�سة �أن ن�صو�ص اتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989و�إن عاجلت بع�ض ق�ضايا
الطفولة ،مل ت�ضع طرق الوقائية منها .وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أبرزها:
 �أن الدين الإ�سالمي عالج الفرد من قبل والدته حتى انتهاء �أجله. عاجلت ال�رشيعة الإ�سالمية املتطلبات النمائية للفرد بالقدر املطلوب والكيفية املالئمة. هناك عجز يف مواد حقوق الطفل التي ت�شبع احلاجات النف�سية واالجتماعية يف اتفاقيةحقوق الطفل لعام 1980م ،ومن ثم فهي بحاجة �إىل تعديل.
و�أجرت منظمة العفو الدولية ) (Amnesty International, 2003درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن انتهاكات حقوق الأطفال يف الفلبني .وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املنهج
التحليلي ،وذلك بجمع الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة ب�أطفال الفلبني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن الأطفال يف الفلبني يقومون بالت�سول لهدف احل�صول على الطعام .ونتيجة لهذا الت�سول
ف�إنهم يرمون داخل ال�سجون ،ويكونون عر�ضة للإهانة و�سوء املعاملة ،من حيث تعر�ضهم
للحروق اجل�سدية نتيجة حلروق الدخان� ،أو تعر�ضهم لل�صدمات الكهربائية واالغت�صاب
والإيذاء اجل�سدي ،وكل هذا نتيجة لعدم وجود عائالت لهم� ،أو �أفراد يهتمون برتبيتهم.
و�أجرى بني حمد ( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرف مدى تطبيق حقوق الطفل ،بح�سب
ميثاق الأمم املتحدة يف املدار�س اخلا�صة مبدينة عمان ،كما يراها املعلمون يف تلك املدار�س.
ولتحقيق هذا الغر�ض اختريت عينة مكونة من ( )270معلم ًا ومعلمة جرى اختيارهم بطريقة
ع�شوائية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود تطبيق فعلي حلقوق الطفل يف الأردن يف جماالت
:احلياة والتعليم والرتفية ،وحماية الطفل من جميع �أ�شكال اال�ضطهاد واال�ستغالل،وحريته
يف �إبداء الر�أي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ض ًا جمموعة من الثغرات منها �:أن الت�أمني ال�صحي
ال ي�شمل الأطفال الذين تزيد �أعمارهم على � 5سنوات ،وعدم وجود �إح�صائيات �شاملة دقيقة
حتدد حجم م�شكلة الإعاقة .ومازال الوعي واملعرفة بحقوق الطفل دون امل�ستوى املطلوب
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للمعلمني ،كذلك ف�إن جانب حرية التعبري مازال �ضعيف ًا ،وال يعرب الطفل عن ر�أيه ح�سبما
�أظهرت الدرا�سة.
و�أجرى �أملند و�إدالند ) (Almond & Edland, 2006درا�سة يف جامعة كولومبيا يف
�أمريكا ،هدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة الأطفال الذين ولدوا يف �أمريكا ،وينحدرون من
ن�سل �آ�سيوي :هندي �أو كوري �أو �صيني ،حلقوقهم املدنية والنف�سية .و�شملت عينة الدرا�سة
� 200أ�رسة حتوي �أطفا ًال ينحدرون من �سالالت �أ�سيوية� ،إذ ا�ستخدمت املقابلة واال�ستبانة
لتحقيق هدف الدرا�سة .وكانت �أبرز النتائج �أن ممار�سة الأطفال الذين ينحدرون من �سالالت
�أ�سيوية حلقوقهم متدنية مقارنة بالأطفال الذين ينحدرون من �سالالت �أمريكية.
و�أجرى كيلكيللي ) (Kilkelly, 2007درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العوائق التي حتول
دون متتع الأطفال االيرلنديني بحقوقهم .وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املنهج التحليلي وذلك
بجمع الدرا�سات ال�سابقة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه يتم جتاهل الأطفال بدرجة كبرية يف
الناحية ال�سيا�سية و القانونية ،وعملية �صنع القرار ب�سبب نق�ص امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي
ت�ستمع لأراء الأطفال ،و غياب الهيئات التي تن�سق عملية ح�صول الأطفال على حقوقهم،
ومل يتم حماية وا�ضحة حلقوق الأطفال يف الد�ستور االيرلندي .و�أظهرت النتائج �أن هناك
غيابا تاما للخدمات امل�ساندة للأطفال ،وبخا�صة حاالت ال�صحة العقلية ،و االنهيار الأ�رسي،
و�صحة املراهقني مبا يف ذلك املعاجلة من املخدرات و ال�صحة اجلن�سية .و�أن الأطفال ال
يتمتعون بحقوقهم الكاملة وخ�صو�صا يف الرعاية املبكرة ،والتعليم ،واجلوانب النف�سية.
و�أجرت النعيمات ( )2007درا�سة هدفت �إىل و�صف �أمناط م�شاركة الأ�رسة يف التعلم
املدر�سي ،والعوامل املحددة لها ،وعالقتها باملهارات االجتماعية ،وبالتح�صيل يف القراءة
والريا�ضيات .وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )149طالب ًا وطالبة من ال�صف الثالث و�أ�رسهم
ومعلميهم ،اختريوا بطريقة ع�شوائية من مدار�س مديرية تربية عمان الثانية يف العام الدرا�سي
 .2007/2006و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�شاركة الأ�رسة يف التعلم املدر�سي تت�ضمن
�أمناط ًا متعددة من امل�شاركة يف تعلم الطفل يف البيت ويف املدر�سة .و�أكدت النتائج �أي�ض ًا
توظيف الآباء ال�سرتاتيجيات معينة �أثناء م�شاركتهم ،تعزز من منو الطفل وتطوره الأكادميي
واالجتماعي ،مبا فيها منذجة �سلوكات معرفية واجتماعية ،وتعزيز حماوالت الطفل ،وت�شجيعه
وتعليم الطفل املبا�رش.
و�أجرى هاروت و�آخرون ) (Hart, MCconnachie, Upton & Watt, 2008درا�سة
يف جامعة �أك�سفورد يف �أمريكا ،هدفت �إىل معرفة مدى ممار�سة الأطفال حلقوقهم النف�سية
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تناولت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الآونة الأخرية ،وعلى م�ستوى العامل �أهمية ممار�سة
الأطفال حلقوقهم املتعددة ،ومنها حقوقهم الرتبوية والثقافية واالجتماعية والنف�سية واملدنية.
وكذلك حثت الديانات ال�سماوية على هذه احلقوق ،وبخا�صة الإ�سالم الذي اهتم بحقوق
الطفل منذ تكوينه الأول بل حتى قبل تكوينه .و�أنزل هذه احلقوق منزلة عظيمة ال يجوز
التهاون بها �أو امل�سا�س بها ،وذلك لبناء جيل �سليم ي�ستطيع حمل ر�سالة الإ�سالم ،واال�ستخالف
يف الأر�ض ،ويحمل هذه الأمانة بكل قوة واقتدار ،وي�ؤ�س�س حلياة نبيلة تقوم على العدل
وامل�ساواة والإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والق�ضاء والقدر خريه و�رشه،
متطلع ًا �إىل جنة اخللد يف احلياة الآخرة الأبدية.
وللوقوف على حقيقة متتع الأطفال بحقوقهم املتعددة ال بد من �إجراء درا�سات ميدانية
ن�ستفتي فيها الأطفال للتعرف �إىل درجة متتعهم بهذه احلقوق .وهذا بدوره يعطي م�ؤ�رشا �أوليا
على مدى اقرتاب الأطفال �أو ابتعادهم عن الو�ضع امل�أمول من حقوقهم .من هنا جاءت هذه
الدرا�سة لت�سد النق�ص يف هذا امليدان ،وتك�شف عن واقع متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية
بحقوقهم املتعددة.
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واالجتماعية .و�شملت عينة الدرا�سة  2338طف ً
ال وا�ستخدمت اال�ستبانة لتحقيق هدف
الدرا�سة .وكانت �أبرز النتائج �أنّ غالبية الأطفال املنحدرين من �أ�رس ذات طبقة اجتماعية
متدنية يعانون من تدين ممار�ستهم حلقوقهم النف�سية واالجتماعية.
و يالحظ من اال�ستعرا�ض ال�سابق للدرا�سات بان الدرا�سات تناولت مو�ضوع حقوق
الأطفال ب�صورة حتليلية� ،سواء ما كان منها من مواثيق و�إعالنات عاملية خا�صة بحقوق
الطفل �أم ما يتعلق منها بحقوق الطفل يف ال�رشيعة الإ�سالمية .و�أفادت الدرا�سة احلالية من
الدرا�سات ال�سابقة يف �إعداد الأداة،و�إجراء املقارنات بني هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة.
ومتيزت الدرا�سة احلالية ب�أنها تناولت �رشيحة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم من 18-17
�سنه ،حيث يت�شكل الوعي باحلقوق لدى هذه ال�رشيحة ،التي ت�ستطيع الإجابة عن اال�ستبانة،
والتعبري عن ر�أيها ب�صورة �أن�سب من الأطفال الأ�صغر منهم عمرا .لذا جرى ا�ستفتا�ؤهم
بدرجة متتعهم بحقوقهم املتعددة .وكذلك تناولت عد ًدا من املجاالت واملتغريات التي مل
تتناولها الدرا�سات ال�سابقة.
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية .وتعرف داللة الفروق يف درجة متتع الأطفال
يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية والنف�سية واالجتماعية واملدنية تبع ًا ملتغريات
اجلن�س ،والكلية،ومكان ال�سكن،ودخل الأ�رسة.

�أ�سئلة الدرا�سة

�أجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة �آالتية:
 .1ما درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية والنف�سية واالجتماعية
واملدنية؟
 .2هل تختلف درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية والنف�سية
واالجتماعية واملدنية باختالف :اجلن�س ،ومكان ال�سكن ،ودخل الأ�رسة ؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله ،واملتعلق بحقوق الأطفال ،يف
الوقت الذي تت�سابق فيه الدول واملجتمعات للحديث عن حقوق الإن�سان واملر�أة والطفل.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وم�ؤ�س�سات التن�شئة
االجتماعية ،وعلى ر�أ�سها الأ�رسة واملدر�سة للوقوف على حقيقة متكن الأطفال من احل�صول
على حقوقهم املتعددة .وي�ؤمل �أن ي�ستفيد منها �أي�ضا القائمون على التخطيط يف جماالت
التنمية الب�رشية ،والقائمون على م�ؤ�س�سات التعليم يف الأردن ،ملعرفة احلقوق التي يجري
الرتكيز عليها ب�شكل كبري �أكرث من غريها ،واملحافظة على م�ستوى احلقوق التي يتمتع بها
الأطفال بدرجة عالية.

حدود الدرا�سة

�أجريت الدرا�سة وفق املحددات الآتية:
1ـ اقت�رصت هذه الدرا�سة على الأطفال يف الأ�رس الأردنية ممن �أعمارهم ( 17ـ � )18سنة.
الدار�سني يف ال�صفني الأول الثانوي والثاين الثانوي يف املدار�س الأردنية ,يف خم�س حمافظات
من حمافظات اململكة وهي  :العقبة ،وعمان،والزرقاء ،وجر�ش ،واملفرق� ،إذ مثلت �أالقا ليم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الثالثة يف الأردن (ال�شمال والو�سط واجلنوب) ,للعام الدرا�سي 2008/2007م.
2ـ وحتددت الدرا�سة باال�ستبانة التي قام الباحثون ب�إعدادها.

117

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010
¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

ت�ضمن هذا اجلزء الإجراءات التي تتعلق بت�صميم الدرا�سة وتنفيذها ،من حيث منهج الدرا�سة,
وحتديد جمتمع الدرا�سة ,وعينتها ,و�أداة الدرا�سة,والتحقق من �صدقها وثباتها ,بالإ�ضافة �إىل
�إجراءات الدرا�سة  ,واملعاجلة الإح�صائيـة التي ا�ستخدمت يف ا�ستخراج النتائج.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
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وردت يف هذه الدرا�سة بع�ض امل�صطلحات التي البد من تعريفها ومنها:
احلقوق:وتعرف ب�أنها جمموعة املطالب الواجبة للإن�سان ليعي�ش حراً بعيداً عن الظلم
واال�ستبداد ،وم�صدرها القر�آن وال�سنة وما و�ضعه امل�رشعون على �شكل نقاط حمددة .وتقا�س
بالأداة التي �أعدت لهذه الغاية ،وا�شتملت على احلقوق الآتية:
احلقوق الرتبوية :وت�شمل تعليم الأطفال �آداب الإ�سالم ،والت�شجيع على موا�صلة التعليم،
وتوفري الأجواء املنا�سبة للدرا�سة،وا�ستخدام �أ�سلوب الرتبية باحلوار وبالق�صة....،وغري
ذلك.
احلقوق الثقافية :وت�شتمل على احرتام ر�أي الأطفال و�إتاحة املجال لهم للتعبري عن �آرائهم،
وتوجيههم نحو احل�صول على املعلومات الثقافية املفيدة والربامج التلفزيونية الثقافية.
احلقوق النف�سية :وت�شتمل على معاملة الوالدين للأطفال باللني والرحمة وال�سماح لهم
بالرتفيه عن �أنف�سهم واالبتعاد عن �إكراههم على �أمور ال يرغبون فيها ،و التعامل معهم
ب�أ�سلوب ح�ضاري عند مالحظتهم ت�رصفات غري منا�سبة
احلقوق االجتماعية واملدنية :وت�شمل تلبية احتياجات الأطفال الأ�سا�سية (امل�رصوف
اليومي ،والو�ضع ال�صحي ،والغذاء ،والدواء ،وما �إىل ذلك) ،وت�شجيعهم على االلتزام بالقيم
النبيلة كال�صدق ،والأمانة ،والنزاهة ،وتنمية العادات االجتماعية الطيبة،و م�شاركتهم يف
القرارات العائلية....،.وغري ذلك.
الطفل :ويعني بح�سب تعريف اتفاقية حقوق الطفل ال�صادرة عن الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،هو كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�رشة (الأمم املتحدة.)1989 ،
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اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي نظراً ملالءمتـه لأغرا�ض الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سـة

تكون جمتمع الدرا�سة من الأطفال يف الأ�رس الأردنية من عمر ( 17ـ � )18سنة .الدار�سني
يف ال�صفني الأول الثانوي والثاين الثانوي يف املدار�س الأردنية ,يف خم�س حمافظات من
حمافظات اململكة وهي  :العقبة ،وعمان،والزرقاء ،وجر�ش ،واملفرق� ،إذ مثلت �أالقا ليم
الثالثة يف الأردن (ال�شمال والو�سط واجلنوب) والبالـغ عددهـم ( .)155107يف الأردن
للعام الدرا�سي 2008/2007م(.تقرير دائرة الإح�صاءات الأردنية لعام )2007

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )520طف ً
ال ،من الأطفال يف الأ�رس الأردنية من عمر (17
ـ � )18سنة .الدار�سني يف ال�صفني الأول الثانوي والثاين الثانوي يف املدار�س الأردنية ,يف
خم�س حمافظات من حمافظات اململكة وهي  :العقبة ،وعمان،والزرقاء ،وجر�ش ،واملفرق� ،إذ
مثلت الأقاليم الثالثة يف الأردن (ال�شمال والو�سط واجلنوب) للعام الدرا�سي ،2008/2007
اختريوا بالطريقة الطبقية الع�شوائية .ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
الإقليم واجلن�س.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة :ح�سب الإقليم واجلن�س
اجلن�س

الإقليم
الذكور
االناث
املجموع

�أداة الدرا�سـة

ال�شمال
55
85
140

الو�سط
90
190
280

اجلنوب
40
60
100

املجموع
185
335
520

بنيت �أداة الدرا�سة مبراجعة الأدبيـات الرتبويـة ذات العالقة مبو�ضوع احلقوق ,مثل
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ( ،)1989وال�شدي ( ،)2006وعلي ( ،)2007وبندق
( ،)2004وبكات�رسوم ) ،(Backstrom, 1992واملقو�سي ( .)1997وا�شتملت الأداة يف
�صورتها النهائية على( )47فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت .و�أعطي لكل فقرة من الفقرات
وزن ًا مدرج ًا وفق �سلم ليكرت اخلما�سي ،لتقدير درجة التمتع لكل فقرة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�صدق الأداة
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جرى التثبت من �صدق الأداة بعر�ضها على جمموعة من ذوي االخت�صا�ص ،مكونة من
( )10حمكمني خمت�صني ب�أ�صول الرتبية والإدارة الرتبوية وعلم النف�س الرتبوي ،ممن لديهم
الكفاءة واخلربة يف جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا واجلامعة الأردنية .لإبداء الر�أي
يف كل جمال من املجاالت التي و�ضعت الأداة لقيا�سها ,و�إبداء الر�أي كذلك يف فقرات كل
جمال ,من حيث مالءمة الفقرات ملجاالت الدرا�سة ,وو�ضوحها ,و�سالمة ال�صياغة اللغوية,
و�أجريت التعديالت يف �ضوء مالحظات املحكمني الذين وافقوا على جميع الفقرات �سوى
بع�ض التعديالت الطفيفة يف ال�صياغة ،التي �أخذ بها الباحثون ،وقد عدت موافقة املحكمني
على فقرات الأداة و�إجراء التعديالت عليها دلي ً
ال على �صدقها .وبقيت اال�ستبانة يف �صورتها
النهائية على ( )47فقرة ،يف �ضوء اقرتاحات جلنة املحكمني وملحوظاتهم.
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بعد التحقق من �صدق �أداة القيا�س وثباتها ،وحتديد عينة الدرا�سة ،وزعت اال�ستبانات على
�أفراد عينة الدرا�سة .وبلغ عدد اال�ستبانات العائدة ( )520ا�ستبانة ،و�أدخلت البيانات �إىل
احلا�سوب ،و ّمت حتليلها بح�سب الطرق الإح�صائية املنا�سبة.
املعاجلة الإح�صائية
ا�ستخدمـت املعاجلـات الإح�صائيـة ذات ال�صلـة بالت�سا�ؤالت الرئي�سـة للدرا�سـة ,وهي:
 -1للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ,واالنحرافات املعيارية.
 -2للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخدم اختبار ت ( )t-testملتغريي اجلن�س ومكان ال�سكن,
وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAملتغري دخل الأ�رسة ,وا�ستخدم اختبار �شافيه
( )Scheffeملعرفة الفروق البعدية.
واعتمد الباحثون درجة التمتع باحلقوق وفقا للمعيار الآتي :الدرجة املنخف�ضة (من 1ـ
 ,)2.33والدرجة املتو�سطة (من 2.34ـ  ,)3.67والدرجة العالية (من 3.68ـ .)5

f
`

�إجراءات التنفيذ

`¡U

```Y

للتحقق من ثبات الأداة ,ا�ستخـدمت طريقـة االختبـار و�إعادة االختبـار (� ,)test- retestإذ
وزع الباحثون الأداة على ( )30طف ً
ال من خارج عينة الدرا�سـة ,و�إعادة تطبيقها عليهم بعد
م�ضي �أ�سبوعني .وبعد ذلك جرى احت�ساب معامل الثبات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون,
وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي لأداة الدرا�سة ( )0.89وهذا ميثل ثباتا عاليا.
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يتناول هذا اجلزء عر�ضا لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،وجرى عر�ضها وفقا لت�سل�سل ا�سئلتها،
وذلك على النحو الآتي :

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية
والنف�سية واالجتماعية واملدنية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحددت
الرتب والدرجة .واجلدول رقم ( )2يبني هذه النتائج.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لدرجة متتع الأطفال يف الأ�سر
الأردنية بحقوقهم الرتبوية والثقافية والنف�سية واالجتماعية مرتبة تنازلي ًا
الرقم

املجال

4
1
3
2

احلقوق االجتماعية واملدنية
احلقوق الرتبوية
احلقوق النف�سية
احلقوق الثقافية
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي
4.25
4.12
4.12
3.76
4.07

االنحراف
املعياري
0.71
0.62
0.69
0.74
0.60

الرتبة
1
2
2
4

درجة
التمتع
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم (� )2أن درجة متتع االطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية كانت ب�شكل عام مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي (،)4.07
واالنحراف املعياري ( .)0.60وجاءت جميع جماالت الأداة بدرجة مرتفعة� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية لها بني ( .)3.76 -4.25وجاء جمال احلقوق االجتماعية واملدنية يف
الرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)4.25وانحراف معياري قدره ( .)0.71ويف الرتبة
الثانية جاء جمال احلقوق الرتبوية ،وجمال احلقوق النف�سية ،مبتو�سط ح�سابي قدره (،)4.12
وانحرافني معياريني ( ،)0.62و( )0.69على التوايل ،ويف الرتبة الرابعة والأخرية جمال
احلقوق الثقافية مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.76وانحراف معياري قدره ( .)0.74و يعزى
ذلك �إىل �أ�سباب متعددة ،من �أبرزها ما ي�أتي:
1ـ ت�أثر الأ�رس الأردنية بتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف الذي يحث على منح االطفال حقوقهم
ب�صورة كاملة غري منقو�صة .فالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة التي حتث على ذلك
كثرية جاءت لت�ؤكد �أهمية هذه احلقوق� ،سواء �أكان احلق يف حياة كرمية� ،أم احلق يف اختيار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ا�سم منا�سب�،أم احلق يف عي�ش كرمي�،أم احلق يف التعليم�،أم احلق يف التثقيف� ،أم احلق يف التمتع
باحلرية .ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاىل “ولينفق ذو �سعة من �سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما �أتاه اهلل”(�سورة لقمان ،الآية  ،)7وقوله تعاىل “وال تقتلوا �أوالدكم من �إمالق نحن
نرزقكم و�إياهم” (�سورة الأنعام ،الآية  )151وقوله تعاىل “و�إذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا
بني ال ت�رشك باهلل �إن ال�رشك لظلم عظيم” (�سورة لقمان ،الآية  .)13و�أحاديث الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم “طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم “ (رواه ابن ماجه) ،وقوله “من خرج
يف طلب العلم كان يف �سبيل اهلل حتى يرجع”(رواه الرتمذي) .وقوله “�إنكم تدعون يوم
القيامة ب�أ�سمائكم وب�أ�سماء �آبائكم ،ف�أح�سنوا �أ�سماءكم” ،وقوله “�أكرموا �أوالدكم و�أح�سنوا
�أدبهم”(.رواه �أحمد والرتمذي) وقوله عليه ال�سالم (كلكم راع وكلم م�س�ؤول عن رعيته،
فالوالد راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف مال زوجها وولده وم�س�ؤولة
عن رعايتها( ”...متفق عليه) ،وقول �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه “متى ا�ستعبدمت
النا�س ،وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا؟”.
2ـ العادات والتقاليد والقيم امل�ستمدة من الدين وتراث الأمة وجتارب الب�رشية ،وجميعها
ت�ؤكد حقوق الأطفال وحترتمها ،فالتعاون والإخاء والإيثار وال�صدق مع الآخرين ،وعدم
الغ�ش واحلث على التعليم واحرتام اجلار واحرتام حريات الآخرين وغريها جميعها جاءت
لت�ؤكد �أهمية حقوق الأطفال.
 3ـ املواثيق واملعاهدات الدولية التي تنادي بحقوق الإن�سان ،وعلى ر�أ�سها املنظمات الدولية،
كمنظمة حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة وحقوق الطفل وغريها .وتعد الأردن من الدول
املوقعة على هذه املعاهدات وامللتزمة مب�ضمونها والداعية �إىل ترويج �أفكارها ،التي حترتم
�إن�سانية الإن�سان،ومتنحه حقوقه كاملة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة خليل ( )2006التي بينت �أن الإ�سالم عالج حقوق
الطفولة من جميع جوانبها .واتفقت مع درا�سة بني حمد ( )2006التي �أظهرت وجود
تطبيق فعلي حلقوق الطفل يف الأردن .واتفقت مع نتائج درا�سة منظمة �إ�س �سي �أي (S.C.A,
) 2002التي بينت �أن ممار�سة الأطفال حلقوقهم الرتبوية والنف�سية واالجتماعية ترتاوح ما بني
املتو�سطة واملرتفعة.
واختلفت عن نتيجة درا�سة املند و�إدالند ) ،(Almond & Edland, 2006التي بينت �أن
ممار�سة الأطفال من �أ�صول �آ�سيوية حلقوقهم متدنية مقارنة مع الأطفال من �أ�صول �أمريكية.
واختلفت عن نتيجة درا�سة كيلكيللي ) ،(Kilkelly, 2007التي بينت عدم متتع الأطفال
يف ايرلندا بحقوقهم .وكذلك اختلفت عن درا�سة منظمة العفو الدولية (Amnesty
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 ،(International, 2003التي بينت عدم متتع الأطفال بحقوقهم يف الفلبني.
وجرى �أي�ض ًا ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحددت الرتب
والدرجة لفقرات كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة على النحو الآتي:

�أو ًال :جمال احلقوق االجتماعية واملدنية

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة التمتع يف جمال
احلقوق االجتماعية واملدنية مرتبة تنازلي ًا
الرقم

الفقرة

45

يلبي والداي احتياجاتي الأ�سا�سية (امل�صروف اليومي،
الو�ضع ال�صحي ،الغذاء ،الدواء).........
ي�شجعني والداي على االلتزام بالقيم النبيلة (ال�صدق،
الأمانة ،النزاهة).....
يقدم والداي يل احلماية من �أ�شكال العنف
اختار والداي يل ا�سما منا�سبا
ي�سعى والداي �إيل تنمية العادات االجتماعية الطيبة لدي
(م�ساعدة الآخرين ،امل�شاركة يف الأفراح والأتراح ،تهاين
العيد)
يبني والداي يل خماطر انحراف ال�سلوك اجلن�سي عن
التعاليم الإ�سالمية
مينحني والداي حق اال�ستمتاع بوقت الفراغ
يتيح والداي يل فر�ص تكوين �صداقات مع الآخرين
مينحني والداي حرية تتنا�سب مع عمري
يتيح والداي يل فر�ص التوا�صل مع الآخرين
يحر�ص والداي على م�شاركتي يف القرارات العائلية
الدرجة الكلية

42
47
37
43
41
38
39
40
46
44

املتو�سط
االنحراف الرتبة
احل�سابي املعياري

درجة
التمتع

4.57

0.84

1

مرتفعة

4.55

0.75

2

مرتفعة

4.45
4.44

0.90
1.01

3
4

مرتفعة
مرتفعة

4.36

0.91

5

مرتفعة

4.28

1.05

6

مرتفعة

4.20
4.08
4.07
4.06
3.72
4.25

2.06
1.09
1.06
1.02
1.17
0.71

7
8
9
10
11

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم ( � )3أن درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم يف جمال
احلقوق االجتماعية واملدنية كانت ب�شكل عام مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي (،)4.25
واالنحراف املعياري ( .)0.71وجاءت جميع فقرات هذا املجال بدرجة مرتفعة� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني ( .)3.72 -4.57وكان �أعلى املتو�سطات للفقرة (،)45
وهي“ :يلبي والداي احتياجاتي الأ�سا�سية (امل�رصوف اليومي ،والو�ضع ال�صحي ،والغذاء،
والدواء ”)...مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.57وانحراف معياري قدره ( )0.84وبدرجة
مرتفعة .ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة(“ )42ي�شجعني والداي على االلتزام بالقيم النبيلة
(ال�صدق ،الأمانة ،النزاهة)” ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)4.55وانحراف معياري قدره
( ،)0.75وبدرجة مرتفعة .ويف املرتبة الثالثة جاءت الفقرة (“ )47يقدم والداي يل احلماية
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يحثني والداي على عبادة اهلل وطاعته
يعلمني والداي اجتناب املحرمات
يعلمني والداي �آداب الإ�سالم
يحر�ص والداي على �أن يكونا قدوة �صاحلة يل

1
1
3
4

½

الرقم

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي
4.67
4.67
4.57
4.53

االنحراف
املعياري
0.71
0.70
0.77
0.81

الرتبة

درجة
التمتع
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

f
`

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ورتبة ودرجة التمتع يف
جمال احلقوق الرتبوية مرتبة تنازلي ًا
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من �أ�شكال العنف” ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.45وانحراف معياري قدره ()0.90
وبدرجة مرتفعة .ويف الرتبة الأخرية كانت الفقرة (“ )44يحر�ص والداي على م�شاركتي
يف القرارات العائلية” مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.72وانحراف معياري قدره ()1.17
وبدرجة مرتفعة .وجاءت قبلها الفقرة (“ )46يتيح والداي يل فر�ص التوا�صل مع الآخرين”،
مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.06وانحراف معياري قدره ( ،)1.02وبدرجة مرتفعة .ثم
جاءت قبلها الفقرة (“ )40مينحني والداي حرية تتنا�سب مع عمري” ،مبتو�سط ح�سابي قدره
( ،)4.07وانحراف معياري قدره ( ،)1.06وبدرجة مرتفعة.
وقد يعود ذلك �إىل حر�ص الأ�رس الأردنية على االهتمام والعناية بالأطفال ،ومنحهم
حقوقهم االجتماعية لأ�سباب عديدة منها :تعوي�ض النق�ص الذي مر به الآباء ،وحر�ص الآباء
على �أن يكون الأطفال ب�أح�سن حال منهم ،وطبيعة التناف�س القائمة بني �أفراد املجتمع ،فالكل
يحر�ص على �أن يكون �أبنا�ؤه متميزين و�أف�ضل من الآخرين .وقد يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل مت�سك
الأ�رس الأردنية وت�أثرها بتعامل الدين الإ�سالمي والعادات والتقاليد االجتماعية التي حتث على
التكافل االجتماعي ،وااللتزام بالقيم النبيلة ،كال�صدق والأمانة والنزاهة ،وح�سن اختيار
اال�سم ،وحق الأبناء على الآباء يف املعاملة ،والت�شاور يف �أمور احلياة،وم�شاركة الآخرين يف
الأفراح واالتراح ،وا�ستغالل الوقت ب�شيء نافع ...وغري ذلك.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ماريان ) (Marian, 2000التي بينت �أن ممار�سة
الأطفال يف املرحلة الثانوية يف هولندا حلقوقهم املدنية كانت عالية .واختلفت هذه النتيجة
عن نتيجة درا�سة هارت و�آخرين ) ،(Hart et al., 2008التي بينت �أن الأطفال املنحدرين من
ا�رس ذات طبقة اجتماعية متدنية يعانون من تدين ممار�ستهم حلقوقهم االجتماعية.
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الرقم

الفقرة

7
4
6
9
1

ي�شجعني والداي على موا�صلة تعليمي
يوفر والداي يل التعليم املنا�سب لقدراتي
يوفر والداي يل اجلو املنا�سب للدرا�سة
يحرتم والداي مبادراتي التي �أقوم بها
ي�ستخدم والداي �أ�سلوب الرتبية باحلوار
يوفر والداي يل املراجع الرتبوية التي احتاجها يف
درا�ستي
ي�ستخدم والداي �أ�سلوب الرتبية بالأحداث (كل
حدث �أو موقف يت�ضمن در�سا) �أخذ العربة
والعظة
يتابع والداي م�ستواي الدرا�سي مع �إدارة املدر�سة
واملعلمني
ي�ستخدم والداي �أ�سلوب الرتبية بالق�صة لأن فيها
ت�شويقا
الدرجة الكلية

8
2
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13
3

الرتبة

درجة
التمتع
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

املتو�سط
احل�سابي
4.53
4.24
4.12
3.96
3.95

االنحراف
املعياري
0.91
1.01
1.00
0.95
1.04

4
6
7
8
9

3.91

1.11

10

مرتفعة

3.73

1.11

11

مرتفعة

3.48

1.24

12

متو�سطة

3.21

1.33

13

متو�سطة

4.12

0.62

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم (� )4أن درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم يف جمال
احلقوق الرتبوية كانت ب�شكل عام مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)4.12واالنحراف
املعياري ( .)0.62وجاءت جميع فقرات هذا املجال بدرجة مرتفعة� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني ( ،)3.21 -4.67وكان �أعلى املتو�سطات لكل من الفقرة
( )10والفقرة ( ،)12وهما“ :يحثني والداي على عبادة اهلل وطاعته” ،و “يعلمني والداي
اجتناب املحرمات” ،مبتو�سط ح�سابي ( )4.67وانحراف معياري ( )0.71و ()0.70
على الرتتيب ،وبدرجة مرتفعة .ويف الرتبة الثالثة جاءت الفقرة (“ )11يعلمني والداي �آداب
الإ�سالم” مبتو�سط ح�سابي ( )4.57وانحراف معياري ( ،)0.77وبدرجة مرتفعة .ويف
الرتبة الأخرية كانت الفقرة (“ )3ي�ستخدم والداي �أ�سلوب الرتبية بالق�صة لأن فيها ت�شويقا”،
مبتو�سط ح�سابي ( )3.21وانحراف معياري ( ،)1.33وبدرجة متو�سطة .وجاءت قبلها
الفقرة(“ )13يتابع والداي م�ستواي الدرا�سي مع �إدارة املدر�سة واملعلمني” ،مبتو�سط ح�سابي
( )3.48وانحراف معياري ( ،)1.24وبدرجة متو�سطة ،ثم جاءت قبلها الفقرة ()2
“ي�ستخدم والداي �أ�سلوب الرتبية بالأحداث (كل حدث �أو موقف يت�ضمن در�سا) �أخذ العربة
والعظة” ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.73وانحراف معياري ( ،)1.11وبدرجة مرتفعة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

وقد يعزى ذلك �إىل انت�شار م�ساحة التعليم يف ال�ساحة الأردنية ،وانعكا�سه على �سلوكيات
�أفراد املجتمع ،فالآباء يحرتمون رغبات الأبناء ،ويطمحون �أن يلبوا حاجاتهم الرتبوية
والتعليمية� ،إذ ي�صلون �إىل و�ضع �أف�ضل مما هم عليه ،وي�ستطيعون �أن يكملوا درا�ساتهم اجلامعية
والعليا .وهذا لي�س بغريب على ال�شعب الأردين� ،إذا ما علمنا �أن الأردن من �أكرث الدول التي
ينت�رش فيها التعليم .ففي الأردن �أكرث من خم�س وع�رشين جامعة ،ون�سبة التعليم تفوق ،%95
على الرغم من م�ساحته ال�صغرية .ويتم�سك �أفراد املجتمع الأردين باملبادئ النبيلة التي حث
عليها الإ�سالم ،كااللتزام بالآداب ،واجتناب املحرمات ،والت�شجيع على التعليم امتثا ًال لقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم “طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم” (رواه ابن ماجه) ،وقوله
عليه ال�صالة و ال�سالم “من �سلك طريق ًا يطلب فيه علم ًا �سلك اهلل به طريق ًا من طرق اجلنة،
و�إن املالئكة لت�ضع �أجنحتها ر�ض ًا لطالب العلم( ”...رواه �أبو داود) .والقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية يحثان على التعليم ،فكانت �أول كلمة �إىل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم “اقر�أ”.
ويق�سم اهلل تعاىل بالقلم فيقول “ن والقلم وما ي�سطرون”.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حما�سنه ( ،)1999التي بينت �أن �أ�رس الطلبة املتفوقني
تعمل على م�ساعدة الأبناء يف حل امل�شكالت التي تواجههم يف املدر�سة .واتفقت مع درا�سة
النعيمات ( ،)2007التي بينت م�شاركة الأ�رسة يف تعليم الطفل الأكادميي وتطويره .واتفقت
مع نتائج درا�سة ماريان ) ،(Marian, 2000التي بينت �أن ممار�سة الأطفال يف املرحلة الثانوية
يف هولندا حلقوقهم الرتبوية كانت عالية .واختلفت عن نتيجة درا�سة كيلكيللي (Kilkelly,
) ،2007التي بينت عدم متتع الأطفال يف ايرلندا بحقوقهم التعليمية.
وفيما يتعلق بالفقرات التي ح�صلت على درجة متتع متو�سطة واملتعلقة مبتابعة الآباء م�ستوى
�أبنائهم الدرا�سي مع �إدارة املدر�سة ،وا�ستخدام �أ�سلوب الرتبية بالق�صة،ف�إن �أ�سباب هذه النتيجة
قد يعود �إىل ان�شغال معظم الآباء بالعمل ،وعدم وجود الوقت الكايف ملراجعة �إدارة املدر�سة
واالطمئنان على م�ستوى �أبنائهم .ورمبا يعود �إىل التغريات التي طر�أت على الأ�رس العربية
نتيجة التدفق املعريف ،الأمر الذي �أدى �إىل ان�شغال �أفراد الأ�رسة ،وعدم التقائهم على الطاولة
امل�ستديرة ،كما كان يف ال�سابق .وال�سبب نف�سه رمبا لعدم ا�ستخدام �أ�سلوب الق�ص�ص للأبناء،
ق�ص�صا مفيدة� ،أو رمبا جلهل كثري
�أو لعدم معرفة بع�ض الآباء هذا الأ�سلوب� ،أو لعدم حفظهم
ً
من الآباء ب�أهمية هذا الأ�سلوب.

125

``¿

2010 000```e
-2

درجة متتع الأطفال يف الأ�سر الأردنية بحقوقهم

ثانيا :جمال احلقوق النف�سية

126

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .تي�سري اخلوالدة ،د� .أكرم �أبو �إ�سماعيل ،د� .صدام دراو�شة

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ورتبة ودرجة التمتع يف
جمال احلقوق النف�سية مرتبة تنازلي ًا
الرقم

الفقرة

26
30
34
31
27
35
25
36

يعاملني والداي بالرحمة
يعزز والداي ثقتي بنف�سي
ميتدحني والداي عند قيامي ب�أعمال جيدة
يتعامل والداي بالعدل بيني وبني �إخوتي
يبتعد والدي عن �إحراجي �أمام الآخرين
ي�شجعني والداي على القيام بالأن�شطة املحمودة
ي�سمح والداي يل بالرتفيه عن نف�سي
يظهر والداي القبول ملا �أقوم به من ن�شاط منا�سب
يح�سن والداي التعامل معي عند مالحظتهم ت�صرفات
غري منا�سبة
يطلعني والداي على كل الأمور التي لها عالقة بي
يبتعد والدي عن �إكراهي على �أمور ال �أرغبها
يراعي والداي حالتي النف�سية عند تقدمي الن�صح
والإر�شاد
الدرجة الكلية

33
29
28
32

الرتبة

درجة
التمتع
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

املتو�سط
احل�سابي
4.36
4.29
4.29
4.24
4.18
4.16
4.07
4.04

االنحراف
املعياري
0.86
0.95
0.95
1.02
1.03
0.96
1.07
0.96

1
2
2
4
5
6
7
8

4.00

0.96

9

مرتفعة

3.95
3.94

1.04
1.03

10
11

مرتفعة
مرتفعة

3.93

1.04

12

مرتفعة

4.12

0.69

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم (� )5أن درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم يف جمال
احلقوق النف�سية كانت ب�شكل عام مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)4.12واالنحراف
املعياري ( .)0.69وجاءت جميع فقرات هذا املجال بدرجة مرتفعة� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني ( .)3.93 -4.36وكان �أعلى املتو�سطات للفقرة ()26
وهي“ :يعاملني والداي بالرحمة” ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.36وانحراف معياري ()0.86
وبدرجة مرتفعة .ويف املرتبة الثانية جاءت كل من الفقرة ( )30و الفقرة ( )34وهما “يعزز
والداي ثقتي بنف�سي” و “ميتدحني والداي عند قيامي ب�أعمال جيدة” ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)4.29وانحراف معياري ( )0.95لكليهما وبدرجة مرتفعة .ويف الرتبة الأخرية جاءت
الفقرة (“ )32يراعي والداي حالتي النف�سية عند تقدمي الن�صح والإر�شاد” ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.93وانحراف معياري ( ،)1.04وبدرجة مرتفعة.
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16
21
19

4.25
4.14
3.91

0.98
0.92
1.10

3
4
5

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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4.31

0.87

2

مرتفعة
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ينمي والداي لدي احرتام ر�أي الآخرين
ينمي والداي لدي حقائق الوجود الكربى (من خالق مدبر
وكون م�سخر و�إن�سان ذي ر�سالة وحياة ابتالء يف الدنيا
متهيدا حلياة جزاء يف الآخرة)
يحر�ص والداي على حمايتي من املعلومات ال�ضارة
يقدم يل والداي ثقافة �صحية حتميني من الأمرا�ض
يتيح والداي يل حرية التعبري عن �آرائي

½

الرقم

الفقرة

املتو�سط
االنحراف الرتبة
احل�سابي املعياري
1
0.79
4.38

درجة
التمتع
مرتفعة

f
`

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ورتبة ودرجة التمتع يف
جمال احلقوق الثقافية مرتبة تنازلي ًا

```Y

رابع ًا :جمال احلقوق الثقافية

10

`¡U

ورمبا يعزى ذلك �إىل �إدراك الأهل يف املجتمع الأردين لأهمية احلقوق النف�سية التي تنعك�س
بدورها على م�ستوى الأبناء وتعليمهم وتثقيفهم ،و�أن يعي�شوا �أجواء �صحية بعيدة كل البعد
عن امل�شاكل النف�سية ،كاخلوف وعدم الر�ضا والقلق وال�رصاع وغريها.من هنا جند �أن الآباء
يحاولون �أن يهيئوا كل ال�سبل من �أجل ان ينعم الأبناء بالراحة النف�سية واالطمئنان وعدم
التوتر واملعاملة احل�سنة وغريها .لذا جاءت درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية باحلقوق
النف�سية بدرجة مرتفعة
ورمبا يعزى ذلك �إىل متا�سك الأ�رس الأردنية،و�شيوع الأجواء الإيجابية التي ت�شبع حاجة
الأبناء النف�سية ،وتبعدهم عن الأمرا�ض النف�سية.وبالنتيجة جندهم يتمتعون بحقوقهم النف�سية
بدرجة مرتفعة .ين�ضاف �إىل ذلك اهتمام الوالدين ب�إعطاء الأطفال يف �سن املراهقة بع�ض
امل�س�ؤوليات التي ت�سهم يف بناء الثقة بالنف�س ،وجعلهم قادرين على اتخاذ القرار املنا�سب.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حما�سنة ( ،)1999التي بينت �أن ا�رس الطلبة املتفوقني
ت�ستخدم �أ�سلوب التفاعل الدميقراطي مع الأبناء .واختلفت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة
حما�سنه ( ،)1999التي بينت ا�ستخدام �أ�رس الطلبة ال�ضعاف لأ�سلوب التوبيخ حيال �سلبيات
�أبنائهم  ,وا�ستخدام �أ�سلوب العقوبات عند تق�صريهم .واختلفت عن نتيجة درا�سة هارت
و�آخرين ) ،(Hart et al., 2008التي بينت �أن الأطفال من �أ�رس فقرية يعانون من تدين ممار�ستهم
حلقوقهم النف�سية .واختلفت عن نتيجة درا�سة كيلكيللي ) ،(Kilkelly, 2007التي بينت عدم
متتع الأطفال يف ايرلندا بحقوقهم النف�سية.
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د .تي�سري اخلوالدة ،د� .أكرم �أبو �إ�سماعيل ،د� .صدام دراو�شة

الرقم

الفقرة

24

يحر�ص والداي على ا�ستفادتي من ايجابيات االنرتنت
يوفر والداي يل �سبل احل�صول على املعلومات الثقافية
املفيدة
يوجهني والداي نحو م�شاهدة الربامج التلفزيونية
الثقافية
ي�شجعني والداي على االطالع على ثقافات الدول الأخرى
ي�شجعني والداي على مطالعة ال�صحف
ي�شجعني والداي على ح�ضور اللقاءات الثقافية
الدرجة الكلية

15
18
20
17
14

املتو�سط
االنحراف الرتبة
احل�سابي املعياري
6
1.27
3.67

درجة
التمتع
مرتفعة

3.66

1.18

7

متو�سطة

3.48

1.24

8

متو�سطة

3.38
3.16
3.07
3.76

1.22
1.29
1.27
0.74

9
10
11

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم (� )6أن درجة متتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم يف جمال
احلقوق الثقافية كانت ب�شكل عام مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)3.76واالنحراف
املعياري ( .)0.74و تراوحت فقرات هذا املجال بني الدرجة املرتفعة واملتو�سطة� ،إذ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية للفقرات بني ( .)3.07 -4.38و كان �أعلى املتو�سطات
للفقرة ( )23وهي“ :ينمي والداي لدي احرتام ر�أي الآخرين” ،مبتو�سط ح�سابي (،)4.38
وانحراف معياري ( )0.79وبدرجة مرتفعة .وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرة (“ )22ينمي
والداي لدي حقائق الوجود الكربى (من خالق مدبر وكون م�سخر و�إن�سان ذي ر�سالة وحياة
ابتالء يف الدنيا متهيدا حلياة جزاء يف الآخرة)” ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.31وانحراف معياري
( ،)0.87وبدرجة مرتفعة .ويف الرتبة الثالثة الفقرة(“ )16يحر�ص والداي على حمايتي
من املعلومات ال�ضارة ” ،مبتو�سط ح�سابي ( )4.25وانحراف معياري ( ،)0.98وبدرجة
مرتفعة ،ويف الرتبة الأخرية جاءت الفقرة (“ )14ي�شجعني والداي على ح�ضور اللقاءات
الثقافية” ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.07وانحراف معياري ( ،)1.27وبدرجة متو�سطة.
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل حر�ص الأ�رس الأردنية على تثقيف الأبناء يف كثري من
الق�ضايا ،وبخا�صة املتعلقة منها بحقائق الوجود واالحرتام واحلماية من املعلومات ال�ضارة
وغري املفيدة .وكذلك حر�صهم على ا�ستفادة الأبناء من �إيجابيات االنرتنت كونه �أ�صبح
متوافراً لدى ال�شباب من خالل املنازل واملقاهي وغريها .فالأ�رس الأردنية حتر�ص على حماية
الأطفال من املعلومات ال�ضارة .وهذا ما �أكدته تعاليم الإ�سالم ،فعن جابر بن عبدا هلل قال:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم “�سلوا اهلل علم ًا نافع ًا وتعوذوا باهلل من علم ال ينفع” .فحق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الطفل يف احل�صول على املعلومات املفيدة يف وقتنا احلا�رض الذي تعددت فيه و�سائل عر�ض
املعلومات �أ�صبحت �رضورة ملحة� .أو نتيجة تناف�س الأ�رس فيما بينها لأعداد الأبناء ب�صورة
�أف�ضل مما كان عليه الآباء.
�أما الفقرات التي جاءت �ضمن امل�ستوى املتو�سط ،فعلى الرغم من حر�ص الآباء على تثقيف
�أبنائهم �إال �أنه ما زال هناك بع�ض التحفظات النابعة من القناعات الدينية ببطء االنفتاح على
الآخر ،وم�شاهدة بع�ض برامج التلفزيون الثقافية ،واالطالع على ثقافات الدول الأخرى.
وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة بني حمد ( ،)2006التي بينت �أن الطفل ال
ي�ستطيع �أن يعرب عن �آرائه.
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ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

احلقوق الثقافية
احلقوق النف�سية
احلقوق االجتماعية
واملدنية
الدرجة الكلية
* (.)0.05 ≤ α

518

3.505-

*0.000

518

3.558-

*0.000

518

3.276-

*0.001

518

3.506-

*0.000
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احلقوق الرتبوية

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

185
335
185
335
185
335
185
335
185
335

518

1.946-

*0.052

`G Ä

املجال

اجلن�س العدد

املتو�سط
احل�سابي
4.05
4.16
3.61
3.85
3.98
4.20
4.12
4.33
3.95
4.14

االنحراف
املعياري
0.62
0.61
0.73
0.73
0.73
0.65
0.78
0.65
0.63
0.57

درجات
احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

½

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والقيمة التائية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س

f
`

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،و ا�ستخدم االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

```Y

�أ ـ متغري اجلن�س(ذكور� ،إناث)

`¡U

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف درجة متتع االطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية باختالف اجلن�س ،وال�سكن ،ودخل الأ�رسة؟
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )7إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≤ αبني املتو�سطني احل�سابيني لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س،
يف جماالت احلقوق الرتبوية،واحلقوق الثقافية ،والنف�سية ،واالجتماعية واملدنية ،والدرجة
الكلية ا�ستنادا �إىل قيمة (ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت ( )3.506-للدرجة الكلية ،ومب�ستوى
داللة ي�ساوي ( ،)0.000و( )1.946-ملجال احلقوق الرتبوية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي
( .)0.052و ( )3.505-ملجال احلقوق الثقافية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي (،)0.000
و ( )3.558-ملجال احلقوق النف�سية ( ،)0.66ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( ،)0.000و
( )3.276-ملجال االجتماعية واملدنية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( .)0.001وكان الفرق
يف تلك املجاالت والدرجة الكلية لتلك احلقوق ل�صالح الإناث بدليل ارتفاع متو�سطاتهن
احل�سابية عن متو�سطات الذكور.
ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �إدراك الأهل يف الأ�رس الأردنية �إىل �أهمية دور البنت يف
املجتمع ،ومنحها حقوقها الرتبوية والثقافية والنف�سية واالجتماعية بدرجة �أعلى من الولد.
وقد يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل منح البنت يف الأ�رس الأردنية عناية واهتما ًما �أكرب حتى ت�ستطيع بناء
نف�سها و�شق طريقها وت�أمني م�ستقبلها ،لكونها بحاجة �إىل ذلك �أكرث من الولد الذي ي�ستطيع
�أن يعتمد على نف�سه .وهذا ي�أتي نتيجة قلق الكثري من الأ�رس الأردنية على م�ستقبل البنت.

ب -متغري مكان ال�سكن (قرية ،مدينة)

جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة،
تبع ًا ملتغري ال�سكن ،وجرى ا�ستخدام االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني ،واجلدول رقم ()8
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والقيمة التائية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري ال�سكن
املجال
احلقوق الرتبوية
احلقوق الثقافية
احلقوق النف�سية

ال�سكن

العدد

مدينة
قرية
مدينة
قرية
مدينة
قرية

286
234
286
234
286
234

املتو�سط
احل�سابي
4.15
4.09
3.87
3.64
4.17
4.06

االنحراف
املعياري
0.63
0.60
0.72
0.74
0.62
0.76

درجات
احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

518

1.089

0.276

518

3.612

*0.000

518

1.748

0.081

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )8إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≤ αبني املتو�سطني احل�سابيني لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري
ال�سكن ،يف جمال احلقوق الثقافية ،والدرجة الكلية فقط ،ا�ستنادا �إىل قيمة(ت) املح�سوبة� ،إذ
بلغت ( )2.355للدرجة الكلية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( ،)0.019و ( )3.612ملجال
احلقوق الثقافية ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( .)0.000وكان الفرق يف جمال احلقوق الثقافية،
والدرجة الكلية لتلك احلقوق ل�صالح �سكان املدن ،بدليل ارتفاع متو�سطاتهم احل�سابية عن
متو�سطات �سكان القرى.
ويعزى ذلك �إىل �أن املدينة فيها خيارات ثقافية �أكرث من القرية� .أي ي�ستطيع الفرد �أن
يتمتع بحقوقه يف ظل م�ؤ�س�سات متعددة ،و ي�ستطيع االبن �أن ينتقل وميار�س هواياته الثقافية
واالجتماعية وغريها يف ظل بدائل متعددة تفتح له �آفاق وا�سعة ومتعددة نظراً لوجود
م�ؤ�س�سات ثقافية متعددة مثل مواقع الإنرتنت ودور ال�سينما والأماكن الرتفيهية وغريها.يف
حني جند �أن مثل هذه الأمور قليلة �أو غري موجودة لدى �سكان القرية ،ولكن �سكان القرية
�أي�ضا يتمتعون بحقوقهم يف ظل الإمكانات املتاحة.
و مل يظهر فرق ذو داللة بني املتو�سطني احل�سابيني لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري
ال�سكن ،يف جماالت احلقوق الرتبوية ،والنف�سية ،واالجتماعية واملدنية ،ا�ستناداً �إىل قيمة
(ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت ( )1.089للحقوق الرتبوية،ومب�ستوى داللة ي�ساوي (،)0.276
و( )1.748للحقوق النف�سية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( ،)0.081و( )1.823للحقوق
االجتماعية واملدنية ،ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( .)0.069وهذه القيم غري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة (.)0.05 ≤ α
وقد يعود ذلك �إىل حر�ص �سكان املدينة والقرية على حد �سواء،يف ت�أمني هذه احلقوق
للأبناء.ومن هنا ال توجد فروق بني �سكان القرية واملدينة.

10
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*(.)0.05 ≤ α

518

2.355

*0.019

```Y

الدرجة الكلية

518

1.823

0.069
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احلقوق االجتماعية
واملدنية

مدينة
قرية
مدينة
قرية

286
234
286
234

درجات
احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

`¡U

املجال

ال�سكن

العدد

املتو�سط
احل�سابي
4.30
4.19
4.12
4.00

االنحراف
املعياري
0.65
0.77
0.57
0.64
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جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة،
تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة ،واجلدول رقم ( )9يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا
ملتغري دخل الأ�سرة
املجال
احلقوق الرتبوية
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احلقوق الثقافية

احلقوق النف�سية

احلقوق االجتماعية
واملدنية

الدرجة الكلية

دخل الأ�سرة
�أقل من  200دينار
من 200 -اقل من 400دينار
من 400 - 600دينار
�أكرث من  600دينار
�أقل من  200دينار
من 200 -اقل من 400دينار
من 400 - 600دينار
�أكرث من  600دينار
�أقل من  200دينار
من  - 200-اقل من 400دينار
من 400 - 600دينار
�أكرث من  600دينار
�أقل من  200دينار
من  200-اقل من 400دينار
من 400 - 600دينار
�أكرث من  600دينار
�أقل من  200دينار
من 200 -اقل من 400دينار
من 400 - 600دينار
�أكرث من  600دينار

العدد
102
169
99
150
102
169
99
150
102
169
99
150
102
169
99
150
102
169
99
150

املتو�سط احل�سابي
3.95
4.12
4.12
4.24
3.52
3.71
3.82
3.94
3.93
4.13
4.07
4.28
4.02
4.25
4.30
4.38
3.86
4.06
4.08
4.21

االنحراف املعياري
0.74
0.51
0.60
0.62
0.85
0.69
0.65
0.72
0.86
0.64
0.71
0.56
0.90
0.62
0.62
0.67
0.76
0.52
0.57
0.55

يظهر من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ،لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة لتمتع الأطفال يف الأ�رس الأردنية بحقوقهم الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية .وللتحقق من �أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ذات
داللة �إح�صائية تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة ،جرى تطبيق حتليل التباين الأحادي (Way One
 .)ANOVAواجلدول رقم ( )10يبني نتائج االختبار.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
حتليل التباين للفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة للحقوق الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية تبع ًا ملتغري دخل الأ�سرة
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احلقوق االجتماعية
واملدنية

*0.001
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احلقوق النف�سية

2.527
0.464

5.444

*0.000
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احلقوق الثقافية

3.813
0.523

7.286

*0.003
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2.639
0.486

5.429

*0.001

2.485
0.349

7.122

*0.000

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )10إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αبني متو�سطات �إجابات �أفراد الدرا�سة للحقوق الرتبوية
والثقافية والنف�سية واالجتماعية تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة ،يف املجاالت كافة ،والدرجة الكلية،
ا�ستنادا �إىل قيم (ف) املح�سوبة� ،إذ بلغت ( ،)7.122ومب�ستوى داللة ي�ساوي ()0.000
للدرجة الكلية ،و ( ،)4.679ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( )0.003ملجال احلقوق الرتبوية،
و ( ،)7.286ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( )0.000ملجال احلقوق الثقافية ،و(،)5.444
ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( )0.001ملجال احلقوق االجتماعية واملدنية .ونظراً لوجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �إجابات �أفراد الدرا�سة للحقوق الرتبوية والثقافية والنف�سية
واالجتماعية تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة ،يف املجاالت كافة ،والدرجة الكلية فقد جرى تطبيق
اختبار �شفيه ملعرفة عائدية الفروق ،واجلدول رقم ( )11يبني النتائج.

`d G h ``Ç`»`d G

احلقوق الرتبوية

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

5.22
191.886
197.106
11.439
270.037
281.476
7.582
239.539
247.121
7.917
250.823
258.739
7.456
180.048
187.503

3
516
519
3
516
519
3
516
519
3
516
519
3
516
519

1.74
0.372

4.679

م�ستوى
الداللة

`¡U

املجال

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

قيمة(ف)
املح�سوبة
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اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار �شافيه للمقارنات البعدية للفروق بني �إجابات �أفراد
عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري دخل الأ�سرة
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املجال

الدخل

املتو�سط
احل�سابي

احلقوق
الرتبوية

�أكرث من  600دينار
من 400 - 600دينار
من 200 -اقل 400دينار
�أقل من  200دينار

4.24
4.12
4.12
3.95
املتو�سط
3.94
3.82
3.71
3.52

احلقوق
الثقافية
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املتو�سط
4.28
4.13
4.07
3.93

احلقوق
النف�سية

�أكرث من  600دينار
من 400 - 600دينار
من  200-اقل400
�أقل من  200دينار

احلقوق
االجتماعية
واملدنية

�أكرث من  600دينار
من 400 - 600دينار
من 200 -اقل400
�أقل من  200دينار

4.38
4.30
4.25
4.02

�أكرث من  600دينار
من 400 - 600دينار
من 200 -اقل400
�أقل من  200دينار

4.21
4.08
4.06
3.86

املتو�سط

الدرجة الكلية

�أكرث من
 600دينار
4.24
-

من -400
 600دينار
4.12
0.12
-

من200 -
اقل من400
4.12
0.12
0.00
-

3.94
-

3.82
0.12
-

3.71
0.23
0.11
-

�أكرث من من 200 -من -400
 600دينار اقل من 600 400دينار
4.07
4.13
4.28
0.21
0.15
0.06
�أكرث من
 600دينار
4.38
-

من -400
 600دينار
4.30
0.08
-

من200 -
اقل من400
4.25
0.13
0.05
-

4.21
-

4.08
0.13
-

4.06
0.11
0.02
-

�أقل من
 200دينار
3.95
*0.29
0.17
0.17
3.52
*0.42
0.30
0.09
�أقل من
 200دينار
3.93
*0.35
0.20
0.14
�أقل من
 200دينار
4.02
*0.36
*0.28
0.23
3.86
*0.35
0.22
0.20
-

ي�شري اجلدول رقم (� )11إىل �أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة
الدرا�سة تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة كانت على النحو الأتي:
 -ل�صالح من دخلهم ال�شهري �أكرث من  600دينار عند مقارنتهم مع من دخلهم ال�شهري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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التو�صيات

�أظهرت النتائج متتع الأطفال مبعظم احلقوق الرتبوية والثقافية واالجتماعية واملدنية
والنف�سية يف الأ�رس الأردنية بدرجة مرتفعة،ويو�صي الباحثون الأ�رس الأردنية ابتداء االطالع
على نتائج هذه الدرا�سة لتعزيز موقفهم.ويو�صي الباحثون يف �ضوء النتائج مبا ي�أتي :
 التوا�صل مع الإدارات املدر�سية ملتابعة امل�ستوى الدرا�سي لأبنائهم. ت�شجيع الأبناء على االطالع على ثقافات الدول الأخرى. ت�شجيع الأطفال على مطالعة ال�صحف وح�ضور اللقاءات الثقافية. توجيه الأطفال نحو م�شاهدة الربامج التلفزيونية الثقافية. �إجراء املزيد من الدرا�سات التي تبحث يف �أ�سباب متتع الأطفال بحقوقهم يف الأ�رس الأردنيةبدرجة مرتفعة.

