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باملجلة
á∏ÛÉHالن�رش
ô°ûædG قواعد
óYGƒb

⁄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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فهر�سة املجلة
جمـلة العلـوم الرتبـويـة والنف�سيـة  JEPSمفهـر�سـة وم�صنفة يف قـواعـد
البيانات العاملية والفهار�س العلمية الدولية الآتية:
• قاعدة البيانات الدولية الـ (.)Ulrichs
• قاعدة البيانات الرتبوية الأ�سرتالية الـ (.)Edna
• قاعدة بيانات رابطة الأخ�صائيني النف�سيني امل�رصية (رامن).
• الفهر�س املغاربي للعلوم االجتماعية والإن�سانية.
• قاعدة املعلومات الرتبوية لدار املنظومة ال�سعودية (.)EduSearch
• قاعدة بيانات املجالت العلمية املفتوحة الإطالع (.)DOAJ
للإطالع على املجلة زوروا موقعنا الإلكرتوين:
http://www.jeps.uob.edu.bh

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أو ًال

البحوث العلمية باللغة العربية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

* الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني باملدار�س اخلا�صة يف
�ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د .جمال �أبو زيتون

* واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
الق�شربي
د .حممد حممد� ،أ� .سعيد

9
11
13
45

د .علي الغامدي

* واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا
يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د� .سهري ال�صباح ،د .بهاء ال�رسطاوي

*

واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية مبدار�س مديرية تربية �إربد الأوىل ˙

د .لطفي اخلطيب� ،أ .معاذ الرما�ضنة

* القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د .قا�سم خزعلي

137
167

197

* اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية
نحو التخطيط اال�سرتاتيجي ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

231

ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

257

د .فتحي �أبونا�رص

*

�أ.د .عبدالنا�رص القدومي
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* منط القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�س يف املدينة املنورة كما يت�صوره املع ّلمون

107
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د .حممد عا�شور
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* دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف �سلطنة
عمان ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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ال�صفحة

املو�ضوع

* �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل يف كل من م�ستويات املعرفة واال�ستيعاب
والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات والعاديات ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ثانياً

د� .أحمد الزق

البحوث العلمية باللغة الإجنليزية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

* �أثر املدخل التكاملي يف تدري�س مهارات اللغة الإجنليزية والدرا�سات االجتماعية يف
التح�صيل يف �إحدى املدار�س االبتدائية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية˙˙˙˙˙˙

د .ابت�سام اجلفري

277
9
11
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يطل علينا هذا العدد اجلديد من جملة العلوم الرتبوية والنف�سية وهو يحمل بني طياته باقة من
الأبحاث الرتبوية والنف�سية لعدد من الباحثني من خمتلف اجلامعات العربية وهي مبجملها تعد
رافداً جديداً للبحوث املن�شورة يف �أعداد املجلة التي تزداد ت�ألق ًا يف بحوثها امليدانية وعمق ًا
يف مو�ضوعاتها الرتبوية ور�صان ًة يف منهجيتها البحثية ،مما �أك�سبها ثقة القائمني على تطوير
العملية الرتبوية وحتديثها على امتداد الوطن العربي ،وهذا يعد -بحد ذاته -حافزاً للمزيد
من تطوير املجلة �شك ً
ال وم�ضمون ًا كي تظل يف امل�ستوى الالئق بني املجالت العلمية الرتبوية
عربي ًا وعاملي ًا.
�إن التزامنا يف جملة العلوم الرتبوية والنف�سية بالأبحاث ذات اجلودة العلمية والعاملية مل
يكن لي�صبح واقع ًا يراه اجلميع �إال من خالل �سيا�سة الن�رش الر�صينة ،وعملية التحكيم املقننة،
واملراجعة الدقيقة وهي املنظومة التي �ساهمت يف املحافظة على قيمة هذا املجلة العلمية.
وعلى الرغم من �أن ذلك �أدى �إىل رف�ض العديد من البحوث املقدمة� ،إال �أنه �ساهم يف رفع
م�ستوى جودة البحوث املقبولة للن�رش بطريقة �أ�سهمت يف ن�رش املعرفة الرتبوية والنف�سية
الر�صينة.
يحمل هذا العدد من املجلة بني دفتيه بابني؛ حيث ي�شمل الباب الأول واخلا�ص بالبحوث
باللغة العربية ع�رشة �أبحاث ،جاء البحث الأول بعنوان الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني
واملتفوقني امللتحقني يف املدار�س اخلا�صة يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميغرافية ،ويتناول
البحث الثاين واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية مبحافظة عدن ،يف حني يتناول
البحث الثالث دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف �سلطنة
عمان ،ويدور البحث الرابع حول منط القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�س يف املدينة املنورة
كما يت�صوره املعملني� .أما البحث اخلام�س فهو عن واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري،
وبينما يتناول البحث ال�ساد�س واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية مبدار�س مديرية
تربية �إربد الأوىل ،يف حني يتناول البحث ال�سابع القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية الواردة باملنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن،
ويدور البحث الثامن حول اجتاهات مديري املدار�س باملنطقة ال�رشقية يف اململكة العربية
ال�سعودية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي� ،أما البحث التا�سع فيتناول ال�سيطرة الدماغية لدى
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العبي كرة القدم يف فل�سطني ،يف حني يتناول البحث العا�رش �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية
يف التح�صيل يف كل من م�ستويات املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات
والعاديات.
�أما الباب الثاين من هذا العدد واخلا�ص بالبحوث باللغة الإجنليزية ،فيحتوي على بحث
واحد حول �أثر املدخل التكاملي يف تدري�س مهارات اللغة الإجنليزية والدرا�سات االجتماعية
على التح�صيل يف �إحدى املدار�س االبتدائية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
و�أ�رسة التحرير ،وهي تقدم عددها اجلديد ،تتطلع �إىل املزيد من الأبحاث الر�صينة التي
حتافظ على امل�ستوى العلمي الرفيع الذي و�صلت �إليه جملتنا الرتبوية والنف�سية لتظل ملبية
ملتطلبات هيئة التحرير ،وطموح الباحثني والعلماء والأكادمييني على امل�ستويني العربي
والدويل ،ومواكبة التغريات ال�رسيعة يف ع�رص املعلومات والتقانة.
ختام ًا ،ال يفوتنا �أن ن�سجل خال�ص ال�شكر والتقدير لل�سادة الأفا�ضل �أع�ضاء هيئة التحرير
واملحكمني والباحثني والقراء و�إىل كل من ي�سهم ،من قريب �أو بعيد ،يف الرقي والنهو�ض
بامل�ستوى العلمي للمجلة لتبقى منرباً علمي ًا عربي ًا �أ�صي ً
ال.

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

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني
باملدار�س اخلا�صة يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني
واملتفوقني امللتحقني مبدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز ،و�إىل التعرف �إىل �أثر متغريات
جن�س الطالب ،وال�صف ،والتفاعل بينهما ،وعمل الوالدين فيه .وتكونت عينة الدرا�سة من
 350طالبا موهوبا ومتفوقا .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى
الطلبة املوهوبني واملتفوقني كانت مرتفعة ،كما انهم ح�صلوا على �أعلى الدرجات يف بعد
الدافعية الذاتية ،يف حني �أن اقلها كان يف بعد �إدارة العواطف .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود
�أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف الأداء الكلي على متغري
الذكاء االنفعايل ،وعلى بعدي �إدارة العواطف ،و�إدارة العالقات .كذلك �أ�شارت النتائج �إىل
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري عمل الأم يف بعد �إدارة العالقات فقط .يف حني �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغريات ال�صف واجلن�س ،وعمل الآباء
والأمهات يف متغري الذكاء االنفعايل ،و�أبعاده املتبقية.
الكلمات املفتاحية :الذكاء االنفعايل ،املوهوبني واملتفوقني.
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The aim of this Study was to identify the level of emotional intelligence
and the effect of grade, gender, the interaction of gender & grade, and parents’
work on students’ emotional intelligence. The sample of the study consisted
of (350) gifted and talented students at King Abdullah II schools for gifted and
talented students. The results revealed that students scored high degrees on the
level of emotional intelligence as a whole. While they scored the highest degrees on self-motivation dimension, the students scored the lowest degrees on
emotional management dimension. Also, the results revealed that there were
significant differences that were attributed to the interaction between gender
& grade on the whole degree of emotional intelligence as well as the emotional management and relationship management dimensions. Finally, the results
revealed that there were significant differences due to mothers’ work only on
the relationship management. However, no significant effect to grade, gender
and father’s` work on emotional intelligence or its dimensions was found.
Key words: emotional intelligence, gifted and talented students.
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د .جمال �أبو زيتون

الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني
باملدار�س اخلا�صة يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت

املقدمة

حظي البحث يف مو�ضوع الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،وما زال ،باملزيد من االهتمام من قبل العديد من الباحثني من �أمثـال ت�شان
) (Chan, 2008وزيندر ،و�شاين-زينوفيت�ش وماثيو�س وروبريتز(Zeidner, Shani-
 ،(Zinovich; Matthews & Roberts, 2005وبارون ) ،(Bar-On, 2007وتريي
ونوكيلينني ( ،)Tirri & Nokelainen, 2007ويل واولزيو�سيكي (Lee & Olszewski-
 )Kubilius, 2006ويعود هذا االهتمام املتزايد من قبل الباحثني يف الذكاء االنفعايل لكونه
من املفاهيم احلديثة يف علم النف�س ،التي هي بحاجة للمزيد من البحث املتعمق لإزالة
الغمو�ض املرتبط بها ،وب�شكل خا�ص بالن�سبة للطلبة املوهوبني واملتفوقني ،وذلك للتباين يف
نتائج الدرا�سات التي �أجريت على اخل�صائ�ص واحلياة االنفعالية لهذه الفئة.
وقد تناولت الدرا�سات املتعلقة بالذكاء االنفعايل لدى هذه الفئة بع�ض املتغريات مثل
عالقته بالذكاء ال�سيكومرتي ) ،(Nettelbeck & Wilson, 2005وعالقته بالإدراك الذاتي
للإبداع وامل�شكالت الأ�رسية لديهم ( ،(Chan, 2005وعالقته باملوهبة (،(Bar-On, 2007
وعالقته بالتكيف االجتماعي وال�ضغوط النف�سية لديهم ) ،(Chan, 2005وعالقته مبهارات
القيادة ) ،(Chan, 2007وعالقته بالأحكام الأخالقية (Lee & Olszewski-Kubilius.
)،2006وعالقته بالفاعلية الذاتية ) (Kirk Schutte & Hine, 2008وعالقته باملتغريات
الدميوغرافية املختلفة ( .(Harrood, 2005; Tapia & Marsh, 2001وقد ولد م�صطلح
الذكاء االنفعايل وتبلور ولقي ال�شهرة ب�شكل وا�ضح ،و�رصيح على يد جوملان (Goleman,
.(1995

�أما من حيث التطور التاريخي ملفهوم الذكاء االنفعايل فيجد املتتبع لهذا املفهوم �أن هناك
العديد من اجلهود اجلادة التي بذلت يف جمال االنفعاالت ،والعواطف قبل جوملان فعلى
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�سبيل املثال ترجع �أ�صول الذكاء االنفعايل �إىل �أكرث من �ألفي عام حيث حتدث �أر�سطو عن
االنفعاالت ،وح�رصها يف املحتوى االجتماعي ،وامليل للقيام بال�سلوك ،ومتييز اال�ستثارة
اجل�سمية )� .(Solomon, 2000أما يف القرن الثامن ع�رش فكان العلماء يعتقدون �أن العقل
الإن�ساين ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي :املعرفة،والعاطفة ،والدافعية (عثمان ورزق،2001 ،
 .)Mayer & Salovey, 1997ومع ا�ستمرار اجلهود يف هذا املجال ظهرت نظرية الذكاء
املتعدد جلاردنر ) (Gardener, 1983الذي حتدث عن �سبعة �أنواع من الذكاء من بينها الذكاء
البني الذاتي(الذكاء االنفعايل) .كما �أن ماير و�سالويف ) )Salovey & Mayer, 1990يف عام
 1990عر�ضا ورقة عمل تناولت الدرا�سات التي قاموا بها حول الذكاء االنفعايل ومكوناته.
وتربز �أهمية الذكاء االنفعايل لدى املوهوبني واملتفوقني ب�شكل وا�ضح ،من خالل م�ساهمته
يف النجاح يف احلياة االجتماعية والأكادميية ()Woitaszewski & Aalsma, 2004؛ فقد
�أعتقد جوملان (� )Goleman, 1995أن الذكاء االنفعايل يف بع�ض الأحيان ميكن �أن يكون
�أكرث قوة ،وت�أثريا يف حياة الإن�سان من الذكاء العام ،حيث ي�سهم يف حت�سني التح�صيل
الأكادميي ،وخف�ض ال�سلوك العدواين ،والقدرة الأف�ضل على الأداء .كما �أفاد ب�أن الذكاء العام
يتنب�أ فقط مبا يقارب ( )%20من عوامل جناح الإن�سان يف احلياة ،يف حني يعود  %80من
النجاح �إىل عوامل �أخرى ترتبط بالذكاء االنفعايل .كذلك تنبع �أهمية فهم الذكاء االنفعايل
لدى املوهوبني واملتفوقني ب�سبب الفجوة الكبرية بني النمو املعريف ،والنمو االنفعايل لديهم
(عكا�شة ،)2005 ،مما قد ي�ؤدى �إىل العديد من امل�شكالت االنفعالية و�أهمها :احل�سا�سية
الزائدة ،واحلدة االنفعالية ،وال�سعي للكمال �أو البحث عن املثالية ،وال�ضغط النف�سي ،و�سوء
التوا�صل االجتماعي مع الآخرين ،واالكتئاب (Rice; Leever, Christopher & Porter,
 .)2006; Hebert & Kent, 2000; Garland & Zigler, 1999التي قد ت�ؤثر يف جماالت
النمو املختلفة ،ويف جناحهم املهني والأكادميي ويف احلياة االجتماعية.
�أما من حيث امل�صطلحات فقد ترجم م�صطلح � Emotional Intelligenceإىل اللغة
العربية بالإ�ضافة �إىل الذكاء االنفعايل �إىل الذكاء العاطفي (جوملان ،2000 ،العيتي)2004 ،
و�إىل الذكاء الوجداين (ح�سونة ،2006 ،ال�سمادوين� .)2007 ،أما من حيث التعريفات
فيعد جوملان (� )Goleman, 1995أول من عرفه ب�شكل �رصيح حيث �أ�شار �إليه ب�أنه” :احتاد
جمموعة من العوامل التي ت�سمح للفرد ب�أن ي�شعر ،ويقوم بالأ�شياء بدافعية ،وينظم مزاجه،
وي�سيطر على اندفاعه ،ويواجه الإحباط ب�إ�رصار ،مما ي�سمح له بالنجاح يف احلياة اليومية“.
كذلك عرف ماير و�سالويف ( )Mayer & Salovey, 1997الذكاء االنفعايل ب�أنه :قدرة الفرد

17

``¿

2010 000```e
-2

الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني

18

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .جمال �أبو زيتون

على �إدراك انفعاالته للو�صول �إىل تعميم ذلك االنفعال لي�ساعده على التفكري وفهم ومعرفة
انفعاالت الآخرين بحيث ت�ؤدي �إىل تنظيم وتطوير النمو العقلي املتعلق بتلك االنفعاالت.
ومن التعريفات التي تتناولها املراجع العربية تعريف العيتي ( )2003الذي ي�شري �إىل �أن
الذكاء االنفعايل“ :هو قدرة الإن�سان على التعامل الإيجابي مع نف�سه ومع الآخرين” .كما
يعرفه ح�سني ( )2003ب�أنه“ :جمموعة من ال�صفات ال�شخ�صية ،واملهارات االجتماعية،
والوجدانية التي متكن الفرد من تفهم م�شاعره ،وم�شاعر وانفعاالت الآخرين ،وتعطيه القدرة
على التعامل الإيجابي معها حمققا بذلك ال�سعادة لنف�سه ،وملن حوله”� .أما بالن�سبة لأبعاد
الذكاء االنفعايل فقد اختلف املنظرون يف الذكاء االنفعايل حول هذا اجلانب فعلى �سبيل
املثال �أ�شار بيرتايدز وفرنهام ) (Petrides & Furnham, 2001نتيجة لدرا�سة اعتمدت على
التحليل العاملي �إىل �أن �أهم �أبعاد الذكاء االنفعايل تتمثل يف :القدرة على التكيف ،وتوكيد
الذات ،و�إدراك االنفعاالت الذاتية وانفعاالت الآخرين ،والتعبري عن االنفعاالت ،و�إدارة
االنفعاالت ،وتنظيم االنفعاالت ،واالندفاعية ،والعالقات ال�شخ�صية ،وتقدير الذات،
والدافعية الذاتية ،والوعي االجتماعي ،و�إدارة ال�ضغوط ،والتعاطف ،وال�شعور بال�سعادة،
والتفا�ؤل� .أما بالن�سبة جلوملان ) (Goleman, 1995فقد حدد هذه الأبعاد بخم�سة �أبعاد
هي الوعي بالذات وعرفه :بالقدرة على معرفة الفرد مل�شاعره ،ومعتقداته ،واجتاهاته� .أما
البعد الثاين :فهو تنظيم الذات وعرفه :بقدرة الفرد على التحكم يف االنفعاالت ال�سلبية،
وك�سب الوقت يف التحكم بها ،وحتويلها �إىل انفعاالت �إيجابية� .أما البعد الثالث :فهو
الدافعية ويق�صد بها حالة من اال�ستثارة والتوتر الداخلي ،تدفعه �إىل حتقيق هدف معني� ،أما
البعد الرابع :فيتكون من التعاطف ويعني القدرة على فهم م�شاعر الآخرين ،والتعاي�ش معهم.
ويتكون البعد اخلام�س من املهارات االجتماعية وتعني :القدرة على الت�أثري الإيجابي القوي
يف الآخرين عن طريق �إدراك انفعاالتهم ،والت�رصف معهم بطريقة منا�سبة.
�أما بالن�سبة ملاير و�سالويف وكارزو ) (Mayer, Salovey & Caruso, 2000فقد �أ�شاروا
�إىل �أربعة �أبعاد للذكاء لالنفعايل هي البعد الأول :ويت�ضمن �إدراك االنفعاالت والتعبري عنها
وتقييمها� .أما البعد الثاين فيتكون :من االنفعاالت كو�سيلة تي�رس التفكري ويق�صد بذلك
القدرة على توليد وا�ستخدام االنفعاالت والإح�سا�س بها� .أما البعد الثالث :فيت�ضمن فهم
االنفعاالت ،وحتليلها ،وتوظيفها .ويتكون البعد الأخري من التنظيم الت�أملي لالنفعاالت
وتعزيزها .كذلك ميز بارون  Bar-Onخم�سة �أبعاد للذكاء االنفعايل هي البعد الأول:
ويت�ضمن البعد ال�شخ�صي ،ويتكون من الوعي الذاتي باالنفعاالت ،والتوكيد ،واعتبار الذات
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وحتقيقها ،واال�ستقاللية .ويت�ضمن البعد الثاين :العالقة بني الفرد والآخرين ،ويتكون من
التعاطف ،وامل�س�ؤولية االجتماعية ،والقدرة على بناء العالقات ال�شخ�صية� .أما البعد الثالث:
فيت�ضمن التكيف ويتكون من القدرة على التحقق من �صدق االنفعاالت ،واملرونة ،والقدرة
على حل امل�شكالت .ويتكون البعد الرابع :من القدرة على �إدارة ال�ضغوط ،ويعني القدرة
على حتمل ال�ضغوط ،وال�سيطرة على االندفاع ،ومقاومته� .أما البعد اخلامــ�س فهو املزاج:
ويتكون من القدرة على التفـا�ؤل ،وال�شـعور بالر�ضا ،وال�سـعادة (El Hassan & El Sader,
.)2005; Maree & Finestone, 2007; Bar-On, 2006
�أما يف ما يخ�ص الدرا�سات والأبحاث التي حاولت التعرف �إىل طبيعة الذكاء االنفعايل
لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ومدى ت�أثره باملتغريات الدميوغرافية فقد �أجري القليل
منها مثل درا�سة �ساتر�سو ) (Sutarso, 1996التي هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر اجلن�س واملعدل
الرتاكمي يف الذكاء االنفعايل .وتكونت عينة الدرا�سة من  138مفحو�صا من طلبة الكليات.
كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر للجن�س يف الأداء العام على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل .فقد
كانت نتائج الإناث �أعلى من الذكور يف �أبعاد التعاطف والوعي بالذات ،ومل يوجد �أثر دال
للمعدل الرتاكمي يف الذكاء االنفعايل.
كذلك �أجرت تابيا ومار�ش ) (Tapia & Marsh, 2001درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر
اجلن�س واملعدل الرتاكمي يف الذكاء االنفعايل ،وتكونت العينة من 162( 319طالبا ،و157
طالبة) يف �إحدى الكليات يف مدينة مك�سيكو وا�ستخدم منوذج حتليل التباين العاملي املتعدد
املتغريات التابعة لتحليل الذكاء االنفعايل الذي ت�ضمن �أربعة �أبعاد هي :التعاطف ،وا�ستخدام
امل�شاعر ،و�إدارة العالقات،وال�سيطرة على الذات .و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود �أثر
للجن�س يف الذكاء االنفعايل ،بينما وجد اثر للتفاعل بني اجلن�س واملعدل الرتاكمي يف الذكاء
االنفعايل يف متغريات �إدارة العالقات ،وال�سيطرة على الذات� .أما يف ما يخ�ص اثر املعدل
الرتاكمي يف الذكاء االنفعايل فقد كان �أداء الطلبة الذكور الذين يقعون �ضمن فئة املعدالت
من � 3إىل � 3.49أقل من جميع فئات املعدالت الأخرى� ،أما يف ما يخ�ص الإناث فقد كان
�أداء الطالبات اللواتي يقعن �ضمن فئة املعدالت من � 3.5إىل � 4أعلى من الطالبات اللواتي
معدلهن �أقل من  .3كما �أجرى هارود و�سري ) (Harrod & Schee, 2005درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل عالقة الذكاء االنفعايل باملتغريات الدميوغرافية التالية :العمر ،واجلن�س ،وم�ستوى
200طالب من الذين
الدخل ،وم�ستوى تعليم الوالدين ومكان الإقامة .وتكونت العينة من
ٍ
ترتاوح �أعمارهم ما بني � 19-16سنة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستويات الذكاء االنفعايل
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كانت لدى الإناث �أف�ضل من الذكور ،كما كان هناك �أثر ملتغريات م�ستوى تعليم الوالدين،
وم�ستوى الدخل يف الذكاء االنفعايل .يف حني مل توجد عالقات دالة بني الذكاء االنفعايل
والعمر ومكان الإقامة.
كذلك �أجرى ال�سامرائي ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل درجة الذكاء االنفعايل
لدى الطلبة املتفوقني يف مدر�سة اليوبيل للمتفوقني يف الأردن ،كما هدفت التعرف �إىل �أثر
اجلن�س ،والعمر ،والتفاعل بينهما يف الذكاء االنفعايل لديهم .وتكونت العينة من  83مفحو�صا
من طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش واحلادي ع�رش .و�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود درجة
مرتفعة من الذكاء االنفعايل على الأداء الكلي ،وكانت درجة الذكاء االنفعايل يف بعد الوعي
بالذات �أعلى من الأبعاد الأخرى ،يف حني كانت الدرجة يف بعد �إدارة العواطف منخف�ضة
و�أقل من الأبعاد الأخرى.كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري العمر
على بعد الدافعية الذاتية ،و�إدارة العالقات ،يف حني مل تظهر ملتغريي اجلن�س ،والتفاعل بني
العمر واجلن�س يف متغري الذكاء االنفعايل العام و�أبعاده الفرعية.
ومن الدرا�سات الأخرى �ضمن هذا املجال درا�سة جولدنبريغ ومات�سون ومانتلري
) (Goldenberg, Matheson & Mantler, 2006التي هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة الذكاء
االنفعايل مع بع�ض املتغريات الدميوغرافية .وتكونت عينة الدرا�سة من  223مفحو�صا.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة قوية بني الذكاء االنفعايل والعمر وم�ستوى التعليم .ومن
الدرا�سات العربية التي �أجريت على الذكاء االنفعايل درا�سة الأحمدي (Al-Hmadi,
 )2007التي كان من �أهدافها التعرف �إىل �أثر متغريات اجلن�س والعمر والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
االجتماعي والثقايف للأ�رسة يف الذكاء االنفعايل .وتكونت العينة من  126مفحو�صا من
طلبة جامعة طيبة يف املدينة املنورة .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
ملتغريات اجلن�س ،والعمر ،وامل�ستوى االجتماعي والثقايف يف الذكاء االنفعايل ،بينما مل يوجد
�أثر ذو داللة ملتغري التخ�ص�ص فيه .كذلك �أجرى ت�شان ) (Chan, 2008درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل الذكاء املدرك ذاتيا (ويق�صد به يف هذه الدرا�سة الذكاء املتعدد ،والذكاء االنفعايل،
والذكاء الناجح) .وتكونت العينة من  498طالبا �صينيا مت ت�صنيفهم يف �أربع جمموعات هي:
الطلبة الأذكياء جدا ،والطلبة املوهوبون واملتفوقون انفعاليا واجتماعيا ،والطلبة املوهوبون
واملتفوقون فنيا ،والطلبة املوهوبون واملتفوقون بدرجة متو�سطة .و�أ�شارت النتائج �إىل اهتمام
الطلبة الأذكياء جدا يف جماالت القيادة والإبداع ب�شكل �أعلى من املجموعات الأخرى.
قوم املعلمون الطلبة الأذكياء جدا ب�أنهم �أقل ن�ضجا يف املجال االنفعايل من الطلبة
كذلك ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املوهوبني واملتفوقني انفعاليا واجتماعيا .كذلك �أجرى العمران وبانامايكي (& Alumran
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يعد الذكاء االنفعايل مكونا مهم ًا من مكونات ال�سلوك الإن�ساين ،وهو وثيق ال�صلة بحياة
الإن�سان و�شخ�صيته ،لذا فهو �رضوري حلياته اليومية� ،إذ قد يقوده ،ويوجه قدراته ،ويتحكم
بقراراته ،لذلك ف�إنه من املهم جداً توافر هذا النوع من الذكاء لديه .لذلك يفرت�ض البع�ض
�أنه يف حال ف�شل الإن�سان يف احلياة ،ف�إن ذلك قد يعود �إىل �ضعف مهارات هذا الذكاء لديه.
ومن ثم ميكن القول �إنّ الناجحني يف حياتهم لي�سوا دائما من املوهوبني واملتفوقني .فهناك
�أمثلة حية لطلبة موهوبني متفوقني ف�شلوا يف حياتهم املهنية .و�أمثلة �أخرى لأ�شخا�ص يتمتعون
بقدرات عقلية متو�سطة لكنهم حققوا جناح ًا كبريا يف حياتهم العملية ،ولعل الفارق بينهم
مدى متتعهم مبهارات الذكاء االنفعايل .ونظرا لأهمية املوهوبني واملتفوقني ،يف حياة الأمم
وال�شعوب ازدادت الدرا�سات ،وامل�ؤمترات الدولية التي تناق�ش مو�ضوع الذكاء االنفعايل
لديهم لأهميته يف جناحهم وتقدمهم.
ولعل هذه الدرا�سة ت�أتي �ضمن هذا ال�سياق ،حيث تهدف �إىل التعرف �إىل م�ستوى الذكاء
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 )Punmaki, 2008درا�سة كان من �أهدافها التعرف �إىل �أثر اجلن�س والعمر يف الذكاء االنفعايل
لدى عينة من املراهقني يف مملكة البحرين ،وتكونت العينة من  312مراهقا ومراهقة.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س يف الذكاء االنفعايل حيث
تفوقت الإناث على الذكور يف الذكاء االنفعايل ،يف حني مل يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
ملتغري العمر فيه .ومن خالل حتليل وا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،يتبني �أن درا�سة �ساتر�سو
) ،(Sutarso, 1996ودرا�سة تابيا ومار�ش ) (Tapia & Marsh, 2001هدفت �إىل التعرف
�إىل �أثر اجلن�س واملعدل الرتاكمي يف الذكاء االنفعايل� .أما درا�سة هارود و�سري (& Harrod
 )Scheer, 2005فهدفت �إىل التعرف �إىل عالقة الذكاء االنفعايل مبتغريات العمر ،واجلن�س،
وم�ستوى الدخل ،وم�ستوى تعليم الوالدين ومكان الإقامة .يف حني هدفت درا�سة ال�سامرائي
( )2005ودرا�سة العمران وبانامايكي )� (Alumran & Punmaki, 2008إىل التعرف �إىل
عالقة الذكاء االنفعايل مبتغريات اجلن�س ،والعمر� .أما درا�سة جولدنبريغ ومات�سون ومانتلري
) (Goldenberg, Matheson & Mantler, 2006فهدفت �إىل التعرف �إىل عالقة الذكاء
االنفعايل مبتغريات اجلن�س والعمر والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى االجتماعي والثقايف للأ�رسة� .أما
الدرا�سة احلالية فهدفت �إىل التعرف �إىل درجة الذكاء االنفعايل لدى املوهوبني واملتفوقني،
ومدى اختالفه باختالف متغريات ال�صف ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما ،وعمل الوالدين.
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االنفعايل لدى املوهوبني واملتفوقني ،كذلك تكوين قاعدة بيانات حول املتغريات التي ت�ؤثر يف
الذكاء االنفعايل مثل متغريات اجلن�س ،وال�صف ،والتفاعل بينهما ،وعمل الوالدين ،وغريها
من املتغريات املهمة .وخ�صو�صا يف البيئات العربية التي تفتقر ملثل هذا النوع من الدرا�سات.
ومما يزيد �أهمية الدرا�سة احلالية �أن الواقع احلايل ال�ستخدام تطبيقات الذكاء االنفعايل مع هذه
الفئة غري مر�ض ،حيث وجدت الدرا�سات ال�سابقة �أن القليل من الربامج �صممت للموهوبني
واملتفوقني �ضمن هذا الإطار ،وهذا الواقع يجعل من املهم درا�سة الذكاء االنفعايل لديهم يف
ظل عدم توفر قاعدة معرفية متكاملة عنه لديهم .هدفت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة
التالية:

�أ�سئلة الدرا�سة
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 -1ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني باملدار�س
اخلا�صة؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل عند م�ستوى الداللة (≥ α
 )0.05تعزى �إىل متغريات جن�س الطالب ،و�صف الطالب ،والتفاعل بني متغريي ال�صف،
واجلن�س؟
 -3هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل عند م�ستوى الداللة (≥ α
 )0.05تعزى �إىل متغري عمل الوالدين؟

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما يلي:
 -1الك�شف عن م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني.
 -2التعرف �إىل العالقة بني متغريات جن�س الطالب ،وال�صف ،والتفاعل بينهما وعمل
الوالدين على الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني.

�أهمية الدرا�سة

�ساهمت العديد من العوامل يف زيادة االهتمام بالذكاء االنفعايل ،وكان من �أهمها :احلياة
املعا�رصة والتحديات االنفعالية التي تقدمها ،وذلك نتيجة لل�ضغوط االنفعالية الناجمة عن
حتديات الع�رص ،وم�شكالته لذلك يت�ضمن التعبري عن االنفعاالت ب�شكل �أ�سا�سي تنظيم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الطلبة املوهوبون واملتفوقون :يف الدرا�سة احلالية هم الطلبة امللتحقون مبدرا�س امللك عبد
اهلل الثاين للتميز التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأردن .الذين يتم اختيارهم وفق الأ�س�س
التي ت�ستخدمها الوزارة للك�شف عن الطلبة املوهوبني واملتفوقني .التي تتمثل يف تر�شيح ما
ن�سبته  %5من الطلبة احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي للقبول يف
هذه املدار�س ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد معيار تر�شيح املعلمني والأهل ،وتر�شيح الطلبة على �أ�سا�س
اخل�صائ�ص ال�سلوكية .ثم بعد ذلك يخ�ضع الطلبة الذين انطبقت عليهم معايري الرت�شيح ال�سابقة
�إىل اختبار القدرات العقلية الذي جتريه الوزارة وت�رشف عليه .فيتم قبول الطلبة الذين حققوا
�أعلى العالمات يف �ضوء الطاقة اال�ستيعابية لهذه املدار�س.
الذكاء االنفعايل :جمموعة من املهارات االنفعالية ،واالجتماعية ت�شمل :الوعي بالذات،
و�إدارة العواطف،والدافعية الذاتية ،و�إدارة العالقات ،وتدريب العواطف (Chapman,
 .)2001; Weisinger, 1998ويقا�س �إجرائيا يف هذه الدرا�سة با�ستبانة الذكاء االنفعايل.
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اال�ستجابات للو�صول للتكيف الذي يركز بدوره على الن�شاطات املعرفية ،والأفعال ،لذلك
ازداد االهتمام مبهارات الذكاء االنفعايل لأنها مهمة جلميع الطلبة بدون ا�ستثناء ،حيث �إنها
ت�ساعدهم على التكيف ،والتغلب على امل�شكالت ،وتطوير فعاليتهم الذاتية ،وحت�سني �أدائهم
يف جماالت التعلم والتعليم ،والوظيفة ،ومن ثم حتقيق �أهدافهم وطموحاتهم ،ومتكينهم من
مواجهة امل�شكالت االنفعالية واالجتماعية .وعلى وجه التحديد تظهر �أهمية الدرا�سة من
خالل ما يلي:
�أوال :على م�ستوى الدرا�سات ،والأبحاث العربية والأردنية ،يوجد القليل من الدرا�سات التي
تناولت درا�سة م�ستويات وطبيعة الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني،وب�شكل
خا�ص يف املدار�س اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني .لذلك يوجد القليل من املعلومات التي
قد تكون مهمة يف التخطيط امل�ستقبلي للتطبيقات ،والربامج التي ميكن ا�ستخدامها يف هذا
املجال.
ثانيا :حاولت الدرا�سة احلالية احل�صول على بع�ض املعلومات املهمة املتعلقة بالذكاء االنفعايل،
وال �سيما تلك املعلومات املتعلقة بعالقته وت�أثره ببع�ض املتغريات مثل اجلن�س ،وال�صف،
والتفاعل بينهما ،وعمل الوالدين.
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تتحدد �إمكانية تعميم نتائج هذه الدرا�سة تبع ًا لنوعية اخل�صائ�ص الدميوغرافية ،واالجتماعية،
والنف�سية اخلا�صة بالطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني بتلك املدار�س .وتبع ًا لنوعية،
وخ�صائ�ص �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة.

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

ا�ستخدم يف هذا البحث �أ�سلوب البحث الو�صفي.

عينة الدرا�سة
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مت توزيع  400ن�سخة من ا�ستبانة الذكاء االنفعايل على طلبة مدر�ستي امللك عبد الثاين للتميز
يف مدينتي �إربد والزرقاء بالت�ساوي بعد احل�صول على املوافقة املبدئية من �إدارتي املدر�ستني
على ا�شرتاك طلبتهما يف الدرا�سة� ،إذ مت تو�ضيح تعليمات التطبيق للطلبة ،و�أجاب فقط على
املقايي�س  350طالبا موهوبا ومتفوقا حيث بلغت ن�سبة املقايي�س امل�سرتجعة  .%78.5لذلك
اعترب املفحو�صون الذين �أجابوا عن املقايي�س عينة للدرا�سة .ومت جمع البيانات يف الف�صل
الثاين من العام الدرا�سي  2007/2006ويو�ضح اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد الدرا�سة
ح�سب املدر�سة (مدر�سة امللك عبدا هلل الثاين للتميز فرع اربد ،ومدر�سة امللك عبدا هلل الثاين
للتميز فرع الزرقاء) وال�صفوف (ال�صف ال�سابع ،وال�صف الثامن ،وال�صف التا�سع) واجلن�س
(الذكور ،الإناث).

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب املدر�سة وال�صف واجلن�س
ال�صف واجلن�س
املدر�سة

ال�صف ال�سابع

ال�صف الثامن

الذكور الذكور الذكور

ال�صف التا�سع

العدد

الن�سبة
املئوية
%48

الإناث

الذكور

الإناث

مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين
للتميز فرع اربد
مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين
للتميز فرع الزرقاء

31

25

25

25

29

34

169

37

21

25

41

25

32

181

%52

املجموع

68

46

50

66

54

66

350

%100

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أداة الدرا�سة
ا�ستبانة الذكاء االنفعايل
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ا�ستخرج ال�سامرائي ( )2005دالالت �صدق اال�ستبانة بطريقة �صدق املحكمني بعد
ترجمتها للغة العربية ،حيث عر�ض فقرات اال�ستبانة على جلنة من املحكمني املتخ�ص�صني يف
كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رساء للحكم على مدى �صالحيتها يف قيا�س الذكاء االنفعايل

10

f
`

�صـدق اال�ستبانة

```Y

 (1998يف الذكاء االنفعايل ،التي تبناها ت�شبمان ( )Chapman, 2001يف كتابه لقيا�س الذكاء
االنفعايل .الذي قام برتجمتها وتكييفها للبيئة للعربية ال�سامرائي ( .)2005وتهدف هذه
اال�ستبانة �إىل قيا�س الذكاء االنفعايل .حيث تتكون من  25فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد
كالآتي:
-1الوعي بالذات  :self-awarenessويت�ضمن الفقرات .5 ،4 ،3 ،2 ،1
�-2إدارة العواطف  :emotional managementويت�ضمن الفقرات .10 ،9 ،8 ،7 ،6
-3الدافعية الذاتية  :self-motivationويت�ضمن الفقرات .15 ،14 ،13 ،12 ،11
�-4إدارة العالقات  :relationship managementويت�ضمن الفقرات ،18 ،17 ،16
.20 ،19
-5تدريب العواطف  :emotional coachingويت�ضمن الفقرات .25 ،24 ،23 ،22 ،21
يجيب امل�شاركون يف الدرا�سة ع kالفقرات وفق مدرج ليكرت رباعي ك�آالتي»
دائما�،أحيانا ،ونادرا ،و�أبدا وبالقيم التالية على التوايل .1 ،2 ،3 ،4 :وت�ضمنت ال�صفحة
الأوىل من اال�ستبانة تعليمات الإجابة ،بالإ�ضافة �إىل متغريات اجلن�س ،وال�صف ،واملدر�سة،
وعمل الوالدين .وترتاوح اال�ستجابات على هذه اال�ستبانة من  ،100-25ويف هذه الدرا�سة
اعتمد الباحث املتو�سطات احل�سابية من  4-3درجات العتماد الفقرة دال ًة على وجود
الذكاء االنفعايل بدرجة مرتفعة جدا ،واملتو�سطات من  2.99-2العتماد الفقرة دال ًة على
وجود الذكاء االنفعايل بدرجة مرتفعة ،واملتو�سطات احل�سابية من  1.99-1العتماد الفقرة
دال ًة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة متو�سطة ،وملتو�سطات احل�سابية من �صفر0.99 -
العتماد الفقرة دال ًة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة منخف�ضة.

`d G h ``Ç`»`d G

 Intelligence Questionnaireالتي مت بنا�ؤها باالعتماد على �أعمال وزينجر (Weisinger,
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لدى الطلبة �ضمن الفئة العمرية ( .)18-14الذين �أظهروا اتفاقا عاليا على الفقرات .وبناء
على ذلك ميكننا القول �إنّ ر�أي اخلرباء واملتخ�ص�صني وذوي اخلربة م�ؤ�رشٌ على �صدق ما يراد
قيا�سه يف الأداة.
�أما يف هذه الدرا�سة ،فقد قام الباحث �أي�ضا با�ستخراج دالالت �صدق اال�ستبانة بطريقتني
هما:

�أ� -صدق املحتوى

ومت ذلك من خالل عر�ض فقرات اال�ستبانة على جلنة من املحكمني املتخ�ص�صني يف
القيا�س الرتبوي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد وال�صحة النف�سية يف جامعة �آل البيت.
وذلك للحكم على مدى مالءمتها مل�ستوى الطلبة املوهوبني يف �صفوف ال�سابع ،والثامن
والتا�سع الأ�سا�سية ومدى و�ضوح لغتها ،ومدى متثيلها لأبعاد اال�ستبانة التي و�ضعت لقيا�سها،
وقد كانت مالحظات املحكمني طفيفة جدا ،لذا مت �إجراء تعديالت لغوية طفيفة على بع�ض
فقرات اال�ستبانة.

ب� -صدق البناء

قام الباحث بح�ساب �صدق البناء من خالل ا�ستخراج معامالت ارتباط بري�سون بني
الدرجة الكلية لأداء عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ،وبني الأداء على �أبعادها ،واجلدول رقم
( )2يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
معامالت ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لأداء عينة الدرا�سة
على اال�ستبانة ،وبني الأداء على �أبعادها
الأداء الكلي
الوعي بالذات
�إدارة العواطف
الدافعية الذاتية
�إدارة العالقات
تدريب العواطف

الأداء
الكلي
1
*0.649
*0.535
*0.591
*0.753
*0.739

* دالة عند م�ستوى . 0.01 ≥ α

الوعي
بالذات
*0.649
1
*0.184
*0.276
*0.369
*0.313

�إدارة
العواطف
*0.535
*0.184
1
*0.219
*0.170
*0.171

الدافعية
الذاتية
*0.591
*0.276
*0.219
1
*0.318
*0.313

�إدارة
العالقات
*0.753
*0.369
*0.170
*0.318
1
*0.559

تدريب
العواطف
*0.739
*0.313
*0.171
*0.313
*0.559
1

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لأداء عينة
الدرا�سة على اال�ستبانة وبني الأداء على �أبعادها * دالة عند م�ستوى  01.0 =αوهذا يعني
توافر �صدق البناء لأداة الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثبات اال�ستبانة
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لبيان ثبات اال�ستبانة قام ال�سامرائي ( )2005بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون جلميع
الفقرات الـ (� )25ضمن جماالتها اخلم�س ،ومعامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية حيث
كانت الفقرات ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01ما عدا الفقرة ( )15وهذا يعك�س
ارتباط الفقرات مبجاالتها ،وارتباطها بالدرجة الكلية ،وهذا ي�شري �إىل نوع من االت�ساق
الداخلي بني فقرات املقيا�س ،ويعك�س انتماء الفقرات �إىل جماالتها ،وح�سب معادلة كرونباخ
�ألفا يعني ثبات املقيا�س .واجلدول رقم ( )3يبني ذلك .

* دالة عند م�ستوى . 0.01 ≥ α

�أما يف الدرا�سة احلالية فقد ا�ستخرج الباحث ثبات اال�ستبانة بطريقة االت�ساق الداخلي
(كرونباخ �ألفا) لال�ستبانة حيث بلغ معامل االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ككل (.)0.75
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الدافعية الذاتية
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املجال

الفقرة
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

معامل االرتباط
0.535
0.327
0.517
0.716
0.662
0.629
0.419
0.413
0.624
0.650
0.483
0.451
0.653
0.492
0.218
0.550
0.555
0.635
0.366
0.659
0.365
0.598
0.603
0.668
0.632

الدرجة الكلية
*0.326
*0.420
*0.275
*0.303
*0.413
*0.604
*0.265
*0.238
*0.336
*0.393
*0.405
*0.415
*0.195
*0.331
0.051
*0.461
*0.484
*0.404
*0.164
*0.330
*0.525
*0.285
*0.319
*0.457
*0.532

`¡U

اجلدول رقم ()3
معامالت ارتباط فقرات االختبار �ضمن جماالتها يف االختبار (متايز الفقرات)
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د .جمال �أبو زيتون

وبلغت معامالت االت�ساق الداخلي لأبعاد :الوعي بالذات ،و�إدارة العواطف ،والدافعية
الذاتية ،و�إدارة العالقات ،وتدريب العواطف ،على التوايل كما يلي،69،70 ،2 ،72 ،4 :
 .71 ،68 ،5وبذلك تكون �أداة الدرا�سة �صادقة ،وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدرا�سة
احلالية.

�إجراءات التنفيذ

 احل�صول على موافقة مديري مدر�ستي امللك عبدا هلل الثاين للتميز فرع �إربد وفرع الزرقاء،وجمع املعلومات عن �أعداد الطلبة وال�صفوف املوجودة يف املدر�ستني ،وطريقة الك�شف
املتبعة يف الك�شف عن املوهوبني.
 وبعد ذلك مت حتديد �أعداد الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين يتمكنون من اال�شرتاك يف الدرا�سة. ثم مت توزيع املقايي�س على الطلبة بطريقة طبقية ع�شوائية ،ومت طلب الإجابة منهم عنفقرات اال�ستبانة.
 و�أخريا مت جتميع املقايي�س امل�سرتجعة وتفريغها با�ستخدام برنامج  SSPSمتهيدا لإجراءالتحليالت الإح�صائية املنا�سبة.

املعاجلة الإح�صائية
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.
وللإجابة عن ال�س�ؤالني الثاين ،والثالث ،والرابع مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي .وللإجابة
عن ال�س�ؤال الثالث مت ا�ستخدام اختبار «ت» (.)Test-T

عر�ض النتائج

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى الأطفال املتفوقني
امللتحقني باملدار�س اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني ،و�إىل التعرف �إىل �أثر املتغريات التالية
(جن�س الطالب ،ال�صف ،والتفاعل بني ال�صف واجلن�س ،وعمل الوالدين) على هذا الذكاء
االنفعايل.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صه “ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امللتحقني باملدار�س اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني؟” مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على فقرات ا�ستبانة الذكاء االنفعايل ،وترتيبها
تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة ،واجلدول رقم ( )4يبني هذه النتائج.
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وبعد تطبيق املعيار الذي ا�ستخدمه الباحث ،الذي اعتمد املتو�سطات احل�سابية من 4-3
درجات العتماد الفقرة دال ًة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة مرتفعة جدا ،واملتو�سطات

```Y

�أحاول جهد �إمكاين �أن �أيف بوعدي
�أ�ستطيع �أن ادفع بنف�سي للقيام بالعمل بنجاح عند ال�ضرورة
�أ�ستطيع �أن �أعرف متى �أ�صبح مدافعا عن نف�سي
�أ�شعر �أن لدي القدرة على رفع م�ستوى طاقتي
�أ�شعر ب�أين �أتعاطف مع الآخرين
�أ�ستطيع معرفة مدى تغري مزاجي
�أعمل على عر�ض امل�ساعدة على الآخرين بحرية
�أحاول تغيري الطريقة التي �أقوم بها بعملي �إذا مل جتد
ميكن �أن �أعرف متى ت�ؤثر م�شاعري يف �أدائي
�أ�شعر ب�أن الآخرين يثقون بي و�أين مو�ضع �أ�سرارهم
�أبحث بن�شاط عن طرق حلل م�شكالتي
لدي القدرة على رفع معنويات الآخرين
عندي القدرة على تو�صيل م�شاعري للآخرين
�أفقد تركيزي حاملا ا�شعر بالقلق
�أدرك متى تتحول �أفكاري لت�صبح �سلبية
�أرغب يف القيام بدور املتحدث الر�سمي عن الآخرين
�أ�ستطيع �أن �أدرك ب�أين �أفقد �صوابي
لدي القدرة على �أن �أعود لو�ضعي الطبيعي ب�سرعة بعد �أي انتكا�سه
لدي القدرة على الت�أثري يف طريقة قيام الآخرين ب�أعمالهم
�أ�شعر بالقلق والغ�ضب عندما ي�شعر الآخرون به و�أت�صرف �إزاءه ب�شكل منا�سب
اجل�أ �إىل الكالم مع نف�سي لأ�صرف �شعوري عندما اغ�ضب �أو اقلق
�أ�ساهم يف �إدارة النزاع يف جمال العمل والعائلة
�أبقى هادئا يف وجه غ�ضب وعدوانية الآخرين
ا�ستمر بالقيام ب�أعمايل حتى عندما �أكون غا�ضبا
�أ�ستطيع اال�سرتخاء و�أنا حتت ال�ضغط

`d G h ``Ç`»`d G

رقم
الفقرة
7
8
2
10
19
1
22
9
3
20
16
21
24
15
5
18
4
6
17
23
13
25
14
12
11

م�ضمون الفقرات

املتو�سطات
احل�سابية
3.76
2.71
3.57
3.49
3.47
0.43
3.36
3.34
3.33
3.28
3.25
3.23
3.13
0.03
0.01
3.00
2.98
2.98
2.95
2.83
2.71
2.68
2.57
2.54
2.33

االنحرافات
املعيارية
0.50
0.54
0.64
0.70
0.73
0.68
0.78
0.74
0.75
0.74
0.84
0.75
0.85
0.88
0.90
0.98
0.93
0.94
0.83
0.90
1.20
1.02
0.97
0.97
1.08

`¡U

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني
على فقرات ا�ستبانة الذكاء االنفعايل مرتبة تنازليا
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من  2.99-2العتماد الفقرة دال ًة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة مرتفعة ،واملتو�سطات
احل�سابية من  1.99-1العتماد الفقرة كدالة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة متو�سطة،
وملتو�سطات احل�سابية من �صفر 99.0 -العتماد الفقرة دال ًة على وجود الذكاء االنفعايل
بدرجة منخف�ضة .يت�ضح من اجلدول رقم ( )4وجود  16فقرة دالة على وجود الذكاء
االنفعايل بدرجة مرتفعة جدا� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لهذه الفقرات من 3.76
�إىل  .3.00وهذه املتو�سطات موزعة على جميع �أبعاد ا�ستبانة الذكاء االنفعايل .كذلك يت�ضح
وجود  9فقرات دالة على وجود الذكاء االنفعايل بدرجة مرتفعة� ،إذ تراوحت املتو�سطات
احل�سابية لهذه الفقرات من � 2.98إىل  ،2.33وهذا يعني �أن الذكاء االنفعايل لدى الطلبة
املوهوبني واملتفوقني مرتفع ب�شكل ملحوظ.
وللتعرف �إىل م�ستوى الذكاء االنفعايل مرتبا ح�سب املجاالت �أو الأبعاد ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ال�ستجابات الطلبة املتفوقني على ا�ستبانة الذكاء
االنفعايل .واجلدول رقم ( )5يبني هذه النتائج.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني
على �أبعاد ا�ستبانة الذكاء االنفعايل مرتبة تنازليا.
�أبعاد الذكاء االنفعايل
الدافعية الذاتية
الوعي بالذات
�إدارة العالقات
تدريب العواطف
�إدارة العواطف

املتو�سطات احل�سابية
17.2743
16.3171
15.9571
15.9571
13.1714

االنحرافات املعيارية
1.8370
2.2646
2.4250
2.4250
2.3841

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن متو�سطات الدرجات على �أبعاد الذكاء االنفعايل ،تراوحت
ما بني  17.2743و� .13.1714إذ يالحظ �أن الدافعية الذاتية �أعلى �أبعاد الذكاء االنفعايل
لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،يف حني �أن �أقلها �إدارة العواطف.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ن�صه“ :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
يف الذكاء االنفعايل عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≥ αتعزى �إىل متغريات جن�س الطالب،
و�صف الطالب ،والتفاعل بني متغريي ال�صف ،واجلن�س؟” .فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل ح�سب
متغريات (اجلن�س ،وال�صف ،والتفاعل بينهما) .واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة املتفوقني
على الذكاء االنفعايل الكلي و�أبعاده ح�سب متغريي ال�صف واجلن�س

الوعي بالذات

الثامن

التا�سع
ال�سابع
�إدارة العواطف

الثامن
التا�سع
ال�سابع

�إدارة العالقات

الثامن
التا�سع
ال�سابع

تدريب العواطف

الثامن
التا�سع

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية على االنفعايل الكلي
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املتغري

ال�صف

اجلن�س
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث

املتو�سطات احل�سابية
78.0735
75.8261
78.0735
77.0758
76.5370
80.1970
16.4706
15.4783
16.5400
16.3030
16.3333
16.5758
17.3824
17.1087
17.4400
17.0000
17.2222
17.4697
12.7500
13.2826
13.9200
12.4394
12.9074
13.9091
16.2500
14.9348
16.0600
15.9697
15.5370
16.6212
15.2206
15.0217
15.5200
15.3636
14.5370
15.6212

االنحرافات املعيارية
7.6788
8.5798
8.2195
7.5393
6.1051
6.8998
2.4279
2.6811
2.4177
2.1410
1.9132
1.9695
1.7019
2.1000
2.1961
2.0456
1.2837
1.6569
2.2016
2.3349
2.3460
2.3080
2.6936
2.1392
1.9423
2.6783
2.3160
2.7116
2.5750
2.1178
2.5849
2.6372
2.8229
2.4846
2.8198
2.4792
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وعلى �أبعاده ح�سب متغريات اجلن�س وال�صف ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αمت ح�ساب نتائج حتليل التباين الثنائي ( )3x2لفح�ص
�أثر متغريي ال�صف واجلن�س والتفاعل بينهما يف الأداء الكلي على متغري الذكاء االنفعايل
و�أبعاده ،واجلدول رقم ( )7يبني ذلك.

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الثنائي ( )3x2لفح�ص �أثر متغريي ال�صف واجلن�س
يف الذكاء االنفعايل الكلي و�أبعاده
امل�صدر
ال�صف
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اجلن�س

ال�صف*اجلن�س

اخلط�أ

املجموع

املتغري التابع
الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف
الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف
الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف
الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف
الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف

* دالة عند م�ستوى . 0.05 ≥ α

جمموع
املربعات

141.153
16.115
1.034
8.888
15.697
9.013
9.344
9.252
2.065
2.738
0.981
5.048
695.53
21.98
7.50
99.88
82.11
30.88
19338.20
1748.90
1166.60
1868.00
1959.27
2373.37
20155.26
1789.79
1177.66
1983.71
2052.35
2416.78

درجات
احلرية
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
344
344
344
344
344
344
349
349
349
349
349
349

جمموع
املربعات

141.153
16.115
1.034
8.888
15.697
9.013
9.344
9.252
2.065
2.738
0.981
5.048
695.53
21.98
7.50
99.88
82.11
30.88
19338.20
1748.90
1166.60
1868.00
1959.27
2373.37

متو�سط
املربعات
70.57
8.058
0.517
4.444
7.894
4.506
9.344
9.252
2.065
2.738
0.981
5.048
347.76
2.163
3.752
49.944
41.059
15.441
56.21
5.08
3.39
5.43
5.69
6.89

قيمة
ف

1.25
1.585
0.153
0.818
1.378
0.653
0.166
1.820
0.609
0.005
0.172
0.732
6.186
1.170
1.106
9.197
7.20
2.238

م�ستوى
الداللة

0.280
0.206
0.859
0.521
0.253
0.521
0.684
0.178
0.436
0.943
0.678
0.393
*0.002
4.32
0.332
*0.00
*0.001
0.108

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )7عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≥ α
ملتغري �صف الطالب يف الذكاء االنفعايل الكلي و�أبعاده حيث بلغت قيم ف للدرجة الكلية
( ،)1.25ولبعد الوعي بالذات ( ،)1.585ولبعد الدافعية الذاتية ( ،)0.153ولبعد �إدارة
العواطف( ،)0.818ولبعد �إدارة العالقات ( ،)1.378ولبعد تدريب العواطف (،)0.653
وهي جميعها غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( .)0.05 ≥ αكما يت�ضح من نف�س اجلدول
عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αملتغري جن�س الطالب يف
الذكاء االنفعايل و�أبعاده حيث بلغت قيم ف للدرجة الكلية ( )0.166ولبعد الوعي بالذات
( ،)1.820ولبعد الدافعية الذاتية ( ،)0.609ولبعد �إدارة العواطف ( ،)0.005ولبعد
�إدارة العالقات ( ،)0.172ولبعد تدريب العواطف ( ،)0.732وهي جميعها غري دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05 ≥ α
كذلك يت�ضح من نف�س اجلدول وجود �أثر ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف الأداء
الكلي على متغري الذكاء االنفعايل ،حيث بلغت قيمة ف ( )0.002وهي دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى ( .)0.05 ≥ αويتبني بالرجوع �إىل اجلدول رقم (� )7أن هذا التفاعل ناجت عن �أن
الذكاء االنفعايل يف ال�صفني ال�سابع والثامن �أعلى لدى الذكور يف حني كان يف ال�صف التا�سع
�أعلى لدى الإناث .كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف
بعد �إدارة العواطف ،حيث بلغت قيمة ف ( )9.197وهي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (≥ α
 . )0.05ويتبني بالرجوع �إىل اجلدول رقم (� )6أن هذا التفاعل ناجت عن �أن �أداء الطالب على
�إدارة العواطف يف ال�صفني ال�سابع والتا�سع كان �أعلى لدى الإناث يف حني كان يف ال�صف
الثامن �أعلى لدى الذكور.
كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف بعد �إدارة
العالقات ،حيث بلغت قيمة ف ( )7.20وهي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (. )0.05 ≥ α
ويتبني بالرجوع �إىل اجلدول رقم (� )6أن هذا التفاعل ناجت عن �أن �أداء الطالب على بعد �إدارة
العالقات يف ال�صفني ال�سابع والثامن �أعلى لدى الذكور بينما يف ال�صف التا�سع �أعلى لدى
الإناث�.أما بالن�سبة لأبعاد الذكاء االنفعايل الأخرى فقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف �أبعاد الوعي بالذات ،والدافعية الذاتية،
و تدريب العواطف حيث بلغت قيم ف على التوايل،)2.238( ،)1.106( ،)1.170( :
وهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05 ≥ α
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ن�صه“ :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء
االنفعايل عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≥ αتعزى �إىل متغري عمل الوالدين؟” مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية و�إجراء اختبار «ت» ( )test-tلعينتني م�ستقلتني
لدرجات عينة الدرا�سة على متغري الذكاء االنفعايل و�أبعاده ح�سب متغري عمل الأمهات.
واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار “ت” ) (t-testلعينتني م�ستقلتني لدرجات عينة الدرا�سة
على الذكاء االنفعايل الكلي و�أبعاده ح�سب متغري عمل الأمهات
املتغري
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الأداء الكلي
الوعي بالذات
الدافعية الذاتية
�إدارة العواطف
�إدارة العالقات
تدريب العواطف

الأمهات

العدد

تعمل
ال تعمل
تعمل
ال تعمل
تعمل
ال تعمل
تعمل
ال تعمل
تعمل
ال تعمل
تعمل
ال تعمل

148
202
148
202
148
202
148
202
148
202
148
202

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

املتو�سطات
احل�سابية
78.784
77.347
16.507
16.178
17.284
17.267
13.182
13.163
16.297
15.708
15.514
15.029

االنحرافات
املعيارية
7.180
7.855
2.308
2.228
1.734
1.913
2.427
2.358
1.196
2.557
2.437
2.753

درجات
احلرية

قيمة «ت»

الداللة
الإح�صائية

348

1.753

0.08

348

1.342

0.180

348

0.083

0.934

348

0.074

0.941

348

2.259

*0.024

348

1.704

0.098

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية على الذكاء االنفعايل
الكلي وعلى �أبعاده ح�سب متغري عمل الأمهات ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αمت ح�ساب اختبار "ت" ( )t-testلعينتني م�ستقلتني
لدرجات عينة الدرا�سة على متغري الذكاء االنفعايل ،حيث �أ�شارت النتائج �إىل
�أن قيمة“ ت ”يف الأداء الكلي ،و�أبعاد الوعي بالذات ،والدافعية الذاتية ،و�إدارة العواطف،
و�إدارة العالقات ،وتدريب العواطف كانت على التوايل،)1.342( ،)1.753( :
(� ،)1.704( ،)2.259( ،)0.074( ،)0.083إذ يالحظ وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
ملتغري عمل الآباء على الذكاء االنفعايل فقط يف بعد �إدارة العالقات.
وللتعرف على �أثر عمل الآباء يف الذكاء االنفعايل ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واالنحرافات املعيارية و�إجراء اختبار «ت» ( )test-tلعينتني م�ستقلتني لدرجات عينة الدرا�سة
على متغري الذكاء االنفعايل و�أبعاده ح�سب متغري عمل الآباء .واجلدول رقم ( )9يو�ضح
ذلك.
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تدريب العواطف

348

1.834-

0.067

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية على الذكاء االنفعايل
الكلي وعلى �أبعاده ح�سب متغري عمل الآباء ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αمت �إجراء اختبار "ت" ( )test-tلعينتني م�ستقلتني
لدرجات عينة الدرا�سة على متغري الذكاء االنفعايل و�أبعاده .فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن قيمة
"ت" يف الأداء الكلي ،و�أبعاد الوعي بالذات ،والدافعية الذاتية ،و�إدارة العواطف ،و�إدارة
العالقات ،وتدريب العواطف كانت على التوايل،)0.363( ،)1.660-( ،)1.422-( :
( ،)1.834-( ،)1.76-( ،)0.021-وهي جميعها غري دالة عند م�ستوى ()0.05 ≥ α
مما يدل على عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري عمل الآباء على الأداء الكلي يف الذكاء
االنفعايل ،وكذلك على �أبعاده.