املراجع

الأمم املتحدة .)1989( .االتفاقية الدولية حلقوق الطفل .نيويورك :الأمم املتحدة.
بندق ،وائل �أنور ( )2004املر�أة والطفل وحقوق الإن�سان .الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي.
بني حمد ،رائد عبدالكرمي ( .)2006التطبيقات الفعلية حلقوق الطفل يف املدار�س اخلا�صة بالأردن
من وجهة نظر املعلمني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

�أقل من  200دينار يف جمال احلقوق الرتبوية والثقافية والنف�سية ،والدرجة الكلية للمجاالت
مع ًا.
 ول�صالح من دخلهم ال�شهري �أكرث من  600دينار ،بالإ�ضافة �إىل من دخلهم ال�شهريبني  600 -400دينار عند مقارنتهم مع من دخلهم ال�شهري �أقل من  200دينار يف جمال
احلقوق االجتماعية واملدنية.ويعلل ذلك ب�أن الأطفال يف الأ�رس املي�سورة ي�ستطيعون التمتع
بحقوقهم ب�صورة �أكرث ،لأن حاجاتهم تلبى ويح�صلون على ما يريدون ،ولذلك جندهم ال
يواجهون م�شكلة يف متتعهم بحقوقهم .و الو�ضع االقت�صادي للأ�رسة ينعك�س على درجة
متتعها بحقوقها ،فكلما كانت الأ�رس مي�سورة ا�ستطاعت �أن حت�صل على حقوقها ب�صورة �أف�ضل
و�أي�رس .وهذا ال يعني �أن �أطفال الأ�رس الأقل دخال ال يتمتعون بحقوقهم ،ولكن خيارات
التمتع تبقى �أقل .وهذا ما �أ�شارت �إليه النتيجة من فروق ب�سيطة بني �أ�صحاب الدخل العايل
واملنخف�ض ول�صالح الدخل املرتفع.
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خليل� ،أماين وحيد ( .)2006الآثار الرتبوية والنف�سية حلقوق الطفل يف ال�رشيعة الإ�سالمية واتفاقية
حقوق الطفل لعام  ،1989ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد ،الأردن
الري�سوين� ،أحمد والزحيلي ،حممد ( .)2002حقوق الإن�سان حمور مقا�صد ال�رشيعة (ط.)1
العدد  ،.87قطر :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
ال�شدي� ،إبراهيم بن عبدالعزيز ( ،)2006حقوق الأطفال �ضمانها واجب وا�ستثمارها للم�ستقبل
(ط .)1الريا�ض :م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية.
علي� ،سعيد �إ�سماعيل ( ،)2007كيف نربي �أطفالنا؟ ال�سل�سلة الطبية ،العدد  279دي�سمرب،
القاهرة :دار �أخبار اليوم.
حما�سنة� ،أحمد حممد ( ،)1999دور الأ�رسة يف التفوق الدرا�سي لأبنائها :مقارنة بني �أ�رس الطلبة
املتفوقني و�أ�رس الطلبة ال�ضعاف .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد،
الأردن.
املقو�سي ،يا�سني علي حممد ( ،)1997حقوق الطفولة يف ال�رشيعة الإ�سالمية و�أثرها يف وقاية
الأحداث من اجلرمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
النعيمات� ،سناء يو�سف (� ،)2007أمناط م�شاركة الأ�رسة يف التعلم املدر�سي وعالقتها باملهارات
االجتماعية والأكادميية الأ�سا�سية لطلبة ال�صف الثالث يف مدينة عمان� .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
وطفة ،علي �أ�سعد والرمي�ضي ،خالد ( ،)2004الرتبية والطفولة ت�صورات علمية وعقائدة نقدية
(ط .)2بريوت :جمد امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش والتوزيع.
Almond, D. & Edlund, L. (2006). Asian american families appear to choose
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and violations of children’s rights. London: Press office
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ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية -جامعة الإمارات العربية املتحدة
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مهارات التمثيل الريا�ضي و�إجراء العمليات احل�ساب ّية
لدى طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
د .عثمان نايف ال�سواعي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية -جامعة الإمارات العربية املتحدة
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س على �أ�سئلة احلل
و�أ�سئلة التمثيل وفح�ص الفرق بني �أداء الذكور والإناث على نوعي الأ�سئلة ،ومقارنة �أدائهم
عليهما .تكونت عينة الدرا�سة من  416طالب ًا وطالبة من �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات.
ا�ستخدم يف الدرا�سة اختبار من ع�رشين �س�ؤاال :ن�صفها على �شكل �أ�سئلة حل ون�صفها على
ت�ضمن كل منهما خم�سة �أ�سئلة حل وخم�سة
�شكل �أ�سئلة متثيل .مت جتزئة االختبار �إىل جزئني ّ
�أ�سئلة متثيل بحيث ال يكون �س�ؤال احلل ونظريه �س�ؤال التمثيل يف اجلزء نف�سه .مت تطبيق
اجلزئني على �أفراد العينة يف يومني خمتلفني بفا�صل زمني قدره �أ�سبوع واحد� .أظهرت
نتائج الدرا�سة تذبذب �أداء الطالب على �أ�سئلة احلل ح�سب �صعوبتها وتدني ًا عام ًا يف �أدائهم
على �أ�سئلة التمثيل .مل تظهر النتائج �أية فروقات يف �أداء الطالب تبع ًا للجن�س على �أي من
نوعي الأ�سئلة ،وقد كانت الفروق بني �أداء �أفراد العينة على نوعي الأ�سئلة جوهري ًة يف
ثمانية �أ�سئلة من �أ�صل ع�رشة ل�صالح �أ�سئلة احلل.
الكلمات املفتاحية :الآثار النف�سية ،التمثيل الريا�ضي ،املهارات احل�سابية ،التعلم من �أجل الفهم.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/15 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/11/8 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

141

2010  �سبتمرب3  العدد11 املجلد

Representational and Calculational Skills of Grade Six Students

Abstract

G Ä`
½

f
`

`d G h ``Ç`»`d G

``¡
``````Y GC I``

```Y

`¡U

¿``

10

Dr. Othman N. Alsawaie
Dept. of Curriculum & Instruction
College of Education- United Arab Emirates University

2010 000```e
-2

This study aimed at examining grade six students’ level of performance on
solution and representation problems, gender differences, and comparing performances on the two types of problems. The sample of the study consisted of
416 male and female sixth graders from Abu Dhabi, United Arab Emirates. A
20-item test was used in this study. Half of the items were solution items and
the other half were representation items. The test was divided into two parts
such as no two corresponding representation and solution items were included
in the same part. Results revealed that students’ performance on solution items
varied according to item difficulty. On representation items, performance was
notably low. No gender differences in performance were found. Students’ performance on solution items was better than that on representation items in
eight cases out of ten.
Key words: mathematical representation, calculation skills, learning for understanding.
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مهارات التمثيل الريا�ضي و�إجراء العمليات احل�ساب ّية
لدى طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
د .عثمان نايف ال�سواعي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية -جامعة الإمارات العربية املتحدة

املقدمة

الريا�ضيات بالتع ّلم من �أجل الفهم بعيداً عن احلفظ ال�صم
مع تزايد اهتمام تربويي
ّ
الريا�ضية ،فقد برز التمثيل الريا�ضي Mathematical representation
للأفكار واملفاهيم
ّ
الريا�ضيات وتع ّلمها .والتمثيل ح�سب نظرية بري�س (Peirce,
كمو�ضوع حيوي يف تعليم
ّ
)1995, 1991هو ا�ستخدام �شيء ليم ّثل �شيئا �آخر .فالكائنات  Objectsوالرموز املكتوبة
واللغة ال�شفوية والأفعال وحتى امل�شاعر ميكن ا�ستخدامها كتمثيالت .Representations
الريا�ضيات هو ا�ستخدام �أ�شياء مثل الكلمات واجلداول والر�سومات واملواد
والتمثيل يف
ّ
الريا�ضيات �إىل
املح�سو�سة ...الخ للتعبري عن فكرة �أو مفهوم ريا�ضي .وت�شري �أبحاث تعليم
ّ
الريا�ضية (كالتحويل من معادلة �إىل
�أن القدرة على التحويل بني التمثيالت املختلفة للمفاهيم
ّ
ر�سم �أو العك�س) تلعب دوراً مهم ًا يف تنمية قدرات ّ
حل امل�سائل ) .(Niemi, 1996ويرى
البع�ض �أن املرونة يف التحويل بني التمثيالت م�ؤ�رش على التفكري الريا�ضي العميق (Eennell
.)& Rowan, 2001; NCTM, 2000; Duval, 1999
احل�سابية ال يعك�س
وكانت بع�ض الدرا�سات قد �أظهرت �أن جمرد امتالك الطالب للمهارات
ّ
للريا�ضيات (Kamii, Lewis, & Livingston, 1993; Hiebert,
بال�رضورة فهم ًا حقيقي ًا
ّ
 )1999; Burn, 1994بل �إن الكثريين �أكدوا �أن الرتكيز املبالغ فيه على املهارات احل�سابية
دون فهم قد ي�ؤدي �إىل التذكر اخلط�أ �أو التطبيق اخلط�أ (Burn, 1994; Reys & Yang,
� )1998; NCTM, 2000إن الفهم  Understandingكما يراه بع�ض الباحثني (Heller,
 )Post, Behr, & Lesh, 2003هو �إدراك الفكرة يف متثيالت خمتلفة واملرونة يف معاجلتها
�ضمن تلك التمثيالت وحتويلها من متثيل �إىل �آخر .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن الطالب الذي يفهم
الدالة يدرك العالقة بني مدخالتها وخمرجاتها �سواء يف ر�سم تلك الدالة �أو يف جدول ميثلها �أو
يف معادلتها .كذلك ،ف�إن هذا الطالب ي�ستطيع احل�صول على خمرجات الدالة ملدخالت معينة
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� .)1987إن حل ّ امل�س�ألة يتطلب انخراط الفرد يف عملية �شاملة تت�ضمن ثالث مراحل هي:
الرتجمة والتكامل والتخطيط ) .(Mayer & Hegarty, 1996يقوم الفرد خالل مرحلة
الرتجمة بتف�سري عبارات امل�س�ألة بعبارات ذاتية �أو داخلية افرتا�ضية Internal Propositional
 Statementsويف مرحلة التكامل ين�شئ الفرد منوذجا ًللم�س�ألة من هذه العبارات االفرتا�ضية.
يجمع هذا النموذج بني املعلومات العددية يف امل�س�ألة والعالقات بني الكميات املت�ضمنة فيها.
�أما يف مرحلة التخطيط في�ستخدم الفرد ذلك النموذج لتحديد الإ�سرتاتيجية املالئمة للحل.
ولذلك ف�إن النمذجة املالئمة للم�س�ألة متكن الفرد من اختيار متثيل ح�سابي مالئم.
وعلى الرغم من �أن النموذج النظري ي�صف �إن�شاء النماذج الداخلية للم�سائل )ال�صور
الذهنية) ،ف�إن تدري�س الطالب خمتلف �أنواع التمثيل اخلارجي )الر�سم ،الرموز ،املعادالت،
...الخ( يعزز مهارات حل ّ امل�سائل لديهم (;Lewis, 1989; Willis & Fuson, 1988
 )Yerushalmy, 1997واملفرت�ض �أن املعرفة بالتمثيالت اخلارجية هو جزء من املعرفة املهمة
خالل مرحلة التكامل .لقد وجد ليوي�س )� (Lewis, 1989أن تعلم الطالب �إن�شاء مناذج
م�سائل مبنية على خط الأعداد �أدى �إىل زيادة مهاراتهم يف حلّ م�سائل كالمية على العمليات
الأ�سا�سية .ويف درا�سة �أخرى ) (Willis & Fuson, 1988مت تدري�س الطالب ا�ستخدام
الر�سم التخطيطي للم�سائل الكالمية على اجلمع والطرح وقد وجد �أن ا�ستخدام مثل هذه

```Y

ويف جمال حل ّ امل�سائل ،ف�إن التمثيل اجليد للم�س�ألة يعترب �سمة رئي�سة لفهمها (Mayer,
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)(NCTM, 2000; Pellegrino et al., 2001
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`¡U

با�ستخدام الر�سم �أو اجلدول �أو املعادلة اخلا�صة بالدالة .و�أخرياً ،ف�إنه ي�ستطيع تكوين جدول
للمدخالت واملخرجات من خالل الر�سم �أو املعادلة والعك�س.
التمثيلية  knowledge Representationalتي�سرّ ّ
حل
�إن هناك �أدلة كثرية على �أن املعرفة
ّ
امل�سائل املعقدة وت�سهم يف نقل �أثر التع ّلم �إىل مواقف جديدة وتع ّلم مفاهيم ذات م�ستوى
�أعلى ( )Greeno & Hall, 1997, Pellegrino, Chudowsky, & Glaser, 2001وقد
�أظهرت �إحدى الدرا�سات )� (Niemi, 1996أن الطالب الذين يدركون عددا ً�أكرب من
متثيالت الأعداد الن�سبية ي�ستطيعون حل ّ م�سائل �أكرث تعقيدا ً.وباخت�صار ف�إن الكثري من تعلم
الريا�ضيات هو يف الواقع تعلم متثيالت .فالرموز الريا�ضية ت�ستخدم لتمثيل كائنات ريا�ضية
 Mathematical objectsمثل الأعداد والدوال والنهايات وكذلك العمليات الريا�ضية
مثل اجلمع والطرح والتكامل .ولكي يحقق الطالب الإتقان يف الريا�ضيات ،ف�إن عليهم
�أن يتعلموا معاجلة التمثيالت وفهم معاين ما متثله هذه التمثيالت من كائنات وعمليات
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 )Durán, Reed, & Webb, 1997فقد قارنوا �أداءات طالب در�سوا متثيالت متنوعة
يف �سياق اجلرب مع �أداء �آخرين مل يدر�سوا مثل هذه التمثيالت بل تلقوا تدري�سا ًركز على
ا�سرتاتيجيات ّ
حل امل�سائل .وقد وجدو ا �أن طالب املجموعة التجريبية �أظهروا مهارات �أعلى
تعدد التمثيالت َع َّم َق
يف حل امل�سائل� .أما يرو�شاملي ) (Yerushalmy, 1997فقد وجد �أن ّ
فهم الطالب ملفهوم الدالة .Function
�إن حل م�سائل �صعبة قد يتطلب ا�ستخدام متثيالت متعددة Multiple representati
ويرى بع�ض الباحثني )� (Dreyfus & Eisenberg, 1996أن املرونة يف التنقل بني التمثيالت
الريا�ضية املختلفة هي عالمة مهمة للتفكري الريا�ضي العميق .فكل متثيل يربز مظهرا ًمعينا ًمن
املفهوم وي�ساعد الطالب يف حل ّ امل�شكالت� .إن هذه املرونة تتطلب التحرك �ضمن طريقة
التمثيل كا�ستخدام خمطط بتنظيمات خمتلفة من العنا�رص لتمثيل م�سائل خمتلفة (Thompson,
� )1990إنها تتطلب �أي�ضا ًالتنقل بني متثيالت خمتلفة كالتنقل بني معادلة ور�سم .وكل متثيل يبني
مظهرا ًبنيويا ًخمتلفا ًللم�س�ألة.
لقد �أدرك الكثري من الرتبويني قيمة التمثيالت الريا�ضية كم�صدر للمعلومات حول التفكري
الريا�ضي للطلبة ( )Duval, 1999; Greeno & Hall, 1997وكذلك فقد ّ
ركز املجل�س
الريا�ضيات ) (NCTM, 2000على �أهمية حتليل املعلمني لتمثيالت الطالب
القومي ملعلمي
ّ
ك�أدوات لفهم منو تفكريهم .فعندما ال يعي املعلمون ما تعنيه متثيالت الطالب حول تع ّلمهم،
ف�إنهم يفقدون بذلك الأ�سا�س الذي يبنون عليه قراراتهم التدري�سية من حيث املحتوى
واال�سرتاتيجيات البديلة يف التدري�س� .إن التدري�س الفاعل يتطلب توظيف متثيالت الطالب
الريا�ضيات وكذلك تف�سري هذه التمثيالت واال�ستجابة لها ب�شكل
يف التوا�صل معهم حول
ّ
مالئم.
وينمي
ويعترب التمثيل �أداة مهمة للتفكيـر حيث �إنه يجعل الأفكار
الريا�ضية �أكرث ح�سية ّ
ّ
اال�ستدالل من خالل م�ساعدة الطالب يف الرتكيز على مظاهر مهمة من املوقف الريا�ضي.
الريا�ضية امل�شرتكة بني املواقف املختلفة.
كذلك ،فهو ي�ساعد الطالب على �إدراك العنا�رص
ّ
�إن قدرة الطالب على االنتقال من متثيل �إىل �آخر لنف�س الفكرة ،تعمق فهمهم وا�ستخدامهم
الريا�ضية حيث توفر هذه التمثيالت للمتع ّلم �أدوات مفيدة لبناء الفهم
للمفاهيم واالجراءات
ّ
وتو�صيل املعلومات و�إظهار اال�ستدالل ( .)Greeno & Hall, 1997كما � ّأكد الكثري من
الباحثني على �أن التفكري الريا�ضي املتقدم وتطوير �إ�سرتاتيجيات حل امل�سائل تعتمد على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الريا�ضية (Cramer, Post & delMas,
اال�ستخدام املرن للتمثيالت والفهم العميق للمفاهيم
ّ
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 )2002; Dreyfus & Eisenberg, 1996والتمثيل ال ي�شري �إىل التفكري الريا�ضي فح�سب
بل يظهر �أي�ضا ًكيف يتم الو�صول �إىل النتائج .وهو �أداة فاعلة يف م�ساعدة الطالب يف التفكري
والتعلم وا�ستيعاب املفاهيم الريا�ضية و�إدراك الرتابطات الريا�ضية يف مواقف خمتلفة (Greeno
.)& Hall, 1997; Eennell & Rowan, 2001
وانطالق ًا من هذه الأهمية ،فقد كان التمثيل �أحد معايري العمليات اخلم�سة التي و�ضعها
الريا�ضيات يف الواليات املتحدة الأمريكية [NCTM,( ]NCTM
املجل�س القومي ملعلمي
ّ
 )2000وي�ؤكد هذا املعيار على متكني جميع الطالب من �إن�شاء وا�ستخدام التمثيالت لتنظيم
الريا�ضية حلل
الريا�ضية وت�سجيلها وتو�صيلها؛ واختيار وتطبيق وحتويل التمثيالت
الأفكار
ّ
ّ
والريا�ضية
امل�سائل؛ وا�ستخدام التمثيالت لنمذجة وتف�سري الظواهر الفيزيائية واالجتماعية
ّ
(.)NCTM, 2000
هذا وقد �أ�صبح اهتمام الباحثني جلي ًا بالتمثيالت املتعددة  .Multiple representatiوقد
وجد �أن مثل هذه التمثيالت لها �أثر كبري يف م�ساعدة الطالب يف حل امل�سائل(Dreyfus
 )& Eisenberg, 1996مبا يف ذلك الطالب متدنو التح�صيل (Bondesan & Frrari,
املدر�سية ( )NCTM, 1989, 2000على
للريا�ضيات
 .)1991ولقد � ّأكدت معايري NCTM
ّ
ّ
�أهمية التمثيالت املتعددة من خالل ا�ستخدام اليدويات والأ�شكال الكتابية كالر�سومات
ريا�ضيا بطريقة ذات معنى لهم ،ف�إن هذا
واملخططات .فعندما ميثل الطالب م�س�ألة �أو موقفًا
ًّ
�صورا ذهنية �أو مواد حم�سو�سة �أو
ي�سهل فهمهما� .إن ا�ستخدام التمثيل �سواء كان ر�سومات �أو
ً
معادالت ي�ساعد الطالب على تنظيم تفكريهم وحماولة �إيجاد طرق متنوعة تقودهم �إىل فهم
وحلول �أكرث و�ضوح ًا.
وكان ياجن وهواجن ( )Yang & Huang, 2004قد �أجريا درا�سة فح�صا من خاللها العالقة
بني الأداء احل�سابي والتمثيل لطالب ال�صف ال�ساد�س يف تايوان .وقد وجدا �أن الأداء العايل
على اختبار الأداء احل�سابي مل يقابله �أداء عال على اختبار التمثيل .وكان عدد من الباحثني قد
�أجروا درا�سة قارنوا من خاللها �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س يف �أربع دول خمتلفة هي الواليات
املتحدة واليابان وال�صني وتايوان ( .)Brenner, Herman, Ho, & Zimmer, 1999وقد
�أظهرت الدرا�سة �أن طلبة ال�صني ح�صلوا على �أعلى الدرجات يف اختبار التمثيل .وفيما عدا
الفقرات اخلا�صة بالتمثيل الب�رصي للك�سور ،ف�إن الطلبة من جميع الدول الآ�سيوية امل�شاركة
ح�صلوا على درجات �أعلى من تلك التي ح�صل عليها طلبة الواليات املتحدة.
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املدر�سية ملا له من دور يف تعميق الفهم
الريا�ضيات
يعد التمثيل الريا�ضي مهارة مهمة يف
ّ
ّ
ّ
الريا�ضية .كذلك ،ف�إن التمثيل الريا�ضي يي�رس عملية
الريا�ضي وخلق مرونة يف حل امل�سائل
ّ
ويح�سن اجتاه التالميذ نحوها .وعلى الرغم من هذه الأهمية للتمثيل
الريا�ضيات
التفكري يف
ّ
ّ
الريا�ضيات غالب ًا ما يهملون هذه املهارة حل�ساب �إجراء العمليات
الريا�ضي �إال �أن معلمي
ّ
احل�سابية .لذا ،فقد متثلت م�شكلة الدرا�سة يف الك�شف عن م�ستوى �أداء طالب ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل وفح�ص الفرق بني �أداء الذكور والإناث
على نوعي الأ�سئلة ،ومقارنة �أدائهم عليهما.

�أهداف الدرا�سة
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
تعرف م�ستوى �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات
ّ .1
العربية املتحدة على كل من �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل.
 .2مقارنة �أداء طالب وطالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة على كل من �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل.
 .3مقارنة �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية
املتحدة على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل.

�أهمية الدرا�سة

الريا�ضيات
ي ّت�ضح من العر�ض �أعاله �أن التمثيل واحدة من العمليات املهمة بالن�سبة لتعليم
ّ
وتع ّلمها .فهي و�سيلة للفهم و�أداة مي�سرّ ة للتفكري وحل امل�شكالت ،وكذلك فهي �أداة فاعلة
للتوا�صل الريا�ضي الدقيق .ولذلك ،فقد د�أب الباحثون على درا�سة مهارات التمثيل لدى
الطالب يف دولهم ومقارنتها مع مهارات �أقرانهم يف دول �أخرى (Brenner, Herman, Ho,
فحري بنا �أن نعمل على �أن تعطى هذه العملية
 .)& Zimmer, 1999وملا كان الأمر كذلك،
ّ
بد من �أن ن�ستك�شف مدى وجود مهارات التمثيل
الأهمية الالزمة يف مدار�سنا .وبالتايل ،ال ّ
الريا�ضي لدى طالبنا لنقف على حقيقة ما يجري يف الغرفة ال�صفية� .إن مثل هذه املعلومات
الريا�ضيات وتع ّلمها من معلمني و�إدارات مدار�س وم�صممي مناهج
تهم املعنيني كافة بتعليم
ّ
و�صناع قرار .وتكت�سب هذه الدرا�سة �أهمية خا�صة لعدم وجود درا�سات مماثلة يف دولة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإمارات العربية املتحدة .كذلك ،فمن اجلدير بالذكر �أن طالب ال�صف ال�ساد�س يف دولة
املطور اعتباراً من ال�صف الأول .وهذا املنهاج
الإمارات العربية املتحدة قد در�سوا املنهاج
ّ
�صمم �أ�سا�س ًا يف الواليات املتحدة الأمريكية (�سل�سلة �سكوت فوري�سمان )Scott Foresman
احل�سابية والتمثيل والتي ّ
تركز
وهو مبني على �أ�سا�س معايري  NCTMالتي توازن بني املهارات
ّ
ّ
الريا�ضية (.)NCTM, 2000
وحل امل�سائل والتوا�صل الريا�ضي والرتابطات
على التفكري
ّ
مت تعريب هذا املنهاج من قبل جلنة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم وقد بد أ� تطبيقه يف العام
الريا�ضيات
للتعرف �إىل طبيعة تع ّلم
ملحة
الدرا�سي 2003/2002م� .إذن فهناك �رضورة ّ
ّ
ّ
املطور.
كنتيجة لتطبيق هذا املنهاج ّ
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التمثيل الريا�ضي :ا�ستخدام �أ�شياء مثل الكلمات واجلداول والر�سومات واملواد املح�سو�سة...
الخ للتعبري عن فكرة �أو مفهوم ريا�ضي.
�أ�سئلة احلل :هي الأ�سئلة التي تتطلب الإجابة عنها �إجراء عملية ح�سابية �أو �أكرث.

½

م�صطلحات الدرا�سة

f
`

التزم الباحث يف �إجراء الدرا�سة باملحددات التالية:
املحدد الزمني :مت تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي .2008 / 2007
املحدد املكاين :مت تطبيق الدرا�سة يف �إمارة �أبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة.
حمدد نتائج الدرا�سة :ترتبط نتائج الدرا�سة باملقيا�س امل�ستخدم وكذلك بطالب املدار�س
احلكومية يف �إمارة �أبوظبي حيث مل ت�شمل عينة الدرا�سة طالب ًا من املدار�س اخلا�صة.

```Y

حمددات الدرا�سة

`¡U

لقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الآتية:
 .1ما م�ستوى حت�صيل طالب ال�صف ال�ساد�س على كل من �أ�سئلة احلل والتمثيل؟
 .2هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني املتو�سطني احل�سابيني على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل تبع ًا
للجن�س؟
 .3هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني املتو�سطني احل�سابيني لفقرة احلل وفقرة التمثيل لكل من
�أ�سئلة االختبار؟
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د .عثمان ال�سواعي

�أ�سئلة التمثيل :هي الأ�سئلة التي تتطلب الإجابة عنها اختيار التمثيل املنا�سب للفكرة املت�ضمنة
يف امل�س�ألة وذلك من بني عدة اختيارات.

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

اتبعت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي املقارن وذلك ملالءمته لأهدافها.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س
ّ
احلكومية يف �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة� .أما عينة الدرا�سة فقد تكونت
من  416طالب ًا وطالبة يف ال�صف ال�ساد�س منهم  200ذكور و � 216إناث .ينتمي ه�ؤالء
الطالب والطالبات �إىل  10مدار�س خمتلفة يف �إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة
( 5مدار�س ذكور و 5مدار�س �إناث) .مت اختيار �شعبتني من كل مدر�سة ب�شكل ع�شوائي .وقد
املطور عليهم منذ
مت اختيار طالب ال�صف ال�ساد�س حتديداً لأنه مت تطبيق منهاج
الريا�ضيات ّ
ّ
ال�صف الأول وكان ذلك يف العام الدرا�سي .2003/2002

�أداة الدرا�سة

�أداة الدرا�سة عبارة عن اختبار مكون من ع�رشين �س�ؤاال :ع�رشة منها على �شكل �أ�سئلة حل
وع�رشة على �شكل �أ�سئلة متثيل ،بحيث �إنَّ كل �س�ؤال حل يناظره �س�ؤال متثيل .بعبارة �أخرى
تكون االختبار من ع�رشة �أ�سئلة كل منها ب�شقني� :شق حل و�شق متثيل .تتط ّلب �أ�سئلة احلل �إجراء
ّ
ّ
ح�سابات معينة للو�صول �إىل الإجابة ،بينما تتطلب �أ�سئلة التمثيل حتديد التمثيل �أو التمثيالت
ت�ضمن كل منهما خم�سة �أ�سئلة حل
املنا�سبة من بني عدة اختيارات .مت جتزئة االختبار �إىل جزئني ّ
وخم�سة �أ�سئلة متثيل بحيث ال يكون �س�ؤال احلل ونظريه �س�ؤال التمثيل يف اجلزء نف�سه .مت تطبيق
اجلزئني على الطالب �أنف�سهم يف يومني خمتلفني بفا�صل زمني قدره �أ�سبوع واحد.
ريا�ضيات ممن يدر�سون ال�صف ال�ساد�س.
مت بناء االختبار من قبل الباحث وم�ساعدة معلمي
ّ
وقد روعي يف بنائه طبيعة املحتوى املت�ضمن يف الكتاب املدر�سي.

�صدق الأداة وثباتها

قبل اعتماد الن�سخة النهائية لالختبار فقد قام الباحث بالإجراءات الآتية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .1عر�ض االختبار ب�صورته الأولية على عدد من اخلرباء من بينهم �أ�ستاذين جامعيني
ريا�ضيات
الريا�ضيات ،و�أربعة معلمي
الريا�ضيات ،وثالثة موجهني ملادة
متخ�ص�صني بتعليم
ّ
ّ
ّ
( 2ذكور و� 2إناث) .وقد مت الأخذ ب�آراء ه�ؤالء اخلرباء يف تعديل االختبار.
 .2مت تطبيق االختبار على  40طالب ًا وطالبة من غري عينة الدرا�سة ب�شكل جتريبي للت� ّأكد من
مدى و�ضوح االختبار وجتاوز �أية م�شكالت قد تعرت�ض التطبيق.
 .3بعد �أن �أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية ،مت تطبيقه على  60طالب ًا وطالبة يف ال�صف
ال�ساد�س من غري عينة الدرا�سة حل�ساب معامل االت�ساق الداخلي لالختبار وقد وجد �أن �ألفا
كرونباخ ت�ساوي ( )0,81وقد اعترب ذلك كافي ًا لأغرا�ض الدرا�سة .وعند تطبيق االختبار
على عينة الدرا�سة كانت �ألفا كرونباخ ت�ساوي (.)0,83
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه« :ما م�ستوى حت�صيل طالب ال�صف ال�ساد�س على كل من

½

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

f
`

لقد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن ثالثة �أ�سئلة بحثية ،وبالتايل ف�إنه �سيتم عر�ض النتائج
ح�سب هذه الأ�سئلة.

```Y

عر�ض النتائج
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لقد مت �إجراء التحليل الإح�صائي املنا�سب للإجابة عن كل �س�ؤال بحثي كما ي�أتي:
 .1للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول والذي ن�صه « ما م�ستوى حت�صيل طالب ال�صف ال�ساد�س
على كل من �أ�سئلة احلل والتمثيل؟» فقد مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
لكل من �أ�سئلة احلل والتمثيل.
 .2للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين والذي ن�صه «هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني املتو�سطني
احل�سابيني على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل تبع ًا للجن�س؟» فقد مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري لأ�سئلة احلل والتمثيل ح�سب اجلن�س .وكذلك ،فقد مت �إجراء اختبار
(ت) امل�ستقل (.)Independent sample t-test
 .3للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث والذي ن�صه « هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني
املتو�سطني احل�سابيني لفقرة احلل وفقرة التمثيل لكل من �أ�سئلة االختبار؟» فقد مت �إجراء اختبار
(ت) (.)Paired sample t-test

10
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التحليل الإح�صائي
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د .عثمان ال�سواعي

�أ�سئلة احلل والتمثيل» ،فقد مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لكل من �أ�سئلة
احلل والتمثيل.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أدناه ،ف�إن املتو�سط احل�سابي للدرجات على �أ�سئلة احلل
تراوح بني ( )0.108للفقرة الرابعة و ( )0.904للفقرة الثامنة .كما يالحظ �أن املتو�سط
احل�سابي على ( )6من هذه الفقرات كان �أكرب من �أو ي�ساوي ( )0.5بينما كان �أقل من
( )0.5على ( )4فقرات� .أما بالن�سبة لأ�سئلة التمثيل ،فقد تراوح املتو�سط احل�سابي للدرجات
بني ( )0.019للفقرة العا�رشة و ( )0.562للفقرة الثانية .وقد كان املتو�سط احل�سابي على
فقرة واحدة (الفقرة � )2أعلى من ( )0.5بينما كان �أقل من ( )0.5على الفقرات الت�سع
الأخرى .كما يالحظ �أي�ض ًا �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة احلل كان �أعلى منه لدرجة التمثيل
على كل الفقرات .وبالتايل فقد كان املتو�سط احل�سابي ملجموع �أ�سئلة احلل (� )4.93أعلى
منه ملجموع �أ�سئلة التمثيل (.)1.98

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�ساب ّية واالنحرافات املعيارية على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل
ح1
ت1
ح2
ت2
ح3
ت3
ح4
ت4
ح5
ت5
ح6
ت6
ح7
ت7
ح8
ت8
ح9
ت9
ح 10
ت 10
جمموع ح
جمموع ت

املتو�سط احل�سابي *
0.147
0.146
0,808
0.562
0.423
0.115
0.108
0.105
0.511
0.288
0.635
0.058
0.712
0.212
0.904
0.096
0.500
0.385
0.183
0.019
4.93
1.98

* :ترتاوح الدرجة على كل �س�ؤال بني ( )0و ( )1وعلى املجموع بني ( )0و(.)10
مالحظة( :ح) ترمز �إىل �شق احلل ،و (ت) ترمز �إىل �شق التمثيل.

االنحراف املعياري
0.35
0.06
0.38
0.21
0.49
0.29
0.31
0.09
0.27
0.43
0.48
0.23
0.45
0.41
0.29
0.29
0.50
0.48
0.36
0.14
1.44
1.19

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين:

151

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ت لفح�ص ت�ساوي املتو�سطات احل�ساب ّية على �شقي كل �س�ؤال
ح–1ت1
ح–2ت2
ح–3ت3
ح–4ت4
ح–5ت5
ح–6ت6

ت
0.027
11.284
11.641
0.300
10.398
22.111

درجات احلرية
415
415
415
415
415
415

الداللة الإح�صائية
0.979
0.000
0.000
0.764
0.000
0.000
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه« :هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني املتو�سطني احل�سابيني
لفقرة احلل وفقرة التمثيل لكل من �أ�سئلة االختبار؟» ،فقد فقد مت �إجراء اختبار (ت) (paired
 )test-t sampleالذي تظهر نتائجه يف اجلدول (� )3أدناه.

`G Ä

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

½

كما يت�ضح من اجلدول رقم ( ،)2ف�إنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات
تبع ًا للجن�س على �أي من نوعي الأ�سئلة.

f
`

ت
0.609
0.112-
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م�سائل احلل
م�سائل التمثيل

درجات احلرية
414
414

الداللة الإح�صائية
0.543
0.918
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اجلدول رقم ()2
نتائج اختبار ت لفح�ص ت�ساوي املتو�سطات احل�ساب ّية على نوعي الأ�سئلة تبعا للجن�س
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه« :هل هناك فرق دال �إح�صائي ًا بني املتو�سطني احل�سابيني
على �أ�سئلة احلل و�أ�سئلة التمثيل تبع ًا للجن�س؟» فقد مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري لأ�سئلة احلل والتمثيل ح�سب اجلن�س.
بالن�سبة لأ�سئلة احلل ،بلغ املتو�سط احل�سابي للإناث ( )4.97بانحراف معياري ()1.494
وللذكور ( )4.89بانحراف معياري (� .)1.386أما على �أ�سئلة التمثيل فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي للإناث ( )1.98بانحراف معياري ( )1.18وللذكور ( )1.99بانحراف معياري
احل�سابية تبع ًا للجن�س ،فقد
( .)1.21ولفح�ص الداللة الإح�صائية للفروق بني املتو�سطات
ّ
مت �إجراء اختبار (ت) ( )test-t sample Independentالذي تظهر نتائجه يف اجلدول رقم
(� )2أدناه.
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مالحظة( :ح) ترمز �إىل �شق احلل ،و (ت) ترمز �إىل �شق التمثيل.

كما يت�ضح من جدول الرقم ( ،)3ف�إن هناك فروقًا دالة �إح�صائي ًا على كل الأ�سئلة با�ستثناء
ال�س�ؤالني  4 ،1مما ي�شري �إىل �أن �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س على فقرات احلل كان �أف�ضل منه
على فقرات التمثيل يف � 8أ�سئلة من �أ�صل .10
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ح–7ت7
ح–8ت8
ح–9ت9
ح  – 10ت 10
ح الكلي – ت الكلي

ت
16.028
41.749
3.369
8.851
37.524

درجات احلرية
415
415
415
415
415

الداللة الإح�صائية
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
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مناق�شة النتائج

لقد عنيت هذه الدرا�سة بثالث ق�ضايا حول مو�ضوع التمثيل الريا�ضي .متثلت الق�ضية
الأوىل بالك�شف عن م�ستوى �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س على نوعني من الأ�سئلة هما �أ�سئلة
احلل و�أ�سئلة التمثيل .وقد �أظهرت نتائج االختبار تدني ًا عام ًا يف م�ستوى الأداء على نوعي
الأ�سئلة .فقد كان املتو�سط احل�سابي لدرجات عينة الدرا�سة على �أ�سئلة احلل ( )4.93وهذا
يعترب متو�سط ًا متدني ًا ن�سبي ًا .ومع ذلك ،فقد كان هذا املتو�سط �أعلى بكثري من متو�سط درجات
العينة على �أ�سئلة التمثيل الذي بلغ ( )1.98فقط مما يعك�س تدني ًا حاداً يف م�ستوى �أداء
طالب ال�صف ال�ساد�س على �أ�سئلة التمثيل .تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات �سابقة حول
املو�ضوع نف�سه (.)Yang & Huang, 2004
ويعترب تدين الأداء على �أ�سئلة التمثيل الف ًتا لالنتباه خا�صة و�أن عينة الدرا�سة قد در�ست
املنهاج املطور من ال�صف الأول وحتى ال�صف ال�ساد�س والذي يعطي �أهمية خا�صة للتمثيل
معربة عن منهاج �أجنبي مبني على معايري املجل�س
الريا�ضي .فهذا املنهاج عبارة عن ن�سخة ّ
الريا�ضيات يف الواليات املتحدة الأمريكية (وزارة الرتبية والتعليم-2002 ،
القومي ملعلمي
ّ
� .)2007إال �أنه من املعلوم �أن حتقيق �أهداف املنهاج ال يكفيه توافر الكتب املدر�سية املالئمة،
بل يتعدى الأمر ذلك �إىل �رضورة توافر املعلمني امل�ؤهلني لتنفيذ املنهاج وكذلك وجود
بيئة �صفية م�شجعة على التع ّلم من �أجل الفهم� .إ ًذا فهذه النتيجة ت�شري �إىل ق�صور يف تعليم
الريا�ضيات وعدم �إعطاء معيار التمثيل حقه عند تنفيذ املنهاج .عموم ًا� ،ستتم مناق�شة امل�سائل
ّ
بالتف�صيل تالي ًا عند التعر�ض ملقارنة الأداء على نوعي الأ�سئلة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الريا�ضيات ت�ؤثر ب�شكل
و�إذا �أخذنا يف االعتبار �أن قناعات املعلم ومعتقداته حول تدري�س
ّ
كبري يف ممار�ساته ال�صفية ( ،)Cuban, 1993ف�إنَّ ذلك �سي�ساعدنا على تف�سري هذه النتيجة.
احل�سابية لي�س من ال�سهل �أن ينفذ منهاج ًا يدعو
تعود على الرتكيز على املهارات
فاملعلم الذي ّ
ّ
�إىل �إعطاء �أهمية خا�صة لعمليات مثل حل امل�سائل والتوا�صل والتمثيل الريا�ضي� .إن هذه
الريا�ضيات يجب �أن ترافقه برامج تنمية
النتيجة يجب �أن تر�سخ قناعتنا ب�أن �أي تطوير لتعليم
ّ
الريا�ضيات وطرق تدري�سها.
مهنية لتطوير املعلم نف�سه مبا يف ذلك قناعاته حول
ّ
�أما الق�ضية الثانية التي عنيت بها هذه الدرا�سة فهي الفروق بني �أداءات الطالب على
نوعي الأ�سئلة تبع ًا للجن�س .وقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
احل�سابية للجن�سني على �أي من نوعي الأ�سئلة .وملا كان الأدب الرتبوي قد عزا
املتو�سطات
ّ
الفرق يف التح�صيل الريا�ضي بني الذكور والإناث �إىل عوامل اجتماعية ترتبط بالقناعات
للريا�ضيات و�أكرث قدرة على تعلمها ،ف�إنه ميكن
النمطية لدى النا�س ب�أن الذكور هم �أكرث فهم ًا
ّ
القول ب�أن طالب ال�صف ال�ساد�س مل ي�صلوا بعد �إىل ال�سن الذي يجعلهم عر�ضة �إىل الت�أثر
بتلك القناعات� .إن هذه النتيجة تدعم الكثري من الدرا�سات ال�سابقة التي �أظهرت عدم وجود
فروق بني اجلن�سني يف الأداء الريا�ضي يف مثل هذا ال�سن (ال�سواعي�2004 ،أ Feldhusen
; .)& Westby, 2003وكان الباحث قد وجد �أن الذكور يف دولة الإمارات العربية املتحدة
تفوقوا على الإناث يف كل من ال�صفني التا�سع واحلادي ع�رش واجلامعة ،بينما مل يكن هناك
ّ
فرق دال �إح�صائي ًا بني �أداء الذكور والإناث يف ال�صف ال�سابع .وقد ت�أكد ذلك �أي�ض ًا من خالل
درا�سة للباحث حول قدرات التفكري التنا�سبي لطالب الإمارات العربية املتحدة ن�رشت
م�ؤخراً (.)Alsawaie, 2009
�أما الق�ضية الثالثة فقد كانت املقارنة بني �أداء طالب ال�صف ال�ساد�س على كل من �أ�سئلة
احلل وما يقابلها من �أ�سئلة التمثيل .وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني الدرجات على ( )8من الأ�سئلة ل�صالح �أ�سئلة احلل بينما مل يكن هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية على �س�ؤالني .وقد كانت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة قد تو�صلت �إىل نتائج م�شابهة
( )Yang & Huang, 2004; Cai, 2001فيما يلي مناق�شة لإجابات الطالب على بع�ض
الأ�سئلة.
�شقي ال�س�ؤال وقد كان الأداء
يف ال�س�ؤال الأول مل يكن هناك فرق بني �أداء الطالب على ّ
متدني ًا ب�شكل عام ( 0.147للحل و 0.146للتمثيل) .تط ّلب �شق احلل �إيجاد ارتفاع �شجرة
ظلها � 10أمتار يف الوقت الذي كان فيه طول ظل عمود ارتفاعه مرتان � 3أمتار� .أي �إن
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احلل تطلب ا�ستخدام التنا�سب يف م�سالة ب�سيطة� .إن تدين الأداء على هذا ال�شق يعك�س فقر
التفكري التنا�سبي لدى الطالب وهذا ما كان الباحث قد ا�ستنتجه يف درا�سة �سابقة (ال�سواعي،
�2004أ)� .أما �شق التمثيل فقد تط ّلب حتديد العبارات ال�صحيحة من بني عدة عبارات ت�صف
جميعها العالقة بني الأطوال الأربعة (ارتفاع العمود وطول ظله وارتفاع ال�شجرة وطول
ظلها) .وجميع العبارات تتطلب �أي�ض ًا ا�ستخدام التنا�سب.
�أما ال�س�ؤال الثالث فقد تط ّلب �شق احلل فيه �إيجاد احتمال �سحب كرة بي�ضاء من كي�س
يحتوي على  40كرة بي�ضاء و  50كرة حمراء ،بينما تط ّلب �شق التمثيل حتديد الر�سم الذي
مي ّثل ذلك االحتمال من بني ر�سومات ملناطق م�ستطيلة مق�سمة �إىل م�ستطيالت �صغرية مت
تظليل بع�ضها .كان املتو�سط احل�سابي للدرجات على �شق احلل ( )0.42بينما كان فقط
الهوة بني مهارة
( )0.12على �شق التمثيل� .إن الفرق بني املتو�سطني احل�سابيني يعك�س حجم ّ
الريا�ضية ب�صور خمتلفة� .إنه ومع نهاية ال�صف
احل�ساب لدى الطالب ومهارة متثيل الأفكار
ّ
ال�ساد�س ،يكون الطالب قد در�س الك�سور لفرتة طويلة ومن املفرت�ض �أن يكون قد �أتقن عملية
متثيل الك�رس من خالل تظليل �أجزاء متثل ب�سطه كما هو احلال يف ال�س�ؤال الثالث� .إن حقيقة
�أن  % 12فقط من �أفراد العينة �أجابوا ب�شكل �صحيح على �شق التمثيل من هذا ال�س�ؤال ت�شري
�إىل خلل يف فهم طالب ال�صف ال�ساد�س للك�سور �أو يف فهمهم لالحتماالت كك�سور �أو يف
كليهما .من املفرت�ض �أن يكون وا�ضح ًا للطالب �أن االحتمال هو ك�رس يحمل معنى جزء من
كل .ويعترب هذا املطلب �رضوري ًا ل�سببني� :أو ًال لأن التعبري عن املفهوم ب�أكرث من طريقة يزيد
من و�ضوح ال�صورة الذهنية لذلك املفهوم لدى الطالب (ال�سواعي 2004 ،ب Van de
الريا�ضيات تبدو بالن�سبة
الريا�ضية ببع�ضها يجعل
; )Walle, 2001وثاني ًا لأن ربط املفاهيم
ّ
ّ
للطالب مادة مرتابطة مما ينعك�س �إيجاب ًا على اجتاهه نحوها (NCTM, 2000; Cathcart,
 .)Pothier, Vance, & Bezuk, 2001وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الأداء على �شق احلل نف�سه
لي�س مر�ضيا ً (0.423).فامل�س�ألة تت�ضمن ح�ساب احتمال ب�سيط ولكن بدال ًمن �أن يعطى
املجموع الكلي للكرات ،فقد �أعطي عد ًدا من الكرات البي�ضاء والكرات احلمراء .وقد عمد
العديد من الطالب �إىل ق�سمة عدد الكرات البي�ضاء على عدد الكرات احلمراء بدال ًمن الق�سمة
تعود الطالب على امل�سائل ذات
على جمموع الكرات .ويعود هذا – جزئيا ًعلى الأقل �-إىل ّ
تعود الطالب على مراجعة حلولهم.
اخلطوة الواحدة .كذلك ،ف�إن هذه النتيجة تعك�س عدم ّ
4
فاحل�صول على الإجابة �أو  0.8لهذه امل�س�ألة يفرت�ض �أن يلفت انتباه الطالب وي�شعره ب�أن
5
هناك خط�أ يف احلل ،حيث �إنَّ عدد الكرات البي�ضاء �أقل من عدد الكرات احلمراء وبالتايل
يجب �أن يكون الناجت �أقل من .0.5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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�شقي ال�س�ؤال .تط ّلب �شق احلل
يف ال�س�ؤال الرابع مل يكن هناك فرق بني �أداء الطالب على ّ
فيه �إيجاد �صايف م�ساحة حديقة م�ستطيلة ال�شكل بعد �أن مت عمل ممرين متعامدين فيها� .أما �شق
التمثيل فقد تطلب حتديد العبارات ال�صحيحة من بني عدة عبارات ت�صف م�ساحات �أجزاء
خمتلفة من احلديقة .كانت النتائج متدنية ومتقاربة على �شقّي ال�س�ؤال ( 0.11للحل و0.10
للتمثيل)� .إ�ضافة �إىل ما تعنيه هذه النتيجة من �ضعف ملهارات التمثيل الريا�ضي لدى طالب
ال�صف ال�ساد�س ،ف�إنها ت�شري �أي�ض ًا �إىل �ضعف يف مهارات حل امل�سائل .وعموم ًا ف�إن الأدب
الرتبوي قد و ّثق ب�شكل كبري ال�صعوبات التي يواجهها الطالب يف حل امل�سائل التي تت�ضمن
ا�ستخدام مفهومي الن�سبة والتنا�سب (;Cai & Sun, 2002; Singh, 2000; Hart, 1994
.)Touriaire & Pulos, 1985
�إن حل هذه امل�س�ألة يتطلب �إيجاد م�ساحة املمرين وطرح الناجت من امل�ساحة الكلية للحديقة.
ولأن املمرين متقاطعان ،يجب �أن ينتبه الطالب �إىل عدم احت�ساب منطقة التقاطع مرتني.
وعلي الرغم من �أن هذه هي النقطة ال�صعبة يف حل امل�س�ألة� ،إال �أن بع�ض الطالب قد وقعوا
يف �أخطاء غريها .فبع�ضهم مل يتمكن من ح�ساب امل�ساحة الكلية للحديقة م�ستطيلة ال�شكل،
والبع�ض الآخر اكتفى ب�إيجاد امل�ساحة الكلية� .أما يف جزء التمثيل ،فكان على الطالب �أن يقرر
ما �إذا كانت العبارة �صحيحة �أم ال دون �إجراء عمليات ح�سابية� .إن الإخفاق يف هذه امل�س�ألة
الريا�ضية و�ضعف يف القدرة على تطبيق الأفكار
ي�شري �إىل �ضعف عام يف فهم التمثيالت
ّ
الريا�ضية يف مواقف جديدة.
ّ
يف ال�س�ؤال اخلام�س ،كان الفرق يف الأداء جوهري ًا على �شقي ال�س�ؤال ( 0.511للحل و
3
 0.288للتمثيل) .تطلب �شق احلل �إيجاد ناجت ( ،) ÷ 3بينما تطلب �شق التمثيل اختيار
4
الإجابة ال�صحيحة من بني عدة اختيارات للم�س�ألة (خالد وعبداهلل و�أحمد يت�شاركون ثالثة
�أرباع قطعة بيتزا� .أي العبارات الآتية متثل ن�صيب كل منهم؟)� .أي �أن التمثيل هنا كان بالتعابري
3 3
3 1
3
1 3 1
الريا�ضية ( ÷ � .) + , 3 ÷ , ÷ 3 , × ,إن �إخفاق الطالب يف حل
4 3
4 4
4
ّ 3 4 3
هذه امل�س�ألة ي�شري بو�ضوح �إىل عدم فهم التمثيل الريا�ضي لق�سمة الك�سور .والواقع �أن تدري�س
تقدم هذه امل�سائل كتطبيقات
ق�سمة الك�سور يجب �أن يبد�أ مب�سائل من هذا النوع بد ًال من �أن ّ
على ق�سمة الك�سور .وملا كان من املعروف �أن متثيل ق�سمة الك�سور �صعب بالن�سبة للطالب،
ف�إن تدري�سها يجب �أن يبد�أ مبرحلة مفاهيمية تت�ضمن التمثيل ك�أ�سا�س ينطلق منه الطالب لتعلم
خوارزمية ق�سمة الك�سور.
يف ال�س�ؤال ال�ساد�س ،كان الفرق كبرياً وجوهري ًا على �شقي ال�س�ؤال ( 0.635للحل و
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 0.058للتمثيل) .يف حني تطلب �شق احلل �إيجاد ناجت (  ،)0.57 ÷ 100فقد تطلب �شق
التمثيل اختيار التمثيل الأف�ضل لنف�س القيمة على خط الأعداد من بني عدة اختيارات .وفيما
يخ�ص �شق التمثيل ،فمن الطبيعي �أنه بعد �أن يجد الطالب ناجت اجلمع ( ،)1.14يبقى �أن
يحدد هذه القيمة على خط الأعداد (�إىل ميني العدد  .)1وحيث �إنَّ معظم الطالب الذين
�أجابوا ب�شكل �صحيح عن �شق احلل �أخفقوا يف �شق التمثيل ،ف�إن هذا ي�شري �إىل نق�ص يف خربة
الطالب يف ا�ستخدام خط الأعداد كطريقة لتمثيل الأعداد ب�شكل عام والك�سور ب�شكل
خا�ص.
يف ال�س�ؤال ال�سابع �أي�ض ًا كان الفرق يف الأداء جوهري ًا على �شقي ال�س�ؤال ( 0.712للحل
و 0.212للتمثيل) .وكان �شق احلل قد تطلب �إيجاد ناجت ( )0.06 × 4بينما تطلب �شق
التمثيل اختيار التمثيل املنا�سب لنف�س القيمة من بني عدة اختيارات ،وكان من بني اخليارات
حميط م�ستطيل طوله � 4أمتار وعر�ضه  0.06مرت ،وحميط مربع طول �ضلعه  0.06مرت ،ومتثيل
للعدد  2,4على خط الأعداد .وكان اخليار الرابع “ال �شئ مما ذكر”� .إن الطالب الذي يجيب
ب�شكل �صحيح على �شق احلل ( ،)0.06 × 4 = 0.24يفرت�ض �أن يحذف اخليار الثالث
( 2,4على خط الأعداد) .فتبقى املقارنة بني حميط امل�ستطيل وحميط املربع .وعلى الرغم من
�أن حميط امل�ستطيل ي�ساوي (� )]4 + 0.06[ × 2إ ّال �أنه كان خياراً �أكرث جاذبية للطالب من
حميط املربع .وقد يعزا ذلك �إىل عدة �أ�سباب:
 .1عدم التمعن يف ال�س�ؤال وبالتايل التفكري مب�ساحة امل�ستطيل بد ًال من حميطه.
 .2عدم التمييز بني امل�ساحة واملحيط.
 .3وجود العددين  0.06 ،4على ر�سم امل�ستطيل مقابل وجود العدد  0.06فقط على ر�سم
املربع.
 .4عدم معرفة قانون حميط املربع� ،أو حميط امل�ستطيل �أو كليهما.
�إن عدم اخلربة مبعاين عملية ال�رضب (املواقف التي تتطلب �إجراء عملية ال�رضب) �سبب
رئي�س يف وقوع الطالب يف هذه امل�شكالت� .إن تدري�س ال�رضب دون التعرف �إىل معانية
اخلم�سة (امل�ساحة ،واملعدل ،واملجموعات املتكافئة  ،Equivalent setsواملقارنة ،واملزاوجة
 matchingهو تدري�س ناق�ص ال ي�ؤدي �إىل فهم كامل ملفهوم ال�رضب.
يف ال�س�ؤال الثامن ،كان متو�سط الدرجات على �شق احلل ( )0.9بينما كان املتو�سط
( )0.1على �شق التمثيل .تط ّلب ال�س�ؤال �إيجاد حا�صل �رضب ( )40×27يف �شق احلل بينما
تط ّلب �شق التمثيل حتديد ما مي ّثل ( )40×27وقد كان من بني اخليارات :م�ساحة مثلث طول
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قاعدته ( )40 cmوارتفاعه ()27 cm؛ م�ساحة متوازي �أ�ضالع طول �أحد �أ�ضالعه (40
 )cmوطول �ضلع �آخر ()cm 27؛ وم�ساحة م�ستطيل طول �أحد �أ�ضالعه ( )cm 40وطول
�ضلع �آخر (.)cm 27
فقط  % 10من �أفراد العينة �أجابوا ب�شكل �صحيح عن فقرة التمثيل مقابل � %90أجابوا
ب�شكل �صحيح عن فقرة احلل .وعلى الرغم من �أن هذا يعني ّ
متكن الطالب من �إجراء عملية
ال�رضب ب�شكل �صحيح �إ ًال �أنهم غري قادرين على متثيل هذه العملية يف �سياق م�ألوف لديهم
وهو �سياق م�ساحات الأ�شكال الهند�سية .وهذا يعك�س بال�رضورة عدم الرتكيز على اجلانب
الريا�ضيات.
املفاهيمي واجلانب التطبيقي لعملية ال�رضب يف تدري�س
ّ
يف ال�س�ؤال التا�سع ،كان متو�سط الدرجات على �شق احلل ( )0.5بينما كان املتو�سط
( )0.38على �شق التمثيل .تطلب �شق احلل �إيجاد ناجت جمع عددين ك�رسيني ،بينما تطلب
�شق التمثيل اختيار التمثيل املنا�سب من بني عدد من االختيارات ت�ضمنت تعابرياً
ريا�ضية
ّ
ور�سومات� .إن الأداء اجليد على هذا ال�شق يتطلب فهم ًا لتمثيل الك�سور بالر�سم وكذلك
2
1
الريا�ضية املختلفة للك�رس نف�سه .فمث ً
ال (  )2 4هو نف�سه ( ،) 8 2وكذلك
�إدراك التمثيالت
ّ
8
1
9
1
1+1
(  ) 1هو نف�سه ( ) ولكن (  ) 2ال ي�ساوي ( ) و(  ) 1 + 1ال ي�ساوي (  .) 4 + 8وهذه
4
4
8
8
4 8
جميعها من �أ�سا�سيات فهم الك�سور� .إن الأداء املتدين على مثل هذه امل�سائل يعك�س تدري�س ًا
الريا�ضية والذي ي�ؤدي
للريا�ضيات قائم ًا على التعلم غري ذي املعنى للخوارزميات والعمليات
ّ
ّ
الريا�ضية وهذا ينعك�س بال�رضورة على قدرة الطالب على حتديد
بدوره �إىل عدم فهم العمليات
ّ
الريا�ضية وبالطبع على �إن�شاء متثيالتهم اخلا�صة لهذه الأفكار.
التمثيالت املنا�سبة للأفكار
ّ
�أما يف ال�س�ؤال العا�رش ،فقد كان متو�سط الدرجات على �شق احلل ( )0.9بينما كان املتو�سط
( )0.1على �شق التمثيل .تطلب �شق احلل �إيجاد الو�سيط لثمان قيم� .أي تطلب حلها ترتيب
الأعداد ت�صاعدي ًا �أو تنازلي ًا ثم �إيجاد املتو�سط احل�سابي للعددين الواقعني يف الو�سط .وهذه
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س� .أحد الأخطاء التي وقع فيها الطالب كان
م�س�ألة م�ألوفة يف كتب
ّ
عدم ترتيب الأعداد تنازلي ًا �أو ت�صاعدي ًا واالعتماد على الرتتيب املعطى يف ال�س�ؤال .كذلك،
فقد اعترب بع�ض الطالب �أحد العددين الواقعني يف الو�سط و�سيط ًا ،وبع�ضهم �أخط�أ يف �إيجاد
املتو�سط احل�سابي للعددين .ويف حني �أن اخلط�أ الأخري ي�شري �إىل م�شكلة يف �إجراء العمليات
احل�سابية ،جند �أن ك ً
ال من اخلط�أ الأول والثاين ي�شريان �إىل خلل يف فهم الو�سيط.
�أما �شق التمثيل ،فقد تطلب �إيجاد الو�سيط من خالل متثيل لنف�س القيم بطريقة (ال�ساق
والأوراق  .)leafs and Stemوهنا ال يحتاج الطالب �أن يعيد ترتيب القيم ت�صاعدي ًا �أو
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تنازلي ًا حيث تكون مرتبة ،ولكن ي�شرتط بال�رضورة �أن يفهم الطالب هذا النوع من التمثيل.
�إن الأداء املتدين على هذا ال�شق من ال�س�ؤال يعك�س عدم فهم الطالب للتمثيل ،وهذا بدوره
يعني �أن املعلمني مل يركزوا على هذا النوع من التمثيل رغم �أنه مت�ضمن يف الكتاب املدر�سي
لل�صف ال�ساد�س.

التو�صيات

احل�سابية فهم
�إن نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل عام ت�ؤكد �رضورة �أن يرافق تعلم املهارات
ّ
الريا�ضيات املدر�سية يجب �أن تعطي التمثيل الريا�ضي
الريا�ضية و�أن
حقيقي للمفاهيم
ّ
ّ
احل�سابية� .إن مقدرة الطالب على �إيجاد الإجابة
أهمي ًة كبرية كتلك التي تعطيها للمهارات
� َّ
ّ
الريا�ضية التي
ال�صحيحة مل�س�ألة وعدم قدرته يف الوقت ذاته على متثيل تلك الإجابة �أو الفكرة
ّ
الريا�ضية .يتوجب على املعلمني
تت�ضمنها دليل وا�ضح على ق�صور يف فهم الطالب للفكرة
ّ
ا�ستخدام التمثيالت لدفع التالميذ �إىل التفكري الريا�ضي و�إظهار تع ّلمهم للمفاهيم اجلديدة
حيث تعترب هذه التمثيالت و�سط ًا يظهر الطالب من خالله ما �إذا كانوا يفهمون فكرة �أم
ال ،وطبيعة فهمهم لهذه الفكرة .وبناء على متثيالت الطالب ي�ستطيع املعلم �أن يقرر كيف
يوجه التدري�س خلدمة التع ّلم .كذلك ف�إنه من خالل احلوار الذي تخلقه التمثيالت ف�إن املعلم
الريا�ضية.
وطالبه يتعاونون يف �صقل وت�صحيح املفاهيم
ّ
احل�سابية لوحدها
للريا�ضيات ،ف�إن االعتماد على املهارات
ويف جمال تقومي فهم الطالب
ّ
ّ
الريا�ضيات .وهذا
يعطي نتيجة غري دقيقة وبالتايل ت�شخي�ص ًا غري دقيق ملا تع ّلمه الطالب من
ّ
للريا�ضيات� .إنَّ التقومي احلقيقي يجب
يدفعنا �إىل �إعادة النظر يف �أ�ساليب تقومي تع ّلم الطالب
ّ
الريا�ضية الواحدة (Eennell & Rowan,
�أن ي�أخذ يف االعتبار تعدد التمثيالت للفكرة
ّ
 )2001لأن التمثيل ّ
ميكن املعلم من �سرب تفكري طالبه من خالل ما ي�ستخدمونه من رموز
املتقدم يبنى على
ريا�ضية خمتلفة .ومبا �أن التفكري الريا�ضي
وخمططات وخرائط و�صور وتعابري
ّ
ّ
الريا�ضية املتعددة Multiple
�أ�سا�س متني من املعرفة املفاهيمية والتكامل املرن للتمثيالت
ّ
 ،representationsف�إن على املعلمني ا�ستخدام طرق متكنهم من ر�ؤية ومتابعة م�ستويات
تفكري طالبهم مبا يخدمهم يف ربط هذه امل�ستويات بتدري�سهم .ويعترب التمثيل يف هذا ال�صدد
ال مهم ًا وفاع ً
عام ً
ال يف التع ّلم لذا يجب �إدراك دوره وا�ستخدامه يف عملية التقومي البنائي.
�أما برامج �إعداد املعلم ،فهي الأخرى معنية بنتائج هذه الدرا�سة .فاملعلم يكت�سب املعارف
واملهارات والكفايات التدري�سية خالل برنامج الإعداد ،وهذه متثل �أ�سا�س ًا يبني عليه املعلم
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من خالل اخلربة والتنمية املهنية .ولذلك ،يجب �أن يكون هذا الأ�سا�س متين ًا ومبني ًا على
الريا�ضيات على التعلم القائم
قواعد �سليمة� .إ ًذا ،فالباحث يو�صي �أن تركز برامج �إعداد معلم
ّ
للريا�ضيات ،و�أن تعمل على �إك�ساب الطلبة املعلمني املعارف واملهارات الالزمة
على الفهم
ّ
الريا�ضيات بطرق ذات معنى .وال يكون هذا بالطبع من خالل مقررات تعزز هذا
لتدري�س
ّ
التوجه فح�سب ،بل �أي�ض ًا من خالل مترير الطلبة املعلمني �أنف�سهم بخربات يتعلمون من
خاللها بطرق ذات معنى ،ذلك لأن املعلم عادة ما مييل �إىل التدري�س بالطريقة التي تعلم بها.
الريا�ضيات
كذلك ،ف�إن الباحث يو�صي �أن يتم ت�صميم برامج تنمية مهنية خا�صة مبعلمي
ّ
غري تلك امل�صممة للمعلمني من كل التخ�ص�صات .ويجب �أن تعمل هذه الربامج على
الريا�ضيات ومهاراتهم يف التدري�س من �أجل الفهم� .إن وعي املعلم
تنمية معارف معلمي
ّ
الريا�ضية
ب�أهمية التمثيل الريا�ضي وما يلعبه من دور يف بناء وتعميق فهم املفاهيم والعمليات
ّ
للريا�ضيات .ويجب الت�أكيد
�رشط �أ�سا�سي لتوفري بيئة تعلم داعمة للتعلم القائم على الفهم
ّ
هنا على �أن املعلم ال يكت�سب املهارات الالزمة لتوفري هذه البيئة من خالل الربامج النظرية
والتي تت�سم بالعمومية ال�شديدة .فاملطلوب برامج متخ�ص�صة يقوم من خاللها املعلمون
ريا�ضية حمددة من �ضمن تلك التي يدر�سونها
�أنف�سهم با�ستك�شاف ومتثيل مفاهيم وعمليات
ّ
لطالبهم.
�أما من الناحية البحثية ،ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
الريا�ضيات للوقوف على مدى اهتمامهم بالتمثيل الريا�ضي
 .1درا�سة ممار�سات معلمي
ّ
ريا�ضية
ريا�ضية والتعرف �إىل متثيالت
والفر�ص التي يوفرونها لطالبهم لإن�شاء متثيالت
ّ
ّ
خمتلفة من جهة ،وتقومي مهارات التمثيل لدى الطالب من جهة �أخرى .وي�شمل ذلك
املالحظة ال�صفية وحتليل اخلطط الدر�سية والأن�شطة ال�صفية والواجبات املنزلية و�أدوات
التقومي امل�ستخدمة .كما ميكن �أي�ض ًا �أن تتم درا�سة العالقة بني املمار�سات التدري�سية للمعلمني
ومهارات التمثيل لدى طالبهم.
� .2إجراء درا�سات تدخلية ( )studies interventionوا�ستك�شاف فاعليتها يف تنمية مهارات
للريا�ضيات ب�شكل عام .وقد تت�ضمن برامج
التمثيل ب�شكل خا�ص لدى الطالب وفهمهم
ّ
التدخل تدريب معلمني على التدري�س القائم على الفهم ليوفروا لطالبهم فر�ص ًا للتمثيل
الريا�ضي .وميكن حتديد وحدة �أو وحدات درا�سية لتنفيذ الربنامج عليها .يتم حتليل هذه
الوحدات وحتديد فر�ص التمثيل الريا�ضي فيها و�إعادة �صياغتها بحيث توفر هذه الفر�ص.
كما ميكن ت�صميم التدري�س الذي يوفر بيئة تعلم ا�ستك�شافية ت�سمح للطالب باختيار و�إن�شاء
الريا�ضية اخلا�صة بهم.
التمثيالت
ّ
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املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم بفل�سطني
د .زياد �أمني بركات
ق�سم علم النف�س الرتبوي  -كلية الرتبية
جامعة القد�س املفتوحة
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل مدى توافر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة
مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم بفل�سطني
من وجهة نظر املعلمني وذلك يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،واملرحلة التعليمية ،وامل�ؤهل
العلمي ،والتخ�ص�ص .لهذا الغر�ض مت توزيع الئحة املخالفات ال�سلوكية املعدة لهذا الغر�ض
بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها على عينة من املعلمني بلغ حجمها ( )197معلم ًا ومعلمة،
منهم ( )95معلم ًا من الذكور ،و( )102معلمة .وقد �أظهرت النتائج �أن املخالفات ال�سلوكية
تتوافر لدى الطلبة مب�ستوى متو�سط ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى توافر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني بحيث ُتعزى
ملتغريي اجلن�س واملرحلة التعليمية وذلك ل�صالح الطالب الذكور ،وطلبة املرحلة الثانوية.
بينما �أظهرت النتائج من جهة �أخرى عدم وجود فروق يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغريي امل�ؤهل والتخ�ص�ص العلمي.
الكلمات املفتاحية :املخالفات ال�سلوكية ،اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،التخ�ص�ص ،املرحلة التعليمية.
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The aim if this study was to identify the level of behavioral contraventions
at basic and secondary schools’ students from the viewpoint of teachers, in
light of the sex, educational level, qualification, and specialization variables.
To realize this aim, the researcher used a questionnaire that developed by himself after making sure of its validity and reliability, the study was conducted
on a sample consisting of (197) teachers (95 male and 102 female). Results
revealed that the behavioral contraventions at basic and secondary schools’
students from the viewpoint of teachers were moderate level. Also, the results
showed that there were significant differences in teachers’ estimation the level
of behavioral contraventions at basic and secondary schools’ students due to
sex and educational stage variables in favor of males and secondary stage
students, but there were no significant differences in teachers’ estimation of
the level of behavioral contraventions due to qualification and specialization
variables.
Key words: behavioral contraventions, sex, educational level, qualification and specialization.
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د .زياد بركات

املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم بفل�سطني
د .زياد �أمني بركات
ق�سم علم النف�س الرتبوي  -كلية الرتبية
جامعة القد�س املفتوحة

املقدمة

تعد م�شكلة النظام يف املدر�سة من امل�شكالت العامة وتختلف املدار�س من حيث ال�سهولة
التي ي�ضبط بها الطلبة ،كما �أن امل�شكلة تختلف باختالف البيئة التي تقوم بها املدر�سة �أو
اجتاهات �أولياء �أمور الطلبة وظروفهم االقت�صادية واالجتماعية وتقاليد املدر�سة ،وال �شك
�أن كل مدير مدر�سة وكل مدر�س ي�صادف يف �أثناء عمله حاالت �شجار بني الطلبة� ،أو �رسقة
تافهة من �أحدهم �أو �إتالف لأدوات املدر�سة �أو �أدوات زمالئه ،كما ي�صادف �أحيان ًا حوادث
�إجرامية غري هينة؛ ومع ذلك فهذه املخالفات التي يرتكبها بع�ض الطلبة قلما تكون مر�ضية،
ذلك �أن معظم ما يرتكبه الطلبة هو يف الغالب جمرد عبث؛ يق�صدون من ورائه اال�ستثارة �أو
ك�رس قواعد ال�سلوك احل�سن� ،أو نتيجة للجهل �أو الإهمال� ،أو عدم الرتوي� ،أما احلاالت
الإجرامية احلقيقية فهي نادرة جداً.
ويجب �أن يكون �ضبط املدر�سة جمهوداً تعاوني ًا ،بحيث يتعاون فيه مدير املدر�سة واملدر�سون
و الطلبة و�أولياء الأمور كما يجب �أن يكون هناك تخطيط واتفاق على �سيا�سة ال�ضبط وو�سائله،
ٌ
ذاتي؛ مبعني �أن ينبع من الطلبة �أنف�سهم بدل �أن
و�أن تهدف املدر�سة �إىل �أن يكون فيها
ان�ضباط ٌّ
يفر�ض عليهم ،فا�شرتاك الطلبة يف معاجلة م�شكالت النظام يف و�ضع الأ�س�س التي يقوم عليها
ي�ضمن املحافظة عليه والعمل على تطوره وتقدمه .وال �شك �أن املدر�سة عن طريق تنظيمها
الأندية واملجال�س واالجتماعات والندوات وغري ذلك من الو�سائل ميكنها �أن تبث يف طلبتها
االجتاهات ال�سليمة التي ت�ساعد على حفظ النظام والتدريب عليه ،فالطلبة يكت�سبون االن�ضباط
االجتماعي عن طريق الفر�ص التي تهيئها لهم املدر�سة (.)Tallent, 1998
وعلى مدير املدر�سة واملعلمني �أن يتذكروا دائم ًا �أنه يف عالج احلاالت اخلا�صة بعدم النظام
�أن الطالب لديه حا�سة ال�شعور بالعدالة ،ولذلك يجب �أن ال يكون العقاب جزائي ًا؛ بل يكون
الهدف منه منع تكرار الأفعال غري املرغوب فيها ،وي�ؤدي ال�سماح للمدر�سني بعقاب الطلبة
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عن طريق الواجبات املدر�سية �إىل كراهيتهم للعمل باملدر�سة ،كما ي�ؤدي بالتايل �إىل زيادة
م�شكلة النظام باملدر�سة ،ال �إىل الإقالل منها ،و�أن التهديدات والإذالل ال�شخ�صي والتهكم
�أمور لي�س لها �أماكن يف توجيه النظام يف املدر�سة ويجب جتنبها قدر الإمكان (ح�سن،
.)2003
هناك �أمناط �سلوكية غري مرغوب فيها تواجه املعلم داخل غرفة ال�صف وتو�صف ب�أنها
م�شكالت م�ألوفة “عادية” كالرثثرة ،وال�ضحك ،والتهريج ،ون�سيان الأدوات املدر�سية
والت�أخر ال�صباحي عن الدوام ،وهذه امل�شكالت حتد من فاعلية املعلم والطالب داخل غرفة
ال�صف ،لكنها تبقى �أقل خطورة من �أمناط �سلوكية �أخرى كالتخريب املتعمد للممتلكات،
ورف�ض القيام بالأعمال املدر�سية ،وتكوين الزمر ،واالجتاه ال�سلبي العدواين نحو املعلم،
والغياب عن املدر�سة دون �إذن ،والتكلم بلغة بذيئة وما �شابه ذلك .وتواجه املدار�س �أو
امل�ؤ�س�سات التعليمية عادة بنوعني من اخلروج على النظام وهي كالآتي (Mauro, 2008؛
بركات2006 ،؛ ال�ضامن2002 ،؛ ح�سن2002 ،؛ Scott, 1991; Dreher, 1995؛
الرفاعي:)1987 ،
�أو ًال :النوع الفردي :وهو النوع ال�شائع واملعروف وينح�رص يف نطاق ميكن التعامل مع
كل حالة على حدة ومن �أمثلة هذا النوع من امل�شكالت ما ي�أتي:
 .1ال�شغب :ويتمثل يف �سلوك عدواين من جانب الطالب نحو �أقرانه وقد يرجع ذلك �إىل
عوامل نف�سية �أو اجتماعية �أو عيب ج�سمي �أو ف�شل درا�سي.
 .2الهروب من املدر�سة :ويرجع ذلك �إىل �أ�سباب عديدة منها �ضعف الرقابة املنزلية �أو ت�أثري
قرناء ال�سوء ،والف�شل الدرا�سي املتكرر للطالب ،ومنها �سوء �إدارة املدر�سة و�ضعف خدمات
التوجيه بها �أو عدم منا�سبة �أن�شطتها وبراجمها الرتبوية الحتياجات الطالب.
 .3ال�رسقة :وقد يرجع �سببها �إىل رغبة الطالب يف متلك �شيء ال ي�ستطيع احل�صول عليه� ،أو
االنتقام من زميل �آخر وغريها.
 .4الغ�ش يف االمتحان :ويرجع ذلك �إىل االهتمام الكبري الذي يعطى لالمتحانات وما تت�سم به
من �رصامة وقيود ،والرتكيز على التح�صيل واحلفظ بدل من �أن تكون و�سيلة لتقومي الطلبة.
 .5تخريب الأثاث املدر�سي :مثل تك�سري ال�شبابيك والأبواب والكرا�سي والأدراج والأجهزة
�أو ت�شويه املبنى املدر�سي بتجريحه �أو الكتابة على اجلدران.
ثاني ًا :النوع اجلمعي :بد�أ هذا النوع من امل�شكالت يف ال�سنوات الأخرية وخطورة هذا
النوع من امل�شكالت يكمن يف �أنها ت�ؤثر على امل�ؤ�س�سات التعليمية ككل على اختالف
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�أنواعها وتهدد كيانها ووجودها ،وتعزا هذه امل�شكالت �إىل جمموعة من العوامل منها:
 .1قلق الطلبة وا�ضطرابهم وعدم ثقتهم يف قيمهم ومعايريهم الأخالقية.
 .2وجود خلل يف النظم التعليمية :مثل �ضعف العالقة بني الطالب واملعلم نتيجة زيادة �أعداد
الطلبة يف املدر�سة الواحدة ،وعدم وجود خدمات �إر�شادية وتوجيهية يف املدر�سة ،وقوانني
وتعليمات القبول يف املدار�س ،والت�شعيب �إىل �أنواع التعليم املختلفة ونظام االمتحانات وما
ي�سببه من هم كبري للآباء والأبناء واملعلمني.
 .3اهتزاز �سلطة املعلمني الر�سمية وغري الر�سمية :يرجع ذلك �إىل انخفا�ض م�ستوى �إعدادهم
وم�ؤهالتهم وانخفا�ض الأو�ضاع املادية واالقت�صادية لهم ،وكذلك تناق�ص كفاءتهم املهنية
لأنهم ال ينمون �أنف�سهم با�ستمرار.
 .4قلة تعاون الآباء مع املدر�سة :ال �شك �أن تعاون الآباء مع املدر�سة عامل مهم يف حفظ
النظام ،ولكنهم ال ي�ساعدون املدر�سة على ذلك لعدم اهتمامهم مبا يجري فيها� ،أو لإهمالهم
ملا تقوله املدر�سة عن �أبنائهم� ،أو لعدم �إحكام �سيطرتهم ك�آباء على �أبنائهم.
� .5سوء ا�ستغالل الطلبة من جانب املنظمات املختلفة مثل املنظمات ال�سيا�سية �أو االجتماعية
من �أجل خدمة �أغرا�ض معينة ،وغالب ًا ما يوجه ه�ؤالء الطالب للقيام ب�أعمال عدوانية �أو
تخريبية �ضد املجتمع.
ويتم تقومي �سلوك الطالب ب�صورة م�ستمرة بناء على مدى التزامه بالنظام وح�سن ال�سرية
وال�سلوك مع معلميه وزمالئه وبيئته املدر�سية وجمتمعه ،ويحدد املعلم بالتعاون مع �إدارة
املدر�سة واملر�شد الطالبي املخالفات ال�سلوكية من خالل منوذج خا�ص باملتابعة يعد من قبل
املدر�سة ،ويدون فيه نوع املخالفة ال�سلوكية ،وتر�صد الدرجة امل�ستحقة �أمام كل خمالفة ومتنح
الدرجة كاملة للطالب �إذا مل يكن لديه خمالفات ،وهذه املخالفات ال�سلوكية ميكن ت�صنيفها
�إىل خم�سة م�ستويات تبع ًا لدرجة خمالفتها لأنظمة التعليم وهي كالآتي (Lanni, 2006؛
الئحة قواعد ال�سلوك واملواظبة2005 ،؛ بركات2005 ،؛ عبد الهادي2003 ،؛ Bastik,
.)2000
خمالفات الدرجة الأوىل
 .1عدم التقيد بالزي املدر�سي.
.2عدم �إح�ضار الكتب والأدوات املدر�سية �أو املالب�س الريا�ضية.
.3عدم امل�شاركة يف اال�صطفاف ال�صباحي.
 .4الدخول واخلروج من الف�صل دون ا�ستئذان.
 .5الغ�ش يف الواجبات البيتية.
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� .6إدخال �أجهزة الهاتف اجلوال �إىل املدر�سة.
 .7امتهان الكتب املدر�سية.
 .8عدم حل الواجبات املدر�سية �أو الف�صلية.
 .9النوم داخل الف�صل.
 .10ق�صات ال�شعر واملالب�س املخالفة لل�رشع �أو الذوق العام.
� .11إدخال الأكوالت وال�رشاب �إىل غرفة ال�صف.
خمالفات الدرجة الثانية
 .1الكتابة على اجلدران.
 .2العبث باملمتلكات.
 .3التهاون يف �أداء ال�صالة.
 .4الهروب من املدر�سة.
 .5ال�شجار وتهديد الغري.
 .6حيازة املواد الإعالمية املنافية للأدب والتعاليم الإ�سالمية.
 .7التلفظ بالألفاظ النابية �ضد �أحد زمالئه.
 .8تزوير توقيع ويل الأمر.
 .9عدم االن�ضباط �أثناء الرحالت والزيارات املدر�سية.
 .10ال�شغب والإزعاج
خمالفات الدرجة الثالثة
 .1عر�ض املواد الإعالمية املنافية للأدب والقيم الإ�سالمية والنظامية.
 .2جلب الأدوات احلادة �إىل املدر�سة بدون ا�ستخدامها.
 .3جلب املواد والألعاب اخلطرة �إىل املدر�سة دون ا�ستخدامها.
 .4التحر�شات ال�سلوكية ال�شاذة (ارتكاب �سلوك مناف للعفة(.
� .5إحلاق ال�رضر املتعمد مبمتلكات زمالئه.
 .6تعمد �إتالف �أو تخريب �شيء من جتهيزات املدر�سة �أو مبانيها.
 .7تعمد مهاجمة طالب و�إحلاق الأذى به.
� ..8رسقة ممتلكات الآخرين.
 .9التدخني �أو ما ي�شابهه داخل املدر�سة.
خمالفات الدرجة الرابعة
 .1حيازة املخدرات وما يف حكمها.
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 .2توزيع املواد الإعالمية املنافية للآداب والقيم الإ�سالمية �أو للنظام الرتبوي واالجتماعي.
 .3تهديد �إداريي املدر�سة ومعلميها.
 .4جلب الأ�سلحة النارية دون ا�ستخدامها.
� .5إحلاق ال�رضر مبمتلكات العاملني يف املدر�سة.
 .6تعمد مهاجمة طالب و�إحلاق الأذى به.
 .7التلفظ بالكلمات النابية �أو غري الأخالقية على املعلمني.
خمالفات الدرجة اخلام�سة
 .1االعتداء على �أحد موظفي املدر�سة (املدير ،املعلم ،املر�شد) �أو �أحد العاملني بال�رضب
و�إحلاق ال�رضر به.
 .2تزوير الوثائق الر�سمية.
 .3اال�ستهانة ب�شي من �شعائر الإ�سالم �أو اعتناق الأفكار الإحلادية �أو املذاهب الهدامة �أو
العمل على ن�رشها وترويجها وما يف حكمها.
 .4ممار�سة ال�سلوكيات ال�شاذة (فعل اللواط وما يف حكمه).
 .5ا�ستعمال ال�سالح للرتويع والتهديد به داخل املدر�سة �أو يف حميطها.
 .6ترويج املخدرات.
 .7احلاالت التي ي�صبح فيها وجود الطالب خطراً على جمتمع املدر�سة.
ولدى مراجعة الأدب ال�سابق لهذه الدرا�سة تبني �أن بع�ض الدرا�سات قد �أظهرت انت�شار
املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة املدار�س الأ�سا�سية والثانوية مب�ستوى مرتفع (Mehranian,
 2007؛Parry, 2004؛ ح�سن2003 ،؛ ،)Somen, 2002; Roy & Howe, 1984
بينما �أ�شارت درا�سات �أخرى �إىل انت�شار هذه املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة مب�ستوى
متو�سط (Fabrega, 2006; Dube, Roose, & Hacker, 2003; Gillim, 2002
; ،)Yahraes,1998يف حني �أظهرت بع�ض الدرا�سات الأخرى انخفا�ض م�ستوى املخالفات
ال�سلوكية لدى الطلبة يف املدار�س الأ�سا�سية (املعايطة2004 ،؛ & Tayler, 2004; Hoover
.)Yarnold, 1999; Susan, 2002
وبخ�صو�ص ت�أثري متغري اجلن�س يف ظهور املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة فقد بينت بع�ض
الدرا�سات وجود فروق يف م�ستوى هذه املخالفات ل�صالح الطلبة الذكور (Fabrega,
 ،)2006; Brak, 2005; Windle, 2005; Yarnold, 1999; Yahraes, 1998ويف حني
�أظهرت درا�سات (;Tayler, 2004; Dube et al., 2003؛ ح�سن )2003 ،وجود فروق
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يعترب توفري النظام داخل حجرة ال�صف الدرا�سي �أحد امل�شاكل الرئي�سة املهمة التي تواجه
املعلمني واملديرين� ،إذ ي�شكو ه�ؤالء املدراء واملعلمون من �أن م�شكلة �ضبط النظام داخل غرفة
ال�صف ت�شغل جزءاً كبرياً من وقتهم ،فهي ت�أخذ من وقت املعلم والطالب ال�شيء الكثري ،حيث
ي�رصف املعلم جزءاً من هذه الطاقة باالن�شغال يف �أمناط �سلوكية غري مرغوب فيها (& Gage
 .)Berlier, 1979وهذا ما ي�شري �إليه كري ( )Kerr, 2002ب�أن �أكرث ما يقلق املدر�سني خا�صة يف
بداية العام الدرا�سي ،هي م�شكلة احلفاظ على النظام داخل غرفة ال�صف و�ضبط ال�سلوكيات
غري املرغوبة التي تعيق �سري العملية التعليمية.
تكمن م�شكلة هذه الدرا�سة يف �أنها ت�سعى للتعرف �إىل مدى انت�شار املخالفات ال�سلوكية
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يف م�ستوى هذه املخالفات ل�صالح الإناث ،فقد بينت درا�سات �أخرى عدم وجود فروق
جوهرية يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تبع ًا ملتغري اجلن�س (املعايطةParry, ; 2004 ،
.)2004; Somen, 2002; Mehranian, 2007
�أما فيما يتعلق بت�أثري املتغريات امل�ستقلة الأخرى يف املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة املدار�س
الأ�سا�سية والثانوية فقد �أظهرت درا�سات (ح�سنDube et al., 2003; Yarnold, 2003 ،
 )1999; Yahraes, 1998وجود فروق ل�صالح طلبة املرحلة الثانوية ،بينما �أظهرت درا�سات
( )Mahranian, 2007; Parry, 2004; Tayler, 2004وجود فروق ل�صالح طلبة املرحلة
الأ�سا�سية .كما �أظهرت درا�سة ( )Parry, 2004وجود فروق يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية
لدى الطلبة تبع ًا للم�ؤهل العلمي للمعلم ل�صالح املعلمني من ذوي امل�ؤهالت العليا ،بينما
�أظهرت درا�سات (Mahranian, 2007؛ ح�سن )2003 ،وجود فروق ل�صالح املعلمني
من ذوي امل�ؤهالت الدنيا ،يف حني �أظهرت بع�ض الدرا�سات الأخرى عدم وجود فروق يف
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تُعزى للم�ؤهل العلمي للمعلم (Fabrega, 2006; Yarnold,
 .)1999; Yahraes, 1998وفيما يتعلق مبتغري تخ�ص�ص املعلم وت�أثريه يف تقدير م�ستوى
املخالفات ال�سلوكية لدى طلبته فقد بينت درا�سات (ح�سن2002 ،؛ )Yahraes, 1998
وجود فروق ل�صالح التخ�ص�صات الأدبية ،بينما �أظهرت درا�سات (Tayler, 2004; Dube
 )& Others, 2003فروقًا دالة �إح�صائي ًا ل�صالح التخ�ص�صات العلمية ،يف حني �أظهرت بع�ض
الدرا�سات الأخرى عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى هذه املخالفات ال�سلوكية تبع ًا
لتخ�ص�ص املعلم (.)Mahranian, 2007; Fabrega, 2006; Yarnold, 1999
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يف املدر�سة �أو غرفة ال�صف لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظة طولكرم بفل�سطني .يف ظل ما يتعر�ض له الطلبة من الأحداث ال�ضاغطة
املتمثلة يف احلروب الع�سكرية والثقافية ،والتي ت�ستهدف فيما ت�ستهدفه طلبة املدار�س وما
يتعر�ضون له من �ألوان العنف والإيذاء وتدمري بيوتهم وفقدان ذويهم وقرنائهم ،والتي ت�سبب
لهم قدراً كبرياً من ال�ضغوط �أو ا�ضطراب يف توازنهم النف�سي واالجتماعي ،والتي تعوق
�أداءهم وحتد من ا�ستفادتهم من اخلدمات الرتبوية والتعليمية التي تقدمها املدر�سة .وميكن
�إيجاز م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي :ما مدى انت�شار املخالفات
ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم
بفل�سطني من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات؟

�أهداف الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية
 .1التعرف �إىل م�ستوى املخالفات ال�سلوكية ومدى توافرها الن�سبي لدى طلبة مرحلتي
التعليم الأ�سا�سي والثانوي من وجهة نظر املعلمني.
 .2حتديد دور متغريات اجلن�س ،واملرحلة التعليمية ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي للمعلم يف
م�ستوى تقديره للمخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي.

�أ�سئلة الدرا�سة

حتقيق ًا للأهداف املر�سومة لهذه الدرا�سة فقد �سعت للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما م�ستوى املخالفات ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
من وجهة نظر املعلمني يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم بفل�سطني؟
 .2هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية يف املدر�سة
لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم بفل�سطني من وجهة نظر
املعلمني ت ُْعزا ملتغري اجلن�س لديهم؟
 .3هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية يف املدر�سة
لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم بفل�سطني من وجهة نظر
املعلمني ت ُْعزا ملتغري املرحلة التعليمية؟
 .4هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف مدار�س حمافظة طولكرم بفل�سطني من وجهة نظر
املعلمني ت ُْعزا ملتغري امل�ؤهل العلمي للمعلم؟
 .5هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة
يف مدرا�س حمافظة طولكرم بفل�سطني من وجهة نظر املعلمني تُعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي
للمعلم؟
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املخالفات ال�سلوكية :هي الأمناط ال�سلوكية التي تظهر لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي
والثانوي يف املدار�س احلكومية ويرى املعلمون �أنها �أمناط �سلوك غري مرغوب فيها وتعوق
عملهم يف املدر�سة ب�شكل عام ويف غرفة ال�صف على وجه اخل�صو�ص وهي متثل بو�ضوح
�سلوك ًا ال توافقي ًا من قبل الطلبة قد ت�ؤدي �إىل ت�شوي�ش العملية الرتبوية والتعليمية (�أبو �سنينة
واللقاين .)1995 ،وتعرف املخالفات ال�سلوكية �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة با�ستجابة املعلم
على الئحة املخالفات ال�سلوكية املعدة لهذا الغر�ض ،والتي تعترب م�ؤ�رشاً على ارتفاع �أو
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تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من االعتبارات الآتية:
� .1إنها من الدرا�سات الرائدة يف فل�سطني -يف حدود علم الباحث– التي تبحث يف هذا
املجال احليوي واملهم من حياة الطالب يف املدر�سة ،حيث تربز �أهميتها كونها حتاول الك�شف
عن مدى التزام تالميذ مرحلتي التعليم الأ�سا�سية والثانوية باالن�ضباط ال�سلوكي ذاتي ًا بالنظام
املدر�سي وجتنب املخالفات يف املدر�سة من وجهة نظر املعلمني.
 .2حتديد �أكرث املخالفات ال�سلوكية حدة وانت�شاراً لدى طلبة املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية يف
املدار�س احلكومية والتي ت�ؤثر على منوهم النف�سي واالجتماعي ،والتي تنعك�س بدورها على
تكيفهم وحت�صيلهم و�إجنازهم الدرا�سي.
 .3يتوقع من خالل الدرا�سة احلالية بيان مدى احلاجة لو�ضع برامج تدريبية للمر�شدين
الرتبويني واملعلمني و�إدارات املدار�س حول كيفية التعامل مع هذه املخالفات ال�سلوكية.
 .4يتوقع من خالل هذه الدرا�سة �أن ت�سهم يف �إثراء املكتبة العربية وتزويد الباحثني املتخ�ص�صني
يف هذا املجال باملعلومات الالزمة وال�رضورية للقيام بدرا�سات �أخرى على جمتمعات خمتلفة
من خالل االطالع على النتائج والتو�صيات.
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انخفا�ض هذه املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
املدر�سة الأ�سا�سية :هي �أول مراحل التعليم املدر�سي يف النظام التعليمي يف فل�سطني ومتتد
من ال�صف الأول �إىل ال�صف العا�رش ،وتق�سم عادة �إىل مرحلتني� :أ�سا�سية دنيا وت�ضم ال�صفوف
من الأول وحتى اخلام�س ،و�أ�سا�سية عليا وت�ضم ال�صفوف من ال�ساد�س وحتى العا�رش (وزارة
التعليم الفل�سطينية.)1996 ،
املدر�سة الثانوية :وهي �إحدى مراحل التعليم املدر�سي وتلي املرحلة الأ�سا�سية وت�أتي
قبل التعليم اجلامعي وت�شمل ال�صفني احلادي ع�رش والثاين ع�رش بفروعة :العلمي والأدبي
والتجاري وال�صناعي ،والزراعي ،ونتيجة للظروف االقت�صادية ال�صعبة املعا�شة يف فل�سطني
فقد ت�ضم بع�ض هذه املدار�س الثانوية �صفوفًا من املرحلة الأ�سا�سية نتيجة لعدم ا�ستيعاب هذه
املدار�س الأعداد ال�ضخمة من الطلبة يف �صفوفها (وزارة التعليم الفل�سطينية.) 1996 ،
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم لتحقيق غر�ض هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي التحليلي ملنا�سبته طبيعة
هذه الدرا�سة با�ستخدام الئحة �سلوكية تقي�س هدف الدرا�سة الأ�سا�سي ،وهو التعرف �إىل
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية وذلك من وجهة
نظر املعلمني ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى التعرف �إىل ت�أثري متغريات :اجلن�س ،واملرحلة
التعليمية ،وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،يف م�ستوى هذه املخالفات ال�سلوكية.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة احلالية من املعلمني واملعلمات يف حمافظة طولكرم والبالغ عددهم
( )4228معلم ًا ومعلمة ،تبع ًا لإح�صاءات مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم للعام
الدرا�سي (� .)2008/2007أما عينة الدرا�سة احلالية فقد تكونت من ( )197معلم ًا ومعلمة،
وهم ميثلون ما ن�سبه ( )%5من حجم املجتمع الدرا�سي .مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية
تبع ًا ملتغري اجلن�س واملرحلة من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي .وهم موزعون تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة
كما هو مبني يف اجلدول الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا للمتغريات امل�ستقلة

¡``
````````Y GC I