مناق�شة النتائج

�سعت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى الأطفال املوهوبني
واملتفوقني امللتحقني باملدار�س اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني ،وكذلك التعرف �إىل عالقته
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املتغري

الآباء
الذكور
يعمل
ال يعمل
يعمل
ال يعمل
يعمل
ال يعمل
يعمل
ال يعمل
يعمل
ال يعمل
يعمل
ال يعمل

العدد املتو�سطات االنحرافات
املعيارية
احل�سابية
7.635
77.805 328
6.829
80.181
22
2.259
16.265 328
2.266
17.090
22
1.836
17.284 328
1.885
17.136
22
2.394
13.170 328
2.281
13.181
22
2.459
15.918 328
1.792
16.546
22
2.653
15.168 328
2.091
16.227
22

درجات
احلرية

قيمة «ت»

الداللة
الإح�صائية

`¡U
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نتائج اختبار “ت” ) (t-testلعينتني م�ستقلتني لدرجات عينة الدرا�سة على
متغري الذكاء االنفعايل الكلي و�أبعاده ح�سب متغري عمل الآباء

``¿

2010 000```e
-2

الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني

36

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د .جمال �أبو زيتون

مبتغريات (جن�س الطالب ،ال�صف ،التفاعل بني ال�صف واجلن�س ،وعمل الوالدين) .وتاليا
تف�سري و�رشح النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة:
فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صه“ :ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني
واملتفوقني امللتحقني باملدار�س اخلا�صة باملوهوبني واملتفوقني” .فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن
م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى املوهوبني واملتفوقني مرتفع ب�شكل عام على م�ستوى الفقرات
والأبعاد ،ولكن كانت متو�سطات بعد الدافعية الذاتية �أعالها ،يف حني كانت متو�سطات
�إدارة العواطف �أقلها ،وميكن تف�سري ذلك ب�أنه على الرغم من التباين بني القدرات املعرفية
واالنفعالية يكون الن�ضج االنفعايل لديهم �أعلى من �أقرانهم العاديني ،وهذا م�ؤ�رش وا�ضح
على �أنهم يتمتعون بال�صحة النف�سية والقدرة على التكيف� .أما بالن�سبة حل�صولهم على �أعلى
الدرجات يف بعد الدافعية الذاتية فيمكن تف�سريه ب�أهمية عن�رص الدافعية لدى املوهوبني
واملتفوقني ،حيث �إنها متثل �أحد العنا�رص الرئي�سة واحليوية يف الذكاء االنفعايل بحيث يكون
لدى الفرد هدف موجه ي�سعى نحوه بقوة ،ولديه احلما�س له واملثابرة عليه وال�سعي امل�ستمر
لتحقيقه ،وبذلك جتعل الدافعية االنفعاالت قوة دافعة لتحقيق الأهداف ،و�ضبط االنفعاالت
ال�شديدة �أو ال�سلبية ،والقدرة على ت�أجيل� ،أو �إرجاء �إ�شباع االندفاعات ،لذلك ف�إنها تعد
من �أهم خ�صائ�ص ه�ؤالء الطلبة .وميكن تف�سري ح�صول الطلبة املوهوبني واملتفوقني على
�أقل الدرجات يف بعد �إدارة العواطف ب�أن الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف بع�ض الأحيان
ثم ال ي�ستطيعون تطويعها ب�شكل �إيجابي ،مما ي�ؤدي
ال يدركون ما وراء انفعاالتهم ،ومن ّ
�إىل �إدارتها ب�شكل غري منا�سب .وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة ال�سامرائي
( )2005التي �أ�شارت �إىل وجود درجة مرتفعة من الذكاء االنفعايل على الأداء الكلي ،كما
اتفقت الدرا�ستني على �أن درجات املفحو�صني يف الدرا�ستني يف بعد �إدارة العواطف �أقل
من الأبعاد الأخرى .كذلك اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ال�سامرائي ()2005
من حيث درجة الذكاء االنفعايل على الأبعاد �إذ كانت درجة الذكاء االنفعايل يف بعد الوعي
بالذات �أعلى من الأبعاد الأخرى .وتختلف نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة ت�شان
قوموا الطلبة الأذكياء جدا ب�أنهم اقل ن�ضجا
( )Chan, 2008التي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني ّ
انفعاليا لأنهم �أقل اهتماما بالآخرين.
وميكننا اال�ستنتاج مما �سبق �أن املوهوبني واملتفوقني يتمتعون بذكاء انفعايل مرتفع على
الرغم من التباين يف �رسعة معدل النمو املعريف واالنفعايل.ومع ذلك ميكن القول �إن م�ستوى
الذكاء االنفعايل لدى املوهوبني واملتفوقني ما زال مو�ضع جدل ونقا�ش ،ويحتاج للمزيد من
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الدرا�سة والبحث.
فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين .الذي ن�صه “هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≥ αملتغري جن�س الطالب على الذكاء االنفعايل؟”.فقد �أ�شارت النتائج �إىل
عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αملتغري جن�س الطالب على
الذكاء االنفعايل و�أبعاده .وهذا يعني �أن م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى املتفوقات من الإناث
ال يختلف عن م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى املتفوقني الذكور.وميكن تف�سري ذلك ب�أن الطلبة
�سواء كانوا ذكورا �أم �إناثا يف مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز يتعر�ضون لنف�س الظروف
البيئية واخلربات الرتبوية ،مما يجعل نوعا من الت�شابه يف اجلوانب االنفعالية لديهم .وتدعم
نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة تابيا ومار�ش ) (Tapia & Marsh, 2001التي �أ�شارت
�إىل عدم وجود �أثر للجن�س يف الذكاء االنفعايل .وكذلك تدعم نتائج الدرا�سة احلالية نتائج
درا�سة ال�سامرائي ( )2005التي �أ�شارت �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س
يف الأداء الكلي �أو يف �أي بعد من �أبعاد الذكاء االنفعايل .ولكنها ال تدعم نتائج درا�سة هارود
و�سري ) (Harrod & Scheer, 2005التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستويات الذكاء االنفعايل ارتبطت
ب�شكل �إيجابي بالإناث ،كذلك ال تدعم نتائج درا�سة �ساتر�سو ( )Sutarso, 1996التي
�أ�شارت �إىل وجود �أثر للجن�س يف الأداء العام على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل .كذلك ال تدعم
نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة العمران وبانامايكي ()Alumran. & Punmaki, 2008
التي �أ�شارت �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س يف الذكاء االنفعايل �إذ تفوقت
الإناث على الذكور يف الذكاء االنفعايل .وكذلك ال تدعم نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة
الأحمدي ) (Al-Hmadi, 2007التي �أ�شارت �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س
يف الذكاء االنفعايل .ويجعلنا هذا التباين يف نتائج الدرا�سات حول �أثر اجلن�س يف الذكاء
االنفعايل غري مت�أكدين ب�شكل قاطع حول مدى الت�أثري الذي ميكن �أن يرتكه متغري اجلن�س يف
احلياة االنفعالية للموهوبني واملتفوقني.
�أما فيما يتعلق مبتغري �صف الطالب ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αلهذا املتغري يف الدرجة الكلية ملتغري الذكاء االنفعايل يف �أي بعد من
�أبعاده .وهذا يعني عدم وجود فروق يف الذكاء االنفعايل بني الطلبة ح�سب ال�صف ،وميكن
تف�سري ذلك مب�شاركة الطلبة يف جميع الن�شاطات الإثرائية امل�شرتكة ،والن�شاطات االجتماعية
امل�شرتكة ،مما يجعلهم يتبادلون اخلربات يف اجلانب االجتماعي واالنفعايل .وترتاوح �أعمار
الطلبة يف هذه الدرا�سة من �13سنة �إىل �15سنة وهي تقابل ال�صف ال�سابع والثامن والتا�سع.
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ويالحظ �أن الأعمار متقاربة ومتر يف العادة يف نف�س مراحل النمو االنفعايل واالجتماعي،
وهذا قد يف�رس كذلك غياب االختالفات يف الذكاء االنفعايل بني الطلبة امللتحقني يف هذه
ال�صفوف ،لأنهم ميرون بخربات انفعالية مت�شابهة.
وتدعم نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة جولدنبريغ ومات�سون ومانتلري Goldenberg
 )& Matheson, 2006التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة قوية بني الذكاء االنفعايل والعمر.
كذلك تدعم نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة الأحمدي ) (Al-Hmadi, 2007التي
�أ�شارت �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري العمر يف الذكاء االنفعايل .كذلك ف�إن نتائج
الدرا�سة احلالية مل تدعم نتائج درا�سة هارود و�سري ) (Harrod & Scheer, 2005التي كان
من نتائجها عدم وجود عالقات دالة بني الذكاء االنفعايل والعمر .كذلك مل تدعم نتائج
درا�سة العمران وبانامايكي ) (Alumran & Punmaki, 2008التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
�أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري العمر يف الذكاء االنفعايل .وهكذا يف ظل التباين الوا�ضح يف
نتائج الدرا�سات ال ميكن احل�سم �أو البت يف مدى ت�أثري العمر يف الذكاء االنفعايل خ�صو�صا
يف الأعمار املتقاربة.
�أما فيما يتعلق بالتفاعل بني متغريي ال�صف واجلن�س على الذكاء االنفعايل ،فقد �أ�شارت
النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αملتغري التفاعل بني ال�صف
واجلن�س يف الأداء الكلي على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل ،كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف بعدي �إدارة العواطف ،و�إدارة العالقات
من �أبعاد ا�ستبانة الذكاء االنفعايل ،يف حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س على بقية �أبعاد ا�ستبانة الذكاء االنفعايل .وهذا يعني �أن متغري
التفاعل بني ال�صف واجلن�س له ت�أثري كبري يف احلياة االنفعالية لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني.
�أما يف ما يخ�ص ت�أثري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف بعدي �إدارة العواطف ،و�إدارة العالقات
فالتعبري االنفعايل والن�ضج االنفعايل يبد أ� تدريجيا بالتبلور يف هذه املراحل ،وهذا يتطلب من
الطالب �إدارة انفعاالته الذاتية ،وعالقاته مع الآخرين ،ولعل للخربات االنفعالية التي يوفرها
هذا املتغري دورا فعاال يف ذلك .ومل تدعم نتيجة الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة ال�سامرائي
( )2005والتي �أ�شارت �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري التفاعل بني العمر
واجلن�س على الأداء الكلي على اال�ستبانة� ،أما من حيث النتائج على م�ستوى الأبعاد فلم تدعم
نتائج الدرا�سة احلالية نتائج درا�سة ال�سامرائي ( )2005التي �أ�شارت �إىل عدم وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية ملتغري التفاعل بني ال�صف واجلن�س يف جميع �أبعاد ا�ستبانة الذكاء االنفعايل.
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ميكن تقدمي تو�صيات الباحث اخلا�صة يف هذه الدرا�سة كما يلي:
 -1الت�شجيع على �إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية يف جمال الذكاء االنفعايل لدى
الطلبة املوهوبني واملتفوقني بحيث تتناول متغريات جديدة مل يتم تناولها يف الدرا�سة احلالية
مثل متغريات م�ستوى الدخل ،والوعي الثقايف ،والطبقة االجتماعية ،والفقر واحلرمان،
وغريها.
 -2ت�أهيل املعلمني وتدريبهم على تعليم مهارات الذكاء االنفعايل للطلبة املوهوبني واملتفوقني
من خالل �إعداد برامج ودورات �أو ور�ش عمل متخ�ص�صة تت�ضمن التدريب على مهارات
الذكاء االنفعايل وكيفية تعليمها للطلبة املوهوبني واملتفوقني .كذلك جعل تدريب الطلبة على
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ونالحظ قلة الدرا�سات التي تناولت هذا املتغري بالبحث مما يتيح املجال للباحثني الآخرين
بتناوله مبزيد من الدرا�سة والبحث.
فيما يتعلق بال�س�ؤال الثالث ،الذي ن�صه“ :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء
االنفعايل عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≥ αتعزى �إىل متغري عمل الوالدين؟” .فقد �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αملتغري عمل الأمهات
يف الأداء الكلي متغري الذكاء االنفعايل .وهذا يعني �أنه ال يوجد اختالف يف الذكاء االنفعايل
بني �أفراد العينة يعزى ملتغري عمل الأمهات وميكن تف�سري ذلك ب�أنّ هناك ت�شابه ًا يف النمو
االنفعايل �أو اخلربات االنفعالية التي مير بها �أبناء العامالت وغري العامالت� .أما بالن�سبة للأبعاد
فلم يوجد �أثر ذي داللة �إح�صائية �إال لبعد �إدارة العالقات ول�صالح �أبناء الأمهات العامالت.
وميكن تف�سري ذلك ب�أن عمل الأمهات يتيح لأبنائهن الفر�ص لالعتماد على النف�س يف التفاعل
مع الآخرين مما يزيد من قدرتهم على �إدارة العالقات ب�شكل ناجح� ،أما �أبناء غري العامالت
ف�أمهاتهم يقمن ب�إدارة جزء �أكرب من املواقف احلياتية وهنا يحدث الفارق.
�أما يف ما يخ�ص عمل الآباء فقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αملتغري عمل الآباء يف الأداء الكلي على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل
وكذلك يف �أبعاده .وميكن تف�سري ذلك بنف�س الطريقة التي ف�رست النتائج لدى الأمهات ف�إنّ
هناك ت�شابه ًا يف النمو االنفعايل �أو اخلربات االنفعالية التي مير بها �أبناء الآباء العاملني وغري
العاملني .ويجدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الباحث مل يجد �أي درا�سة تناولت متغري عمل الوالدين
على الذكاء االنفعايل.
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د .جمال �أبو زيتون

مهارات الذكاء االنفعايل جزءا من الربامج التعليمية بحيث يتم اتخاذ الإجراءات والتدابري
الالزمة ل�ضمان حتقيق ذلك.
 -3ت�صميم برامج تدريبية يف الذكاء االنفعايل يف مرحلة مبكرة من املرحلة الأ�سا�سية
والتدريب عليها وتدري�سها من خالل املنهاج.
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واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن
�أ� .سعيد حممد الق�شربي
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية الرتبية – جامعة عدن

د .حممد عو�ض حممد
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية الرتبية – جامعة عدن
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة
عدن ,من حيث التوافر وم�ستوى الر�ضا عنها .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ع�رش مدار�س
ثانوية اختريت بطريقة ع�شوائية ,ومت اختيار ( )11فر ًدا ب�أ�سلوب العينة الق�صدية (مدير
وع�رشة طالب) من كل مدر�سة .وا�ستخدم الباحثان �أداتني :الأوىل ملعرفة الأن�شطة الال�صفية
املتوافرة يف املدار�س والثانية لقيا�س م�ستوى الر�ضا عن هذه الأن�شطة .ومت التحقق من
�صدقهما وثباتهما با�ستخدام �صدق املحكمني ومعامل �ألفا لكرونباخ.
وكان �أبرز النتائج هي� :أن ن�سبة توافر الأن�شطة الال�صفية بلغت حوايل ( .)%34.71و�أن
حوايل ( )%65.29منها غري متوافرة .كما �أن �أكرث الأن�شطة الال�صفية توافراً يف املدار�س
الثانوية هي الأن�شطة الثقافية و�أقلها توافراً هي الأن�شطة الفنية واملهنية .كما يوجد �أثر
ملتغري املديرية يف تقديرات املديرين والطلبة للأن�شطة املتوافرة .كما يوجد ر�ضا لدى
الطلبة للجوانب املعنوية يف ممار�سة الأن�شطة والتحفيز لها فيما مل يب ِد الطلبة ر�ضاهم من
عدمه للجوانب املادية ومدى توافرها يف املدر�سة ومنا�سبة الوقت املخ�ص�ص لها.
الكلمات املفتاحية : :الأن�شطة الال�صفية ،املدار�س الثانوية ،الر�ضا.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/30 :م
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This study aims to know the out classrooms activities in the secondary
schools in Aden governorate according to the level of satisfaction. Sample
of study consists from ten secondary schools chose randomly. Choosing (11)
person for Sample that we meant from every school (a headmaster and ten
students). Researchers used two methods: firstly, to know the out classrooms
activities which available the schools; and Secondly, to measure satisfying
levels for this activities.
The main results are: the amount of out classrooms activities was (34.71%)
and (65.29%) was not available from it. The most availability of out classrooms activities in the secondary schools are the culture activities while the
less activities are technical and practical. There is an effect for the variable of
directorate from the evaluation of headmaster and students for the available
activities. Students have enough satisfaction in the morale side for practicing
and stimulating the activities. On the other hand students don’t appear there
satisfaction in the material side and it availability in the school and the suitable time for it.
Key words: out classroom activities, secondary schools, satisfaction.
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د .حممد حممد� ،أ� .سعيد الق�شربي

واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن
د .حممد عو�ض حممد
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية الرتبية – جامعة عدن

املقدمة

�أ� .سعيد حممد الق�شربي
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية الرتبية – جامعة عدن

مل يقت�رص الدور الفاعل للرتبية احلديثة على حجرة ال�صف الدرا�سي يف تزويد الطالب
باملعلومات الأ�سا�سية والثقافة العامة ،وتنمية القيم واالجتاهات وامليول واملهارات و�أ�ساليب
التفكري املرغوبة وتغيري ال�سلوكيات فيها فح�سب ،بل اجتهت �إىل االهتمام ِبه من جميع جوانبه
اجل�سمية والعقلية والروحية والنف�سية والثقافية واالجتماعية ,على اعتبار �أن الطالب �شخ�صية
متكاملة وع�ضو ف ّعال يف املجتمع.
والطالب هم ال�شباب الذين ميثلون احللقة الأقوى يف املجتمعات ,حيث ين�سب �إليها
عادة م�س�ؤولية جناح وا�ستمرار تناقل الأعراف والقيم االجتماعية �أو ف�شلها وتوقفها �أو
تباطئها ,لذلك ال بد من انتباه املجتمع �إىل خطورة هذا الدور لل�شباب ,والعمل على تهيئتهم
و�إعدادهم منذ البداية �إعداداً منا�سب ًا لهذه املهمات احليوية املنوطة بهم ,ملا يرتتب على هذا
الإعداد والتهيئة من �إمكانية تكيفهم مع جمتمعهم والتفاعل معه ب�إيجابية �أو عدم التكيف
وحتولهم �إىل قوى هادمه لقواعده التي تعارف عليها (مرا�شدة.)2004 ,
والبحوث النف�سية والرتبوية ك�شفت �أن التلميذ هو حمور مهم يف عملية التعليم ،ومن
ثم جتب مراعاة خ�صائ�ص منوه وكيفية تعلمه و�إك�سابه اخلربات .كما ك�شفت �أن عملية
الرتبية يجب �أن تكون �شاملة ،ال تقت�رص على جانب واحد من جوانب �شخ�صية التلميذ،
بل تتناوله ككل ال يتجز�أ ،له ميوله ورغباته ،وا�ستعداداته و�سماته العقلية واجل�سمية واخللقية
واالجتماعية (قمرب� ،1995 ,ص.)282
وقد �أ�شارت منظمة الرتبية والعلوم والثقافة التابعة للأمم املتحدة (امل�شار �إليه يف :مرا�شدة،
� )2004أنه يف �ضوء التغريات ال�رسيعة وامل�ستمرة التي ت�شهدها املجتمعات احلالية ,ميار�س
ال�شباب �أدوارهم يف امل�ؤ�س�سات املختلفة بهدف ت�أكيد الذات ,معتمدين على معطيات
ثقافتهم ال�شبابية اخلا�صة التي ت�سيطر يف كثري من احلاالت ،خ�صو�صا يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
مقتنعني ب�رضورة �إظهار دورهم يف التغيري.
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و�أتى االهتمام بالأن�شطة الال�صفية حني تغريت النظرية الرتبوية من مرحلة االهتمام
باملعلومات �إىل مرحلة االهتمام بنمو القدرات ال�شخ�صية واالجتماعية ,التي تت�ضمن اجتاهات
�سلوكية �سليمة ت�ؤدي �إىل حياة �سعيدة يف جمتمعات دميقراطية ,واعتربت القيم الرتبوية �أمراً
مهم ًا ,و�أدجمت يف املناهج الدرا�سية ,و�أ�صبحت املدار�س ت�ؤمن بالتعليم عن اخلربة ,و�أن
الأن�شطة متد الطالب بخربات ذات قيمة (حم�سن� ،1995 ,ص.)20
ذكر النحالوي (� )1979أن من �أهم املعاين التي يعنيها الن�شاط املدر�سي اليوم� ،رصف
طاقات النا�شئني �أو ت�شجيعها �أو بعثها ،يف �أعمال و�ألعاب يقبلون عليها من تلقاء �أنف�سهم� ،إذ
�أنها ت�ستهويهم ،وحتقق ميولهم وذاتيتهم ،وتنا�سب ا�ستعدادهم ،وتبعث فيهم املرح واحليوية
والتفا�ؤل ،وحتبب املدر�سة �إىل نفو�سهم ،وت�شعرهم بكيانهم االجتماعي ،وبع�ضويتهم يف
اجلماعة ،واندماجهم يف املجتمع ،وت�شبع بع�ض حاجاتهم النف�سية.
ولتحقيق االهتمام بال�شخ�صية املتكاملة للطالب ج�سدي ًا وعقلي ًا وروحي ًا واجتماعي ًا،
تتعدد الأن�شطة الطالبية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية لت�شمل الأن�شطة الريا�ضية ،والثقافية ،والفنية،
واالجتماعية ،والعلمية ،وتتنوع �أن�شطة املدر�سة لتتفق مع رغبات وقدرات واهتمامات
الطالب بح�سب الإمكانات املتاحة (البلو�شي� ،2005 ,ص.)3
ويعد الن�شاط الطالبي الال�صفي جز ًءا مهم ًا من العملية التعليمية باعتباره ميد الطالب
بخربات خارجية ذات قيمة يف حياته العلمية ,ويعطيه فر�ص ًا كبرية لإثراء �أ�سلوبه يف التفكري
والعمل املثمر (العيدرو�س� ،2007 ,ص.)229
وما يق�صد مب�صطلح الن�شاط الال�صفي ,هو الن�شاط الطالبي �أو الن�شاط املدر�سي �أو الن�شاط
امل�صاحب للمنهج ,فكما ذكر البلو�شي� ،2005( ,ص� )8أن الأدبيات الرتبوية �أو�ضحت
العديد من الأ�سماء التي �أطلقت على الأن�شطة الطالبية ،ومن هذه الأ�سماء :الأن�شطة امل�ضافة
للمنهج ( ,)Extra Curricular Activitiesوالأن�شطة الال�صفية (,)Non Class Activities
والأن�شطة امل�صاحبة للمنهج ( ,)Co-Curricular Activitiesوالأن�شطة خارج الف�صل (Out
 ,)of Class Activitiesوالأن�شطة الطالبية (.)Student Activities
وي�شري عمرية� ،1998 ( ،ص� )58-54إىل �أن بع�ض هذه الأ�سماء ي�ستند �إىل مفهوم للمنهج
مل يعد الرتبويون ي�ؤمنون به ،وهو املنهج القائم على �أنه جمموعة من املقررات الدرا�سية ،ومن
هذه امل�سميات ( )Extra Curricular Activitiesو( )Co-Curricular Activitiesوهي
الأن�شطة خارج املنهج� ،أو امل�صاحبة للمنهج� ،أو امل�ضافة �إىل املنهج ،ومع ذلك فما زالت
ت�ستعمل وبكرثة يف الكتابات الرتبوية .و�أما بالن�سبة لال�سمني ( )Activities Non Classو
( )Out of Class Activitiesفهما ال يتعار�ضان مع املفهوم احلديث للمنهج.
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فالن�شاط املدر�سي من املفاهيم احلديثة اال�ستخدام يف الرتبية ،حيث �إنّ عملية التعلم والتعليم
ُهمل اجلوانب
يف املدر�سة التقليدية �أو القدمية ،كانت تركز على اجلانب الأكادميي والنظري ،وت ِ
العملية والتطبيقية واحلياتية (حجازي.)17 :2004 ,
�إن الأن�شطة الطالبية قدمية قدم النظام التعليمي نف�سه ،وكثري من هذه الأن�شطة قد وجدت
يف املدار�س القدمية ،فمث ً
ال يحدثنا التاريخ عن “اهتمام �إ�سربطة و�أثينا بالريا�ضة واملو�سيقى،
وم�سابقات اخلطابة ،وا�شرتاك الطالب يف احلكم الذاتي ،والنوادي واملناظرات والتمثيليات
واجلماعات ذات الن�شاط االجتماعي...الخ” (فتحي.)1980 ،
�إن ترجمة الأهداف يف �صورة �أن�شطة احلياة وم�س�ؤولياتها� ,أ�صبح من الأمور املهمة لدى
الرتبية و�أهدافها ال�سامية ,وقد ق�سمت �أن�شطة احلياة �إىل �أق�سام خمتلفة ,ف�أ�صبحت مهمة الرتبية
�أن تنمي الفرد كي ي�ستطيع اال�شرتاك يف تلك الأن�شطة بنجاح (العيدرو�س.)2007 ,
والأن�شطة الال�صفية ت�شمل �أ�شياء كثرية ومتنوعـة يف حياة الطالب ،فمنها :الندوات
العلمية ،والبحوث والتقارير ،واملقـاالت ،واملناظرات ،والإذاعة املدر�سية ،وال�صحافة
املدر�سية ،واجلمعيات اخلريية داخل املدر�سة ،وامل�سابقات الثقافية ،وامل�رسحيات ،والزيارات
امليدانية ،وعمل املعار�ض .بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة املجتمعية والعمل التطوعي �أو مدفوع
الأجر يف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي مثل املتاجر ,وامل�صانع ,واملطاعم ,واملزارع.
ويرى عمرية� )1998( ,أن هذه الأن�شطة ي�شارك فيها الطالب عن اختيار وبدافع وتوجيه
ذاتي ,وهذا ال يعني �سلبية املعلم ,بل هو تنظيم لدور املعلم من حيث ا�ستثارته للمتع ّلم وتوجيهه
و�إر�شاده حيث تت�ضمن الأن�شطة جميع جوانب النمو لدى املتع ّلم فتنقله من حالة التلقي فقط
�إىل حالة التفاعل وااليجابية.
لقد بد�أ الن�شاط يف بدايات القرن الع�رشين بالعناية بالأج�سام ،وحتقيق اللياقة البدنية ،وكان
يغلب على هذا الن�شاط اجلانب احلركي ،ثم ات�سع جمال الن�شاط بعد ذلك ،و�أ�صبح ي�ضم
منا�شط خمتلفة ،كاجلمعيات والنوادي واجلماعات ،و�صارت له �أهداف ثقافية واجتماعية
ونف�سية وروحية ،بالإ�ضافة �إىل الأهداف املتعلقة بتدريب اجل�سم واكت�ساب املهارات احلركية
(بدر� ،1985 ،ص.)52-50
وتربز �أهمية الأن�شطة الال�صفية عند تنوعها يف املدر�سة حتى تك�سب الطالب مهارات
خمتلفة ومتعددة وتراعي الفروق الفردية وامليول لديهم.
وقد �أكد جوب وجوب (� )Chaube & Chaube, 1996, p. 205أن كافة الأن�شطة التي
تقدمها املدر�سة للطالب يجب �أن تعمل على تطويره من كافة اجلوانب.
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وفيما يتعلق بربامج الأن�شطة الال�صفية فغالبا ما ت�ضم ن�سبة عالية لها عالقة مبا�رشة بالربنامج
الدرا�سي بالن�سبة ل�صغار املتعلمني �أكرث من تلك التي ي�شتغل بها املتعلمون الأكرب �سن ًا،
فالآفاق �أمام ه�ؤالء �أكرث ات�ساعا ،واحتياجاتهم �أو�سع و�أ�شمل من الأ�صغر �سن ًا ،و�أدنى مرحلة
تعليمية.
و�ص ّنف عبد الوهاب )1987( ,الن�شاط الال�صفي �إىل:
 الن�شاط امل�صاحب للمنهج :وهو ميثل اجلانب التطبيقي للمواد الدرا�سية ،ويتفق معهابطريقة مبا�رشة.
 الن�شاط احلر :وهو يعالج ما قد يكون يف املنهج من ق�صور يف نواحي �إك�ساب الطالبالهوايات ،واحرتام العمل اليدوي ،وحل م�شكالت وقت الفراغ ،وتوجيه ال�سلوك ،وبناء
ال�شخ�صية .ويت�صل باملقررات الدرا�سية ات�صا ًال غري مبا�رش.
ومن الوا�ضح �أن هناك اتفاق ًا على الكثري من الأن�شطة التي ميكن �أن متار�س داخل وخارج
املدر�سة ،وب�إ�رشاف املدر�سة وتوجيهها .كما يبدو �أن الكثري من التق�سيمات املذكورة تختلف
يف ت�صنيف جمموعة الأن�شطة املتاحة �إىل جماالت حمددة� ،إال �أن من الوا�ضح �أن تلك الأن�شطة
ميكن �أن متار�س حتت �أي ت�صنيف وفق اهتمامات الطالب ،والثقافة ال�سائدة يف املجتمع،
والإمكانات املتاحة .ومن هنا ميكن ذكر الت�صنيف الأكرث �شيوع ًا يف الأدبيات الرتبوية على
النحو�( :أن�شطة ريا�ضية � -أن�شطة ثقافية � -أن�شطة فنية � -أن�شطة اجتماعية � -أن�شطة دينية -
�أن�شطة علمية) (البلو�شي.)2005 ,
وذكر م�صطفى� :1987( ،ص� )92-81أ�شكال هذه الأن�شطة يف الآتي :الن�شاط الريا�ضي
والن�شاط الثقايف والن�شاط العلمي والن�شاط الفني.
ومل تكن الدرا�سات والأبحاث الرتبوية مبن�أى عما حدث من تطورات واهتمامات متزايدة
بربط املدر�سة مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،فقد �أكدت معظمها على الدور الفاعل للن�شاط
الال�صفي يف تطوير وحت�سني املواقف التعليمية والرتبوية لدى الطلبة ,وتنمية االجتاهات نحو
املعرفة والعمل ،وتعزيز دور املجتمع يف ظل املفهوم احلايل للمدر�سة ,وقد تناول الباحثان
�ست درا�سات عربية و�أخرى �أجنبية مت ترتيبها ح�سب �أقدميتها.
فالدرا�سة التي قام بها كراب ( )Grabe, 1981تتعلق بدور مديري املدار�س يف تفعيل
الأن�شطة املدر�سية يف املدار�س الثانوية ال�صغرية والكبرية وت�ألفت عينة الدرا�سة من ()562
كبريا يف تفعيل الأن�شطة يف املدار�س
دورا ً
طالب ًا وطالبة .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن ملدير املدر�سة ً
الثانوية ذات احلجم ال�صغري �أكرث من دوره يف املدار�س الثانوية ذات احلجم الكبري.
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وقام هالن واندور ( )Halland & Andre, 1987بدرا�سة النتائـج التي تو�صلت لها
ثالثون درا�سة �أجريت حول امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية الطالبية ،وعالقتها ببع�ض
املتغريات ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن هناك عالقة �إيجابية بني م�شاركة الطـلبة
يف الأن�شطة املدر�سية وفاعلية املدر�سة والتفوق والإجناز التعليمي للطالب وااللتحـاق بالتعليم
اجلامعي والإجنـاز يف العمل والتطور ال�شخ�صي واالجتماعي.
و�سعت درا�سة يوجن وويتلي (� )Young & Whitely, 1997إىل معرفة �أثر الأن�شطة املدر�سية
يف الطلبة ,كالأن�شطة الريا�ضية ,واملو�سيقى ,والك�شافة ,والنوادي ,وجمعيات الإخوة
والأخوات ,وجمموعات احلي ,و�أن�شطة الكني�سة .و�أظهرت الدرا�سة يف نتائجها �أن لهذه
الأن�شطة �أثراً �إيجابي ًا وا�ضح ًا على الن�شاط الأكادميي والنمو العاطفي واالجتماعي للطلبة
املراهقني ,و�أن الآباء ي�شعرون بالغربة عن املدار�س الثانوية ,و�أنهم غري قادرين على فهم العمل
الأكادميي ,و�أنهم ال ي�ستطيعون تقدمي م�ساعدات لأبنائهم يف �أدائهم واجباتهم املنزلية.
وتناول كريك ( )Kirk, 2001درا�سة الأن�شطة الال�صفية يف والية مونتانا الأمريكية
لل�صفوف ( )7 ,6 ,5ويف �إحدى وع�رشين منطقة ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()2500
طالب وطالبة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ال�شباب الذين ي�شاركون يف الأن�شطة الال�صفية يقل
ارتكابهم للت�رصفات ال�سلبية :مثل� :رشب اخلمور ,و�رسقة املحال التجارية ,و�إتالف �أمالك
الآخرين ,والتدخني ,و�إدمان املخدرات ,والت�رسب من املدر�سة ,كما �أظهرت �أنه قد حت�سنت
لديهم الت�رصفات اجليدة مثل� :إنفاق الأموال يف ال�صدقات والأعمال اخلريية ,وم�ساعدة
الفقراء ,وحت�سنت لديهم اخل�صائ�ص القيادية.
وقام جعنيني )2001( ,بدرا�سة هدفت �إىل معرفة درجة حتقق الأن�شطة الال�صفية املوجهة
لأهدافها الرتبوية يف املدار�س الثانوية الر�سمية من وجهة نظر معلميها يف �ضوء بع�ض املتغريات,
وقد �أظهرت النتائج �أن درجة حتقيق الن�شاطات جمتمعة (الك�شفية ,والريا�ضية ,واالجتماعية,
والتطوعية ,والرحالت املدر�سية ,والفنية ,والثقافية) قد بلغت ( )%75,77كما �أن هنالك
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املعلمات.
و�سعى �أبو عا�شور وعليمات )2002( ,يف درا�ستهما �إىل ك�شف وجهة نظر املعلمني
واملعلمات لدور مدير املدر�سة يف �إجناح الأن�شطة املدر�سية يف حمافظة املفرق ومعرفة �أثر
كل من اجلن�س واخلربة والتخ�ص�ص .وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من �أهمها� :أن دور مدير
املدر�سة الثانوية يف �إجناح الن�شاطات املدر�سية كان مقبو ًال وعلى املجاالت كافة ,وامل�ستوى
عند الإناث �أعلى من الذكور ,وذوي التخ�ص�ص الأدبي �أعلى من ذوي التخ�ص�صات العلمية,
وبالن�سبة للخربة كانت ل�صالح ذوي اخلربة من �ست �إىل ع�رش �سنوات.
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مازالت متوا�ضعة ,تعاين
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و�أجرى حجازي )2004( ,درا�سة حول دور مديري املدار�س الثانوية يف تفعيل الأن�شطة
املدر�سية يف حمافظتي معان والعقبة يف الأردن ،وبعد تطبيق الأداة على �أفراد العينة مت التو�صل
�إىل النتائج التالية� :إن دور مديري املدار�س يف تفعيل الأن�شطة املدر�سية كان ب�صورة كبرية من
وجهة نظر املعلمني ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغريات
اجلن�س والتخ�ص�ص واملحافظة تتعلق بدور مديري املدار�س من وجهة نظر املعلمني ،ووجود
فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح املدر�سني ذوي اخلربة الطويلة (� 8سنوات ف�أكرث) وفروق دالة
�إح�صائيا ل�صالح حملة الدبلوم يف املجال اخلا�ص بالفقرة العامة.
كما تناولت درا�سة اخلرا�شي )2004( ,دور الأن�شطة الطالبية يف تنمية امل�س�ؤولية
االجتماعية .وتو�صلت �إىل �أهمية عملية امل�شاركة يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
الطالب ,و�أن هناك م�ؤ�رشات تخطيطية ت�ساعد على �إقبال الطالب على امل�شاركة يف الأن�شطة
اجلامعية كاجلوائز املادية ,واملعنوية وزيادة الدرجات للم�شاركني ,ووجود مقر خم�ص�ص
للن�شاط يف الكلية ,وتوفري الوقت املنا�سب ملمار�سة الأن�شطة واالهتمام بالتوعية والإعالم عن
الأن�شطة الطالبية والربامج املنفذة بالكلية واجلامعة و�إ�صدار دليل تعريفي للطالب عن �أهمية
وفائدة تلك الأن�شطة والربامج.
وهدفت درا�سة عباينة� )2004( ,إىل التعرف على واقع ممار�سة املديرين لإدارة برامج
الن�شاط املدر�سي يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر املديرين يف حمافظة �إربد .وك�شفت
الدرا�سة �أن املديرين يرون �أنهم ميار�سون �إدارة برنامج الن�شاط املدر�سي واملتابعة والتخطيط
بدرجة كبرية ,و�أنهم ميار�سون التقومي بدرجة متو�سطة.
كما هدفت درا�سة حمادنة والق�ضاة� )2007( ,إىل التعرف على درجة ممار�سة مديري
املدار�س احلكومية ومديراتها يف تربية ق�صبة املفرق لإدارة برامج الأن�شطة املدر�سية ,ويف
�ضوء متغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي للمدير ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جمال التنظيم احتل
املرتبة الأوىل ,يف حني احتل جمال التنفيذ واملتابعة املرتبة الثانية ,واحتل جمال التخطيط املرتبة
الثالثة ,يف حني احتل جمال التقومي املرتبة الأخرية.
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د .حممد حممد� ،أ� .سعيد الق�شربي