متثلت �أداة الدرا�سة من الئحة املخالفات ال�سلوكية وهي من �إعداد الباحث وتكونت يف
�صورتها النهائية من ( )34بنداً ميثل كل منها خمالفة �سلوكية يحتمل �أن يقوم بها الطالب
داخل املدر�سة ،وقد مت بناء هذه الالئحة ال�سلوكية بعد مراجعة العديد من الدرا�سات النظرية
والإجرائية يف هذا املجال (بركات2006 ،؛ الئحة قواعد ال�سلوك واملواظبة2005 ،؛
 ،)Simelane, 2000; Sexton, 1988; Lanni, 2006وقد مرت عملية بناء هذه الالئحة
باخلطوات الإجرائية الآتية:
 .1مت طرح �س�ؤال مفتوح �إىل عينة ا�ستطالعية من املعلمني مكونة من ( )72معلم ًا ومعلمة
موزعني �إىل تخ�ص�صات خمتلفة من مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم
وهو :ما هي املخالفات ال�سلوكية التي تالحظها على الطلبة يف املدر�سة التي تعمل بها؟
 .2بعد حتليل ا�ستجابات ه�ؤالء املعلمني توافر لدى الباحث عدد من �أمناط ال�سلوك التي اعتربها
املعلمون زنها متثل عدداً من املخالفات ال�سلوكية لدى طلبتهم؛ حيث بلغت هذه املظاهر بعد
ترتيبها وتنظيمها ( )37بنداً متثل املخالفات ال�سلوكية التي تتوافر لدى طلبة املدار�س احلكومية
كما يدركها املعلمون ،وهي بذلك �شكلت �أداة الدرا�سة يف �صورتها املبدئية.
العربية لإبداء مالحظاتهما اللغوية والتعبريية
 .3مت عر�ض بنود الأداة على متخ�ص�صني يف اللغة
َّ
عليها ،وقد ا�ستفاد الباحث من هذه املالحظات عند �صياغته الأداة ب�صورتها النهائية.
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�أداة الدرا�سة
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التخ�ص�ص الدرا�سي
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املرحلة الدرا�سية
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اجلن�س

الن�سبة املئوية
%48.2
%51.8
%16.2
%83.8
%49.2
%50.8
%26.8
%16.8
%23.4
%21.8
%11.2
%100

`¡U

املتغريات

امل�ستوى
ذكور
�إناث
دبلوم كلية جمتمع
بكالوريو�س ف�أعلى
�أ�سا�سية
ثانوية
لغة عربية
لغة �إجنليزية
مواد علمية
مواد اجتماعية
مواد جتارية

العدد
95
102
32
165
97
100
53
33
46
43
22
197
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د .زياد بركات

 .4كما مت عر�ض بنود هذه الأداة على جمموعة من املحكمني للتحقق من مدى مالءمتها
ملو�ضوعها؛ حيث تكونت جمموعة التحكيم هذه من ( )13حمكم ًا ،منهم خم�سة من الأ�ساتذة
اجلامعيني ممن يدر�سون يف جامعة القد�س املفتوحة يف تخ�ص�صات تربوية خمتلفة ،و�أربعة من
مدراء املدار�س ،و�أربعة معلمني.
 .5بعد حتليل مالحظات املحكمني وبنا ًء على تو�صية ه�ؤالء املحكمني مت حذف ( )3بنود
لتكرار مو�ضوعها مع بنود �أخرى وهي“ :التغيب املتكرر عن املدر�سة” ،و“ي�أتي �صباح ًا يف
وقت مت�أخر” ،و“اخلروج عن الأ�صول يف الكالم وامللب�س” .لي�صبح بذلك العدد النهائي
للأداة ( )34بنداً ميثل كل منها خمالفة �سلوكية ،يجيب عنها املفحو�ص تبع ًا ملقيا�س ليكرت
( )Likertاخلما�سي (موافق جداً ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق جداً)؛ بحيث متنح
اال�ستجابة على هذا املقيا�س درجة ترتاوح بني ( )5درجات يف حالة املوافقة ال�شديدة ودرجة
واحدة يف حالة عدم املوافقة ال�شديدة ،ومتثل بذلك الدرجة املرتفعة على الأداة م�ؤ�رشاً على
ارتفاع م�ستوى املخالفة ال�سلوكية ،بينما متثل الدرجة املنخف�ضة م�ؤ�رشاً على انخفا�ض م�ستوى
املخالفة ال�سلوكية ،حيث ترتاوح الدرجة الكلية على هذه الأداة ما بني (.)170 – 34
 .7وبذلك �أ�صبحت �أداة الدرا�سة يف �صورتها النهائية بعد �إجراء التعديالت عليها تبع ًا
ملالحظات املحكمني جاهزة لال�ستخدام ،ولتف�سري اال�ستجابة على �أداة الدرا�سة ،وملعرفة
م�ستوى املخالفة ال�سلوكية من وجهة نظر املعلمني مت اعتماد املعيار التقوميي الن�سبي الآتي:
 (�أقل من  – ) %20املخالفة منخف�ضة جداً ( - )%39.9 - %20املخالفة منخف�ضة ( - )%59.9 - %40املخالفة متو�سطة ( - )%79.9 - %60املخالفة مرتفعة – )%100 - %80( -املخالفة مرتفعة جداً

�صدق الأداة وثباتها

مت الت�أكد من �صدق الأداة بطريقة �صدق املحكمني ( )Construct Validityمن خالل
عر�ضها على عدد من املحكمني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص؛ حيث �أ�شاروا �إىل بع�ض
املالحظات على بع�ض البنود مت �أخذها بعني االعتبار عند �صياغة الأداة ب�صورتها النهائية ،كما
�أ�شاروا �إىل �صالحية البنود الأخرى ومالءمتها ملو�ضوعها .وللتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة
احلالية اعتمدت طريقة االت�ساق الداخلي ( )Internal Consistencyوذلك با�ستخدام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معادلة كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach Alphaوقد بلغت قيمة معامل الثبات العام لال�ستبانة
( ،)0.84وقد اعترب الباحث معامالت ال�صدق والثبات هذه معقولة ومقبولة وتفي ب�أغرا�ض
الدرا�سة احلالية.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال هو“ :ما م�ستوى املخالفات ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة مرحلتي
التعليم الأ�سا�سي والثانوي من وجهة نظر املعلمني يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم
بفل�سطني؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لتقدير املعلمني
لكل بند من بنود قائمة املخالفات ال�سلوكية ،كما اعتمد املعيار الن�سبي لتف�سري هذه النتائج
واملبينة يف اجلدول الآتي:

½

نتائج الدرا�سة
�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

f
`

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الو�صفية والتحليلية الآتية:
 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.
 .2اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني (.)Independent t test
.3اختبار حتليل التباين الأحادي (.)One Way ANOVA

```Y

املعاجلات الإح�صائية

10

`d G h ``Ç`»`d G

لقد مت �إجراء الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
 �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية. حتديد جمتمع الدرا�سة واختيار �أفراد العينة. توزيع اال�ستبانة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (.)2008/2007 تفريغ �إجابات �أفراد العينة وترميزها و�إدخالها �إىل احلا�سوب ومعاجلتها �إح�صائي ًا با�ستخدامالربنامج الإح�صائي (.)SPSS
 -ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�شتها.
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية مل�ستوى املخالفات ال�سلوكية تبع ًا لتقدير املعلمني
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الرقم
الرتتيبي
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
29
30
31
32
33
34

الرقم
الت�سل�سلي
19
7
9
8
33
4
11
24
15
1
2
13
5
16
26
3
20
17
14
31
10
18
23
25
21
6
12
28
29
34
30
32
27
22

املخالفات ال�سلوكية
�إزعاج �إدارة املدر�سة ب�إثارة ال�شغب وال�شجار
عدم املحافظة على الكتب املدر�سية
�إدخال امل�أكوالت وال�شراب �إىل غرفة ال�صف
اتباع املو�ضة يف ق�ص ال�شعر واملالب�س
عدم االن�ضباط �أثناء الرحالت والزيارات املدر�سية
عدم �إح�ضار الواجبات البيتية
التلفظ ب�ألفاظ نابية مع الزمالء
�إدخال �أجهزة اجلوال �إىل ال�صف
ال�شجار وتهديد الغري
عدم التقيد بالزي املدر�سي
عدم �إح�ضار الكتب والأدوات الدرا�سية
تخريب الأجهزة وممتلكات املدر�سة
الدخول واخلروج من ال�صف دون ا�ستئذان
تزوير وثائق ر�سمية �أو توقيع ويل الأمر
عدم املحافظة على نظافة اجل�سم وامللب�س
عدم �إح�ضار املالب�س اخلا�صة بالريا�ضة
االعتداء على املدر�سني �أو الإدارة
جلب �أدوات حادة خطرة كال�سكاكني والأ�سلحة �إىل
املدر�سة
�سرقة ممتلكات الغري �أو املدر�سة
عدم االنتظام بح�ص�ص املخترب واملكتبة والن�شاط
حيازة مواد �إعالمية منافية للآداب والأخالق
مناف للأخالق والدين
ارتكاب �سلوك ٍ
تهديد الآخرين وتخويفهم بال�سالح �أو غريه
النوم داخل غرفة ال�صف
اال�ستهانة بال�شعائر الدينية كال�صالة وال�صوم
جلب مواد و�ألعاب �إىل املدر�سة
التدخني داخل املدر�سة
اخلروج من املدر�سة �أثناء الف�سحة اليومية
الهروب �أو التغيب امل�ستمر عن املدر�سة
اخلروج من ال�صف �أثناء الف�سحة بني احل�ص�ص
عدم امل�شاركة يف االحتفاالت املدر�سية
عدم ح�ضور التمارين ال�صباحية بانتظام
عدم امل�شاركة عادة باال�صطفاف ال�صباحي
ممار�سة �سلوكيات �شاذة كاللواط والعادة ال�سرية مثال
الدرجة الكلية على الالئحة

املتو�سط
احل�سابي
4.40
4.38
4.28
4.22
3.81
3.62
3.58
3.53
3.18
3.16
3.04
2.93
2.81
2.61
2.60
2.39
2.37
2.14
2.11
2.10
2.08
2.07
2.06
1.90
1.82
1.80
1.73
1.66
1.34
1.31
1.28
1.22
19 .1
1.14
2.53

الن�سبة
املئوية%
87.92
87.51
85.60
84.40
76.24
72.39
71.57
70.66
63.55
63.15
60.71
58.68
56.24
52.18
52.08
47.72
47.41
42.84
42.20
41.93
41.6
41.32
41.12
37.97
36.45
36.04
34.52
33.20
26.8
26.20
25.60
24.40
23.8
22.84
50.60

التقدير
مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
متو�سطة
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يو�ضح اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ( )α =0.05يف م�ستوى تقديرات
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* دال عند م�ستوى الداللة ()α =0.05

9.18
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اجلن�س
الذكور
الإناث

العدد
95
102

املتو�سط احل�سابي
2.85
2.18

االنحراف املعياري
0.35
0.26

ت املح�سوبة

م�ستوى الداللة

½

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجات تقديرات
املعلمني مل�ستوى مظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س

f
`

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات
ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم
بفل�سطني من وجهة نظر املعلمني تُعزا ملتغري اجلن�س؟»”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
تبع ًا ملتغري جن�س املعلم ،كما مت ا�ستخدام اختبار «ت» للتحقق من داللة الفروق بني هذه
املتو�سطات واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:

```Y

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

10

`¡U

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى تقدير املعلمني كان مرتفع ًا جداً للمخالفات ال�سلوكية
والتي ت�ضمنتها البنود ذات الأرقام ( )8 ،9 ,7 ,19حيث تراوحت الن�سبة املئوية لهذه البنود
ما بني ( ,)%87,92-%40,80وكان تقدير املعلمني بدرجة مرتفعة للمخالفات ال�سلوكية
والتي ت�ضمنتها البنود ذات الأرقام ( )2 ،1 ،15 ,24 ،11, 4 ،33حيث تراوحت الن�سبة
املئوية لال�ستجابة ما بني ( , )%76.24-%60.71بينما كان تقدير املعلمني بدرجة متو�سطة
للمخالفات ال�سلوكية والتي ت�ضمنتها البنود ذات الأرقام (،17 ،20 ،3 ،26 ،16 ,5 ,13
 )23 ،18 ،10 ،31 ،14حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة ما بني (-%41.12
 ,)%58.68كما كان تقدير املعلمني بدرجة منخف�ضة للمخالفات ال�سلوكية والتي ت�ضمنتها
البنود ذات الأرقام ( )22 ،27 ،32 ،30 ،34 ،29 ،28 ،12 ,6 ,21 ,25حيث
تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة ما بني (� ,)%37.97-%22.84أما بالن�سبة �إىل الدرجة
الكلية مل�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة فقد كان تقدير املعلمني لها بدرجة متو�سطة
حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة �إىل (.)%50,60
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املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا ملتغري
جن�س املعلم؛ وذلك ل�صالح الطلبة الذكور� ،أي مبعنى �أن تقديرات املعلمني الذكور ملظاهر
املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة الذكور �أكرث ارتفاع ًا من تقديرات املعلمات لهذه املخالفات
ال�سلوكية لدى الطالبات ،وهذا يعترب م�ؤ�رشاً على ارتفاع م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى
الذكور مقارنة بالإناث.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات
ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم
بفل�سطني من وجهة نظر املعلمني تُعزا ملتغري املرحلة التعليمية لديهم؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا
ملتغري املرحلة التعليمية (�أ�سا�سية/ثانوية) ،كما مت ا�ستخدام اختبار «ت» للتحقق من داللة
الفروق بني هذه املتو�سطات واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجات تقديرات
املعلمني مل�ستوى مظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا ملتغري املرحلة التعليمية
املرحلة التعليمية
�أ�سا�سية
ثانوية

العدد
97
100

* دال عند م�ستوى الداللة ()α =0.05

املتو�سط احل�سابي
2.43
2.61

االنحراف املعياري
0.36
0.48

ت املح�سوبة

م�ستوى الداللة

2.75

*0.007

يت�ضح من معطيات اجلدول رقم ( )4وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ( )α =0.05يف م�ستوى
تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
تبع ًا ملتغري املرحلة التعليمية وذلك ل�صالح طلبة املرحلة الثانوية؛ وهذا يعترب م�ؤ�رشاً على �أن طلبة
املرحلة الثانوية �أكرث �إظهاراً ملظاهر املخالفات ال�سلوكية من طلبة املرحلة الأ�سا�سية وذلك من
وجهة نظر املعلمني.

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف مدار�س حمافظة طولكرم بفل�سطني
من وجهة نظر املعلمني تُعزا ملتغري امل�ؤهل العلمي لديهم؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا
ملتغري امل�ؤهل العلمي للمعلم (دبلوم/بكالوريو�س ف�أعلى) ،كما مت ا�ستخدام اختبار «ت»
للتحقق من داللة الفروق بني هذه املتو�سطات واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:
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يت�ضح من معطيات اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا ملتغري
امل�ؤهل العلمي للمعلم.

خام�س ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق يف م�ستوى تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات
ال�سلوكية لدى الطلبة يف مدرا�س حمافظة طولكرم بفل�سطني من وجهة نظر املعلمني تُعزى
ملتغري التخ�ص�ص العلمي لديهم؟”.
للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
املعلمني لكل من املجالني :مظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة يف مرحلتي التعليم
الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي للمعلم (عربي�/إجنليزي/مواد علمية/مواد
اجتماعية/مواد جتارية) وذلك كما هو مبني يف اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية لدرجات تقديرات املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى
الطلبة تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي للمعلم
املجاالت
لغة عربية

التخ�ص�ص

العدد
53

املتو�سط احل�سابي
2,55

االنحراف املعياري
0,33

f
`

```Y

0.88

0.38

10

`d G h ``Ç`»`d G

امل�ؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريو�س ف�أعلى

العدد
32
165

املتو�سط احل�سابي
2.87
2.80

االنحراف املعياري
0.46
0.43

ت املح�سوبة

م�ستوى الداللة
`¡U

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجات تقديرات
املعلمني مل�ستوى مظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي للمعلم
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تابع اجلدول رقم ()6
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املجاالت
�إجنليزي
مواد علمية
مواد اجتماعية
مواد جتارية
الكلي

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي
2.48
2.61
2.42
2.58
2.53

العدد
33
46
43
22
197

االنحراف املعياري
0.41
0.43
0.44
0.53
0.43

يو�ضح اجلدول رقم ( )6وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات تقدير املعلمني
ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي للمعلم ،وللتحقق من
داللة الفروق بني هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي واملبينة نتائجه يف
اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني متو�سطات درجات تقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي للمعلم
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع مربع
االنحرافات
0.576
36.190
36.766

درجات
احلرية
4
192
196

متو�سط
االنحراف
0.144
0.188

ف املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

0.766

0.55

يت�ضح من معطيات اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تقديرات
املعلمني ملظاهر املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص العلمي للمعلم.

مناق�شة النتائج

ميكن مناق�شة نتائج الدرا�سة احلالية تبع ًا لطبيعة نتائجها من خالل املحاور الثالثة الآتية:
املحور الأول :تف�سري النتائج املتعلقة مب�ستوى املخالفات ال�سلوكية يف املدر�سة لدى طلبة
مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي من وجهة نظر املعلمني يف املدار�س احلكومية يف حمافظة
طولكرم؛ حيث �أظهرت النتائج �أن املخالفات ال�سلوكية تتوافر لدى طلبة مرحلتي التعليم
الأ�سا�سي والثانوي يف حمافظة طولكرم مب�ستوى متو�سط ،و�أن �أكرث هذه املخالفات ال�سلوكية
توافراً لدى الطلبة هي� :إزعاج �إدارة املدر�سة ب�إثارة ال�شغب ،وعدم املحافظة على الكتب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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املدر�سية ،و�إدخال امل�أكوالت وال�رشاب �إىل غرفة ال�صف ،واتباع املو�ضة يف ق�ص ال�شعر
واملالب�س؛ حيث قدر املعلمون هذه املخالفات مب�ستوى مرتفع جداً ،بينما قدروا املخالفات
الآتية مب�ستوى مرتفع :عدم االن�ضباط �أثناء الرحالت والزيارات ،وعدم �إح�ضار الواجبات
البيتية ،والتلفظ ب�ألفاظ نابية مع الزمالء ،و�إدخال �أجهزة اجلوال �إىل ال�صف ،وال�شجار وتهديد
الغري ،وعدم التقيد بالزي املدر�سي ،وعدم �إح�ضار الكتب والأدوات الدرا�سية ،وبالرجوع
�إىل الئحة قواعد ال�سلوك واملواظبة العامة يتبني �أن هذه املخالفات يف جمملها تندرج حتت
خمالفات الدرجة الأوىل والثانية .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني
�أنها تتفق مع نتائج درا�سات (;Fabrega, 2006; Dube et al., 2003; Gillim, 2002
 )Yahraes, 1998التي �أ�شارت نتائجها �إىل توافر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة مب�ستوى
متو�سط ،بينما تعار�ضت مع نتائج درا�سات (Mehranian, 2007; Parry, 2004; Somen,
 )2002; Roy & Howe, 1984والتي �أظهرت نتائجها ارتفاع م�ستوى املخالفات ال�سلوكية
لدى الطلبة ،كما تعار�ضت مع نتائج بع�ض الدرا�سات الأخرى (Tayler, 2004؛ املعايطة،
2004؛  )Hoover & Susan, 2002; Yarnold, 1999والتي �أظهرت نتائجها انخفا�ض
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة املدار�س.
لتف�سري هذه النتيجة ميكن �إرجاعها لعوامل عدة منها العوامل الرتبوية حيث ي�شري قطامي
(� )1997أن هناك عوامل كثرية يف النظام املدر�سي ب�شكل عام وعملية االن�ضباط ب�شكل
خا�ص ،منها ما يتعلق بالظروف البيئية املدر�سية وال�صفية من حيث �سوء الإدارة وعدم
التفهم لطبيعة حاجات الطالب ،ومنها ما يتعلق باملعلمني وخ�صائ�صهم ال�شخ�صية والت�أهيلية
واجتاهاتهم .وال ميكن �إرجاع الأ�سباب الكامنة وراء ظهور املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة
املدار�س �إىل املعلم �أو البيئة املدر�سية �أو الطالب فقط ،بل �أن هناك �أ�سباب ًا كثرية ،قد تكون
م�س�ؤولة عن ظهور تلك املخالفات ،فهناك الأ�رسة ،والرفاق ،والظروف االقت�صادية وال�سيا�سية
وغريها ،فعلي �صعيد الأ�رسة يواجه الأهل �صعوبات كثرية يف تعاملهم مع ابنهم املراهق ،حيث
يحتارون يف اختيار الأ�سلوب الأف�ضل الذي ميكن لهم �أن يتعاملوا فيه معه ،ويف الوقت نف�سه
ف�إنَّ ابنهم املراهق ي�شعر ب�أنَّ والديه وهما �أقرب النا�س �إليه ال يفهمانه ،فهو يعار�ضهما على
تعليماتهما وطلباتهما و�أحيانا ال يبايل يف التعامل معهما ،وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات
�إىل وجود عالقة موجبة ودالة �إح�صائي ًا بني الظروف الأ�رسية كالدخل وامل�ستوى االجتماعي
واالقت�صادي ومظاهر ال�سلوك ال�سلبي ال�صفي للطلبة (املعايطةLeckie, 2004; 2004 ،
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وت�شري درا�سات �أخرى �إىل �أن حجم الأ�رسة هو �أحد العوامل ذات العالقة باالنحراف
ال�سلوكي ،فالآباء يف الأ�رسة الكبرية من حيث العدد �أو من حيث عدد �أفرادها ال يجدون
الوقت الكايف حل�ضور جمال�س الآباء واملعلمني ،ومتابعة �سري �أبنائهم باملدر�سة ومتابعة
م�شكالت ال�ضبط املدر�سي لدى الأبناء ،كما �أن الوقت املتاح لهم ملراقبة �أبنائهم قليل ،ولذا
ف�إن �أبناء هذه الأ�رسة هم �أقل التزام ًا باملدر�سة ،و�أكرث تعر�ض ًا لالنحراف من زمالئهم ذوي
الأ�رسة ال�صغرية (ح�سن2003 ،؛ .)Shaw, 2001; Silbereisen, 2000
كما �أن متا�سك الأ�رسة يلعب دوراً يف انخفا�ض م�ستوى ظهور امل�شاكل ال�سلوكية و�صعوبات
التح�صيل لدى �أبنائها ،فقد �أظهرت درا�سة الين (� )Lanni, 2006أن الطلبة الذين يقومون
ب�سلوكيات منحرفة ي�أتون من �أ�رس مفككة كوجود خالفات زوجية بني الأبوين �أو ح�صول
طالق بينهما� ،أو غياب �أحد الوالدين عن البيت حيث يواجه الأبناء �صعوبات يف التوافق
النف�سي واالجتماعي ،مما ينعك�س على حت�صيلهم الدرا�سي .ومن العوامل الأ�رسية امل�ؤثرة يف
انحراف الطلبة وظهور خمالفات �سلوكية لديهم درجة تعليم الوالدين ،فالوالدان املتعلمان
�أكرث اهتما ًما بتعليم �أبنائهم و�أكرث ات�صا ًال باملعلمني و�أكرث دراية ب�أ�ساليب الرتبية ال�سليمة،
ويظهر جلي ًا على �سلوك الأبناء والذي ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى االلتزام املدر�سي للأبناء ويقلل
من احتماالت االنحراف وظهور املخالفات بعك�س الآباء الأقل حظا يف التعليم والذين تقل
معرفتهم باحتياجات �أبنائهم النف�سية واالجتماعية مما ي�ؤدي بالأبناء �إىل البحث عن طريق �أخر
لإ�شباع تلك احلاجات وهذا قد ي�ؤدي �إىل انحرافات �سلوكية (.)Sexton, 1988
و�إنَّ وجود �إخوة للطالب يف املدر�سة نف�سها يقلل من احتماالت االنحراف ال�سلوكي
لأن الطالب يف هذه احلالة ي�شعر �أن املدر�سة ال تختلف كثرياً عن جو �أ�رسته ،والتي ت�شعره
بالأمن النف�سي واحلماية مما يزيد من �شعور الطالب باالنتماء للمدر�سة (.)Simelane, 2000
وللرفاق دور يف ظهور امل�شكالت ال�سلوكية واالنحراف ،فاملراهق يتجه يف مرحلة الدرا�سة
الثانوية �إىل جماعات الأ�صدقاء حيث �إن اجلماعات ت�شبع لدى املراهق حاجاته ال�شخ�صية
واالجتماعية ،ويزداد وال�ؤه لهم فيزداد االنحراف ال�سلوكي للطالب يف املدر�سة يف حالة
وجود االنحراف ال�سلوكي لدى رفاقه ،خا�صة يف مرحلة املراهقة وتظهر بع�ض �أنواع
ال�سلوك املنحرف على نحو �أعلى بني الطلبة عندما يكونون على �شكل جمموعات تتعاطى
الكحول وغري ذلك (.)Erwin, 2002
فالنظام واالن�ضباط يعتربان معياراً لنجاح الفعاليات التعليمية التي تقدم للتالميذ ،فهما
يقودان �إىل تعليم �أف�ضل بينما الفو�ضى تقود �إىل كارثة تعليمية ،كما ويعترب االن�ضباط املدر�سي
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وال�صفي من الق�ضايا الرئي�سية يف الرتبية نظراً النعكا�ساته الرتبوية واالجتماعية على خمرجات
العملية الرتبوية ،فهو من �أهم العوامل التي جتعل البيئة ال�صفية واملدر�سية �صاحلة �أو غري �صاحلة
للقيام مبهمة �إعداد الأجيال وتزويدهم بالعلم واخللق والف�ضيلة لي�صبحوا مواطنني �صاحلني
قادرين على البذل والعطاء والإ�سهام يف م�سرية املجتمع احل�ضارية ويف تقدمه ورقيه (بركات،
.)2005
ويهدف االن�ضباط املدر�سي �إىل تدعيم العملية الرتبوية و�إزالة العقبات التي تعوق و�صولها
�إىل �أهدافها وال�سيما ما كان منها ناجم ًا عن �صعوبات التكيف لدى بع�ض الطلبة مع البيئة
املدر�سية ،بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم االن�ضباط الذاتي ،وينعك�س ذلك على �أمناط �سلوكهم
الإيجابي البناء� .إن حتقيق النظام املدر�سي ال�سليم يدل داللة وا�ضحة على مدى اجلودة التي
متيز بها نظام التعليم يف املدر�سة وهو من الواجبات التي تقع على مدير املدر�سة ومدر�سيها
في�ساعدون التالميذ على اكت�ساب �أمناط ال�سلوك االجتماعي املقبولة �أثناء الدوام املدر�سي،
و�إن املدر�سة اجليدة هي التي تنظر �إىل النظام املدر�سي وت�أديب الطالب باعتبارهما عملية
تعليمية ترتفع بجميع الطالب �إىل م�ستوى معني من �ضبط النف�س وتعلم ال�سلوك اجليد،
درب عليه ،وهذه املدر�سة تعمل على تاليف امل�شكالت ال�سلوكية ،وت�ؤيد االجتاه العالجي
وال َّت ُّ
�إزاء الطالب الذين يخلون بالنظام وقواعد �ضبط النف�س ،ويتم حتقيق النظام بها بامل�شاركة
واجلهود التعاونية بني مدير املدر�سة ومدر�سيها وتالميذها .وكان مفهوم النظام املدر�سي
يف املا�ضي يقوم على �أ�سا�س “ الع�صا ” ،وكان مدير املدر�سة ميثل احلكم وله الكلمة وميار�س
�سلطاته لإخ�ضاع الطالب لها ،وكان هذا النوع من النظام قائم ًا على الرهبة و اخلوف و
مفرو�ض ًا بالقوة� ،إال �أن النظام املدر�سي احلديث يقوم على �أ�سا�س احلاجة �إىل احرتام الذات
وتوليد الرغبة ال�صادقة لدى الطالب للقيام بالعمل ال�صحيح (ح�سن.) 2002 ،
�إن هناك �أ�ساليب ال جدوى منها بل هي معوقة للنظام املدر�سي وما زالت تتبع يف كثري
من مدار�سنا ومن هذه الأ�ساليب (بركات2005 ،؛ هارون2002 ،؛ ح�سن2002 ،؛
:)Simelane, 2000; Pepe, Harvey & Gabrys, 1985
 .1تكليف التالميذ املذنبني بوجبات مدر�سية �أكرث من زمالئهم مما ي�ؤدي �إىل زيادة كراهيتهم
للمدر�سة.
تكيفه مع
 .2التهديدات والإذالل ال�شخ�صي وي�ؤدي ذلك �إىل �ضعف �شخ�صية التلميذ وعدم ُّ
اجلماعة املدر�سية وحماولة تركها.
 .3العقاب البدين و�إن كانت معظم النظم التعليمية يف مدار�سنا متنع ا�ستخدامه وي�ؤدي �إىل
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عدم التكيف النف�سي واالجتماعي وقد يحدث عاهات ج�سمية بالتلميذ متنعه من مزاولة
بع�ض �أن�شطة احلياة االجتماعية.
 .3احلرمان من املدر�سة لعدة �أيام قد ي�ؤدي ذلك �إىل انقطاع التلميذ كلي ًا عن املدر�سة.
 .4احلرمان من بع�ض احل�ص�ص الدرا�سية وي�ؤدي ذلك �إىل عدم متابعة التلميذ للمادة الدرا�سية
وكرهه للمادة واملدر�س وت�سوء العالقة بينهما وي�صعب عالجها.
 .5الف�صل من املدر�سة ومع وجود ما يربره يف بع�ض الأحيان �إال �أنه �إجراء يجب �أال نلج أ� �إليه
�إال يف احلاالت الق�صوى وال�شديدة.
املحور الثاين :تف�سري النتائج املتعلقة بت�أثري متغريي اجلن�س واملرحلة التعليمية يف م�ستوى
املخالفات ال�سلوكية؛ حيث �أظهرت النتائج احلالية وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى
املخالفات ال�سلوكية ل�صالح الطلبة الذكور وطلبة املرحلة الثانوية .ولدى مقارنة هذه النتائج
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع نتائج بع�ض الدرا�سات (;Fabrega, 2006
 )Brack, 2005; Windle, 2005; Yarnold, 1999; Yahraes, 1998والتي �أظهرت
نتائجها وجود فروق يف م�ستوى هذه املخالفات ل�صالح الطلبة الذكور ،بينما تعار�ضت
مع نتائج درا�سات (Tayler, 2004; Dube & Others, 2003؛ ح�سن )2003 ،والتي
�أظهرت نتائجها وجود فروق يف م�ستوى هذه املخالفات ل�صالح الإناث ،كما تعار�ضت مع
نتائج بع�ض الدرا�سات التي بينت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى املخالفات
ال�سلوكية تبع ًا ملتغري اجلن�س (Mehranian, 2007; Parry, 2004؛ املعايطة2004 ،؛
.)Somen, 2002
ومن جهة �أخرى فقد اتفقت هذه النتائج مع بع�ض الدرا�سات (ح�سن2003 ،؛ Dube
 )et al., 2003; Yarnold, 1999; Yahraes, 1998والتي �أظهرت وجود فروق يف
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية ل�صالح طلبة املرحلة الثانوية ،بينما تعار�ضت مع نتائج درا�سات
( )Mahranian, 2007; Parry, 2004; Tayler, 2004والتي �أظهرت نتائجها وجود فروق
ل�صالح طلبة املرحلة الأ�سا�سية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الطالب الذكور يتعر�ضون �إىل �أ�ساليب وطرق يف الرتبية
والتن�شئة الأ�رسية مغايرة لتلك الأ�ساليب الرتبوية التي تخ�ضع لها تربية الأنثى ،حيث تعامل
الأنثى ب�أ�سلوب تربوي �أكرث حر�ص ًا وفيه الكثري من االهتمام ،وفيه درجة من الت�شدد والرتكيز
على �أ�سلوب العيب واحلرام ،فما هو م�سموح للذكر يف غالب الأحيان يف الثقافة العربية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
قد يكون غري م�سموح للأنثى ،كل ذلك يرتك �أثره على �سلوك الطالب و�شخ�صيته ،وقد
يكون ذلك �سبب ًا الرتفاع م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة الذكور مقارنة بالإناث.
ومن جهة �أخرى فقد �أ�شارت النتائج �إىل ارتفاع م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى طلبة
املرحلة الثانوية مقارنة بطلبة املرحلة الأ�سا�سية؛ حيث ميكن تف�سري هذه النتيجة بالرجوع �إىل
�سيكولوجية النمو ،حيث يكون الطلبة يف املرحلة الثانوية يف مرحلة املراهقة ،تلك املرحلة
التي تت�صف بعدم اال�ستقرار النف�سي واجل�سمي والعقلي ،وبعدم ال�شعور بالأمن ،والرغبة يف
التفرد واال�ستقاللية عن الغري واالختالف معهم ،والرغبة يف التمرد واملغامرة واملجازفة؛ كل
ذلك ينعك�س يف �سلوك هذا املراهق على �شكل �أمناط من ال�سلوك غري املنتظم وغري املن�ضبط
يف املدر�سة (بركات2007 ،؛ .)Scott, 1991; Gage & Berlier, 1979
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املحور الثالث :تف�سري النتائج املتعلقة بت�أثري متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص للمعلم يف
تقديره مل�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة؛ حيث �أظهرت النتائج احلالية عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تُعزى لهذين املتغريين .ولدى مقارنة
هذه النتائج مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع نتائج درا�سات (Fabrega,
 )2006; Yarnold, 1999; Yahraes, 1998والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق يف
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تُعزى للم�ؤهل العلمي للمعلم ،كما اتفقت مع نتائج درا�سات
( )Mahranian, 2007; Fabrega, 2006; Yarnold, 1999والتي �أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق جوهرية يف م�ستوى هذه املخالفات ال�سلوكية تبع ًا لتخ�ص�ص املعلم .بينما
تعار�ضت مع نتائج درا�سات �أخرى (ح�سن2002 ،؛  )Parry, 2004والتي �أظهرت نتائجها
وجود فروق يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تبع ًا مل�ؤهل املعلم ،كما تعار�ضت مع درا�سات
�أخرى (Mahranian, 2007; Fabrega, 2006؛ ح�سن2002 ،؛ ;Yarnold, 1999
 )Yahraes, 1998والتي �أظهرت نتائجها وجود فروق يف م�ستوى املخالفات ال�سلوكية تبع ًا
ملتغري التخ�ص�ص العلمي.
ويعزو الباحث هذه النتائج الداعية بعدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى املخالفات
ال�سلوكية لدى الطلبة تبع ًا لتقدير املعلمني من م�ؤهالت وتخ�ص�صات خمتلفة �إىل ت�شابه الظروف
التي يعمل بها ه�ؤالء املعلمون ،وت�شابه �آليات التدري�س و�أ�ساليبه وتقنياته التي يتبعها املعلمون
يف املدار�س املختلفة؛ حيث تعترب عينة هذه الدرا�سة حم�صورة يف حمافظة فل�سطينية �ضيقة،
وبالتايل مل يكن هناك جمال لت�أثري امل�ستويات املختلفة يف متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص
للمعلم يف تبيان م�ستوى انت�شار املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة.
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يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�شتها ميكن اقرتاح التو�صيات الآتية:
� .1أظهرت النتائج توافر املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة مب�ستوى متو�سط؛ وهنا يو�صي
الباحث عمل الكثري من الإجراءات من قبل �إدارة املدار�س واملعلمني واملر�شدين الرتبويني
و�أولياء الأمور حتى ال تتفاقم هذه امل�شكالت ال�سلوكية لت�صل �إىل م�ستوى مرتفع ومرتفع
جداً.
� .2أظهرت النتائج توافر املخالفات ال�سلوكية مب�ستوى �أكرب لدى الطالب الذكور وطلبة
املرحلة الثانوية؛ وهنا ال بد من التعامل مع هذا الو�ضع بحر�ص �شديد من خالل التعرف �إىل
م�شكالت الطلبة الذكور وم�شكالت املراهقني والعمل على حلها �أو ًال ب�أول من �أجل حتجيم
هذه امل�شكالت للحد املعقول.
� .3إعداد برامج تدريبية للمر�شدين والطلبة و�أولياء الأمور ت�ؤهلهم ملعرفة امل�شاكل والأزمات
املمكنة احلدوث والتعرف �إىل �آثارها حتى يتم التعامل معها عند حدوثها.
 .4توطيد العالقة بني املدر�سة و�أولياء الأمور لتوعيتهم بالآثار ال�سلبية الناجمة عن اخلالفات
الأ�رسية من �أجل حتجيم املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة.
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اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال
التعلمية من خالل الألعاب التعليمية املحو�سبة
د .علي �أحمد الربكات
ق�سم الرتبية االبتدائية
كلية الرتبية -جامعة الريموك

د� .أمية حممد احل�سن
ق�سم تربية الطفل
كلية امللكة رانيا للطفولة -اجلامعة الها�شمية
امللخ�ص

تق�صت هذه الدرا�سة اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو توظيف التعلم باللعب املحو�سب
يف تنمية خربات الأطفال التعلمية� .أجريت الدرا�سة على عينة من معلمي تربية الطفولة يف
منطقة �شمال الأردن ،بلغ قوامها ( )526معلم ًا ومعلمة قاموا بالإجابة عن اال�ستبانة التي
مت اختيارهم من
مت توزيعها ،كما �أجريت املقابلة �شبه املقننة مع ( )37معلم ًا ومعلمة ّ
ّ
العينة ال�سابقة.
وك�شفت نتائج حتليل البيانات عن وجود اجتاهات �إيجابية لدى �أفراد عينة الدرا�سة نحو
توظيف اللعب املحو�سب يف تنمية خربات الأطفال التعلمية .ف�ض ًال عن عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهاتهم الإيجابية تبع ًا ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة
التدري�سية .وعلى الرغم من هذه النتيجة� ،إ ّال � ّأن هذا ال ينفي وجود بع�ض الت�أثريات ال�سلبية،
التي حتول دون توظيف التعلم باللعب املحو�سب ،وهي ت�أثريات متنوعة ،بع�ضها يت�صل
باملعلمني والإدارات التعليمية يف املدار�س ،وبع�ضها الآخر يت�صل ب�أولياء �أمور التالميذ.
ويف �ضوء هذه النتائج اقرتحت الدرا�سة عدداً من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :اجتاهات ،خربات الأطفال التعلمية ،الألعاب املحو�سبة.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/3/11 :م
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Childhood Education Teachers’ Attitudes Towards Developing
Children’s Learning Experiences Through
Computerized Instructional Games
Dr. Omayya M. Al-Hassan
Faculty of Queen Rania for Childhood
The Hashemite University
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This study investigated childhood education teachers’ attitudes towards
using computerized games in developing young children’s learning experiences. A questionnaire was distributed to (526) male and female teachers in the
north region of Jordan, and a semi-structured interview was conducted with
thirty-seven participants.
The findings of the data analysis showed that the participants had positive
attitudes towards developing young children’s learning experiences through
computerized games. In addition, it was found that there were no statistically
significant differences between the responses of the participants due to their
gender, qualifications, and teaching experience. In spite of this, it was found
that there were some factors which prevent the effective use of computerized
games. These influences were related to teachers, school administrations, and
parents. In the light of these findings, a set of recommendations were suggested.
Key words: attitudes, children’s learning experiences, computerized games.
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د .علي الربكات ،د� .أمية احل�سن

اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال
التعلمية من خالل الألعاب التعليمية املحو�سبة
د .علي �أحمد الربكات
ق�سم الرتبية االبتدائية
كلية الرتبية  -جامعة الريموك

املقدمة

د� .أمية حممد احل�سن
ق�سم تربية الطفل
كلية امللكة رانيا للطفولة  -اجلامعة الها�شمية

يعد اللعب من �إحدى فر�ص التعلم ذات القيمة العالية ،التي ت�سهم يف تنمية خربات تربية
الطفولة .وانطالق ًا من �أهمية اللعب ودوره يف تنمية �شخ�صية الطفل� ،أكدت االتفاقيات
الدولية على اللعب باعتباره حق ًا �رشعي ًا للطفل .ويف هذا الإطار ،جاءت املادة رقم ()31
من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،ال�صادرة عن منظمة اليوني�سيف التابعة للأمم املتحدة،
يف �شهر كانون الأول ،عام  1995لتن�ص على حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة
الألعاب و�أن�شطة اال�ستجمام املنا�سبة له بح�سب �سنه .ف�ض ً
ال عن توفري فر�ص مالئمة ومت�ساوية
للأطفال ملمار�سة الأن�شطة يف وقت فراغهم .ويعد الرتفيه ،كما جاء يف املادة ( ،)31عملية
تربوية ونف�سية واجتماعية و�صحية  ...الخ يحتاجها الطفل بغ�ض النظر عن عمره .وتزداد
رئي�س لتنمية �شخ�صية الطفل من خمتلف
�أهمية الرتفيه بالنظر �إىل اللعب والرتويح كم�صدر
ٍ
اجلوانب (احلوات.)2004 ،
وبالرجوع �إىل الأدب الرتبوي؛ بق�صد الوقوف على مفهوم اللعب ،فقد تو�صل الباحثان
�إىل العديد من التعريفات .ويف هذا ال�صدد� ،أ�شار تايلر (� )Taylor, 1967أن ّ اللعب �أداة
الطفل ال�ستك�شاف العامل املحيط به ،و�أداته للتعبري والرتويح عن الذات .وبح�سب تايلر
ف�إن اللعب نافذة الطفل التي ي�رشف ويطل منها على احلياة .ومل يعد اللعب كما يراه بع�ض
املتقدمني يف العمر ،جمرد ت�سلية و�إ�ضاعة للوقت و�إ�شغال للذات .وعلى غرار تايلر ،يذكر
كاننج )� (Canning, 2007أن اللعب هو الن�شاط الذي يقوم به الفرد بهدف الرتويح عن
نف�سه ،والإح�سا�س باملتعة ،وقد يكون من النوع الهادئ الب�سيط �،أو املليء باحلركة والن�شاط.
وي�شري عبد الهادي )� (2004إىل �أن اللعب ن�شاط داخلي يقوم به الطفل ب�إرادته دون �أي
�إجبار �أو �إكراه.
تتفق التعريفات املتقدمة على �أن اللعب ن�شاط مهاري ،ميكن توظيفه يف املواقف التعليمية
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التعلمية ليمار�س فرديا �أوجماعيا ،يف �ضوء القدرات واخل�صائ�ص النمائية للمتعلمني.
وميكن القول �إنّ هذا الن�شاط ي�سمح للطفل باكت�شاف الأ�شياء وجتريبها ،ف�ضال عن دوره يف
�إحداث عمليات تفاعل بني الأطفال �أنف�سهم .وهذا ي�شكل �أ�سا�سا ًقويا ًيف تنمية تعلم الطفل
م�ستقبال ً.
وتعود الأهمية الكبرية للألعاب التعليمية �إىل دورها يف م�ساعدة الطفل على اكت�ساب املعرفة
وربطها باحلياة ،ف�ض ً
ال عن تنمية خرباته (العناين2007 ،؛ )Muijs & Reynolds, 2006؛
فالطفل يزداد حيوية ون�شاطا عندما يكون لتعلمه �صلة باحلياة واخلربات اخلا�صة التي تعزز
بع�ضها بع�ض ًا .لذا ف�إن هذا النوع من التعلم يحتل مكانة خا�صة يف تعليم الأطفال وتعلمهم،
لأنهم يف املراحل العمرية الأوىل من تعليمهم ال يدركون الأ�شياء املجردة بل يحتاجون �إىل
ربط الأ�شياء مبدلوالتها احل�سية (الربكات وخزاعلة .)2008 ،ويف هذا ال�سياق ،فقد �أكدت
نظرية برونر ( )Bruner, 1966على �أن بناء املعرفة لدى الطفل مرتبط مبدى متثيل املعرفة
واملعلومات بو�سائل حم�سو�سة ،فالطفل ال ميكن �أن يدرك املعرفة يف حالة غياب التمثيل لل�شيء
املجرد ،ولهذا ف�إن النظرية املعرفية تعد الألعاب مبثابة و�سائل ُم�ساعدة للطفل لي�ستوعب معاين
الأ�شياء �أثناء معاجلته للمحتوى التعليمي ).(Piaget, 1951; Gagné, 1977
وال يقت�رص الدور الرئي�س للألعاب التعليمية على م�ساعدة الطفل على اكت�ساب املعرفة،
بل يت�سع لي�سهم يف تنمية مهارات الأطفال العملية كاملالحظة والت�صنيف واالت�صال والتنب�ؤ
والت�سا�ؤل وغري ذلك .وتعد تنمية هذه املهارات �أ�سا�س ًا لعمليات التفكري والقيا�س وحل
امل�شكالت ) )Harlen, 2000; NCC, 1993; Driver, 1983فالرتبية التي يحتاجها املتعلم
يجب �أن تهتم بدرجة عالية بتنمية اجلانب الفكري للمتعلمني ،من خالل توظيف املهارات
العملية ،و�إتاحة الفر�ص الكافية لهم ليفكروا ويوظفوا املعرفة يف املواقف احلياتية .ومن هنا
يتم الت�أكيد على �أهمية النمو الذاتي للطفل من خالل الت�سا�ؤل ،والبحث والتق�صي واكت�شاف
املعرفة؛ بعيدا ًعن ا�ستالم املعلومات وا�ستظهارها )زيتون2008 ،؛ املحت�سب.(2008 ،
ويعزى االهتمام بتنمية املهارات العملية لدى الأطفال من خالل الألعاب التعليمية �إىل
�أن تعلم الطفل يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على توظيفه حلوا�سه بغر�ض معرفة عامله اخلارجي،
من خالل ممار�سة عمليات التفكري العلمي؛ فازدياد وعي الطفل من خالل املمار�سة العملية
ي�ؤدي �إىل زيادة فر�ص التعلم ) (Coleman, 1990; Peters, 1998; Canning, 2007ومن
ثم ف�إن زيادة االهتمام ب�إتاحة الفر�ص التعلمية من خالل الألعاب �سي�ؤدي �إىل تنمية روح
ّ
االبتكار والإبداع لدى الأطفال (العناين2007 ،؛ ربيع .)2008 ،وين�سجم هذا مع النظرية
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املعرفية التي ت�ؤكد �أن اللعب هو الداعم الرئي�س للنمو العقلي عرب املراحل النمائية املختلفة
(اخلوالدة2003 ،؛ Piaget, 1951; Peters, 1998; Canning, 2007; Siagang, Avni,
.)& Zaphiris, 2008
وت�ستند تنمية مهارات الأطفال من خالل ممار�سة اللعب على فاعلية �أداء املعلم يف توفري
بيئات تعليمية تعلمية فاعلة ،تتيح للأطفال فر�ص التق�صي واالكت�شاف واحلوار والنقا�ش
والتعبري بعيداً عن النظرة التقليدية التي ت�شري �إىل �أن اللعب م�ضيعة للوقت (العطار.)2003 ،
وب�صورة �أكرث حتديداً ،ف�إن البيئات التعليمية التعلمية القائمة على اللعب ،ينبغي �أن تقوم على
�أ�س�س من :تقوية �إرادة الطفل ومنو الأخالق و�إن�شاء عالقات �سليمة و�صداقات بريئة مع
الآخرين ،واالنتقال من الفردية ال�سالبة �إىل اجلماعية الإيجابية والت�ضامن واملناف�سة الربيئة،
وتلبية دوافع وحاجات الأطفال واكت�ساب القدرة على التعلم وتنمية �أدوات الرتميز ،وجتدد
الطاقة الالزمة للن�شاط و�إتقان الإ�شارات وبناء املهارات ،والتقليل من االنفعاالت التي ميكن
�أن ت�ؤثر يف منو �شخ�صية الطفل كالعدوان والغ�ضب والغرية ،مقابل �إ�شباع حاجاته �إىل املرح
وال�رسور والر�شاقة (بلقي�س1992 ،؛ هريدي1997 ،؛ ح�سن2004 ،؛ �إبراهيم ،يون�س
وحافظ2007 ،؛ ;Crosser, 1994; Swartz, 2005; Henderson & Atencio, 2007
.)Canning, 2007

�إن ما تقدم ين�سجم مع متطلبات النمو لدى الأطفال يف املراحل العمرية الأوىل .ويف هذا
اخل�صو�ص ،ي�ؤكد �أريك�سون على دور اللعب يف النمو النف�سي واالجتماعي للطفل (هريدي،
1997؛  .)Canning, 2007وهذا ين�سجم مع ما تو�صلت �إليه نظرية التعلم واملحاكاة من
�أنّ اللعب ي�سهم �إ�سهام ًا كبرياً يف جمال التعلم االجتماعي من خالل �إقامة عالقات تفاعلية
جو ي�سوده التعاون
اجتماعية مبنية على احلوار وتبادل الآراء والأفكار بني الأطفال يف ٍ
واملودة واالحرتام (العناين2007 ،؛  .)Ashiabi, 2007; Canning, 2007ويف جمال النمو
االنفعايل للطفل ،فقد ُع ّد اللعب مبثابة الأداة الرئي�سة يف التخل�ص من امللل الذي ميكن �أن ي�ؤثر
يف �شخ�صية الطفل .ومل يقت�رص �أثر اللعب من الناحية االنفعالية على دفع امللل ،بل �أ�ضحى
اللعب عام ً
ال رئي�س ًا لإثارة الدافعية واحليوية والن�شاط لدى الطفل؛ الأمر الذي ي�شكل �أحد
�أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل حدوث التعلم ;(Dale, Davis, Morrison & Waters, 1986
 (Ashiabi, 2007; Canning, 2007ويف �ضوء �أهمية اللعب ودوره يف ترقية �شخ�صية
الطفل ومنوه ال�سليم ،ميكن القول �إنّ حرمان الطفل من ممار�سة اللعب؛ �سي�ؤدي حتما ً�إىل �آثار
�سلبية على جوانب منو �شخ�صية الطفل.
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وانطالقا ًمن �أهمية ت�صميم بيئات تعليمية تعلمية قائمة على التعلم باللعب ،يف ظل
عمليات الإ�صالح الرتبوي القائمة على �إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف امليدان
الرتبوي ،فقد بات من الأهمية مبكان االنتقال من الألعاب التقليدية �إىل الألعاب املعتمدة يف
ت�صميمها على احلا�سوب ( .)Pillay, Brownleed & Wilss, 1999وتعد الألعاب التعليمية
املحو�سبة نوع ًا من الن�شاط الهادف الذي يقوم به الأطفال ،من خالل برامج حمو�سبة ،توفر
بيئة تعلمية تناف�سية ،تهدف �إىل تنمية خربات الأطفال التعلمية (عبيد ،ال�رشقاوي ،ريا�ض
والعنزي .)1998 ،ومما ي�ؤكد �أهمية الألعاب التعليمية املحو�سبة �أنها ت�سهم يف توفري بيئة
تعلمية ترويحية ،ذات طابع يت�صف باملتعة ،وي�سعى الأطفال من خالله للح�صول على الفوز
والك�سب الثمني� ،أثناء تنفيذ املهام التعلمية( .عفانة .)2002 ،ومبقارنة الألعاب التعليمية
املحو�سبة بالألعاب العادية ،فقد ُع ّدت الألعاب التعليمية املحو�سبة �أف�ضل بكثري من الألعاب
العادية (احليلة2005 ،؛  .)Al-Abbadi, 2005ولعل ذلك يعود �إىل ما يت�صف به احلا�سوب
من �سمات :كتوفري احلركة وال�صورة واملو�سيقى والألوان ،التي ميكن �أن ت�ستثري دافعية الطفل
وتغم�سه يف التعلم (.)Caffarella, 1987; Connolly, Stantield & Hainey, 2007
ولتعزيز البيئات التعليمية التعلمية التي توظف الألعاب التعليمية املحو�سبة ،ف�إن وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية مل تقم بتحديد نوعيات حمددة من برامج الألعاب التعليمية املحو�سبة،
بل �أعطت الفر�صة الكاملة ملعلمي تربية الطفولة الختيار الربامج التعليمية و�رشائها �أو
ت�صميمها يف �ضوء املوا�صفات اخلا�صة لهذه الربامج .ومن هذه املوا�صفات �أن تكون الألعاب
هادفة ومرتبطة باملحتوى التعليمي ،ومنا�سبة لقدرات الأطفال وحاجاتهم ،وم�صممة بطريقة
ا�ستك�شافية متهيدية قادرة على �إثارة قدرات الطفل العقلية .كما ينبغي �أن تكون الألعاب
التحدي واملناف�سة ،وتدعم ن�شاطات تعليمية متعددة
حمفِّزة ومثرية للدافعية ،وحتتوي على
ّ
(حممد ،علي ،حممود ومرزق2009 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم2007 ،؛ .)Amory, 2007
ويف ظل �أهمية الألعاب املحو�سبة يف البيئات التعليمية التعلمية ،ف�إن الأمر ي�ستلزم من
القائمني على العملية الرتبوية االهتمام بتنظيم برامج لتدريب معلمي تربية الطفولة على ت�صميم
الألعاب التعليمية وتوظيفها يف البيئات التعليمية التعلمية؛ فتدريب املعلم يف هذا املجال
ي�سهم ب�شكل كبري يف جعله عن�رصاً فاع ً
ال يف عملية حت�سني نوعية البيئات التعليمية التعلمية،
التي ت�سهم يف تنمية قدرات الأطفال وكفاءاتهم .لذلك ف�إن تدريب املعلمني وت�أهيلهم ي�سهم
بدرجة عالية يف �إك�ساب املعلمني املعارف واملهارات الالزمة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف املواقف التعليمية التعلمية (البخيت والعمري.)2008 ،
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ومل يعد توفري البيئات التعليمية التعلمية القائمة على الألعاب املحو�سبة مقت�رصاً على تدريب
املعلمني وت�أهيلهم على كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف البيئات التعليمية
التعلمية ،بل يرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً مبا ميتلكه معلمو تربية الطفولة من اجتاهات؛ فاالجتاهات
الإيجابية نحو اللعب املحو�سب ،تقود �إىل وجود رغبة يف توظيفه يف تنمية خربات الأطفال.
وت�شري الدرا�سات الرتبوية �إىل �أن االجتاه الذي ميتلكه الفرد يعمل على توجيه �سلوكه وي�ضبطه
ؤ�رشا للتنب�ؤ ب�سلوكه
ثم ميكن �أن يعمل م� ً
ويحدد طبيعته �أثناء التعامل مع الآخرين  ،ومن َّ
امل�ستقبلي (التل1991 ،؛  .)Shrigly, 1983ومن هنا فالعالقة قوية ما بني االجتاه وال�سلوك؛
فاملعلم الذي لديه اجتاهات �إيجابية نحو التعلم القائم على اللعب املحو�سب؛ تتكون عنده
رغبة قوية يف توظيف التعلم باللعب املحو�سب يف تنمية خربات الأطفال.
وت�شكل درا�سة االجتاهات مكانة مرموقة يف الكثري من درا�سات ال�شخ�صية وديناميات
اجلماعة وبع�ض املجاالت التطبيقية مثل الرتبية والإدارة والتدريب وال�صحافة وال�سيا�سة
وتوجيه الر�أي ...الخ .ويعد جوهر العمل امل�ؤ�س�سي هو دعم االجتاهات الإيجابية لدى
الأفراد حتى ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة حتقيق �أهدافها ،و�إ�ضعاف االجتاهات ال�سلبية التي ميكن �أن
ت�ؤثر يف عمل امل�ؤ�س�سة (ال�سفا�سفة .)2003 ،وي�شري الأدب الرتبوي (الوقفي1998 ،؛
وحيد ،2001 ،ع ّ
الم� )2006 ،إىل �أن االجتاهات يتم ت�شكيلها وتغيريها وتطويرها ،وتت�أثر
بخربة الفرد؛ �أي �أن اجتاهات الفرد نتاج اخلربة .كما �أن لها ثالثة �أبعاد :معرفية ،و�سلوكية،
ووجدانية .ويتعلق البعد املعريف مبا يعتقد به الفرد من مفاهيم ومعارف تتعلق مبو�ضوع
االجتاه .ويت�صل البعد ال�سلوكي مبا ي�صدره الفرد من �سلوكات عملية تن�سجم مع معتقداته.
ويرتبط البعد الوجداين ب�إظهار م�شاعر و�أحا�سي�س تن�سجم مع معتقدات الفرد و�سلوكاته.
وبالرجوع �إىل الدرا�سات امليدانية ذات ال�صلة بالألعاب التعليمية املحو�سبة ،فقد تبني من
خالل نتائج الدرا�سة التحليلية التي قام بها بري�سون (� )Berson, 1996أن ا�ستخدام برامج
الألعاب املحو�سبة ذو قيمة وفاعلية عالية يف تنمية مهارات الأطفال التعلمية .وب�صورة �أكرث
حتديداً ،وللتعرف �إىل مدى تطور مفهوم الأعداد والعمليات عليها لدى تالميذ ال�صف الثاين
الأ�سا�سي يف والية �أيوا الأمريكية ،قامت هيلدبراندت ( )Hildebrand, 1997بت�سجيل
ح�ص�ص متلفزة الثنني وع�رشين تلميذاً خالل التعلم باللعب .وبعد حتليل احل�ص�ص ال�صفية
املتلفزة من قبل الباحثة ،وتقومي التالميذ لأنف�سهم من خالل �إجابتهم عن عدد من الأ�سئلة
التي تخ�ص الألعاب� ،أظهرت النتائج �أن الألعاب التعليمية �أ�سهمت يف تطوير مفهوم الأعداد
والعمليات عليها؛ مما �أدى �إىل تكوين اجتاهات �إيجابية لدى الأطفال نحو الريا�ضيات.
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وبينت درا�سة مكفالن و�آخرون )،(McFallane, Sparrownawk & Heald, 2002
التي اعتمدت على املقابلة �أدا ًة جلمع البيانات� ،أن عدداً كبرياً من املعلمني يف بريطانيا� ،أكدوا
�أن الألعاب املحو�سبة �أ ّثرت بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف تنمية العديد من املهارات لدى
الأطفال ،ومنها تنمية مهارات العمل �ضمن الفريق الواحد ،ومهارات التفكري التتابعي
واال�ستنتاجي .كما ذكر التالميذ �أنف�سهم �أن �أهم ملمح تطور لديهم نتيجة الألعاب املحو�سبة
هو العمل �ضمن الفريق الواحد .كما �أ�شارت درا�سة روبرت�سون وجود (& Robertson
� (Good, 2004إىل �أن ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية تعلم الأطفال له فوائد جمة
تتمثل يف �إثارة الدافعية للتعلم ،وتطوير مهارات التفاعل ,وحل امل�شكالت.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،بينت نتائج درا�سة العبادي )� (Al-Abbadi, 2005أن ا�ستخدام
الألعاب املحو�سبة يف درو�س اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم ،لتالميذ ال�صف الثالث
الأ�سا�سي �أ�سهم �إيجابا ًيف تنمية مهارات التفكري العليا( حتليل ،تركيب ،تقومي.
وجاءت درا�سة احليلة ) (2005لتخترب مدى اكت�ساب الأطفال العمليات احل�سابية
با�ستخدام الألعاب املحو�سبة مقارنة بالألعاب العادية .وبعد حتليل نتائج االختبار البعدي
لأداء جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة ،تبني تفوق �أداء الأطفال الذين تعلموا بالألعاب
املحو�سبة على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة الذين تعلموا با�ستخدام الألعاب العادية.
ويف �ضوء مراجعة الباحثني الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الألعاب التعليمية املحو�سبة ،تبني
�أن جميع الدرا�سات ركزت على درا�سة �أثر هذه الألعاب يف تنمية تعلم التالميذّ � .أما الدرا�سة
احلالية فقد جاءت لت�ستق�صي اجتاهات املعلمني نحو توظيف الألعاب التعليمية املحو�سبة يف
بد
العملية التعليمية التعلمية ،ال�سيما �أن اللعب ظاهرة اجتماعية يف املجتمعات الب�رشية ،فال ّ
لهذه الظاهرة �أن تت�أثر بعدة �أبعاد ،من �أهمها الثقافة املجتمعية ال�سائدة بني الأفراد .ومبا �أن
ثقافة املعلمني تت�أثر مبعتقدات جمتمعاتهم ،ف�إن هذا الأمر �سي�ؤثر يف ت�شكيل اجتاهاتهم �إزاء
لعب الأطفال ،وهذه االجتاهات ميكن �أن تكون يف اجلانب الإيجابي �أو املحايد �أو ال�سلبي؛
الأمر الذي يدل على االختالف يف اجتاهاتهم نحو توظيف اللعب لأغرا�ض تعليمية .ومن
ثم ف�إن ر�ؤية املعلمني لدور الألعاب وقيمتها يف تطور �شخ�صية الطفل حتدد طبيعة املمار�سات
ّ
التدري�سية يف توفري بيئات تعلمية قائمة على اللعب ).(Crosser, 1994
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لدى القائمني على العملية الرتبوية يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم بالأردن� ،إ ّال �أن �أبرز
االنتقادات التي توجه لربامج تربية الطفولة قلة توظيف التعلم باللعب املحو�سب (Al-
 )Barakat & Bataineh, 2008الذي يعد من التطبيقات الرتبوية املهمة التي ت�سهم يف تنمية
خربات تربية الطفولة؛ فاملمار�سات التدري�سية ملعلمي تربية الطفولة مل تعك�س توظيف ًا فعا ًال
ثم ف�إن قلة ممار�سة �أن�شطة التعلم باللعب
للألعاب املحو�سبة يف املواقف التعليمية التعلمية .ومن َّ
املحو�سب لتنمية اخلربات احل�سابية واللغوية والعلمية...الخ ،ال يحقق متطلبات تنمية خربات
تربية الطفولة يف �ضوء توقعات القائمني على توظيف التعلم الإلكرتوين يف تربية الطفولة.
وبنا ًء على ما تقدم ،وانطالق ًا من االفرتا�ض الأ�سا�سي الذي ي�ؤكد �أن ت�شكيل االجتاهات
وتنميتها ي�سهم يف حتديد نوعية �سلوك الفرد ،ف�إنه من الأهمية مبكان الوقوف على اجتاهات
معلمي تربية الطفولة �إزاء ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال ،يف الوقت
الذي يندر فيه ا�ستخدام تلك اال�سرتاتيجية على �صعيد ال�ساحة الرتبوية الأردنية .ولعل هذا
الأمر فيه �إثارة للف�ضول العلمي يف التعرف على الأ�سباب التي حتول دون اال�ستخدام الوا�سع
للألعاب املحو�سبة يف التعليم .ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف على اجتاهات معلمي
تربية الطفولة نحو توفري بيئات تعلمية قائمة على اللعب املحو�سب.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 .1التعرف على اجتاهات معلمي تربية الطفولة �إزاء توظيف الألعاب التعليمية املحو�سبة يف
تنمية خربات الأطفال التعلمية.
 .2حتديد �أبرز العوامل التي ميكن �أن حتول دون حتقيق اال�ستخدام الف ّعال للألعاب التعليمية
املحو�سبة يف البيئات التعليمية التعلمية.

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�ضمنت الدرا�سة الأ�سئلة الآتية:
 .1ما اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات
الأطفال التعلمية؟
 .2هل تختلف اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية
خربات الأطفال التعلمية تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
 .3هل تختلف اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خربات الأطفال التعلمية تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
 .4هل تختلف اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية
خربات الأطفال التعلمية تبع ًا ملتغري اخلربات التدري�سية؟
 .5ما العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام معلمي تربية الطفولة للألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات
الأطفال التعلمية؟
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على الرغم مما ت�شهده ال�ساحة الرتبوية والنف�سية من تزايد االهتمام مبو�ضوع ا�ستخدامات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التدري�س ،كما يعك�سها الأدب النظري .ف�ض ً
عما
ال ّ
تزخر به الدوريات العربية والعاملية من �إ�شارات �إىل فاعلية تطبيق تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت كتطبيقها من خالل التعلم باللعب� ،إ ّال �أنّ الباحثني الرتبويني قد �أغفلوا هذا
يبد الباحثون اهتمام ًا
اجلانب يف درا�ساتهم امليدانية ،فلم ي�أخذ حقه يف الدرا�سة والبحث� ،إذ مل ِ
كبرياً با�ستق�صاء اجتاهات املعلمني نحو توظيف التعلم باللعب املحو�سب ك�أحد تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والك�شف عن العوامل التي حتول دون �إقامة هذا النوع
من البيئات التعليمية التعلمية يف �صفوف تربية الطفولة ،باعتبارها املرحلة التعليمية الأوىل
للطفل .وعليه ،ف�إن �ض�آلة ما �أجنز يف هذا املجال يعك�س قيمة و�أهمية هذه الدرا�سة يف البيئة
الأردنية.
وت�ستمد الدرا�سة داللتها الرتبوية من �أهمية مو�ضوعها؛ �إذ �إن درا�سة االجتاهات الب�رشية
نحو �أية م�س�ألة �رضورة حتمية؛ �أي �أن درا�ستها تعد من �أهم امل�ؤ�رشات التي ميكن من خاللها
تف�سري ال�سلوك الإن�ساين يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية والتنب�ؤ باالحتماالت الإيجابية وال�سلبية ،التي
يرتكها على واقع امل�ؤ�س�سة الرتبوية؛ الأمر الذي ي�ستلزم من امل�ؤ�س�سة التخطيط ملواجهة
امل�ؤثرات التي ت�شكل ال�سلوكات ال�سلبية .كما تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من �أهمية اللعب
ودوره يف الطفولة ،ال�سيما �أنها تتناول عينة من املعلمني الذين ّمت �إخ�ضاعهم لدورات
تدريبية لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .لذا فالتعرف على ما ميتلكه املعلمون
من اجتاهات نحو الألعاب التعليمية املحو�سبة يف �ضوء تدريبهم على ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يعك�س دور هذه الدورات يف توظيف تكنولوجيا املعلومات يف
البيئات ال�صفية ،والعوائق التي ميكن �أن ت�ؤثر يف توظيفها.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ف�إن نتائج هذه الدرا�سة ت�شكل ت�صوراً لأ�صحاب القرار بوزارة
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اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال
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د .علي الربكات ،د� .أمية احل�سن

الرتبية والتعليم بالأردن ،حول م�ستوى اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو توظيف الألعاب
املحو�سبة يف البيئات التعليمية التعلمية ،وذلك بعد مرورهم بدورات تدريبية على توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .وبهذا ف�إن نتائجها �ستكون �سبي ً
ال �إىل تطوير الدورات
التدريبية و�إثرائها.

حمددات الدرا�سة

تنح�رص حمددات الدرا�سة يف الأمور الآتية:
 .1ت�ضم عينة من املعلمني ،ممن خ�ضعوا لدورات تدريبية على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف املناطق التعليمية الواقعة �شمال اململكة الأردنية الها�شمية.
 .2تقت�رص عينة الدرا�سة على معلمي تربية الطفولة لل�صفني التمهيدي والأول الأ�سا�سي للف�صل
الدرا�سي الأول .2009/2008
 .3تقت�رص الدرا�سة على قيا�س االجتاهات نحو توفري بيئات تعلمية قائمة على التعلم باللعب
املحو�سب ،والعوامل التي حتول دون �إقامة هذه البيئات من وجهة نظر معلمي تربية
الطفولة.
 .4ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة واملقابلة لأغرا�ض جمع البيانات.

م�صطلحات الدرا�سة

تت�ضمن الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
الألعاب املحو�سبة :هي الألعاب التعليمية املحو�سبة التي يقوم املعلم بت�صميمها على �أقرا�ص
مدجمة ( )CDبالتعاون مع �أخ�صائي احلا�سوب يف املدر�سة� ،أو يقوم ب�رشائها من �أجل ا�ستخدامها
فردي ًا �أو جماعي ًا من قبل التالميذ �أنف�سهم؛ �أو يتم احل�صول عليها من خالل الدخول على مواقع
ال�شبكات العنكبوتية (االنرتنت) ذات ال�صلة بالأطفال .ويهدف ا�ستخدام هذه الألعاب �إىل
تنمية خربات الأطفال املختلفة.
معلمو تربية الطفولة :هم املعلمون الذين يدر�سون الأطفال ممن هم يدر�سون يف ال�صف
التمهيدي من مرحلة ريا�ض الأطفال ،وال�صف الأول الأ�سا�سي من احللقة الأوىل من التعليم
الأ�سا�سي يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم احلكومية.
االجتاه :ا�ستعداد عقلي ووجداين يحدد �شعور الفرد و�سلوكه �إزاء مو�ضوع ما (وهو يف
هذه الدرا�سة توفري بيئات تعلمية قائمة على توظيف الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات
الأطفال) .ويعرب عن االجتاهات بالإيجابية �أو ال�سلبية �أو احلياد.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خربات تربية الطفولة :هي جمموعة اخلربات اللغوية والريا�ضية واالجتماعية والفنية ...
�إلخ التي ي�سعى املعلم لتنميتها من خالل توظيف الألعاب املحو�سبة.
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�أداتا الدرا�سة

عر�ض
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة واملقابلة �شبه املقننة ،وفيما ي�أتي
ٌ
لهاتني الأداتني:

�أو ًال -اال�ستبانة

هدفت هذه الأداة �إىل التعرف على اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب
املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية .وقد ّمت بناء هذه الأداة يف �ضوء مراجعة الباحثيْ
للأدب الرتبوي ذي ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة .كما اعتمد الباحثان على خربتهما يف تدري�س
م�ساقات تربية الطفولة يف جامعة الريموك واجلامعة الها�شمية.
وللك�شف عن اجتاهات املعلمني �إزاء توظيف الألعاب التعليمية املحو�سبة ،تركزت بنود
فقرات اال�ستبانة على اجلوانب الآتية:
� .1أهمية ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يف زيادة فاعلية البيئات التعليمية التعلمية،
وزيادة م�ستوى تعلم الأطفال ،وم�ساعدتهم على اكت�ساب املعرفة ،وتنمية خرباتهم.
 .2دور الألعاب التعليمية املحو�سبة ،باعتبارها م�صدراً للأن�شطة التعليمية التعلمية القادرة على
تنمية التفكري العلمي ،من خالل ممار�سة املهارات العملية الأ�سا�سية كاملالحظة ،والت�صنيف،
واالت�صال ،والت�سا�ؤل ،والتنب�ؤ.
 .3دور الألعاب التعليمية املحو�سبة يف ت�شكيل بيئات تعليمية تعلمية قادرة على �إثارة دافعية
الأطفال للتعلم ،وتقوية عالقتهم مبعلميهم من خالل توفري عن�رص املتعة .ف�ض ً
ال عن ت�شويق

`d G h ``Ç`»`d G

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي تربية الطفولة ،ممن �شاركوا يف دورات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف منطقة �شمال الأردن ،والبالغ عددهم ( )553معلم ًا
ومعلمةّ � .أما عينة الدرا�سة املقررة لأغرا�ض توزيع اال�ستبانة ،فقد تكونت من ( )526معلم ًا
ومعلمة .وبعد توزيع اال�ستبانات وجمعها ،متكن الباحثان من ا�سرتداد ( )470ا�ستبانة؛ �أي
بن�سبة (ّ � .)%89.35أما �أفراد عينة الدرا�سة لأغرا�ض �إجراء املقابلة �شبه املقننة ،فقد بلغ ()37
فرداًّ ،مت اختيارهم بطريقة ق�صدية يف �ضوء رغبتهم وتعاونهم مع الباحثيْ.

`¡U

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

اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال
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د .علي الربكات ،د� .أمية احل�سن

الطفل والق�ضاء على خجله ،وتخلي�صه من امللل الذي ميكن �أن يعاين منه يف البيئات التعليمية
التعلمية.
 .4حاجات معلمي تربية الطفولة يف جمال تطويرهم الوظيفي املتعلق بالألعاب التعليمية
املحو�سبة من حيث عقد ور�ش عملية حول كيفية ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يف
املواقف التعليمية التعلمية ،وعقد دورات تدريبية حول كيفية �إدارة البيئات التعليمية التعلمية
القائمة على الألعاب التعليمية املحو�سبة .ف�ض ً
ال عن عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة يف
ت�صميم برجميات الألعاب املحو�سبة بد ًال من �رشائها من الأ�سواق.
وبنا ًء على ما تقدم ،تكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من ( )37فقرة .وقد �ضمت
تكون �سلم
اال�ستبانة فقرات �إيجابية وفقرات �سلبية ،وبنيت جميعها وفق مقيا�س ليكرت� ،إذ ّ
اال�ستجابة من خم�سة م�ستويات هي� :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال �أدري� ،أرف�ض� ،أرف�ض ب�شدة.
وقد ّمت ت�صحيح الفقرات الإيجابية على النحو الآتي� :أوافق ب�شدة =  5درجات� ،أوافق =
 4درجات ،ال �أدري =  3درجات� ،أرف�ض = درجتان� ،أرف�ض ب�شدة = درجة واحدةّ � .أم ّا
بالن�سبة للفقرات ال�سلبية ،فقد ّمت عك�س املقيا�س.
وبغر�ض التحقق من �صدق الأداة ّمت عر�ضها على ع�رشة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال
تكنولوجيا التعليم وتربية الطفولة ،يف جامعة الريموك واجلامعة الها�شمية .وقد طلب منهم
�إبداء مالحظاتهم حول بنية اال�ستبانة من حيث منا�سبة فقراتها لهدف الدرا�سة وال�صياغة
اللغوية ،و�أية فقرات يرغبون يف �إ�ضافتها �أو حذفها .وبنا ًء على �آراء املحكمنيّ ،مت الإبقاء
على الفقرات التي �أجمع عليها ثمانية حمكمني ( .)%80وبذلك ُحذفت ( )8فقرات،
وع ّدلت �صياغة بع�ضها الآخر ،وبذلك تكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ()29
ُ
فقرة .وحل�ساب معامل الثبات مت ح�ساب معامل االرتباط بري�سون على عينة ا�ستطالعية بلغت
بعد �أن ّمت تطبيقه مرتني بفارق زمني
( )27معلم ًا ومعلمة ،و ّمت ح�ساب معامل االرتباط ّ
مقداره �أ�سبوعان ،وبلغ معامل االرتباط  .0.87كما ُح�سب معامل ارتباط كرونباخ �ألفا؛
فبلغ  .0.90ويدل هذا على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ثاني ًا -املقابلة �شبه املقننة

مت االعتماد على املقابلة �شبه املقننة (Semi-structured
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام اال�ستبانةّ ،

)interview؛ وذلك للتعرف على اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب
املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية ،والك�شف عن العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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جمع بيانات الدرا�سة املتعلقة باال�ستبانة

مت تنفيذ جمع بيانات اال�ستبانة وحتليلها ،وفق ًا للخطوات الآتية:
� .1إعداد �أداتي الدرا�سة ،والتحقق من �صدقهما وثباتهما ح�سب الإجراءات املبينة يف و�صف
هاتني الأداتني.
 .2مراجعة مديريات الرتبية والتعليم الواقعة �شمال الأردن ،للتعرف على معلمي تربية
الطفولة ،ممن �شاركوا يف دورات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
 .3توزيع اال�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة ،والبالغ عددهم ( )526معلم ًا ومعلمة.
 .4ا�ستعادة ( )470ا�ستبانة من �أفراد عينة الدرا�سة؛ �أي بن�سبة .%32.89
� .5إدخال اال�ستبانات امل�سرتدة من �أفراد عينة الدرا�سة �إىل ذاكرة احلا�سوب.
 .6حتليل بيانات اال�ستبانة با�ستخدام الربنامج الإح�صائي (.)SPSS

جمع بيانات الدرا�سة املتعلقة باملقابلة �شبه املقننة وحتليلها

بعد �أن ّمت �إعداد جدول املقابلة والت�أكد من �صالحيته وموثوقيته ك�أداة جلمع البيانات،
قام الباحثان ب�إجراء املقابالت مع �أفراد الدرا�سة الذين لديهم الرغبة يف املقابلة .وللح�صول
على نتائج دقيقة وثابتة يف �أثناء جمع البيانات ،التزم الباحثان ب�إجراءات البحث النوعي كما
حددها روب�سون ،وكر�سول ،ومكميالن و�سجيومارجر (Robson, 1997; Creswell,
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الألعاب املحو�سبة .وي�أتي ا�ستخدام الباحثني للمقابلة �شبه املقننة بالإ�ضافة لال�ستبانة؛ انطالق ًا
من �أن املقابلة تفتح جماال ًخ�صبا ًلفهم الظاهرة املدرو�سة ،وجمع الكثري من البيانات ذات
ال�صلة ب�أ�سئلة الدرا�سة؛ �إذ �إن هذه الأداة ت�سمح للم�ستجيب بالتعبري عن ر�أيه �ضمن حدود
النقا�ش الدائر بينه وبني من يجري املقابلة ((Allan & Skinner, 1993; Bell, 1999
وت�ضمن جدول املقابلة �شبه املقننة يف �صورته الأولية ع�رشة �أ�سئلة ،وبعد �إجراءات حتكيمه من
قبل جلنة حتكيم اال�ستبانة �،أ�صبح عدد �أ�سئلة جدول املقابلة �ستة �أ�سئلة .وملعرفة موثوقية �أ�سئلة
املقابلة وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة منها ،مت ّ�إجراء مقابلة – تكررت مرتني -مع
خم�سة معلمني من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد تخلل املقابلة الأوىل والثانية فا�صل زمني
مدته ثالثة ع�رش يوما ً.وبعد ذلك �أجرى الباحث الأول حتليال ً للمقابالت ،ثم ّ مت ّ�إجراء حتليل
�آخر من قبل الباحث الثاين .وعليه ،فقد تبني عدم وجود اختالف يف حتليل البيانات ،مما
يعطي م�ؤ�رشا ًعلى وجود ات�ساق بني التحليلني.
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 ، )1998; McMillan & Schumacher, 2001وبع�ض هذه الإجراءات ميكن تلخي�صها
على النحو الآتي:
 .1بيان الهدف من الدرا�سة وغر�ضها للمعلمني الذين �أبدوا رغبة يف امل�شاركة يف املقابالت.
كما ّمت �إعالمهم ب�أن املعلومات التي �سيح�صل عليها الباحثان �سيتم التعامل معها ب�رسية كاملة،
ولن ت�ستخدم �إ ّال لأغرا�ض البحث العلمي.
 .2احل�صول على املوافقة امل�سبقة من امل�شاركني لت�سجيل املقابلة من خالل الت�سجيل ال�صوتي،
مع الرتكيز على مراعاة ظروف امل�ستجيب ب�ش�أن اختيار وقت املقابلة ومكان �إجرائها ،وجتنب
التعرف على ا�سم امل�ستجيب؛ بغية ت�شجيعه للتعبري عن ر�أيه ،ولتجنب الإحراج� ،إذ ّمت �إعطاء
رقم لكل م�ستجيب على حدة.
 .3بناء عالقة قائمة على الود واالحرتام والألفة بني الباحثني وامل�ستجيب قبل البدء باملقابلة؛
بغر�ض توفري ظروف منا�سبة لإجراء املقابلة.
 .4طرح �أ�سئلة املقابلة على امل�ستجيب ب�صيغ خمتلفة للت�أكد من مدى االن�سجام يف اال�ستجابة
التي يديل بها امل�ستجيب.
ثم قام الباحثان بعر�ض ما ّمت تفريغه من بيانات
 .5القيام بتفريغ الأ�رشطة امل�سجلة على الورقّ ،
بعد عملية اال�ستماع �إىل الأ�رشطة امل�سجلة على كل معلم ّمت مقابلته؛ وذلك بهدف الت�أكد من
دونه الباحثان بعد عملية تفريغ الأ�رشطة ال�صوتية ميثل وجهة نظر املعلم .وعلى هذا
�أنّ ما ّ
دونه الباحثان من خالل الأ�رشطة امل�سجلة
الأ�سا�س ،فقد � ّأكد جميع �أفراد الدرا�سة� ،أنّ ما ّ
يعك�س وجهات نظرهم فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية
خربات الأطفال التعلمية ،والعوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدامهم هذه الألعاب .وهذا الإجراء يف
جمع البيانات ميثل �أف�ضل امل�ؤ�رشات الدالة على ثبات البيانات التي يتم احل�صول عليها باملقابلة
ال�شخ�صية.
ولتحليل البيانات التي ُجمعت من خالل املقابلة �شبه املقننة ،ا�ستخدم الباحثان منهجية
حتليل الأبحاث النوعية املتمثلة بطريقة النظرية التجذيرية �أو املتجذرة (Grounded Theory
 )Approachالتي ورد احلديث عنها عند كل من قال�رس و�سرتاو�س ،وين ،ومكميالن
و�سجيومارجر (Glaser & Strauss, 1967; Yin, 1989; McMillan & chumacher,
 ،)2001ووفق ًا لهذه الطريقةّ ،مت �إجراء ما ي�أتي:
 القراءة الفاح�صة لكل كلمة وجملة وعبارة ذكرها �أفراد الدرا�سة ،بعد تفريغ املقابالت علىالورق ك ً
ال على حدة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 اعتماد الرتميز لال�ستجابات. و�ضع الأفكار املت�شابهة �أو املتقاربة يف جماالت فرعية (.)categories-Sub و�ضع املجاالت الفرعية )� (Sub-categoriesضمن املجموعات الرئي�سة (Categories.)Main
 التحقق من ثبات التحليل الذي قام به الباحثان للبيانات من خالل قيام الباحث الثاين،ب�إعادة عملية التحليل ،وقد �أ�شار هذا الإجراء �إىل وجود ات�ساق يف التحليل.
 -ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لال�ستجابات كما توزعت �ضمن املجاالت الفرعية.
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الرقم
1
2
3

املتو�سط االنحراف
الفقرات
احل�سابي املعياري
�أف�ضل
0.56
التعلمية.ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها تزيد من فاعلية البيئات التعليمية 4.61
0.63
4.58
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يزيد من م�ستوى تعلم الطفل.
0.60
4.53
�أرى �أن الألعاب التعليمية املحو�سبة ت�سهم يف م�ساعدة الطفل الكت�ساب املعرفة.
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اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو
ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة مرتبة تنازلي ًا

`G Ä

هدف �س�ؤال الدرا�سة الأول �إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام
الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية .ولتحقيق ذلكّ ،مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة على حدة .واجلدول رقم ( )1يعر�ض تلك البيانات.

½

�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

f
`

بعد جمع بيانات الدرا�سة وحتليلهاّ ،مت عر�ض نتائجها وفق ًا لأ�سئلتها على النحو الآتي:

```Y

عر�ض نتائج الدرا�سة

10
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ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة
على حدة .كما ا�ستخدم اختبار (ت) ) (t-testملعرفة ما �إذا كان هناك فرق ّ
دال �إح�صائي ًا يف
اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يعزى لأثر اجلن�س.
كما ّمت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ) (one-way ANOVAملعرفة فيما هناك فرق
ّ
دال �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يعزى لأثر
متغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية ك ً
ال على حدة.
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الفقرات

4
5

�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة ي�ؤدي �إىل تنمية خربات التالميذ.
�أميل ال�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها ت�سهل فهم الطفل للخربة التعلمية.
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة ي�سهم يف تنمية مهارة املالحظة لدى
الأطفال.
�أرى �أن الألعاب التعليمية املحو�سبة م�صدر للأن�شطة التعلمية.
�أف�ضل ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها ت�سهم يف تنمية مهارة التنب�ؤ لدى
الأطفال.
�أف�ضل ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها ت�سهم يف تنمية مهارة االت�صال لدى
الأطفال.
�أف�ضل ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها ت�سهم يف تنمية مهارة الت�صنيف
لدى الأطفال.
�أف�ضل ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة كونها ت�سهم يف تنمية مهارة الت�سا�ؤل لدى
الأطفال.
�أ�شعر �أن التعلم بالألعاب التعليمية املحو�سبة ي�سهم يف توفري بيئات �صفية ن�شطة.
�أ�شعر �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يزيد من دافعية الأطفال للتعلم.
�أ�شعر باملتعة عندما ا�ستخدم الألعاب التعليمية املحو�سبة.
�أرى �أن التعلم بالألعاب التعليمية املحو�سبة يقود الأطفال �إىل امللل.
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يطور قدرة الطفل على التعبري عن ر�أيه.
�أحب ح�ضور ور�ش عملية حول كيفية ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يف املواقف
التعليمية التعلمية.
�أمتنى ح�ضور دورات تدريبية حول كيفية �إدارة البيئات التعليمية التعلمية القائمة على
الألعاب التعليمية املحو�سبة.
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة م�ضيعة للوقت.
اعتقد �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يف تدري�س الأطفال حتد من تنمية
تفكريهم.
�أحث الإدارة املدر�سية على توفري الألعاب التعليمية املحو�سبة الالزمة لتعلم الأطفال.
�أ�شعر بال�ضيق عندما �أفكر با�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يف البيئات التعليمية
التعلمية.
�أ�شعر �أن التعلم من خالل الألعاب التعليمية املحو�سبة غري مفيد.
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة يقوي العالقة بني املعلم واملتعلم.
ً
�أرى �أنني بحاجة �إىل دورة لأمتكن من ت�صميم برجميات الألعاب املحو�سبة بدال من
�شرائها من الأ�سواق.
�أرى �أن ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة ي�شعر الطفل باخلجل.
�أ�شعر بالقلق على الأداء التعلمي للأطفال عند ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة.
�أرى �أنه من ال�ضروري توجيه زمالئي حل�ضور دورات تدريبية حول ا�ستخدام الألعاب
التعليمية املحو�سبة.
�أف�ضل تدري�س املفاهيم املجردة با�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة.
املتو�سط واالنحراف املعياري الكلي

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.77
4.35
0.64
4.34
4.34
4.32
4.31

0.82
1.16
0.99

4.28

0.64

4.27

0.89

4.20
4.20
4.19
4.18
4.14
4.13
4.09

0.63
0.98
0.96
0.80
0.99
0.87
0.84

4.07
4.01
4.01
4.00
3.96
3.96
3.95

0.99
0.75
1.09
0.75
1.00
0.71
1.20

3.83
3.76
3.64
3.56
3.53
4.11

0.83
1.06
0.76
0.99
0.94
0.85

يظهر اجلدول رقم (� )1أن التقدير العام الجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات
تعلمية قائمة على الألعاب املحو�سبة وقع �ضمن درجة االجتاهات الإيجابية� ،إذ حقق متو�سط ًا
ح�سابي ًا بلغ ( ،)4.11بانحراف معياري بلغ  .0.85و� ّأما بالن�سبة ال�ستجابات �أفراد عينة
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الدرا�سة للفقرات ك ً
ال على حدة؛ فاجلدول رقم (ُ )1يظهر �أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
�سجلت �أو�ساط ًا ح�سابية مرتفعة .وقد توزعت �أعلى ثالثة متو�سطات ح�سابية للفقرات (،1
 )3 ،2على التوايل  ،4.53 ،4.58 ،4.61وبانحراف معياري بلغ على التوايل ،0.56
 ،0.60 ،0.63وجميع هذه املتو�سطات تقع – ح�سب التدريج املعتمد يف الدرا�سة� -ضمن
درجة االجتاهات الإيجابية .كما �أن الفقرات املتبقية ( )29-4تدل على وجود اجتاهات
�إيجابية ،فقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية ما بني ( )4.35و( ،)3.53وبانحرافات معيارية
تراوحت ما بني ( )0.77و (.)0.94
ومما يعزز وجود تلك االجتاهات الإيجابية هو نتائج حتليل ا�ستجابات �أفراد عينة املقابلة،
�إذ �أظهرت وجود �شعور �إيجابي لدى �أفراد العينة جتاه تنمية خربات تعلمية قائمة على
ا�سرتاتيجية التعلم باللعب املحو�سب .وهذا ال�شعور �أنتج رغبة لدى �أفراد العينة يف توظيف
تلك اال�سرتاتيجية يف العملية التعليمية .ولي�س �أدل على ذلك مما �أكدته ( )26ا�ستجابة ،من
�أنّ الألعاب التعليمية املحو�سبة ت�سهم ب�شكل الفت يف م�ساعدة الطفل على فهم اخلربات
التعلمية التي ينبغي اكت�سابها .ولعل الن�صو�ص املقتب�سة من �أقوال �أفراد عينة املقابلة تف�صح عن
تلك االجتاهات:
بع�ض املعلمني يقول �أن الألعاب هي للرتفيه والت�سلية� ،أنا بر�أيي هذا االعتقاد خط أ� ....
�أنا �شخ�صي ًا �أف�ضل توظيف الألعاب التعليمية املحو�سبة يف تدري�س [تنمية] خمتلف اخلربات
لأطفال الرو�ضة� ،إنها ت�سهم يف تعليم [تعلم] الأطفال ،التدري�س ي�صبح ف ّعا ًال.
�إذا توافرت برامج �ألعاب حمو�سبة� ،أين [�أنا] بحب [�أحب] ا�ستخدمها لأنها حت�سن م�ستوى
منو التالميذ من جوانب خمتلفة زي [مثل] النمو العقلي واالجتماعي واللغوي� ،أين بدي
[�أريد] ا�ستخدمها.
حقيقة يف بداية تدري�سي ،كنت ال �أف�ضل ا�ستخدام الألعاب...كنت �أ�شوف [�أرى �أو
اعتقد] �أن الألعاب للت�سليةّ � .أما بعد ما ا�ستخدمتها ،والحظت �أن م�ستوى التالميذ حت�سن
واكت�سبوا معرفة جديدة ،فقد بد�أت �أفكر با�ستخدامها  ....نعم بد�أت �أحبها و�أ�شجع زمالئي
على ا�ستخدامها ،و�أف�ضل �أن تكون بيئات تعلم الأطفال من خالل اللعب املحو�سب.
وبالنظر �إىل نتائج حتليل بيانات �أ�سئلة املقابلة ،يتبني لنا �أنّ ( )27فرداً من �أفراد عينة الدار�سة
�أي بن�سبة %72.92؛ �أكدوا �أنّ اجتاهاتهم الإيجابية نحو توظيف اللعب املحو�سب يف التعليم
قد ت�شكلت بفعل الدور امللمو�س للبيئات التعلمية القائمة على اللعب املحو�سب يف تنمية
مهارات متنوعة لدى الأطفال ،كالتفكري العلمي املنظم القائم على املالحظة والت�سا�ؤل.
ولعل الأقوال الآتية تعرب عن ذلك:
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�أنا �أحب ا�ستخدام الألعاب التعليمية� ،أنا �أرى �أن التالميذ ي�س�ألون �أ�سئلة ذات م�ستوى عالٍ
حول ما يقومون به من �ألعاب.
طبع ًا� ،أنا �أ�شجع الأطفال على اللعب املحو�سب � .....أرى �أن مهارات املالحظة الناقدة
بد�أت تنمو عند �أطفايل ،وهذا �شيء مهم جداً لأننا �أخذنا �أثناء الدرا�سة اجلامعية �أن الأ�سلوب
التدري�سي الناجح هو الذي ينمي قدرة الطفل على املالحظة.
بدك ال�صح [�رصاحة] �أنا �أقول �أن كل معلم يجب �أن تكون اهتماماته موجهة نحو
ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة للأطفال ال�صغار ،بدل الكالم و�إعطاء املعلومات� .أنا
كلفت التالميذ يف در�س العلوم هذا الأ�سبوع بالتعلم باللعب من خالل برجمية عن احل�رشات،
وبالنهاية تو�صلت �إىل �أنّ التالميذ حتدثوا وو�صفوا وميزوا بني احل�رشات بطريقة عجيبة وبعدها
�صار الأوالد يتكلمون عن �أي ح�رشة ي�شاهدوها يف البيئة املدر�سية.
وت�ستمر هذه احلالة من التناغم واالن�سجام ،بني نتائج حتليل بيانات املقابلة ،عندما �أبدى
عدد كبري من �أفراد عينة املقابلة –ن�سبته (� -)%70.27شعوراً �إيجابي ًا نحو تهيئة بيئات تعلمية
�رصح به �أفراد العينة من
قائمة على اللعب املحو�سب .وقد جتلى هذا ال�شعور من خالل ما ّ
رغبة �أكيدة يف تطوير مهاراتهم املهنية التي جتعلهم قادرين على تهيئة هذا النوع من البيئات
التعليمية التعلمية .ومما يعك�س هذا ال�شعور ،ما عرب عنه �أفرد عينة املقابلة بقولهم:
يا �أخي [امل�ستجيب يخاطب الباحث �أثناء �إجراء املقابلة] الألعاب �إحنا بنحب [نحن
نحب] ا�ستخدامها يف التدري�س ولكن يجب �أن ن�ؤهل �أو ًال على كيفية ا�ستخدامها يف البيئات
ال�صفية ...انطالق ًا من حمبتي ال�ستخدام الألعاب التعليمية� ،أنا �شخ�صي ًا طالبت الإدارة املدر�سية
بعقد دورة لنا تتمثل بت�صميم الألعاب وكيفية التدري�س بها.
نعم� ،أنا �أحب �أن �أ�شارك يف �أي دورة حا�سوب ،ولكن �أنا �أف�ضل �أن تكون ذات �صلة
بعملنا كت�صميم الألعاب التعليمية.

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

هدف �س�ؤال الدرا�سة الثاين ملعرفة ما �إذا اختلفت اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية تبع ًا ملتغري اجلن�س .ولتحقيق
ذلكُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س.
واجلدول رقم ( )2يعر�ض ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة تبع ًا لفئتي متغري اجلن�س

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010

ثالث ًا :عر�ض نتائج �س�ؤايل الدرا�سة الثالث والرابع

هدف �س�ؤاال الدرا�سة الثالث والرابع ملعرفة ما �إذا اختلفت اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة
نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة تبع ًا ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية .ولتحقيق
ذلكُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفئات كل متغري على حدة.
واجلدول رقم ( )4يعر�ض ذلك.
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يظهر اجلدول رقم (� )3أن قيمة (ت) املح�سوبة بلغت ( ،)1.81كما بلغ م�ستوى الداللة
( ،)0.71وهذه القيمة غري دالة �إح�صائي ًا .ويدل هذا على عدم وجود اختالف يف االجتاهات
نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
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اجلن�س
ذكر
�أنثى

العدد
133
337

درجات احلرية

قيمة (ت) املح�سوبة

م�ستوى الداللة

10

f
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اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
االجتاهات ح�سب متغري اجلن�س

```Y

يظهر اجلدول رقم ( )2تباين ًا ب�سيط ًا يف املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الذكور ( )4.15بانحراف
معياري قدره ( ،)0.43يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات الإناث ()4.07
بانحراف معياري ( .)0.40وللتعرف �إىل ما �إذا كان الفرق الطفيف يف املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة دا ًال �إح�صائي ًاّ ،مت ا�ستخدام اختبار ت ( )t-testللك�شف عن
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ،واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.
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االنحرافات املعيارية
0.43
0.40
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املتغري

فئتا املتغري
ذكر
�أنثى

العدد
133
337

املتو�سطات احل�سابية
4.15
4.07
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا
لفئات متغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية
املتغريات

امل�ؤهل العلمي

اخلربة التدري�سية

فئات املتغريات
دبلوم كلية املجتمع
بكالوريو�س
ماج�ستري
املجموع الكلي
ق�صرية (� 5-1سنوات)
متو�سطة (� 10-6سنوات)
طويلة (�أكرث من � 10سنوات)
املجموع الكلي

العدد
165
153
152
470
183
100
187
470

املتو�سطات احل�سابية
4.12
4.06
4.10
4.09
3.64
3.69
3.60
3.65

االنحرافات املعيارية
0.44
0.45
0.34
0.41
0.43
0.52
0.54
0.50

يظهر اجلدول رقم ( )4تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ،ب�سبب اختالف فئات متغريات امل�ؤهل العلمي
(دبلوم كلية جمتمع ،بكالوريو�س ،ماج�ستري) ،واخلربة التدري�سية لدى امل�ستجيب (ق�صرية،
متو�سطة ،طويلة) .وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية املوجودة يف اجلدول (،)4
مت �إجراء حتليل التباين الأحادي تبع ًا الختالف متغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية،
وذلك كما يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الأحادي الختبار داللة الفروق بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب متغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية
املتغري
امل�ؤهل
العلمي
اخلربة
التدري�سية

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

جمموع
املربعات
0.24
80.74
0.63
116.41

متو�سط
املربعات
0.12
0.17
0.31
0.24

درجات
احلرية
2
467
2
467

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

0.70

0.49

1.27

0.28

ت�شري البيانات الواردة يف اجلدول رقم (� )5إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية؛ �إذ بلغت قيمة
(ف) املح�سوبة ملتغري امل�ؤهل العلمي ( )0.70ومب�ستوى داللة بلغ ( .)0.49كما بلغت قيمة
(ف) املح�سوبة ملتغري اخلربة التدري�سية ( ،)1.27ومب�ستوى داللة قدره ( .)0.28وهذا يبني
�أن امل�ؤهالت العلمية واخلربات التدري�سية املتباينة بني �أفراد عينة الدرا�سة مل ت�ؤثر يف اجتاهاتهم
نحو ا�ستخدام الألعاب املحو�سبة يف تنمية اخلربات التعلمية لدى الأطفال.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

رابع ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س
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هدف �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س �إىل الك�شف عن العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام معلمي تربية
الطفولة للألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية .ولتحقيق ذلكّ ،مت �إجراء مقابلة
�شبه مقننة ( )interview structured-Semiمع �سبعة وثالثني معلم ًا ومعلمة� .إن القراءة
املت�أملة يف نتائج حتليل بيانات املقابلة ،تر�صد جملة من العوامل امل�ؤثرة يف توظيف الألعاب
التعليمية املحو�سبة يف تنمية خربات تربية الطفولة ،وتتوزع هذه العوامل على �أربعة حماور
رئي�سة ( ،)categories mainتعد �أطراف ًا فاعلة يف العملية التعليمية وهي :املعلمني و�أولياء
�أمور الأطفال والأطفال �أنف�سهم والإدارة املدر�سية .وتندرج حتت كل حمور – من املحاور
الرئي�سة  -جمموعة من املحاور الفرعية .وميكن عر�ض هذه العوامل على النحو الآتي:

املحور الأول :ت�أثري املعلم
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لقد كان للنظرة التقليدية التي ينظر من خاللها �أولياء الأمور �إىل اللعب على �أنه م�ضيعة
للوقت؛ �آثار �سلبية جتاه توظيف الألعاب املحو�سبة يف العملية التعليمية .حيث ك�شفت نتائج
حتليل البيانات �أنّ ما ن�سبته ( )%89.18من �أفراد عينة الدرا�سة� ،أكدوا ما لتلك النظرة من
ت�أثريات �سلبية جتاه اللعب املحو�سب يف تنمية خربات تربية الطفولة .ويبدو هذا الت�أثري ال�سلبي
من خالل العوامل الآتية:
 .1وجود اعرتا�ضات لدى �أولياء �أمور الأطفال على ممار�سة اللعب املحو�سب .وقد جاءت
( )28ا�ستجابة لت�ؤكد على ت�أثري هذا العامل.

```Y

املحور الثاين :ت�أثري �أولياء �أمور الأطفال

`¡U

�إنّ الطابع العام الذي يطغى على هذا املحور هو �ضعف القدرة والكفاءة لدى املعلم ،حيث
�أظهرت نتائج حتليل البيانات� ،أنّ هذا ال�ضعف ي�ؤثر �سلب ًا يف ت�صميم بيئات تعلمية قائمة على
الألعاب املحو�سبة .وقد تراوحت الن�سب املئوية لهذا الت�أثري ما بني .%10.81 - %78.37
ويتمثل هذا ال�ضعف يف العوامل التالية:
 .1عدم قدرة املعلم على ترجمة �أهداف املنهاج املقرر على �شكل �ألعاب حمو�سبة ،وقد � ّأكد
ما ن�سبته ( )%70.27من �أفراد عينة الدرا�سة على ت�أثري هذا العامل.
أقر
 .2قلة خربة املعلم ونق�ص كفاياته احلا�سوبية للتعامل مع برامج الألعاب املحو�سبة .حيث � ّ
ما ن�سبته ( )%51.35من �أفراد عينة الدرا�سة بت�أثري هذا العامل.
وبح�سب هذه املعطيات الواردة �أعاله ،فقد تبينّ �أن ما ن�سبته ( )%54.05من �أفراد
عينة الدرا�سة ال ميتلكون القدرة على �إدارة البيئات التعليمية التعلمية القائمة على اللعب
املحو�سب.

10

``¿

2010 000```e
-2

اجتاهات معلمي تربية الطفولة نحو تنمية خربات الأطفال

218

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .علي الربكات ،د� .أمية احل�سن

 .2عدم ت�شجيع �أولياء الأمور �أطفالهم على ممار�سة اللعب املحو�سب .وقد �أكدت ()22
ا�ستجابة على ت�أثري هذا العامل.
 .3عدم �سماح �أولياء الأمور لأطفالهم مبمار�سة اللعب املحو�سب يف البيت ،حتى ولو كان
على �سبيل الأن�شطة البيتية من خالل الأقرا�ص املمغنطة (.)CD
ومما ال �شك فيه �أن لتلك العوامل تداعيات �سلبية على تنمية خربات الأطفال التعلمية.

املحور الثالث :ت�أثري الأطفال

يت�ضح من حتليل البيانات �أن معلمي تربية الطفولة يعتقدون �أن ممار�سات و�سلوكات التالميذ
�أثناء اللعب تعد عام ً
ال م�ؤثراً يف توظيف اللعب املحو�سب يف البيئات ال�صفية .ويف هذا
ال�صدد ،فقد � ّأكد  %62.16من �أفراد الدرا�سة �أن وجود احل�سا�سية بني التالميذ يف البيئات
التعليمية التعلمية �أثناء اللعب ،والإزعاج الذي ي�سببه الأطفال ميثل عائق ًا يواجه �أفراد الدرا�سة.
كما �أ�شارت ن�سبة غري قليلة ( )%32.43من �أفراد عينة املقابلة �أن �ضعف الأطفال يف القراءة،
والفروق الفردية املوجودة ي�شكالن عام ً
ال م�ؤثراً �سلب ًا يف توظيف الألعاب املحو�سبة.