املدر�سية بطريقة عملية ورفع م�ستوى الإنتاجية وحتقيق التوافق بني املدر�سة واملجتمع من
خالل تفعيل الن�شاط الال�صفي يف املدر�سة.
ونحن يف اجلمهورية اليمنية نلتم�س يف واقعنا الرتبوي والتعليمي ال�ضعف يف امل�ستوى
التعليمي التع ّلمي وامل�ستوى العملي فيما بعد للطلبة اخلريجني ب�سبب انعزال املدر�سة عن
املجتمع ,وتقوقع طالبها يف الن�شاط التعليمي القائم على احلفظ واال�ستذكار فقط ,مما �أدى
�إىل �ضعف خمرجات التعليم يف اليمن .ولهذا ال�سبب ثار لدى الباحثني الرغبة يف البحث عن
الن�شاط املدر�سي الال�صفي من حيث توافره يف مدار�سنا الثانوية ومدى ر�ضا الطالب عنه,
وميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة احلالية �أكرث يف (واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية
يف حمافظة عدن).

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل ك�شف واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن
وذلك عن طريق الآتي:
 -1معرفة الأن�شطة الطالبية الال�صفية املتوافرة يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن.
 -2التعرف على مدى ر�ضا طالب املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن عن الأن�شطة الال�صفية
املتوافرة التي ميار�سونها.
 -3التعرف على الفروق بني �آراء املديرين والطلبة يف املدار�س الثانوية حول واقع الأن�شطة
الال�صفية ح�سب متغريات :اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية (�صباحي-م�سائي).
 -4التعرف على الفروق بني م�ستويات ر�ضا الطلبة يف املدار�س الثانوية عن الأن�شطة
الال�صفية ح�سب متغريات :اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية (�صباحي  -م�سائي),
واملرحلة الدرا�سية (�أول -ثاين) ثانوي.

�أ�سئلة الدرا�سة

تتكون �أ�سئلة الدرا�سة من �أربعة �أ�سئلة متثلت يف الآتي:
 -1ما الأن�شطة الال�صفية املتوافرة يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة معنوية بني �آراء املديرين والطالب حول توافر الأن�شطة
الال�صفية تُعزى ملتغريات :اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية (�صباحي  -م�سائي)؟
 -3ما مدى ر�ضا طالب املرحلة الثانوية عن الأن�شطة الال�صفية التي ميار�سونها؟
 -4هل هناك فروق ذات داللة معنوية بني مدى ر�ضا الطلبة يف املدار�س الثانوية للأن�شطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الال�صفية تُعزى ملتغريات :اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية(�صباحي  -م�سائي) ,واملرحلة
الدرا�سية (�أول -ثاين) ثانوي؟
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الن�شاط الال�صفي :يعرفه (خلف� ،1986 ,ص )101ب�أنه اجلهد العقلي والبدين الذي يبذله
املتع ّلم يف �سبيل حتقيق هدف �أو بع�ض �أهداف العملية التعليمية.
ويرى (م�صطفى� ،1987 ,ص� )84أن الن�شاط املدر�سي هو عبارة عن «جمموعة من
املمار�سات العملية التي ميار�سها الطالب خارج الف�صل املدر�سي ،ويهدف �إىل حتقيق بع�ض
الأهداف الرتبوية ،ويكمل اخلربات التي يح�صل عليها الطالب داخل الف�صل الدرا�سي.
والتعريف الإجرائي للن�شاط الال�صفي :هو الن�شاط الرتويحي الذي ميار�س من قبل طالب
املرحلة الثانوية يف حمافظة عدن.
الر�ضا :الر�ضا يف اللغة هو القبول والقناعة ويقال ر�ضيت به �صاحب ًا ورمبا قالوا :ر�ضيت عليه,
ر�ضيت به ,ور�ضيت عنه( .اجلوهري� ،1978 ,ص ،)257ويعرفه (اخلطاب،1976 ,
�ص )9ب�أنه ال�شعور الذي ي�صاحب الطالب عند حتقيقه �أهدافه املتعلقة بوجوده يف املدر�سة.
والتعريف الإجرائي للر�ضا :هو مدى قبول طالب املرحلة الثانوية عن ممار�ستهم للأن�شطة
الال�صفية يف حمافظة عدن.
املدر�سة الثانوية :املدر�سة الثانوية هي املدار�س التي يتلقى فيه التالميذ التعليم الثانوي
العام الذي يتيح للتالميذ الذين ح�صلوا على �شهادة املرحلة الأ�سا�سية متابعة تنمية معارفهم
ومهاراتهم العلمية والأدبية ،وت�ستغرق مرحلة الثانوية بق�سميها العلمي والأدبي ثالث
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تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوع الن�شاط الال�صفي �أو ًال ودوره يف تطوير مهارات
الطالب املهنية ,ومن �أهمية التعليم الثانوي يف اجلمهورية اليمنية ثاني ًا ,ويف �أنها تك�شف عن مدى
التعاون امل�شرتك بني املدر�سة واملجتمع املحلي وما يقدمه هذا التعاون من تنمية ب�رشية واقت�صادية
وح�ضارة وتقدم املجتمع اليمني .وعلى امل�ستوى البحثي تتبلور �أهمية الدرا�سة يف الآتي:
 -1درا�سة الن�شاط الال�صفي يف املدار�س الثانوية يعترب خطوة �أوىل للتعرف على م�شكلة
ق�صور خمرجات التعليم الثانوي يف اجلمهورية اليمنية.
� -2أن نتائجها �ستقدم املعلومات امليدانية عن واقع الن�شاط الال�صفي يف املدار�س الثانوية
لأ�صحاب القرار يف الإدارات الرتبوية التخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك.
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�أهمية الدرا�سة
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واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية

�سنوات( .القانون العام للرتبية والتعليم� ،1992 ،ص.)19
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حدود الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة يف احلدود الآتية:
حدود مكانية :جميع مدار�س املرحلة الثانوية املوجودة يف حمافظة عدن.
حدود زمانية :العام الدرا�سي 2008/2007م.
حدود ب�رشية :جميع مديري وطالب املرحلة الثانوية يف حمافظة عدن.

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

مت اتباع املنهج الو�صفي التحليلي يف تنفيذ الدرا�سة احلالية.

``¿

2010 000```e
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

�شمل جمتمع الدرا�سة جميع املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن وعددها ثالثون مدر�سة
موزعة على ثماين مديريات .ومت اختيار عينة الدرا�سة املكونة من ع�رش مدار�س ثانوية بحيث
متثل املجتمع متثي ً
ال �صحيح ًا ,ولأجل ذلك ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب العينة الع�شوائية الب�سيطة
لعدد ( )10من �أ�صل ( )30مدر�سة ثانوية ,ثم اختيار ( )10طالب ومدير با�ستخدام العينة
الق�صدية من كل مدر�سة وقع عليها االختيار ,ومت اختيارهم بهذا الأ�سلوب لكي تكون العينة
ممن هم رواد الن�شاط الال�صفي يف املدر�سة ومديرها ,لي�صبح عدد العينة ( )11فر ًدا من كل
مدر�سة ,وي�شكلون �إجما ًال (� )110أفراد (طالب ومدير) من ع�رش مدار�س .وتبني اجلداول
التالية توزيع املديرين والطلبة على متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
يبني توزيع عينة املديرين بح�سب متغريات الدرا�سة
م

املتغري

1

اجلن�س

2

املديرية

املجموعة
ذكر
�أنثى
�صرية
خورمك�سر
املن�صورة
ال�شيخ عثمان
دار �سعد

العدد
5
4
2
2
2
2
1

الن�سبة %
55.6
44.4
22,2
22.2
22,2
22.2
11.1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()1

2

املديرية

2

املديرية

3

الفرتة الدرا�سية

4

املرحلة الدرا�سية
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املتغري

املجموعة
ذكر
�أنثى
�صرية
خورمك�سر
املن�صورة
ال�شيخ عثمان
دار �سعد
�صباحية
م�سائية
�أول ثانوي
ثاين ثانوي

العدد
52
38
22
19
21
18
10
77
13
40
50

½

اجلدول رقم ()2
يبني توزيع عينة الطلبة بح�سب متغريات الدرا�سة

10

f
`

ي�شري اجلدول رقم (� )1إىل توزيع املديرين عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س واملديرية والفرتة
الدرا�سية وامل�ؤهل العلمي ,وكما جاء يف اجلدول ,ف�إنّ ن�سبة الذكور تكاد تقرتب من ن�سبة
الإناث ,كما �أن ن�سبة املديرين توزعت بالت�ساوي على خم�س مديريات عدا مديرية دار
�سعد� ,أما بالن�سبة للفرتة الدرا�سية فقد بلغت ن�سبة الفرتة ال�صباحية ( ,)%88.9وبنف�س الن�سبة
بلغت عينة املديرين ممن يحملون م�ؤهل البكالوريو�س مقابل ن�سبة بلغت ( )%11.1من حملة
الدبلوم بعد الثانوية.

```Y
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الن�سبة %
57.8
42.2
24.4
21.1
23.3
20.0
11.1
85.6
14.4
44.4
55.6

وبالنظر �إىل اجلدول رقم ( )2جند �أن توزيع عينة الطلبة قد متَّح�سب اجلن�س واملديرية والفرتة
الدرا�سية واملرحلة الدرا�سية ,ونالحظ �أن ن�سبة الذكور تكاد تقرتب من ن�سبة الإناث ,كما �أن
ن�سبة الطلبة توزعت على خم�س مديريات تكاد تكون مت�ساوية يف الن�سبة� ,أما بالن�سبة للفرتة
الدرا�سية فقد بلغت ن�سبة الفرتة ال�صباحية ( ,)%85.6مقابل ( )%14.4للفرتة امل�سائية ,كما
يت�ضح �أن ن�سبة الطلبة تكاد تقرتب يف املرحلتني الأول ثانوي والثاين ثانوي ,والغالبية كانت
ملرحلة الثاين ثانوي وبن�سبة (.)%55.6

`d G h ``Ç`»`d G

3

الفرتة الدرا�سية

الن�سبة %
88.9
11.1
11.1
88.9

`¡U

م

املتغري

املجموعة
�صباحية
م�سائية
دبلوم بعد الثانوية
بكالوريو�س

العدد
8
1
1
8

57
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ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة جلمع املعلومات املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة مبا يتنا�سب مع عينة
الدرا�سة و�أهدافها ,وفيما يلي تو�ضيح لهذه الأدوات:
 -1ا�ستبانة خا�صة بالطالب
وهي مكونة من ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول خا�ص باملعلومات الأولية (اجلن�س ,واملديرية,
املدر�سة ,والفرتة الدرا�سية ,واملرحلة الدرا�سية) ,والق�سم الثاين عبارة عن جمموعة من الأن�شطة
متوافرا
الال�صفية التي اندرجت حتت ت�سعة حماور بحيث ي�ضع الطالب عالمة (√) �أمام ما يراه
ً
يف مدر�سته ,والق�سم الثالث عبارة عن مقيا�س الر�ضا لدى الطلبة عن الأن�شطة الال�صفية يف
املدر�سة ب�صورة عامة ووفق ًا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي.
 -2ا�ستبانة خا�صة باملديرين
وهي مكونة من ق�سمني ,الق�سم الأول خا�ص باملعلومات الأولية (اجلن�س ,واملديرية,
واملدر�سة ,والفرتة الدرا�سية ,وامل�ؤهل العلمي) ,والق�سم الثاين عبارة عن جمموعة من الأن�شطة
متوافرا
الال�صفية التي اندرجت حتت ت�سعة حماور بحيث ي�ضع املدير عالمة (√) �أمام ما يراه
ً
يف مدر�سته ,وهي نف�س الأن�شطة يف ا�ستبانة الطلبة.

�صدق الأداة وثباتها

قام الباحثان بالت�أكد من �صدق الأدوات من خالل ال�صدق الظاهري وال�صدق املنطقي,
وذلك باال�ستعانة باملحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجال الرتبوي� ,إذ مت عر�ضها
يف �صورتها الأولية على جلنة مكونة من �أربعة حمكمني ,ويف �ضوء املالحظات مت اعتماد
جميع الأن�شطة الال�صفية التي حوتها اال�ستبانة ,مع �إ�ضافة وتعديل فقرات خا�صة با�ستبانة
الر�ضا اخلا�صة بالطلبة.
�أما ثبات الأدوات اخلا�صة بالأن�شطة الال�صفية ومبقيا�س الر�ضا ,فقد مت ا�ستخدام معادلة �ألفا
لكرونباخ ,وبلغت معامالت الثبات كما يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()3
يبني معامالت الثبات با�ستخدام ثبات االت�ساق الداخلي
م
1
2

�أداة القيا�س
مقيا�س الأن�شطة
مقيا�س الر�ضا للطلبة

معامل �ألفا
0.85
0.83

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يتبني من اجلدول رقم (� )3أن معامالت الثبات عالية تزيد عن ( )0.80ومعنى ذلك �أن
�أداتي الدرا�سة تتمتعان بثبات عالٍ .
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة عدن وذلك من خالل معرفة الأن�شطة الال�صفية املتوافرة يف املدار�س ون�سبة توافرها
والتعرف على درجة ر�ضا الطالب عن هذه الأن�شطة ,والتعرف على �أثر (اجلن�س واملديرية
واملرحلة الدرا�سية والفرتة الدرا�سية) يف �أراء العينة ,وقد مت ت�صنيف نتائج الدرا�سة كالآتي:

½

عر�ض نتائج الدرا�سة

f
`

مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية الآتية ملعاجلة بيانات الدرا�سة :معامل �ألفا كرونباخ,
والتكرارات ,والن�سب املئوية ,واملتو�سطات احل�سابية ,واالنحرافات املعيارية ,واالختبار
التائي ( ,)Test-Tواختبار كاي تربيع (كا ,)2وحتليل التباين وفق الت�صميم العاملي
(.)2×2×5×2

```Y
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مت تنفيذ الدرا�سة بعد االطالع على الأدبيات يف الكتب املتعلقة بالأن�شطة الال�صفية.
وت�صميم ا�ستبانة خا�صة بالطالب ,وا�ستبانة خا�صة باملديرين.
كما مت تطبيق اال�ستبانة على العينة بعد الت�أكد من �صدقها من خالل عر�ضها على خرباء
حمكمني يف كليات الرتبية (�صرب -عدن) ,ثم الت�أكد من ثباتها با�ستخدام الثبات الداخلي
(ثبات االت�ساق).
وقد مت ت�صحيح بنود اال�ستبانة وفق ًا ملفاتيح الت�صحيح� ,إذ �أُعطي الن�شاط املتوافر يف املدر�سة
را�ض جداً
الدرجة واحد ,وغري املتوافر �أُعطي
�صفرا ,كما مت �إعطاء الدرجة خم�سة للخيار ٍ
ً
(را�ض جداً  ،5را�ض  ،4حمايد ،3
را�ض �إطالق ًا
ٍ
يف مقيا�س الر�ضا والدرجة واحد للخيار غري ٍ
را�ض �إطالق ًا .)1
را�ض  ،2غري ٍ
غري ٍ
ومت ا�سرتجاع �أداة الدرا�سة من ت�سع مدار�س ما ي�شكل ن�سبة ( )%90من عينة الدرا�سة� ,أي
�أن هناك مدر�سة مل ي�ستطع الباحثان من الأداة .ثم حتليل البيانات با�ستخدام احلزم الإح�صائية
(.)SPSS

`¡U
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اجلدول رقم ()4
يبني التكرارات والن�سبة املئوية للأن�شطة الال�صفية املتوفرة
وغري املتوفرة يف حمافظة عدن
الن�شاط
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الأن�شطة الفرعية
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما الأن�شطة الال�صفية املتوافرة يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج التكرارات للأن�شطة التي احتوتها �أداة الدرا�سة,
والتي �أ�شارت �إليها العينة بتوافرها ,والتكرارات التي مل ت�شري �إليها العينة بتوافرها وا�ستخراج
الن�سبة املئوية لكل ن�شاط متوفر ون�شاط غري متوفر .ومن ثم ح�ساب الفروق بني التكرارات
املتوفرة والتكرارات غري املتوفرة ,واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.
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الثقايف

1

الإذاعة املدر�سية اليومية

2

املكتبة املدر�سية

3

امل�سابقات الأدبية
والثقافية
ال�صحيفة املدر�سية
الأ�سبوعية
املطويات والن�شرات
الثقافية
التعبري واحلوار
واملناق�شة
تالوة وجتويد القر�آن
الكرمي
االحتفال باملنا�سبات
الدينية

4
5
6
1
2

الديني

3

الأبحاث الدينية

4

املعار�ض الإ�سالمية

5
6

�إ�صدار املجالت
واملطويات
الندوات التوعوية
الدينية

1

كرة القدم

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

الإح�صائيات
متوافر
غري متوافر
89
10
89.9
10.1
76
23
76.8
23.2
64
35
64.6
35.4
21
78
21.2
78.8
45
54
45.5
54.5
27
72
27.3
72.7
60
39
60.6
39.4
15
84
15.2
84.8
20
79
20.2
79.8
11
88
11.1
88.9
44
55
44.4
55.6
26
73
26.3
73.7
49
50
49.5
50.5

الرتتيب
من حيث
التوافر

كا2

م�ستوى
الداللة

1

63.04

0.000

2

28.37

0.000

3

8.495

0.004

6

32.81

0.000

4

0.818

0.366
غري دالة

5

20.45

0.000

1

4.455

0.035

5

48.09

0.000

4

35.16

0.000

6

59.89

0.000

2

1.222

0.269
غري دالة

3

22.31

0.000

3

66.27

0.920
غري دالة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()4
الن�شاط الديني
الريا�ضي

6

ال�سباحة

1
2
االجتماعي

3
4

الزيارات والرحالت

ال�صحي

6
الك�شفي

5

حماية البيئة
حفالت التعارف

1

3

تدريبات الإ�سعافات
الأولية
التوعية بال�صحة
املدر�سية
التوعية بال�صحة
الإجنابية

4

التوعية ب�أمرا�ض االيدز

1

الزيارات اال�ستك�شافية

2

االجتماعات

3

امل�سابقات الك�شفية

4

املخيمات

2

6

87.36

0.000

2

8.495

0.004

1

13.83

0.000

3

2.919

0.088
غري دالة

5

72.980

0.000

2

2.273

3

0.091

0v132
غري دالة
0.763
غري دالة

4

16.98

0.000

1

28.37

0.000

2

37.59

0.000

3

45.34

0.000

6

59.89

0.000

1

3.646

0.056
غري دالة
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حفظ النظام والنظافة

4

32.89

0.000

½

اخلدمة العامة
واملع�سكرات

6

26.27

0.000
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1
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0.000
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كرة الطائرة

2

2.919

0.002
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3

كرة الطاولة

4

0.010

0.088
غري دالة
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كرة ال�سلة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

الرتتيب
من حيث
التوافر

كا2

م�ستوى
الداللة
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الإح�صائيات
متوافر
غري متوافر
41
58
41.4
58.6
65
34
65.7
34.3
69
30
69.7
30.3
24
75
24.2
75.8
9
90
9.1
90.9
21
78
21.2
78.8
3
96
3.0
97.0
64
35
64.6
35.4
68
31
68.7
31.3
58
41
58.6
41.4
7
92
7.1
92.9
57
42
57.6
42.4
48
51
48.5
51.5
29
70
29.3
70.7
76
23
76.8
23.2
19
80
19.2
80.8
16
83
16.2
83.8
11
88
11.1
88.9
40
59
40.4
59.6
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الأن�شطة الفرعية

5

الرحالت وحفالت
ال�سمر

6

اخلدمات العامة

1
2

كتابة الن�صو�ص
والر�سوم
ت�صميم الربامج
احلا�سوبية

3

املرا�سلة االلكرتونية

4

ت�صميم مواقع �إلكرتونية

5

امل�سابقات والربامج
الرتفيهية
املنتديات املدر�سية
�إلكرتونية

1

امل�سابقات العلمية

2

املعار�ض العلمية

3

املكتبة العلمية

4

الزيارات العلمية

1

ور�ش النجارة والديكور

2

ور�ش الكهرباء
وامليكانيكا

3

ت�شكيل املعادن

4

امل�شتل الزراعي

5

زيارة معاهد ومراكز
التدريب

6

�صيانة الأجهزة املنزلية

6

العلمي
الفني واملهني

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

الإح�صائيات
متوافر
غري متوافر
13
86
13.1
86.9
12
87
12.1
87.9
66
33
66.7
33.3
59
40
59.6
40.4
7
92
7.1
92.9
24
75
24.2
75.8
22
77
22.2
77.8
13
86
13.1
86.9
72
27
72.7
27.3
42
57
42.4
57.6
51
48
51.5
48.5
30
69
30.3
69.7
9
90
9.1
90.9
7
92
7.1
92.9
99
100.0
33
66
33.3
66.7
19
80
19.2
80.8
9
90
9.1
90.9

الرتتيب
من حيث
التوافر

كا2

م�ستوى
الداللة

4

53.83

0.000

5

56.82

0.000

1

11.00

0.001

2

3.646

0.056
غري دالة

6

72.98

0.000

3

26.27

0.000

4

30.56

0.000

5

53.83

0.000

1

20.46

0.000

3

2.273

2

0.091

0.0132
غري دالة
0.763
غري دالة

4

15.36

0.000

3

66.273

0.000

5

72.98

0.000

-

-

-

1

11.00

0.001

2

37.59

0.000

4

66.273

0.000

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن للن�شاط الثقايف ثالثة �أن�شطة متوافرة وبن�سب عالية وهي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الأن�شطة الآتية (امل�سابقات الأدبية والثقافية ,واملكتبة املدر�سية ,والإذاعة املدر�سية اليومية),
و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق بني تكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل توافرها
وتكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافرها ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافرها� ,أما
ن�شاط (املطويات والن�رشات الثقافية) فقد كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار
مربع كاي عن داللة هذه الفروق� ,أما الأن�شطة (ال�صحيفة املدر�سية الأ�سبوعية ,والتعبري
واحلوار واملناق�شة) فقد ظهرت يف اجلدول بو�صفها غري متوافرة بن�سب عالية ,وكانت
الفروق دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافرها.
ً
واحدا فقط متوافر وبن�سبة
ن�شاطا
وفيما يتعلق بالن�شاط الديني فقد ك�شف اجلدول �أن هناك
ً
عالية وهو ن�شاط (تالوة وجتويد القر�آن الكرمي) ,و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق
بني تكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل توافر هذا الن�شاط وتكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل عدم
توافره ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافره� ,أما ن�شاط (�إ�صدار املجالت واملطويات) فقد
كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار مربع كاي عن داللة هذه الفروق� ,أما
الأن�شطة (االحتفال باملنا�سبات الدينية ,والأبحاث الدينية ,واملعار�ض الإ�سالمية ,والندوات
التوعوية الدينية) فقد ظهرت يف اجلدول بو�صفها غري متوافرة بن�سب عالية ,وكانت الفروق
دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافرها.
�أما بالن�سبة للن�شاط الريا�ضي فقد ات�ضح من اجلدول �أن هناك ن�شاطني هما (كرة الطائرة,
وكرة الطاولة) متوافرين وبن�سبة عالية ,و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق بني
تكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل توافر هذا الن�شاط و وتكرارات العينة التي �أ�شارت �إىل عدم
توافرها ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافرها� ,أما الن�شاطان (كرة القدم ,وكرة ال�سلة) فقد
كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار مربع كاي عن داللة هذه الفروق� ,أما
الأن�شطة (�ألعاب القوى ,وال�سباحة) فقد ظهرت يف اجلدول بو�صفها غري متوافرة بن�سب
عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافرها.
وبالن�سبة للن�شاط االجتماعي فقد �أت�ضح من اجلدول �أن هناك ن�شاطني هما (حفظ النظام
والنظافة ,والزيارات والرحالت) متوافرين وبن�سبة عالية ,و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود
فروق بني تكرارات العينة ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافرها� ,أما الن�شاط (حماية البيئة)
فقد كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار مربع كاي عن داللة هذه الفروق,
�أما الأن�شطة (اجلمعيات التعاونية ,واخلدمة العامة واملع�سكرات ,وحفالت التعارف) فقد
ظهرت يف اجلدول بو�صفها غري متوافرة بن�سب عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة التي
�أ�شارت �إىل عدم توافرها.
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ً
واحدا فقط متوافر
ن�شاطا
وبالن�سبة للن�شاط ال�صحي فقد ات�ضح من اجلدول �أن هناك
ً
وهو (التوعية ب�أمرا�ض الأيدز) وبن�سبة عالية ,و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق بني
تكرارات العينة ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافره� ,أما الن�شاطان (تدريبات الإ�سعافات
الأولية ,والتوعية بال�صحة املدر�سية) فقد كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار
مربع كاي عن داللة هذه الفروق ,وهناك ن�شاط واحد فقط وهو (التوعية بال�صحة الإجنابية)
فقد ظهر يف اجلدول بو�صفه غري متوافرة بن�سب عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة
التي �أ�شارت �إىل عدم توافره .وفيما يتعلق بالن�شاط الك�شفي فقد ات�ضح من اجلدول �أن جميع
الأن�شطة غري متوافرة وبن�سب عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل
ً
واحدا وهو (املخيمات) فقد كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل
ن�شاطا
عدم توافرها .عدا
ً
يك�شف اختبار مربع عن كاي داللة هذه الفروق.
ً
واحدا فقط متوافر وهو (كتابة
ن�شاطا
و�أما الن�شاط احلا�سوبي فيبني اجلدول �أن هناك
ً
الن�صو�ص والر�سوم) وبن�سبة عالية ,و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق بني تكرارات
العينة ول�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل توافره� ,أما الن�شاط (ت�صميم الربامج احلا�سوبية) فقد
كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة ومل يك�شف اختبار مربع كاي عن داللة هذه الفروق ,وهناك
�أربعة �أن�شطة وهي (املرا�سلة الإلكرتونية ,وت�صميم مواقع �إلكرتونية ,وامل�سابقات والربامج
الرتفيهية ,واملنتديات املدر�سية �إلكرتونية) فقد ظهرت يف اجلدول ب�أنها غري متوافرة وبن�سب
عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافره.
ً
واحدا فقط متوافر وهو
ن�شاطا
و�أما الن�شاط العلمي فيت�ضح من اجلدول �أن هناك
ً
(امل�سابقات العلمية) وبن�سبة عالية ,ون�شاط واحد غري متوافر وهو (الزيارات العلمية) وبن�سبة
عالية و�أ�شار اختبار مربع كاي �إىل وجود فروق بني تكرارات العينة يف هذين الن�شاطني,
وهناك ن�شاطان وهما (املعار�ض العلمية ,واملكتبة العلمية) كانت الفروق يف الن�سب �ضئيلة
ومل يك�شف اختبار مربع كاي عن داللة هذه الفروق.
و�أخرياً الن�شاط الفني واملهني ,حيث ات�ضح من اجلدول �أن جميع الأن�شطة غري متوافرة
بن�سب عاليه ,وكانت الفروق دالة ل�صالح العينة التي �أ�شارت �إىل عدم توافر هذه الأن�شطة.
وملعرفة مدى ون�سب توافر هذه الأن�شطة يف حمافظة عدن مت ترتيبها يف اجلدول رقم (.)5
يت�ضح من اجلدول (� )5أن �أكرث الأن�شطة توافراً هو الن�شاط الثقايف وبن�سبة بلغت
( ,)%54.21ويليه مبا�رش ًة الن�شاط ال�صحي يف املرتبة الثانية وبن�سبة بلغت ( ,)%53.05ثم
ي�أتي بعده يف املرتبة الثالثة الن�شاط العلمي وبن�سبة بلغت ( ,)%49.22ويليه الن�شاط الريا�ضي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف املرتبة الرابعة وبن�سبة بلغت (.)%43.26
و�أن �أقل الأن�شطة توافراً هما الن�شاط الفني واملهني والن�شاط الك�شفي بن�سب بلغت
( )%15.56و( )%18.68على التوايل ,وهما مل يتعديا ( )%20يف ن�سبة توافرهما يف
حمافظة عدن .و�إجما ًال يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن ن�سبة توافر الأن�شطة الال�صفية يف حمافظة
عدن بلغت ( )%34.71وهي بذلك مل ت�صل حتى �إىل امل�ستوى املتو�سط (.)%50

65

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010

املربعات
86.785

املتو�سطات
86.785

2.222

0.031
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م�صدر التباين
اجلن�س

جمموع SS

df
1

جمموع MS

املح�سوبة F

م�ستوى
 sigالداللة
0.141

η

2

`G Ä

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين على مقيا�س الأن�شطة الال�صفية املتوافرة تبع ًا ملتغريات
(اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية) والتفاعل بينها

½

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك فروق ذات داللة معنوية بني �آراء املديرين والطالب
حول توافر الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن تُعزى ملتغريات :اجلن�س,
واملديرية ,والفرتة الدرا�سية (�صباحي  -م�سائي) والتفاعل فيما بينها؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ذي الت�صميم العاملي (2 × 2
×  ,)5واجلدول التايل يبني نتائج التحليل.