املحور الرابع :ت�أثري الإدارة الرتبوية

تنوعت ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف الت�أثري ال�سلبي للإدارة الرتبوية يف تهيئة بيئات تعلمية
قائمة على اللعب املحو�سب ،والتي ميكن ت�صنيفها على النحو الآتي:
تبد �أي نوع من االهتمام والت�شجيع
 فئة كبرية جداً من املعلمني ت�ؤكد �أن الإدارة املدر�سية مل ِللمعلمني لي�صمموا بيئات تعلمية قائمة على اللعب املحو�سب .وقد �شكلت هذه الفئة ما
ن�سبته ( ،)%89.18ويعرب بع�ضهم عن تذمره من الإدارة املدر�سية بقوله:
«� ...أنا دخلت مهنة التدري�س بنا ًء على رغبتي� ،أنا دخلت مهنة التدري�س ب�شوق ودافعية... ،
�أنا �أحب توظيف اللعب املحو�سب يف البيئات التعلمية� ،أنا افرت�ض نف�سي �أنني معلمة ناجحة
يف تهيئة بيئات �صفية تعتمد عل اللعب ...قلة ا�ستخدامي يعود لإدارة املدر�سة ،التي ال تعطي
� ّأي اهتمام �أو ت�شجيع ال�ستخدام الألعاب.»...
 فئة من امل�شاركني بلغت ن�سبتهم ( ،)%62.16عربوا عن رغبتهم ال�صادقة يف ت�صميم بيئاتتعلمية تعتمد على اللعب املحو�سب ،بيد �أنهم تفاج�أوا ب�إدارة مدر�سية ال تلبي احتياجاتهم
الأ�سا�سية لتكوين تلك البيئة .ف�إدارة املدر�سة رف�ضت توفري الربامج احلا�سوبية ال�رضورية للعب
...الخ .ولعل الأقوال الآتية – التي جاءت على ل�سان بع�ض �أفراد عينة الدرا�سة – تك�شف
عن املواقف الفعلية للإدارة املدر�سية جتاه توظيف اللعب املحو�سب:
�أنا ،فعلي ًا� ،أحاول توظيف الألعاب املحو�سبة يف التعليم ،وا�شرتي �أحيان ًا بع�ض الربجميات
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بينت نتائج الدرا�سة �أن توزيع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة الإيجابية،
جاءت لت�ؤكد وجود اجتاهات �إيجابية لدى معلمي تربية الطفولة �إزاء ا�ستخدام الألعاب
التعليمية املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال التعلمية .ومما ي�ؤكد قوة االجتاهات يف الطرف
الإيجابي ما ت�ضمنته تعبريات �أفراد عينة املقابلة من فخر واعتزاز ب�أهمية تنمية خربات الطفل
التعلمية من خالل اللعب املحو�سب ،وجتنب تنمية خرباتهم من خالل التدري�س القائم على
الطرائق التقليدية .ف�ض ً
ال عن �إدراكهم لأهمية الألعاب التعليمية املحو�سبة ودورها يف خلق
متعة التعلم لدى الأطفال ،وا�ستثارة دافعيتهم وت�شجيعهم على التعلم والتفاعل مع بع�ضهم
البع�ض .كذلك بينت نتائج حتليل اال�ستبانة �أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
املقيا�س ال�سلبية ،مل حتقق درجات موافقة ،بل جاءت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بالرف�ض
على الفقرات ال�سلبية؛ الأمر الذي يدل على م�صداقية �أفراد عينة الدرا�سة �أثناء ا�ستجابتهم على
فقرات اال�ستبانة الإيجابية وال�سلبية من جهة ،و�أ�سئلة املقابلة من جهة �أخرى.
ويبدو جلي ًا من خالل حتليل البيانات يف �أداتي الدرا�سة� ،أن االجتاه الإيجابي متثل يف
وجود �شعور لدى �أفراد الدرا�سة حول دور التعلم باللعب املحو�سب يف حت�سني نوعية
تدري�س الأطفال ،من خالل �إتاحته الفر�ص الكاملة لهم ملمار�سة مهارات عمليات التع ّلم
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احلا�سوبية على نفقتي اخلا�صة ،فالإدارة املدر�سية مل تدفع يل تلك املبالغ.
�إن �إدارة الرو�ضة مل تكرتث بتزويدي بالربامج املطلوبة للعب املحو�سب ،مع �أنّ مبقدورها
حتقيق ذلك.
 فئة قليلة من امل�شاركني (� )%16.21أ�شاروا �إىل �أنه مل تتح لهم الفر�ص الكافية ال�ستخداماملختربات ،نتيجة كرثة ال�ضغط على خمتربات احلا�سوب يف املدار�س ،ال�سيما يف ظل وجود
عدد كبري من الطلبة ،حيث تعطى الأولوية يف ا�ستخدام املختربات لل�صفوف الثانوية
والأ�سا�سية العليا ولي�س للأطفال ال�صغار .والن�ص الآتي امل�أخوذ من ا�ستجابات �أحد �أفراد
عينة الدرا�سة يك�شف ذلك:
لدي رغبة عالية يف تهيئة بيئات اللعب املحو�سب� ،إ ّال �أن امل�شكلة تكمن يف قلة الأوقات
�أنا ّ
التي تعطى للأطفال لدخول املخترب �إذ يرى مدير مدر�ستي �أن دخول الأطفال �إىل خمتربات
احلا�سوب لي�س مهم ًا ،بل يجب �أن تنفذ فيها الدرو�س املحو�سبة لطلبة ال�صفوف العليا التي
تطبق املناهج املحو�سبة.
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كاملالحظة ،والت�صنيف ،والتنب�ؤ ،والت�سا�ؤل �...إلخ .وبذلك ف�إن االعتماد على التعلم باللعب
جو ي�سوده
املحو�سب ميثل �أحد م�صادر التعلم ،التي ت�سهم يف تب�سيط املعرفة وا�ستيعابها يف ٍ
احلما�س واملتعة والدافعية العالية للتعلم �أثناء ممار�سة الأطفال مهارات عمليات العلم .وعليه،
ميكن �أن ي�ستدل من خالل هذه النتيجة �أن هناك �شعوراً �إيجابي ًا لدى معلمي تربية الطفولة
حول دور التعلم باللعب املحو�سب يف تنمية قدرات التفكري الإبداعي لدى الأطفال؛ �إذ �إن
البدء بتنمية مهارات عمليات العلم من خالل توظيف الألعاب املحو�سبة؛ يعني �أن الأطفال
�سي�صبحون قادرين على ممار�سة عمليات التفكري والبحث واال�ستق�صاء العلمي .ويتفق هذا
اال�ستنتاج مع ما تو�صلت �إليه الدرا�سات ال�سابقة (بوقحو�ص وعبيدStrein & 1997 ،
)Kachman, 1984; Ashiabi, 2007; Canning, 2007; Foster, 2008التي �أظهرت �أن
التعلم باللعب املحو�سب ي�شكل نوعا ًمن التحدي لتفكري الأطفال يف �أثناء ممار�ساتهم الأولية
لعمليات العلم.
ومما يربر وجود اجتاهات �إيجابية نحو توظيف الألعاب املحو�سبة يف تنمية خربات الأطفال
التعلمية؛ �أن املعلمني يتوقون �إىل توظيفها� ،إميان ًا منهم بدورها يف �إتاحة الفر�صة للأطفال
ملمار�سة التعلم الن�شط القائم على �إيجابية الطفل .وي�سهم هذا النوع من التعلم بدرجة كبرية
يف توفري الأمن والطم�أنينة للأطفال للتعبري عن �أفكارهم و�آرائهم ،و�إقامة عالقات ت�سودها
املحبة واملودة بني الأطفال �أنف�سهم ،وبينهم وبني معلميهم؛ فالعالقة ما بني الأطفال ومعلميهم
قوية يف �إطار مقبول اجتماعي ًا .و تخالف هذه النتيجة ما �أورده العطار ( )2003من وجود
نظرة �سلبية للعب و�أنه م�س�ألة م�ضيعة للوقت.
كذلك تظهر نتائج الدرا�سة �أن مما يعك�س وجود اجتاه �إيجابي نحو الألعاب التعلمية
املحو�سبة لدى �أفراد الدرا�سة �أن نتائج ال�س�ؤال الثاين والثالث والرابع ك�شفت عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجاباتهم تبع ًا جلن�سهم وم�ؤهلهم العلمي وخربتهم التدري�سية.
ويعني هذا �أن هذه املتغريات مل ت�ؤثر يف اهتمامات �أفراد عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام التعلم
باللعب املحو�سب .وتدلل هذه النتيجة على �أن �إدراك �أهمية اللعب املحو�سب وقيمته يف
العملية التعليمية مل يتغري بتغري جن�س امل�ستجيب وم�ؤهله وخربته التدري�سية؛ فجميع �أفراد
الدرا�سة لديهم اجتاهات �إيجابية ب�رصف النظر عن هذه املتغريات .ومن هنا فقد ك�شفت
نتائج ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على �أداتي الدرا�سة (اال�ستبانة واملقابلة) عن مدى �أهمية تنمية
املعلمني مهني ًا يف جمال توظيف الألعاب التعليمية املحو�سبة يف املواقف التعليمية التعلمية.
ولهذا فقد ذهب �أفراد عينة الدرا�سة� ،إىل �أن عدم عقد الدورات احلا�سوبية ذات ال�صلة
بالألعاب التعليمية ،يعد من �أهم العوامل امل�ؤثرة �سلبي ًا يف ا�ستخدامهم �إياها.
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ويرى الباحثان �أن �إظهار االجتاه الإيجابي لدى �أفراد عينة الدرا�سة حول حاجاتهم التدريبية
نحو توظيف التعلم باللعب؛ تعني �أن لديهم رغبة يف تعلمه وتوظيفه يف تعلم الأطفال.
وتتعلق �أبرز اجتاهاتهم الإيجابية بالتخطيط ال�ستخدام الألعاب التعليمية ،وت�صميمها ،وكيفية
�إدارة بيئاتها التعليمية التعلمية .وتتفق هذه النتيجة مع ما �أكده اكريمان و�سيجاجن و�آخرون
)� (Ackerman, 2004; Siagang et al., 2008أنه انطالق ًا من �أهمية تربية الطفولة؛ ف�إن جل
االهتمام يجب �أن يقدم للمعلمني من حيث التدريب اخلا�ص على توفري بيئات تعلمية فعالة
قادرة على تنمية خربات الطفولة .ووفق ًا لهذه النتيجة ،ف�إن جعل هذه االجتاهات الإيجابية
مو�ضع التطبيق حتتاج �إىل تفعيل �أدوار املعلمني من حيث تدريبهم .و�أكدت نذر ()2008
�أن جناح توظيف احلا�سوب يف تنمية خربات الطفولة يعتمد على امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف تنمية
خربات العاملني فيها من معلمني و�إداريني.
على الرغم من وجود اجتاهات �إيجابية نحو توظيف التعلم باللعب املحو�سب يف تنمية
اخلربات التعلمية لدى الأطفال� ،إ ّال �أن نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ك�شفت عن نتيجة مفادها
�أن توظيف التعلم باللعب املحو�سب يواجه عدة حتديات .وقد �أ�شار �أفراد عينة الدرا�سة يف
املقابلة �إىل �أن عدم الإعداد الكايف والتطوير الوظيفي اجليد للمعلم ،يقف عائق ًا �أ�سا�سي ًا �أمام
توظيف الألعاب املحو�سبة ك�أحد تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تدري�س
تربية الطفولة .ولعل هذا العامل يعود ،كما �أ�شار �أفراد الدرا�سة� ،إىل قلة اخلربة التدري�سية،
وعدم توافر كفايات ت�صميم البيئات التعليمية التعلمية .ويف هذا اخل�صو�ص ،عبرّ �أحد �أفراد
الدرا�سة بقوله« :هذا هو �أول ف�صل يل يف التدري�س ما عندي خربة ومتر�س يف ا�ستخدام اللعب
املحو�سب» .وحتدث معلم �آخر عن قلة الكفايات التدري�سية يف توظيف اللعب مع الأطفال
بقوله�« :أنا ال �أملك الكفايات يف التخطيط للعب وتطبيقه و�إثارة دافعية الأطفال للعب»� .إن
هذا الت�أثري ال�سلبي ميكن �أن يعزى �إىل عدم اهتمام برامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة و�أثناءها
بكيفية توظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كا�ستخدام الألعاب املحو�سبة
يف تنمية تعلم الأطفال .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة الربكات وبطاينة (& Al-Barakat
 )Bataineh, 2008التي ك�شفت �أن الطلبة املعلمني مل ي�ستخدموا الألعاب التعليمية املحو�سبة
يف تنمية اخلربات التعلمية يف الطفولة �إال ّ بدرجة قليلة .وقد عزي ذلك �إىل قلة تركيز برامج
�إعداد املعلمني قبل اخلدمة على التطبيقات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
البيئات ال�صفية والال�صفية.
كما ُع ّدت النظرة ال�سلبية لدى الآباء والأمهات نحو تعلم الأطفال باللعب �أحد العوامل
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التي جعلت الكثري من املعلمني يرتددون يف توظيف التعلم باللعب املحو�سب .ولعل هذه
النتيجة تعزى �إىل �أن الآباء يعتقدون �أن اللعب للهو والت�سلية يف حني �أن املدر�سة مكان للتعلم.
ويك�شف هذا التحدي عن �أن �أولياء الأمور ال يدركون قيمة التعلم باللعب وثماره يف تنمية
خربات تربية الطفولة ،بل يعتقدون �أن اللعب م�ضيعة للوقت .ويف هذا ال�سياق �أكد �أحد
كبريا من قبل �أولياء الأمور بقولهم
امل�ستجيبني معاناته من ذلك بقوله“ :لقد واجهت
ً
اعرتا�ضا ً
�إن املعلمة ال تدر�س التالميذ بل ت�ضيع وقت احل�ص�ص يف اللعب�” .إن هذا العامل امل�ؤثر يف
التطبيق العملي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �،إمنا ينبئ عن عدم وعي �أولياء الأمور
مباهية اللعب ودوره يف تنمية خربات الطفولة؛ ف�أولياء الأمور ال يدركون القيمة احلقيقية
للعب ،بل يتهمون املعلمة ب�أنها تهدر وقت الأطفال ،اعتقادا ًمنهم �أن اللعب للت�سلية .كما �أن
الأ�سو�أ من ذلك هو انتقادات الآباء والأمهات للمعلمني الذين ي�ستخدمون الألعاب املحو�سبة
حتى �أنهم ف�رسوا هذا ال�سلوك ب�ضعف الكفايات التدري�سية لدى املعلمني.
� ّأما بالن�سبة لالعتقاد ال�سائد لدى معلمي تربية الطفولة ب�أن الأطفال ميكن �أن ي�شكلوا
عامال ً م�ؤثرا ً�سلبا ًيف توظيف التعلم باللعب املحو�سب؛ ف�إن هذا االعتقاد ميكن �أن يعزى
�إىل ت�صورات خاطئة يف ت�شكيل بيئات �صفية داعمة لنمو �شخ�صية الطفل من خالل اللعب.
ولعل ما عب عنه �أفراد الدرا�سة بخ�صو�ص هذا اجلانب يك�شف �أن ا�ستجاباتهم ت�شري �إىل �سوء
فهم لعملية تهيئة بيئات تعلمية قائمة على �أ�سا�س �أن الطفل حمور لعملية التعلم .وتظهر نتائج
حتليل البيانات املت�صلة بهذا اجلانب وجود نوع من �سوء الفهم لدى �أفراد الدرا�سة ،وذلك
على النحو الآتي:
� .1إن عدم معرفة الأطفال بالقراءة ،ووجود الفروق الفردية ال ميكن �أن تكون عامال ً م�ؤثراً
�سلبا ًيف ت�شكيل بيئات تعلمية قائمة على اللعب املحو�سب ،بل �إن وجود هذه البيئات ميكن �أن
ي�سهم يف تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال ،والتقليل من التباينات الفردية .ويف معر�ض
و�ضح كل من احل�سن ) (2000وكاننج
احلديث عن دور الألعاب يف تنمية مهارات القراءة ّ
)� (Canning, 2007أن ا�ستخدام الألعاب من الأ�ساليب التعليمية ذات الفاعلية العالية يف
تهيئة الأطفال لال�ستعداد القرائي .كما �أن توظيف الأن�شطة التعليمية التعلمية القائمة على
الألعاب ي�سهم يف التقليل من الفروق الفردية بني الأطفال .وعليه ،يرى الباحثان �أن وجود
هذا االعتقاد لدى معلمي تربية الطفولة يدلل على �أنهم ال يوظفون معايري ت�صميم الألعاب
التعليمية املحو�سبة واختيارها بحيث تن�سجم مع الطبيعة النف�سية واملعرفية لدى الأطفال.
 .2وجود احل�سا�سية بني الأطفال ميكن �أن تظهر يف املواقف التعليمية التعلمية بني التالميذ
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�إذا مت ّتعزيز مبد�أ التناف�س بني الأطفال من قبل املعلم .كما �أن حدوث الفو�ضى والإزعاج
يف البيئات التعليمية التعلمية؛ ما هو �إال ّ م�ؤ�رش على �أن املعلم يتجنب اللعب املحو�سب كي
يتجاوز ما من �ش�أنه �أن يثري م�شاكل �سلوكية بني الأطفال.
ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة تتناق�ض مع الت�صورات املعا�رصة يف تربية الأطفال ،التي
ت�ؤكد �أن تهيئة بيئات تعلمية قائمة على �إيجابية املتعلم ،ت�ستدعي التفاعل واحلوار والنقا�ش
وتبادل الأفكار واحلركة امل�صبوغة بعامل الفرح وال�رسور واملتعة؛ فالطفل عندما ميار�س دوراً
�إيجابيا ًيف البيئات التعليمية التعلمية ال يدل على معنى الفو�ضى والإزعاج ;(Jarvis, 1995
 .)Foster, 2008وعليه ،ف�إن هذه النتيجة ميكن �أن تعد م�ؤ�رشا ًعلى وجود �ضعف لدى معلمي
تربية الطفولة يف �إدارة البيئات ال�صفية القائمة على اللعب املحو�سب .وقد مت ّت�أكيد ذلك من
خالل نتائج ال�س�ؤال الأول التي بينت �أن لدى �أفراد عينة الدرا�سة رغبة عالية يف ح�ضور
دورات وور�ش عملية يف ت�صميم البيئات التعليمية التعلمية القائمة على اللعب املحو�سب.
عدت من �أكرث
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الإدارة املدر�سية ّ
العوامل امل�ؤثرة �سلبا ًيف توظيف التعلم باللعب املحو�سب .وقد متثل الدور ال�سلبي للمديرين
يف عدم اهتمامهم بتوفري بيئات تعلمية توظف اللعب املحو�سب �أ�سا�سا ًللتعلم .وا�ستناداً
�إىل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول هذا اجلانب ،ف�إن هذه النتيجة ميكن �أن تعزى �إىل
وجود ت�صورات �سلبية لدور اللعب يف تعلم الأطفال؛ �إذ �أ�شار بع�ض املعلمني �إىل �أن مديري
مدار�سهم ال ي�شجعونهم على ا�ستخدام خمتربات احلا�سوب؛ انطالقا ًمن اعتقادهم اخلاطئ
�أن احلا�سوب غري �رضوري لتعلم الأطفال ،بل من الأهمية مبكان �أن يتعلم الأطفال القراءة
والكتابة واحل�ساب يف ال�سنوات العمرية الأوىل .وعليه ،ف�إن هذا التربير لدى مديري املدار�س
يعك�س مدى �سيطرة الأفكار التقليدية التي تغفل �أهمية التعلم باللعب ودوره يف تنمية املهارات
اللغوية الريا�ضية .ولعل هذا الأمر يعك�س جانبا ًخاطئا ًيف معتقدات مديري املدار�س �إزاء
عملية التعلم؛ فتعلم الأطفال غري مق�صور على املهارات القرائية والكتابية واحل�سابية ،بل
تربية الطفولة املعا�رصة ت�سهم يف �صقل وتنمية جميع اخلربات التعلمية اللغوية ،والعلمية،
والريا�ضية ،والدينية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والفنية ،واملهارية ...الخ.
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لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ما زال يواجه حتديات متعددة .وهذا ال يوازي توجه
وزارة الرتبية والتعليم يف تبنيها لفكرة تدري�س الأطفال وفق ًا حلو�سبة املناهج الدرا�سية منذ عام
 .2004وتذهب الدرا�سة �إىل القول ب�أنّ هذه التحديات ،التي ُعدت مبثابة العوامل امل�ؤثرة
�سلب ًا يف توظيف الألعاب املحو�سبة ،ميكن �أن تعزى �إىل �سيطرة �أفكار املدر�سة التقليدية على
�أذهان �أطراف العملية التعليمية التعلمية .وبالتايل ف�إن هذا الأمر ،ينبئ ب�أن الأطفال لن ينالوا
حقهم من اال�ستمتاع بطفولتهم يف ظل التقدم العلمي والتقني الذي �شمل خمتلف جوانب
احلياة .ويقود هذا احلرمان �إىل عدم �إ�شباع حاجاتهم ورغباتهم واهتماماتهم .وهذا يتناق�ض
مع التوجهات املعا�رصة التي تدعو امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل �ضمان حق الطفل باللعب باعتباره
�إحدى و�سائل الرتبية يف حتقيق �أهدافها املتعلقة بتنمية �شخ�صية الطفل من خمتلف اجلوانب.
�إن ما تقدم يقت�ضي التنويه ب�رضورة �إعادة النظر يف برامج تربية الطفولة ،من حيث التخل�ص
من الت�صورات التقليدية نحو تعلم الأطفال وتعليمهم ،والتوجه �إىل تبني النظرة الرتبوية
املعا�رصة التي ت�ؤكد �أهمية تلبية ميول الطفل وحاجاته واهتماماته �أ�سا�س ًا لبناء برامج تنمية
اخلربات التعلمية يف الطفولة .كما تخل�ص الدرا�سة �إىل تقدمي التو�صيات الآتية:
 .1زيادة اهتمام القائمني على تدريب معلمي تربية الطفولة وت�أهيلهم بتخ�صي�ص ور�ش
ودورات تدريبية على توظيف الألعاب املحو�سبة يف البيئات التعليمية التعلمية .ويتمثل هذا
االهتمام بعمليات التدريب على ت�صميم �ألعاب حمو�سبة ،وخا�صة التدريب على �صياغة بع�ض
املو�ضوعات الواردة يف املنهاج ،ف�ض ً
ال عن تدريب املعلمني على �إدارة البيئات التعليمية
التعلمية القائمة على تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
 .2تخ�صي�ص م�ساحة �أكرب يف برامج �إعداد املعلمني وت�أهيلهم� ،سواء �أكان قبل اخلدمة �أم
�أثناءها بق�صد تدريبهم على ت�صميم �أن�شطة تعليمية تعلمية قائمة على الألعاب املحو�سبة،
و�إك�سابهم الكفايات الالزمة لتوظيفها بفاعلية يف مواقف تعلمية متنوعة.
 .3زيادة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بعقد لقاءات متعددة مع مديري املدار�س؛ بق�صد
تعريفهم ب�أهمية توظيف الألعاب املحو�سبة يف البيئات التعليمية التعلمية ،ودورها يف تنمية
خربات تربية الطفولة.
 .4عقد لقاءات متكررة مع �أولياء �أمور الأطفال حتثهم على تقبل فكرة ممار�سة الأطفال
للألعاب املحو�سبة ،انطالق ًا من �أن التعلم باللعب ي�سهم يف تنمية جوانب متعددة من �شخ�صية
الطفل .ويف حالة �صعوبة االلتقاء مع �أولياء الأمور؛ ف�إنه من املمكن �إعداد ن�رشات توعية
ب�أهمية الألعاب املحو�سبة ك�أحد التطبيقات التقنية يف تنمية خربات تربية الطفولة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� .5إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث حول معتقدات مديري املدار�س و�أولياء �أمور الطلبة
لدور التعلم باللعب يف تنمية اخلربات التعلمية يف الطفولة.
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الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية يف م�صر يف �ضوء تطبيق ا�سرتاتيجيتي
التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط
د .عادل ر�سمي النجدي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية – جامعة �أ�سيوط
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة درجة الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية يف م�رص يف �ضوء تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ببع�ض مدار�س
املرحلة االبتدائية وتعميم تطبيق ا�سرتاتيجية التقومي ال�شامل باملرحلة االبتدائية ،وتكونت
جمموعة الدرا�سة من ( )30معلم ًا ومعلمة من معلمي الدرا�سات االجتماعية ب�إدارة �أ�سيوط
التعليمية .وقام الباحث ببناء �أدوات الدرا�سة ،و�شملت (ا�ستبانة �صعوبات تطبيق ا�سرتاتيجية
التقومي ال�شامل – ا�ستبانة �صعوبات تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط – مقيا�س الر�ضا
املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية) ،وقام الباحث بتطبيق
�أدوات الدرا�سة على جمموعة الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
 2009/2008م ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود جمموعة من ال�صعوبات التي تواجه معلمي
الدرا�سات االجتماعية يف تطبيق ا�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ،مما ي�ؤدى
�إىل انخفا�ض درجة الر�ضا املهني لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة ،بحيث كان �أدا�ؤهم يف
مقيا�س الر�ضا املهني �ضعيفا؛ مما ي�ؤكد �أن ال�صعوبات التي يواجهها املعلمون يف تطبيق
هذه اال�سرتاتيجيات احلديثة ت�ؤثر يف ر�ضاهم املهني.
الكلمات املفتاحية :الر�ضا املهني ،التقومي ال�شامل ،التعلم الن�شط ،الدرا�سات االجتماعية.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/2/23 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/9/15 :م
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The research aimed at knowing the degree of professional satisfaction of social studies teachers in Egypt in the light of the comprehensive evaluation and
active learning strategies in some primary schools and the over generalization
of applying the comprehensive evaluation strategy at the primary stage.
The sample of The study was 30 (male and female) social study teachers
at Assiut Administration. The researcher prepared the study tools (a questionnaire of the difficulties of applying the comprehensive evaluation strategy, a
questionnaire of difficulty of applying active learning strategy, and a measure
of professional satisfaction among social study teachers.) The researcher administered the tools to the study group during the first semester of 2008 – 2009
academic year.
The results showed some difficulties that face social study teachers in applying comprehensive evaluation and active learning strategies which lead to
professional dissatisfaction among the teachers of study group. This confirms
the idea that the difficulties that teachers face in applying this new strategy, affects their professional satisfaction.
Key words: professional satisfaction, comprehensive evaluation, active learning, social studies.
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د .عادل النجدي

الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية يف م�صر يف �ضوء تطبيق ا�سرتاتيجيتي
التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط
د .عادل ر�سمي النجدي
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية – جامعة �أ�سيوط

املقدمة

املعلم هو ع�صب العملية التعليمية والرتبوية و�أداة جناحها ،ونوعية التعليم ومدى حتقيق
الأهداف الرتبوية واالرتقاء مب�ستوى �أداء التالميذ رهن مب�ستوى �أداء املعلم ،ومبقدار الفعالية
والكفاءة التي يت�صف بها يف �أداء ر�سالته .الأمر الذي جعل الدول على اختالف فل�سفاتها
و�أهدافها تويل االرتقاء مب�ستوى �أداء املعلم كل اهتمامها وعنايتها� ،سواء من حيث حت�سني
ظروفه املادية� ،أو من خالل ت�أهيله وتدريبه قبل اخلدمة و�أثناءها على الأ�ساليب احلديثة يف
التدري�س والتقومي مبا يجعله العن�رص الفاعل يف العملية التعليمية داخل ال�صف.
ويكت�سب هذا الأمر �أهمية فائقة يف هذا الع�رص الذي ي�شهد �سل�سلة من التغريات والتطورات
املعرفية والعلمية والتكنولوجية ب�شكل مل ي�سبق له مثيل يف �أي حقبة �سابقة من تاريخ الب�رشية،
حيث �أ�ضفى على دور املعلم واجبات وم�سئوليات ومهام جديدة جعلت عملية �إعداد املعلم
ال تنتهي مبرحلة تخرجه ،و�إمنا هي عملية م�ستمرة ومتجددة �أثناء اخلدمة من خالل الدورات
مدة عمله.
التدريبية والتن�شيطية العديدة التي يح�صل عليها املعلم خالل ّ
ويعد الر�ضا املهني �أو الوظيفي للمعلم جانبا مهما فى حياتنا العملية؛ نظرا ملا له من فوائد
معنوية جمة تعود بالنفع على الفرد املعلم نف�سه� ،أو على تالميذه ومدر�سته التي يعمل فيها� ،أو
حتى جمتمعه ككل فمن الوا�ضح �أن معظم املعلمني يق�ضون جزءا كبريا من حياتهم فى القيام
ثم فمن املهم �أن ي�شعر املعلم ب�أهمية ما يقوم به بحيث يدفعه ذلك �إىل
بعملية التدري�س ،ومن ّ
بذل املزيد من الوقت واجلهد لتحقيق تعلم �أف�ضل لتالميذه.
وقد �أ�صبح التحدي الأكرب الذي يواجه املعلم �أثناء اخلدمة يتمثل يف مواكبة التغريات
والتطورات احلادثة يف جمال الرتبية والتعليم ،التي تلقى بالكثري من الأعباء على املعلم والتي مل
يكن قد تدرب على القيام بها من قبل ،مما قد ي�ؤدى �إىل الكثري من امل�شكالت للمعلم داخل
ال�صف وخارجه� ،سواء يف تعامله مع طالبه داخل ال�صف �أو مع الإدارة املدر�سية.
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وقد بد�أت وزارة الرتبية والتعليم يف م�رص بتطبيق منظومة التقومي ال�شامل ب�صفة جتريبية
يف احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي بناء على القرار الوزاري رقم ( )305ال�صادر
يف  2003/12/13على عينة قوامها ( 450مدر�سة) من املدار�س االبتدائية يف خمتلف
حمافظات اجلمهورية يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي  ،2004 /2003و�أبرزت
نتائج التجربة �إيجابيات متعددة لتطبيق منظومة التقومي ال�شامل ،وبناء عليه قررت وزارة
الرتبية والتعليم تعميم تطبيق منظومة التقومي ال�شامل على جميع املــدار�س االبتــــدائية يف
كافة �أنحاء اجلمهورية بدءاً من العام الدرا�سي  2006 / 2005على تالميذ احللقة الأوىل
من التعليم الأ�سا�سي ،بو�صفها حجر الأ�سا�س لرتبية الأبناء ،كما قررت الوزارة البدء بتطبيقها
على ال�صف الأول الإعدادي ابتداء من العام الدرا�سي  2009/2008م( ،وزارة الرتبية
والتعليم ،)2008 ،وبذلك �أ�صبح التقومي للتلميذ تقومي ًا �شام ً
ال جلميع جوانب تعلم التلميذ
مبا يكفل له بناء ال�شخ�صية املتكاملة ،ويجعله قادراً على التفكري املبدع ،ومواجهة امل�شكالت
احلياتية(.جابر� ،2005 ،ص  )13وهذا ما �أكدته البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت
�أهمية تطبيق منظومة التقومي ال�شامل ومنها:
درا�سة مي�سل�س ( )Meisels, 1995التي �أ�شارت �إىل �أهمية التقومي ال�شامل (ملف �إجناز
التلميذ)؛ لأنه يقدم �صورة معربة عن معدالت الأداء والتقدم لكل جوانب التعليم عند
التلميذ ،وهذا ي�ساعد املعلم والقائمني على الرتبية والتعليم على الو�صول بالتالميذ �إىل �أف�ضل
م�ستوى.
ودرا�سة مكالرجلني وفوجت ( )Mclarghlin & Voget, 1996التي �أكدت علي
�أن التقومي ال�شامل للمتعلم من خالل احلوافظ التعليمية �أو ملف الإجناز ي�ساعد على دمج
وم�شاركة املتعلم يف عملية تقوميه ،كما يدعم مراحل عملية التعليم يف خمتلف �أ�شكالها وتوثيق
لدرجة تقدمه العلمي.
ودرا�سة فرتيز ( )Fritz, 2001التي ا�ستهدفت تعرف الأدوات والو�سائل التي ميكن �أن
ي�ستخدمها املعلمون يف التقومي ال�شامل ،و�أبرزت الدرا�سة �أن نظام التقومي ال�شامل يقدم
الكثري من املعلومات عن ن�شاط املتعلمني وممار�ستهم داخل املدر�سة ،مما يي�رس تعرف ميولهم
وا�ستعداداتهم واجتاهاتهم وتوجيههم �إىل الطريق ال�سليم لتعلم الريا�ضيات ،ودرا�سة كل من
باروجتي وك�شافروز ( )Barootchi & Keshavarz, 2002التي �أكدت �أهمية ا�ستخدام
املتعلمات ملف الإجناز ك�أداة لقيا�س م�ستوى التح�صيل وتقدمهمن يف تعلم اللغة الإجنليزية
و�أو�ضحت الدرا�سة �أهميته يف التقومي ال�شامل امل�ستمر لنمو وتقدم املتعلمني.
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ودرا�سة را�شد وحممود ( )2003التي تو�صلت �إىل �أن ا�ستخدام احلوافظ الإلكرتونية لتقييم
الطالب املعلمني �شعبة العلوم بكلية الرتبية ب�سلطنة عمان �أدى �إىل منو �أدائهم واجتاههم نحو
درا�سة املو�ضوعات العلمية .ودرا�سة ال�صادق( )2004التي �أ�شارت �إىل �أهمية ا�ستخدام
دليل تقومي تعلم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية ،و�أهمية ربط هذا الدليل ب�أهداف املادة،
وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام املعلم دليل تقومي التلميذ �ساعد على منو بع�ض
مهارات اللغة مثل اال�ستماع والتحدث لدى جمموعة الدرا�سة.
ودرا�سة علي و�سيد ( )2006التي اهتمت با�ستخدام التقومي الأ�صيل (البورتفوليو) يف
تقومي حت�صيل تالميذ املرحلة االبتدائية للريا�ضيات ،و�أثره يف تنمية بع�ض مهارات التوا�صل
الريا�ضي واالجتاه نحو املادة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وبقاء �أثر تعلمهم ،وتكونت
جمموعة الدرا�سة من ( )55تلميذاً وتلميذة مبدر�سة اجلامعة االبتدائية ب�أ�سيوط مت تقومي
حت�صيلهم للوحدة املختارة با�ستخدام التقومي الأ�صيل ،وميثلون املجموعة التجريبية ،وعدد
( )53تلميذا وتلميذة مبدر�سة اجلالء االبتدائية امل�شرتكة مت تقوميهم بالطريقة املعتادة ،وميثلون
املجموعة ال�ضابطة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل تفوق تالميذ املجموعة التجريبية على تالميذ
املجموعة ال�ضابطة يف مهارات التوا�صل الريا�ضي،وبقاء �أثر التعلم ،وبفروق دالة �إح�صائيا.
ودرا�سة �إبراهيم ( )2006التي �أكدت �أهمية تقومي �أداء معلمي ال�صفوف الأوىل الثالثة من
املرحلة االبتدائية جلمهورية م�رص العربية يف تطبيق منظومة التقومي ال�شامل وتو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن هناك ق�صوراً يف بع�ض مهارات تطبيق منظومة التقومي ال�شامل لدى جمموعة
الدرا�سة من معلمي ال�صفوف الأوىل باملرحلة االبتدائية ،وقد �أو�صت الدرا�سة بزيادة فر�صة
تدريب معلمي ال�صفوف الثالثة من املرحلة االبتدائية ،على كيفية تطبيق �أ�سلوب التقومي
ال�شامل.
ودرا�سة مر�سي ( )2008التي اهتمت بتعرف �صعوبات تطبيق منظومة التقومي ال�شامل
على تالميذ احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ومقرتحات عالجها ،حيث قام الباحث
ب�إعداد ا�ستبانة ل�صعوبات تطبيق ا�سرتاتيجية التقومي ال�شامل على جمموعة من معلمي احللقة
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي وفى �ضوء نتائج اال�ستبانة قام الباحث بو�ضع جمموعة من
املقرتحات لعالج هذه ال�صعوبات.
ومن خالل عر�ض الدرا�سات والبحوث ال�سابقة تت�ضح �أهمية ا�ستخدام التقومي ال�شامل
للتلميذ ،خا�صة يف مراحل التعليم الأوىل ،بهدف الك�شف عن الإيجابيات وتعزيزها،
وحتديد �أوجه الق�صور وعالجها �أو ًال ب�أول قبل �أن تنمو ب�شكل يجعل من ال�صعب معاجلتها
يف �إطار العمل املدر�سي.
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وعلى الرغم من �أهمية م�رشوع منظومة التقومي ال�شامل للم�ؤ�س�سات الرتبوية �إال �أن هناك
العديد من ال�صعوبات التي �أ�صبحت تواجه املعلم نتيجة ا�ستخدامه هذا النمط من التقومي،
مما �أ�ضفى الكثري من الأعباء على عمل املعلم داخل املدر�سة وكرثة امل�سئوليات التي �أ�صبحت
على عاتقه مما قد يجعله ي�شعر بعدم الر�ضا املهني نتيجة لكم الأعمال التي �أ�صبح مطالبا
بتنفيذها ب�شكل منتظم ودوري داخل املدر�سة �أو حتى خارجها ،ويتفق هذا مع ر�أي بالك
وهاري�سون ( )Black & Harrison, 2001الذي يرى �أن تطبيق التقومي ال�شامل داخل غرفة
ال�صف يتطلب تغيريا جذري ًا يف ممار�سات املعلمني ،ولذا فهو يحتاج �إىل �صرب ،ووقت طويل،
لكي يتم تطبيقه من قبل املعلم بال�شكل املطلوب ،ويحقق �أهدافه.
كما بد�أت وزارة الرتبية والتعليم يف م�رص بتطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط ابتداء من العام
الدرا�سي  2006/2005م ببع�ض املدار�س التجريبية ببع�ض حمافظات اجلمهورية ،وتو�سعت
فى تلك التجربة لت�شمل الكثري من املدار�س االبتدائية ببع�ض حمافظات م�رص ومنها حمافظة
�أ�سيوط التي �أ�صبحت �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط مطبقة فى الكثري من املدار�س االبتدائية فيها.
ويرى جابر (� ،1998ص� )204أن التعلم الن�شط «هو ذلك التعلم القائم على االعتقاد
ب�أن تعلم التلميذ ينبغي �أن يكون ن�شطا ،مرتبطا بخربة التلميذ و�أن يكون �شبيها باحلياة على
قدر الإمكان».
وقد �أكدت بع�ض الدرا�سات �أهمية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف التدري�س؛ حيث
�أكدت درا�سة هندي (� )2002أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط قد �أ�سهم فى اكت�ساب
طالب ال�صف الأول الثانوي الزراعي بع�ض املفاهيم البيولوجية واالجتاه نحو االعتماد
الإيجابي املتبادل والقدرة على تقدير الذات.
كما �أكدت درا�سة عبد الرحمن (� )2007أن ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
قد �أ�سهم فى تنمية بع�ض مهارات التعبري التحريري لدى تالميذ ال�صف الأول الثانوي.
كما اهتمت درا�سة ر�شوان والنجدي ( )2009با�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف
تنمية بع�ض املهارات احلياتية لدى الدار�سات مبدار�س الف�صل الواحد ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن ا�ستخدام تلك الإ�سرتاتيجية له �أهمية كبرية يف العملية التعليمية خا�صة لدى التالميذ
يف مراحل التعليم الأوىل.
وقد �ألقى ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف املدار�س االبتدائية بالكثري من الأعباء على
املعلم ،من حيث طرق التدري�س التي �أ�صبحت تهتم بن�شاط التلميذ وفعاليته وا�ستخدام العديد
من �أ�ساليب الن�شاط فى العملية التعليمية ،و�إذا ما �أ�ضيف �إىل ذلك قيام املعلم باتباع �إ�سرتاتيجية
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د .عادل النجدي

التقومي ال�شامل ف�إن املعلم �أ�صبح مطالبا بالكثري من الأعباء التي �أ�صبح بع�ضها غري مالئم للعدد
الكبري من احل�ص�ص اليومية مما ي�ؤثر على درجة الر�ضا املهني لديه.
ويعد الر�ضا املهني للمعلم ذا �أهمية كبرية ،حيث ينظر للمعلم على �أنه من الركائز الأ�سا�سية
يف العملية التعليمية .ولأ�سباب متعددة قد يتعر�ض املعلم �إىل بع�ض الظروف التي ال ي�ستطيع
التحكم فيها ،والتي قد حتول دون قيامه بدوره ب�شكل فعال ،الأمر الذي ي�ساهم يف �إح�سا�سه
بالعجز عن القيام باملهام املطلوبة منه وبامل�ستوى الذي يتوقعه منه متخذو القرارات .بالإ�ضافة
�إىل بع�ض الآثار ال�سلبية التي قد يرتكها على تعليم التالميذ ،حيث �إن النجاح يف العمل يتطلب
درجة عالية من االرتياح فى هذا العمل ال�سيما يف جمال الرتبية والتعليم،وهذا ما ت�ؤكده
العديد من الدرا�سات ومنها:
درا�سة �ستيل ) )Steel, 1989التي هدفت �إىل التعرف على عالقة بع�ض املتغريات مثل
اجلن�س واخلربة بالر�ضا الوظيفي للمعلمني يف مدار�س والية �أيوا الأمريكية ،ودلت نتائجها
على وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية للخربة واجلن�س يف الر�ضا الوظيفي.
كما ا�ستهدفت درا�سة �آل ناجى واملحبوب ( )1993درا�سة متغريات الر�ضا الوظيفي يف
عالقتها ببع�ض العوامل ال�شخ�صية لدى عينة من معلمي ومعلمات التعليم العام بال�سعودية بلغ
عددها ( )475معلما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية مبنطقة الإح�ساء ،حيث طبقت
عليهم ا�ستبانة تقي�س الر�ضا الوظيفي ودرجة توافره لدى عينة الدرا�سة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل
تفاوت بني الن�سب املئوية لآراء املعلمني واملعلمات حول احتمال ترك العمل ،و�إىل اختالف
حول الر�ضا عن بيئة العمل وعوامل االرتقاء مب�ستوى الر�ضا الوظيفي .
�أما درا�سة ليكيو و�شوماجد ) )Liacqu & Schumacher, 1995فقد ركزت على حتليل
العوامل التى ت�ؤثر يف الر�ضا الوظيفي وعدم الر�ضا الوظيفي لأع�ضاء هيئة التدري�س فى
الدرا�سات العليا اجلامعية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوامل امل�سببة للر�ضا عن العمل،
�أو ما ي�سمى بالعوامل الدافعة ،متثلت يف ال�شعور بالإجناز وفر�ص النمو وتقدير الآخرين،
والحظ �أن �إ�شباع هذه احلاجات وما تتطلبه من خدمات تقدمها اجلامعة للعاملني فيها ت�ؤدى
�إىل درجة عالية من الر�ضا عن العمل وحت�سني الأداء� ،أما العوامل التى ي�ؤدى عدم وجودها
�إىل عدم الر�ضا فرتتبط بالأجور وب�سيا�سة اجلامعة والإ�رشاف الفني وظروف العمل واملركز
االجتماعي والعالقات مع الر�ؤ�ساء.
وهدفت درا�سة الأحمد (� )2008إىل تعرف �آراء مدر�سات االجتماعيات يف املرحلة
املتو�سطة مبدار�س التعليم العام بدولة الكويت حول �أدائهن التدري�سي ،وقدر العمل الذي
يقمن به ،ف�ض ً
ال عن تعرف �آرائهن حول تدري�س مقرر الرتبية الوطنية يف هذه املدار�س،
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يعد الر�ضا املهني ملعلم الدرا�سات االجتماعية �أمرا يف غاية الأهمية؛ ملا له من ت�أثري بالغ
يف م�ستوى �أدائه داخل الف�صل وخارجه ،ويعد تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم
الن�شط يف التقومي والتدري�س باملرحلة االبتدائية  -رغم �أهميتهما الكبرية -ذا ت�أثري كبري يف
عمل املعلم حيث جعله يقوم بالكثري من الأعمال وامل�سئوليات والأدوار التي مل يكن يقوم
بها من قبل مما قد ي�شعره بعدم الر�ضا الوظيفي؛ لذا ف�إن الدرا�سة احلالية ت�سعى للوقوف على
درجة الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف م�رص يف �ضوء تطبيق �إ�سرتاتيجيتي
التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط.
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )188مدر�سة مو ّزعات على ( )23مدر�سة يف املرحلة املتو�سطة
من مدار�س التعليم العام بدولة الكويت .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني مدر�سات االجتماعيات ذوات امل�ؤهل العام ،ومدر�سات االجتماعيات ذوات
امل�ؤهل الرتبوي حول �آرائهن عن عملهن احلايل كمدر�سات ،خا�صة فيما يتعلق باخلربة املهنية.
كما تبني �أن هناك عالقة بني عدد �سنوات اخلربة ومدى ر�ضا مدر�سات االجتماعيات عن
�أدائهن التدري�سي ،حيث ات�ضح �أن زيادة عدد �سنوات اخلربة عامل م�ؤثر يف مدى ا�ستمتاع
املدر�سات مبهنتهن ور�ضاهن عنها.
كما اهتمت درا�سة ال�شيخ وعبد اهلل ( )2008بالتعرف على العالقة بني الر�ضا الوظيفي
وبع�ض املتغريات الدميوغرافية لدى املعلمني مثل (اجلن�س وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة)،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )360معلما ومعلمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائيا يف الر�ضا الوظيفي ككل ل�صالح الإناث ،ول�صالح حملة الدبلوم الرتبوي ،يف
حني مل توجد فروق دالة �إح�صائيا يف الر�ضا عن املادة �أو �سنوات اخلربة.
ويت�ضح مما �سبق �أن التغريات الرتبوية التي قامت وزارة الرتبية والتعليم يف م�رص بتنفيذها
فى مناهج املرحلة االبتدائية واتباع ا�سرتاتيجيات جديدة يف التدري�س والتقومي مثل تطبيق
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف ف�صول املرحلة االبتدائية وا�سرتاتيجية التقومي ال�شامل ،قد �أدى
�إىل زيادة العبء على املعلمني؛ حيث �أ�صبح املعلم يقوم بالكثري من الأدوار التي مل يكن يقوم
بها من قبل ،مما قد ي�ؤدى �إىل وجود �شعور لدى املعلمني بعدم الر�ضا نتيجة للجهود الكبرية
املطلوب منهم القيام بها ،ولذلك حتاول الدرا�سة التعرف على الر�ضا املهني لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مب�رص يف �ضوء تطبيق النظم اجلديدة يف التدري�س
والتقومي بتلك املرحلة.
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�أهداف الدرا�سة
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هدفت الدرا�سة �إيل حتقيق ما يلي:
 -1حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عند تطبيق
منظومة التقومي ال�شامل على تالميذ املرحلة االبتدائية.
 -2حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عند تطبيق
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط على تالميذ املرحلة االبتدائية.
 -3التعرف على م�ستوى الر�ضا املهني ملعلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عند
تطبيق ا�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط على تالميذ املرحلة االبتدائية.

�أ�سئلة الدرا�سة
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حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -1ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية الناجمة عن
تطبيق ا�سرتاتيجية التقومي ال�شامل ؟
 -2ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية الناجمة عن
تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ؟
 -3ما درجة الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية يف �ضوء
تطبيق ا�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنها:
 -1حتدد ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عند
تطبيق منظومة التقومي ال�شامل علي تالميذ املرحلة االبتدائية ،مبا قد يفيد فى م�ساعدتهم على
التخل�ص من هذه ال�صعوبات.
 -2حتدد ال�صعوبات التي تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عند تطبيق
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط على تالميذ املرحلة االبتدائية مبا قد ي�ساعدهم فى التطبيق اجليد
للتعلم الن�شط والتخل�ص من هذه ال�صعوبات.
 -3حتاول التعرف على م�ستوى الر�ضا املهني ملعلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية
عند تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط على تالميذ املرحلة االبتدائية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -4ي�ؤمل �أن تفيد تو�صياتها يف م�ساعدة معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية
على حتقيق ر�ضا مهني �أف�ضل.
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حدود الدرا�سة

التزمت الدرا�سة احلالية باحلدود التالية:
 -1جمموعة معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مبحافظة �أ�سيوط من املدار�س
التي تطبق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط معا.
 -2الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  2009/2008م.

م�صطلحات الدرا�سة
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الدرا�سات االجتماعية ،الذين يدر�سون منهج

½

جمتمع الدرا�سة وعينتها

f
`

ا�ستخدم املنهج الو�صفي يف بناء الإطار النظري للبحث و�إعداد �أدواته ،وفى حتليل النتائج
وتف�سريها ،كما ا�ستخدم املنهج التجريبي يف التجربة امليدانية للبحث.

```Y

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

`¡U

الر�ضا املهني :يعرف الر�ضا املهني يف هذه االدرا�سة ب�أنه :جمموعة املواقف الإيجابية وال�سلبية
ملعلمي الدرا�سات االجتماعية جتاه عملهم وم�شاعرهم نحوه يف �ضوء تزايد ال�ضغوط الوظيفية
عليهم مع تطبيق �إ�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�س والتقومي (.)Herbert, 1999, p148
�إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل :يعرف التقومي ال�شامل يف الدرا�سة احلالية ب�أنه :العملية
الت�شخي�صية الوقائية العالجية التي يقوم بها معلم الدرا�سات االجتماعية جلميع جوانب التعلم
(املعرفية والوجدانية واملهارية) لدى التلميذ م�ستخدما يف ذلك العديد من �أدوات التقومي
(جابر.)2005 ،
�إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط :تعرف �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف هذه الدرا�سة ب�أنها كل
الأ�ساليب التي تتطلب من املتعلم ممار�سة بع�ض املهام يف املوقف التعليمي �أكرث من جمرد
اال�ستماع �إىل �رشح املعلم ،وتتمثل يف ممار�سة التلميذ للتحدث واال�ستماع و�إلقاء الأ�سئلة
واحلركة والتفاعل مع املوقف التعليمي (علي.)2002 ،
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د .عادل النجدي

الدرا�سات االجتماعية لل�صفوف من  6-4باملرحلة االبتدائية ب�إدارة �أ�سيوط التعليمية يف
العام الدرا�سي  2009/2008والبالغ عددهم ( )129معلما ومعلمة� .أما عينة الدرا�سة
فقد بلغ عددها ( )30معلما ومعلمة� ،أي ما ن�سبته  % 23من املجتمع ،مت اختيارهم ب�شكل
ع�شوائي.

�أدوات الدرا�سة

تكونت �أدوات الدرا�سة من:
ا  -ا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية
هدفت اال�ستبانة �إىل حتديد �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية ،وذلك للتعرف على تلك ال�صعوبات وعالقتها
بالر�ضا املهني ملعلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية.
ا�ستعان الباحث فى بناء اال�ستبانة ببع�ض الدرا�سات والبحوث التي تناولت �صعوبات تطبيق
�إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل والتي مت احلديث عنها فى الإطار النظري ،حيث مت حتديد �ستة
حماور ميكن �أن تدور حولها تلك ال�صعوبات وهى:
املحور الأول� :صعوبات متعلقة باملعلم.
املحور الثاين� :صعوبات متعلقة بالإدارة املدر�سية.
املحور الثالث� :صعوبات متعلقة باملوجه الفني.
املحور الرابع� :صعوبات متعلقة بالإمكانات املادية.
املحور اخلام�س� :صعوبات متعلقة بالتلميذ.
املحور ال�ساد�س� :صعوبات متعلقة بالتدريب.
وت�ضمن كل حمور من املحاور ال�سابقة عددا من العبارات الفرعية املرتبطة به ،بحيث
ت�ضمنت اال�ستبيانة فى �صورتها النهائية ( )41عبارة متثل ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجه
معلم الدرا�سات االجتماعية عند تطبيقه لإ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل ،وو�ضعت �أمام كل
عبارة درجة ال�صعوبة التي ميكن �أن تواجه املعلم يف �شكل عدد من االختيارات هي (كبرية
جدا– كبرية  -متو�سطة – قليلة – نادرة) ،وطلب من املعلمني حتديد درجة ال�صعوبة بو�ضع
عالمة ( √ ) �أمام اخلانة املنا�سبة لكل �صعوبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�صدق اال�ستبيانة
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للت�أكد من �صدق اال�ستبانة عر�ضت القائمة املبدئية على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
فى املناهج وطرق التدري�س ولإبداء الر�أي حول:
 درجة ارتباط كل �صعوبة فرعية باملحور الرئي�سي. تقدمي مقرتحات ب�إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل تلك ال�صعوبات �أو املحاور.وفى �ضوء التعديالت التي �أجراها ال�سادة املحكمون والتي مت الأخذ بها مت التو�صل �إىل
ال�صورة النهائية ال�ستبيانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل لدى معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية.

ثبات اال�ستبيانة
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 -2ا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط
هدفت اال�ستبانة �إىل حتديد �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية ،وذلك للتعرف على تلك ال�صعوبات وعالقتها
بالر�ضا املهني ملعلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية.
ا�ستعان الباحث يف بناء اال�ستبانة ببع�ض الدرا�سات والبحوث التي تناولت �إ�سرتاتيجية
التعلم الن�شط والتي مت احلديث عنها يف الإطار النظري ،حيث مت حتديد �ستة حماور ميكن �أن
تدور حولها تلك ال�صعوبات وهى:
املحور الأول� :صعوبات متعلقة باملعلم.
املحور الثاين� :صعوبات متعلقة بالإدارة املدر�سية.
املحور الثالث� :صعوبات متعلقة باملوجه الفني.
املحور الرابع� :صعوبات متعلقة بالإمكانات املادية.
املحور اخلام�س� :صعوبات متعلقة بالتلميذ.
املحور ال�ساد�س� :صعوبات متعلقة بالتدريب.

`¡U

للت�أكد من ثبات اال�ستبيانة مت تطبيق اال�ستبيانة على ( )8من معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية كتجربة ا�ستطالعية ثم �إعادة تطبيقها عليهم مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع،
ومت ا�ستخدام معادلة معامل االرتباط لبري�سون ،ثم ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة �سبريمان
 /براون ،حيث بلغ معامل الثبات ( )83.0وهو معامل ثبات جيد ي�شري �إىل ثبات اال�ستبيانة،
وبذلك تكون اال�ستبانة قابلة للتطبيق على معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية.
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وت�ضمن كل حمور من املحاور ال�سابقة عدداً من العبارات الفرعية املرتبطة به ،بحيث
ت�ضمنت اال�ستبيانة يف �صورتها النهائية ( )38عبارة متثل ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجه
معلم الدرا�سات االجتماعية عند تطبيقه ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ،وو�ضعت �أمام كل عبارة
درجة ال�صعوبة التي ميكن �أن تواجه املعلم يف �شكل عدد من االختيارات هي (كبرية جداً
وكبرية ومتو�سطة وقليلة ونادرة) ،وطلب من املعلمني حتديد درجة ال�صعوبة بو�ضع عالمة
(√ ) �أمام اخلانة املنا�سبة لكل �صعوبة.

�صدق اال�ستبيانة

للت�أكد من �صدق اال�ستبانة عر�ضت القائمة املبدئية على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف املناهج وطرق التدري�س ولإبداء الر�أي حول:
 مدى ارتباط كل �صعوبة فرعية باملحور الرئي�سي. تقدمي مقرتحات ب�إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل تلك ال�صعوبات �أو املحاور.وفى �ضوء التعديالت التي �أجراها ال�سادة املحكمون والتي مت الأخذ بها مت التو�صل �إىل
ال�صورة النهائية ال�ستبيانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط لدى معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية.

ثبات اال�ستبيانة

للت�أكد من ثبات اال�ستبيانة مت تطبيقها على ( )8من معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية كتجربة ا�ستطالعية ثم �إعادة تطبيقها عليهم مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع ،ومت
ا�ستخدام معادلة معامل االرتباط لبري�سون ،ثم ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة (�سبريمان/
براون) ،حيث بلغ معامل الثبات ( )87.0وهو معامل ثبات جيد ي�شري �إىل ثبات اال�ستبيانة.
وبذلك تكون اال�ستبانة قابلة للتطبيق على معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية.
 – 3مقيا�س الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية
هدف هذا املقيا�س �إىل قيا�س درجة الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
والقائمني على تدري�سها وفق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ،وبناء املقيا�س
ب�صورة مراحل:
 -مراجعة الدرا�سات والبحوث ال�سابقة التي تناولت الر�ضا املهني والتي متت الإ�شارة �إليها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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للت�أكد من �صدق املقيا�س عر�ضت ال�صورة املبدئية منه على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س واملناهج وطرق التدري�س لإبداء الر�أي حول:
 مدى ارتباط كل �صعوبة فرعية باملحور الرئي�سي. تقدمي مقرتحات ب�إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل العبارات �أو املحاور.وفى �ضوء التعديالت التي �أجراها ال�سادة املحكمون والتي مت الأخذ بها مت التو�صل �إىل

```Y

�صدق املقيا�س

10
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�سابقا ،ومراجعة عدد من مقايي�س الر�ضا املهني والتي �أعدتها تلك الدرا�سات وذلك للإفادة
منها ،وقد �أفاد الباحث من تلك املقايي�س يف حتديد �أبعاد املقيا�س وفى انتقاء العبارات املنا�سبة
واملتالئمة مع الدرا�سة احلالية ،ومت حتديد �أربعة حماور رئي�سة للر�ضا املهني وهى:
املحور الأول :الر�ضا عن العمل.
املحور الثاين :الر�ضا عن اجلوانب املادية.
املحور الثالث :الر�ضا عن العالقات املدر�سية.
املحور الرابع :الر�ضا عن تطبيق كادر املعلم.
وقام الباحث ب�صياغة بنود املقيا�س ب�أ�سلوب ي�سري مفهوم بحيث ت�ضمن كل حمور من
املحاور ال�سابقة عددا من العبارات الفرعية املرتبطة به ،بحيث ت�ضمنت اال�ستبيانة يف �صورتها
النهائية ( )32عبارة متثل املحاور الأربعة للر�ضا املهني للمعلم ،و�صممت العبارات بحيث
تتم الإجابة عنها ب�شكل متدرج (غالبا ً و�أحيانا ً و�أبدا) حيث كانت:
العبارات ال�سلبية:
 العبارات التي تتم الإجابة عنها (غالبا) ت�أخذ �صفرا. العبارات التي تتم الإجابة عنها (�أحيانا) ت�أخذ درجة. العبارات التي تتم الإجابة عنها (�أبدا) ت�أخذ درجتني.�أما العبارات االيجابية فالعك�س حيث:
 العبارات التى تتم الإجابة عنها (غالبا) ت�أخذ درجتني. العبارات التى تتم الإجابة عنها (�أحيانا) ت�أخذ درجة. العبارات التي تتم الإجابة عنها (�أبدا) ت�أخذ �صفرا ً.بحيث تكون الدرجة الكلية للمقيا�س ( )62درجة ،وتدل الدرجة املرتفعة على الر�ضا
املهني ،يف حني تدل الدرجة املنخف�ضة على عدم الر�ضا املهني للمعلم.
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ال�صورة النهائية ملقيا�س الر�ضا املهني معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية.
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ثبات املقيا�س

للت�أكد من ثبات اال�ستبيانة مت تطبيقها على ( )14من معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية كتجربة ا�ستطالعية ثم �إعادة تطبيقها عليهم مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع،
ومت ا�ستخدام معادلة معامل االرتباط لبري�سون ،ثم ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة �سبريمان/
براون ،حيث بلغ معامل الثبات ( )92.0وهو معامل ثبات جيد ي�شري �إىل ثبات اال�ستبيانة.
وبذلك يكون املقيا�س قاب ً
ال للتطبيق على معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية.

�إجراءات التطبيق

ت�ضمنت خطوات تطبيق �أدوات الدرا�سة على معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية اخلطوات التالية:
 - 1مت توزيع �أدوات الدرا�سة وت�شمل (ا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل
وا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط ومقيا�س الر�ضا املهني ملعلمي الدرا�سات
يدر�سون املواد االجتماعية باملرحلة
االجتماعية) على جمموعة بلغ عددها ( )35معلم ًا ومعلمة ّ
االبتدائية مبحافظة �أ�سيوط (ويرجع �صغر عدد عينة الدرا�سة �إىل قلة عدد مدر�سي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية باملدار�س ،بالإ�ضافة �إىل �أن �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط ال تزال
تطبق يف عدد قليل من مدار�س املرحلة االبتدائية ب�صورة جتريبية) ،وطلب من كل معلم و�ضع
ا�ستجابة واحدة �أمام كل عبارة من عبارات �أدوات الدرا�سة الثالث.
 – 2مت جتميع �أدوات الدرا�سة حيث مت ا�ستبعاد (� )5أدوات ب�سبب وجود �أكرث من ا�ستجابة
على العبارة الواحدة� ،أو ترك بع�ض العبارات دون �إجابة عنها ،وبذلك �أ�صبح العدد النهائي
ملجموعة الدرا�سة ( )30معلم ًا ومعلمة درا�سات اجتماعية.
 – 3مت تفريغ �أدوات الدرا�سة وا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للإجابة عن ت�سا�ؤالت
الدرا�سة.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

فيما يلي �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

247

¡``
````````Y GC I

f
`

```Y

`G Ä
½

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن درجة تقديرات معلمي الدرا�سات االجتماعية لل�صعوبات
التي تواجههم عند تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل هي ( )0.789وهى درجة عالية ت�شري
�إىل وجود �صعوبات حقيقية تواجه املعلمني فى تطبيق تلك الإ�سرتاتيجية يف التقومي.
�أما بالن�سبة للمحاور املختلفة لال�ستبانة فقد تبني �أن املحور الرابع املتعلق بال�صعوبات التي
ترجع �إىل الإمكانات املادية يعد �أكرث املحاور يف درجة ال�صعوبة حيث بلغت تقديرات املعلمني
لهذا املحور ( )0.90وهى درجة �صعوبة عالية ،وقد يرجع ذلك �إىل �صغر م�ساحة حجرات
الدرا�سة باملدار�س ،وعدم توافر الوقت الكايف ،فاحل�صة الدرا�سية زمنها ق�صري جداً ،وعدد
التالميذ يف الف�صل كبري جداً ،كما �أنه ال تتوافر خامات داخل املدر�سة من (حوافظ بال�ستيك
و�أوراق ومواد ال�صقة) لتنفيذ الأن�شطة امل�صاحبة للمادة� ،أي�ض ًا ال يوجد ببع�ض املدار�س
مكان خا�ص لالحتفاظ مبلف �إجناز التلميذ ،وكذلك عدم توافر الأدوات املعينة كاللوحات
التعليمية ،والر�سوم واخلرائط واملج�سمات والنماذج وغريها ،بل �إن املدار�س تعاين من نق�ص
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املحور
املحور الرابع� :صعوبات متعلقة بالإمكانات املادية
املحور اخلام�س :ال�صعوبات املتعلقة بالتلميذ.
املحور ال�ساد�س� :صعوبات متعلقة بالتدريب
املحور الأول� :صعوبات متعلقة باملعلم.
املحور الثالث� :صعوبات متعلقة باملوجه.
املحور الثاين� :صعوبات متعلقة ب�إدارة املدر�سة.
املتو�سط العام

الوزن الن�سبي
0.90
0.839
0.826
0.775
0.719
0.673
0.789

الرتتيب
1
2
3
4
5
6
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اجلدول رقم ()1
نتائج تطبيق ا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مرتبة تنازليا ً
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للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ن�ص على“ :هما ال�صعوبات التي
تواجه معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية الناجمة عن تطبيق ا�سرتاتيجية التقومي
ال�شامل ؟”.
لتحديد �صعوبات تطبيق ا�سرتاتيجية التقومي ال�شامل لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية مت ح�ساب التوزيع التكراري لدرجة ال�صعوبة ،ثم ح�ساب الأوزان الن�سبية
لكل عبارة من عبارات اال�ستبانة وي�شري اجلدول التايل �إىل نتائج تطبيق اال�ستبانة على معلمي
الدرا�سات االجتماعية جمموعة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات اال�ستبانة و�أوزانها الن�سبية.
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يف املعامل وحجرات الن�شاط� ،أي�ض ًا هناك ق�صور يف ا�ستخدام الأجهزة والو�سائل التعليمية
املعينة يف تطبيق منظومة التقومي ال�شامل ,بالإ�ضافة �إىل �أن املدار�س ال تتوافر لديها ميزانية كبرية
لتطبيق منظومة التقومي ال�شامل.
وجاء املحور اخلام�س املتعلق بالتلميذ يف الرتتيب الثاين من حيث ال�صعوبات التي تواجه
املعلم حيث بلغت تقديرات املعلمني لهذا املحور ( )0.839وهى درجة �صعوبة عالية ت�شري
�إىل عدم تقبل التالميذ فكرة التقومي ال�شامل وعدم ا�ستجابتهم اال�ستجابة الكافية له؛ لأنه
يعتمد على ن�شاط التلميذ وعمله املتوا�صل داخل املدر�سة وخارجها من خالل الأن�شطة
والتكليفات الكثرية واملتنوعة مما يجعل املعلم يبذل معهم الكثري من اجلهد لإعداد وتنفيذ
تلك التكليفات والأن�شطة.
وجاء املحور ال�ساد�س املتعلق بال�صعوبات املرتبطة بالتدريب يف املرتبة الثالثة وبدرجة
�صعوبة ( )0.826وهى درجة �صعوبة كبرية ت�شري �إىل عدم ا�ستفادة املعلمني من الدورات
التدريبية التي تعقد لهم للتدريب على هذا النمط من التقومي� ،أو عدم اجلدية يف تنفيذ برامج
تدريب التقومي ال�شامل  ,و�أن موعد و�أماكن التدريب غري منا�سبني للمتدربني ،بالإ�ضافة �إىل
عدم اتفاق املدربني على مكونات ملف الإجناز فكانت تختلف من مدرب �إىل �آخر ،وهذا
�سببه عدم و�ضوح �أهداف التدريب على تطبيق منظومة التقومي ال�شامل ،وعدم وجود خطة
وا�ضحة من قبل مراكز التدريب والوزارة عن تطبيقها  ,بالإ�ضافة �إىل �أن برامج التدريب عامة
جلميع املواد الدرا�سية وال تراعي طبيعة وخ�صائ�ص مادة الدرا�سات االجتماعية التي تختلف
عن غريها من املواد الدرا�سية.
وجاء املحور الأول املتعلق باملعلم فى املرتبة الرابعة من حيث درجة ال�صعوبة ومبتو�سط
( )0.775وهى درجة �صعوبة عالية ت�شري �إىل وجود �صعوبات حقيقية تعوق املعلم عن
تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية ب�شكل جيد ،وتتلخ�ص يف ان�شغال املعلم الدائم داخل املدر�سة باملهام
والتكليفات الإدارية من قبل ر�ؤ�سائه كذلك حر�صه علي ا�ستكمال ملفات الإجناز بنف�سه
خوف ًا من امل�ساءلة ،يف حني ال توجد حوافز ومكاف�آت ت�شجيعية له يف تطبيق منظومة التقومي
ال�شامل هذا وترتب عليه تكا�سله يف تقدير درجات ملف الإجناز ب�شكل واقعي حقيقي.
بالإ�ضافة �إيل تقييد حريته يف اختيار �أن�شطة �إبداعية منا�سبة لتالميذه ،هذا بالإ�ضافة �إيل عدم
متكن املعلم من اكت�شاف ميول وحاجات تالميذه واالهتمام باجلانب التح�صيلي فقط.
وجاء املحور الثالث املتعلق باملوجه الفني يف املرتبة اخلام�سة من حيث درجة ال�صعوبة
ومبتو�سط ( )0.719وهى درجة �صعوبة عالية فى التوجيه الفني واملفرت�ض �أن ي�ساعد املعلم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010
`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

¡``
````````Y GC I

f
`

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ن�ص على“ :ما ال�صعوبات التي تواجه
معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية الناجمة عن تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط ؟”
لتحديد �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
باملرحلة االبتدائية مت ح�ساب التوزيع التكراري لدرجة ال�صعوبة ،ثم ح�ساب الأوزان الن�سبية
لكل عبارة من عبارات اال�ستبانة ،وي�شري اجلدول التايل �إىل نتائج تطبيق اال�ستبانة على معلمي
الدرا�سات االجتماعية جمموعة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات اال�ستبانة ،و�أوزانها الن�سبية.
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يف تنفيذ تلك اال�سرتاتيجية ب�شكل جيد وتوجيهه طوال العام وم�ساعدته فى التغلب على
ال�صعوبات التي تواجهه �إال �أن املوجه يلتزم بدوره التقليدي يف عملية الإ�رشاف والتوجيه
وهو متابعة دفاتر معلميه و�أدائهم يف التدري�س دون االهتمام بفكرة منظومة التقومي ال�شامل
للتالميذ وهذا قد يرجع �إىل عدم اقتناع املوجه بفل�سفة وطبيعة منظومة التقومي ال�شامل ،وهذا
نتيجة لعدم ا�ستيعابه لأهمية تطبيق منظومة التقومي ال�شامل وال�سبب يف ذلك عدم تدريب
املوجهني ب�شكل كاف ،و�أن من مت تدريبهم من املوجهني يف املحافظات فئة قليلة ال تغطي
حاجة املدار�س االبتدائية كلها.
وجاء املحور الثاين املتعلق بالإدارة املدر�سية يف املرتبة ال�ساد�سة والأخرية من حيث درجة
ال�صعوبة ومبتو�سط ( )0.673وهى درجة �صعوبة متو�سطة ت�شري �إىل �أن �إدارة املدر�سة حتاول
م�ساعدة املعلم فى تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية لكنها تتعر�ض للكثري من امل�شكالت نتيجة لعدم
توافر �إمكانات مادية ت�ساعد املدر�سة فى تطبيق تلك املنظومة يف التقومي بالإ�ضافة �إىل عدم
توافر دليل �إر�شادي لإدارة املدر�سة لتطبيق منظومة التقومي ال�شامل فيتم تطبيقها ع�شوائي ًا ,
�أي�ض ًا تكد�س الأعباء الإدارية على عاتق �إدارة املدر�سة ترتب عليه �إ�سناد الإ�رشاف على تطبيق
منظومة التقومي ال�شامل لبع�ض املعلمني ،مما قد يودي �إىل عدم تنفيذ الإ�سرتاتيجية ب�شكل
فعال.
ومن خالل ما �سبق ميكن القول ب�أن هناك �صعوبات حقيقية تواجه معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية تعوق عملهم يف تطبيق �إ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل مما قد على
�إىل الكثري من �ضغوط العمل عليهم وعدم ر�ضاهم وظيفيا ،وتتفق تلك النتيجة مع نتائج
درا�سات كل من (مر�سى )2008 ،و (�إبراهيم )2006 ،التي �أ�شار كل منها �إىل وجود
�صعوبات تواجه املعلم عند تطبيقه لإ�سرتاتيجية التقومي ال�شامل.
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اجلدول رقم ()2
نتائج تطبيق ا�ستبانة �صعوبات تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مرتبة تنازليا ً
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املحور

املحور الرابع� :صعوبات متعلقة بالإمكانات املادية.
املحور ال�ساد�س� :صعوبات متعلقة بالتدريب.
املحور الثاين� :صعوبات متعلقة ب�إدارة املدر�سة.
املحور اخلام�س :ال�صعوبات املتعلقة بالتلميذ.
املحور الأول� :صعوبات متعلقة باملعلم.
املحور الثالث� :صعوبات متعلقة باملوجه.
املتو�سط العام

الوزن الن�سبي
0.894
0.838
0.820
0.816
0.812
0.694

0.813

الرتتيب
1
2
3
4
5
6

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن درجة تقديرات معلمي الدرا�سات االجتماعية لل�صعوبات
التي تواجههم عند تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط هي ( )0.813وهى درجة عالية ت�شري �إىل
وجود �صعوبات حقيقية تواجه املعلمني يف تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط وذلك للعديد من
الأ�سباب التي تندرج حتت عدة حماور فيما يلي:
 املحور الرابع واملتعلق بال�صعوبات التي ترجع �إىل الإمكانات املادية هو �أكرث املحاور يفدرجة ال�صعوبة حيث بلغت تقديرات املعلمني لهذا املحور ( )0.894وهى درجة �صعوبة
عالية ،وقد يرجع ذلك �إىل �صغر م�ساحة حجرات الدرا�سة باملدار�س ،وعدم توافر الوقت
الكايف فاحل�صة الدرا�سية زمنها ق�صري وعدد التالميذ يف الف�صل كبري جدا ،كما �أنه ال تتوافر
خامات داخل املدر�سة من (حوافظ بال�ستيك و�أوراق ومواد ال�صقة) لتنفيذ الأن�شطة
امل�صاحبة للمادة ،وكذلك عدم توافر الأدوات املعينة كاللوحات التعليمية والر�سوم واخلرائط
واملج�سمات والنماذج وغريها ،بل �إن املدار�س تعاين من نق�ص يف املعامل وحجرات الن�شاط,
�أي�ض ًا هناك ق�صور يف ا�ستخدام الأجهزة والو�سائل التعليمية املعينة يف تطبيق منظومة التعلم
الن�شط ،بالإ�ضافة �إيل �أن املدار�س ال تتوافر لديها ميزانية كبرية لتنفيذ الرحالت والزيارات
امليدانية والأن�شطة امل�صاحبة التي يحتاجها تدري�س الدرا�سات االجتماعية با�ستخدام
�إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط.
وجاء املحور ال�ساد�س املتعلق بالتدريب يف الرتتيب الثاين من حيث ال�صعوبات التي تواجه
املعلم حيث بلغت تقديرات املعلمني لهذا املحور ( )0.838وهى درجة �صعوبة عالية ت�شري
�إىل عدم ا�ستفادة معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية من الدورات التدريبية التي
تعقد لهم للتدريب على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية،
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�أو �إىل عدم اجلدية يف تنفيذ برامج التدريب مبا يحقق اال�ستفادة احلقيقية للمعلمني من تلك
الربامج ،و�أن موعد و�أماكن التدريب غري منا�سب للمتدربني ،وعدم وجود خطة وا�ضحة
من قبل مراكز التدريب والوزارة حيث تطبق الإ�سرتاتيجية يف بع�ض املدار�س االبتدائية دون
البع�ض الآخر ،ومل يت�ضح حتى الآن مدى �إمكانية التعميم على كل املدار�س االبتدائية �أم
�أنه �سيكتفي باملدار�س احلالية ،بالإ�ضافة �إىل �أن برامج التدريب عامة جلميع املواد الدرا�سية
وال تراعى طبيعة وخ�صائ�ص مادة الدرا�سات االجتماعية التي تختلف عن غريها من املواد
الدرا�سية.
وجاء املحور الثاين املتعلق بال�صعوبات املرتبطة بالإدارة املدر�سية يف املرتبة الثالثة وبدرجة
�صعوبة ( )0.820وهى درجة �صعوبة كبرية ت�شري �إىل �أن �إدارة املدر�سة متثل �صعوبة بالن�سبة
للمعلم املعلم يف تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية؛ نظراً لعدم توافر �إمكانات مادية ت�ساعد املدر�سة
يف تطبيق تلك املنظومة يف التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر دليل �إر�شادي لإدارة املدر�سة
لتطبيق التعلم الن�شط فيتم تطبيقها ع�شوائي ًا� ،أي�ض ًا تكد�س الأعباء الإدارية على عاتق �إدارة
املدر�سة يجعلها ال ت�ستطيع الإ�رشاف على الأن�شطة التي يقوم بها طالب املدر�سة �أثناء
ا�ستخدامهم تلك الطريقة يف التعلم.
وجاء املحور الرابع املتعلق بالتلميذ يف املرتبة الرابعة من حيث درجة ال�صعوبة ومبتو�سط
( )0.816وهى درجة �صعوبة عالية ت�شري �إىل وجود �صعوبات حقيقية تعوق املعلم عن
تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية ب�شكل جيد داخل الف�صل ترجع �إىل التالميذ نتيجة لعدم ا�ستجابتهم
لإعداد التقارير والأن�شطة التي تتطلبها تلك الإ�سرتاتيجية وعدم قدرة التالميذ على تنفيذ تلك
الأن�شطة ب�شكل جيد نتيجة لعدم تعودهم عليها ،كما �أن عدد التالميذ الكبري داخل ال�صف
يعد من العوائق الرئي�سة يف تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية بكفاءة داخل ال�صف،
وجاء املحور الأول املتعلق باملعلم يف املرتبة اخلام�سة من حيث درجة ال�صعوبة ومبتو�سط
( )0.812وهى درجة �صعوبة عالية وتتلخ�ص يف ان�شغال املعلم الدائم داخل املدر�سة
باملهام والتكليفات الإدارية من قبل ر�ؤ�سائه ،كذلك عدم تدريبه التدريب الكايف على تنفيذ
تلك الإ�سرتاتيجية ،وتعود املعلم على التدري�س بالطرق التقليدية .بالإ�ضافة �إىل تقيد حريته
يف اختيار �أن�شطة �إبداعية منا�سبة لتالميذه ،هذا بالإ�ضافة �إيل عدم وجود حوافز ت�شجيعية
للمعلمني باملدار�س التي تطبق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ مما ي�شعر املعلم ب�أنه يبذل الكثري من
اجلهد مقارنة بزمالئه يف املدار�س التقليدية ،وال ي�ستفيد من ذلك اجلهد مادي ًا.
وجاء املحور الثاين املتعلق باملوجه الفني يف املرتبة ال�ساد�سة والأخرية من حيث درجة
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ال�صعوبة ومبتو�سط ( ،)0.694وهى درجة �صعوبة متو�سطة ت�شري �إىل �أن التوجيه الفني يقوم
بدور يف حماولة م�ساعدة املعلم على التخل�ص من ال�صعوبات التي تعوق تنفيذه للتعلم الن�شط
بنجاح ،لكن ال تزال هناك بع�ض ال�صعوبات الناجتة عن عدم تدريب املوجهني واملدر�سني
جيدا على تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجية وعدم و�ضوح فكرة التعلم الن�شط يف �أذهان بع�ض
املوجهني مما قد يعوق عمل املعلم.
ومن خالل ما �سبق ميكن القول ب�أن هناك �صعوبات حقيقية تواجه معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية تعوق عملهم يف تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ مما قد ي�ؤدي
�إىل الكثري من �ضغوط العمل عليهم وعدم ر�ضاهم وظيفيا.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ن�ص على“ :ما درجة الر�ضا املهني
لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية يف �ضوء تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التقومي
ال�شامل والتعلم الن�شط؟”.
حل�ساب درجة الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مت
ح�ساب التوزيع التكراري لدرجة الر�ضا لدى املعلمني على كل عبارة من عبارات املقيا�س،
ثم ح�ساب الأوزان الن�سبية لكل عبارة من العبارات ،و�سيتم فيما يلي تناول نتائج تطبيق
املقيا�س على معلمي الدرا�سات االجتماعية (جمموعة الدرا�سة) لكل حمور من حماور املقيا�س
و�أوزانها الن�سبية.

 – 1املحور الأول :الر�ضا عن العمل

يعد ر�ضا املعلم عن عمله من �أهم الدوافع التي ت�ساعده على العمل بجد ون�شاط والإبداع
يف العمل ،وي�شري اجلدول التايل �إىل درجة ر�ضا معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة
االبتدائية عن عملهم.

اجلدول رقم ()3
الر�ضا عن العمل لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة مرتبة تنازليا
م

العبارة

1

�أعانى من عدم ان�ضباط التالميذ �أثناء ا�ستخدامي لإ�سرتاتيجيتي
التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل.
ال �أحب ح�ضور الدورات التدريبية لأنني �أ�شعر �أنها ال حتقق يل الفائدة
املرجوة.

2

النتائج
الوزن الن�سبي الرتتيب
0.433

1

0.416

2

املتو�سط
العام
0.346

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()3

7
8

0.30

7

0.266

8

0.233

9

0.346
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة الر�ضا عن العمل لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة هي
( )0.346وهى ن�سبة منخف�ضة ت�شري �إىل عدم ر�ضا املعلمني عن عملهم ،و�إذا نظرنا �إىل
عبارات املحور جند �أن �أعلى درجات الر�ضا لدى املعلمني كانت ن�سبتها ( )0.433وذلك
عند عبارة “ �أعانيي من عدم ان�ضباط التالميذ �أثناء ا�ستخدامي لإ�سرتاتيجيتي التعلم الن�شط
والتقومي ال�شامل” وهي �أي�ضا ن�سبة �ضعيفة ت�شري �إىل �أن املعلم يعاين الكثري من �ضغوط العمل
وعدم االن�ضباط داخل ال�صف �أثناء تطبيقه لإ�سرتاتيجيتي التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل ،ثم
ت�أتي بعد ذلك العبارة رقم ( )2يف الرتتيب وهى “ال �أحب ح�ضور الدورات التدريبية لأنني
�أ�شعر �أنها ال حتقق يل الفائدة املرجوة” وبدرجة ر�ضا ( )0.416وهى درجة �ضعيفة ،ت�شري
�إىل عدم اال�ستفادة احلقيقية للمعلمني من الدورات التدريبية ولذلك ال يف�ضلون ح�ضورها
لأنها تعترب م�ضيعة للوقت بالن�سبة لهم ،وهكذا ترتب عبارات املحور تنازليا �إىل �أن ن�صل
�إىل الرتبة التا�سعة وهى للعبارة “�أرجو �أن �أعمل يف مهنة �أخرى غري مهنة التدري�س وذلك
ل�صعوبتها حتى ولو بنف�س املرتب” وبدرجة ر�ضا ( )0.333وهى درجة �ضعيفة جداً ت�شري
�إىل �أن معلمي الدرا�سات االجتماعية (جمموعة الدرا�سة) يف�ضلون العمل يف مهنة �أخرى غري
التدري�س ولو بالراتب نف�سه ،وذلك لكرثة �ضغوط العمل عليهم ،وقد يرجع تدين ن�سبة ر�ضا
املعلمني جمموعة الدرا�سة عن العمل �إىل:
 كرثة ال�ضغوط التي يعاين منها املعلمون نتيجة لال�سرتاتيجيات اجلديدة يف التقومي والتدري�س،التي فر�ضت على املعلمني الكثري من الأعمال الأخرى غري التدري�س مثل عقد االختبارات
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0.383
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0.40
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�أ�شعر بان التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل يحتاج منى �إىل بذل الكثري
من اجلهد الذي ال ميكنني ت�أديته بكفاءة.
ن�صاب احل�ص�ص الأ�سبوعية واليومية للمعلم منا�سب.
التدري�س والتقومي بالطرق التقليدية �أ�سهل يف العمل من ا�ستخدام
التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل.
فر�ص احل�صول على الرتقية يف مهنة التدري�س �أف�ضل من املهن
الأخرى.
ال �أ�شعر باملتعة �أثناء قيامي بالتدري�س.
عدم التدريب الكايف على اال�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�س ي�شعر
املعلم بال�صعوبة يف تنفيذها داخل الف�صل.
�أرجو �أن اعمل يف مهنة �أخرى غري مهنة التدري�س وذلك ل�صعوبتها
حتى ولو بنف�س املرتب.

النتائج
الوزن الن�سبي الرتتيب

املتو�سط
العام

`¡U

م

العبارة
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الأ�سبوعية ،وت�صحيحها،و�إعداد ملفات �إجناز للطالب،والإ�رشاف على الأن�شطة املرتبطة
باملقرر ،وتقوميها ،بالإ�ضافة �إىل التدري�س.
 عدم التدريب الكايف للمعلمني على الإ�سرتاتيجيات احلديثة قبل تنفيذها ،مما يجعل املعلمي�شعر ب�صعوبات كبرية يف التنفيذ ،بالإ�ضافة �إىل كم احل�ص�ص الأ�سبوعية الكبري املكلف به كل
معلم.
 تدين فر�ص الرتقية للمعلم عن زميله يف املهن الأخرى ،وبالتايل فهو ميكث يف الدرجةالوظيفية ل�سنوات عديدة دون ترقية مما يجعله ي�شعر ب�أن زميله الذي يعمل يف مهن �أخرى
�أف�ضل منه.

 – 2املحور الثاين :الر�ضا عن اجلوانب املادية

تعد اجلوانب املادية لأي مهنة من الدوافع املهمة للعمل ،ف�إذا ما كانت اجلوانب املادية
للمهنة كبرية ف�إن العامل يبذل فيها كل اجلهود املمكنة رغم �صعوبتها� ،أما �إذا كانت اجلوانب
املادية �ضعيفة ف�إن ذلك ي�ؤدى �إىل �ضعف �أداء العامل ،وي�شري اجلدول التايل �إىل درجة ر�ضا
معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية عن اجلوانب املادية ملهنتهم.

اجلدول رقم ()4
الر�ضا عن اجلوانب املادية لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة مرتبة تنازليا
م

العبارة

1

النتائج
املتو�سط
الوزن الن�سبي الرتتيب العام

يتمتع املعلم مبزايا مادية �أف�ضل من املزايا املادية التي يتمتع بها
�أ�صحاب املهن الأخرى.
توافر الإمكانات املادية باملدر�سة ي�ساعدين على التدري�س اجليد.
املكاف�آت املالية التي متنح للمعلم عند تكليفه ببع�ض املهام تتنا�سب مع
اجلهد الذي يبذله يف الت�صحيح واملراقبة
يتنا�سب دخل املعلم مع م�ستوى تكاليف احلياة.

0.60

1

0.533

2

0.466

3

0.433

4

5

�ضعف املرتبات ي�ؤدى �إىل �أن يبذل املعلم جهدا �أقل داخل املدر�سة.

0.383

5

6

�أ�شجع �أبنائي على اختيار مهنة �أخرى غري مهنة التدري�س
عدم وجود حوافز مادية م�شجعة ومقابلة للمجهود الكبري الذي يقوم
به املعلم.

0.20

6

0.183

7

2
3
4

7

0.40

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة الر�ضا عن اجلوانب املادية ملهنة التعليم لدى املعلمني
جمموعة الدرا�سة هي ( )0.40وهى ن�سبة منخف�ضة ت�شري �إىل عدم ر�ضا املعلمني عن مرتباتهم
و�شعورهم ب�أنهم يبذلون جهدا كبريا وال يتقا�ضون الأجر املوازي لهذا العمل ،و�إذا ُنظر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تعد البيئة املدر�سية التي يعمل فيها املعلم وعالقاته مع ر�ؤ�سائه وزمالئه وتالميذه من العوامل
املهمة يف حتقيق الر�ضا املهني للمعلم ،وي�شري اجلدول التايل �إىل درجة ر�ضا معلمي الدرا�سات
االجتماعية باملرحلة االبتدائية عن عالقاتهم املدر�سية.

```Y

 – 3املحور الثالث :الر�ضا عن العالقات املدر�سية

10
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�إىل عبارات املحور يالحظ �أن �أعلى درجات الر�ضا لدى املعلمني كانت ن�سبتها ()0.60
وذلك عند عبارة “يتمتع املعلم مبزايا مادية �أف�ضل من املزايا املادية التي يتمتع بها �أ�صحاب
املهن الأخرى» وهى ن�سبة �ضعيفة ت�شري �إىل �أن املعلم ي�شعر ب�آالم املجتمع و�أن هناك الكثري
من املهن والوظائف الأخرى التي تتقا�ضى رواتب �أقل من املعلم ،و�أنه �أح�سن حاال �إىل حد
كبري من هذه الفئات يف املجتمع ،وقد يرجع ذلك �إىل حت�سن رواتب بع�ض املعلمني نتيجة
اجتيازهم امتحان كادر املعلمني مما ي�شعرهم بتح�سن يف رواتبهم .ثم ت�أتي بعد ذلك العبارة
رقم ( )2يف الرتتيب وهى “توافر الإمكانات املادية باملدر�سة ي�ساعدين على التدري�س اجليد”
وبدرجة ر�ضا ( )0.533وهى درجة �ضعيفة ت�شري �إىل �أن املدر�سة توفر بع�ض الإمكانات
املادية مل�ساعدة املعلم على تنفيذ التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ولكن هذه الإمكانات ال تزال
غري كافية للمعلم واملتعلمني ،وهكذا ترتب عبارات املحور تنازليا �إىل �أن ن�صل �إىل الرتبة
ال�سابعة وهى للعبارة “عدم وجود حوافز مادية م�شجعة ومقابلة للمجهود الكبري الذي يقوم
به املعلم” وبدرجة ر�ضا ( )0.183وهى درجة �ضعيفة جدا ت�شري �إىل �أن معلمي الدرا�سات
االجتماعية جمموعة الدرا�سة ي�شعرون ب�أن احلوافز املادية املقدمة لهم غري متكافئة مع العمل
الذي يقومون به واجلهد الكبري الذي يبذلونه مع طالبهم قبل و�أثناء تنفيذهم لإ�سرتاتيجيتي
التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل ،وقد يرجع تدين ن�سبة ر�ضا املعلمني جمموعة الدرا�سة عن
اجلوانب املادية �إىل:
 تدين مرتبات العاملني يف الرتبية والتعليم مب�رص والتي ال ميكن مقارنتها باجلهد الكبري املبذولمنهم يف العمل ،و�شعورهم ب�أن بع�ض املهن الفنية ت�ستطيع احل�صول على دخل �أكرب بكثري مما
يح�صل عليه املعلم.
 الت�أين الكبري يف تنفيذ كادر املعلم الذي ميكن �أن ي�سهم فى حت�سني دخل املعلم وزيادة راتبهوربطه باجتياز املعلم االمتحان مما ي�ؤخر حت�سني رواتب املعلمني.
 �ضعف الإمكانات املادية يف املدار�س لل�رصف منها على الأن�شطة العديدة التي يتطلبهاا�ستخدام �إ�سرتاتيجيتي التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل؛ مما يدفع املعلم �إىل عدم تنفيذ تلك الأن�شطة
ثم ال يتحقق الهدف املرجو من ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجيات.
بال�شكل املطلوب ومن ّ
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اجلدول رقم ()5
الر�ضا عن العالقات املدر�سية لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة مرتبة تنازليا
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م

العبارة

1

عالقاتي مع زمالئي املعلمني جيدة داخل املدر�سة وخارجها.
انزعج كثريا ً من مالحظات املوجه الفني على طريقة تنفيذي للتعلم
الن�شط والتقومي ال�شامل.
يوجد تعاون بني �إدارة املدر�سة واملعلمني ب�شكل جيد.
ي�ؤدى تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل �إىل ان�شغال
املعلم عن الواجبات االجتماعية باملدر�سة.
تقدير املعلم من قبل القائمني على التعليم معنويا غري كاف.
�أعانى من الكثري من �ضغوط العمل نتيجة �إلزامي باالنتهاء من
التدري�س والتقومي يف مواعيد حمددة من قبل الإدارة.
�أرى �أن القائمني على التعليم ال يهتمون كثريا باملعلم.

2
3
4
5
6
7
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النتائج
الوزن الن�سبي الرتتيب
1
0.65
0.633

2

0.616

3

0.583

4

0.466

5

0.333

6

0.316

7

املتو�سط
العام

0.514

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة الر�ضا عن العالقات املدر�سية لدى املعلمني جمموعة
الدرا�سة هي ( )0.514وهى ن�سبة �ضعيفة؛ حيث �إن املعلم يعمل يف بيئة اجتماعية يفرت�ض
�أن تكون لديه عالقات جيدة فى العمل حتى ي�ستطيع �إجناز عمله بي�رس و�سهولة ،و�إذا مت
النظر �إىل عبارات املحور يتبني �أن �أعلى درجات الر�ضا لدى املعلمني كانت ن�سبتها ()0.65
وذلك عند عبارة “عالقاتي مع زمالئي املعلمني جيدة داخل املدر�سة وخارجها” وهى ن�سبة
مقبولة ت�شري �إىل �أن املعلم له عالقات جيدة مع زمالئه �أثناء العمل داخل املدر�سة� ،أو حتى
عالقات �إن�سانية اجتماعية خارج املدر�سة ،ثم ت�أتى بعد ذلك العبارة رقم ( )2يف الرتتيب
وهى “�أنزعج كثريا من مالحظات املوجه الفني على طريقة تنفيذي للتعلم الن�شط والتقومي
ال�شامل” وبدرجة ر�ضا ( )0.633وهى درجة مقبولة ت�شري �إىل �أن املعلم واثق من نف�سه ومن
طريقة تنفيذ التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ،و�أن توجيهات املوجه الفني ال ت�سبب له الكثري
من الإزعاج ،وهكذا ترتب عبارات املحور تنازلي ًا �إىل الرتبة ال�سابعة وهى للعبارة “�أرى �أن
القائمني على التعليم ال يهتمون كثريا باملعلم” وبدرجة ر�ضا ( )0.316وهى درجة �ضعيفة
جداً ت�شري �إىل �أن معلمي الدرا�سات االجتماعية (جمموعة الدرا�سة) ي�شعرون ب�أن اهتمام وزارة
الرتبية والتعليم بهم دون امل�ستوى �سواء من حيث الرتقيات �أو املكاف�آت املادية� ،أو حتى
التقدير املعنوي للمعلم .وقد يرجع تدنى ن�سبة ر�ضا املعلمني جمموعة الدرا�سة عن العالقات
املدر�سية �إىل:
 تعر�ض املعلم للكثري من �ضغوط العمل التي قد جتعله م�شغوال عن تكوين عالقات �إن�سانيةجيدة مع زمالئه ور�ؤ�سائه �أو حتى مع تالميذه.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 �شعور املعلم بعدم التقدير الكايف من ر�ؤ�سائه مما يجعل عالقاته معهم يف العمل عالقاتغري جيدة.
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة الر�ضا عن تطبيق كادر املعلم لدى املعلمني جمموعة
الدرا�سة هي ( )0.276وهى ن�سبة �ضعيفة جداً ،ت�شري �إىل عدم ر�ضا املعلمني عن هذا الكادر
رغم �أنه من املفرت�ض �أن يعمل على حت�سني اجلوانب املادية للمعلم ،و�إذا مت النظر �إىل عبارات
املحور يتبني �أن �أعلى درجات الر�ضا لدى املعلمني كانت ن�سبتها ( )0.666وذلك عند
عبارة “حت�سنت ظرويف املادية بعد تطبيق كادر املعلمني” وهى ن�سبة مقبولة ت�شري �إىل �أن
اجلوانب املادية للمعلم قد حت�سنت بعد تطبيق كادر املعلم ولكنها مل ت�صل بعد �إىل الدرجة
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حت�سنت ظرويف املادية بعد تطبيق كادر املعلمني.
يوجد تفرقة يف املدر�سة بني املعلمني الناجحني والرا�سبني فى امتحان
الكادر
�أ�شعر بتح�سن و�ضعي االجتماعي كوين يف كادر خا�ص مثل الفئات
املميزة يف املجتمع
ا�ستفدت كثريا من امتحان الكادر يف حت�سني �أدائي التدري�سي داخل
الف�صل
عنا�صر امتحان كادر املعلم ال تقي�س كفاءة املعلم ب�شكل جيد
�شعرت باحلزن عندما تقدمت لالمتحان وك�أنني تلميذ
امتحان كادر املعلمني لي�س له فائدة حقيقية للمعلم.
�شعرت باحلزن عندما �س�ألني طالبي عن نتيجتي يف امتحان كادر
املعلم.
الر�سوب يف امتحان الكادر يقلل من قيمة املعلم يف نظر طالبه

10

f
`

م

العبارة

النتائج
املتو�سط
الوزن الن�سبي الرتتيب العام
1
0.666
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اجلدول رقم ()6
الر�ضا عن تطبيق كادر املعلم لدى املعلمني جمموعة الدرا�سة مرتبة تنازليا
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يعد كادر املعلم �أحد الت�رشيعات اجلديدة التي و�ضعتها وزارة الرتبية والتعليم لتح�سني
العملية التعليمية �سواء من حيث اجلوانب املادية �أو الرتقيات �أو ال�سلم الوظيفي داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وربطت كل ذلك مبجموعة من االختبارات التي ينبغي �أن يجتازها
املعلم للرتقية والتدرج فى ال�سلم الوظيفي ،ومن هنا كان من املهم معرفة مدى ر�ضا معلمي
الدرا�سات االجتماعية (جمموعة الدرا�سة) عن كادر املعلم ،وي�شري اجلدول التايل �إىل نتائج
درجات املعلمني على هذا املحور:
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املقبولة من املعلمني ،ومن متو�سطات دخول املعلمني فى البلدان املجاورة �أو النامية ،ثم ت�أتى
بعد ذلك العبارة رقم ( )2يف الرتتيب وهى “ يوجد تفرقة يف املدر�سة بني املعلمني الناجحني
والرا�سبني فى امتحان الكادر” وبدرجة ر�ضا ( )0.60وهى درجة مقبولة ت�شري �إىل عدم
وجود تفرقة وا�ضحة فى املعاملة داخل املدر�سة بني املعلم الذي اجتاز امتحان الكادر ومت
ت�سكينه على الدرجة الوظيفية املقابلة خلرباته وبني املعلم الذي مل يوفق فى امتحان الكادر وال
زال على درجته القدمية ،وهكذا ترتب عبارات املحور تنازليا �إىل الرتبة التا�سعة وهى للعبارة
“الر�سوب يف امتحان الكادر يقلل من قيمة املعلم يف نظر طالبه” وبدرجة ر�ضا ()0.066
وهى درجة �ضعيفة جدا ت�شري �إىل �أن معلمي الدرا�سات االجتماعية جمموعة الدرا�سة ي�شعرون
بال�سخط والغ�ضب من نظرة طالبهم لهم باعتبارهم طالب ًا مثلهم ينجحون وير�سبون ،و�أن
ر�سوب بع�ضهم يف امتحان الكادر يقلل من هيبة املعلم داخل ال�صف ،وقد يرجع تدين ن�سبة
ر�ضا املعلمني جمموعة الدرا�سة عن كادر املعلم �إىل:
 ربط ح�صول املعلم على حوافز كادر املعلم وتدرجه الوظيفي بامتحان �سنوي تعقدهالوزارة تعر�ض للكثري من االنتقادات من املعلمني �أنف�سهم ،ومن خرباء الرتبية �سواء من حيث
حمتوى االختبار� ،أو طريقة تطبيقه على املعلمني.
 �شعور املعلمني ب�أن هذا االختبار ال يقي�س فعال مدى كفاءة املعلم؛ حيث �إن العربة يف كفاءةاملعلم بتعامله مع طالبه داخل ال�صف ،وطريقة �رشحه لدرو�سه ،وتقوميه لتالميذه ولي�ست
الكفاءة بالإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة.
 عدم الإفادة احلقيقية للمعلمني من كادر املعلم يف حت�سني �أدائهم داخل الف�صول الدرا�سية،وعدم وجود و�سائل تقومي حقيقي للمعلم ،ف�إذا كان يتم تطبيق التقومي ال�شامل للتالميذ باعتبار
�أن االمتحانات وحدها لي�ست املقيا�س احلقيقي لأداء الطالب ،فكيف تطبق تلك االمتحانات
على املعلم الذي يعتمد كل عمله على الأداء ولي�س التح�صيل وت�صبح املعيار الأوحد لدخول
الكادر رغم االعرتاف بف�شلها يف تقومي التالميذ.

اال�ستنتاجات

هناك �ضعف يف م�ستوى الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية �سواء على
املقيا�س ككل ،حيث ت�شري النتائج الإجمالية للمقيا�س �إىل �أن درجة ر�ضا املعلمني جمموعة
الدرا�سة هي ( )0.376وهى درجة �ضعيفة جدا ت�شري �إىل وجود ق�صور حقيقي ينبغي العمل
على معاجلته لتحقيق ر�ضا مهني جيد للمعلم بحيث ي�ستطيع العمل بكفاءة داخل ال�صف،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أو على م�ستوى كل حمور من حماور املقيا�س وبن�سب متفاوتة ،حيث كان �أعالها الر�ضا عن
العالقات املدر�سية وبن�سبة ( )0.514ثم الر�ضا عن اجلوانب املادية وبن�سبة ( )0.40ثم
الر�ضا عن العمل وبن�سبة ( )0.346وجاء املحور املتعلق بالر�ضا عن تطبيق كادر املعلم يف
املرتبة الأخرية وبن�سبة (.)0.276
وتتفق تلك النتيجة مع نتائج درا�سة ال�شيخ وعبد اهلل ( )2008التي �أكدت على �ضعف
الر�ضا الوظيفي للمعلمني جمموعة الدرا�سة �سواء يف الر�ضا عن العمل �أو الر�ضا عن الإمكانات
املادية �أو الر�ضا عن العالقات املدر�سية.
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يف �ضوء مراحل تنفيذ الدرا�سة وما �أ�سفر عنها من نتائج ميكن تقدمي التو�صيات التالية:
� – 1رضورة االهتمام بربامج تدريب معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة االبتدائية على
كيفية تطبيق �إ�سرتاتيجيتي التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط ،حيث �إن برامج التدريب احلالية
حتتاج �إىل �إعادة النظر من حيث موعد تلك الدورات،وما يقدم فيها ،والقائمني على التدريب
بها.
� – 2إعادة النظر يف اختبارات كادر املعلم ،واال�ستعانة بو�سائل تقومي �أخرى للمعلم بحيث
تك�شف عن الكفاءات التدري�سية اجليدة،بحيث يدخل املعلم املتميز بحق يف كادر املعلم ومن
ثم يتح�سن الو�ضع الوظيفي للمعلم.
ّ
 – 3البحث عن �أ�ساليب وطرق جديدة لتح�سني الإمكانات املادية للمدر�سة وللمعلم بحيث
تتوفر لديهم كافة الإمكانات التي ت�ساعدهم على تنفيذ التعلم الن�شط والتقومي ال�شامل ب�شكل
جيد.
 – 4تزويد املعلم بدليل يو�ضح له كيفية تنفيذ الأن�شطة يف التعلم الن�شط وكيفية الإفادة من
الإمكانات الب�سيطة داخل املدر�سة وخارجها لتنفيذه ب�شكل فعال ،وكذلك تزويده بدليل
يو�ضح له كيفية �إعداد ملف الإجناز لكل طالب و�أمثلة للأن�شطة الإجبارية واالختيارية واملهام
التي ميكن �أن يكلف بها طالبه لتحقيق الهدف من التقومي ال�شامل.
 – 5توفري الظروف املنا�سبة للعمل ملعلم الدرا�سات االجتماعية مثل :عدم زيادة عدد
ح�ص�صه الأ�سبوعية عن الن�صاب القانوين بحيث ي�ستطيع القيام باملهام الأخرى التي تتطلبها
اال�سرتاتيجيات احلديثة التي ي�ستخدمها يف التدري�س والتقومي.
 - 6توفري معمل للدرا�سات االجتماعية باملدر�سة يحتوي على اخلرائط والربامج التعليمية
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ومناذج جغرافية وتاريخية و�صور ور�سوم بيانية و�أجهزة كمبيوتر ،بحيث ي�ساعد كل ذلك
املعلم على تنفيذ عمله داخل املدر�سة بكفاءة.
 - 7تفعيل وحدات التدريب داخل املدار�س بعقد دورات تدريبية تن�شيطية ب�صفة م�ستمرة
ودورية للمعلمني املنفذين لتطبيق منظومة التقومي ال�شامل والتعلم الن�شط .
 – 8تدريب موجهي ومديري املدار�س وامل�رشفني على تطبيق �إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط والتقومي
ال�شامل على نظم املتابعة اجليدة للمعلم وكيفية م�ساعدته على التغلب على ال�صعوبات التي
يعانيها �أثناء التنفيذ ،ومراعاة �أن تكون تلك العالقات مع املعلم قائمة على التوجيه والإر�شاد
واالحرتام املتبادل بحيث ي�شعر املعلم بتقديرهم لعمل وللجهد الذي يبذله.
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من التعليم الأ�سا�سي ومقرتحات عالجها .امل�ؤمتر العلمي الثالث لكلية العلوم الرتبوية –
جامعة الزرقاء اخلا�صة بالأردن وعنوانه «الرتبية العملية ر�ؤى م�ستقبلية»27-25 .
مار�س ،327-253 ،الأردن.
هندي ،حممد حماد (� .)2002أثر تنوع ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تعليم
وحدة مبقرر الأحياء على اكت�ساب بع�ض املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه
نحو االعتماد االيجابي املتبادل لدى طالب ال�صف الأول الثانوي الزراعي .جملة
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.240-183 ،)79( ،
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2008دليل ور�ش العمل مل�رشوع تطوير منظومة التقومي الرتبوي ملرحلة
التعليم الأ�سا�سي ،القاهرة :وزارة الرتبية والتعليم.

261

``¿

2010 000```e
-2

الر�ضا املهني لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية

Mclarghlin, M., & Vogt, M. (1996). Portfolios in teacher education, International
Reading Association, 27(3), 33-42.
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اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب :واقعها
وم�ستواها كما تراها طالبات جامعة امللك في�صل
د .فايزة �صالح احلمادي
ق�سم اللغة الإجنليزية
كلية الرتبية -جامعة امللك في�صل

د .اجلوهرة �إبراهيم بوب�شيت
ق�سم الإدارة التعليمية
كلية الرتبية -جامعة امللك في�صل
امللخ�ص

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على واقع اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة
�ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك في�صل وكذلك م�ستوى هذه اخلدمات كما تراها طالبات
اجلامعة .وكذلك معرفة الفروقات بني ا�ستجابات الطالبات تبعا ملتغري الكلية وامل�ستوى
الدرا�سي ونوع ال�سكن.
وقد اختريت عينة الدرا�سة (ن= 420طالبة) من طالبات كلية الرتبية والعلوم واالقت�صاد
املنزيل بطريقة ع�شوائية .وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي عن طريق ا�ستبانة �أدا ًة جلمع
البيانات بعد الت�أكد من �صدقها ،وثباتها.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اخلدمات الطالبية التي تقدمها جامعة امللك في�صل
للطالبات هي  21خدمة من بني  45خدمة بن�سبة  %46تقريبا ،و�أن م�ستوى اخلدمات
الطالبية تراوح ما بني جيد جدا ( )%90من اخلدمات وجيد ( )%58من اخلدمات.
وقد �أو�ضحت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه وجود اخلدمات
الطالبية اجلامعية تعزى �إىل متغري مكان ال�سكن ل�صالح الطالبات املقيمات يف �سكن
الطالبات ،كما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية
تعزى �إىل متغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طالبات امل�ستوى الدرا�سي الثاين.
وتو�صي الباحثتان ب�رضورة االهتمام باخلدمات الطالبية لأهميتها لرعاية الطالبات
داخل املباين اجلامعي ،وتهيئة �سكن الطالبات بحيث تتوافر فيه مقومات الإقامة املريحة،
وتزويده بالإمكانات املالئمة للتح�صيل العلمي ال�سليم للطالبات.
الكلمات املفتاحية :اخلدمات الطالبية� ،ش�ؤون الطالب.
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Student Services Offered by the Deanship of Student Affairs:
Their Reality& Standard as Seen by the Female
Students at King Faisal University
Dr. Faiza S. Al-Hammady
College of Education
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The recent study aims of identifing the real standards of the student services offered by the deanship of student affairs, King Faisal University, which
were evaluated by the female section .The study seeks to find the differences
between the students responses according to the variables of: the faculty, the
academic standard &housing services. The samples of the case study have
been randomly collected, representing students from Faculty of Education;
Faculty of Science & Faculty of Home Economics .The descriptive method
used throughout the research relied on questionnaires prepared after checking
their verification & validity.
The findings of the research showed that the student services offered by
King Faisal University, Female section represent 21 services out of 45 (nearly
46%).The standard value of the student services was between 9% (very good)
58% (good). Moreover, the findings showed statistical differences towards the
present services. Those differences showed that most of the accommodated
female students were in favor of the housing services .Other students were in
favor of the variable of the academic standard especially for the second year
level.
Finally, both researchers recommend, developing the present student services on campus, preparing the university dormitory for comfortable accommodation, supporting the students with all needed tools for better learning
atmosphere.
Key words: student services, student affairs.
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د .اجلوهرة بوب�شيت ،د .فايزة احلمادي

اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب :واقعها
وم�ستواها كما تراها طالبات جامعة امللك في�صل
د .اجلوهرة �إبراهيم بوب�شيت
ق�سم الإدارة التعليمية
كلية الرتبية -جامعة امللك في�صل

املقدمة

د .فايزة �صالح احلمادي
ق�سم اللغة الإجنليزية
كلية الرتبية -جامعة امللك في�صل

متثل م�ؤ�س�سات التعليم العايل قمة الهرم التعليمي ،لي�س لكونها �آخر مراحل النظام التعليمي،
ولكن لدورها القيادي يف تطوير املجتمع وحتقيق �أهدافه .كما يقع عليها م�س�ؤولية تربية و�إعداد
ال�شباب �إعدادا �سليما فكرا ووجدانا وانتماء ،حيث �إنّ ه�ؤالء ال�شباب �سيمثلون قيادات
املجتمع م�ستقبال يف خمتلف املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
والتي من خاللها يتابع املجتمع م�سريته يف التقدم واالزدهار(.عمار1996 ،م).
وللجامعات �أهمية خا�صة يف هذا املجال،فمن �أهم �أهدافها تهيئة اجلو املالئم للتعليم
والتح�صيل الدرا�سي للطلبة من خالل الأ�ساتذة الأكفاء،وتوفري برامج تعليمية حديثة
ومتعددة،بالإ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات امل�ساندة مل�ساعدتهم يف القيام بواجباتهم الدرا�سية
وحتقيق النمو ال�شامل املتوازن لهم (الكاظمي1990 ،م).
وقد اهتمت اجلامعات ( )Barker & Willett, 2000بتقدمي العديد من اخلدمات
الرتباطها الوثيق بالتطور الأكادميي للطلبة ،وتتلخ�ص �أهمية اخلدمات التي تقدمها اجلامعات
يف كونها برامج ذات �صلة قوية بتنمية مهارات التعلم و�إدارة الوقت والنمو املهني والتغلب
على امل�شكالت الرتبوية والأكادميية .فاخلدمات التي تقدمها اجلامعات هي يف الواقع خدمات
لتوظيف املعرفة ولربط البيئة التعليمية باملجتمع ولتنمية اجلانب املهني ولتحقيق رفاهية الفرد
واملجتمع.
ومن �أهم �أهداف اجلامعات يف اململكة العربية ال�سعودية “�إعداد مواطنني �أكفاء م�ؤهلني
علميا وفكريا ت�أهيال عاليا لأداء واجبهم يف خدمة بالدهم والنهو�ض ب�أمتهم يف �ضوء العقيدة
ال�سليمة ومبادئ الدين ال�سديدة”(.عي�سى1399 ،هـ).
تعد عمادة �ش�ؤون الطالب من �أبرز عمادات اجلامعة ،فهي ترعى الطلبة وت�رشف على
ّ
�أن�شطتهم املختلفة وت�ؤدي دوراً فعا ًال يف تنمية �شخ�صيتهم وتعودهم على حتمل امل�س�ؤولية
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كي ي�صبحوا �أفرادا فعالني يف جمتمعهم.والطلبة يف ظل هذه العمادة يلقون كل رعاية طوال مدة
درا�ستهم اجلامعية ،وفق ر�ؤية تربوية تهتم بتوفري �أف�ضل الأجواء لهم ،لتنمية املواهب ،وممار�سة
الأن�شطة ،و�إبراز الطاقات الإبداعية ،بهدف ا�ستكمال اجلانب الآخر ل�شخ�صيتهم ،و�إعدادهم
ليكونوا م�ؤهلني لدور قيادي يف جمتمعهم ).(Nancy, Deanna & Florence, 1998
وتعد اخلدمات التي تقدمها اجلامعات من خالل عمادات �ش�ؤون الطالب املعيار الأ�سا�سي
لنجاح نظام هذه اجلامعات حيث تقدم اخلدمات امل�شورة والن�صيحة للطالب بحيث تنمي
لديهم القدرة على االت�صال واحل�صول على املعرفة بكفاءة .وكما �أ�شار هوز (Hughes,
 )1999فهذه اخلدمات تنمي لدى الطلبة عملية التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات
االجتماعية و النمو ال�شخ�صي والقدرة على حتمل امل�سئولية .كما تقوم هذه اخلدمات بتنمية
اجلانب النف�سي والرتويحي للطالب حيث تقدم الأن�شطة الرتويحية والتناف�س الريا�ضي
وخدمات لعالج امل�شكالت النف�سية والأن�شطة الفنية واملو�سيقية التي تنمي اجلوانب الفنية
واجلمالية للطالب.
وتهدف اخلدمات التي تقدمها كل جامعة �إىل توفري العناية ال�صحية لكل طالب بالإ�ضافة
�إىل االهتمام بال�صحة البدنية والوجدانية وال�سلوكية ،ومن ثم ت�ؤدي هذه اخلدمات دورها
�إىل حت�سني مهارات التفكري وحل امل�شكالت وزيادة التفكري الناقد لديهم�-إ�ضافة �إىل �أنّ هذه
اخلدمات ت�ساعد الطالب على التخطيط للمهنة التي يبحثون عنها فيما بعد.
وقد �أو�ضح بروديريك )� )Broderick, 2003أن جامعة كاليفورنيا تقدم العديد من
اخلدمات من �أهمها :خدمات الرعاية ال�صحية ،وبرامج تربية ال�صحة البدنية ،مت�ضمنة العناية
الطبية والطوارئ ،وبرنامج للم�شورة اخلا�صة بال�صحة العقلية ،وخدمات وبرامج لل�صحة
االنفعالية واالختبارات ال�سلوكية التي ت�ؤثر يف التفوق الأكادميي للطالب ،والربامج الأكادميية
والتدري�سية والرتبوية التي تقدم فيها خدمات امل�ساعدات الدرا�سية ،وكيفية الرتكيز على
التفكري الناقد والت�أملي وامل�سئولية ال�شخ�صية ،وبرامج لدعم الطالب يف الإجناز الأكادميي
والنمو ال�شخ�صي ،وحت�سني مهارات التفكري وحل امل�شكالت و�إتاحة فر�ص التعليم التباديل،
وبرامج لتنمية االهتمامات الطالبية والأن�شطة الثقافية ،ومركز للمر�أة ،خدمات التخطيط
املهني ،وامل�ساعدات املالية ،وخدمات للطالب املعوق �أو العاجز.
وتتنوع اخلدمات التي تقدمها كلية ما�س�شو�س�س (Massachusetts Collage of Liberal
 ،)Arts, 2005بالتايل :و�سائل تنقل منتظمة ،و�أن�شطة اجتماعية وترويحية وفنية وثقافية
وتربوية ،وبرامج للتوا�صل ،وبرامج القيادة الطالبية لبناء مهارات القيادة وتنمية الوعي
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د .اجلوهرة بوب�شيت ،د .فايزة احلمادي

بالذات والوعي بحاجات الآخرين ،وبرامج وخدمات �صحية ،وخدمات لتكامل الرفاهية
االجتماعية والبدنية والروحية واالنفعالية والعقلية ،ومركز امل�شورة الطالبية الذي يقدم
اخلدمات للطالب يف �إجناز �أهدافهم الأكادميية وال�شخ�صية والرتبوية ،وبرامج وور�ش عمل
تربوية وتعليمية ،وبرامج للتدريب على التقومي الرتبوي والتدري�س باملجموعات والتدري�س
بالأقران.
�أما عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة الإ�سالمية مباليزيا فتبذل جهدا كبريا ل�ضمان ا�ستفادة
الطلبة من وقتهم يف اجلامعة من خالل عدد من الأن�شطة واخلدمات ذات البعد االجتماعي.
وفيما يلي بع�ض �أمثلة اخلدمات التي تهي�ؤها اجلامعة لطلبتها:
 ال�سكن الداخلي :تعتمد اجلامعة نظام ال�سكن الداخلي كنظام ر�سمي ،وتقوم بفر�ضر�سوم رمزية على الطلبة .وت�ساعد اجلامعة ما �أمكنها الطلبة املتزوجني ليح�صلوا على ال�سكن
املنا�سب القريب من حرم اجلامعة.
 مرافق للرتفيه وتنمية املهارات والقدرات :هناك العديد من الفر�ص ملمار�سة �شتى �أنواعالريا�ضة والهوايات اخلا�صة ،حيث توجد يف اجلامعة� ،أندية ريا�ضية متعددة ،ونوادي تنمية
املهارات وجمعيات الثقافة واخلدمات والعديد من االحتادات املتخ�ص�صة يف جماالت تنمية
املهارات والقدرات
 مركز الإر�شاد والتوجيه� :أعدت اجلامعة هيئة ومركزا مل�ساعدة الطلبة الذين يعانون منامل�شاكل النف�سية واالجتماعية ،وتتكون الهيئة من عدد من امل�ست�شارين واملوجهني الذين
ب�إمكانهم �أن يقدموا للطلبة الن�صح والإر�شاد والتوجيه.
 اخلدمات املالية :تقدم اجلامعة عددا حمدودا من املنح لبع�ض الطلبة املحتاجني املعوزينالذين ال يجدون من يكفلهم ويتوىل م�ساعدتهم على حتمل م�صاريفهم اليومية.
 فر�ص العمل داخل احلرم اجلامعي :من حق طلبة الدرا�سات العليا �أن يتقدموا بطلب العملكم�ساعدين �أكادمييني ،ولكن هذه الفر�ص يف جمملها حمدودة جدا وال متنح �إال للقالئل من
الطلبة الأذكياء.
وتهدف عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة م�ؤتة بالأردن� ،إىل تنمية الوعي الثقايف واالجتماعي
لدى الطلبة وتوطيد عالقة اجلامعة بهم وباملجتمع املحلي ،والإعداد لالنتخابات الطالبية
وتنمية روح امل�س�ؤولية واالنتماء لدى الطالب ،و�إ�صدار املطبوعات ذات العالقة بالطلبة
ومتابعة �أحوالهم ،وتقدمي امل�ساعدات املادية وغري املادية وت�أمني ال�سكن ،و�إعداد الربامج
للن�شاطات الثقافية والفنية والريا�ضية للطالب ،ومتابعة كثري من الق�ضايا عن طريق مكتب
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الإر�شاد وتوفري احللول املمكنة لها ،وتقدمي اخلدمات الطبية للطلبة بالتعاون مع املركز
ال�صحي يف اجلامعة و�إلقاء املحا�رضات وعقد الندوات يف املجال ال�صحي ،وتقدمي اجلوائز
الرمزية والعينية واملادية للطلبة املتفوقني �أكادميي ًا وتقدمي القرو�ض واملنح للطلبة املحتاجني.
�أما يف اململكة العربية ال�سعودية فقد �أو�صت الندوة الأوىل لعمادات �ش�ؤون الطالب
بجامعات اململكة (جامعة امللك عبدالعزيز1400 ،هــ) بالأهداف العامة التالية:
 .1دعم الرتبية الإ�سالمية والتوجيه نحو االلتزام بال�سلوك الإ�سالمي وت�شجيع الدرا�سات
الإ�سالمية و �أبحاثها وامل�شاركة يف تطوير مناهج تطبيقية للرتبية الإ�سالمية.
� .2إقامة جمتمع طالبي متكامل خلقيا واجتماعيا وفكريا وبدنيا.
 .3الإ�سهام يف تكوين �شخ�صية الطالب و�صقلها وتنمية مواهبهم وقدراتهم و�إك�سابهم
ال�صفات التي جتعل منهم عنا�رص �صاحلة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية.
 .4تعويد الطالب على امل�شاركة االجتماعية وتنمية وتوثيق العالقة بينهم وبني �أ�ساتذتهم
مبا ي�ساعد على حت�صيل املعارف واخلربات والق�ضاء على �أ�سباب القلق ويحقق اال�ستمرار
والطم�أنينة لهم.
 .5توفري الرعاية االجتماعية مبختلف �أنواعها مبا يهيئ للطالب �أ�سباب التفوق والتفاعل
االجتماعي ال�سليم.
وقد عملت عمادة �ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك في�صل (جامعة امللك في�صل1422 ،هــ)
يف �إطار تلك الأهداف ،وحددت �أهدافها كالتايل:
 .1تقدمي كافة اخلدمات اخلا�صة بالطالب والطالبات وفق الأ�س�س العلمية يف �إطار تربوي.
 .2توعية الطالب وتقوية �شعورهم باالنتماء �إىل الأمة الإ�سالمية فكرا و�سلوكا وعقيدة.
 .3اال�ستخدام الأمثل لأوقات فراغ الطالب مبجموعة من برامج الأن�شطة الطالبية املتنوعة والهادفة.
 .4حتقيق الإيجابية يف حياة الطالب بحيث تتوازن �شخ�صيته بني التح�صيل الدرا�سي والن�شاط
الالمنهجي.
ولتحقيق هذه الأهداف مبا يحقق �أق�صى رعاية ممكنه للطالب والطالبات قدمت عمادة
�ش�ؤون الطالب العديد من اخلدمات �أهمها:الإ�سكان الطالبي ،واخلدمات الغذائية ،وخدمة
الرعاية ال�صحية ،وخدمة امل�ساعدة املالية والأن�شطة الطالبية.
وتعد الدرا�سات التي �أجريت يف جمال اخلدمات الطالبية مهمة ،ومعظمها ي�ؤكد على
�أن ر�سالة و�أهداف عمادة �ش�ؤون الطالب جز ٌء ال يتجز�أ من �أهداف اجلامعات ،و�أن هذه
الأهداف تعزز العملية التعليمية وتدعم عملية التطوير ال�شخ�صي للطالب.
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د .اجلوهرة بوب�شيت ،د .فايزة احلمادي

ففي جمال الدرا�سات الإ�سكانية �أكدت بع�ض الدرا�سات العالقة الوثيقة بني ال�سكن ال�صالح
و�صحة الأفراد من ناحية وارتفاع �إنتاجيتهم من ناحية �أخرى ،فقد �أثبتت �إحدى الدرا�سات
التي �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية �أن الظروف ال�سكنية والبيئية ال�صاحلة تقلل من
ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض وتزيد القدرة على الإنتاج(.عبد احلميد.)1985 ،
ومن التو�صيات التي قدمتها درا�سة اللجنة الثانية يف الندوة ال�سابعة لعمادات �ش�ؤون الطالب
باململكة العربية ال�سعودية (جامعة امللك في�صل1406 ،هــ) يف جمال الأن�شطة الطالبية:
�رضورة ا�ستطالع �آراء ورغبات الطالب عند تخطيط الأن�شطة الطالبية وطرق تنفيذها،
ومراعاة تعدد الأن�شطة وتنويعها لتوافق ميول الطالب وحتقق رغباتهم واحتياجاتهم� ،إ�ضافة
�إىل �إعداد حما�رضات وم�سابقات دينية وثقافية وريا�ضية للطالبات مبا يالئم طبيعتهن.
وقد هدفت درا�سة الكاظمي (� )1990إىل التعرف على الأ�س�س التنظيمية ل�ش�ؤون الطالب
يف التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية وبينت �أن امل�ساعدات املالية للطالب اجلامعي
تعد عالجا عمليا لكثري
هي املنح والقرو�ض والتوظيف �أو الت�شغيل الطالبي ،وهذه الإعانات ّ
من م�شاكل الطالب وهمومهم وو�سيلة مهمة للتعرف على الأو�ضاع االجتماعية للطالب
واقرتاح احللول مل�ساعدتهم.
وقد اتفقت نتائج كل من درا�سة ال�صائغ (1413هـ) ودرا�سة معمور (1415هـ) على
�أهمية برامج الإر�شاد والتوجيه الطالبي يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ملا لها من
�أهمية فاعلة يف توعية الطالب وحل م�شكالتهم النف�سية والأكادميية واالجتماعية التي رمبا
يتعر�ضون لها وتكون �سببا يف تعرثهم الدرا�سي ،كما اتفقت الدرا�ستان على التو�صية ب�أهمية
دعم برامج الإر�شاد والتوجيه بالقيادات الفاعلة والدرا�سات امل�ستمرة ملواكبة امل�ستجدات يف
هذا املجال.
و�أ�سفرت درا�سة �أحمد (1421هـ) عن جمموعة من العوامل التي ت�ؤثر يف حت�صيل الطلبة يف
اجلامعات الأردنية والتي منها :نق�ص توافر مقومات البيئة الدرا�سية اجليدة ،ندرة امل�شاركة يف
الأن�شطة غري املنهجية ،وعدم و�ضوح التعليمات اجلامعية ،ومن ثم �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
تنمية قدرات الطلبة الإبداعية ون�رش الوعي بينهم.
وقد �أجرت بوب�شيت (1425هـ) درا�سة على عينة بلغت  1432طالبة يف جامعة امللك
في�صل هدفت �إىل التعرف على العوامل امل�ؤدية �إىل تدين املعدل الرتاكمي وقد ح�صلت عوامل
البيئة التعليمية الرتتيب الأول يف ت�أثريها يف انخفا�ض املعدل الرتاكمي وقد �أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة �إر�شاد وتوجيه الطالبات وتهيئتهن للدرا�سة اجلامعية وتعريفهن باحلياة اجلامعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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م�شكلة الدرا�سة

�أن�ش�أت عمادة �ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك في�صل مع بداية ت�أ�سي�س اجلامعة يف املنطقة
ال�رشقية عام 1395هـ ،ومنذ ذلك الوقت واجلامعة ال ت�ألو جهدا يف تقدمي كافة اخلدمات
الطالبية ومبا يحقق �أق�صى رعاية ممكنة للطالب والطالبات ومبا يتفق و�أهداف اجلامعة.
وقد �أدركت الباحثتان �أهمية القيام بدرا�سة ميدانية لواقع اخلدمات الطالبية املقدمة ل�شطر
الطالبات ،ملا لها من �أثر على حت�سني م�ستوى هذه اخلدمات من جهة ،وحتقيق الإيجابية يف
حياة الطالبة من جهة �أخرى ،بحيث تتوازن �شخ�صيتها بني التح�صيل الدرا�سي والن�شاط
الالمنهجي .وحيث �إنه على-حد علم الباحثتني-مل يتم درا�سة واقع وم�ستوى اخلدمات
املقدمة للطالبات يف اجلامعة ،فقد ر�أتا �أن تقوما بهذه الدرا�سة التي تتمحور م�شكلتها يف
الك�شف عن اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك
في�صل والتعرف على م�ستوى هذه اخلدمات.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �شوون
الطالب يف جامعة امللك في�صل وكذلك م�ستوى هذه اخلدمات كما تراها طالبات اجلامعة.
وكذلك معرفة الفروقات بني ا�ستجابات الطالبات تبعا ملتغري الكلية وامل�ستوى الدرا�سي ونوع
ال�سكن .ومن ثم �ستقدم الدرا�سة التو�صيات املنا�سبة التي تهيئ احلياة اجلامعية الفعالة للطالبات.
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اجلديدة،وتفعيل دور مراكز الإر�شاد والتوجيه باجلامعة من خالل تعزيزه ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س من ذوي الكفاءة واخلربة.
فقد �أكدت درا�سة هريمان (� )Herman, 2007أن الدور الذي تقوم به عمادات �ش�ؤون
الطالب ،تلعب دورا رئي�س ًا يف تعزيز التح�صيل الأكادميي للطلبة ،وتنمية احلاجات العاطفية
واالجتماعية وال�شخ�صية لهم ،و �أن هناك عالقة �إيجابية بني الإجناز الأكادميي للطلبة وبني
ر�ضاهم عن اخلدمات الطالبية كالإ�سكان والرعاية ال�صحية وغريها من اخلدمات.
وقد ك�شفت نتائج درا�سة كيوب ) (Keup, 2007توقعات الطلبة امل�ستجدين يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،التي كانت حول التطوير ال�شخ�صي والعالقات مع الأقران و�أع�ضاء
هيئة التدري�س .وقد بينت الدرا�سة �أن الطلبة يتوقعون خدمات عالية الفاعلية خا�صة ما يتعلق
بربامج مهارات التعلم ،و�إدارة الوقت ،وكيفية التغلب على امل�شكالت الأكادميية ،وكذلك
خدمات الإ�سكان والتغذية واملوا�صالت.
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�أ�سئلة الدرا�سة
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ولتحقيق �أهداف الدرا�سة حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1ما اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب كما تراها طالبات
جامعة امللك في�صل؟
 .2ما م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب كما تراها
طالبات جامعة امللك في�صل؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة
�ش�ؤون الطالب تبعا ملتغري (الكلية ,وامل�ستوى الدرا�سي ,ونوع ال�سكن).
 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها
عمادة �ش�ؤون الطالب تبعا ملتغري (الكلية ,وامل�ستوى الدرا�سي ,ونوع ال�سكن).
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�أهمية الدرا�سة

مو�ضوعا يتعلق برعاية الطلبة داخل اجلامعات
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من حيث تناولها
ً
وخارج الف�صول الدرا�سية ،مما له الأثر املبا�رش وغري املبا�رش يف منو الفرد اجل�سمي والعقلي
والنف�سي والعاطفي .كما تنبثق �أهميتها من اعتبار اخلدمات الطالبية املحور الذي تدور حوله
الدرا�سة اجلامعية وجعل املنهج والدرا�سة ذات �صلة وثيقة مرتابطة بالنمو الذاتي للطالب
من جميع نواحيه .كما ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من حيث كونها الدرا�سة الأوىل على
م�ستوى اجلامعة (على حد علم الباحثتني) التي تتطرق �إىل درا�سة اخلدمات الطالبية التي
تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك في�صل التي ميكن من خاللها تزويد امل�سئولني
ببع�ض التو�صيات واملقرتحات بناء على نتائجها التي ميكن �أن حت�سن وتطور هذه اخلدمات.

حمددات الدرا�سة

اعتمدت هذه الدرا�سة على املحددات التالية:
 .1اقت�رصت هذه الدرا�سة على ا�ستق�صاء �آراء طالبات جامعة امللك في�صل يف كليات الرتبية
والعلوم واالقت�صاد املنزيل.
 .2مت تطبيق هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين 1427هـ.

م�صطلحات الدرا�سة

اخلدمات الطالبية :هي اخلدمات التي تقدمها وت�رشف عليها عمادة �ش�ؤون الطالب
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة ،حيث �إنه يتنا�سب مع طبيعة الدرا�سة،
و�أهدافها.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات كلية الرتبية ،وكلية العلوم وكلية العلوم الزراعية
والأغذية البالغ عددهن ( 3360عمادة القبول والت�سجيل جامعة امللك في�صل.)2007 ،

عينة الدرا�سة

ا�شتقت عينة الدرا�سة من املجتمع الأ�صلي ،وقد بلغت  714طالبة و بن�سبة ()%21.25
من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،وقد مت ا�ستخدام  420ا�ستمارة مثلت ( )%70من جمموع
اال�ستمارات املوزعة وهن من �أجنب على �أداة الدرا�سة �إجابة كاملة بعد ا�ستبعاد غري املكتمل
منها  .وكانت كالتايل 213 :ا�ستمارة لطالبات كلية الرتبية بن�سبة ( 58 ،)%50.7ا�ستمارة
لطالبات كلية العلوم بن�سبة ( ،)%13.8و 149ا�ستمارة لطالبات كلية العلوم الزراعية
والأغذية ق�سم االقت�صاد املنزيل بن�سبة (.)%35.5واجلدول رقم ( )1يو�ضح خ�صائ�ص �أفراد
العينة ح�سب متغريات الدرا�سة على النحو التايل:
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كال�سكن والتغذية والأن�شطة الطالبية وخدمات التوجيه والإر�شاد.
 عمادة �ش�ؤون الطالب :هي �إحدى العمادات امل�ساندة هدفها �إيجاد املناخ املالئم لبقاءالطالب طيلة �سنوات الدرا�سة يف جو نف�سي واجتماعي منا�سب ،عرب توفري برامج الرتفيه
املنا�سبة والت�شجيع على تنمية املهارات و�صقل املواهب الكامنة لديه.
كلية الرتبية� :إحدى كليات جامعة امللك في�صل وت�ضم تخ�ص�صات �أدبية فقط ،ومتنح درجة
البكالوريو�س يف الرتبية.
كلية العلوم� :إحدى كليات جامعة امللك في�صل وت�ضم تخ�ص�صات علمية فقط ،ومتنح درجة
البكالوريو�س يف العلوم.
كلية العلوم الزراعية والأغذية (اقت�صاد منزيل)� :إحدى كليات جامعة امللك في�صل وت�ضم
تخ�ص�صات علمية فقط ،ومتنح درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التالية :تغذية ومناهج
وطرق التدري�س يف االقت�صاد املنزيل.

273
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اجلدول رقم ()1
يو�ضح خ�صائ�ص �أفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة
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املتغريات

الكلية
امل�ستوى
الدرا�سي
مكان ال�سكن

الرتبية
العلوم
علوم زراعية – اقت�صاد منزيل
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
مع الأ�سرة
مع الأقرباء
�سكن الطالبات

العدد
213
58
149
110
74
80
156
363
16
41

الن�سبة
50.7
13.8
35.5
26.2
17.6
19.0
37.1
86.4
3.8
9.8

املجموع
420
%100
420
%100
420
%100
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ي�شري اجلدول رقم (� )1إىل التايل:
� .1أن ن�صف �أفراد عينة الدرا�سة من كلية الرتبية بن�سبة (.)% 50.7
� .2أن الغالبية من �أفراد عينة الدرا�سة يف امل�ستوى الرابع بن�سبة (.)% 37.1
� .3أن ن�سبة عالية من �أفراد عينة الدرا�سة ت�سكن مع الأ�رسة وت�شكل ن�سبة ( )% 86.4من عينة
الدرا�سة.

�أداة الدرا�سة

مت ت�صميم ا�ستبانة الدرا�سة يف �ضوء م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها وت�سا�ؤالتها ووفق الإطار
النظري والدرا�سات ال�سابقة ،وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع معلومات وبيانات من �أفراد
عينة الدرا�سة حول اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات يف جامعة امللك
في�صل ،وتكونت اال�ستبانة من جز�أين رئي�سيني:
الأول :ت�ضمن معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة من حيث ا�سم الكلية ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،وال�سكن.
الثاين :ت�ضمن التايل:
 ( )45عبارة ت�ضمنت مدى وجود اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالباتيف جامعة امللك في�صل وكذلك م�ستوى هذه اخلدمات.
 �س�ؤال مفتوح حول اخلدمات الطالبية اجلامعية املرغوب فيها من قبل الطالبات ومل يتمذكرها يف اال�ستبانة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد مت ا�ستخدام مقيا�س رباعي لتحديد مدى وجود اخلدمة كالتايل (موجودة ،موجودة
�إىل حد ما ،غري موجودة ،ال �أدري) ،وقد اعتمدت الباحثتان على احلدود التالية :تكون
اخلدمة موجودة� ،أو موجودة �إىل حد ما ،عندما يكون املتو�سط احل�سابي ( )2.5وما فوق.
وتكون اخلدمة غري موجودة �أو ال �أدري عندما يكون املتو�سط احل�سابي ( )2.49وما دون.
ومقيا�س ليكرت ( )Likertاخلما�سي لتحديد م�ستوى اخلدمة كالتايل( :ممتازة ،جيد جدا،
جيد� ،ضعيفة ،لي�س لدي ر�أي) .وقد اعتمدت الباحثتان على احلدود التالية:يكون م�ستوى
جيدا جدا عندما يكون
اخلدمة ممتا ًزا عندما يكون املتو�سط احل�سابي ( )4.5وما فوق ،و ً
وجيدا عندما يكون املتو�سط احل�سابي (� )3.49إىل
املتو�سط احل�سابي (� )3.5إىل (،)4.49
ً
( ،)2.5و�ضعيفًا �أو لي�س لدي ر�أي عندما يكون املتو�سط احل�سابي ( )2.49وما دون.
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ا�ستخدمت الباحثتان برنامج  SPSSالإح�صائي من خالل الأ�ساليب الإح�صائية التالية:
 .1الن�سب املئوية.
 .2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 .3اختبار “� ”ANOVAأحادي التباين.

½

الأ�ساليب الإح�صائية

f
`

مت ا�ستخدام معادلة �ألفا ( )αكرونباخ ( )Cronbach Alphaللت�أكد من ثبات اال�ستبانة.
وقد بلغ معامل الثبات لعبارات وجود اخلدمة ( ،)0.89ومعامل ثبات م�ستوى اخلدمة
( ،)0.95مما ي�شري �إىل �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية ،متكن من ا�ستخدامها لأغرا�ض
الدرا�سة.

```Y

ثبات اال�ستبانة

`d G h ``Ç`»`d G

اعتمدت الباحثتان يف تقدير �صدق اال�ستبانة على �صدق املحكمني ،حيث مت عر�ض
اال�ستبانة على �سبعة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف كلية الرتبية بجامعة امللك في�صل ،من
�أجل مراجعتها و�إبداء مالحظاتهم حول تعديل فقراتها مبا يالئم الهدف من الدرا�سة ،وبناء
على مالحظة ال�سادة املحكمني ،قامت الباحثتان با�ستبعاد بع�ض العبارات ،وتعديل �صياغة
بع�ضها ،واخت�صار ودمج بع�ضها الآخر .بعد �إجراء التعديالت املقرتحة.

10

`¡U

�صدق اال�ستبانة
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د .اجلوهرة بوب�شيت ،د .فايزة احلمادي

 .4اختبار توكي .Tukey
 .5اختبار �شيفيه .Scheffe

عر�ض النتائج و مناق�شتها
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على ما يلي“ :ما اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات
كما تراها طالبات جامعة امللك في�صل؟”.
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة
اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات مرتبة تنازلي ًا وفق املتو�سط احل�سابي
واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات الطالبات عن اخلدمات التي
تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات مرتبة تنازليا وفق املتو�سط احل�سابي (ن=)420
م

عبارات وجود اخلدمة

1

توفر اجلامعة مركز للخدمات الطالبية داخل �أق�سام الطالبات (ت�صوير� ،أدوات مكتبية
وقرطا�سية ... ،الخ)
توفر اجلامعة مطافىء للحريق يف جميع مباين اجلامعة
تقدم اجلامعة املكاف�آت الطالبية ب�صورة منتظمة
توزع اجلامعة من�شورات و�أدلة للطالبات اجلدد لتعريفهن بلوائح اجلامعة وخدماتها
و�أن�شطتها
يوجد ن�شرات ومطويات و�صحف تن�شر داخل احلرم اجلامعي ت�شارك فيها الطالبات
حما�ضرات ثقافية وتوعوية يف خمتلف املجاالت
برنامج توجيهي �إر�شادي للطالبات اجلدد يف بداية كل عام درا�سي
برامج للأن�شطة الدينية
خدمة الفحو�صات الطبية للطالبات اجلدد
توفر اجلامعة م�صلى مريح ومهي�أ للطالبات
كافيترييا داخل �أق�سام الطالبات تقدم وجبات خفيفة على مدار ال�ساعة
ي�شارك اع�ضاء هيئة التدري�س الن�سائية يف الأن�شطة الطالبية
يوجد باجلامعة مطعم جمهز بالو�سائل ال�ضرورية ومبوا�صفات �صحية ومنا�سبة
�سكن جماين للطالبات املغرتبات
وجبات الطعام الرئي�سية متوازنة يف الكافترييا
توفر اجلامعة اخلدمات الطبية املنتظمة جلميع الطالبات
�أماكن ا�سرتاحة منا�سبة ب�أق�سام الطالبات
تدعو اجلامعة بع�ض ال�شخ�صيات املتميزة للم�شاركة يف الأن�شطة الطالبية

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.55

0.62

3.43
3.36

0.84
0.70

3.18

0.89

3.15
3.13
3.12
3.07
3.05
2.94
2.93
2.93
2.91
2.90
2.80
2.78
2.78
2.74

0.89
0.92
0.89
0.92
1.06
0.78
0.82
1.07
0.83
1.22
0.84
1.01
0.78
1.03

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()2
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ي�شري اجلدول رقم (� )2إىل التايل:
 �أفادت تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة عن اخلدمات الطالبية املوجودة يف جامعة امللكفي�صل التي ترتاوح متو�سطاتها من (� )3.55إىل ( )2.55كالتايل :توفر اجلامعة مرك ًزا
للخدمات الطالبية داخل �أق�سام الطالبات (ت�صوير ،و�أدوات مكتبية وقرطا�سيه� ...،إلخ)،

½

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2.19
2.17
2.16
2.12
2.08
2.06
2.06
2.01
2.00
1.98
1.95
1.90
1.82
1.81
1.79
1.75
1.66

0.82
1.10
1.15
0.65
0.77
1.00
0.80
1.15
0.62
0.79
1.04
1.06
1.07
1.05
0.85
1.07
0.88
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2.20

0.80
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f
`

26
27

2.32
2.26

0.94
0.81
```Y

25

2.42

0.83
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19
20
21
22
23
24

خدمة االنرتنت الال�سلكي داخل �أق�سام الطالبات
مواقع لبع�ض اال�سرتاحات ال�صغرية التي تقدم القهوة وامل�شروبات املتنوعة
مركز للإر�شاد والتوجيه الطالبي
فرع بنكي يقدم خدمات متكاملة للطالبات داخل �أق�سام الطالبات
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املتفوقات
خدمة الطب الوقائي للطالبات من خالل املحا�ضرات والتوعية امل�ستمرة
برامج وخدمات االختبارات الت�شخي�صية مل�ساعدة الطالبات على تقرير نوعية
التخ�ص�ص الالتي يرغنب االلتحاق به
برامج و�أن�شطة ت�ساعد الطالبات على تطوير بع�ض املهارات القيادية
ترحب اجلامعة باقرتاحات الطالبات حول الوجبات
توجد جلان من الطالبات القدميات مل�ساعدة الطالبات اجلدد وتعريفهن على جمتمع
اجلامعة وخدماتها
خدمة التو�صيل املجاين للطالبات
خدمة الت�شغيل الطالبي مبقابل �أجر مادي
�سكن الطالبات مهي�أ للدرا�سة الفعالة
رحالت ترفيهية وثقافية للطالبات
برامج خا�صة عالجية لإتقان املهارات الدرا�سية
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املعوقات
خدمات اال�ست�شارات النف�سية للطالبات
�سكن الطالبات مهي�أ وجمهز بالغرف املريحة واملطابخ ال�صغرية
توفر اجلامعة رو�ضة اطفال داخلية لالمهات من الطالبات
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املتعرثات
رعاية �صحية طارئة يف غري �أوقات الدوام الر�سمي
توفر اجلامعة وحدة اال�سعافات االولية يف كل وحدة �سكنية للطالبات
كافترييا جمهزة ب�سكن الطالبات
موظفات لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ب�سكن الطالبات
مركز ريا�ضي جمهز باالدوات الريا�ضية ملمار�سة االن�شطة املتعددة ب�سكن الطالبات
غرف خا�صة للدرا�سة و الإ�ستذكار ب�سكن الطالبات
خدمة الإنرتنت ب�سكن الطالبات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.02
2.65
0.78
2.59
1.03
2.55
1.03
2.49
1.09
2.45
1.02
2.42
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د .اجلوهرة بوب�شيت ،د .فايزة احلمادي

وتوفر اجلامعة مطافئ للحريق يف جميع مباين اجلامعة ،وتقدم اجلامعة املكاف�آت الطالبية
ب�صورة منتظمة ،وتوزع اجلامعة من�شورات و�أدلة للطالبات اجلدد لتعريفهن بلوائح اجلامعة
وخدماتها و�أن�شطتها ،ويوجد ن�رشات ومطويات و�صحف تن�رش داخل احلرم اجلامعي ت�شارك
فيها الطالبات ،وحما�رضات ثقافية وتوعية يف خمتلف املجاالت ،وبرنامج توجيهي �إر�شادي
للطالبات اجلدد يف بداية كل عام درا�سي ،وبرامج للأن�شطة الدينية ،وخدمة الفحو�صات
الطبية للطالبات اجلدد ،وتوفر اجلامعة م�صلى مريح ومهي أ� للطالبات ،وكافيترييا داخل �أق�سام
الطالبات تقدم وجبات خفيفة على مدار ال�ساعة ،وي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س الن�سائية
يف الأن�شطة الطالبية ،ويوجد باجلامعة مطعم جمهز بالو�سائل ال�رضورية ومبوا�صفات �صحية
ومنا�سبة ،و�سكن جماين للطالبات املغرتبات ،ووجبات الطعام الرئي�سية متوازنة يف الكافترييا،
وتوفر اجلامعة اخلدمات الطبية املنتظمة جلميع الطالبات ،و�أماكن ا�سرتاحة منا�سبة ب�أق�سام
الطالبات ،وتدعو اجلامعة بع�ض ال�شخ�صيات املتميزة للم�شاركة يف الأن�شطة الطالبية،
وخدمة الإنرتنت الال�سلكي داخل �أق�سام الطالبات ،ومواقع لبع�ض اال�سرتاحات ال�صغرية
التي تقدم القهوة وامل�رشوبات املتنوعة ،ومرك ًزا للإر�شاد والتوجيه الطالبي.
 كما �أفادت تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة عن اخلدمات الطالبية غري املوجودة التي وقعتمتو�سطاتها احل�سابية من ( )2.49وما دون وهي كالتايل :فرع بنكي يقدم خدمات متكاملة
للطالبات داخل �أق�سام الطالبات ،وبرامج خا�صة لرعاية الطالبات املتفوقات ،وخدمة الطب
الوقائي للطالبات من خالل املحا�رضات والتوعية امل�ستمرة ،وبرامج وخدمات االختبارات
الت�شخي�صية مل�ساعدة الطالبات على تقرير نوعية التخ�ص�ص الذي يرغنب يف االلتحاق به،
وبرامج و�أن�شطة ت�ساعد الطالبات على تطوير بع�ض املهارات القيادية ،وترحب اجلامعة
باقرتاحات الطالبات حول الوجبات ،وتوجد جلان من الطالبات القدميات مل�ساعدة الطالبات
اجلديدات وتعريفهن على جمتمع اجلامعة وخدماتها ،خدمة التو�صيل املجاين للطالبات،
خدمة الت�شغيل الطالبي مبقابل �أجر مادي ،و�سكن الطالبات مهي أ� للدرا�سة الفعالة ،ورحالت
ترفيهية وثقافية للطالبات ،وبرامج خا�صة عالجية لإتقان املهارات الدرا�سية ،وبرامج خا�صة
لرعاية الطالبات املعوقات ،وخدمات اال�ست�شارات النف�سية للطالبات ،و�سكن الطالبات مهي�أ
وجمهز بالغرف املريحة واملطابخ ال�صغرية ،وتوفر اجلامعة رو�ضة �أطفال داخلية للأمهات من
الطالبات ،وبرامج خا�صة لرعاية الطالبات املتعرثات ،ورعاية �صحية طارئة يف غري �أوقات
الدوام الر�سمي ،وتوفر اجلامعة وحدة الإ�سعافات الأولية يف كل وحدة �سكنية للطالبات،
وكافترييا جمهزة ب�سكن الطالبات ،وموظفات لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ب�سكن الطالبات،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جمه ًزا بالأدوات الريا�ضية ملمار�سة الأن�شطة املتعددة ب�سكن الطالبات ،وغرفًا
ومرك ًزا
ريا�ضيا ّ
ًّ
خا�صة للدرا�سة و اال�ستذكار ب�سكن الطالبات ،وخدمة الإنرتنت ب�سكن الطالبات.
 �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اخلدمات الطالبية التي تقدمها جامعة امللك في�صل للطالبات هي 21خدمة من بني  45خدمة بن�سبة  %46تقريبا.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3.45