10

f
`

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

```Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الن�شاط الثقايف
الن�شاط الديني
الن�شاط الريا�ضي
الن�شاط االجتماعي
الن�شاط ال�صحي
الن�شاط الك�شفي
ن�شاط احلا�سب الآيل
الن�شاط العلمي
الن�شاط الفني واملهني
الكلي

%54.21
%24.08
%43.26
%37.20
%53.05
%18.68
%32.15
%49.22
%15.56
%34.71

`d G h ``Ç`»`d G

م

الأن�شطة الال�صفية

الإح�صائيات
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
27.22
53.66
18.62
23.83
23.31
42.83
29.80
36.83
19.53
52.50
10.93
18.50
24.63
31.83
17.72
48.75
10.89
15.40
4.889
35.13

ن�سبة توافرها

الرتتيب من
حيث التوافر
1
7
4
5
2
8
6
3
9

`¡U

اجلدول رقم ()5
يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأن�شطة الال�صفية
املتوافرة يف حمافظة عدن
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واقع الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية

تابع اجلدول رقم ()6
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م�صدر التباين
املديرية
الفرتة الدرا�سية
اجلن�س*املديرية*الفرتة
الدرا�سية
اخلط�أ
الإجمايل

جمموع SS

املربعات
656.701
16.154
781.876
2694.851
27571.000

df
4
1
3
69
79

جمموع MS

املتو�سطات
164.175
16.154
260.625
39.056

املح�سوبة F

4.204
0.414
6.673

م�ستوى
 sigالداللة
 0.004دالة
0.522
 0.001دالة

η

2

0.196
0.006
0.225

مل تظهر نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )6فروق ًا ذات داللة معنوية بني تقديرات �أفراد
العينة على مقيا�س الأن�شطة املتوافرة تعزى ملتغريي اجلن�س والفرتة الدرا�سية.
بينما �أظهرت عملية حتليل التباين �أن هناك فروق ًا ذات داللة معنوية بني تقديرات �أفراد
العينة تعزى ملتغري املديرية ,وتبني قيمة �إيتا تربيع �أن هذا الأثر مرتفع .ولتحديد هذه الفروق
بني املديريات مت ا�ستخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية واملبينة نتائجه يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية للمديريات التي ينتمون �إليها
�أفراد العينة (مديرين وطالب)
املجموعات
املن�صورة
ال�شيخ عثمان
دار �سعد

املن�صورة
8.57
6.78

ال�شيخ عثمان
8.57
-

دار �سعد
6.78
-

يتبني من اجلدول رقم (� )7أن الفروق تركزت بني ثالث مديريات هي (مديرية املن�صورة
ومديرية ال�شيخ عثمان ومديرية دار �سعد) ,حيث كانت بني مديرية املن�صورة ومديرية ال�شيخ
عثمان ول�صالح مديرية ال�شيخ عثمان ,ويتبني �أي�ض ًا �أن الفروق كانت بني مديرية املن�صورة
ومديرية دار �سعد ول�صالح مديرية دار �سعد.
كما �أظهر اجلدول رقم ( )6فروق ًا ذات داللة معنوية تعزى لأثر التفاعل بني متغريات
الدرا�سة (اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية) .وتبني قيمة �إيتا تربيع �أن هذا الأثر مرتفع.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مدى ر�ضا الطالب عن الأن�شطة الال�صفية التي ميار�سونها يف
املدار�س الثانوية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية �إ�ضافة �إىل املتو�سطات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احل�سابية املرجحة واالنحرافات املعيارية لفقرات املقيا�س ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
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املرجح

10

31

15

االنحراف
املعياري

9

25.6

14.4

الرتبة

8

23

13

م�ستوى الر�ضا

7

30.0

6.7

22.2

3.76

1.10

2

را�ض
ٍ

2.83

1.18
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حمايد

3.06

1.23
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حمايد

3.28
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حمايد

3.51
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ٍ
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ٍ
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ٍ
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9

حمايد

3.50

1.17

6

را�ض
ٍ

3.82

0.97

1

را�ض
ٍ

3.40

0.67

حمايد

يتنب من اجلدول (� )8أن لدى الطلبة م�ستويني من الر�ضا يف الن�شاط الال�صفي وهذان
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10
11.1
19
21.1
23
25.6
13
14.4
32
35.6
28
31.1
14
15.6
18
20.0
8
8.9
12

19
21.1
17
18.9
29
32.2
11
12.2
14
15.6
18
20.0
19
21.1
23
25.6
29
32.2
21

32

24
26.7

3.67

1.15

4

را�ض
ٍ

`d G h ``Ç`»`d G

1

م �� �س �ت��وى م �ع��ام �ل��ة م�شريف
الأن�شطة الال�صفية للطالب
م�� ��دى ت� ��واف� ��ر الأن�����ش��ط��ة
ال�لا� �ص �ف �ي��ة وت��ن��وع��ه��ا يف
املدر�سة
م� � ��دى ت � ��واف � ��ر الأدوات
والأجهزة املعينة على �إمتام
الن�شاط الال�صفي
م �� �س �ت��وى ت �ف��اع��ل امل�شرف
و�إدارة املدر�سة مع �إبداعات
الطالب
م �� �س �ت��وى م�لائ �م��ة ال��وق��ت
املخ�ص�ص للأن�شطة داخل
املدر�سة
ت���وق� �ي���ت الأن � �� � �ش � �ط� ��ة مع
احل�ص�ص الدرا�سية
م� � ��دى ت � ��واف � ��ر ال��ن�����ش��اط
الال�صفي ال��ذي �أمار�سه يف
املدر�سة
م�ستوى حث م�شريف الأن�شطة
مل�ساهمة و�إ� �ش��راك املعلمني
مع الطالب يف الأن�شطة
م�ستوى العالقة بني م�شريف
الأن�شطة الال�صفية و�أولياء
الأمور
م�ستوى مم��ار��س��ة الإر�شاد
وال�ت��وج�ي��ه م��ن قبل م�شريف
الأن� ��� �ش� �ط ��ة مب���ا يتنا�سب
وقدرات الطالب
مدى توافر القاعات الالزمة
ل�ل�أن �� �ش �ط��ة ال�لا� �ص �ف �ي��ة يف
املدر�سة
م �� �س �ت��وى مم��ار���س��ة عامل
التحفيز م��ن ق�ب��ل م�شريف
الن�شاط
م�ستوى كفاءة وت�أهيل م�شريف
الن�شاط

غري
را�ض
ٍ

`¡U

م

الفقرة

غري
را�ض
ٍ
�إطالقاً
5
5.6
4
4.4
10
11.1
3
3.3
11
12.2
8
8.9
11
12.2
3
3.3
8
8.9
1

درجة الر�ضا
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اجلدول رقم ()8
يبني التكرارات والن�سب املئوية والو�سط احل�سابي املرجح واالنحراف
املعياري ملقيا�س الر�ضا عن الأن�شطة الال�صفية
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(را�ض وحمايد) مبتو�سطات ح�سابية تراوحت مابني ( ,)2.83 – 3.82حيث
امل�ستويان هما
ٍ
كان الر�ضا لدى الطلبة يف الآتي ومرتبة تنازلي ًا ح�سب الأكرث ر�ضا.
 -1م�ستوى كفاءة وت�أهيل م�رشيف الن�شاط.
 -2م�ستوى تفاعل امل�رشف و�إدارة املدر�سة مع �إبداعات الطالب.
 -3م�ستوى ممار�سة الإر�شاد والتوجيه من قبل م�رشيف الأن�شطة مبا يتنا�سب وقدرات
الطالب.
 -4م�ستوى معاملة م�رشيف الأن�شطة الال�صفية للطالب.
 -5م�ستوى حث م�رشيف الأن�شطة مل�ساهمة و�إ�رشاك املعلمني مع الطالب يف الأن�شطة.
 -6م�ستوى ممار�سة عامل التحفيز من قبل م�رشيف الن�شاط.
 -7م�ستوى العالقة بني م�رشيف الأن�شطة الال�صفية و�أولياء الأمور.
ويتبني من هذا �أن الر�ضا لدى الطلبة متثل يف اجلانب املعنوي يف املدر�سة من حيث التعامل
والتحفيز والتفاعل واملمار�سة والكفاءة.
يف حني مل يبني الطالب مدى ر�ضاهم (حمايدين) يف اجلانب املادي والإمكانات والتوقيت,
وتتمثل يف الآتي:
 -1مدى توافر الأن�شطة الال�صفية وتنوعها يف املدر�سة.
 -2مدى توافر الأدوات والأجهزة املعينة على �إمتام الن�شاط الال�صفي.
 -3م�ستوى مالئمة الوقت املخ�ص�ص للأن�شطة داخل املدر�سة.
 -4توقيت الأن�شطة مع احل�ص�ص الدرا�سية.
 -5مدى توافر الن�شاط الال�صفي الذي �أمار�سه يف املدر�سة.
 -6مدى توافر القاعات الالزمة للأن�شطة الال�صفية يف املدر�سة.

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك فروق ذات داللة معنوية بني مدى ر�ضا الطلبة يف املدار�س
الثانوية للأن�شطة الال�صفية ح�سب املتغريات التالية (اجلن�س – املديرية – الفرتة الدرا�سية –
املرحلة الدرا�سية)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين ذي الت�صميم العاملي (× 2 × 2 × 2
 ,)5واجلدول رقم ( )9يبني نتائج التحليل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين على مقيا�س الر�ضا لدى الطلبة تبع ًا ملتغريات (اجلن�س ,والفرتة
الدرا�سية ,واملديرية ,واملرحلة الدرا�سية) والتفاعل بينها
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تبني من نتائج الدرا�سة �أن �أغلب الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن
مهملة ب�سبب الرتكيز على اجلانب النظري والتعليم داخل الف�صل ,وعند مقارنة توافر هذه
الأن�شطة مع �أهداف التعليم الثانوي يف اجلمهورية اليمنية كما ورد يف (وزارة الرتبية والتعليم,
 )1992واملتمثلة باكت�ساب التالميذ القدرات الآتية:
 -1فهم العقيدة الإ�سالمية و�أحكامها وقيمها والتعامل وال�سلوك مبوجبها ،ف�إنه ات�ضح من
نتائج الدرا�سة �أن الن�شاط الديني مل يكن متوافراً بدرجة كبرية لرت�سيخ هذا الهدف على الواقع
العملي للطالب.
� -2إجادة اللغة العربية كتابة ونطقا وا�ستخدامها يف تو�سيع ثقافته الأدبية والعلمية والتعبري

½

مناق�شة نتائج الدرا�سة

```Y

مل تظهر نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )6فروق ًا ذات داللة معنوية بني م�ستوى الر�ضا
لدى الطلبة عن الأن�شطة الال�صفية يف مدار�سهم تعزى ملتغريي املديرية.
كما �أظهرت عملية حتليل التباين �أنه ال توجد فروقٌ ذات داللة معنوية بني م�ستوى الر�ضا
لدى الطلبة عن الأن�شطة الال�صفية يف مدار�سهم تعزى ملتغري اجلن�س.
كما �أظهرت عملية حتليل التباين �أنه ال توجد فروقٌ ذات داللة معنوية بني م�ستوى الر�ضا
لدى الطلبة عن الأن�شطة الال�صفية يف مدار�سهم تعزى ملتغري الفرتة الدرا�سية.
كما �أظهرت عملية حتليل التباين �أنه ال توجد فروقٌ ذات داللة معنوية بني تقديرات �أفراد
العينة تعزى ملتغري الفرتة الدرا�سية.
يف حني �أظهر اجلدول رقم ( )6فروق ًا ذات داللة معنوية تعزى لأثر التفاعل بني متغريات
الدرا�سة (اجلن�س ,واملديرية ,والفرتة الدرا�سية) .وتبني قيمة �إيتا تربيع �أن هذا الأثر مرتفع.
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0.026
0.017
0.003
0.021
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املربعات
0.491
0.309
0.059
0.399
7.583
18.226
799.231

املتو�سطات
0.164
0.309
0.059
0.399
0.948
0.331

2

`¡U

م�صدر التباين
املديرية
اجلن�س
الفرتة الدرا�سية
املرحلة الدرا�سية
اجلن�س*املديرية*الفرتة* املرحلة
اخلط�أ
الإجمايل

جمموع SS

df
3
1
1
1
8
55
70

جمموع MS

F

املح�سوبة
0.493
0.931
0.181
1.205
2.860

م�ستوى
 sigالداللة
0.688
0.339
0.672
0.277
 0.010دالة

η
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عن �أفكاره بو�ضوح ,وهذا ما مت ت�أكيده يف نتائج الدرا�سة �إذ �إنّ الأن�شطة الثقافية حازت على
الن�صيب الأكرب يف املدار�س الثانوية وفعالياته وعن بقية الأن�شطة� ,إال �أنها مل تتعد امل�ستوى
املتو�سط يف توافرها.
 -3والوعي بق�ضايا �شعبه ووطنه اليمني و�أمته العربية والإ�سالمية و�رضورة العمل من �أجل
التقدم ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف يف الوطن اليمني و�أداء واجباته والتم�سك بحقوقه
والدفاع عن حقوق الآخرين والعمل بروح التعاون والفريق الواحد الواعي ب�أ�س�س الدميقراطية
وممار�ستها ,ويدعم تر�سيخ هذا الهدف بالإ�ضافة �إىل املنهج الدرا�سي الأن�شطة االجتماعية
والك�شفية ,وتبني النتائج �أن توافر هذه الأن�شطة �ضعيف يف املدار�س الثانوية.
 -4اكت�ساب املهارات العقلية واليدوية الأ�سا�سية للمهن الفنية احلديثة وا�ستق�صاء م�صادر
املعلومات ومعرفة عمليات جمعها واال�ستفادة منها وا�ستيعاب احلقائق العلمية املتجددة
مع تطبيقاتها وفهم ا�ستخدام العالقات واملفاهيم الريا�ضية وتنمية وتطوير نف�سه بالتعليم
الذاتي امل�ستمر .وتبني النتائج �أن الأن�شطة العلمية ون�شاط احلا�سب الآيل مل ت�صل �إىل امل�ستوى
املطلوب لهذا الهدف ,كما �أن الأن�شطة املهنية والفنية كانت �ضعيفة وي�صعب تر�سيخ دعائم
هذا الهدف يف الواقع العملي لدى املتعلمني �إذا ا�ستمرت على هذا الو�ضع.
 -5فهم وتطبيق القواعد ال�صحية واحلر�ص على نظافة البيئة وحمايتها وح�سن ا�ستثمار
الوقت وممار�سة الهوايات املفيدة املختلفة وتطويرها .ويالحظ من نتائج الدرا�سة �أن الأن�شطة
ال�صحية والريا�ضية مل َ
ترق �إىل م�ستوى حتقيق هذا الهدف واحلر�ص على ممار�ستها يف حياتهم
اليومية.
 -6تبني وجود ر�ضا لدى الطلبة للجوانب املعنوية يف ممار�سة الأن�شطة والتحفيز لها ,كما �أن
يبد الطلبة ر�ضاهم من
�أعلى ر�ضا لدى الطلبة كان مل�ستوى كفاءة وت�أهيل م�رشيف الن�شاط ,ومل ِ
عدمه للجوانب املادية ومدى توفريها يف املدر�سة ومنا�سبة الوقت املخ�ص�ص لها .وقد تباينت
�آراء العينة تبع ًا للمديرية وخا�صة مديريات املن�صورة وال�شيخ عثمان ودار �سعد ,ول�صالح
مديريتي ال�شيخ عثمان ودار �سعد.

التو�صيات

بعد �أن تو�صلت الدرا�سة �إىل هذه النتائج يو�صي الباحثان مبا يلي:
� -1رضورة تكثيف برامج الأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية يف حمافظة عدن مبا يتنا�سب
مع املناخ ال�صيفي وال�شتوي والطبيعة اجلغرافية ملناطق املحافظة.
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�أبو عا�شور ,خليفة م�صطفى وعليمات� ,صالح نا�رص ( .)2002دور مدير املدر�سة الثانوية
يف �إجناح الن�شاطات الالمنهجية يف حمافظة املفرق .جملة املنارة ،جامعة �آل البيت،)1(9 ،
.148-123
بدر ،عبلة ( .)1985خطة مدر�سية للن�شاطات الرتبوية .ر�سالة املعلم.29-28 ،)2( ،
البلو�شي ,يو�سف بن عبد اهلل ( .)2005الأن�شطة الطالبية يف الفكر الرتبوي .ورقة عمل مقدمة
للقاء الرتبوي اخلام�س ،م�سقط� ،سلطنة عمان.
جعنيني ,نعيم حبيب ( .)2001درجة حتقيق الن�شاطات الال�صفية املوجهة لأهدافها الرتبوية
يف املدار�س الثانوية الر�سمية يف الأردن من وجهة نظر معلميها .جملة جامعة دم�شق للعلوم
الرتبوية.207-175 ،)1(17 ،
اجلوهري� ,إ�سماعيل بن حماد ( .)1978ال�صحاح تاج اللغة وال�صحاح العربية( ،ط( ،)2ج.)6
بريوت :دار العلم للماليني.
حجازي ,عبد احلكيم ( .)2004دور مديري املدار�س الثانوية يف تفعيل الأن�شطة املدر�سية
من وجهة نظر املعلمني يف حمافظتي معان والعقبة .جملة الدرا�سات االجتماعية� ،صنعاء،
.41-13 )18(9
حمادنة� ،أديب ذياب والق�ضاة ,خالد يو�سف ( )2007درجة ممار�سة مديري املدار�س
احلكومية ومديراتها يف مديرية تربية ق�صبة املفرق لإدارة برامج الأن�شطة املدر�سية .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة البحرين.61-35 )3(8 ،
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 -2زيادة اهتمام القيادات املدر�سية بالأن�شطة الفنية واملهنية يف املدار�س الثانوية كونها
ت�ساعدهم يف ك�شف مواهبهم الفنية واملهنية ,وت�ؤهلهم لالنخراط يف التعليم اجلامعي
التخ�ص�صي.
� -3رضورة توفري املواد والتجهيزات الالزمة واملعينة للأن�شطة الال�صفية �سواء يف املدر�سة �أو
خارجها.
كاف للأن�شطة الال�صفية بحيث ي�ستطيع الطالب ممار�ستها
� -4رضورة تخ�صي�ص وقت ٍ
ب�إتقان ومن دون تق�صري.
 -5زيادة فر�ص االلتحاق بالربامج والأن�شطة الال�صفية يف املدار�س الثانوية بحيث يلتحق
بها جميع الطلبة.
 -6تكمل ًة للدرا�سة احلالية يو�صي الباحثان القيام بدرا�سة العالقة بني ممار�سة الأن�شطة
الال�صفية وم�ستوى النمو لدى الطلبة يف اجلوانب الفكرية واملهنية واجل�سدية واالنفعالية,
ودرا�سة �أخرى ملدى ارتباط الأن�شطة الال�صفية باملنهج الدرا�سي يف املدار�س.
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دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�شراكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي يف �سلطنة عمان
د .حممد علي عا�شور
ق�سم الإدارة والأ�صول الرتبوية
كلية الرتبية -جامعة الريموك
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة
و املجتمع املحلي من وجهة نظر العاملني يف املدار�س و�أفراد املجتمع املحلي ،كما هدفت
الدرا�سة �إىل التعرف على ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور مدير املدر�سة
يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة و املجتمع املحلي من وجهة نظر العاملني يف املدار�س
و�أفراد املجتمع املحلي تعزى �إىل متغريي ا�سم الوظيفة واملنطقة التعليمية.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )513من العاملني يف املدار�س و( )80من �أفراد املجتمع
املحلي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة ا�شتملت على ( )41فقرة موزعة على
خم�سة جماالت.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 � ّأن دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي جاء بدرجةمتو�سطة.
 جاء ترتيب جماالت الدرا�سة يف دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سةو املجتمع املحلي وفق الرتتيب الآتي-:ال�رشاكة يف الر�ؤية والأهداف العامة للعملية
التعليمية ،يليه ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة ،ثم ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية
للمدر�سة ،ثم ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة ،وجاء يف املرتبة الأخرية ال�رشاكة
يف التخطيط املدر�سي.
 وجـود فـروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري املنطقة التعليمية جلميع جماالتالدرا�سة فيما عدا ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري ا�سم الوظيفة جلميع جماالت الدرا�سة ،فيماعدا ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة ول�صالح املديرين.
الكلمات املفتاحية :املدر�سة الأ�سا�سية ،ال�رشاكة املدر�سية ،املجتمع املحلي� ،سلطنة عمان.
		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/10/26 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/11/11 :م
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The Role of School Principal in Enhancing the Partnership
between School and Community in the Sultanate of Oman
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This study aimed at identifying the role of school principal in enhancing the
partnership between school and community in Oman from school employees
and community members’ perspectives. It also aimed at finding out the statistical significant differences due to the job title, and educational district in
the role of school principal in enhancing the partnership between school and
community.
The study sample consisted of (513) persons, and (80) community members.
To achieve the aims of this study a questionnaire was developed included
(41) items distributed into five domains.
The study showed the following results:
- The role of school principal in enhancing the partnership between school and
community in Oman showed an average degree.
- The domains of the role of school principal came into order as follows:
vision and general educational process objectives, partnership in providing
consultant to school, and partnership in providing financial support to school,
partnership in school administrative affairs, and came last his role in partnership in school planning.
- There were significant statistical differences in the responses of the study
sample due to the educational district variable at all domains except in partnership in school administrative affairs domain.
- There were no significant statistical differences in the responses of the study
sample due to the job title variable at all domains, except in partnership in
providing consultant to school domain, in favor of principals.
Key words: basic schools, school partnership, sommunity, Sultanate of Oman.
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دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�شراكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي يف �سلطنة عمان
د .حممد علي عا�شور
ق�سم الإدارة والأ�صول الرتبوية
كلية الرتبية -جامعة الريموك

مقدمة

�إن جناح العملية التعليمية بكل �أبعادها ،يتم من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي املختلفة مما ي�ساعد على �إك�ساب الطالب املهارات احلياتية الالزمة لنموهم وتطورهم،
واالطالع على ما يدور حولهم ،و�إك�سابهم اخلربات العملية ،ولن يتم ذلك �إال من خالل
توثيق العالقات والتعاون وال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة ،حيث
�إنّ املدر�سة وجدت من �أجل املجتمع وخلدمته ،ويعد تطوير العالقة والتعاون بني املدر�سة
واملجتمع املحلي �أحد العوامل املهمة لتفعيل دور املدر�سة وزيادة كفاءاتها يف املجال الرتبوي
والتعليمي (قادي� ،2007 ,ص .)27
ولقد بد�أت املجتمعات احلديثة تنظر �إىل املدر�سة على �أنها م�ؤ�س�سة تعليمية ذات وظيفة
اجتماعية ،تعمل على خدمة املجتمع املحلي والتعرف على موارده واحتياجاته ،وانتقل
التعليم من كونه ق�ضية تقت�رص على الرتبويني داخل جدران املدار�س� ،إىل ق�ضية جمتمعية ي�شارك
فيها جميع الأطراف :البيت واملدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة (املجال�س القومية
املخ�ص�صة� ،2003 ،ص .)23
ويف ظل هذا التغري ف�إن الإدارة املدر�سية �سوف يكون لها �أدوارها املتغرية واملتجددة
با�ستمرار ،و�سوف يتطلب منها �إيجاد و�سائل و�أ�ساليب خمتلفة لل�رشاكة والعالقة بني املدر�سة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة ( .)Manasse, 2003:122وحتى ت�سهم املدر�سة يف مواجهة
التحديات واملتغريات يف جماالت التكنولوجيا ،واالقت�صاد املعريف ،والعوملة ،واالنفتاح
الثقايف واالقت�صادي ،ف�إنها حتتاج �إىل �إيجاد طرق للتعاون وامل�شاركة مع م�ؤ�س�سات املجتمع،
من خالل التعاون مع الأ�رسة و�أولياء �أمور الطلبة و �إ�رشاكهم يف تربية وتعليم �أبنائهم (الأغربي،
� ،2000ص  .)38كما �أن املدر�سة يف امل�ستقبل تتطلب قيادة مدر�سية فاعلة مفتوحة تعتمد
على امل�شاركة الفعلية جلميع العاملني يف املدر�سة والقدرة على التعامل مع ق�ضايا املجتمع
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املحلي (املنيف2002 ،م).
ت�شري �صالح الدين (� ،2000ص � )123إىل �أن املدر�سة هي املحور الأ�سا�سي يف عمليات
التن�شئة االجتماعية ،فمن املهم جدا وجود عالقة و�رشاكة قوية بني �أولياء الأمور واملدر�سة،
بحيث تقوم املدر�سة بفتح �أبوابها للمجتمع و�إقامة عالقات جيدة و�رشاكة مع �إفراد املجتمع
املحلي يف امل�شاريع الرتبوية والتعليمية (�سا�سي� ،1995 ،ص  .)87ولقد ت�ضافرت العديد
من اجلهود يف ظهور ال�رشاكة الرتبوية بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف العديد من
دول العامل من خالل ال�رشاكة يف عمليات التطوير والتجديد الرتبوي يف الأنظمة الرتبوية،
وارتبطت هذه ال�رشاكة بالتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،وبد�أت الواليات
املتحدة الأمريكية يف تطبيق �سيا�سة الإ�صالح الرتبوي من خالل ال�رشاكة بني املدر�سة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،حلل كثري من م�شكالت الطلبة (.)Zay,1994, p 45
وقد �أكد �صائغ و متويل (� ،2005ص � )221أن املدار�س يف الدول العربية بد�أت بفتح
قنوات االت�صال و ت�شجيع �أفراد املجتمع املحلي لل�رشاكة يف بع�ض جوانب العملية التعليمية،
�رشاكة تتالءم مع روح ومتطلبات الع�رص والظروف االجتماعية واالقت�صادية والثقافية
والرتبوية التي متر بها هذه الدول ،حيث �إنّ م�شاركة �أفراد املجتمع املحلي يف تنفيذ بع�ض
الربامج وامل�شاريع الرتبوية ي�سهم يف متا�سك املجتمع ،كما ي�ساعد يف ت�ضييق الفجوة بني
ما يتعلمه الطلبة يف مدر�ستهم وما ميار�سونه يف جمتمعهم الذي يعي�شون فيه (وزارة الرتبية
والتعليم 2002 ،ب) .كما �أنّ جناح املدر�سة يف حتقيق ر�سالتها يعتمد �أ�سا�س ًا على مدى
ارتباطها باملجتمع املحيط بها ،ويعترب مو�ضوع ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي من مفاهيم الرتبية املجتمعية احلديثة ،القائم على مبد�أ امل�صالح املتبادلة وامل�شرتكة.
�إن وزارة الرتبية والتعليم العمانية ت�سعى �إىل تفعيل عملية التوا�صل بني املدر�سة واملجتمع
املحلي من خالل عقد اجتماعات منتظمة بني املخت�صني يف وزارة الرتبية والتعليم وممثلني
عن اجلامعات ،كما ّ
تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل املحلية يف مو�ضوع ال�رشاكة بني
املدر�سة واملجتمع املحلي (وزارة الرتبية والتعليم( )2004 ،وزارة الرتبية والتعليم.)2007
وبناء على ما �سبق ميكن ا�ستنتاج �أن التحديات وامل�ستجدات التي طر�أت على املجتمعات
يف كافة املجاالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وا�ستجابة للم�ستجدات التي حدثت
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،واملعرفة ،والعوملة ،وال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وا�ستجابة ملا ت�سعى �إليه وزارة الرتبية والتعليم يف تفعيل ال�رشاكة
وتقوية العالقة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة ،ت�أتي هذه الدرا�سة لتبني دور
مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة و املجتمع املحلي يف �سلطنة عمان.
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وقد �أجريت العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
ن�ستعر�ض بع�ضا منها:
�أجرى نولز ( )Knowles, 2001درا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة بني مدير املدر�سة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )85مدر�سة يف والية ميزوري
الأمريكية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن دور مدير املدر�سة يف التعامل مع املجتمع املحلي جاء
�إيجابيا فهو يتعامل ب�شكل �إيجابي مع املعلمني والعاملني يف املدر�سة ويهتم بق�ضايا املجتمع
املحلي.
و�أجرى �صالح ( )2001درا�سة يف حمافظة �إربد يف الأردن،هدفت �إىل التعرف على دور
مدير املدر�سة الثانوية يف مواجهة االحتياجات التدريبية ملدير مدر�سة امل�ستقبل ،وا�ستخدم
الباحث اال�ستبانه التي وزعت على ( )150مدير مدر�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن دور
مدير املدر�سة جاء بدرجة متو�سطة ،وهو يحتاج �إىل تدريب يف مواجهة متطلبات املجتمع
املحلي يف موا�ضيع تتعلق بالبيئة والربامج التعليمية.
و�أجرى جانترن ( )Gantner, 1999درا�سة يف عدة مدار�س �أمريكية هدفت �إىل بيان دور
املدير يف ت�شجيع �أفراد املجتمع املحلي على امل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى حت�صيل الطالب،
وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املالحظة واال�ستبانات وطبقت على عينة �شملت �أولياء الأمور،
وطلبة ال�صف الرابع ،وممثلني عن م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من
�أهم عوامل تدين م�ستوى حت�صيل الطالب العوامل ال�شخ�صية والنف�سية ،وعوامل تتعلق
بالأ�رسة و املجتمع.
و�أجرى �إبراهيم ( )2004درا�سة هدفت �إىل الت�أكيد على �أهمية العالقة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي ،و�إبراز �أهمية جمال�س الآباء واملعلمني ومكانتها يف العملية التعليمية ،كما
هدفت �إىل ر�صد الواقع الفعلي لهذه املجال�س والك�شف عن العوائق التي تواجهها .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )22مدر�سة ابتدائية مبحافظة القاهرة يف م�رص ،وا�ستخدمت الدرا�سة
اال�ستبانة ملعرفة �آراء الآباء واملعلمني واملقابلة املفتوحة مع املخت�صني الرتبويني ،وتو�صلت
بع�ضا من �أهدافها ،وتتمكن من ممار�سة بع�ض
الدرا�سة �إىل �أن جمال�س الآباء واملعلمني حتقق ً
اخت�صا�صاتها ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود الكثري من العوائق التي حتول دون قيام هذه
املجال�س بدورها لعدم وعيها بالأهداف واالخت�صا�صات ،و�ضعف �إقبال �أولياء الأمور على
امل�شاركة يف �أعمال هذه املجال�س ،ووجود فجوة عميقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
�أما درا�سة كارنيل ( )Carneal, 2004فقد هدفت �إىل حماولة التوفيق بني واقع التعليم يف
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املدار�س و بني ما تت�ضمنه اخلطط التعليمية يف املناطق التعليمية يف “مايل” ،ومعرفة العقبات
التي تواجه املدار�س يف تطبيق هذه اخلطط ،وتكونت عينة الدرا�سة من �أولياء �أمور الطالب
و �أكادمييني و�إدارات املدار�س وم�س�ؤولني بوزارة الرتبية والتعليم ومانحني من اجلمعيات غري
احلكومية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة واملقابلة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �صعوبة يف
توا�صل �أفراد املجتمع املحلي مع املدار�س ،و�أن هناك اختالفا يف الآراء حول قدرة املدر�سة
على تقدمي بع�ض اخلدمات للمجتمع املحلي ،كما �أن املدر�سة عاجزة عن امل�ساهمة يف تطوير
املناطق الريفية.
و�أجرى كويل و وت�رش ( )Coyle & Wicher, 2004درا�سة يف عدة مناطق تعليمية يف
الواليات املتحدة هدفت �إىل معرفة دور �أولياء الأمور يف تعزيز ال�رشاكة بني البيت واملدر�سة
واملجتمع املحلي ،وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املقابلة واملالحظة والأ�سلوب امل�سحي وحتليل
البيانات والوثائق .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أولياء الأمور لهم دور وا�ضح يف دعم املدر�سة
ماليا ،وتقدمي الدعم الالزم للمعلمني ،وتقدمي اال�ست�شارات لتطوير الربامج املدر�سية.
كما �أجرت ريك�س ( )Rex, 2005درا�سة هدفت �إىل بيان دور مدراء املدار�س يف تطوير
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )120مدير مدر�سة متو�سطة وثانوية
يف منطقة لو�س �أجنلو�س الأمريكية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ملدراء املدار�س دورا كبريا
يف تطوير امل�رشوعات التي ت�ساهم يف تطوير املجتمع املحلي ،ولهم دور يف توجيه الطالب
مل�رشوعات تهتم بق�ضايا وم�شكالت املجتمع املحلي.
و�أجرت الهدهود ( )2006درا�سة هدفت �إىل التعرف على واقع امل�شاركة واملمار�سة
الدميقراطية يف النظام التعليمي يف دولة الكويت والك�شف عن العوائق التي تواجه هذه
املمار�سات ،وا�ستخدمت بطاقة مقابلة للعاملني بامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وا�ستبانة لكل من
الطلبة و�أولياء الأمور .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �إ�سهامات الطلبة و�أولياء الأمور يف املمار�سات
الدميقراطية كانت دون امل�ستوى املطلوب يف جميع جماالت الدرا�سة ما عدا التح�صيل
الدرا�سي ،يف حني كانت �إ�سهامات �أفراد امل�ؤ�س�سات املجتمعية بدرجة منا�سبة ،وتبني �أن
هناك ق�صورا يف دور الإدارة املدر�سية يف �إتاحة املجال للطلبة و�أولياء الأمور وامل�ؤ�س�سات
املجتمعية للم�شاركة يف النظام التعليمي.
و�أجرى برت�سون ( )Peterson, 2006درا�سة هدفت �إىل معرفة دور مدير املدر�سة يف تنمية
املعلمني والعاملني يف املدر�سة مهنيا للتعامل مع حاجات املجتمع املحلي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )46مدر�سة �أ�سا�سية يف والية لويزيانا الأمريكية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن �أهم
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جمال يحتاج �إىل تنمية مهنية للعاملني واملعلمني هو الدور امل�ستقبلي للمدر�سة يف التعامل مع
املجتمع املحلي ،كما �أن �أولياء الأمور لهم دور ايجابي يف التعامل مع املدر�سة مما ي�سهم يف
تعزيز التعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
وقد �أجرى احلمدان والأن�صاري ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف على امل�شاركات
املجتمعية يف متويل امل�رشوعات التعليمية بدولة الكويت بجميع �أنواعها ،،وا�ستطلعت
الدرا�سة �آراء مديري مدار�س املرحلة الثانوية بجميع املناطق التعليمية ،وحددت الدرا�سة
واقع امل�شاركات املجتمعية يف متويل امل�رشوعات التعليمية ،و�أنواع هذه امل�شاركات ،ومدى
اال�ستفادة منها ،كما اقرتحت الدرا�سة الت�سهيالت وال�ضوابط التي ميكن �أن تقوم بها وزارة
الرتبية لتفعيل هذه امل�شاركات.