1.18

3.38
3.33
3.30
3.18

1.13
1.18
1.18
1.26

3.18

1.06

3.16
2.99
2.98
2.96
2.83
2.79

1.12
1.19
1.19
1.24
1.17
1.17
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1

توفر اجلامعة مطافئ للحريق يف جميع املباين
يوجد ن�شرات ومطويات و�صحف تن�شر داخل احلرم اجلامعي ت�شارك فيها
الطالبات
تقدم اجلامعة املكاف�آت الطالبية ب�صورة منتظمة
توزع اجلامعة من�شورات و�أدلة للطالبات اجلدد لتعريفهن بلوائح اجلامعة وخدماتها
و�أن�شطتها
حما�ضرات ثقافية وتوعوية يف خمتلف املجاالت
برامج للأن�شطة الدينية
ي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س الن�سائية يف الأن�شطة الطالبية
خدمة الفحو�صات الطبية للطالبات اجلدد
توفر اجلامعة مركز للخدمات الطالبية داخل �أق�سام الطالبات (ت�صوير� ،أدوات
مكتبية وقرطا�سيه ...،الخ)
برنامج توجيهي �إر�شادي للطالبات اجلدد يف بداية كل عام درا�سي
تدعو اجلامعة بع�ض ال�شخ�صيات املتميزة للم�شاركة يف الأن�شطة الطالبية
توفر اجلامعة اخلدمات الطبية املنتظمة جلميع الطالبات
خدمة الإنرتنت الال�سلكي داخل �أق�سام الطالبات
فرع بنكي يقدم خدمات متكاملة للطالبات داخل �أق�سام الطالبات
خدمة الطب الوقائي للطالبات من خالل املحا�ضرات والتوعية امل�ستمرة

f
`

م

عبارات م�ستوى اخلدمة

املتو�سط
احل�سابي
3.74

االنحراف
املعياري
1.22

```Y

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات الطالبات عن م�ستوى اخلدمات
التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات مرتبة تنازليا (ن=)420

10

`d G h ``Ç`»`d G

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على ما يلي“ :ما م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة
�ش�ؤون الطالبات كما تراها طالبات جامعة امللك في�صل؟”.
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة
م�ستوى اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات مرتبة تنازليا واجلدول رقم
( )3يو�ضح ذلك.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين
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تابع اجلدول رقم ()3
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م

عبارات م�ستوى اخلدمة

16
17
18
19
20
21

�أماكن ا�سرتاحة منا�سبة ب�أق�سام الطالبات
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املتفوقات
توفر اجلامعة م�صلى مريح ومهي�أ للطالبات
مواقع لبع�ض اال�سرتاحات ال�صغرية التي تقدم القهوة وامل�شروبات املتنوعة
برامج و�أن�شطة ت�ساعد الطالبات على تطوير بع�ض املهارات القيادية
يوجد باجلامعة مطعم جمهز بالو�سائل ال�ضرورية ومبوا�صفات �صحية ومنا�سبة
برامج وخدمات االختبارات الت�شخي�صية مل�ساعدة الطالبات على تقرير نوعية
التخ�ص�ص الالتي يرغنب االلتحاق به
مركز للإر�شاد والتوجيه الطالبي
كافيترييا داخل �أق�سام الطالبات تقدم وجبات خفيفة على مدار ال�ساعة
خدمة الت�شغيل الطالبي مبقابل �أجر مادي
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املعوقات
وجبات الطعام الرئي�سية متوازنة يف الكافترييا.
�سكن جماين للطالبات املغرتبات
خدمة التو�صيل املجاين للطالبات
توجد جلان من الطالبات القدميات مل�ساعدة الطالبات اجلدد وتعريفهن على جمتمع
اجلامعة وخدماتها
رعاية �صحية طارئة يف غري �أوقات الدوام الر�سمي
برامج خا�صة عالجية لإتقان املهارات الدرا�سية
ترحب اجلامعة باقرتاحات الطالبات حول الوجبات
رحالت ترفيهية وثقافية للطالبات
توفر اجلامعة وحدة الإ�سعافات الأولية يف كل وحدة �سكنية للطالبات
توفر اجلامعة رو�ضة �أطفال داخلية للأمهات من الطالبات
خدمات اال�ست�شارات النف�سية للطالبات
برامج خا�صة لرعاية الطالبات املتعرثات
�سكن الطالبات مهي�أ للدرا�سة الفعالة
غرف خا�صة للدرا�سة و اال�ستذكار ب�سكن الطالبات
كافترييا جمهزة ب�سكن الطالبات
خدمة االنرتنت ب�سكن الطالبات
�سكن الطالبات مهي�أ وجمهز بالغرف املريحة واملطابخ ال�صغرية
موظفات لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ب�سكن الطالبات
مركز ريا�ضي جمهز بالأدوات الريا�ضية ملمار�سة الأن�شطة املتعددة ب�سكن الطالبات

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

املتو�سط
احل�سابي
2.74
2.74
2.68
2.66
2.65
2.62

االنحراف
املعياري
0.88
1.30
0.91
0.98
1.10
0.94

2.62

1.03

2.60
2.59
2.52
2.52
2.51
2.51
2.49

1.11
0.95
1.17
1.26
0.90
1.27
1.04

2.48

1.09

2.48
2.45
2.44
2.40
2.38
2.36
2.34
2.30
2.28
2.19
2.19
2.17
2.16
2.14
2.10

1.16
1.04
0.93
0.95
1.14
0.95
0.98
1.04
1.15
1.14
1.12
1.08
1.13
1.10
1.02

ي�شري اجلدول رقم (� )3إىل التايل:
� -أن اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات وم�ستوى خدماتها جيد جداً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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وقد بلغ متو�سطها ( )3.5و�أعلى هي :توفر اجلامعة مطافئ للحريق يف جميع املباين ،ويوجد
ن�رشات ومطويات و�صحف تن�رش داخل احلرم اجلامعي ت�شارك فيها الطالبات.
 �أن اخلدمات الطالبية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات وم�ستوى خدماتها جيد وقدبلغ متو�سطها بني ( )3.49( – )2.50هي كالتايل :تقدم اجلامعة املكاف�آت الطالبية ب�صورة
منتظمة ،وتوزع اجلامعة من�شورات و�أدلة للطالبات اجلديدات لتعريفهن بلوائح اجلامعة
وخدماتها و�أن�شطتها ،وحما�رضات ثقافية وتوعية يف خمتلف املجاالت ،وبرامج للأن�شطة
الدينية ،وي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س الن�سائية يف الأن�شطة الطالبية ،وخدمة الفحو�صات
الطبية للطالبات اجلديدات ،وتوفر اجلامعة مرك ًزا للخدمات الطالبية داخل �أق�سام الطالبات
(ت�صوير� ،أدوات مكتبية وقرطا�سيه� ... ،إلخ) ،وبرنامج توجيهي �إر�شادي للطالبات
اجلديدات يف بداية كل عام درا�سي .وتدعو اجلامعة بع�ض ال�شخ�صيات املتميزة للم�شاركة يف
الأن�شطة الطالبية ،وتوفر اجلامعة اخلدمات الطبية املنتظمة جلميع الطالبات ،خدمة االنرتنت
الال�سلكي داخل �أق�سام الطالبات ،وفرع بنكي يقدم خدمات متكاملة للطالبات داخل
�أق�سام الطالبات ،وخدمة الطب الوقائي للطالبات من خالل املحا�رضات والتوعية امل�ستمرة،
و�أماكن ا�سرتاحة منا�سبة ب�أق�سام الطالبات ،وبرامج خا�صة لرعاية الطالبات املتفوقات ،وتوفر
مريحا ومهي أ� للطالبات ،ومواقع لبع�ض اال�سرتاحات ال�صغرية التي تقدم القهوة
اجلامعة م�صلى ً
وامل�رشوبات املتنوعة ،وبرامج و�أن�شطة ت�ساعد الطالبات على تطوير بع�ض املهارات القيادية،
ويوجد باجلامعة مطعم جمهز بالو�سائل ال�رضورية ومبوا�صفات �صحية ومنا�سبة ،وبرامج
وخدمات االختبارات الت�شخي�صية مل�ساعدة الطالبات على تقرير نوعية التخ�ص�ص الذي
يرغنب االلتحاق به ،ومركز للإر�شاد والتوجيه الطالبي ،وكافيترييا داخل �أق�سام الطالبات
تقدم وجبات خفيفة على مدار ال�ساعة ،وخدمة الت�شغيل الطالبي مبقابل �أجر مادي ،وبرامج
خا�صة لرعاية الطالبات املعوقات ،وجبات الطعام الرئي�سة متوازنة يف الكافترييا .و�سكن
جماين للطالبات املغرتبات.
 و�أفادت تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة عن اخلدمات التي م�ستواها �ضعيف وتبلغمتو�سطاتها احل�سابية ( )2.49وما دون وهي كالتايل :خدمة التو�صيل املجاين للطالبات،
وتوجد جلان من الطالبات القدميات مل�ساعدة الطالبات اجلديدات وتعريفهن على جمتمع
اجلامعة وخدماتها ،ورعاية �صحية طارئة يف غري �أوقات الدوام الر�سمي ،وبرامج خا�صة
عالجية لإتقان املهارات الدرا�سية ،وترحب اجلامعة باقرتاحات الطالبات حول الوجبات،
ورحالت ترفيهية وثقافية للطالبات ،وتوفر اجلامعة وحدة الإ�سعافات الأولية يف كل وحدة
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�سكنية للطالبات ،وتوفر اجلامعة رو�ضة �أطفال داخلية للأمهات من الطالبات ،وخدمات
اال�ست�شارات النف�سية للطالبات ،وبرامج خا�صة لرعاية الطالبات املتعرثات ،و�سكن الطالبات
مهي�أ للدرا�سة الفعالة ،وغرف خا�صة للدرا�سة و اال�ستذكار ب�سكن الطالبات كافترييا جمهزة
ب�سكن الطالبات ،وخدمة الإنرتنت ب�سكن الطالبات ،و�سكن الطالبات مهي أ� وجمهز بالغرف
املريحة واملطابخ ال�صغرية ،وموظفات لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ب�سكن الطالبات ،ومركز
ريا�ضي جمهز بالأدوات الريا�ضية ملمار�سة الأن�شطة املتعددة ب�سكن الطالبات .
 �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى اخلدمات الطالبية التي تقدمها جامعة امللك في�صلللطالبات ترتاوح ما بني جيد جدا ( )%9من اخلدمات وجيد ( )%58من اخلدمات.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
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ن�ص ال�س�ؤال الثالث على ما يلي“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه اخلدمات
الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات تبع ًا ملتغري (الكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي،
ومكان ال�سكن)” .واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()4
ً
اختبار (ف) للفروق جتاه وجود اخلدمات الطالبية اجلامعية تبعا ملتغري
(الكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ومكان ال�سكن)
م�صادر التباين درجات احلرية
املتغريات
2
بني املجموعات
417
داخل املجموعات
الكلية
419
املجموع
3
بني املجموعات
416
امل�ستوى الدرا�سي داخل املجموعات
419
املجموع
2
بني املجموعات
417
مكان ال�سكن داخل املجموعات
419
املجموع

جمموع املربعات متو�سط املربعات قيمة ف م�ستوى
الداللة
573.30
1.146.60
0.15 1.91
299.44
124.864.91
126.011.51
604.89
1.814.67
0.11 2.03
298.55
124.196.84
126.011.51
2.675.64
5.351.28
0.00 9.25
289.35
120.660.24
126.011.51

ي�شري اجلدول رقم (� )4إىل التايل:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه وجود اخلدمات الطالبية اجلامعية تبع ًا ملتغرييالكلية وامل�ستوى الدرا�سي.
 -توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه وجود اخلدمات الطالبية اجلامعية تبعا ملتغري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مكان ال�سكن وقد �أو�ضح اختبار توكي �أن �سبب الفروق من الطالبات املقيمات يف �سكن
الطالبات .وهذه النتيجة منطقية حيث �إنّ الطالبات املقيمات يف �سكن الطالبات يفتقدن
اخلدمات الطالبية كما �أفادت تقديراتهن عن اخلدمات التي م�ستواها �ضعيف وغري متوافرة
هي �أن �سكن الطالبات مهي�أ للدرا�سة الفعالة ،وغرف خا�صة للدرا�سة و اال�ستذكار ب�سكن
الطالبات ،وكافترييا جمهزة ب�سكن الطالبات ،وخدمة الإنرتنت ب�سكن الطالبات ،و�سكن
الطالبات مهي�أ وجمهز بالغرف املريحة واملطابخ ال�صغرية ،وموظفات لتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية ب�سكن الطالبات ،ومركز ريا�ضي جمهز بالأدوات الريا�ضية ملمار�سة الأن�شطة
املتعددة ب�سكن الطالبات.
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ي�شري اجلدول رقم (� )5إىل التايل:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية تبع ًا ملتغرييالكلية ومكان ال�سكن.
 -توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية تبع ًا ملتغري

f
`

م�صادر التباين درجات احلرية جمموع املربعات متو�سط املربعات قيمة ف م�ستوى
املتغريات
الداللة
1.702.96
3.405.91
2
بني املجموعات
0.10 2.30
740.10
308.620.49
417
داخل املجموعات
الكلية
312.026.41
419
املجموع
1.969.32
5.907.95
3
بني املجموعات
0.05 2.68
735.86
306.118.46
416
امل�ستوى الدرا�سي داخل املجموعات
312.026.41
419
املجموع
372.44
744.89
2
بني املجموعات
0.61 0.50
746.48
311.281.52
417
داخل املجموعات
مكان ال�سكن
312.026.41
419
املجموع

```Y

اجلدول رقم ()5
اختبار (ف) للفروق جتاه م�ستوى اخلدمات الطالبية اجلامعية تبعا ملتغري
(الكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ومكان ال�سكن)

`¡U

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على ما يلي“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية جتاه م�ستوى
اخلدمات الطالبية اجلامعية التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالبات تبع ًا ملتغري (الكلية ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،ومكان ال�سكن)”؟ .واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.
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امل�ستوى الدرا�سي .وقد �أ�شار اختبار توكي �إىل �أن �سبب الفروق ارتفاع متو�سط طالبات
امل�ستوى الدرا�سي الثاين عن بقية املتو�سطات .وهذه النتيجة �أي�ضا منطقية حيث تو�ضح �أن
الطالبات يف ال�سنة الأوىل اجلامعية ال ميكنهن حتديد م�ستوى اخلدمات الطالبية املقدمة لهن
حيث �إنهن حديثات عهد باجلامعة ،ويف ال�سنة الثانية ميكنهن البحث عن اخلدمات الطالبية
لال�ستفادة منها.

تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج تو�صي الباحثتان بالتايل:
 �رضورة توفري خدمات طالبية متكاملة للطالبات داخل �أق�سام الطالبات يقدم خدماتهجلميع الطالبات ومن بينهن طالبات ال�سكن.
 توفري برامج خا�صة لرعاية الطالبات املتفوقات واملوهوبات. تهيئة �سكن الطالبات بحيث تتوافر فيه مقومات الإقامة املريحة ،وتزويده بالإمكاناتاملالئمة للتح�صيل العلمي ال�سليم.
 �رضورة االهتمام بالأن�شطة الطالبية و�رضورة تنوعها ،بحيث حتقق التوازن يف مظاهرالنمو املختلفة ،اجل�سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والدينية.
 دعم مركز الإر�شاد والتوجيه الطالبي ب�أخ�صائيات يف النواحي الرتبوية والنف�سيةواالجتماعية ،وت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س للم�شاركة لال�ستفادة من جهودهم وخرباتهم
يف هذا املجال.

املراجع

�أحمد ،مروة (1421هـ)� .أ�سباب �ضياع وقت الطالب يف اجلامعات الأردنية من وجهة نظر
الطلبة �أنف�سهم ،جملة احتاد اجلامعات العربية.41-39 ،)4(38 ،
ال�صائغ ،حممد ح�سن (1413هـ) .التوجيه والإر�شاد الطالبي درا�سة لنماذج من التجارب العاملية.
جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية :مركز البحوث الرتبوية والنف�سية.
الكاظمي ،زهري �أحمد ( .)1990املدخل �إىل �ش�ؤون الطالب يف التعليم العايل ،املفهوم – الن�شاطات
 الأ�س�س التنظيمية .مكة الكرمة :مطابع ال�صفا.بوب�شيت ،اجلوهرة ابراهيم (1425هـ) .العوامل امل�ؤدية �إىل تدين املعدل الرتاكمي للطالبات
كما تراها طالبات كلية الرتبية وكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة امللك في�صل.
املجلة العلمية جامعة امللك في�صل.244-242 ،)6(1 ،
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جامعة امللك عبدالعزيز (1400هــ) .تو�صيات الندوة الأوىل لعمادات �ش�ؤون الطالب يف جامعات
اململكة ،بجامعة امللك عبد العزيز  30-28حمرم ،بجدة.
جامعة امللك في�صل (1406هــ) .تو�صيات الندوة ال�سابعة لعمادات �ش�ؤون الطالب يف جامعات
اململكة .واقع الأن�شطة الطالبية وتطويرها .ورقة مقدمة للندوة العلمية املنعقدة بجامعة
امللك في�صل يف الفرتة من  30-28رجب ،الإح�ساء.
جامعة امللك في�صل (1422هـ) ،التقرير ال�سنوي لعمادة �ش�ؤون الطالب .اململكة العربية
ال�سعودية :جامعة امللك في�صل.
جامعة امللك في�صل ( ،)2007عمادة القبول و الت�سجيل .اململكة العربية ال�سعودية :جامعة
امللك في�صل.
عبد احلميد ،حممد فايق ( .)1985اجتاهات الطالبات نحو م�شكالت احلياة اجلامعية .القاهرة:
مكتبة نه�ضة ال�رشق.
عمار ،حامد ( .)1996درا�سات يف الرتبية والثقافة  -اجلامعة بني الر�سالة وامل�ؤ�س�سة .القاهرة:
مكتبة الدار العربية للكتاب.
عي�سى� ،أحمد عبد الرحمن (1399هـ)� .سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية .الريا�ض:
دار اللواء للن�رش والتوزيع.
معمور ،مال عبد املنان (1415هـ) .درا�سة تقوميية حتليلية ملدى فاعلية برنامج الإر�شاد والنف�سي
والتوجيه املهني لإعداد املر�شدين .جامعة �أم القرى :مركز البحوث الرتبوية والنف�سية.
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن الآثار النف�سية ،وال�صحية ،واالجتماعية ال�ستخدام
املعلمني للإنرتنت  ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )360معلم ًا ومعلمة ( )210معلم ًا و
( )150معلمةً ,مت اختيارهم بالطريقة املتي�رسة من منطقة �أبوظبي التعليمية للعام الدرا�سي
 2008 /2007م .وقد قام الباحثون بت�صميم �أداة لغر�ض جمع البيانات والإجابة عن
الت�سا�ؤالت بعد التحقق من �صدقها وثباتها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ُتعزى لأثر اجلن�س يف املجالني االجتماعي والنف�سي ول�صالح الذكور ،يف حني
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف جمال الآثار ال�صحية ،يف حني �أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ُتعزى لأثر اجلن�س يف درجة اال�ستخدام اليومي والأ�سبوعي للإنرتنت
ل�صالح املعلمني واال�ستخدام ال�شهري للإنرتنت ل�صالح املعلمات .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
عدد من التو�صيات ذات ال�صلة بالبحث.
الكلمات املفتاحية :الآثار النف�سية ،الآثار ال�صحية ،الآثار االجتماعية ،الإنرتنت.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/12/18 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/5/16 :م
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This study aimed at investigating the psychological, healthy and social effects of using the Internet from Teachers. The sample of the study consisted
of (360) teachers (210 males and 150 females) selected randomly from Abu
Dhabi Educational district for the academic year 2007/ 2008 A.D.
The researchers used a questionnaire to collect data after examined its validity and reliability.
The results revealed that there were statistically significant differences due
to gender in both social and psychological domains and in favor of males.
Whereas; there was no statistically significant differences related to health
field. Also, there were statistically significant differences due to gender in using the Internet daily and weekly (in favor of males) and monthly (in favor of
males).
There was a number of recommendations related to this study.
Key words: psychological effects, healthy effects, social effects, internet.
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زياد وليد عبابنـه
منطقة �أبوظبي التعليمية
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مقدمة

تقدم علمي كبري ،وثورة معلوماتية هائلة ،وذلك لتعدد
�ساهمت الإنرتنت ب�إحداث
ٍ
اخلدمات التي تقدمها للم�ستخدمني متمثل ًة بالربيد الإلكرتوين ،والقوائم الربيدية ،واملحادثة،
وال�شبكة العنكبوتية ،وجمموعات الأخبار ،وبروتوكول نقل امللفات ،واالت�صاالت عن
بعد (عبابنة .)2003 ،مما جعل ا�ستخداماتها �رضورة حياتية تخدم جميع جوانب احلياة:
الزراعية ،وال�صحية ،والهند�سية ،وال�صناعية ،وال�سياحية ،والتجارية ،والتعليمية .وغريها من
املجاالت ).(Aldalalah & Foug, 2008
وي�شري عتيق (� )2000إىل �أن الإنرتنت تخدم املجال االجتماعي لأنها توفر جما ًال للتوا�صل
بني الأ�شخا�ص بطرق خمتلفة منها :الكتابية (الن�صية) ،وال�صوتية ،وال�صوتية املرئية .وما توفره
الإنرتنت من و�سائل الراحة والرتفيه والت�سلية والرتويح عن النف�س (Stella & Leung,
.)2003

كما �أ�شارت القاعود (� )2006إىل �أن الإنرتنت تعطي جماال للأفراد للتعبري عن �آرائهم
واجتاهاتهم وبكل حرية ودميقراطية بعيدا عن ال�ضغوط االجتماعية وال�سيا�سية .ويف املجال
االقت�صادي قدمت الإنرتنت للأفراد القدرة على الت�سوق من مناطق خمتلفة من العامل ،ويف
نف�س الوقت �أعطت �أ�صحاب ال�رشكات القدرة على الإعالن عن منتجاتهم من خاللها،
حيث حققت ما يعرف بالتجارة الإلكرتونية ،بالإ�ضافة لتجارة الأ�سهم والبور�صة (ال�رصن
وتعد الإنرتنت تربة خ�صبة لن�رش القيم الدينية والأخالقية وذلك من
وعبد اللطيفّ .)2006 ،
خالل �إن�شاء املواقع الدينية والأخالقية والتوا�صل مع الأ�شخا�ص لتعزيز هذه القيم (�أبوعطية
وامل�شهداين.)2004 ،
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م�صدرا للمعرفة والتعلم �إال �أن لها العديد من ال�سلبيات
وعلى الرغم من كل ما مييز الإنرتنت
ً
التي تزيد من حتفظ بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �إدخالها مل�ؤ�س�ساتها ،حيث تعد املعلومات
املتوافرة على �شبكة الإنرتنت لي�ست ذات م�صداقية عالية كونها ال تخ�ضع للرقابة (Keltner,
 .)1998كما ينعك�س الإفراط يف ا�ستخدام الإنرتنت على اجلوانب ال�سلوكية االجتماعية
للم�ستخدمني فتجعلهم يف عزلة اجتماعية ،وحتول دون م�شاركتهم يف تبادل الآراء وحل
امل�شكالت الأ�رسية واالجتماعية في�صبح امل�ستخدم منعزال �أ�رسيا واجتماعي ًا(Fenglin,Linyan,
 .(Tieqiao & Xueping, 2007كما يحدث الإفراط يف ا�ستخدام الإنرتنت متاعب ج�سمية
و�إرهاقا نف�سي ًا كبرياً مما ينعك�س على الأداء الوظيفي والتعليمي (باكو�ش.)2007 ،
و�أكد �أبو جدي (� )2004أن الإنرتنت قد ت�ستغل يف ن�رش الرذيلة والف�ساد الأخالقي بني
ال�شباب من خالل دخولهم �إىل مواقع م�شبوهة وغري مرغوب فيها اجتماعي ًا وديني ًا ،واملتمثل
يف ارتياد منتديات احلوار والدرد�شة ،واالرتباطات العاطفية بغر�ض الت�سلية والتالعب
بعواطف الآخرين حيث يخفون اال�سم ،والعمر ،واحلالة االجتماعية ،واجلن�سية .فالغالبية
منهم يعي�ش يف عامل اخليال وما ي�صحبه من �إرهاق ،وت�شوي�ش يف الأفكار ،والرنفزة ال�رسيعة،
وفقدان مهارات االت�صال ،واالنطواء ،والالمباالة  ،والقلق النف�سي ،و�ضعف الرتكيز،
والكبت النف�سي ،وتظهر حالة من الأرق واالنف�صال النف�سي ،والعي�ش و�سط الأوهام وبناء
العالقات اخليالية.
وي�شعر م�ستخدم الإنرتنت ب�أنه يف حالة قلق وتوتر حني يف�صل الكمبيوتر عن الإنرتنت،
يف حني ي�شعر ب�سعادة بالغة وراحة نف�سية حني يعود �إىل ا�ستخدامه ،كما �أنه يف حالة ترقب
دائم لفرتة اال�ستخدام القادمة ،وال ي�شعر امل�ستخدم بالوقت حني يكون على ال�شبكة ،وقد
ت�سبب الكثري من امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية والعملية .ويحتاج م�ستخدم الإنرتنت
�إىل فرتات �أطول و�أطول من اال�ستخدام؛ لي�شبع رغبته كما �أن جميع حماوالته للإقالع عن
وكثريا ما ت�ستخدم الإنرتنت و�سيلة للهروب من م�شكالته
اال�ستخدام املفرط تبوء بالف�شل،
ً
اخلا�صة( ،فرح. )2004 ،
وي�شري جاردنر (� )Gardner, 2000إىل �أن اال�ستخدام املفرط للإنرتنت واملتكرر لفرتة
طويلة ،ي�ؤثر يف ال�صحة ،والعالقات االجتماعية ،والنفقات املادية ،وقد يتعر�ض البع�ض
للف�صل من الوظيفة� ،أو الطرد من اجلامعة� ،أو حدوث اخلالفات بني الأزواج .وي�شري
دانفورث (� )Denforth, 2003إىل �أن هناك عددا كبريا من م�ستخدمي االنرتنت ي�رسفون يف
ا�ستخدامها مما ي�ؤثر ذلك يف حياتهم ال�شخ�صية مبجاالتها املختلفة.
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ويعد الإنرتنت �سالحا ذا حدين ،فكما للإنرتنت من �إيجابيات كثرية ومتعددة �إال �أن
اال�ستخدام املفرط للإنرتنت حمفوف بال�سلبيات  ،(Tsai & Lin, 2001).فقد لوحظ تزايد
الآثار ال�سلبية ال�صحية على م�ستخدمي الإنرتنت ،وخا�صة من فئة ال�شباب الذين يق�ضون
اغلب �أوقاتهم يف مقاهي الإنرتنت �أو منازلهم خلف �شا�شات احلا�سوب( ،عبد احلكيم،
� ،)2006إذ يعانون من الآم يف �أ�سفل الظهر تعود غالب ًا لال�ستعمال ال�سيئ للفقرات القطنية
ومف�صلي احلو�ض ،واجللو�س خلف املكتب �أو خلف �شا�شة احلا�سوب لفرتات طويلة ب�شكل
يومي �أو �شبه يومي؛ مما ي�ؤدي �إىل زيادة اجلهد الع�ضلي ملختلف ع�ضالت الظهر ،و�أربطة
احلو�ض و�ضعف و�إرهاق ع�ضالت الأطراف العليا وانحناء او تقو�س الظهر ،مما يقلل من
ن�شاط الإن�سان ،وقد ي�صاب بعاهة م�ستدمية ،كالإ�صابة بالد�سك �أو ت�صلب ال�ساقني �أو تقرحات
ً
�ضغطا على اجلذور الع�صبية ،ومعظم املفا�صل تت�أثر
يف الأ�صابع والأيدي .كما �أنه ُي ْح ِدث
جراء
بطريقة اجللو�س �أمام احلا�سوب،
ّ
ويعد الورك ومف�صل الركبة من �أكرث املفا�صل ت�أثراً ّ
اجللو�س لفرتات طويلة �أمام احلا�سوب ).(Scherer, 1997
ومن الآثار ال�سلبية ال�صحية على م�ستخدمي الإنرتنت �إرهاق العني وما يعرف بالإجهاد
الب�رصي وذلك ب�سبب الإ�شعاعات املنبعثة من الكمبيوتر(م�ساعدة ،)2006 ،كما �أن
الأ�شخا�ص الذين يق�ضون �ساعتني ف�أكرث على احلا�سوب يوميا هم من املعر�ضني لأمرا�ض العني،
التي منها مر�ض (متالزمة احلا�سوب الب�رصية)� ،أو البع�ض من �أعرا�ضه ،علم ًا �أنهم ال يعلمون
ذلك .يعد مر�ض متالزمة احلا�سوب الب�رصية من الأمرا�ض التي يعاين منها غالبية الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون احلا�سوب يوميا ل�ساعات طويلة ،ومن �أعرا�ض املر�ض ال�شعور بجفاف
وتهيج العينني ،وقد يكون اجلفاف م�صحوب ًا بحكة ودموع ،و�صعوبة يف الرتكيز والر�ؤية
بو�ضوح �أثناء ممار�سة القراءة ،بحيث يتم ر�ؤية احلروف �أكرب �أو �أ�صغر مما هي عليه فع ً
ال يف بع�ض
الأحيان بالإ�ضافة اىل ال�صداع ،والإرهاق ،وال�شعور بثقل باجلفون وارتخائها(Solorzano,
).Bommarito & Burastero, 2000
و�أجرت الدركزيل ( )1997درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام
الإنرتنت ،وقد ق�سمت ال�سلبيات �إىل ق�سمني� :سلبيات �صحية :حيث �أ�شارت �إىل �أنه نتيجة
لقرب امل�ستخدم من ال�شا�شة فهو يتعر�ض للإ�شعاعات من �شا�شة احلا�سوب التي تت�سبب يف
�إجهاد العينني ،كما �أن اجللو�س لفرتات طويلة �أمام جهاز احلا�سوب ي�سبب على املدى البعيد
الكثري من امل�شكالت ال�صحية و�أهمها �أمل الظهر والعمود الفقري وما له من م�ضاعفات.
�أما ال�سلبيات االجتماعية :فمنها ا�ستخدام االنرتنت يف ن�رش الرذيلة والف�ساد الأخالقي
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وبخا�صة لدى املراهقني وال�شبابّ ،مما ي�ؤثر �سلبا يف م�ستقبلهم الأخالقي والدرا�سي
والوظيفي ،كما �أن ق�ضاء وقت طويل على الإنرتنت له �آثار �سلبية يف العالقات االجتماعية
والإن�سانية مع الآخرين.
وت�ؤكد درا�سة قام ب�إجرائها كل من :كراوت وباتر�سون ولندمارك وكي�سلر وموكوفا�ضيا
و�سهورلي�س (& Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukophadhyay
 )Scherlis, 1998الك�شف عن الآثار ال�سلبية الناجتة عن اال�ستخدام الكثيف للإنرتنت على
البناء العاطفي ال�سوي وعلى امل�شاركة االجتماعية للذين ي�ستخدمون الإنرتنت .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )169فرداً من ( )73عائلة �أمريكية ممن مل مي�ض على ا�شرتاكهم يف الإنرتنت
�أكرث من �سنتني� ،إذ �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اال�ستخدام الكثيف للإنرتنت يقلل قنوات
احلوار بني �أع�ضاء الأ�رسة الواحدة ،ويقل�ص عدد الأ�صدقاء ،ويرفع حالة االكتئاب والوحدة
لدى امل�ستخدمني.
كما �أجرت رو ( )Row, 2000درا�سة حول ا�ستخدام الإنرتنت بو�صفها ظاهرة اجتماعية
متطورة على عينة م�ؤلفة من (� )4113شخ�ص ًا بالغ ًا بعمر (� )18سنة فما فوق .ووجدت �أن
 %55من امل�شاركني ي�ستخدمون الإنرتنت و�أن  %36منهم كانوا يق�ضون (� )5ساعات �أو �أكرث
�أ�سبوعي ًا على الإنرتنت .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أ�صبحوا يق�ضون
وقت ًا �أقل يف احلديث على الهاتف ومع الأ�رسة والأ�صدقاء .و�أنهم غالب ًا ما كانوا ي�شعرون
بالإحباط والقلق واالكتئاب ،و�أن �أكرث من  %25منهم قد �أ�شاروا �إىل نق�ص يف الأن�شطة
االجتماعية؛ وذلك الن�شغالهم باالت�صاالت والتفاعالت التي يقومون بها على الإنرتنت.
حاولت درا�سة الكندري والق�شعان (� )2001إبراز اجلوانب والت�أثريات االجتماعية
املرتتبة على ا�ستخدام الإنرتنت ،كما هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام هذه التكنولوجيا
يف العزلة االجتماعية التي تعترب بعدا من �أبعاد االقرتاب االجتماعي ،حيث متثلت عينة الدرا�سة
بطلبة من جامعة الكويت ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني اجلن�سني يف متو�سط عدد �ساعات ا�ستخدام الإنرتنت ل�صالح الذكور ،وكذلك �إىل وجود
عالقة طردية بني املدة الزمنية ال�ستخدام الإنرتنت وبني العزلة االجتماعية.
و�أجرت النمرات ( )2002درا�سة هدفت لفح�ص العالقة بني مدة ا�ستخدام الإنرتنت
ودرجة االكتئاب لدى طلبة اجلامعة .ا�ستخدمت الباحثة �صورة معربة لقائمة ()Beck
لالكتئاب بعد �أن ا�ستخرجت لها دالالت �صدق وثبات مالئمة .وقد تكونت عينة الدرا�سة
طالب وطالب ًة ( )276طالب ًا ( )224طالبة من خمتلف التخ�ص�صات يف جامعتي
من ()500
ٍ
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الريموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية ممن اعتادوا ا�ستخدام الإنرتنت ،وقد �أظهرت النتائج
�أن هناك م�ستوى مرتفعا من االكتئاب لدى عينة الدرا�سة ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة االكتئاب تعزى ملدة ا�ستخدام الإنرتنت وللجن�س �إذ كانت
الإناث �أكرث اكتئابا من الذكور ،والطلبة الذين ا�ستخدموا الإنرتنت ب�شكل كبري �أو متو�سط
كانوا �أكرث اكتئاب ًا ممن كان ا�ستخدامهم للإنرتنت قليل ،و�أو�صت الباحثة ب�رضورة التوعية
بالآثار ال�سلبية للإنرتنت.
وقام �أمني ( )2003بدرا�سة على عينة �شملت ( )400طالب وطالبة من جامعات القاهرة،
واملن�صورة ،والأزهر ،واجلامعة الأمريكية بالقاهرة .ومما ك�شفت عنه الدرا�سة �أن حوايل
( )74%من ال�شباب يعتقدون �أن هناك خماطر �أخالقية للإنرتنت ،و�أن ا�ستخدام ال�شباب هذه
التقنية �سلبي �إىل حد كبري ،ي�ساعد على الإباحية واملحادثة واالن�ضمام �إىل جماعات عاملية
م�شبوهة.
قام من�صور ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام الإنرتنت لدى
عينة من طلبة جامعة البحرين مكونة من ( )330طالبا وطالبة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدد
من النتائج �أهمها �أن الدافع الأول ال�ستخدام الإنرتنت كان طلب املعرفة ،يلي ذلك املتعة
والرتويح  ،ثم تكوين عالقات اجتماعية .كما ك�شفت الدرا�سة عن عدم وجود فروق يف
دوافع اال�ستخدام تعزى ملتغري اجلن�س ،يف حني كانت هناك فروق دالة �إح�صائيا يف جمال
املعلومات تعزى ملتغري الكلية ل�صالح طلبة كلية الرتبية ،يف حني كانت هناك فروق دالة
�إح�صائيا يف جمال االندماج االجتماعي تعزى ملتغري مدة اال�ستخدام ،ول�صالح م�ستخدمي
الإنرتنت �أكرث من ثالث �سنوات ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن ( )85%من م�ستخدمي الإنرتنت
را�ضون عن نتائج ا�ستخدامهم للإنرتنت.
و�سعت درا�سة �شفرد و�إدملان (� )Shepherd & Edelmann, 2005إىل الك�شف عن
العالقة بني ا�ستعمال الإنرتنت والقلق االجتماعي ،والقلق العام واالكتئاب ،وقد مت ا�ستخدام
�أربعة مقايي�س هي :مقيا�س الرهاب االجتماعي ،ومقيا�س اختبار قوة الأنا ،ومقيا�س القلق
واالكتئاب اخلا�ص ب�أحد امل�ست�شفيات ،واال�ستبيانة املتعلقة ب�أ�سباب ا�ستعمال الإنرتنت.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )169طالبا جامعيا ( )124من الإناث و( )45من الذكور
و�أعمارهم بني ( )62-18مبتو�سط � 26سنة .حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة الذين
يعانون من القلق االجتماعي يندجمون يف التفاعل عن طريق الإنرتنت وذلك بدي ً
ال للتفاعل
وجها لوجه ،كما ك�شفت النتائج عن وجود عالقة بني القلق االجتماعي وانخفا�ض قوة الأنا
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واالكتئاب وبني ا�ستعمال الإنرتنت لغر�ض الهروب االجتماعي ،كما وجدت عالقات مهمة
بني انخفا�ض قوة الأنا والقلق واالكتئاب واخلوف االجتماعي.
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جاءت الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما مدى ا�ستخدام عينة الدرا�سة (املعلمني واملعلمات) للإنرتنت ؟
 -2ما الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت؟
 -3ما الآثار ال�صحية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت ؟
 -4ما الآثار االجتماعية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت ؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف الآثار
النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت باختالف اجلن�س؟.
 -6هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف الآثار
النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت تعزى �إىل مدة اال�ستخدام؟
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�أ�سئلة الدرا�سة

f
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام
املعلمني واملعلمات للإنرتنت يف منطقة �أبوظبي التعليمية ،كما هدفت �إىل التعرف �إىل الفروق
يف اال�ستخدام بني املعلمني واملعلمات.
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تنبع م�شكله الدرا�سة من �أن اال�ستخدام املتزايد للإنرتنت والأدوات الإلكرتونية قد ي�ؤثر
ب�شكل �أو ب�آخر يف املعلم �صحيا ونف�سيا واجتماعيا ،حيث �أ�شارت الزيد (� )2001إىل �أن
دولة الإمارات العربية حتتل املركز الأول عربيا يف ا�ستخدام الإنرتنت الذي بلغ يف �سنه
� 2001أكرث من 2.41مليون م�ستخدم بن�سبة تزيد على  50باملائة من �إجمايل �سكان الدولة،
ونظرا لقلة الدرا�سات التي تناولت الآثار ال�صحية والنف�سية واالجتماعية التي قد حتدث على
�صحة امل�ستخدم يف دولة الإمارات العربية املتحدة وبخا�صة املعلمون –ح�سب علم الباحثني
– رغب الباحثون ب�إجراء هذه الدرا�سة للوقوف على الآثار ال�صحية والنف�سية واالجتماعية
ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت.
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ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أنها درا�سة علمية �رضورية فر�ضتها احلاجات امللحة لإبراز
اجلوانب ال�سلبية للإنرتنت وكيفية احلد منها والتنبيه عليها قبل ا�ستفحالها �سيما و�أن املعلمني
ميثلون �رشيحة فعالة مهمة يف تربية �أجيال الأمة ،وقد ت�سهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة
املخت�صني بو�ضع خطط وقائية وعالجية منا�سبة تقوم على التوعية والتثقيف لال�ستخدام
املنا�سب والإيجابي لالنرتنت ،كما �ست�ساعد يف و�ضع ا�سرتاتيجيات تعمل على احلد من
ثم �ست�ساهم يف حت�سني وتطوير العملية التعليمية.
الوقوع يف هذه الآثار ال�سلبية ومن ّ

حمددات الدرا�سة

 اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من املعلمني واملعلمات امل�ستخدمني للإنرتنت يف منطقة�أبو ظبي التعليمية للعام الدرا�سي (.)2008/2007
 اقت�رصت الدرا�سة على تقديرات املعلمني و املعلمات للآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعيةال�ستخدامهم الإنرتنت.

التعريفات الإجرائية

مدى ا�ستخدام الإنرتنت :هي املدة الزمنية التي ي�ستخدم فيها املعلمون واملعلمات الإنرتنت
للح�صول على املعرفة التي يحتاجونها ،وتقا�س بدرجة تقدير �أفراد عينة الدرا�سة على
اال�ستبانة ،وح�سب املدة الزمنية التي ي�ستخدم فيها املعلم �أو املعلمة الإنرتنت يوميا �أو �أ�سبوعيا
�أو �شهريا.
الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية :هي الأ�رضار التي قد تلحق ب�أفراد عينة الدرا�سة،
وت�ؤثر فيهم نف�سي ًا و�صحي ًا واجتماعي ًا نتيجة ا�ستخدامهم املتوا�صل للإنرتنت والذي ينتج
عنه بع�ض الآالم يف الظهر والعينني والأطراف واالنعزال االجتماعي وقلة م�شاركة الآخرين
ّمما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات نف�سية كالأرق واالكتئاب لدى امل�ستخدم نتيجة لال�ستخدام الزائد
مدة طويلة �أمام �شا�شة احلا�سوب والتي تقا�س بالدرجة التي
واملفرط للإنرتنت واجللو�س ّ
يح�صل عليها �أفراد العينة لكل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ،واملتمثلة بالتدريج
اخلما�سي ( ،)5 – 1حيث ميثل ( )1درجة قليلة جداً ،و ( )5درجة كبرية جداً.
املعلمون :هم جميع العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبنطقة
�أبوظبي التعليمية بوظيفة معلم وت�شمل (الذكور والإناث) للعام الدرا�سي .2008/2007

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة وعينتها
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لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثون ببناء وتطوير ا�ستبانة م�ستنريين ب�آراء املخت�صني
وم�ستندين �إىل خربتهم واطالعهم على الأدب النظري املرتبط مبو�ضوع الدرا�سة .وتكونت
�أداة الدرا�سة من ق�سمني ،هما:
الق�سم الأول :املعلومات العامة ،وت�ضمنت:
 مدة اال�ستخدام (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري)عدد �ساعات اال�ستخدام اليومي للإنرتنت.�س�ؤال هل �أنت م�ستخدم للإنرتنت يف املنزل؟.الق�سم الثاين� :أداة الدرا�سة التي ا�شتملت على ثالثة جماالت ،هي:
املجال الأول :الآثار النف�سية ال�ستخدام الإنرتنت :ي�شمل هذا الق�سم على ( )10فقرات
تناولت الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت.
املجال الثاين :الآثار ال�صحية ال�ستخدام الإنرتنت :وي�شمل هذا الق�سم ( )19فقرة تناولت
الآثار ال�صحية ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت.
املجال الثالث :الآثار االجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت :ي�شمل هذا الق�سم ( )14فقرة تناولت
الآثار االجتماعية ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت.
وكانت الإجابة عن فقرات اال�ستبانة يف كل جماالت الدرا�سة النف�سية ،وال�صحية

½

�أداة الدرا�سة

10
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املجموع

```Y

املتغري
اجلن�س

الفئات
ذكور
�إناث

التكرار
210
150
360

الن�سبة املئوية
%58.3
%41.7
%100
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اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية لأفراد عينة الدرا�سة

`¡U

تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات التابعني ملنطقة �أبوظبي التعليمية للعام
الدرا�سي ( ،)2008 /2007وقد بلغ جمتمع الدرا�سة ( )1906معلم و ( )2836معلمةً.
وقد مت اختيار جمتمع الدرا�سة بالطريقة املتي�رسة كون �أحد الباحثني يعمل مدر�سا �ضمن منطقة
�أبو ظبي التعليمية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )150معلمة و ( )210معلم ،مت اختيارهم
بالطريقة املتي�رسة ،اجلدول رقم ( )1يو�ضح ذلك.
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الأثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية
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واالجتماعية ،متدرجة على كل فقرة من فقرات املقيا�س وفقا لتدريج ليكرت اخلما�سي (-1
 ،)5وقد �أعطيت الفقرات الدرجات الآتية :كبرية جدا ( ،)5كبرية ( ،)4متو�سطة ( ،)3قليلة
( ،)2قليلة جدا ( ،)1واعتمد الباحثون للك�شف عن مدى اال�ستخدام ،الفقرة التي تك�شف
عن اال�ستخدام اليومي ،والأ�سبوعي ،وال�شهري للإنرتنت.

�صدق الأداة

وللت�أكد من �صدق حمتوى الأداة قام الباحثون بعر�ض الأداة على �أربعة حمكمني من
املتخ�ص�صني يف تكنولوجيا التعليم ،وواحدٍ يف املناهج وطرق التدري�س ،وحمكمني يف علوم
احلا�سوب ،وحمكمني قي القيا�س والتقومي ،و�أربعة حمكمني يف علم النف�س ،يف جامعة الريموك.
كما عر�ضت اال�ستبانة على من �أطباء جراحة العظام و�أطباء �أمرا�ض العيون يف م�ست�شفى
امللك امل�ؤ�س�س عبدا هلل اجلامعي وهو م�ست�شفى تعليمي ومت الأخذ ب�آراء الأطباء الذين هم
�أ�ساتذة �أكادمييون يعملون يف كلية الطب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية .ومت الأخذ
باالقرتاحات التي �أجمع عليها ( )%80من املحكمني ،فحذف الباحثون عدداً من الفقرات
التي �أجمع املحكمون على �أنها مكررة ،وبلغت فقرتني ،فقرة رقم ( )6يف املجال النف�سي
وفقرة رقم ( )12يف املجال االجتماعي ،وحذفت الفقرات التي �أجمع املحكمون على عدم
عالقتها ب�أهداف الدرا�سة وقد بلغت ( )3فقرات .كما �أجمع املحكمون على �إ�ضافة ()4
فقرات ،فقرة رقم ( )3يف املجال النف�سي وفقرة رقم ( )8يف املجال االجتماعي والفقرتني
رقم ( )7,9يف املجال ال�صحي بالإ�ضافة لتعديل بع�ضها لغويا وبلغت ( )5فقرات ،و�إعادة
�صياغة الفقرتني ( )5,2يف املجال النف�سي وفقرة رقم ( )4يف املجال االجتماعي ،والفقرتني
رقم ( )17 ,13يف املجال ال�صحي بحيث �أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ( )43فقرة.

ثبات الأداة

وللت�أكد من ثبات الأداة ،قام الباحثون بح�ساب معامل ثبات الأداة بطريقتني :الطريقة
الأوىل ،وهي طريقة الإعادة )� (Test- Retestإذ طبقت الأداة على عينة ا�ستطالعية من خارج
�أفراد عينة الدرا�سة ،وعددها ( )30معلم ًا ومعلمة ،وكان ذلك على فرتتني زمنيتني يف�صل
بينهما �أ�سبوعان ،وكان معامل الثبات ملجال الآثار النف�سية ( )٪82كما بلغ معامل ثبات جمال
الآثار االجتماعية ( )٪82وجمال الآثار ال�صحية ( ،)٪84وللأداة ككل ( .)٪86الطريقة
الثانية مت فيها ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وكان

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معامل الثبات ملجال الآثار النف�سية ( )٪77كما بلغ معامل ثبات جمال الآثار االجتماعية
( ،)٪77وملجال الآثار ال�صحية ( ،)٪83وللأداة ككل ( )٪85وتعد هذه القيم مقبولة
لأغرا�ض تطبيق هذه الدرا�سة.
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ا�ستخدم الباحثون رزمة التحليل الإح�صائي للعلوم االجتماعية ) (SPSSيف معاجلة
البيانات التي فرغت من اال�ستبانات للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،كما قام الباحثون با�ستخراج

½

املعاجلات الإح�صائية

f
`

لت�سهيل مهمة الباحثني يف توزيع اال�ستبانات على عينة الدرا�سة يف مدار�س �أبو ظبي
احلكومية ،واحل�صول على �أعداد املعلمني واملعلمات مت �أخذ كتاب (ت�سهيل مهمة) من �إدارة
مدر�سة التفوق للتعليم الأ�سا�سي.
وبعد ذلك وزعت اال�ستبانات على �أفراد عينة الدرا�سة من خالل املقابلة ال�شخ�صية لهم
يف املدار�س ،وبعدها جمعت اال�ستبانات بالتعاون مع كل مدر�سة من املدار�س املعنية يف هذه
الدرا�سة ،وا�ستغرقت عملية توزيع اال�ستبانات وجمعها ثالثة �أ�سابيع تقريبا� ،أخرياً مت تفريغ
البيانات و�إدخالها �إىل احلا�سوب وانتقاء املعاجلات والتحليالت واالختبارات الإح�صائية
الالزمة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ,واخلروج بعد ذلك بالنتائج وتقدميها ب�شكل ي�سهل على
القارئ فهمها ،و�صو ًال �إىل اال�ستنتاجات والتو�صيات باالعتماد على النتائج.

```Y

�إجراءات التنفيذ

10
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ا�شتملت هذه الدرا�سة على املتغريات التالية:
املتغريات امل�ستقلة
 -1ا�ستخدام الإنرتنت ،وله ثالثة م�ستويات( :يومي ًا� ،أ�سبوعي ًا� ،شهريا).
 -2اجلن�س ،وله فئتان( :ذكر� ،أنثى).
املتغري التابع :درجة تقدير �أفراد العينة لأداة الدرا�سة املتمثلة يف:
 -1الآثار النف�سية.
 -2الآثار ال�صحية.
 -3الآثار االجتماعية.
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متغريات الدرا�سة
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التكرارات والن�سب املئوية ملعرفة مدى ا�ستخدام عينة الدرا�سة للإنرتنت ،كما مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية
ال�ستخدام الإنرتنت على عينة الدرا�سة .ولك�شف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام اختبار «ت».
ولتف�سري ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة مت ا�ستخدام التدرج الإح�صائي التايل:
  -55.1اقل من  1.5بدرجة قليلة جدا  -1.5اقل من  2.5بدرجة قليلة  -2.5اقل من  3.5بدرجة متو�سطة  -3.5اقل من  4.5بدرجة كبريةدرجة كبرية جدا
		
5 -4.5 -
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مدى ا�ستخدام عينة الدرا�سة (املعلمني واملعلمات) للإنرتنت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملدى ا�ستخدام الإنرتنت
من قبل عينة الدرا�سة واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة ح�سب ا�ستخدام الإنرتنت
املتغري
ا�ستخدم الإنرتنت

الفئات
يوميا
�أ�سبوعيا
�شهريا
املجموع

التكرار
140
100
120
360

الن�سبة املئوية
٪38.9
٪27.8
٪33.3
٪100

متو�سط اال�ستخدام بال�ساعات
3.40
3.20
2

يالحظ من اجلدول رقم (� )2أن �أكرب ن�سبة من املعلمني واملعلمات ي�ستخدمون الإنرتنت
يوميا� ،إذ بلغت ن�سبة اال�ستخدام ( )%38.9يوميا ،ومبعدل �ساعات (� )3.40ساعة يومي ًا،
ثم جاء ا�ستخدام الإنرتنت �شهري ًا بن�سبة مئوية بلغت ( ،)%33.3ومبعدل �ساعتني �شهري ًا ،يف
حني ح�صل ا�ستخدام الإنرتنت �أ�سبوعيا على ن�سبة مئوية بلغت ( ،)%27.8ومبعدل ()3.20
�ساعات �أ�سبوعيا.
يعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل اهتمام املعلمني واملعلمات املتزايد بالإنرتنت وتوظيفها يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العملية التعليمية التعلمية التي ميار�سونها داخل الغرفة ال�صفية وخارجها نتيجة لتوجيهات
وزارة الرتبية والتعليم يف الإمارات العربية املتحدة وت�شجيعها املعلمني واملعلمات على
توظيف الإنرتنت يف العملية التعليمية كم�صادر تعليمية متنوعة ت�ساعد على حت�سني �أ�ساليب
التدري�س مما �سينعك�س �إيجابا على حت�صيل الطلبة ،كما ت�سهم يف توفري بيئة تعليمية غنية ت�ساعد
على ملء وقت الفراغ لدى املعلمني واملعلمات خارج �أوقات الدوام الر�سمي خا�صة لتوافر
الإنرتنت يف املنازل يف دولة الإمارات العربية املتحدة مقابل مبلغ زهيد.
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يبني اجلدول رقم ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار النف�سية ال�ستخدام
املعلمني للإنرتنت ،فقد جاءت الفقرة رقم ( )5التي تن�ص على الأرق وقلة النوم يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.57وانحراف معياري ( ،)0.90تلتها يف املرتبة
الثانية الفقرة رقم ( )6التي تن�ص على االنعزال واالكتئاب مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)4.44
وبانحراف معياري ( ،)0.95يف حني جاءت الفقرة رقم ( )10ون�صها تعلم الكذب عند
التخاطب وحوار الآخرين يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.56وانحراف

½

الأرق وقلة النوم
االنعزال واالكتئاب
العي�ش و�سط الأوهام والعالقات اخليالية
عدم جماملة النا�س وم�شاركتهم يف منا�سباتهم
م�ضيعة الوقت
قلة الن�شاط وامليل �إىل الك�سل
القلق وعدم الراحة
�أفكار غري من�ضمة و م�شو�شة
الرنفزة ال�سريعة
تعلم الكذب عند التخاطب وحوار الآخرين
الكلي

f
`

الرتبة الرقم
5
1
6
2
7
3
2
4
8
5
3
6
4
7
9
8
1
9
10
10

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
4.57
4.44
3.56
3.04
2.39
2.33
2.22
2.09
1.83
1.56
2.80

االنحراف
املعياري
0.900
0.950
1.19
1.37
1.18
1.16
1.22
1.30
1.07
0.960
0.410

درجة
التقدير
كبرية جدا
كبرية
=
متو�سطة
قليلة
=
=
=
=
=
متو�سطة

```Y

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار النف�سية ال�ستخدام
املعلمني للإنرتنت مرتبة تنازليا

10

`d G h ``Ç`»`d G

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار
النف�سية املرتتبة على ا�ستخدام املعلمني للإنرتنت ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك
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ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار النف�سية ال�ستخدام
املعلمات للإنرتنت مرتبة تنازليا

`¡U

10

معياري ( ،)0.96وبلغ املتو�سط احل�سابي للآثار النف�سية ككل ( ،)2.80وبانحراف معياري
(� .)0.41أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت يف
منطقة �أبوظبي التعليمية متو�سطة ،وتعزى هذه النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ()3
�إىل �أن طبيعة اجلو احلار والرطب  ،يفر�ض على املعلمني العي�ش يف �أماكن مكيفة ،يتوفر
فيها الإنرتنت (� )24ساعة وبخا�ص ٍة يف املنازل وبا�شرتاكات �شهرية غري مكلفة ماديا ،لذا
يعد اال�ستخدام للإنرتنت من قبل املعلمني يف جماالت عديدة ومنها التخاطب والدرد�شة
والت�صفح ،مما ي�ؤثر �سلبا يف حاالتهم النف�سية لطول الوقت املنق�ضي يف ا�ستخدام الإنرتنت،
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من (Row, 2000؛ الكندي والق�شعان.)2001 ،
�أما فيما يتعلق باالثار النف�سية ال�ستخدام املعلمات للإنرتنت فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.
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الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الرقم
5
4
10
3
2
6
8
1
9
7

الفقرات
الأرق وقلة النوم
القلق وعدم الراحة
تعلم الكذب عند التخاطب وحوار الآخرين
قلة الن�شاط وامليل �إىل الك�سل
عدم جماملة النا�س وم�شاركتهم يف منا�سباتهم
االنعزال واالكتئاب
م�ضيعة للوقت
الرنفزة ال�سريعة
�أفكار غري منظمة وم�شو�شة
العي�ش و�سط الأوهام والعالقات اخليالية
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
4.33
3.05
3.03
2.79
2.46
2.29
2.24
2.17
1.78
1.65
2.58

االنحراف
املعياري
1.17
1.39
1.67
1.29
1.16
1.31
0.99
1.22
1.15
1.00
0.39

درجة
التقدير
كبرية
متو�سطة
=
=
قليلة
=
=
=
=
=
متو�سطة

يبني اجلدول رقم ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار النف�سية ال�ستخدام
املعلمات للإنرتنت ،فقد جاءت الفقرة رقم ( )5التي تن�ص على الأرق وقلة النوم يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.33وانحراف معياري ( ،)1.17تلتها يف املرتبة الثانية
الفقرة رقم ( )4التي تن�ص على القلق وعدم الراحة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.05وبانحراف
معياري ( ،)1.39يف حني جاءت الفقرة رقم ( )7ون�صها العي�ش و�سط الأوهام والعالقات
اخليالية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.65وانحراف معياري ( ،)1.00وبلغ
املتو�سط احل�سابي للآثار النف�سية ككل ( ،)2.58وبانحراف معياري ( .)0.39كما �أظهرت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج الدرا�سة �أن درجة الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت يف منطقة �أبو
ظبي التعليمية هي بدرجة متو�سطة ،وتعزى هذه النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ()4
ب�أن الأعباء املنزلية املطلوبة من املعلمات بالإ�ضافة للعمل يف املدر�سة ،ومتابعة الأوالد درا�سي ًا
و�أ�رسي ًا يجعل تقدير درجة الآثار النف�سية ال�ستخدام املعلمات للإنرتنت بدرجة متو�سطة،
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من (Row, 2000؛ الكندي والق�شعان.)2001 ،
التي �أظهرت درا�سة كل منهم �أن اال�ستخدام الكثري للإنرتنت يظهر حالة من الأرق .وتختلف
مع درا�سة النمرات ( )2002التي �أظهرت نتائج درا�سته بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة االكتئاب تعزى ملدة ا�ستخدام الإنرتنت �إذ كانت الإناث �أكرث اكتئابا من الذكور.
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ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
17
16
2
12
5
6
3
19
4
11
13
1
9
10
15
14

تعب يف العيون
توتر و�إجهاد ع�ضالت العني نتيجة الرتكيز الطويل
�صداع يف الر�أ�س
�آالم يف �أ�سفل الظهر
�إرهاق يف ع�ضالت الذراعني
�إرهاق يف ع�ضالت الأطراف ال�سفلى
�آالم يف الرقبة
�آالم يف العمود الفقري
�ضعف يف الرتكيز
�شد يف الأكتاف
زيادة اجلهد الع�ضلي يف �أربطة احلو�ض
زيادة يف الوزن
زيادة اجلهد لع�ضالت الظهر
�آالم يف الورك
�آالم يف مف�صل الركبة
ت�شنج بالع�ضالت
التعر�ض للإ�صابة بالد�سك

f
`

الرتبة

الرقم

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
4.65
4.56
4.44
4.20
4.04
3.92
3.50
3.28
3.04
2.78
2.75
2.64
2.55
2.31
2.21
1.97
1.82

االنحراف
املعياري
0.93
1.07
1.16
1.12
1.53
1.41
1.69
1.05
1.47
1.11
1.20
1.25
1.21
1.01
1.26
1.43
1.38

درجة
التقدير
كبرية جدا
=
كبرية
=
=
=
=
متو�سطة
=
=
=
=
=
قليلة
=
=
=

```Y

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار ال�صحية
ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت مرتبة تنازليا

`¡U

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما الآثار ال�صحية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار
ال�صحية املرتتبة على ا�ستخدام املعلمني للإنرتنت ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.
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تابع اجلدول رقم ()5
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الرتبة

الرقم

18
19

8
7

الفقرات
�آالم يف الر�سغ العظمي
الوخز اخلفيف يف �أ�صابع الأيدي
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
1.57
1.54
3.03

االنحراف
املعياري
1.10
0.98
0.34

درجة
التقدير
=
=
متو�سطة

يبني اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار ال�صحية ال�ستخدام
املعلمني للإنرتنت ،حيث جاءت الفقرة رقم ( )18التي تن�ص على تعب يف العيون يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.65وانحراف معياري ( ،)0.93تلتها يف املرتبة الثانية
الفقرة رقم ( )17التي تن�ص على توتر و�إجهاد ع�ضالت العني نتيجة الرتكيز الطويل مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)4.56وبانحراف معياري ( ،)1.075تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم
( )16والتي تن�ص على �صداع يف الر�أ�س ومبتو�سط ح�سابي ( )4.44وبانحراف معياري
( ،)1.16يف حني جاءت الفقرة رقم ( )7ون�صها الوخز اخلفيف يف �أ�صابع الأيدي يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.54وانحراف معياري ( ،)0.98وبلغ املتو�سط
احل�سابي للآثار النف�سية ككل ( ،)3.03وبانحراف معياري (.)0.34
�أما فيما يتعلق باالثار ال�صحية ال�ستخدام املعلمات للإنرتنت فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية  ،واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار ال�صحية ال�ستخدام
املعلمات للإنرتنت مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18
17
16
2
12
19
3
5
4
15
11
13

الفقرات
تعب يف العيون
توتر و�إجهاد ع�ضالت العني نتيجة الرتكيز الطويل
�صداع يف الر�أ�س
�آالم يف �أ�سفل الظهر
�إرهاق يف ع�ضالت الذراعني
�ضعف يف الرتكيز
�آالم يف العمود الفقري
�إرهاق يف ع�ضالت الأطراف ال�سفلى
�شد يف الأكتاف
ت�شنج بالع�ضالت
زيادة اجلهد الع�ضلي يف �أربطة احلو�ض
زيادة يف الوزن

املتو�سط
احل�سابي
4.63
4.55
4.51
4.03
4.03
3.27
3.23
2.99
2.93
2.69
2.65
2.58

االنحراف
املعياري
0.92
1.04
1.06
1.28
1.48
1.44
1.15
1.25
80.
1.77
1.30
1.32

درجة
التقدير
كبرية جدا
=
=
كبرية
=
متو�سطة
=
=
=
=
=
=

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()6
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما الآثار االجتماعية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت؟
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رابع ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

```Y

يبني اجلدول رقم ( )6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار ال�صحية ال�ستخدام
املعلمات للإنرتنت� ،إذ جاءت الفقرة رقم ( )18التي تن�ص على تعب يف العيون يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.63وانحراف معياري ( ،)29.0تلتها يف املرتبة الثانية
الفقرة رقم ( )17التي تن�ص على توتر و�إجهاد ع�ضالت العني نتيجة الرتكيز الطويل مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)4.55وبانحراف معياري ( ،)1.04تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ()16
التي تن�ص على �صداع يف الر�أ�س ومبتو�سط ح�سابي ( )4.51وبانحراف معياري (،)1.06
يف حني جاءت الفقرة رقم ( )7ون�صها الوخز اخلفيف يف �أ�صابع الأيدي يف املرتبة الأخرية
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.46وانحراف معياري ( ،)0.96وبلغ املتو�سط احل�سابي للآثار
النف�سية ككل ( ،)3.02وبانحراف معياري ( .)0.30كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الآثار
ال�صحية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت بلغت درجة متو�سطة ،كما هو مبني يف
اجلدول رقم ( )5واجلدول رقم ( ،)6و�أن �أبرز هذه الآثار تعب يف العيون ،و�إجهاد يف
ع�ضالت العني ،و�صداع يف الر�أ�س و�آالم يف �أ�سفل الظهر ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة (امل�ساعدة )2006 ،و(الدركزيل ،)1997 ،التي �أظهرت �أنه نتيجة قرب امل�ستخدم
من �شا�شة احلا�سوب يتعر�ض للإ�شعاعات التي تت�سبب ب�إجهاد العينني ،بالإ�ضافة �إىل م�شكالت
�صحية �أخرى (�أمل الظهر والعمود الفقري) ،وتعزى هذه النتائج �إىل اال�ستخدام املطول من
قبل املعلمات للإنرتنت خا�صة �أن ذلك يتطلب من امل�ستخدم قلة رم�ش العينني؛ مما ي�سبب
جفافها واحمرارها و�إجهادها.

`d G h ``Ç`»`d G

13
14
15
16
17
18
19

10
6
1
9
8
14
7

�آالم يف مف�صل الركبة
�آالم يف الرقبة
زيادة اجلهد لع�ضالت الظهر
�آالم يف الورك
�آالم يف الر�سغ العظمي
التعر�ض للإ�صابة بالد�سك
الوخز اخلفيف يف �أ�صابع الأيادي
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
2.56
2.49
2.47
2.14
1.65
1.55
1.46
3.02

االنحراف
املعياري
1.64
1.71
1.21
1.37
1.30
1.21
0.96
0.30

درجة
التقدير
=
قليلة
=
=
=
=
=
متو�سطة

`¡U

الرتبة

الرقم

الفقرات
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار
االجتماعية املرتتبة على ا�ستخدام املعلمني للإنرتنت ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار االجتماعية
ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت مرتبة تنازليا
املتو�سط االنحراف درجة
الفقرات
الرتبة الرقم
احل�سابي املعياري التقدير
كبرية
0.93
4.65
� 8ضعف يف العالقات االجتماعية وقلة م�شاركة الآخرين
1
جدا
كبرية
1.21
4.23
 9خالفات مع الزوج (الزوجة)
2
=
1.44
4.16
 1التهرب من زيارة الأ�صدقاء
3
=
1.12
4.10
 13الوقت غري متاح لزيارة الأ�صدقاء
4
=
1.37
3.96
 14خالفات مع الزمالء والأقران
5
=
1.39
3.52
 3امليل نحو االنعزال والوحدوية
6
 1.42متو�سطة
3.30
 2عدم حتمل الأ�صوات وال�ضو�ضاء
7
=
1.30
3.23
 5عدم متابعة الأخبار املحلية والعاملية
8
=
1.79
3.11
 12عدم الرعاية الكافية للأوالد ومتابعة و�ضعهم الدرا�سي
9
=
1.35
3.00
10
 4ا�ستخدامات الـ  Internetال�سلبية ت�ؤدي لالنحراف
وبرامج
املنتديات
خالل
من
واقعية
غري
�صداقات
تكوين
قليلة
1.31
2.33
11
 6احلوار
12
13
14

7
11
10

�ضعف يف مهارات االت�صال االجتماعية
�أالحظ ب�أن �أوالدي يف�ضلون  Chattingعن الدرا�سة.
عدم توافر الوقت الالزم لتوفري احلاجات الأ�سا�سية للبيت
الكلي

2.23
1.96
1.54
3.11

1.05
1.50
0.98
0.33

=
=
=
متو�سطة

يبني اجلدول رقم ( )7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار االجتماعية
ال�ستخدام املعلمني للإنرتنت� ،إذ جاءت الفقرة رقم ( )8التي تن�ص على �ضعف يف العالقات
االجتماعية وقلة م�شاركة الآخرين يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)4.65
وانحراف معياري ( ،)0.93تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )9التي تن�ص على خالفات
مع الزوج (الزوجة) مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.23وبانحراف معياري ( ،)1.21يف حني
جاءت الفقرة رقم ( )10ون�صها عدم توافر الوقت الالزم لتوفري احلاجات الأ�سا�سية للبيت يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.54وانحراف معياري ( ،)0.98وبلغ املتو�سط
احل�سابي للآثار االجتماعية ككل ( ،)3.11وبانحراف معياري (.)0.33
�أما فيما يتعلق بالآثار االجتماعية ال�ستخدام املعلمات لالنرتنت مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار االجتماعية
ال�ستخدام املعلمات لالنرتنت مرتبة تنازليا
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يبني اجلدول رقم ( )8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للآثار االجتماعية
ال�ستخدام الإنرتنت من وجهة نظر املعلمات� ،إذ جاءت الفقرة ( )8التي تن�ص على “�ضعف
يف العالقات االجتماعية وقلة م�شاركة الآخرين” يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.19وانحراف معياري ( ،)1.38تليها الفقرة ( )1التي تن�ص على “التهرب من زيارات
الأ�صدقاء” ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.25وانحراف معياري ( )0.93يف حني جاءت
الفقرة ( )15التي ن�صها “عدم توافر الوقت الالزم لتوفري احلاجات الأ�سا�سية للبيت” يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )1.95وانحراف معياري ( ،)1.59وبلغ املتو�سط
احل�سابي للآثار االجتماعية ككل ( )2.81وبانحراف معياري (.)0.40
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة الآثار االجتماعية ال�ستخدام املعلمني واملعلمات
للإنرتنت يف منطقة �أبوظبي التعليمية متو�سطة .وتعزى هذه النتيجة ملا يف الإنرتنت من
�إمكانات جتعل امل�ستخدمني يندجمون يف ا�ستخدامه ،فتم�ضي ال�ساعات ك�أنها دقائق ،وذلك
ملا توفره الإنرتنت من مواقع ثقافية� ،سيا�سية ،دينية ،جتارية� ،صحية ،ومتنوعة ،وا�ستخدام
برامج املحادثة مع الأهل والأ�صدقاء يف بالدهم وغري ذلك ،ومن الدرا�سات التي �أيدت
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�ضعف يف العالقات االجتماعية وقلة م�شاركة الآخرين
التهرب من زيارات الأ�صدقاء
الوقت غري متاح لزيارة الأ�صدقاء
عدم متابعة الأخبار املحلية والعاملية
خالفات مع الزوج (الزوجة)
ا�ستخدامات الـ  Internetال�سلبية ت�ؤدي لالنحراف
امليل نحو االنعزال والوحدوية
�أالحظ ب�أن �أوالدي يف�ضلون  Chattingعن الدرا�سة.
�ضعف يف مهارات االت�صال االجتماعية
تكوين �صداقات غري واقعية من خالل املنتديات وبرامج
احلوار
عدم حتمل الأ�صوات وال�ضو�ضاء
خالفات مع الزمالء والأقران
عدم الرعاية الكافية للأوالد ومتابعة و�ضعهم الدرا�سي
عدم توافر الوقت الالزم لتوفري احلاجات الأ�سا�سية للبيت
الكلي

االنحراف درجة
املعياري التقدير
كبرية
1.38
متو�سطة
93.
=
1.66
=
1.37
=
1.94
=
1.88
=
1.49
=
1.45
=
1.18

`¡U

الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
4.19
3.25
3.22
3.21
3.19
3.13
3.11
2.94
2.54
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نتائج هذه الدرا�سة درا�سة (الدركزيل )1997 ،التي ك�شفت عن �سلبيات ا�ستخدام الإنرتنت
وما له من م�ضاعفات �سلبية على العالقات االجتماعية والإن�سانية مع الآخرين.ودرا�سة
( )Row, 2000التي �أظهرت �أن �أكرث من % 25من الذين ي�ستخدمون الإنرتنت )� (5ساعات
و�أكرث �أ�سبوعيا لديهم نق�ص يف الأن�شطة االجتماعية الن�شغالهم باالت�صاالت والتفاعالت
التي يقومون بها على الإنرتنت ،واختلفت مع درا�سة )الكندري والق�شعان (2001 ،التي
�أظهرت وجود فروق بني اجلن�سني يف متو�سط عدد �ساعات اال�ستخدام ول�صالح الذكور ،مما
ي�ؤثر يف عالقاتهم االجتماعية.
وملعرفة درجة التقدير الكلية ملتغريات الدرا�سة (الآثار النف�سية ،ال�صحية ،االجتماعية)،
مت احت�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لكل متغري من متغريات الدرا�سة ح�سب
متغري اجلن�س كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت �أداة الدرا�سة
املجال
الآثار النف�سية
الآثار ال�صحية
الآثار االجتماعية

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

املتو�سط احل�سابي
2.80
2.58
3.03
3.02
3.11
2.81

االنحراف املعياري
41.
39.
34.
30.
33.
40.

درجة التقدير
متو�سط
متو�سط
متو�سط

يبني اجلدول رقم ( )9املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الكلي للآثار النف�سية
وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدامات املعلمني واملعلمات للإنرتنت ،فقد كانت درجة التقدير
متو�سطة للآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية لكل من املعلمني واملعلمات على حد �سواء،
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام الإنرتنت من قبل املعلمني واملعلمات ا�ستخداما معقوال
ومتوازنا الن�شغالهم مبهام التدري�س ومتطلبات احلياة والتزاماتها ،بحيث ال يوجد هناك مت�سع
من الوقت لق�ضائه يف اال�ستخدام الكثري للإنرتنت لي�ؤثر يف العالقات االجتماعية وال�صحة
النف�سية و ال�صحة البدنية لكل من املعلمني واملعلمات �إال ب�شكل متو�سط.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= α

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 )0.05يف الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت باختالف اجلن�س؟.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الرنرتنت ح�سب متغري اجلن�س ،واجلدول
رقم ( )10يو�ضح ذلك.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α
يف الآثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية ال�ستخدام الإنرتنت تعزى �إىل مدة اال�ستخدام؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغري مدة
اال�ستخدام ،واجلدول رقم ( )11يو�ضح ذلك.
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�ساد�س ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ومناق�شتها

`G Ä

يتبني من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = aتعزى �إىل �أثر
اجلن�س يف املجالني االجتماعي ،والنف�سي ل�صالح فئة الذكور ،يف حني مل تظهر فروق يف جمال
الآثار ال�صحية .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة الكندري والق�شعان ( .)2001التي �أظهرت
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف العزلة االجتماعية ول�صاح الذكور ومن
�أعرا�ض اال�ستخدام الكثري ال�شعور بالأرق� ،إذ ي�ستخدم الذكور االنرتنت لزيارة مواقع متعددة
منها احلوار والدرد�شة وغريها  ،يف حني ت�ستخدمها الإناث لتبادل الربيد الإلكرتوين وكتابة
الأبحاث .وتعزى هذه النتيجة للأعباء امللقاة على املعلم يف كثري من اجلوانب ،ولل�ضغوطات
يعد املعلم هو امل�س�ؤول الأول عن البيت وحاجات الأوالد ،وغريها من
احلياتية من حوله �إذ ّ
االلتزامات املنزلية واالجتماعية.

½

الآثار االجتماعية

7.994

0.000

10

f
`

الآثار ال�صحية

137.

0.891

```Y

الآثار النف�سية

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

210
150
210
150
210
150
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العدد

املتو�سط
احل�سابي
2.80
2.58
3.03
3.02
3.11
2.81

االنحراف
املعياري
0.41
0.39
0.34
0.30
0.33
0.40

قيمة
«ت»
5.173

الداللة
الإح�صائية
0.000

`¡U

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» لتقدير املعلمني ملجاالت
�أداة الدرا�سة (النف�سية وال�صحية واالجتماعية) ح�سب متغري اجلن�س
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اجلدول رقم ()11
التكرارات والن�سب املئوية ال�ستخدام عينة الدرا�سة للإنرتنت ح�سب
متغري مدة اال�ستخدام
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اجلن�س
ذكور
�إناث
ذكور و�إناث

يومي ًا
89
%42
23
%11
112
%26,35

م�ستخدم الإنرتنت
�أ�سبوعيا
38
%18
19
%9
57
%13,41

�شهري ًا
25
%12
18
%8
43
%10,12

م�ستخدم
152
%72
60
%28
212
%49,88

غري م�ستخدم
يف املنزل
58
%28
90
%72
148
%50,12

املجموع
210
%100
150
%100
360
%100

يتبني من اجلدول رقم (� )11أن اال�ستخدام يومي ًا و�أ�سبوعي ًا للإنرتنت ل�صالح املعلمني،
وا�ستخدام الإنرتنت �شهريا ل�صالح املعلمات ،وتعزى هذه النتيجة �إىل وقت الفراغ املتاح
للمعلمني على العك�س منه عند املعلمات اللواتي يتطلب منهن الكثري من الأعمال املنزلية
التي ت�ؤدي اىل عدم ا�ستخدام الإنرتنت يف املنزل للمعلمات ب�شكل �أكرب من املعلمني .ومن
الدرا�سات التي �أيدت نتائج هذه الدرا�سة درا�سة الكندري والق�شعان (� )2001إذ ك�شفت
درا�ستهما عن وجود فروق بني اجلن�سني يف متو�سط عدد �ساعات ا�ستخدام الإنرتنت ول�صالح
الذكور.