م�شكلة الدرا�سة

يالحظ �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �سلطنة عمان ال ترقى يف عالقاتها مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي �إىل امل�ستوى الذي ي�سهم يف حتقيق الفائدة املرجوة للمدر�سة �أو مل�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي مقارنة مع ما تقوم به امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الدول املتقدمة من عالقة وم�شاركة مع
غمو�ضا ي�شوب العالقة �أو ال�رشاكة بني
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة ،كما �أن هناك
ً
املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة� ،إ�ضافة �إىل قلة وعي �أو عدم اهتمام �أفراد وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي بهذه ال�رشاكة وبالدور املطلوب منهم يف هذا املجال (وزارة الرتبية والتعليم،
ثم ت�سعى
�2007ص  ،124-122وزارة الرتبية والتعليم�2004 ،ص  ،)189-187ومن َّ
الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي يف �سلطنة عمان ،والتعرف على العقبات التي حتول دون تفعيل هذه ال�رشاكة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان،والتعرف على
املجاالت التي ميكن �أن تتم فيها ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي وهي �أوال
يف الر�ؤية والأهداف للعملية التعليمية ،وثانيا يف جمال ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة،وثالثا يف
جمال التخطيط املدر�سي ،ورابعا يف جمال تقدمي الدعم املايل للمدر�سة ،وخام�سا يف جمال تقدمي
اال�ست�شارات للمدر�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أ�سئلة الدرا�سة
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تظهر �أهمية الدرا�سة من خالل ما ي�أتي:
 الك�شف عن طبيعة ال�رشاكة والتعاون بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي مبا يخدمالعملية التعليمية واخلدمات التي ميكن �أن تقدمها املدر�سة للمجتمع املحلي �أو اخلدمات التي
ميكن �أن يقدمها املجتمع املحلي لدعم املدر�سة.
 ت�سليط ال�ضوء على �أهمية التعاون وال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي واثرذلك يف الفائدة امل�شرتكة التي تنتج عن هذه ال�رشاكة يف العملية التعليمية واخلدمات املحددة
التي ميكن �أن ي�ستفيد منها املجتمع املحلي.
 الك�شف عن العوائق التي ميكن �أن تكون عقبة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة و م�ؤ�س�ساتاملجتمع املحلي وتقدمي بع�ض االقرتاحات التي ميكن �أن ت�سهم يف تقوية هذه ال�رشاكة.

```Y

�أهمية الدرا�سة
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ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة و م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر املديرين وامل�ساعدين
واملعلمني و�أولياء الأمور و�أفراد املجتمع املحلي؟ ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية
الآتية:
 -1ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة يف جمال الر�ؤية والأهداف التعليمية؟
 -2ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة يف جمال ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة؟
 -3ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة يف جمال التخطيط املدر�سي؟
 -4ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة يف جمال تقدمي الدعم املايل للمدر�سة؟
 -5ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة يف جمال تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة؟
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αيف دور
مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف مدار�س التعليم
الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان تعزى �إىل املتغريات الآتية :املنطقة التعليمية وا�سم الوظيفة؟
ال�س�ؤال الثالث :ما الأ�ساليب املقرتحة لتفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة؟
ال�س�ؤال الرابع :ما �أهم العوائق املتعلقة بال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف
مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد العينة؟
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حدود الدرا�سة
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تقت�رص عينة هذه الدرا�سة على مديري املدار�س وم�ساعديهم واملعلمني والعاملني يف مدار�س
التعليم الأ�سا�سي ،يف �سلطنة عمان للعام الدرا�سي  ،2007-2006وكذلك �أولياء الأمور
وبع�ض �أفراد املجتمع املحلي.
 تقت�رص هذه الدرا�سة على دور مدير املدر�سة الأ�سا�سية يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سةوم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف �سلطنة عمان يف املجاالت املحددة يف الدرا�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

التعليم الأ�سا�سي :مت حتديد �صيغة مفهوم التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان على �أنه تعليم
موحد توفره الدولة جلميع �أطفال ال�سلطنة ممن هم يف �سن املدر�سة مدته ع�رش �سنوات (وزارة
الرتبية والتعليم.)2004 ،
ال�شراكة :التعاون ما بني املدر�سة واملجتمع املحلي مب�ؤ�س�ساته املختلفة من خالل تبادل
اخلربات والزيارات وتقدمي الدعم الذي حتتاجه املدر�سة لتحقيق ر�سالتها.

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

اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ملعرفة دور مدير املدر�سة يف
تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف �سلطنة عمان ،معتمداً �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة)
للتعرف على �آراء عينة الدرا�سة ،وقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة .كما َّمت توجيه �س�ؤال مفتوح ت�ضمنته �أداة الدرا�سة يتعلق بتقدمي مقرتحات لبيان دور
مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي مبدار�س التعليم
الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س واملعلمني والعاملني يف مدار�س التعليم
الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان للعام الدرا�سي  2007 -2006والبالغ عددهم ( ،)9877ومت
اختيار عينة ع�شوائية بلغت ( ،)513منهم ( )21مدير مدر�سة ،و( )21م�ساعد مدير،
و(� )17أخ�صائي اجتماعي ،و( )447معلم ًا� ،أي ما ن�سبته ( ،)%5.2بالإ�ضافة �إىل اختيار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )80فردا من �أفراد املجتمع املحلي بالطريقة الع�شوائية ،منهم ( )20ويل �أمر ،و( )60من
�أفراد املجتمع املحلي ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1
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مت بناء �أداة الدرا�سة اعتمادا على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة يف مو�ضوع ال�رشاكة
بني املدار�س احلكومية الأ�سا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي مثل درا�سة�( :إبراهيم2004 ،؛
�صالح2001 ،؛  ،)Knowles, 2001; Coyle & Wicher, 2004بعد الت�أكد من �صدقها
وثباتها وبعد عر�ضها على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية يف جامعة ال�سلطان
قابو�س وجامعة الريموك ،ومت الأخذ مبالحظاتهم من حيث التعديل �أو احلذف �أو الإ�ضافة
لبع�ض الفقرات ،وكذلك مدى انتماء الفقرات للمجاالت املحددة .وقد التقى الباحث مع
بع�ض املحكمني لال�ستف�سار منهم حول بع�ض الفقرات وقد مت حذف �أو تعديل الفقرات التي
�أجمع املحكمون على حذفها �أو تعديلها و بن�سبة ( ،)%85وقد مت توزيع فقرات الأداة على
خم�سة جماالت هي :الر�ؤية والأهداف العامة للعملية التعليمية وي�ضم ( )12فقرة ،وجمال
تقدمي الدعم املايل للمدر�سة وي�ضم ( )7فقرات ،وجمال ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة
وي�ضم ( )9فقرات ،وجمال ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة وي�ضم ( )7فقرات،
وجمال ال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي وي�ضم ( )6فقرات .وقد اعتمد الباحث مقيا�سا ثالثيا
وفقا لتدرج ليكرت وهو( :بدرجة كبرية ،وبدرجة متو�سطة ،وبدرجة قليلة) ،و�أعطيت
الأوزان التالية )1 ،2 ،3( :على التوايل ،عن تبني مقيا�س قراءة النتائج بالن�سبة للمتو�سطات
من اجل احلكم على وجود ال�رشاكة .وللت�أكد من ثبات الأداة قام الباحث بتطبيقها على عدد
من املديرين واملعلمني و�أفراد املجتمع املحلي بلغ ( )25فر ًدا من خارج عينة الدرا�سة ،ومتت
�إعادة التطبيق بعد �أ�سبوعني ومت ا�ستخراج معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات الأداة ومت
احت�ساب معامل كرونباخ �ألفا الذي بلغ ( )%85ككل وبلغ الكلي ( )0.93وهو مقبول
لغايات �إجراء الدرا�سة.
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العينة
املجتمع الأ�صلي
عينة الدرا�سة
الن�سبة املئوية

مديري
131
21
٪16

م�ساعد مدير
131
21
٪16

معلمون
9484
447
٪4.7

�أخ�صائي اجتماعي
131
17
٪13

املجموع
9877
513
٪5.2
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد جمتمع وعينة الدرا�سة
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الأ�ساليب الإح�صائية
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مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة،
كما مت ا�ستخدام اختبار عينة م�ستقلة واحدة ،وكرونباخ الفا ،وا�ستخدام حتليل التباين،
واختبار �شيفية.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

يف ما يلي عر�ض للنتائج املتعلقة بكل �س�ؤال من �أ�سئلة الدرا�سة:
�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد العينة ككل؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،على كل
جمال من جماالت الدرا�سة وذلك كما يف اجلدول رقم (:)2

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�شراكة
بني املدر�سة واملجتمع املحلي على كل جمال من جماالت الدرا�سة من وجهة
نظر �أفراد العينة ككل والأداة ككل مرتبة تنازليا
الرتبة
1
2
3
4
5

الرقم

املجال

ال�شراكة يف الر�ؤية والأهداف العامة للعملية التعليمية
1
ال�شراكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة
4
ال�شراكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة
2
ال�شراكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة
5
ال�شراكة يف التخطيط املدر�سي
3
املتو�سط الكلي للأداة

املتو�سط
احل�سابي
2.28
2.27
2.17
2.10
1.74
2.32

االنحراف
املعياري
0.41
0.63
0.55
0.53
0.61
0.28

م�ستوى
الدور
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2جاءت املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الدرا�سة ما بني (-2.28
 ،)1.74وتعك�س جميعها دورا متو�سطا للمدير يف م�ستوى ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي .وقد جاء يف املرتبة الأوىل جمال “ال�رشاكة يف الر�ؤية والأهداف العامة للعملية
التعليمية” مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.28ثم جاء بعده جمال “ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل
للمدر�سة” مبتو�سط ح�سابي( ،)2.27يليه جمال “ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة”
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.17ثم جاء جمال “ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.10وجاء يف املرتبة الأخرية جمال “ال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي” مبتو�سط

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ح�سابي ( .)1,74وبعد ذلك مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي الكلي على �أداة الدرا�سة وجاء
بدرجة (متو�سطة) ،حيث ح�صلت ( )8فقرات من فقرات �أداة الدرا�سة على درجة (كبرية)،
وقد مثلت ( )%19.5من عدد الفقرات الكلية لأداة الدرا�سة ،وح�صلت ( )33فقرة على
متو�سطات ح�سابية بدرجة (متو�سطة) ومثلت ( .)%80.5ويت�ضح من املتو�سطات احل�سابية
�أن غالبية �أفراد عينة الدرا�سة ي�شريون �إىل �أنّ دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي جاء بدرجة (متو�سطة).
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات جماالت
الأداة على النحو التايل :ويت�ضمن اجلدول رقم ( )3التف�صيالت املتعلقة بذلك.
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حتث املدر�سة �أفراد املجتمع املحلي على امل�شاركة يف العملية
التعليمية.
حتر�ص املدر�سة على دعوة املخت�صني من �أفراد املجتمع لتحديد
االحتياجات الرتبوية للعملية التعليمية.
تعقد املدر�سة الندوات واالجتماعات لإف�ساح املجال لتلقي االقرتاحات
واال�ست�شارات املتعلقة يف عمليات التعليم والتعلم.
تن�سق املدر�سة مع جمال�س الآباء واملعلمني و م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
يف مناق�شة العقبات التي تواجه العملية التعليمية.
تتعاون املدر�سة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لو�ضع �إ�سرتاتيجية
م�ستقبلية للعملية التعليمية يف �ضوء امل�ستجدات العاملية والإقليمية.
تعقد املدر�سة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي امل�ؤمترات
والندوات لو�ضع احللول مل�شكالت الطالب التعليمية واالجتماعية.
تتعاون املدر�سة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف ن�شر الوعي بالق�ضايا
التعليمية التي تهم املجتمع املحلي.
ت�شجع املدر�سة �أولياء الأمور على ح�ضور االجتماعات والندوات
املتعلقة بتقومي م�ستوى حت�صيل الطالب التعليمي.
تت�شاور املدر�سة مع ممثلني عن م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لتح�سني
العملية التعليمية با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات.
ت�شارك املدر�سة بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف ربط ما يتعلمه
الطالب يف املدار�س مع الواقع العملي التطبيقي للعمل يف م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي.
جتتمع املدر�سة مع ممثلني عن امل�ؤ�س�سات وال�شركات لتقدمي �آراء
ومقرتحات تتعلق بالأن�شطة التعليمية املدر�سية املختلفة.
ت�سهم املدر�سة يف �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية املتعلقة
مب�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
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الرتبة

الرقم

الفقرات

املجال الثاين :ال�شراكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

م�ستوى
ال�شراكة

1

3

تقدمي م�ساعدات مالية من قبل �أفراد املجتمع املحلي للطالب
املحتاجني.

2.44

0.75

متو�سط

2

5

امل�شاركة يف توفري وجبات غذائية جمانية للطالب يف املدر�سة.

2.38

0.79

متو�سط

3

4

4

7

2.26

0.78

متو�سط

5

1

2.26

0.82

متو�سط

6

2

2.14

0.84

متو�سط

7

6

امل�شاركة يف تقدمي الدعم املايل للعمليات الرتبوية والتعليمية يف
املدر�سة.
تقدمي الدعم املايل للأن�شطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية التي
تقيمها املدر�سة.
تقدمي الدعم املايل للربامج الإبداعية و الإثرائية للطالب يف
املدر�سة.
م�ساعدة املدر�سة لتوفري البنية التحتية والتجهيزات الالزمة
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
امل�شاركة يف تقدمي برامج توعية �إعالمية لتثقيف �أفراد املجتمع املحلي
يف �إيجاد �أف�ضل ال�سبل لتقدمي الدعم املايل للمدر�سة.

2.34

0.78

متو�سط

2.07

0.81

متو�سط

2.27

0.63

متو�سط

2.29

0.74

متو�سط

2

5

م�شاركة �إدارة املدر�سة يف تنفيذ الربامج التعليمية للطالب .

2.23

0.75

متو�سط

3

2

4

3

2.19

0.81

متو�سط

5

7

2.17

0.79

متو�سط

6

1

2.16

0.77

متو�سط

7

9

2.15

0.74

متو�سط

8

4

2.11

0.78

متو�سط

9

8

امل�شاركة يف متابعة حت�صيل الطالب �ألتعليمي وتنمية قدراتهم.
التن�سيق يف بع�ض اجلوانب الإدارية للمدر�سة وخا�صة ما يتعلق
بالطالب.
م�شاركة املدر�سة يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالعملية الإدارية
والتعليمية.
التخطيط امل�شرتك بني املدر�سة واملجتمع املحلي للربامج والفعاليات
املدر�سية.
املتابعة والتن�سيق للربامج املدر�سية والربامج املوجهة للمجتمع
املحلي.
تبادل الآراء واملقرتحات ذات العالقة بتنفيذ الربامج واخلطط
التعليمية.
التعاون يف توفري مناخ تربوي تعليمي داخل املدر�سة.

2.21

0.74

متو�سط

2.04
2.17

0.81
0.55

متو�سط
متو�سط

1

3

امل�شاركة يف ح�ضور االجتماعات الدورية ملجال�س الآباء واملعلمني.

2.62

0.71

متو�سط

2

5

3

6

2.10

0.78

متو�سط

4

1

تبادل الزيارات واخلربات بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
املختلفة.
تقدمي اال�ست�شارات للمجتمع املحلي مثل برامج التوعية البيئية و
ال�صحية والزراعية وغريها.
تبادل الآراء واملقرتحات املتعلقة بامل�شكالت التعليمية واالجتماعية
للطالب و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.

2.11

0.78

متو�سط

2.05

0.77

متو�سط

املتو�سط احل�سابي الكلي لفقرات املجال
املجال الثالث :ال�شراكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة
م�شاركة املدر�سة يف بع�ض العمليات التنظيمية املتعلقة ب�سري عملية
1
التعليم والتعلم.

املتو�سط احل�سابي الكلي لفقرات املجال
املجال الرابع :ال�شراكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

3

1

امل�شاركة يف توفري الكوادر الب�شرية الالزمة من �إداريني ومعلمني.

1.76

0.80

متو�سط

4

2

5

4

1.60

0.74

متو�سط

6

3

امل�شاركة يف و�ضع اخلطط املدر�سية بتنفيذ برامج موجهه خلدمة
املجتمع املحلي.
امل�شاركة يف و�ضع ر�ؤية وت�صور م�ستقبلي للعملية الرتبوية والتعليمية
يف املدر�سة.
امل�شاركة يف و�ضع برامج وخطط عالجية وتطويرية للعملية
التعليمية.

1.70

0.77

متو�سط

1.60

0.74

متو�سط

املتو�سط احل�سابي الكلي لفقرات املجال

متو�سط

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ما يلي:
 .1املجال الأول :ال�شراكة يف الر�ؤية والأهداف العامة للعملية التعليمية
�أ�شارت النتائج �إىل �أنّ املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى العالقة بني
املدر�سة واملجتمع املحلي على فقرات املجال الأول تراوحت بني (،)2.09 -2.60
وانحراف معياري تراوح بني ( .)0.77-0.61حيث ح�صل هذا املجال على �أعلى متو�سط
ح�سابي ( )2.28بدرجة (متو�سطة) ،وقد ح�صلت ( )5فقرات من فقرات هذا املجال على
درجة (كبرية) ،وح�صلت ( )7فقرات على درجة (متو�سطة) .ويت�ضح �أن جميع الفقرات
تعك�س م�ستوى عالقة بدرجة (متو�سطة) بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
وجاءت الفقرة “حتث املدر�سة �أفراد املجتمع املحلي على امل�شاركة يف العملية التعليمية”يف
املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.60بدرجة (متو�سطه) ،ويعزى ذلك �إىل �أن مدير املدر�سة
ي�شجع ويحث �أفراد املجتمع املحلي على امل�شاركة يف العملية التعليمية املدر�سية ويحثهم على
حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه ما يتعلمه �أبنا�ؤهم داخل املدر�سة ،وجاءت الفقرة “ت�سهم املدر�سة
يف �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية املتعلقة مب�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة” يف
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2
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امل�شاركة يف توفري التجهيزات والت�سهيالت املتعلقة بالعملية
التعليمية.

1.83

0.81

متو�سط

`G Ä

1

6

امل�شاركة يف التخطيط للخطط والربامج املدر�سية.

1.95

0.75

متو�سط

املتو�سط احل�سابي لفقرات املجال
املجال اخلام�س :ال�شراكة يف التخطيط الدرا�سي

½

2.10

0.53

متو�سط
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1.83

0.81

متو�سط

10

f
`

6

2

1.93

0.78

متو�سط

```Y

5

4

عقد اللقاءات والندوات ملناق�شة الربامج والأن�شطة الرتبوية
املدر�سية.
�إ�شراك ذوي اخلربات من �أولياء الأمور و�أفراد املجتمع املحلي يف
بع�ض اللجان املحلية.
م�شاركة ذوي االخت�صا�ص من �أفراد املجتمع املحلي بتقدمي امل�شورة
الرتبوية والتعليمية للمدر�سة.

2.17

0.79

متو�سط
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املرتبة الأخرية ،وح�صلت على متو�سط ح�سابي( )2.09بدرجة (متو�سطة) ،ويعزى ذلك
�إىل ق�صور دور مدير املدر�سة يف ت�شجيع عملية �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية التي
تعالج املو�ضوعات املتعلقة مب�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وهويحتاج �إىل زيادة هذه اجلهود
وت�شجيع املعلمني والطالب على االهتمام مبجال البحث العلمي املوجه للق�ضايا وامل�شكالت
املجتمعية.
 .2املجال الثاين :م�شاركة املجتمع املحلي يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة
�أ�شارت النتائج �إىل �أنّ املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى ال�رشاكة بني
املدر�سة واملجتمع املحلي على فقرات املجال الثاين تراوحت بني (،)2.07 -2.44
وانحراف معياري تراوح بني ( .)0.81-0.75حيث ح�صل هذا املجال على متو�سط
ح�سابي ( )2.27بدرجة (متو�سطة) ،وح�صلت ( )3فقرات من فقرات هذا املجال على
متو�سطات بدرجة (كبرية) ،وح�صلت ( )4فقرات على متو�سطات بدرجة (متو�سطة) ،وقد
عك�ست جميع الفقرات درجة (متو�سطة) ،وجاءت الفقرة “تقدمي م�ساعدات مالية من قبل
�أفراد املجتمع املحلي للطالب املحتاجني” يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.44بدرجة
(متو�سطه) ،ويعزى ذلك �إىل �أن دور مدير املدر�سة يف حث �أفراد املجتمع املحلي على تقدمي
امل�ساعدات املالية للطالب املحتاجني جاء بدرجة (كبرية) ،مما يوحي كذلك ب�أنّ هناك �رشاكة
كبرية بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف دعم الطلبة املحتاجني .وجاءت الفقرة “امل�شاركة
يف تقدمي برامج توعية وتثقيف لأفراد املجتمع املحلي” يف املرتبة الأخرية ،وح�صلت على
متو�سط ح�سابي( )2.07بدرجة (متو�سطة) .ويعزى ذلك �إىل �أن دور املدير يف تفعيل ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي يف تقدمي الربامج التي تركز على التوعية والتثقيف لأفراد املجتمع املحلي
يف اجلوانب التي حتتاج �إىل دعم مايل ما زالت دون امل�ستوى املطلوب ،مما ي�ستدعي تعزيز هذا
املجال من قبل مدير املدر�سة.
 .3املجال الثالث :ال�شراكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة
�أ�شارت النتائج �إىل �أنّ املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�شاركة املجتمع املحلي
يف �ش�ؤون املدر�سة الإدارية على فقرات املجال الثالث تراوحت بني (،)2.04 -2.29
وانحراف معياري تراوح بني ( .)0.81-0.74حيث ح�صل هذا املجال على متو�سط
ح�سابي ( )2.17بدرجة (متو�سطة) ،وقد ح�صلت جميع فقرات هذا املجال الت�سعة
على متو�سطات بدرجة (متو�سطة) ،وجاءت الفقرة “م�شاركة املدر�سة يف بع�ض العمليات
التنظيمية املتعلقة ب�سري عملية التعليم والتعلم” يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()2.29

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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بدرجة (متو�سطه) ،ويعزى ذلك �إىل �أن �أفراد املجتمع املحلي يف�سح لهم املجال من قبل
مدير املدر�سة يف امل�شاركة يف بع�ض العمليات املتعلقة ب�سري العملية التعليمية ح�سب قدراتهم
وخرباتهم ،و�أن مدير املدر�سة ي�شجع �أفراد املجتمع املحلي على امل�شاركة يف هذا املجال
على الرغم من �أن هذا الدور يحتاج �إىل تفعيل بدرجة �أف�ضل .وجاءت الفقرة “التعاون يف
توفري مناخ تربوي تعليمي داخل املدر�سة” يف املرتبة الأخرية وح�صلت على متو�سط ح�سابي
( )2.04بدرجة (متو�سطة) ،ويعزى ذلك �إىل �أن دور مدير املدر�سة جاء �ضعيفا يف توفري
مناخ تربوي تعليمي للعاملني والطالب داخل املدر�سة مما يوحي بانعكا�س ذلك ب�شكل �سلبي
على العملية الرتبوية والتعليمية ،وي�ؤثر كذلك يف �أداء املعلمني والعاملني يف املدر�سة.
 .4املجال الرابع :ال�شراكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة
�أ�شارت النتائج �إىل �أنّ املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�شاركة املجتمع املحلي
يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة على فقرات املجال الرابع تراوحت بني (،)1.83 -2.62
وانحراف معياري تراوح بني ( .)0.81-0.71حيث ح�صل هذا املجال على متو�سط
ح�سابي ( )2.10بدرجة (متو�سطة) ،وقد ح�صلت فقرات هذا املجال ال�سبع على متو�سطات
بدرجة(متو�سطة) ،وجاءت الفقرة “امل�شاركة يف ح�ضور االجتماعات الدورية ملجال�س الآباء
واملعلمني” يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.62بدرجة (متو�سطه) ،ويعزى ذلك �إىل
�أن مدير املدر�سة ي�شجع �أولياء الأمور على ح�ضور اجتماعات جمال�س �أولياء الأمور واملعلمني،
ويوحي كذلك ب�أن �أولياء الأمور لديهم الرغبة يف امل�شاركة يف هذه املجال�س التي لها عالقة
مبا�رشة يف بتعليم �أبنائهم .وجاءت الفقرة “م�شاركة ذوي االخت�صا�ص من �أفراد املجتمع
املحلي بتقدمي امل�شورة الرتبوية والتعليمية للمدر�سة” يف املرتبة الأخرية وح�صلت على متو�سط
ح�سابي( )1.83بدرجة (متو�سطة) ،ويعزى ذلك �إىل �أن دور مدير املدر�سة يف دعوة ذوي
االخت�صا�ص من �أفراد املجتمع املحلي لتقدمي امل�شورة يف بع�ض املجاالت الرتبوية �أو التعليمية
جاءت بدرجة (متو�سطة) ،كما �أن �أفراد املجتمع املحلي ال تتوافر لديهم الكفاءات القادرة
على تقدمي بع�ض اخلدمات يف هذا املجال �أوانه ال تتوافر لديهم الرغبة يف امل�شاركة يف الأمور
الرتبوية.
 .5املجال اخلام�س :ال�شراكة يف التخطيط املدر�سي
�أ�شارت النتائج �إىل �أنّ املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�رشاكة يف التخطيط
املدر�سي على فقرات املجال اخلام�س تراوحت بني ( ،)1.60 -1.95وانحراف معياري
تراوح بني ( .)0.74-0.75حيث ح�صل هذا املجال على متو�سط ح�سابي ( )1.74بدرجة
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(متو�سطة) ،وقد ح�صلت ( )4فقرات على متو�سطات بدرجة (متو�سطة) ،وح�صلت فقرتان
على متو�سطات بدرجة (قليلة).وجاءت الفقرة “امل�شاركة يف التخطيط للخطط والربامج
املدر�سية” يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )1.95بدرجة (متو�سطه) ،ويعزى ذلك �إىل
�أن مدير املدر�سة يحاول �إ�رشاك �أفراد املجتمع املحلي يف التخطيط لبع�ض الربامج املدر�سية
على الرغم من �أن هذه ال�رشاكة جاءت بدرجة (متو�سطة) ،مما يعني �أن ال�رشاكة يف هذا املجال
حتتاج �إىل تفعيل من طرف املدير الذي يحتاج �إىل بذل مزيد من اجلهود لدعوة �أفراد املجتمع
املحلي للم�شاركة يف التخطيط للربامج املدر�سية مل�صلحة الطالب .ويت�ضح �أن الفقرتني اللتني
ح�صلتا على �أدين متو�سط ح�سابي يف هذا املجال وعلى الأداة ككل كانتا الفقرة ( )3التي
تن�ص على “امل�شاركة يف و�ضع برامج وخطط عالجية وتطويرية للعملية التعليمية” والفقرة
رقم ( )4التي تن�ص على “امل�شاركة يف و�ضع ر�ؤية وت�صور م�ستقبلي” وجاءتا يف املرتبة
الأخرية وح�صلتا على متو�سط ح�سابي( )1.60بدرجة (متو�سطة) ،ويعزى ذلك �إىل �أن دور
املدير يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف و�ضع برامج عالجية �أو تطويرية
للعملية التعليمية جاء بدرجة (قليلة) ،كون هذا املو�ضوع من املوا�ضيع احل�سا�سة واملهمة التي
حتتاج �إىل خمت�صني� ،أو �أن مدير املدر�سة ي�سعى لتنفيذ هذه اخلطط يف املدر�سة مبعزل عن �إ�رشاك
بع�ض �أفراد املجتمع املحلي يف ذلك.

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (=α
 )0.05يف دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف �سلطنة
عمان تعزى ملتغريات :املنطقة التعليمية وا�سم الوظيفة”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية و حتليل التباين الأحادي
( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ،لكل من متغري املنطقة التعليمية وا�سم
الوظيفة ،ويبني اجلدول رقم ( )3حتليل التباين الأحادي ملتغري املنطقة التعليمية.
 .1متغري املنطقة التعليمية :للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
و حتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ،ملتغري املنطقة
التعليمية ،ويبني اجلدول رقم ( )4حتليل التباين الأحادي ملجاالت الدرا�سة تبعا ملتغري املنطقة
التعليمية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين الأحادي ملجاالت الدرا�سة تبعا ملتغري املنطقة التعليمية
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جميع املجاالت
(للمقيا�س ككل)

0.66
0.19

3.44

0.00

`G Ä

ال�شراكة يف تقدمي
اال�ست�شارات للمدر�سة

4.66
0.41

11.44

0.00

½

ال�شراكة يف تقدمي الدعم
املايل للمدر�سة

6.04
0.49

6.62

0.00
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ال�شراكة يف التخطيط
املدر�سي

3.77
0.61

6.18

0.00
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ال�شراكة يف ال�ش�ؤون
الإدارية للمدر�سة

1.21
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )50.0=αيف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني
املدر�سة و املجتمع املحلي جلميع جماالت الدرا�سة على النحو الآتي ،ولبيان م�صدر هذه
الفروق مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية وحتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار
(�شيفيه) للمقارنات البعدية ،ملتغري املنطقة التعليمية ،حيث �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدور مدير املدر�سة يف تفعيل
ال�رشاكة بني املدر�سة املجتمع املحلي تعزى ملتغري املنطقة التعليمية ،حيث بلغت قيمة (ف)
على هذا املجال ( )6.80وبدرجات حرية ( )503وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( ،)50.0=αوملعرفة م�صادر الفروق مت ا�ستخدام اختبار (�شيفيه) ملتو�سطات
ا�ستجابات �أفراد العينة على هذا املجال ،واجلدول رقم ( )5يبني نتائج اختبار (�شيفيه)
ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على املجال الأول تبعا ملتغري املنطقة التعليمية.

`d G h ``Ç`»`d G

ال�شراكة يف الر�ؤية
والأهداف العامة للعملية
التعليمية

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

متو�سط
املربعات
2.02
0.30

`¡U

املجاالت

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
20.22
147.69
167.91
12.08
253.99
266.07
37.72
303.40
341.12
60.40
312.00
372.40
46.60
202.46
249.06
6.61
43.95
50.56

درجات
احلرية
4
503
507
4
503
507
4
503
507
4
503
507
4
503
507
4
503
507

قيمة ف

م�ستوى
الداللة
0.00
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اجلدول رقم()5
نتائج اختبار (�شيفيه) ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على املجال
الأول ،والثالث ،والرابع ،واخلام�س تبعا ملتغري املنطقة التعليمية
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م�سقط
الباطنة �شمال
الباطنة جنوب
الداخلية
ال�شرقية جنوب
ال�شرقية �شمال
الربميي
الظاهرة
ظفار

``¿

2010 000```e
-2

املجال الثاين

م�سقط
الباطنة �شمال
الباطنة جنوب
الداخلية
ال�شرقية جنوب
ال�شرقية �شمال
الربميي
الظاهرة
ظفار

املجال الثالث

م�سقط
الباطنة �شمال
الباطنة جنوب
الداخلية
ال�شرقية جنوب
ال�شرقية �شمال
الربميي
الظاهرة
ظفار

املجال الرابع

م�سقط
الباطنة �شمال
الباطنة جنوب

2.12
1.67
2.23
2.15
-

الباطنة
�شمال
2.28
0.48
1.88
0.50
2.11
0.42
2.05
1.00
-

الباطنة
جنوب
2.21
0.97
1.00
1.75
0.99
0.99
1.85
0.97
0.97
2.19
1.00
0.99
-

الداخلية
2.58
0.00
0.03
0.004
1.99
0.032
0.00
0.007
2.13
0.34
0.00
0.009
2.85
0.00
0.00
0.00

ال�شرقية
جنوب
2.29
0.92
1.00
1.00
0.036
1.82
0.93
1.00
1.00
0.03
1.92
0.95
0.99
0.99
0.05
2.52
0.37
0.14
0.73

ال�شرقية
�شمال
2.30
0.61
1.00
0.99
0.47
1.00
1.95
0.51
1.00
0.95
0.00
1.00
1.97
0.54
1.00
0.98
0.00
0.98
2.08
1.00
1.00
1.00

الربميي

الظاهرة

ظفار

2.01
1.000
0.87
0.99
0.001
0.96
0.84
1.61
1.00
0.90
0.99
1.00
0.98
0.92
1.82
1.00
0.97
0.100
0.99
1.00
0.95
1.94
1.000
1.000
0.99

2.26
0.99
1.00
1.00
0.024
1.00
1.00
0.95
1.97
0.49
1.00
0.95
0.002
1.00
1.00
0.81
2.01
0.56
1.00
0.96
0.00
0.98
0.98
0.94
2.01
1.00
1.00
0.99

2.26
0.82
1.00
1.00
0.010
1.00
1.00
0.93
1.00
1.96
0.80
1.00
0.99
0.00
1.00
1.00
0.94
1.00
1.64
0.90
1.00
1.00
0.00
0.98
0.97
0.96
0.99
2.26
1.00
0.99
1.00

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم()5

املجال الرابع
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة(= α
 )0.05من وجهة نظر �أفراد العينة بالن�سبة للمجال الأول“ :ال�رشاكة يف الر�ؤية والأهداف
العامة للعملية التعليمية” تبعا ملتغري املنطقة التعليمية بني املنطقة الداخلية من ناحية وبني املناطق
الآتية من ناحية �أخرى (م�سقط -باطنة �شمال -باطنة جنوب� -رشقية جنوب -الربميي –
الظاهرة -ظفار) ول�صالح املنطقة الداخلية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها ( )2.58يف
حني بلغت املتو�سطات احل�سابية لتلك املناطق على التوايل ()2.21( )2.28( )2.12
(.)2.26( )2.26( )2.01( )2.29
ويعود ال�سبب وراء هذه النتيجة �إىل الوعي الذي يتميز به �أهايل منطقة الداخلية حيث
تت�صدر منطقة الداخلية قائمة ال�رشف �سنويا يف التفوق العلمي ويف م�سابقة النظافة وال�صحة
يف البيئة املدر�سية التي تعنى ب�شكل كبري بوعي الطالب والعالقة بني املدر�سة والبيئة واملجتمع.
كما �أن �أفراد عينة الدرا�سة من مديري ومعلمني وعاملني و�أفراد جمتمع حملي ينظرون �إىل �أن
ملدير املدر�سة دور �أكرب يف تفعيل العالقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف جمال ال�رشاكة يف
الر�ؤية والأهداف العامة للعملية التعليمية ،وجمال ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة،
وجمال ال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي ،وجمال ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة.

```Y

م�سقط
الباطنة �شمال
الباطنة جنوب
الداخلية
ال�شرقيةجنوب
ال�شرقية �شمال
الربميي
الظاهرة
ظفار

0.012
0.62
1.00
1.95
1.000
0.99
0.95
0.092
0.77
0.87
-

0.00
0.21
1.00
1.00
2.26
0.31
0.99
1.00
0.00
1.00
1.00
0.90
-

0.008
0.95
1.00
0.99
0.98
2.34
0.03
0.94
0.99
0.00
1.00
1.00
0.65
1.00
-

`d G h ``Ç`»`d G

الداخلية
ال�شرقية جنوب
ال�شرقية �شمال
الربميي
الظاهرة
ظفار

1.96
-

2.35
0.021
0.00
0.00
-

الربميي

الظاهرة

ظفار

`¡U

م�سقط

الباطنة
�شمال
2.17
0.56
-

الباطنة
جنوب
2.26
0.35
1.00
-

الداخلية

ال�شرقية
جنوب
0.74
1.65
0.09
0.99
1.00
0.00
-

ال�شرقية
�شمال
0.01
0.71
2.27
0.25
0.99
1.00
0.00
1.00
-
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كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على متغري املنطقة التعليمية يف
جمال“ :ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة”.
وفيما يتعلق باملجال الثاين وهو جمال “ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة” مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية و حتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات
البعدية ،ملتغري املنطقة التعليمية ،وتبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على فقرات املجال الثاين املتعلق
بال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة تعزى ملتغري املنطقة التعليمية.
وفيما يتعلق باملجال الثالث وهو جمال “ال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي” مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية و حتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات
البعدية ،ملتغري املنطقة التعليمية� .أ�شارت نتائج حتليل التباين الأحادي �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا املجال تعزى ملتغري املنطقة
التعليمية حيث بلغت قيمة (ف) على هذا املجال ( )6.18وبدرجات حرية ( )503وهذه
القيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05= αوملعرفة م�صادر الفروق
بالن�سبة لهذا املجال مت ا�ستخدام اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ملتو�سطات ا�ستجابات
�أفراد العينة على هذا املجال.
ا�شارت نتائج التحليل �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05=αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على فقرات املجال الثالث اخلا�ص
بال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي تعزى ملتغري املنطقة التعليمية ،بني املنطقة الداخلية من ناحية
وبني املناطق الآتية من ناحية �أخرى (م�سقط -باطنة �شمال -باطنة جنوب – �رشقية جنوب-
�رشقية �شمال -الظاهرة -ظفار) وهي ل�صالح الداخلية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه
املناطق على التوايل ( ،)1.96( )1.97( )1.95( )1.82( )1.75( )1.88( )1.67يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي ملنطقة الداخلية (.)1.99
وفيما يتعلق باملجال الرابع وهو جمال “ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة” مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية و حتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات
البعدية ،ملتغري املنطقة التعليمية� .أ�شارت نتائج حتليل التباين الأحادي �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا املجال تعزى ملتغري املنطقة
التعليمية حيث بلغت قيمة (ف) على هذا املجال ( )6.62وبدرجات حرية ( )503وهذه
القيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ملعرفة م�صادر الفروق بالن�سبة لهذا املجال مت ا�ستخدام اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية
ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على هذا املجال� ,أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك فروقا ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αمن وجهة نظر �أفراد العينة بالن�سبة للمجال
الرابع وهو جمال “ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة” وفقا ملتغري املنطقة التعليمية بني
املنطقة الداخلية من ناحية وبني املناطق الآتية من ناحية �أخرى (م�سقط -باطنة �شمال -باطنة
جنوب� -رشقية �شمال -الربميي -الظاهرة -ظفار) وهي ل�صالح املنطقة الداخلية حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي لها ( )2.85يف حني بلغت املتو�سطات احل�سابية لهذه املناطق على التوايل
(.)2.26( )2.01( )1.94( )2.08( )2.19( )2.05( )2.15
وفيما يتعلق باملجال اخلام�س وهو جمال “ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية و حتليل التباين الأحادي ( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه)
للمقارنات البعدية ،ملتغري املنطقة التعليمية وا�سم الوظيفة� ،أ�شارت نتائج حتليل التباين الأحادي
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا
املحور تعزى �إىل متغري املنطقة التعليمية حيث بلغت قيمة (ف) على هذا املجال ()11.44
وبدرجات حرية ( ،)503وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= α
.)0.05
ملعرفة م�صادر الفروق بالن�سبة لهذا املجال مت ا�ستخدام اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية
ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على هذا املجال� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك فروقا ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αمن وجهة نظر �أفراد العينة بالن�سبة للمجال
اخلام�س“ :ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” وفقا ملتغري املنطقة التعليمية بني حمافظة
م�سقط من ناحية وحمافظة ظفار من ناحية �أخرى وهي ل�صالح حمافظة ظفار ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي لها ( )2.34يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي ملحافظة م�سقط (.)1.96
كما ظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني املنطقة الداخلية من
ناحية وبني املناطق الآتية من ناحية �أخرى (م�سقط – باطنة �شمال -باطنة جنوب� -رشقية
جنوب� -رشقية �شمال – الظاهرة -ظفار) وهي ل�صالح منطقة الداخلية حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي للمنطقة الداخلية ( )2.35يف حني بلغت املتو�سطات احل�سابية لهذه املناطق على
التوايل (.)2.34( )2.26( )2.27( )1.65( )2.26( )2.17( )1.96
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( )ΑNOVΑواختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ،لهذا املتغري ،ويبني اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الأحادي ملتغري ا�سم الوظيفة.

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الأحادي ملتغري م�سمى الوظيفة
املجاالت

م�صدر التباين

جميع
املجاالت

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
1.88
100.16
102.04

درجات
احلرية
4
503
507

متو�سط
املربعات
0.17
7.74

قيمة ف
2.22

م�ستوى
الداللة
0.00

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 = αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة
بني املدر�سة واملجتمع املحلي على جميع املجاالت تعزى ملتغري ا�سم الوظيفة ،ما عدا املجال
اخلام�س“ :ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” .مما يعني م�ستوى �إدراك اجلميع �سواء
العاملون يف املدر�سة �أو�أفراد املجتمع املحلي ملو�ضوع و�أهمية ال�رشاكة التي يجب �أن تكون
بني املدر�سة والعاملني بها و�أفراد املجتمع املحلي .يت�ضح من اجلدول رقم ( )6عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αيف املجاالت اخلم�سة �أي على الأداة
ككل تعزى ملتغري ا�سم الوظيفة.
وملعرفة النتائج املتعلقة بكل جمال على متغري اال�سم الوظيفي مت �إجراء حتليل التباين الأحادي
لكل جمال وعلى النحو التايل:
 املجال الأول“ :ال�رشاكة يف الر�ؤية والأهداف العامة للمدر�سة”� ،أ�شارت نتائج التحليل�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا
املجال تعزى ملتغري ا�سم الوظيفة.
 املجال الثاين“ :ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة”� ،أ�شارت النتائج �إىل �أنه ال توجدفروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد العينة على فقرات املجال الثاين تعزى ملتغري
ا�سم الوظيفة.
 املجال الثالث“ :ال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي”� ،أ�شارت النتائج �إىل انه ال توجد فروقذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد العينة على فقرات هذا املجال تعزى ملتغري ا�سم
الوظيفة.
 -املجال الرابع“ :ال�رشاكة يف تقدمي الدعم املايل للمدر�سة”� ،أ�شارت نتائج التحليل �إىل عدم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا املجال
تعزى ملتغري ا�سم الوظيفة.
 املجال اخلام�س“ :ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” مقارنة مع فئة املعلمني ،ويعودذلك �إىل �أن فئة امل�ساعدين والأخ�صائيني واملعلمني الأوائل ميار�سون الأدوار القيادية التي
ميار�سها مدير املدر�سة ف�إنه يتوقع �أن تت�شابه لديهم طريقة تقديرهم وذلك بخالف املعلمني
الذين ينق�ص بع�ضهم اخلربات �إما لكونهم حديثي التعيني يف العمل �أو الن�شغالهم بعملية
التدري�س وبع�ض الأعمال الإدارية املدر�سية .واجلدول رقم ( )7يبني نتائج حتليل التباين
الأحادي.
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مدير
م�ساعد مدير
�أخ�صائي اجتماعي
معلم �أول
معلم

`G Ä

الوظيفة

مدير
2.48
-

م�ساعد مدير
2.21
0.74
-

�أخ�صائي اجتماعي
2.18
0.98
1.00
-

معلم �أول
2.34
0.99
0.88
0.99
-

معلم
2.06
0.011
0.85
0.84
0.13
-

½

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة
على املجال اخلام�س تبعا ملتغري الوظيفة

f
`

�أ�شارت نتائج التحليل الواردة يف اجلدول رقم (� )7إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لفقرات هذا املجال تعزى ملتغري الوظيفة ،حيث بلغت
قيمة (ف) على هذا املجال ( )4.86وبدرجات حرية ( ،)503وهذه القيمة ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05 = αو�أي�ضا ملعرفة م�صادر الفروق بالن�سبة لهذا
املجال فقد مت ا�ستخدام اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة
على هذا املجال ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)8

```Y

ال�شراكة يف تقدمي
اال�ست�شارات للمدر�سة

`d G h ``Ç`»`d G

املجال

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
8.56
240.51
249.07

درجات
احلرية
4
503
507

متو�سط
املربعات
1.30
0.27

قيمة
ف
4.86

م�ستوى
الداللة
0.001
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات تقديرات �أفراد العينة على املجال اخلام�س:
ال�شراكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة وفقا ملتغري الوظيفة
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يالحظ من اجلدول رقم (� )8أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()50.0=α
بني مديري املدار�س من ناحية واملعلمني من ناحية �أخرى يف متو�سطات ا�ستجاباتهم على
فقرات املجال اخلام�س“ :ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة” وذلك ل�صالح فئة
املديرين حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمديرين ( )2.48يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة
ر�ضى عن دور املدير يف تفعيل
املعلمني ( .)2.06وهذا ي�شري �إىل �أن مديري املدار�س �أكرث
ً
ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف جمال “ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات
للمدر�سة”.
ويعود ذلك �إىل �أن تقدير املديرين لدور املدير يف تقدمي ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي جاء بدرجة (كبرية) ،كونهم يدركون دور املدر�سة يف امل�ساهمة يف خدمة املجتمع
والتعامل معه ،مما يوحي ب�أنّ مركزهم الوظيفي يتطلب منهم التعامل مع �أفراد املجتمع املحلي
وخا�صة �أولياء �أمور الطلبة.
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2010 000```e
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ثالثا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�سوال على“ :ما الأ�ساليب املقرتحة لتفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة؟”
�أظهرت نتائج ال�س�ؤال املفتوح الذي ت�ضمنته �أداة الدرا�سة اخلا�ص باملقرتحات حول
الأ�ساليب املقرتحة يف دور مدير املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،اتفاقا كبريا جدا يف ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ،وهناك ت�شابه كبري بني هذه النتيجة ونتائج ال�س�ؤال املفتوح مع �أفراد املجتمع املحلي.
وفيما يلي عر�ض لهذه املقرتحات مرتبة ح�سب تكراراتها من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة،
وقد مت اعتماد الن�سب التالية ودرجاتها يف عر�ض النتائج ومناق�شتها على النحو الآتي:
درجة كبرية من  ،%80-60درجة متو�سطة من  ،%59 - 40درجة قليلة من -20
.%39
واجلدول رقم ( )9يبني املقرتحات لتفعيل ال�رشاكة والعوائق التي تواجه تفعيل ال�رشاكة بني
املدر�سة واملجتمع املحلي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()9
التكرارات والن�سب املئوية ملقرتحات �أفراد املجتمع املحلي على ال�شراكة
بني املدر�سة واملجتمع املحلي مرتبة تنازليا
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )9ما يلي:
�أ�شارت نتائج املقابالت مع �أفراد املجتمع املحلي و�أولياء الأمور �إىل �أن الن�سبة املئوية
لالقرتاحات تراوحت ما بني � ،%20-%66.3أي بني درجة (كبرية) و(قليلة) .وقد ح�صلت
االقرتاحات على الن�سب والدرجات التالية:
ح�صل اقرتاح واحد وهو “�أن تكون الأن�شطة املدر�سية منا�سبة حلاجات املجتمع املحلي”
على ن�سبة ( )%53بدرجة (كبرية) ،مما ي�شري �إىل �أن �أولياء الأمور و�أفراد املجتمع املحلي
ينظرون �إىل �أن ال�رشاكة احلقيقية التي يجب �أن تكون بني املدر�سة واملجتمع املحلي يجب
�أن تركز على الأن�شطة والربامج ذات ال�صلة بحاجات واهتمامات املجتمع املحلي ،وي�أتي
هذا االقرتاح من خالل تعامل �أفراد املجتمع املحلي مع املدر�سة وخا�صة �أولياء الأمور من
ا�شرتاكهم يف جمال�س الآباء واملعلمني ،مما يعني �أن مدير املدر�سة يحتاج �إىل تفعيل دوره يف هذا
املجال ،والرتكيز على ذلك يف و�ضع اخلطط والربامج املدر�سية يف امل�ستقبل .وح�صلت ()6
اقرتاحات على ن�سب مئوية تراوحت ما بني ( )%55-40بدرجة (متو�سطة) ،وح�صلت

½

18
18
16

%23
%23
%20
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28
23
21
19

%35
%28.9
%26.3
%24
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44
41
40
37
32

%55
%51.2
%50
%46.3
%40
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العدد
53

الن�سبة
املئوية
%66.3
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املقرتح
الرقم
 1منا�سبة الأن�شطة املدر�سية حلاجات املجتمع املحلي.
 2تكرمي املدر�سة لأولياء الأمور املتعاونني مع املدر�سة.
 3تفعيل دور �أولياء الأمور الأع�ضاء يف جمال�س الآباء واملعلمني.
م�شاركة العاملني يف املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف تقدمي خدمات متبادلة
 4للمدر�سة واملجتمع.
 5بناء �شراكة مبنية على الثقة وال�صراحة بني املدر�سة واملجتمع.
� 6إف�ساح املجال لأفراد املجتمع املحلي للم�شاركة يف الإعالم الرتبوي املدر�سي.
 7توعية وتثقيف �أفراد املجتمع املحلي مبا يدور داخل املدر�سة من برامج و�أن�شطة
تعليمية.
� 8إف�ساح املجال �أمام �أفراد املجتمع املحلي للم�ساهمة يف و�ضع الر�ؤية والأهداف العامة
للمدر�سة.
� 9إظهار املرونة واالبتعاد عن املركزية املدر�سية يف التعامل مع املجتمع املحلي.
 10تزويد �أفراد املجتمع املحلي مبعلومات م�سبقة عن خطط وبرامج املدر�سة.
 11عقد الندوات واللقاءات بني املدر�سة و�أفراد املجتمع املحلي يف �أوقات وتواريخ منا�سبة
للطرفني.
 12الإعالن امل�سبق وبوقت كاف عن امل�شروعات املدر�سية لزيادة م�شاركة �أفراد املجتمع
املحلي.
 13ت�شكيل جلان وفرق عمل م�شرتكة ت�ضم خمتلف فئات املجتمع.
 14عقد الور�ش التدريبية لت�أهيل �أفراد املجتمع للم�شاركة املطلوبة مع املدر�سة.
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( )7اقرتاحات على ن�سب مئوية تراوحت ما بني ( )%35-20بدرجة (قليلة) .مما يبني �أن
مو�ضوع ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يحتل درجات متو�سطة وقليلة ،وهذا ي�ؤكد
�أن ب�إمكان مدير املدر�سة �أن يزيد من دوره يف مو�ضوع ال�رشاكة املدر�سية املجتمعية ،وخا�صة
ما يتعلق بتقدمي خدمات متبادلة بني الطرفني ،وبناء �رشاكة مبنية على الثقة وال�رصاحة ،و�إف�ساح
املجال �أمام �أفراد املجتمع املحلي للم�شاركة يف الفعاليات والأن�شطة املدر�سية ،وتوعية
وتثقيف الطرفني يف مو�ضوع ال�رشاكة وت�شكيل جلان عمل م�شرتكة للعمل وزيادة التعاون
بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
ويت�ضح �أن االقرتاح “�أن تكون الأن�شطة املدر�سية منا�سبة حلاجات املجتمع املحلي”
احتل املرتبة الأوىل بن�سبة ( )%53بدرجة (كبرية) ،وجاء يف املرتبة الأخرية اقرتاح “عقد
الور�ش التدريبية لت�أهيل �أفراد املجتمع للم�شاركة املطلوبة مع املدر�سة” بن�سبة ( )%20بدرجة
(قليلة).
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رابعا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما ال�صعوبات والعوائق املتعلقة بال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة؟”
لقد مت ت�صنيف ال�صعوبات والعوائق املتعلقة بال�رشاكة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
التكرارات والن�سب املئوية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
التكرارات والن�سب املئوية لل�صعوبات والعوائق املتعلقة بال�شراكة بني املدر�سة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان
من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة
املعيقات
الرقم
عدم توافر ثقافة ال�شراكة الفاعلة بني املدر�سة واملجتمع.
1
قلة توافر املعلومات الالزمة لبناء �شراكة فعاله.
2
�ضعف دور الإعالم يف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية م�شاركة املجتمع املحلي.
3
�ضعف ثقة املجتمع املحلي مب�ؤ�س�ساته املختلفة مبا فيها املدر�سة.
4
عدم و�ضوح �أهداف املدر�سة للمجتمع املحلي.
5
عدم وجود قنوات ات�صال فعالة يف املدر�سة للتوا�صل مع املجتمع املحلي واال�ستفادة من
6
�إمكاناته املتاحة.

التكرار
68
66
64
60
60
59

الن�سبة
املئوية
%85
%82.5
%80
%75.5
%75
%73.8
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )10ما يلي:
�أ�شارت النتائج �إىل �أن الن�سب املئوية لل�صعوبات والعوائق التي تواجه ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي من وجهة نظر �أفراد املجتمع املحلي و�أولياء الأمور ،تراوحت ما بني
� ،%27.5-%85أي بني درجة (كبرية) و(قليلة) ،حيث احتلت والعوائق الن�سب املئوية
والدرجات التالية:
ح�صلت ( )9عوائق يف دور املدير يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي على
ن�سب مئوية تراوحت ما بني ( )%85-60بدرجة (كبرية) ،وح�صل عائق واحد على ن�سبة
مئوية ( )%50بدرجة (متو�سطة) ،ح�صلت ( )3عوائق على ن�سب مئوية تراوحت ما بني
( )%33.8-25بدرجة (قليلة).
ويت�ضح من ذلك �أن من �أهم ال�صعوبات التي يذكرها �أولياء الأمور و�أفراد املجتمع املحلي
يف مو�ضوع ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي هي :عدم توافر ثقافة �رشاكة حقيقية،
وقلة توافر املعلومات عن الربامج والفعاليات والأن�شطة والربامج املدر�سية ،و�ضعف الإعالم
الرتبوي املدر�سي عن الربامج والأن�شطة املدر�سية ،و�ضعف ثقة املجتمع املحلي مب�ؤ�س�ساته
املختلفة مبا فيها املدر�سة ،وغياب الأهداف املدر�سية املتعلقة برباجمها و�أن�شطتها عن املجتمع
املحلي ،وكذلك قلة االت�صال والتوا�صل بني املدر�سة واملجتمع املحلي .ويعني ذلك �أن دور
مديري املدار�س يف �سلطنة عمان يف خمتلف املناطق ال ي�ؤدون دورهم بال�شكل املطلوب �إما
لكرثة �أ�شغالهم �أو لعدم توافر ال�صالحيات املمنوحة لهم مع وجود املركزية الإدارية وقلة
املرونة يف العمل الإداري املدر�سي.
ويت�ضح �أي�ضا �أن املقرتح “عدم توافر ثقافة ال�رشاكة الفاعلة بني املدر�سة واملجتمع” احتل
املرتبة الأوىل بن�سبة مئوية ( )%85بدرجة (كبرية) ،واحتل املقرتح “�ضيق �إدارة املدر�سة
واملعلمني بانتقادات �أولياء الأمور” على املرتبة الأخرية بن�سبة مئوية ( )%25بدرجة (قليلة)،
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اقت�صار م�شاركة �أفراد املجتمع املحلي يف العملية التعليمية على امل�شاركة يف اجتماعات
جمال�س الآباء واملعلمني.
عدم و�ضوح �أهداف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف التعامل مع املدر�سة.
عدم ت�شكيل جلان م�شرتكة من العاملني يف املدر�سة و�أفراد املجتمع املحلي.
عدم الأخذ ب�آراء ومقرتحات �أولياء الأمور يف االجتماعات املدر�سية.
غياب ال�شفافية املدر�سية يف التعامل مع املجتمع املحلي.
عدم اختيار الوقت املنا�سب لعقد االجتماعات املدر�سية مبا يتنا�سب مع �أفراد املجتمع
املحلي.
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يف حني مل يح�صل �أي اقرتاح على درجة (متو�سطة) .وميكن تف�سري ذلك ب�أنّ عامل الثقة هو
�أهم عائق يقف �أمام ال�رشاكة والتوا�صل بني املدر�سة والعاملني بها و�أفراد املجتمع املحلي،
كما �أن عمليات االت�صال والتفاهم بني الطرفني قليلة نتيجة لقلة عقد الندوات واالجتماعات
واللقاءات امل�شرتكة التي ميكن �أن ت�ساهم يف تفعيل ال�رشاكة واالت�صال.