اال�ستنتاجات

بعد �أن عر�ضت النتائج ،ومتت مناق�شتها تو�صل الباحثون �إىل اال�ستنتاجات التالية:
 هناك مدة ا�ستخدام طويلة من قبل املعلمني واملعلمات يف منطقة �أبوظبي التعليمية ولكنلي�س لدرجة الإفراط يف اال�ستخدام.
 �إن ا�ستخدام الإنرتنت لفرتات طويلة قد ي�ؤثر �سلبا يف احلالة النف�سية للمعلمني واملعلماتمثل( :الأرق وقلة النوم) مع اختالف الأثر النف�سي بينهم.
 �إن ا�ستخدام الإنرتنت لفرتات طويلة قد ي�ؤثر �سلبا يف احلالة ال�صحية للمعلمني واملعلماتمثل( :تعب يف العيون ،وتوتر و�إجهاد ع�ضالت العني نتيجة الرتكيز الطويل).
 �إن ا�ستخدام االنرتنت لفرتات طويلة قد ي�ؤثر �سلبا يف احلالة االجتماعية للمعلمني واملعلمات مثل:(�ضعف يف العالقات االجتماعية وقلة م�شاركة الآخرين) مع اختالف الأثر االجتماعي بينهم.
 توجد فروق يف �أثر اجلن�س يف املجالني النف�سي واالجتماعي ،يف حني مل تظهر هناك فروقيف املجال ال�صحي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 دلت النتائج �إىل �أن هناك فروقًا يف اال�ستخدام اليومي والأ�سبوعي ول�صالح املعلمني يفحني دلت النتائج على �أن اال�ستخدام ال�شهري كان ل�صالح املعلمات.
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�أبو جدي ،اجمد (� .)2004أثر القلق االجتماعي وال�شعور الوحدة وك�شف الذات على �إدمان
االنرتنت .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
ابوعطية� ،سهام وامل�شهداين� ،سكرين ( .)2004عالقة االنرتنت بالقيم واالجتاهات العلمية
لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الها�شمية .جملة مركز البحو ث الرتبوية ،جامعة
قطر.200-165 ،26 ،
�أمني �سعيد ( .)2003ت�أثري ا�ستخدام االنرتنت على القيم واالجتاهات الأخالقية لل�شباب اجلامعي.
امل�ؤمتر العلمي التا�سع لكلية الإعالم� :أخالقيات الإعالم بني النظرية والتطبيق،
�ص ،1267-1219اجليزة م�رص :جامعة القاهرة.
باكو�ش ،عزيز (� .)2007آثار اال�ستخدام اخلاطئ لالنرتنت .احلوار املتمدن.9/2/2007-1821،
الدركزيل� ،شذى �سليمان ( .)1997الإنرتنت :ثروة املعلومات والثقافة والتعليم� .آفاق الثقافة
والرتاث.42-33 ،)16(4 ،
عربيا بعد الإماراتفي عدد م�ستخدمي
الزيد ،حنان ( .)2001ال�سعودية حتتل املركز الثلني ً
الإنرتنت .جريدة ال�رشق الأو�سط ،اخلمي�س� 26 ،أبريل (.14 ،)8185

```Y

املراجع

10
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يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة يو�صي الباحثون مبا يلي:
 ت�شجيع املعلمني واملعلمات على ا�ستخدام الإنرتنت يف املجاالت التعليمية. عدم الإفراط يف ا�ستخدام الإنرتنت الذي قد يكون له بالغ الأثر يف املجاالت النف�سيةوال�صحية واالجتماعية.
 ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب ملعاجلة اال�ستخدام املفرط للإنرتنت مثل:* ممار�سة العك�س وذلك من خالل ك�رس الروتني �أو العادة يف ق�ضاء �أوقات طويلة يف ا�ستخدام االنرتنت.
*و�ضع خطة م�سبقة تت�ضمن عدد ال�ساعات املخ�ص�صة ال�ستخدام االنرتنت مع مراعاة
الأن�شطة اليومية التي يجب �أن يقوم بها املعلمني و املعلمات.
* امل�شاركة يف ور�شات عمل حول �أ�رضار اال�ستخدام املفرط لالنرتنت.
* ا�ستخدام �أجهزة خا�صة تذكر املعلمني واملعلمات باملدة الزمنية �أثناء ا�ستخدام االنرتنت.

`¡U

التو�صيات

``¿

2010 000```e
-2

الأثار النف�سية وال�صحية واالجتماعية

312

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .حممد مفلح� ،أ .د .عايد الهر�ش ،زياد عبابنة� ،أ�سامة الداللعة

ال�رصن ،رعد وعبد اللطيف ،عبد اللطيف ( .)2006العوامل امل�ؤثرة يف عوملة جودة اخلدمة
امل�رصفية عرب �شبكة االنرتنت .درا�سات ,العلوم الإدارية.354-340 ،)2(33 ،
عبد احلكيم ،عبداملنعم ( .)2006االنعكا�سات ال�صحية والنف�سية واالجتماعية لطفرة
املعلومات ،جملة نب�ض احلياة� 2 ،أكتوبر  .2004مت الرجوع �إليه بتاريخ 2007/12/12
من خالل.www.hmcorg.aq/nh/page7.htm:
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�أثر برنامج تدريبي مقرتح با�ستخدام تدريب القوة املميزة
بال�سرعة يف الإدراك احل�س-حركي وتعلم ال�ضربة
ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة
د .رائد حممد الرقاد
ق�سم العلوم الأ�سا�سية -كلية عمان اجلامعية للعلوم املالية والإدارية

جامعة البلقاء التطبيقية
امللخ�ص

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تدريبي مقرتح با�ستخدام تدريب القوة
املميزة بال�رسعة على الإدراك احل�س – حركي وتعلم ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة
الطائرة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )30طال ًبا ،مت اختيارهم بالطريقة العمدية ،وق�سموا �إىل
جمموعتني كل جمموعة ( )15طال ًبا ،مت تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح على املجموعة
التجريبية بواقع ثالث وحدات تدريبية يف الأ�سبوع الواحد بزمن ( )45دقيقة يف الوحدة
التدريبية الواحدة وملدة (� )6أ�سابيع ،و�أما املجموعة ال�ضابطة طبقت الربنامج التقليدي.
وبعد التحليل الإح�صائي �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح
القيا�سات البعدية لأفراد املجموعة ال�ضابطة يف اختبارات الأداء املهاري ،و�أما نتائج
�أفراد املجموعة التجريبية �أ�شارت ل�صالح القيا�سات البعدية يف اختبارات الإدراك احل�س-
حركي ،وتعلم الأداء املهاري للري�شة الطائرة .و�أظهرت النتائج للقيا�سات البعدية بني �أفراد
املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية يف اختبارات الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم
مهارات ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة .و�أو�صى الباحث با�ستخدام تدريبات
القوة املميزة بال�رسعة لأنها �أثبتت حت�سن الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارات ال�رضبة
ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة.
أمامية ،الري�شة الطائرة.
الكلمات املفتاحية : :تدريب ريا�ضي ،ال�رضبة ال�ساحقة ال َّ
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The Efficiency of Suggested Program of Speed and Strength
Training and its Effect on Kinesthetic Variables and
Learning the Forehand Smash of Badminton
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The objective of this study was to recognize the efficiency of suggested
program speed and strength training and its effect on kinesthetic variables and
learning the forehand smash of Badminton. The quasi experimental approach
was used. A sample consisted of 30 students divided; control and experimental
groups. For the experimental group, a new training program was implemented
for (6) weeks, (3) training sessions of (45) minutes per session. According to
the data analysis, there were statistically significant differences in favor of
the post-test of the control group on the skill performance test. The results of
the experimental group indicated statistically significant differences in favor
of the post test of the kinesthetic variables and the skill performance learning
in Badminton. Further, the post test results of the two groups showed statistically significant differences in favor of the experimental group in kinesthetic
variables and the skill performance learning in Badminton. The researcher
recommended that we should use the speed and strength training efficiently
because it develops the kinesthesis variables and learning the forehand smash
of Badminton.
Key words: training program, smash for hand, badminton.
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�أثر برنامج تدريبي مقرتح با�ستخدام تدريب القوة املميزة
بال�سرعة يف الإدراك احل�س-حركي وتعلم ال�ضربة
ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة
د .رائد حممد الرقاد
ق�سم العلوم الأ�سا�سية -كلية عمان اجلامعية للعلوم املالية والإدارية

جامعة البلقاء التطبيقية

املقدمة

مهما يف جماالت تعلم املهارات الريا�ضية للفرد للو�صول
تلعب عملية التدريب الريا�ضي ً
دورا ًّ
�إىل �أعلى م�ستوى للإجناز الريا�ضي ،حيث �أظهرت الأ�ساليب والربامج يف ا�ستخدامها حت�سني
الأداء الريا�ضي واالرتقاء �إىل امل�ستويات العليا عن طريق توظيف جميع العلوم التي تخدم
الريا�ضة ال�ستثارة مكونات اجل�سم وا�ستغالل �إمكانه من خالل �أجهزته احليوية والع�ضلية
والنف�سية والع�صبية لإخراج ناجت ال�شغل ب�أقل طاقة ممكنة عن طريق االقت�صاد يف اجلهد وت�أخري
ظهور التعب و�أداء احلركة ب�أكرث مهارة و�إتقان .فرغم ب�ساطة مهارتها احلركية� ,إىل �أن احلركة
م�ستمرة حيث تعمل خاللها جمموعة الع�ضالت الكبرية وميكن اعتبارها حركات عالية
ال�شدة .وال تعتمد املمار�سة يف الري�شة الطائرة على اجلوانب البدنية �أو احلركية فقط بل �إنَّ
مهما ,فالري�شة الطائرة �إحدى الألعاب التكتيكية مبعنى �أنَّ اخلطط
للجانب العقلي فيها ً
دورا ًّ
مهما يف �أدائها.
و الذكاء واملعرفة تلعب ً
دورا ًّ
والقدرة الع�ضلية هي �إحدى املكونات البدنية املهمة بالن�سبة لالعب الري�شة الطائرة فقد
اهتم العديد من الباحثني باملبادئ والقواعد التي ميكن اتباعها يف بناء �أي برنامج لتنمية القوة
�إال �أن معدل تطوير بذل القوة الع�ضلية بالن�سبة للزمن �أو كما ي�سميه البع�ض بالقدرة الع�ضلية �أو
القوة املميزة بال�رسعة ما زال من املو�ضوعات التي حتتاج �إىل اهتمام �أكرث من جانب املدربني,
فلكل مدرب نظريته اخلا�صة يف الإعداد اعتمد فيها على جمموعة من املبادئ والقواعد
الوظيفية .فتعترب القوة املميزة بال�رسعة من �أهم الركائز التي يبنى عليها اكت�ساب و�إتقان مهارة
ال�رضب ال�ساحق ،فهي �صفة جتمع بني القوة وال�رسعة ,حيث تتطلب احلركات والوثب �إىل
�أعلى �رسعة وقوة دف ًعا بقدر معني ملتطلبات الأداء احلركي (ر�ضوان.)2006 ،
مهما يف توجيه اجلهاز احلركي من خالل االت�صال
واجلهاز الع�صبي يلعب ً
دورا حيو ًّيا ًّ
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املزدوج بني اجلهازين بوا�سطة الأع�صاب احل�س-حركية ,حيث ي�ستقبل الفرد م�ؤثرات من
داخل ج�سمه والتي ينقلها عن طريق امل�ستقبالت احل�سية وحتول املعلومات بني التغريات التي
حتدث يف بيئة الإن�سان اخلارجية والداخلية (ك�رسعة االنقبا�ض الع�ضلي وقوته ,و�أو�ضاع
اجل�سم املختلفة ,وكذلك دقة احلركة يف الفراغ و زمن �أدائها) ،مما ي�ساعد الالعب على
دقة تقديره لأدائه احلركي من خالل التحكم الدقيق للجهاز الع�صبي .حيث ي�ؤكد كل من
(ح�سني ،)1997 ،ب�أن الإدراك احل�س-حركي يعترب من �أهم الوظائف ال�سيكو-حركية
والتي تتطلب بال�رضورة دقة تقدير العالقات (املكانية ,والزمانية ,واحلركية) ،بهدف رفع
م�ستوى الأداء البدين واملهاري ،و�أن املزج بينهما يف برامج التدريب يحقق متطلبات الأداء
أ�سا�سي يف الألعاب الريا�ضية .وقد وردت تعريفات
ركن �
املتكامل ،فالقوة املميزة بال�رسعة ٌ
ٌ
كثرية للقوة املميزة بال�رسعة منها «قدرة اجلهاز الع�صبي الع�ضلي يف �إنتاج �أكرب قوة يف �أقل
زمن ممكن ( ،)Platonv, 1998ويعرفها (عالوي ،)2001 ،ب�أنها �أق�صى قوة ميكن للفرد �أن
يخرجها عند الأداء ملرة واحدة فقط ب�أق�صى �رسعة ممكنة .وهي نوع من القوة ميكن توظيفها
يف جمال التدريب بهدف رفع عمل القدرة الع�ضلية وزيادة الإنتاج احلركي لالعب ،حيث
توجد عالقة ممزوجة بني القوة وال�رسعة مرتبطة بالإجناز احلركي يف �أقل زمن ممكن �أو كما
مهما ملختلف الأعمار وامل�ستويات
عرفوها بالقوة ال�رسيعة .و�أن القوة املميزة بال�رسعة عن�رص ًّ
يف جمال الألعاب الريا�ضية ( ،)Talga, 1998وترتبط القوة املميزة بال�رسعة مبهارة ال�رضب
ال�ساحق يف الري�شة الطائرة ،وت�ؤثر يف النواحي احلركية كالإح�سا�س الع�ضلي بدقة توجيه
الري�شة �إىل ملعب اخل�صم.
وتنفرد الدرا�سة ب�أنها تك�شف عن مرتكزات ميكن �أن ت�ؤثر فيها القوة املميز بال�رسعة يف
جمال الري�شة الطائرة ،فتوجيه الري�شة �إىل ملعب اخل�صم يجب �أن تتكامل فيها درجة التوافق
الع�صبي الع�ضلي ،والقوة املنتجة والإدراك احل�س-احلركي ،فالباحث و�ضع برنا ًجما تدريبي ًا
ملعرفة �أثر القوة املميزة بال�رسعة ،يف جمال الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم ال�رضبة ال�ساحقة
الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة .وت�صبح املواقف التعليمية �أكرث جناح ًا �إذا ا�ستفاد اجلـهاز
الع�صبـي ،والإدراك احل�س–حركي من التدريب بتح�سني قدرات الالعب فـي �أقل زمن ممكن
و�أن الإدراك احل�س-حركي من املمكن �أن ينمو تلقائي ًا من خالل التعلم احلركي للمهارة،
بنظريه الذي ينمو بطريقة
و�إن مقدار هذا النمو قد ال يكون بالقدر الكايف �إذا ما قُورنَ
ِ
مق�صودة من خالل ت�صميم بع�ض التدريبات اخلا�صة املقننة التي تهدف �إىل تطوير الإدراك
احل�س– حركي (النعيمات( ،)1995 ،ح�سني ،)1986 ،وي�ؤكد (ح�سني )2001 ،ب�أن
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املكون الرئي�س يف الإدراك احل�س-حركي هو الإح�سا�س احلركي للع�ضالت فالالعب الذي
ميتلك هذه القدرة يفوق زميله يف تنفيذ املهارات.
وقام الباحث مب�سح الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ومل يجد درا�سات تناولت بطريقة
مبا�رشة �أثر ا�ستخدام تدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف الإدراك احل�س-حركي وتعلم ال�رضبة
ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة ،ولكن متكن من االطالع على بع�ض الدرا�سات التي
�أ�شارت نتائجها بطريقة غري مبا�رشة �إىل �أنها درا�سات لها عالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية
وفيما يلي عر�ض لهذه الدرا�سات التي متكن الباحث من االطالع عليها من خالل مراجعته
للعديد من املراجع حيث �أجرى جابر ( ،)2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر تدريبات
القوة املميزة بال�رسعة يف الإدراك احل�س–حركي وتعلم بع�ض مهارات الكرة الطائرة .وقد
طالبا مت اختيارهم
�أجريت الدرا�سة بطريقة املنهج �شبه التجريبي على عينة قوامها (ً )30
طالبا ,وقد �أظهرت النتائج
بالطريقة العمدية ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني كل جمموعة (ً )15
للقيا�سات البعدية بني �أفراد املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية يف اختبارات الإدراك
احل�س-حركي وتعلم الأداء املهاري للكرة الطائرة ،و�أو�صى الباحث با�ستخدام تدريبات
القوة املميزة بال�رسعة لوجود �أثر �إيجابي يف حت�سن الإدراك احل�س-حركي وتعلم املهارات.
وقام عبدالر�ؤوف ( ،)2000ب�إجراء درا�سة للتعرف على العالقة بني بع�ض القدرات
احل�س-حركية ودقة �أداء اللكمات امل�ستقيمة اجلانبية واملركبة للر�أ�س واجلذع ,وقد �أجريت
مالكما� ،أظهرت النتائج وجود ارتباط �سالب بني
هذه الدرا�سة على عينة قوامها ()40
ً
الإح�سا�س بالفراغ اخلطي والر�أ�س والأفقي والإح�سا�س بالزمن ودقة �أداء اللكمات امل�ستقيمة
واجلانبية واملركبة للر�أ�س واجلذع.
وقام ح�سني ( ،)2001ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تدريبي للقوة
يف الإدراك احل�س -حركي لدى مبتدئ الكرة الطائرة (� )14-9سنة ،ومت ا�ستخدام املنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من طلبة املدر�سة الريا�ضية للكرة الطائرة يف مدينة
خاركوف الأوكروانية (لوكماتيف) وعددهم ( )45طالب ًا ،و�أظهرت النتائج �أن الربنامج
حت�سن
التقليدي مل ُي ّ
ح�سن م�ستوى الإدراك احل�س-حركي ،وكذلك الربنامج التجريبي ،فقد َّ
م�ستوى الأداء البدين .وقام �أبو الفتوح ( ،)1997ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل تطوير الإعداد
اخلا�ص لأداء مهارة الإر�سال ال�ساحق لنا�شئي الكرة الطائرة ،وا�ستخدم الباحث املنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )24العب ًا حتت � 17سنة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
ب�أن الربنامج التقليدي مل ي�ؤثر يف حت�سني م�ستوى الإدراك احل�س-حركي ،وكما �أ�شارت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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نتائجها �إىل �إن الربنامج التدريبي املقرتح له ت�أثري �إيجابي على املتغريات احل�س-حركية وعلى
مهارة الإر�سال يف الكرة الطائرة .وقام عبدالرحمن ( ،)1997ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل فاعلية تدريبات البليومرتي على م�سافة الوثب العامودي و�أثرها على ال�رضب
ال�ساحق وبع�ض القدرات البدنية اخلا�صة بالكرة الطائرة ،ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدرا�سة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية الرتبية الريا�ضية اجلامعة-الإ�سكندرية
وعددهن (.)48
ح�س َن م�ستوى �أداء ال�رضبة ال�ساحقة بالكرة
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الربنامج التقليدي َّ
الطائرة ،وكما �أ�شارت نتائجها �إىل �أن تدريبات البليومرتي لها ت�أثري على حت�سن مهارة ال�رضب
ال�ساحق يف الكرة الطائرة وبع�ض املتغريات البدنية (القوة) .وقام خليل ( ،)1996ب�إجراء
درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة بع�ض اختبارات الإدراك احل�س-حركي بدقة الإر�سال
ال�ساحق لالعبي الكرة الطائرة ،ومت ا�ستخدام املنهج التجريبي ،و �أجريت الدرا�سة على عينة
العبا من العبي �أندية الدرجة املمتازة (�أ) للكرة الطائرة يف م�رص ،ومن �أهم
قوامها (ً )30
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني بع�ض اختبارات الإدراك احل�س-حركي
النتائج وجود عالقة
َّ
ودقة �أداء الإر�سال ال�ساحق .وقام اجلبيني ( ،)1990ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل التعرف على
�أثر برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية الإدراك احل�س-حركي وم�ستوى الأداء يف ال�سباحة �إىل
جمموعة من طالبات كلية الرتبية الريا�ضية بالإ�سكندرية ،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي،
و�أظهرت الدرا�سة نتائج �إيجابية بوجود عالقة معنوية يف تنمية الإدراك احل�س–حركي
وم�ستوى الأداء املهاري يف ال�سباحة ول�صالح املجموعة التجريبية.
وقام خطابي ( ،)1988ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني الإدراك احل�س-
حركي بامل�ستوى املهاري لالعبات امل�ستوى العايل (العبات الأندية) يف الكرة الطائرة ،ومت
ا�ستخدم املنهج التجريبي يف الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من العبات الأندية امل�رصية
وعددهن( )40العبة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجـود عالقـة ارتباطية طردية بني الإدراك
احل�س-حركي للذراعني وكل من التمرير والإر�سال وال�رضبة ال�ساحقة ،وعالقة طردية
بني الإدراك احل�س-حركي للرجلني وكل من الإر�سال وال�رضبة ال�ساحـقة .وقام ح�سني
( ،)1986ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل التعرف �إلـى بعـ�ض التمرينات البدنية املقرتحة لتنمية
الإدراك احل�س-حركي على م�ستوى الأداء يف اجلمباز .ومت ا�ستخدم املنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدرا�سة من طالب الفرقة الأوىل بكلية الرتبية الريا�ضية بالهرم وعددهم ()60
طالـباُ ،
وطبق الربنامج التدريبي ملدة �شهرين بواقع ( )30دقيقة يف بداية كل در�س جمباز
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حت�س َن
على املجموعة التجريبية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ التمرينات البدنية �أ�سهمت يف ّ
فتحا.
الإدراك احل�س -حركي ،وتعلم مهارة القفز على احل�صان ً
ونالحظ من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة ا�ستفاد
الباحت منها يف اختيار منهج الدرا�سة وبناء اختبارات القوة املميزة بال�رسعة والإدراك
احل�س-حركي والتعلم املهاري ،التي ركزت نتائجها يف خدمة هذه الدرا�سة ،وا�ستفاد
الباحث منها يف كيفية توظيفها يف بناء برناجمه التدريبي ،و�أثر ا�ستخدم تدريبات القوة املميزة
بال�رسعة وتوظيفها لتح�سني الإدراك احل�س–احلركي ،وتعلم ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها
يف الري�شة الطائرة ،مما ميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة.

م�شكلة الدرا�سة
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تنعدم فعالية احلركة يف غياب املتغريات الأ�سا�سية (امل�سافة -القوة -الزمن) ،وتعد مكونات
اللياقة البدنية م�ؤ�رشاً لنجاح الالعب يف جمال الري�شة الطائرة ،وي�ستطيع املدر�س �أو املدرب
الذي يخطط لكيفية توظيف الربامج التدريبية �أن يطور الأداء البدين واملهاري لالعب ،حيث
�إن معظم املدر�سني ي�ستخدمون ثلثي الإعداد للجانب املهاري ،و�إهمال القدرات البدنية
اخلا�صة يف الوحدة التدريبية (ح�سني .)2001 ،وتو�صل الباحث �إىل م�شكلة الدرا�سة �أثناء
متابعته ملجال التعليم املدر�سي ،والحظ �أن در�س الرتبية الريا�ضية ال يحقق ميول واجتاهات
ِ
أدائهم البدين واملهاري حتى ي�ستفاد منهم �أثناء البطوالت الر�سمية ،وقام
الالعبني يف حت�سني � ِ
تدريبي
برنامج
مقرتح با�ستخدام تدريبات القوة املميزة بال�رسعة ،وتوظيفها
الباحث بو�ضع
ٍ
ٍ
ِّ
يف الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة،
ملعاجلة ثغرات املدر�سني يف كيفية انتقاء الالعبني ،وتطوير قدراتهم البدنية واملهارية للري�شة
الطائرة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل:
 �أثر برنامج تدريبي با�ستخدام القوة املميزة بال�رسعة على الإدراك احل�س-حركي ،وتعلممهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة.
 �أثر ا�ستخدام برنامج التدريب التقليدي على الإدراك احل�س -حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبةال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املقارنة بني �أثر �أ�سلوبي التدريب على حت�سني الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبةال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة.
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ي�شهد العامل ثورة علمية يف املجاالت الريا�ضية املختلفة �أدت �إىل �إحداث تغريات
كثريا من املجتمعات �إىل �إدخال العديد من التغريات اجلذرية امللمو�سة
وحتوالت �رسيعة تدفع ً
يف �شتى املجاالت وتكمن �أهمية الدرا�سة يف حتديث الربامج التدريبية وتطويرها يف جمال
الرتبية الريا�ضية وخا�صة يف جمال الري�شة الطائرة ،ال�سيما ب�أن القائمني على التدريب والتعليم
بحاجة �إىل برامج تدريبية متجددة كونهم العامل الأ�سا�سي لتفهم وتكوين الأداء احلركي,
مهما يف �رسعة تعلم املهارات احلركية وتكامل
حيث تلعب القوة املميزة بال�رسعة ً
دورا ًّ
�أدائها ,بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�شكل الأ�سا�س الذي تقوم عليه عملية اكت�ساب و�إتقان الأداء البدين
واملهاري والتحكم الدقيق للفرد يف حركاته .وتربز �أهمية تدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف
تنفيذ متطلبات الأداء املهاري ،حيث ي�ؤكد (عبد املجيد� )2001 ،إىل �أهمية ال�رضبة ال�ساحقة
ب�أن ُه يجب �إتقانها وتوجيهها �إىل مراكز اللعب ال�ضعيفة للخ�صم املناف�س وتتحد فيها امل�سافة
واملكان واالرتفاع ،ومن خالل هذه العبارات تظهر مرتكزات �أُخرى للقوة املميزة بال�رسعة،
أثره يف
وا�ستطاع الباحث �أن يقنن برناجم ًا
تدريبيا با�ستخدام القوة املميزة بال�رسعة ليك�شف عن � ِ
ً
الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة.
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 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي لأفراد املجموعة ال�ضابطةعلى حت�سني �أداء الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف
الري�شة الطائرة ول�صالح القيا�س البعدي.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي لأفراد املجموعة التجريبيةعلى حت�سني �أداء الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف
الري�شة الطائرة ول�صالح القيا�س البعدي.
القيا�سي البعديني لأفراد املجموعتني ال�ضابطة
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بنيَ
والتجريبية على حت�سني �أداء الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية
بنوعيها يف الري�شة الطائرة ول�صالح �أفراد املجموعة التجريبية.
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د .رائد الرقاد

 املجال الب�رشي .:مدر�سة الأمري حمزة بن احل�سني الثانوية املختلطة. املجال الزماين2007/4/19 –2007/3/11 :م. املجال املكاين :الأردن ،عمان� ،صالة و�ساحات مدر�سة الأمري حمزة بن احل�سني الثانويةاملختلطة.

م�صطلحات الدرا�سة

تدريبات القوة املميزة بال�سرعة :هي تدريبات خا�صة يف الربنامج التجريبي وحتتوي على
جمموعة من التدريبات (للأطراف العليا وال�سفلى) بهدف حت�سني قدرة الفرد على الإجناز يف
�أقل زمن ممكن.
الإدراك احل�س-حركي :هو الإح�سا�س الذي ميكننا من حتديد و�ضع اجل�سم وحالة امتداده
واجتاهه للحركة� ،أي حالة الو�ضع الكلي للج�سم وموا�صفات احلركة( ،الطالب.)1993 ،
مهارات ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة :هي عبارة عن �رضبات
هجومية متنوعة تنفذ على م�ستطيل ملعب الري�شة الطائرة بهدف �إحراز نقطة من �أجل
الفوز.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
املنهج امل�ستخدم

ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي يف �إجراء هذه الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف العا�رش يف مدر�سة الأمري حمزة بن احل�سني الثانوية
املختلطة يف الأردن ،والبالغ عددهم ( )150طالبا.

عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة العمدية من طالب مدر�سة الأمري حمزة بن احل�سني
الثانوية املختلطة يف الأردن ،وممن لديهم الرغبة يف ممار�سة الري�شة الطائرة وعددهم ()30
طالبا وزعوا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني �إحداهما �ضابطة والأخرى جتريبية ،وكما هو مبني يف
ً
اجلدول رقم (.)1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة البحث
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التكاف�ؤ بني املجموعتني

قام الباحث ب�إجراء االختبارات القبلية للت�أكد من التكاف�ؤ بني املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية يف العمر والطول والوزن ،واختبارات الإدراك احل�س-حركي ،وتعلم مهارة
ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة .مو�ضحا يف اجلدول رقم ()2

كغم
�سم
�سم
ثانية

2.97
3.87
16.97
4.90

1.26
1.80
1.09
1.04

3.25
4.40
17.95
5.01

1.34
1.30
1.96
0.93

0.60
0.30
2.00
0.63

غري دال
غري دال
غري دال
غري دال

يو�ضح اجلدول رقم ( ،)2النتائج الإح�صائية ملتغريات الدرا�سة (العمر ،الطول ،الوزن،
ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية ،واختبارات الإدراك احل�س-حركي) ،وتبني �أنَّ جميع قيم (ت)
املح�سوبة للفرق بني املجموعة ال�ضابطة والتجريبية انح�رصت بني ( ،)2.00 -0.15وهي
قيمة غري دالة �إح�صائي ًا مقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية ،مما يدل على �أن املجموعتني متكافئتني
يف العمر ،والطول ،والوزن ،وال�رضب ال�ساحقة الأمامية بنوعيها ،واختبارات الإدراك
احل�س-حركي.
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عدد مرات

13.66

1.21

14.30

1.09

1.38

غري دال

`G Ä

العمر
الطول
الوزن
ال�ضربة ال�ساحقة
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
من الوثب
قوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة �10سم
ادراك امل�سافة� 60سم
�إدراك الوقت 10ث

�سنة
�سم
كغم
عدد مرات

1.89
0.15
1.95
1.44

غري دال
غري دال
غري دال
غري دال

½

املتغري

وحـدة
القيا�س

املجموعة ال�ضابطة
ع
�س
1.20 16.33
0.09
1.62
8.38 49.00
1.10 13.15

قيمة ت اجلدولية ت�ساوي ( 2.04 =)0.05=< αن= 30

املجموعة التجريبية
ع
�س
1.08 16.88
0.08
1.61
5.66 48.86
0.91 14.01

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

```Y

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) ملتغريات الدرا�سة

10

f
`

املجموعات
املجموعة ال�ضابطة ا�ستخدمت برنامج التدريب التقليدي
املجموعة التجريبية ا�ستخدمت برنامج مقرتح با�ستخدام القوة املميزة بال�سرعة
املجموع
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العدد
15
15
30

`¡U

الرقم
1
2
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د .رائد الرقاد

ا�ستخدم الباحث �أدوات القيا�س والأجهزة املرتبطة بالقيا�سات واالختبارات الآتية:
 الإدراك احل�س-حركي (جهاز الديناموميرت ،و�ساعة التوقيت ،وم�سطرة ،و�رشيط قيا�س،وع�صبة للعينني)( ،النعيمات.)1995 ،
ُ
 قيا�س الطول والوزن (جهاز الر�ستاميرت ،وامليزان الطبي). الأداء املهاري (م�ضارب ري�شة ,وري�شة طائرة  ,وحبل مطاطي ,وقوائم �إ�ضافية بارتفاع(�213سم) .وم�ساعد ,وملعب خمطط بت�صميم االختبار).

حتديد االختبارات قبل تطبيق الربنامج التدريبي

 اختبارات الإدراك احل�س – حركي( -:قيا�س قوة القب�ضة� -%50إدراك امل�سافة �10سمبامل�سطرة -الوثب مل�سافة � 60سم� -إدراك الزمن  /10ث).
 اختبارات الأداء املهاري ( -:ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية  -ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية منالوثب).
 مت عر�ض االختبارات على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف جمال التدريب الريا�ضي،والري�شة الطائرة ،وجمال القيا�س والبحث العلمي.

املعامالت العلمية لالختبارات
الإدراك احل�س-حركي.-االختبارات املهارية.

ثبات االختبارات

مت �إيجاد ثبات اختبارات الإدراك احل�س -حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية
بنوعيها يف الري�شة الطائرة بطريقة االختبار و�إعادة االختبار على عينة مماثلة لعينة الدرا�سة
وبفارق زمني مدة �أ�سبوعني وكان عدد �أفراد العينة ( )15طالب ًا وبعد تطبيق االختبارات
مت ا�ستبعادهم من عينة الدرا�سة الأ�صلية .واجلدول رقم ( )3يو�ضح معامل االرتباط
لالختبارات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط الختبارات ال�ضربة
ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة والإدراك احل�س-حركي ن=15

املجلد  11العدد � 3سبتمرب 2010

خطوات تنفيذ الربنامج التدريبي

ا�ستغرقت فرتة تنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح (� )6أ�سابيع ،بواقع ثالث وحدات تدريبية
يف الأ�سبوع ،مدة كل وحدة تدريبية ( )45وا�شتملت على الآتي :تدريبات الإحماء العام،
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االختبارات
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية من الوثب
قوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة �10سم
�إدراك الوثب � 60سم
�إدراك الوقت  10ثوانٍ

درجة ال�صدق
0.90
0.91
0.97
0.96
0.98
0.95

درجة املو�ضوعية
0.98
0.90
5.95
0.88
0.90
0.90

درجة الثبات
0.80
0.93
0.95
0.91
0.96
0.89

`G Ä

اجلدول رقم ()4
املعامالت العلمية الختبارات ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية والإدراك
احل�س-حركي يف الري�شة الطائرة

½

مت �إيجاد ال�صدق عن طريق قيمة ثبات االختبارات ،وذلك عن طريق �إيجاد اجلذر الرتبيعي
للثبات ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)4

10

f
`

�صدق االختبارات

```Y

يو�ضح اجلدول رقم ( )3معامالت االرتباط ،لل�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها واختبارات
الإدراك احل�س-حركي يف الري�شة الطائرة ،وت�شري النتائج الإح�صائية لالختبارات املهارية
والإدراك احل�س-حركي �أن معامالت االرتباط انح�رصت بني ( )0.96 -0.80مما يدل
على �أن معامل الثبات عالٍ .

`d G h ``Ç`»`d G

ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية من الوثب
قوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة �10سم
�إدراك الوثب � 60سم
�إدراك الوقت  10ثواين

درجة الثبات
قيمة ر
0.80
0.93
0.95
0.91
0.96
0.89

`¡U

االختبارات

القيا�س الأول
+ع
�س
3.01
15.70
3.28
15.89
1.34
3.98
2.37
2.18
2.76
51
1.32
1.36

القيا�س الثاين
+ع
�س
2.40
17.01
2.75
16.80
1.57
3.15
2.56
2.23
0.07
43
1.69
1.31
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واخلا�ص ،ا�ستخدام طريقة التدريب الدائري يف تنفيذ تدريبات القوة املميزة بال�رسعة.
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لقد مت تنفيذ الربنامج التقليدي والتجريبي كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)7( ،)6( ،)5

اجلدول رقم ()5
الربنامج التقليدي على املجموعة ال�ضابطة
الأ�سبوع

الإحماء العام واخلا�ص

الأول  -الثاين
الثالث  -الرابع
اخلام�س  -ال�ساد�س

/10د
/10د
/10د
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اجلزء الرئي�سي
الإعداد املهاري
/30د
/30د
/30د

اجلزء اخلتامي

املجموع

/5د
/5د
/5د

/45د
/45د
/45د

اجلدول رقم()6
طريقة تنفيذ الربنامج املقرتح على العينة التجريبية

`¡U

10

طريقة تنفيذ الربنامج التقليدي والتجريبي

الأ�سبوع

الإحماء العام
واخلا�ص

الأول -الثاين
الثالث -الرابع
اخلام�س -ال�ساد�س

/5د
/5د
/5د

اجلزء الرئي�سي
تدريبات القوة املميزة بال�سرعة
/15د
/15د
/15د

الإعداد
املهاري
/20د
/20د
/20د

اجلزء
اخلتامي

املجموع

/5د
/5د
/5د

/45د
/45د
/45د

اجلدول رقم ()7
مكونات احلمل التدريبي وال�شدة ،والتكرارات وعدد املجموعات وفرتات
الراحة بني التكرارات واملجموعات
الأ�سبوع

مكونات احلمل

ال�شدة

التكرار

الأول -الثاين
الثالث -الرابع
اخلام�س -ال�ساد�س

التمرينات �سابقة الذكر
التمرينات �سابقة الذكر
التمرينات �سابقة الذكر

متو�سطة
عالية
متو�سطة

5-3
8-4
5-3

القيا�سات البعدية

فرتات
الراحة
/30ث
/45ث
/30ث

عدد
املجموعات
4-3
3-2
4-3

فرتات
الراحة بني
املجموعات
/60ث
/90ث
/60ث

بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج التجريبي على مدار (� )6أ�سابيع ،قام الباحث ب�إجراء االختبارات
البعدية للإدراك احل�س-حركي ،وال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة.

املعاجلة الإح�صائية

 -املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،والو�سيط .

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 معامل االرتباط بري�سون. ملعرفة القيا�سني القبلي والبعدي ملجموعة واحدة ،مت ا�ستخدام اختبار(ت) لو�سطنيح�سابيني مرتبطني (.)test-t Paired
 ملعرفة القيا�س البعدي بني �أفراد املجموعتني ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) لو�سطني ح�سابينيم�ستقلني (.)groups independent
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ي�شري اجلدول رقم (� )8إىل نتائج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وقيمة (ت)
املح�سوبة بني القيا�سني القبلي والبعدى لأفراد املجموعة التجريبية يف اختبارات الإدراك
احل�س-حركي واالختبارات املهارية ،فقد �أظهرت نتائج اختبارات الإدراك احل�س-حركي
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لقيمة (ت) املح�سوبة مقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية ،ول�صالح
القيا�س البعدي ،و�أ�شارت قيمة (ت) املح�سوبة الختبار قوة القب�ضة (� )%50إىل (،)3.55
و�إدراك امل�سافة (�10سم) �إىل ( ،)4.33و�إدراك امل�سافة (�/60سم) �إىل ( ،)13.42كما

`G Ä

قيمة (ت) اجلدولية ت�ساوي (2.13 =)0.05=< α

ن=15

½

قوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة � 10سم
�إدراك امل�سافة � 60سم
�إدراك الوقت /10ث
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية من الوثب

3.55
4.33
13.42
5.22
15.96
21.03

f
`

املتغري

القيا�س القبلي
ع
�س
1.34 3.25
1.30 4.40
1.96 17.95
0.93 5.01
0.91 14.01
1.09 14.30

القيا�س البعدي
ع
�س
2.22
3.66
1.74
4.94
2.09 18.91
1.91
5.67
1.76 19.58
1.06 23.11

قيمة ت

م�ستوى
الداللة
دال
دال
دال
دال
دال
دال

```Y

اجلدول رقم ()8
اختبارات الإدراك احل�س –حركي وداللة (ت) الفروق بني القيا�سني القبلي
و البعدي لأفراد املجموعة التجريبية

10

`d G h ``Ç`»`d G

إح�صائيا بني القيا�سني القبلي والبعدي لأفراد
ن�صت هذه الفر�ضية على :توجد فروق دالة �
ًّ
املجموعة التجريبية على حت�سني �أداء الإدراك احل�س – حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة
الأمامية يف الري�شة الطائرة ول�صالح القيا�س البعدي .تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج على النحو
الآتي كما هو مبني يف اجلدول رقم (:)8

`¡U

عر�ض النتائج ومناق�شتها
عر�ض نتائج الفر�ضية الأوىل
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حت�س َن م�ستوى
�أ�شارت نتائج اختبار �إدراك الوقت (10ث) �إىل ( ،)5.22وت�ؤكد النتائج ّ
حت�س َن م�ستوى �أفراد املجوعة التجريبية
الإدراك احل�س -حركي .ويف�رس الباحث ذلك ب�أنَّ ّ
يف الإدراك احل�س -حركي مرتبط ب�أثر الربنامج التدريبي للقوة املميزة بال�رسعة ،وهي
قدرة اجلهاز الع�صبي الع�ضلي يف �إنتاج احلركة ب�أقل زمن ممكن الأمر الذي �أ�سهم يف حت�سني
التوافق الع�صبي الع�ضلي وقدرته على حتديد امل�سافة واالجتاه واالرتفاع للحركة ،وقد ركزت
التدريبات على الأطراف العليا وال�سفلى للج�سم حمددة بال�شدة والتكرارات وفرتات الراحة
با�ستخدام طريقة التدريب الدائري ،وي�ؤكد ح�سني (� )2001أن املكون الرئي�سي للإدراك
احل�س-حركي هو الإح�سا�س احلركي للع�ضالت .واتفقت النتائج مع درا�سة (�أبو الفتوح
( ،)1997حمادة ( ،)1990ح�سني ( ،)1986ب�أن الإعداد البدين اخلا�ص وا�ستخدام القوة
ح�س َن م�ستوى الإدراك احل�س-حركي .وتبني من خالل العر�ض والتف�سري
املميزة بال�رسعة قد ّ
للنتائج �أن تدريبات القوة املميزة بال�رسعة �أثرت يف الإدراك احل�س– حركي.
ونالحظ �أي�ضا يف اجلدول رقم ( ،)8قيم املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
وقيمة (ت) املح�سوبة بني القيا�سني القبلي البعدي لأفراد املجموعة التجريبية لالختبارات
املهارية يف الري�شة الطائرة ،فقد �أ�شارت النتائج الإح�صائية �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لقيمة
(ت) املح�سوبة مقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية ،ول�صالح القيا�س البعدي ،فقد �أ�شارت نتائج
قيمة (ت) املح�سوبة ملهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية ( ،)15.96ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية
من الوثب ( ،)21.03و�أ�شارت النتائج �إىل �أن جميع القيا�سات حققت داللة معنوية ول�صالح
القيا�س البعدي يف جميع االختبارات املهارية لأفراد املجموعة التجريبية .ويف�رس الباحث
حت�سن �أداء �أفراد املجموعة التجريبية يف الأداء املهاري �إىل �أثر الربنامج التدريبي الذي ا�ستخد َم
ّ
تدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف جزء من الوحدة التدريبية ،وت�شري النعيمات ()1995
�إىل �أن املواقف التعليمية ت�صبح �أكرث جناح ًا �إذا ا�ستفاد اجلـهاز الع�صبـي والإدراك احل�س –
حركي من التدريب للو�صول بتح�سني قدرات الالعب يف الأداء احلركـي فـي �أقل مدة ممكنة
وقد ترك الربنامج التدريبي التجريبي �أثراً قوي ًا عربت عن ُه الداللة الإح�صائية يف اجلدول رقم
( .)8واتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة �أبو الفتوح ( ،)1997عبدالرحمن (� ،)1997إىل
ح�س َن �أداء مهارة
�أن الربنامج التدريبي با�ستخدام الإعداد اخلا�ص والربنامج الباليومرتك قد ّ
ال�رضب ال�ساحق .وبالتايل ف�إن النتائج املتعلقة باجلدول رقم ( ،)8قد حققت الفر�ضية الأوىل
املتمثلة يف وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح القيا�س البعدي لأفراد املجموعة التجريبية يف
الإدراك احل�س -حركي وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة.
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ن�صت هذه الفر�ضية على :توجد فروق دالة �إح�صائي َا بني القيا�سني القبلي البعدي لأفراد
املجموعة ال�ضابطة على حت�سني �أداء الإدراك احل�س – حركي ،وتعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة
الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة ول�صالح القيا�س البعدي .تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج
على النحو الآتي كما هو مبني يف اجلدول (:)9
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يو�ضح اجلدول رقم ( )9قيم املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وقيمة (ت)
املح�سوبة للقيا�سني القبلي البعدي لأفراد املجموعة ال�ضابطة يف اختبارات الإدراك احل�س-
حركي واالختبارات املهاراية يف الري�شة الطائرة ،وقد تبني �أن قيمة (ت) املح�سوبة الختبارات
الإدراك احل�س-حركي انح�رصت بني ( )1.52-0.69وهي �أقل من قيمة (ت) اجلدولية،
حيث ال توجد �أية داللة �إح�صائية يف اختبارات الإدراك احل�س-حركي .ويف�رس الباحث
نتائج اجلدول رقم (� )8إىل �ضعف الربنامج التدريبي التقليدي الذي ركز تطبيقه يف اجلانب
املهاري الري�شة الطائرة ،و�إذا متعنا يف الربنامج التدريبي التقليدي اجلدول رقم ( )5وجدنا
�أن معظم الفرتات الزمنية للوحدة التدريبية ركزت يف اجلانب املهاري ،و�أن برنامج الإعداد
البدين العام واخلا�ص مل ي�ؤثر يف حت�سني م�ستوى الإدراك احل�س-حركي ،واتفقت نتائج هذه
يح�سن
الدرا�سة مع درا�سة ح�سني ( ،)2001التي �أكدت �أن الربنامج التدريبي التقليدي مل ّ
م�ستوى الإدراك احل�س-حركي ،وتعار�ضت نتائجها مع درا�سة �أبو الفتوح ( ،)1997التي
ح�س َن م�ستوى الإدراك احل�س-حركي.
ت�ؤكد �أن الربنامج البدين اخلا�ص قد ّ
ونالحظ �أي�ضا يف اجلدول رقم ( )9نتائج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،

10

f
`

قيمة (ت) اجلدولية ت�ساوي (2.13 =)0.05=< α

ن=15

```Y

قوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة � 10سم
�إدراك امل�سافة � 60سم
�إدراك الوقت /10ث
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية من الوثب

0.69
1.29
1.52
0.73
1.74
2.61

غري دال
غري دال
غري دال
غري دال
غري دال
دال

`d G h ``Ç`»`d G

املتغري

القيا�س القبلي
ع
�س
1.26 2.97
1.80 3.87
1.09 16.97
1.04 4.90
1.10 13.15
1.21 13.66

القيا�س البعدي
ع
�س
0.70 1.68
0.89 2.30
1.80 11.16
1.17 2.71
1.77 14.60
1.97 15.80

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

`¡U

اجلدول رقم ()9
اختبارات الإدراك احل�س –حركي واالختبارات املهارية وداللة (ت) الفروق بني
القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة
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وقيمة (ت) املح�سوبة بني القيا�سني القبلي والبعدي لأفراد املجموعة ال�ضابطة يف االختبارات
املهاراية يف الري�شة الطائرة� ،أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لقيمة (ت) املح�سوبة
مقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية ،ول�صالح القيا�س البعدي ،و�أ�شارت نتائج قيمة (ت) املح�سوبة
ملهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية ( ،)1.74ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية من الوثب (،)2.61
وتبني �أنّ جميع القيا�سات حققت داللة معنوية ول�صالح القيا�س البعدي جلميع االختبارات
املهارية بالري�شة الطائرة .ويف�رس الباحث حت�سن �أفراد املجموعة ال�ضابط يف القيا�س �ألبعدي
�إىل طريقة تنفيذ الربنامج التقليدي الذي ركز على تدريبات الأداء املهاري ،و�أن �أي برنامج
وخ�صو�صا �إذا كانت عينة الدرا�سة من املبتدئني،
تدريبي قد يرتك �أثراً يف حت�سن الأداء املهاري
ً
ح�س َن الربنامج التقليدي �أداء �أفراد املجموعة ال�ضابطة يف مهارات الري�شة الطائرة،
لذلك ّ
واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة عبد الرحمن ( ،)1997حيث �أثبت ان الربنامج
ح�س َن من م�ستوى �أداء املجموعة ال�ضابطة يف مهارات الري�شة الطائرة،
التدريبي التقليدي قد ّ
واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة عبد الرحمن ( ،)1997حيث �أثبت الربنامج التدريبي
التقليدي �أنه قد ح�سن من م�ستوى �أداء ال�رضب ال�ساحق بالري�شة الطائرة .وبذلك ف�إنَّ ال�شق
الأول من الفر�ضية مل يتحقق لعدم وجود �أ َّية داللة �إح�صائية يف حت�سن الإدراك احل�س –حركي،
و�أما ال�شق الثاين من الفر�ضية فقد حتقق من جود داللة �إح�صائية يف تعلم الأداء املهاري الري�شة
الطائرة ول�صالح القيا�س �ألبعدي.

عر�ض نتائج الفر�ضية الثالثة

إح�صائيا بني القيا�سني البعديني لأفراد
ن�صت هذه الفر�ضية على :توجد فروق دالة �
ً
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على حت�سني �أداء الإدراك احل�س– حركي وتعلم مهارة
ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية يف الري�شة الطائرة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج على النحو الآتي
كما هو مبني يف اجلدول رقم (:)10

اجلدول رقم ()10
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفروق بني �أفراد املجموعتني يف
الإدراك احل�س-حركي وال�ضربة ال�ساحقة الأمامية للقيا�سات البعدية
املتغري
قـوة القب�ضة %50
�إدراك امل�سافة �/10سم
�إدراك امل�سافة�/60سم

املجموعة ال�ضابطة
ع
�س
0.57 1.68
0.89 2.30
1.80 11.16

املجموعة التجريبية
ع
�س
2.22
3.66
1.74
4.94
2.09
18.91

قيمة (ت)
3.41
1.57
4.87

م�ستوى
الداللة
دال
غري دال
دال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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يو�ضح اجلدول رقم ( ،)10قيم املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وقيمة
(ت)املح�سوبة مقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية بني �أفراد املجموعتني يف اختبارات الإدراك
احل�س-حركي واالختبارات املهارية يف الري�شة الطائرة ،فقد �أظهرت نتائج اختبارات
الإدراك احل�س-حركي وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية يف بع�ض
االختبارات� ،إذ �أ�شارت النتائج لقيمة (ت) املح�سوبة يف قوة القب�ضة (� )%50إىل (،)3.41
و�إدراك الوقت (10ث) �إىل (� ،)3.06إدراك امل�سافة (�60سم) �إىل ( ،)4.87و�أما اختبار
�إدراك امل�سافة (�10سم) مل يحقق داللة �إح�صائية .وقد بينت النتائج الإح�صائية باملقارنة بني
�أفراد املجموعتني يف القيا�سات البعدية للإدراك احل�س-حركي �أن �أفراد املجموعة التجريبية
�أف�ضل من �أفراد املجموعة ال�ضابطة .ويف�رس الباحث ال�سبب ب�أنَّ �أفراد املجموعة التجريبية
حت�سن الإدراك
خ�ضعوا لربنامج حمكم (تدريبات القوة املميزة بال�رسعة املتنوعة)� ،ساهم يف ّ
احل�س-حركي ،مقارنة مع الربنامج التقليدي لأفراد املجموعة ال�ضابطة (�أغلبه مهاري).
واتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة (ح�سني1986 ،؛ اجلبيني1990 ،؛ ح�سني.)2001 ،
ونالحظ �أي�ضا يف اجلدول رقم ( ،)10قيم املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
وقيمة (ت) املح�سوبة بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف مهارة ال�رضبة ال�ساحقة
الأمامية ( ،)8.64وال�رضبة ال�ساحقة الأمامية من الوثب ( ،)13.45وقد �أ�شارت نتائج
قيمة (ت) املح�سوبة ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية .ويف�رس الباحث حت�سن الأداء املهاري
بالري�شة الطائرة لأفراد املجموعة التجريبية باملقارنة مع �أفراد املجموعة ال�ضابطة �إىل توزيع
�أجزاء الربنامج التدريبي املقرتح (الإحماء العام واخلا�ص ،والقوة املميزة بال�رسعة ،والأداء
املهاري ،والن�شاط اخلتامي) ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)6مقارنة بالربنامج التقليدي
(الإحماء العام واخلا�ص ،والأداء املهاري ،والن�شاط اخلتامي) ،جدول رقم ( ،)5مما �أثر
يف حت�سن الأداء املهاري بالري�شة الطائرة ،ومت تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح با�ستخدام
أي�ضا يف
طريقة التدريب الدائري يف حت�سني الأداء البدين اخلا�ص بالري�شة الطائرة .و�أ�سهم � ً
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قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى (2.04 = )0.05>= α

3.06
8.64
13.45
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�إدراك الوقت /10ث
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية
ال�ضربة ال�ساحقة الأمامية من الوثب

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة
دال
دال
دال

`¡U

املتغري

املجموعة ال�ضابطة
ع
�س
1.17 2.71
1.77 14.60
1.97 15.80

املجموعة التجريبية
ع
�س
1.91
5.67
1.76
19.58
1.06
23.11
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حت�سن الإدراك احل�س-حركي يف تطوير الأداء املهاري بالري�شة الطائرة ،و�أكدت ُه درا�سة
(عبدالر�ؤوف2000 ،؛ خطابي1988 ،؛ خليل )1996 ،ب�أنه توجد عالقة بني الإدراك
احل�س -حركي وبع�ض مهارات الري�شة الطائرة .وتتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة (�أبوالفتوح،
1997؛ عبدالرحمن.)1997 ،

اال�ستنتاجات

يف �ضوء املعاجلات الإح�صائية  ،وبعد تف�سري النتائج تو�صل الباحث �إىل اال�ستنتاجات الآتية-:
إيجابي للربنامج التقليدي يف تعلم مهارات ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية بنوعيها
 وجود �أثر �ِّ
يف الري�شة الطائرة.
إيجابي لتدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف حت�سن الإدراك احل�س-حركي.
 وجود �أثر �ِّ
إيجابي لتدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف تعلم مهارة ال�رضبة ال�ساحقة الأمامية
 وجود �أثر �ِّ
بنوعيها يف الري�شة الطائرة.
 �إنّ تدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف حت�سن الإدراك احل�س-حركي وتعلم مهارة ال�رضبةال�ساحقة الأمامية بنوعيها يف الري�شة الطائرة لها �أف�ضلية ،باملقارنة مع الربنامج التقليدي.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي انتهت �إليها هذه الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
 ين�صح با�ستخدام الربنامج التدريبي املقرتح با�ستخدام تدريبات القوة املميزة بال�رسعة �إذ �إنها�أثبتت حت�سن الإدراك احل�س-حركي لدى الالعبني.
 ين�صح با�ستخدام تدريبات القوة املميزة بال�رسعة لتعلم بع�ض مهارات ال�رضبة ال�ساحقةالأمامية يف الري�شة الطائرة.
 عمل درا�سات على تدريبات القوة املميزة بال�رسعة ،وربطها مبتغريات ومهارات �أخرى يفجمال الري�شة الطائرة.
 عمل درا�سات على مراحل عمرية خمتلفة لتطبيق تدريبات القوة املميزة بال�رسعة يف جمالالري�شة الطائرة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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�أبو الفتوح ،خالد �شوقي ( .)1997تطوير الإعداد اخلا�ص لأداء مهارة الإر�سال ال�ساحق لنا�شئ
الكرة الطائرة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني ،جامعة
الزقازيق ،جمهورية م�رص العربية.
�أحمد ،ح�سن ومدحت ،عبد الرزاق (� .)2000أثر تطوير بع�ض املدركات احل�س-حركية
على دقة الت�صويب لنا�شئ كرة ال�سلة .املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�ضية ,جامعة
حلوان.80-63 ،22 ،
�أجلبيني� ،سناء ( .)1990مقيا�س اخلوف يف ال�سباحة لطالبات كلية الرتبية الريا�ضية .جملة
امل�ؤمتر العلمي الأول-دور الرتبية الريا�ضية يف حل امل�شكالت املعا�رصة ،جامعة الزقازيق،
.268-240 ،1
ح�سني ،احمد ( .)1986ت�أثري بع�ض التمرينات لتنمية االدراكات احل�س-حركية على م�ستوى الأداء
يف اجلمباز .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية البدنية للبنيني بالهرم ،جمهورية
م�رص العربية.
ح�سني ،رفاعي ( .)1997ت�أثري ا�ستخدام بع�ض مترينات الإدراك احل�س-حركي املهارية على
دقة الت�صويب لنا�شئ كرة القدم .املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�ضية ,جامعة حلوان،
.130-113 ،15
ح�سني ،عبد ال�سالم ( .)2001بطارية اختبارات لتطوير القوة املميزة بال�رسعة لدى نا�شئ الكرة
الطائرة .رو�سيا :ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة كوبان ،رو�سيا.
حمادة ،حممد جمال ( .)1990الإدراك احل�س-حركي والأداء املهاري والبدين يف الكرة
اليد .القاهرة :درا�سة تنب�ؤية ،جملة العلوم والفنون والريا�ضة ،جامعة حلوان-95 ،13 ،
.115
خطابي ،عفاف ( .)1988الإدراك احل�س حركي وعالقة مب�ستوى املهاري لالعبات
امل�ستوى العايل يف الكرة الطائرة .بحوث الرتبية الريا�ضية ال�شاملة ،جامعة الزقازيق،9 ،
.52-35
خليل ،ه�شام حممد ( .)1996عالقة بع�ض الإدراك احل�س حركي بدقة الإر�سال ال�ساحق لالعبي
الكرة الطائرة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية الريا�ضية بور �سعيد .جامعة
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