اال�ستنتاج والتو�صيات

بناء على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ف�إنها تو�صي باالتي:
 عقد دورات وبرامج تدريبية ملدراء املدار�س لتوعيتهم باهمية ال�رشاكة بني املدر�سةوم�ؤ�س�سات و�أفراد املجتمع املحلي.
 زيادة وعي املعلمني والعاملني باملدر�سة وكذلك �أفراد املجتمع املحلي مبجاالت ال�رشاكة بنياملدر�سة واملجتمع املحلي يف جماالت :حتديد الر�ؤية والأهداف للعملية التعليمية ،وال�رشاكة
يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة ،وال�رشاكة يف التخطيط املدر�سي مما ي�سهم يف تفعيل الأداء
املدر�سي وال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
 الرتكيز على ال�رشاكة املدر�سية مع املجتمع املحلي يف كافة املناطق التعليمية يف �سلطنة عمانوخا�صة ما يتعلق بال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات املتعلقة بالربامج واخلطط التعليمية املقدمة
للطلبة و�أفراد املجتمع املحلي.
 الرتكيز على تنفيذ الأن�شطة املدر�سية التي تهتم بحاجات املجتمع املحلي ،مع �رضورةتكرمي �أفراد املجتمع املحلي وخا�صة �أولياء �أمور الطلبة الذين يتعاونون ويقدمون الدعم
للربامج والأن�شطة املدر�سية.
 زيادة الدور الإعالمي الرتبوي املدر�سي لتثقيف العاملني يف املدر�سة و�أفراد املجتمع املحليب�أهمية ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي وت�شجيعهم على تفعيل �أدوارهم يف هذه ال�رشاكة
املدر�سية املجتمعية.
 تزويد �أفراد املجتمع املحلي بن�رشة �إعالمية دورية �أو �شبه دورية لتعريفهم بالربامج والأن�شطةالتعليمية والتدريبية امل�شرتكة التي ميكن تنفيذها من قبل الطرفني املدر�سة واملجتمع املحلي.
 �إجراء الدرا�سة احلالية نف�سها يف �سلطنة عمان ولكن يف مدة زمنية �أخرى واملقارنة بنيالنتائج للو�صول لفهم �أعمق لدور املدير يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
 �إجراء الدرا�سة احلالية نف�سها ولكن يف دولة عربية �أخرى غري �سلطنة عمان.� -إجراء الدرا�سة احلالية نف�سها ولكن بعد �إ�ضافة بع�ض املتغريات ال�شخ�صية والوظيفية ملدير

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املدر�سة.
 �إجراء الدرا�سة احلالية نف�سها ولكن بعد �إ�ضافة بع�ض املتغريات اخلا�صة باملدر�سة واملنطقةالتعليمية.
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د .علي بن حممد الغامدي
ق�سم الإدارة الرتبوية – كلية الرتبية
جامعة طيبة– املدينة املنورة
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منط القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�س يف
املدينة املنورة كما يت�صوره املع ّلمون
د .علي بن حممد الغامدي
ق�سم الإدارة الرتبوية – كلية الرتبية
جامعة طيبة– املدينة املنورة
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الأمناط القيادية ال�سائدة لدى مديري املدار�س احلكومية
للبنني باملدينة املنورة ،وكذا التعرف على الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني �آراء املعلمني
جتاه النمط ال�سائد عند مديري املدار�س تبعا للمرحلة التعليمية.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )545معل ًّما ،منهم ( )152معل ًّما يف املرحلة االبتدائية
و( )232معل ًّما يف املرحلة املتو�سطة و( )161معل ًّما يف املرحلة الثانوية ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة قام الباحث بتطوير ا�ستبانة تكونت من ( )29فقرة موزعة على ثالثة �أمناط ،وقد
مت الت�أكد من �صدقها وثباتها.
ك�شفت النتائج عن تقدير (�أحياناً) ال�ستجابات املعلمني لدرجة ممار�سة مديري املدار�س
على حماور الدرا�سة الثالثة جمتمعة ،وحل حمور واحد من املحاور الثالثة على تقدير
(غالباً) هو حمور (النمط الدميقراطي) الذي جاء يف الرتبة الأوىل ،يف حني جاء يف املمار�سة
بتقدير (�أحياناً) النمط الرت�سلي يليه النمط الت�سلطي ،ومل ت�سجل ا�ستجابات املعلمني لفقرات
الأمناط الثالثة الت�سلطي والدميقراطي والرت�سلي �أي تقدير ي�شمل دائم ًا �أو نادراً �أو �أبداً.
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات املعلمني تعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية على النمط الت�سلطي ،والنمط
الرت�سلي؛ للدرا�سة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
املعلمني على النمط الدميقراطي تعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية.
الكلمات املفتاحية : :ت�صور املعلمني� ،أمناط القيادة الرتبوية ،مديري املدار�س.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/2/23 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/12/23 :م
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This study aimed to identify the prevailing leading patterns of the managers
of public schools for boys in Madinah, as well as to identify statistically of the
significant differences between the views of teachers toward the prevailing
pattern for school administrators according to the phase of education.
The sample consisted of (545) teachers among them (152) elementary stage
teachers, and (232) intermediate stage teachers, and (161) secondary stage
teachers. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a
questionnaire consisted of (29) items divided into three types, which has been
confirmed sincerity and persistence.
Results revealed a sometimes estimation for the response of teachers, to the
point where the school administrators practice with all the three axes of studying, one of the three axes which came in first order is (the democratic pattern)
became with often estimation. While in practice, chaotic style became with
sometimes estimation followed by authoritarian style. Recorded responses of
teachers to paragraphs of the three patterns of authoritarian, democratic and
Chaotic did not record any assessment including always or rarely or never.
The results showed no statistically significant differences between the averages of the responses of teachers due to a variable level of education on authoritarian style, and chaotic style of the study, and the presence of statistical
significance between the averages of the responses of teachers to the democratic style due to the variable educational level.
Key words: teacher perception, leadership style, school principals.
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د .علي الغامدي

منط القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�س يف
املدينة املنورة كما يت�صوره املع ّلمون
د .علي بن حممد الغامدي
ق�سم الإدارة الرتبوية – كلية الرتبية
جامعة طيبة– املدينة املنورة

مقدمة

تزايد االهتمام بالأمناط القيادية نتيجة لتزايد طموحات �إدارات التعليم يف النمو والتقدم,
فعملية الأمناط القيادية وممار�ستها ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعملية التعليمية وحتى يتحقق املرجو
من العملية التعليمية التي تهدف �إىل التح�سني والتطوير ال بد من الك�شف عن الأمناط القيادية
ال�سائدة ومدى ممار�ستها يف امليدان الرتبوي وحتديداً يف �إدارات املدار�س ب�صفتها الإدارة
الإجرائية للهرم التعليمي؛ وتعد الإدارة يف املنظور احلديث وظيفة �إن�سانية يعتمد جناحها �إىل
حد كبري على روح التعاون وامل�شاركة بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة وعلى قدرة الإداريني يف
توظيف طاقاتهم وقدراتهم ب�شكل ي�ضمن احل�صول على �أكرب قدر من الإنتاج يف �أق�رص وقت
ممكن و�أقل جهد وتكلفة ومن هنا تكمن �أهمية الإداري يف كل قطاع من قطاعات احلياة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والرتبوية وغريها (احل�سن 2006 ،م) ،وتعترب الإدارة
املدر�سية الناجحة حجر الزاوية يف العملية التعليمية والرتبوية ،فهي التي حتدد املعامل وتر�سم
الطرق ،وتنري ال�سبيل �أمام العاملني يف امليدان ،للو�صول �إىل هدف م�شرتك يف زمن حمدد،
وهي التي تر�سم الو�سائل الكفيلة مبراجعة الأعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفة ،مما ي�ساعد
على �إعادة النظر يف التنظيمات والأن�شطة والت�رشيعات وتعديلها �أو �إعادة النظر يف �أ�ساليب
التنفيذ التي ميكن عن طريقها حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة (�أحمد1977 ،م).
والعملية التعليمية تتعر�ض لكثري من العوامل والظروف واملواقف املختلفة ،لذا ف�إن هناك
منطا ت�سري عليه الإدارة املدر�سية ،وذلك النمط يتوقف على �شخ�صية مدير املدر�سة وما يقوم
به جتاه العاملني يف املدر�سة (عبداحلميد1422 ،هـ) ،ولذا ف�إن القيادة الرتبوية تقوم بتوجيه
العاملني يف املدر�سة نحو حتقيق الأهداف الرتبوية ب�أ�سلوب علمي �شوري ـ دميقراطي ـ مما
يدفعهم لالنقياد والتعاون يف �سبيل حتقيق الأهداف الرتبوية.
والقيادة تختلف من وقت لآخر ،ومن زمن لآخر ،ومن �شخ�ص لأخر ،ومن جهة لأخرى،
ولكنها يف النهاية تكون مرتبطة ب�شخ�صية القائد وت�رصفه ويكون �أ�سا�سها املهارة وت�صقلها
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اخلبــرة (الطيب1999 ،م).
وتختلف القيادة باختالف الر�ؤية التي ينظر �إليها من خاللها؛ حيث يرى �أوردوييتد
( )Ordweyetedالقيادة ب�أنها “الن�شاط الذي ميار�سه �شخ�ص للت�أثري يف النا�س ،وجعلهم
يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون يف حتقيقه” (ياغي1407 ،هـ)� ،أما ها�شم زكي ()1985
فريى �أنها “توجيه ل�سلوك الآخرين نحو غر�ض معني” (م�صطفى والنابة ،)1986 ،ويرى
مالئكة (1409هـ) ب�أنها “القدرة على الت�أثري يف ت�رصفات الآخرين ،مبا يف ذلك القدرة
على توظيف الأفراد النافعني و�إعطاء الزيادة والعالوات واملكاف�آت والإملام الالزم مبهارات
العاملني كاملهارات الآلية والإدارية والتخطيط ،والقدرة على الت�أثري يف التنظيم”.
وتت�ضمن عملية القيادة قدرة الت�أثري يف الآخرين للعمل على حتقيق �أهداف معينة وهذا يعني
�أن القيادة تتطلب دائما وجود �شخ�ص يف موقع قيادي ي�ستطيع من خالله الت�أثري يف جمموعة
من الأفراد يف �أي موقف معني ،وحتى يتمكن ال�شخ�ص من القيام بعملية الت�أثري يف الآخرين
يجب �أن يتمتع بقوة �أو �سلطة معينة متيزه عن غريه من الأفراد (�سامل ورم�ضان ،والدهان،
مكامرة.)1992 ،
ويختلف مفهوم القيادة عن مفهوم الرئا�سة؛ لأن ك ً
ال منهما له خ�صائ�صه التي متيزه عن
الآخر على الرغم من اتفاقهما يف بع�ض ال�صفات العامة امل�شرتكة بينهما ،ويختلط الأمر يف
كثري من الأحيان فال يفرق بني القيادة والرئا�سة على الرغم من تباينهما ومتيز كل منهما عن
الأخر ،ومرد ذلك اخللط �إىل �أن املنا�صب القيادية والرئا�سية ت�شرتك يف بع�ض اخلوا�ص املهمة،
فكالهما يتطلب مركزا �أعلى من جمرد ع�ضوية اجلماعة ،وهما يعنيان بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين ي�شغلون منا�صب القيادة �أو الرئا�سة �سلطة �أبعد من �سلطة باقي �أع�ضاء اجلماعة ،باعتبار
�أنهما يقرتنان عادة بدخل مادي �أكرب (دروي�ش وتكال1980 ،م).
وميكن �إي�ضاح الفرق بني القيادة والرئا�سة كما �أ�شار لذلك (النمر وخا�شقي ،وحممود،
وحمزاوي1414 ،هـ) يف �أن الرئا�سة عادة ما تعتمد يف ممار�ستها لوظائفها على ما متلكه من
�سلطة منحها �إياها القانون يف حني تعتمد القيادة عادة على اقتناع �أفراد التنظيم بالقائد وثقتهم
الكبرية به ،كما �أنّ الرئا�سة ال ترتكز على قدرات وا�ستعدادات طبيعية كامنة يف الفرد ت�ؤهله
لإحداث الت�أثري يف �أفراد اجلماعة �أما القيادة فرتتكز عادة على قدرات وا�ستعدادات طبيعية
وفطرية كامنة لدى الفرد ت�ؤهله لإحداث ت�أثري وتغيري يف �أفراد اجلماعة ،وكذا الرئا�سة يعتمد
الرئي�س من خاللها على تنفيذ �أوامره من وفقا للوائح والقوانني وعلى �سلطة الأمر والنهي
واجلزاء والعقاب ويف القيادة يعتمد القائد خاللها على طريق الإقناع والتفاهم وامل�شاركة،
والتقبل للآخرين.
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ثم فالقيادة �أ�شمل يف
ويت�ضح من ذلك �أن كل قائد رئي�س ولي�س كل رئي�س قائد ،ومن َّ
مفهومها من الرئا�سة ،وميكن لل�شخ�ص اجلمع بني القيادة والرئا�سة ،حيث ي�ستمد �سلطته من
القدرة على الت�أثري يف الآخرين واالعتماد كذلك على اللوائح والقوانني والأنظمة التي تخول
له ال�سلطة عليهم.
وقد خل�ص دروي�ش وتكال (1980م) الفرق بني الرئا�سة والقيادة يف �أنه يتم تقلد مو�ضع
الرئا�سة من خالل ن�سق منظم ولي�س من خالل االعرتاف التلقائي من �أفراد اجلماعة� ،أو
�إ�سهامات الفرد يف �أن�شطتها كما يف حالة القيادة ،كما جند �أهداف اجلماعة يف موقف الرئا�سة
يحددها الرئي�س تبعا الهتماماته ،ولي�س لأفراد اجلماعة دور يف تلك العملية ،و�أنه ال يوجد
يف حالة الرئا�سة م�شاعر م�شرتكه �أو �إح�سا�س بالت�ضامن بني �أفراد اجلماعة ،ويوجد فجوة
اجتماعية وا�سعة يف حالة الرئا�سة بني �أع�ضاء اجلماعة والرئي�س الذي ي�سعى لالحتفاظ بتلك
الفجوة لت�ساعده على �إحكام ال�سيطرة عليهم ،وكذا اختالف م�صدر ال�سلطة حيث �إن �سلطة
القائد تنبع من �أفراد اجلماعة� ،أما �سلطة الرئي�س فت�ستمد من قوى خارج اجلماعة تتمثل يف
لوائح ونظم امل�ؤ�س�سة التي يعمل يف �إطارها الرئي�س ومر�ؤو�سيه ،وكذا درجة اال�ستبداد التي
ميار�سها الرئي�س مقابل القائد ،حيث �أن الرئي�س لديه حرية اكرب يف ممار�سة اال�ستبداد بحكم
ال�سلطات املوكلة �إليه يف حني �أن القائد مقيد داخل تعاقده االجتماعي مع اجلماعة.
وتت�ضمن القيادة قيام القادة بحفز وحتمي�س العاملني لإجناز �أعمالهم ب�صورة جيدة مهما
كانت املهام املوكلة �إليهم .وحتى ميكن �أداء ذلك بكفاءة ،يجب �أن يكون القائد مدركا
جلميع العوامل امل�ؤثرة يف املوقف ،ومن ثم اختيار منط القيادة املنا�سب لذلك املوقف .وميكن
القول �إنّ هناك عد ًدا من الأمناط القيادية ،التي تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر ومن قائد �إىل قائد
�آخر ،وتختلف باختالف وجهات النظر حول مفهوم القيادة.
وت�صنف الأمناط القيادية كما ي�شري �أحمد وحافظ� ،)2003( ،إىل ثالثة �أنواع رئي�سية ،هي
النمط التقليدي والقيادة فيه تقد�س وحترتم كرب ال�سن ،وف�صاحة القول ،واحلكمة التي يتحلى
بها القائد ،وهي بالتايل جتعل الأفراد يدينون بالطاعة للقائد والوالء ال�شخ�صي له ،غري �أن
هذا النوع من القيادة عادة ما جنده يف املجتمعات القبلية والريفية .والنمط اجلذاب وتتمتع
القيادة فيه ب�صفات �شخ�صية جتعله حمبوبا ،وميلك قوة جذب للآخرين ،ولذلك ف�إن العامل
ال�شخ�صي يكون الأ�سا�س يف هذه القيادة ،مما يجعل املر�ؤو�سني ينظرون �إليه على �أنه ال�شخ�ص
املثايل ،و�أنه منزه عن اخلط�أ ،وبذلك ف�إن عالقتهم معه يكون �أ�سا�سها الوالء الكامل ،بحيث
�أن �أي �إ�شارة منه لهم يعتربونها �أوامر يجب �أن تنفذ ،وهذا النمط ي�صلح للمنظمات الر�سمية،
والزعامات ال�شعبية ،واحلركات االجتماعية.والنمط العقالين الذي يعتمد على �سلطة القانون
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واملركز ،وما يكت�سبه القائد من مركزه من �سلطات و�صالحيات ،واخت�صا�صات ،وبذلك
ف�إنه ميكن للقائد توقيع عقوبة على �أي �شخ�ص ،يخالف اللوائح والقوانني ،وبذلك ف�إن �أ�سا�سه
ينطلق من ال�سلطة وامل�س�ؤولية ،وبذلك فهو منط غري �شخ�صي ،حيث تكون الطاعة فيه نابعة
من القوانني والأ�صول واملبادئ واللوائح ،وال دخل لالعتبارات ال�شخ�صية؛ وميكن تو�ضيح
مفهوم كل نوع من �أنواع الأمناط القيادية ال�سابقة كما يلي:
النمط ال�سلطوي (الت�سلطي) :يتبع هذا النمط �أ�سلوب اال�ستبداد بالر�أي والتع�صب و�إ�صدار
الأوامر والتعليمات والتدخل يف تفا�صيل �أعمال املر�ؤو�سني وفر�ض ال�سيطرة عليهم؛ وي�شري
م�صطفى والنابه (1986م) �إىل �أن هذا النمط القيادي يركز كافة ال�سلطات وال�صالحيات
يف يد القائد ،بحيث تنتهي عنده كافة العمليات الإدارية ،ويحجم عند تفوي�ض �سلطة اتخاذ
القرار ملر�ؤو�سيه ،ويفر�ض عليهم ما يكلفون به من �أعمال ،ويتدخل يف �أعمالهم ويتوقع
منهم الطاعة التامة وتنفيذ الأوامر والتعليمات التي ي�صدرها ،كما يقوم بتحديد العالقات
ال�سائدة بني الأفراد ،وتقوم هذه القيادة على اال�ستبداد بالر�أي والتع�صب الأعمى والغمو�ض
يف التعليمات والأوامر وت�ستخدم �أ�ساليب الفر�ض والإرغام والإرهاب والتخويف ،وي�شغل
القائد نف�سه بكل كبرية و�صغرية يف املنظمة ،ومن البدهي �أن وقته ال يتيح له ذلك فيت�سبب
يف تعطيل العمل .ويف ظل هذا النمط من القيادة ي�سعى �أفراد اجلماعة �إىل التقرب من القائد
والتم�سك به �أكرث مما ي�سعون للتقارب مع بع�ضهم؛ ولذلك تنعدم الروح املعنوية يف هذا النمط
وينح�رص دور الأفراد يف اتباع الأوامر والتوجيهات ال�صادرة من القائد دون وجود التعاون
والت�شاور بينهم.
النمط الرت�سلي (الت�سيبي) :ترتك القيادة الرت�سلية الدور القيادي املطلوب منها ،وجتعل
م�سار العمل ي�سري ح�سب رغبات وتوجهات و�أهواء العاملني دون التدخل يف �ضبط العمل؛
ويرى دهي�ش وال�شال�ش ،ور�ضوان (1427هـ)� ،أن القيادة الرت�سلية هي قيادة متحررة من
�سلطة القائد ،وقد تكون فو�ضوية لكونها تقوم على ترك الفرد يعمل ما ي�شاء حيث تبدو
كليا يف
وك�أنها غري موجودة ،كما يرتك امل�س�ؤوليات كاملة ملر�ؤو�سيه ،ويعتمد عليهم اعتما ًّدا ًّ
حتقيق تلك امل�س�ؤوليات ،ويقوم القائد الرت�سلي عادة بتو�صيل املعلومات �إىل �أفراد جمموعته
ويرتك لهم مطلق احلرية يف الت�رصف دون تدخل منه ،وينفرد هذا النوع بعدم وجود تخطيط
ثم تقل �إنتاجيتهم،
�أو تنظيم للأعمال� ،إىل جانب الالمباالة يف العمل من قبل املر�ؤو�سني ومن َّ
نتيجة النعدام روح العمل اجلماعي امل�شرتك.
النمط الدميقراطي (ال�شورى) :يقوم هذا النمط على �أ�سا�س االحرتام املتبادل بني القائد
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ثم تتاح الفر�ص
وجمموعته ،واعتبار �أنهما عن�رصان مهمان يكمل كل منهما الآخر ،ومن َّ
للجميع للإبداع واالبتكار واتخاذ القرارات وتنفيذ التعليمات والأوامر؛ وي�شري �أحمد
(2003م)� ،إىل �أن القائد الدميقراطي يلج أ� ب�صفة دائمة �إىل م�شاورة مر�ؤو�سيه و�إ�رشاكهم
معه ،لي�س يف درا�سة امل�شكالت فح�سب ،و�إمنا يف اتخاذ القرارات �أي�ضا ،وهو بالإ�ضافة
�إىل ذلك يفو�ض جزءا من �سلطاته ويهدم جدران املركزية املطلقة ،وبذلك يعني مر�ؤو�سيه
على ح�سن الت�رصف و�رسعته وعلى حل امل�شاكل اليومية وعدم تعطيل عجلة الإنتاج ،ويعمد
كذلك �إىل تدريبهم على حتمل امل�س�ؤولية وي�أخذ ب�أيديهم يف طريق النمو الإداري؛ فالقائد
الدميقراطي يركز على العالقات الإن�سانية بينه وبني العاملني معه ،وتكوين مناخ �إيجابي يف
املنظمة ،ورفع الروح املعنوية فيها؛ وهناك �أمناط �أخرى لل�سلوك القيادي ،تو�ضح من خالل
مناذج ت�رشح بدائل ال�سلوك و�أمناطه التي ميكن �أن ي�سري عليها القائد.
وعلى الرغم من تعدد تلك الأمناط �إال �أنه يجب �أن يتحلى القائد ب�صفات جتعله يقود
اجلماعة من ح�سن �إىل �أح�سن (الطيب1999 ،م) .لأنه ذلك ال�شخ�ص الذي يعرف كيف
يخلق جوا من العمل ويوفر فيه االن�سجام واملناخ ال�صحي للعاملني ،ولأنه ينبغي �أن يتحلى
ويت�صف بعدة �صفات ج�سمية و�شخ�صية واجتماعية متيزه عن غريه ،فالقائد البد �أن يكون
على علم ودراية ب�شبكة العالقات التي تربط بالعاملني ،وتربطه العاملني بع�ضهم ببع�ض ،كما
�أن جناحه يف عالج م�شكالت العمل يتوقف على تفهمه ملا ينبغي �أن يعامل به الآخرين� ،سواء
كانوا �أفرا ًدا �أم جمموعات ،كذلك يجب �أن يفهم ويعي �أن مر�ؤو�سيه دائما يهمهم توجيه
طاقاتهم وحتقيق ر�ضاهم عن العمل ،وتوفري جماالت الرتقية والتقدم (مر�سي1998 ،م،
�ص.)139
ويتميز القائد عن غريه بعدد من ال�صفات واخل�صائ�ص من الأفراد ،وهذه اخل�صائ�ص تلعب
دورا كبريا يف تكوين �شخ�صيته والت�أثري يف الآخرين ،والقائد الناجح هو الذي يحقق �أهدافه
بطريقة اقت�صادية ،يف جو نف�سي ير�ضى عنه اهلل �سبحانه وتعاىل ،ويحقق له ر�ضا التابعني له،
ولقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم“ :من ويل من �أمر امل�سلمني �شيئ ًا فويل رج ً
ال وهو �أ�صلح
للم�سلمني منه ،فقد خان اهلل ور�سوله وامل�ؤمنني” .وقد ذكر كل من حجي ( )1999بع�ضا
من�صفات القائد كاخللق احل�سن ،والطاقة اجل�سمية ،والرغبة يف القيادة ،والذكاء ،والثقة،
واملواظبة ،والتعليم واملهارة ،وال�شخ�صية ،واملبادرة وروح االبتكار ،واملو�ضوعية والتوازن.
وي�ضيف �شوقي( ،د.ت) و�سامل و�آخرون� )1992( ،أن القائد البد �أن ميتلك مهارات فنية
لكي يقدم امل�ساعدة الفنية عندما يحتاج املوقف منه ذلك ،وكلما ارتفع امل�ستوى الإ�رشايف
�صارت املهارات الفنية املطلوبة �أقل �أهمية .ومن هنا ت�أتي �أهمية معرفة منط القيادة الرتبوية
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لدى مديري املدار�س باملدينة املنورة.
وقد اهتم عدد من الباحثني باملو�ضوعات التي تناولت �أمناط القيادة الرتبوية بكافة اجلوانب
ومن تلك الدرا�سات ,درا�سة القدومي ( )2000التي هدفت �إىل معرفة عالقة ال�سمات
ال�شخ�صية ملديري ومديرات املدار�س الثانوية يف الأردن بكل من دافعية معلميهم وم�ستوى
ال�ضبط املدر�سي يف مدار�سهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )85مديرا ومديرة و()342
واخلا�صة يف منطقة عمان الأوىل،
معلم ًا ومعلمة ّمت اختيارهم ع�شوائيا من املدار�س احلكومية
ّ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ال�سمات الغالبة عند مديري املدار�س مرتبة ح�سب درجة وجودها،
وهي �سمة امل�س�ؤولية ،وال�سيطرة ،واالتزان االنفعايل ،واالجتماعية ،كما تو�صلت الدرا�سة
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات الدافعية لدى املعلمني (ذكور)
تعزى ل�سمات املدير ال�شخ�صية ،و�أظهرت وجود تفاعل دال بني متو�سطات اجلن�س واخلربة
والدافعية لدى املعلمني.
و�أجرى ما�سارو و�أوق�ست�س ( )Massaro & Augustus, 2000درا�سة هدفت �إىل اختبار
العالقة بني النمط القيادي ملدير املدر�سة و�إدراك املعلمني للنمط القيادي ملدير مدر�ستهم و�أثر
ذلك يف املناخ التنظيمي ال�سائد يف املدر�سة يف بريطانيا ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()330
معلم ًا ّمت اختيارهم من ( )20مدر�سة و�أظهرت النتائج عدم وجود �أثر ملدير املدر�سة يف املناخ
التنظيمي للمدر�سة ،كما �أكدت على �رضورة العمل ب�شكل تعاوين بني املعلمني واملديرين
لتح�سني االت�صال بينهم.
وقامت عبد الرحمن ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل معرفة الأمناط القيادية لدى الإداريني
الأكادمييني يف اجلامعات الفل�سطينية (النجاح ،وبريزيت ،واخلليل ،وبيت حلم) من وجهة
نظر الإداريني و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية� ،إ�ضافة �إىل معرفة متغريات (اجلن�س ،والوظيفة،
وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة واجلامعة والراتب ال�شهري) على هذه الأمناط ولتحقيق ذلك
�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها (� )52إداريا و( )269ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
هذه اجلامعات .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن النمط القيادي الدميقراطي والدكتاتوري كانا
من الأمناط القيادية ال�سائدة لدى الإداريني الأكادمييني يف اجلامعات الفل�سطينية ،يف حني مل
يكن النمط الت�سيبي من هذه الأمناط ،وذلك من وجهة نظر كل من الإداريني و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني النمطني الديكتاتوري
والت�سيبي تعزي ملتغري اجلن�س ،يف حني كانت الفروق دالة على النمط الدميقراطي ل�صالح
الإناث ،كما �أظهرت الدرا�سة �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأمناط القيادية
تعزي ملتغري اخلربة.
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�أما حرمي ( )2001فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل معرفة اجتاهات الر�ضا الوظيفي لدى
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات املجتمع اخلا�صة يف الأردن ،وحتديد جوانب العمل التي
حتقق �أدنى درجة ر�ضا وظيفي ،واجلوانب التي حتقق درجة ر�ضا وظيفي �أعلى ،وحتديد ما
�إذا كانت الفروق يف م�ستويات الر�ضا الوظيفي تعزى لعوامل دميوغرافية (اجلن�س والعمر
و�سنوات اخلربة) .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )125معلما ومعلمة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك تفاوتا يف م�ستويات الر�ضا الوظيفي فيما يتعلق بجوانب العمل املختلفة،
وكذلك وجود فروق يف الر�ضا الوظيفي تعزى للعوامل الدميوغرافية.
وقامت رميونديني ( )Remondini, 2001بدرا�سة م�سحية هدفت �إىل معرفة النمط ملديرات
مدار�س جنوب نيو مك�سيكو ومعرفة املناخ التنظيمي يف املدار�س من وجهة نظر املعلمني
واملديرين و�شمل امل�سح املعلمني واملديرين يف ( )18مدر�سة ثانوية و�أ�سا�سية ،و�أظهرت
الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني النمط القيادي واملناخ التنظيمي يف مدار�س عينة الدرا�سة
كما �أظهرت الت�شابه يف حتديد النمط القيادي ملديرات املدار�س من وجهة نظر املعلمات
واملديرات �أنف�سهن.
و�أجرى قرق�ش ( )2002درا�سة هدفت �إىل التعرف على الأمناط القيادية ال�سائدة يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة عمان ح�سب نظرية هري�سي وبالن�شارد ودرجة الفاعلية القيادية
لديهم وعالقة ذلك مبتغريات اجلن�س واخلربة و�أثرها على الر�ضا الوظيفي للمعلمني وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )107مدير ومديرة للمدار�س الثانوية احلكومية يف عمان ،وكان من �أبرز
النتائج� ،أنّ هناك �أربعة �أمناط اتبعها مديرو ومديرات جمتمع الدرا�سة وهي :منط امل�شاركة ومنط
ثم منط التفوي�ض كما �أظهرت �أن املديرين واملديرات الذين لديهم
ثم منط الإقناع ّ
الإبالغ ّ
خربة قيادية زادت عن خم�س ع�رشة �سنة كانوا �أكرث فاعلية من الذين لديهم خربات �أقل.
كما قام هاوكنز ( )Hawkinz, 2002بدرا�سة هدفت �إىل اختبار العالقة بني النمط
العامة
القيادي ملدير املدر�سة كما يدركه املعلمون وبني املناخ املدر�سي يف املدار�س الثانوية ّ
يف نيوجر�سي و�شملت عينة الدرا�سة ( )9مديري مدار�س ومعلميهم البالغ عددهم ()133
معلم ًا وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ ال�سلوك القيادي ملدير املدر�سة له �أثر مهم يف املناخ العام
يف املدر�سة وكلما كان النمط القيادي ملدير املدر�سة مييل �إىل النمط الدميقراطي كان املخ �أكرث
انفتاح ًا.
و�أجرى كر�ستني ( )Christine, 2002درا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة بني �أمناط
القيادة ملديري املدار�س والتوتر لدى املعلمني يف املدار�س الأ�سا�سية ذات الدخل املنخف�ض
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كما يراها املعلمون يف والية فرجينيا وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن ( )%13من املعلمني اعتربوا
�أنف�سهم �ضمن املتوترين ب�شكل كبري مع القائد الذي يركز على الإنتاج ،و( )%65من املعلمني
اعتربوا �أنّ توترهم ب�شكل معتدل ،و(.)%22
�أما القا�سم (2003م) ف�أجرى درا�سة هدفت �إىل التعرف على الأمناط القيادية ال�سائدة
لدى مديري ومديرات املدار�س .و�أثر هذه الأمناط يف الر�ضا الوظيفي للمعلمني يف مديرية
تربية نابل�س،كما هدفت �إىل بيان �أثر متغريات الدرا�سة (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة) يف
الأمناط القيادية والر�ضا الوظيفي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات .وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل النتائج الآتية� :أن درجة الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات الكلية كانت كبرية حيث
و�صل متو�سط اال�ستجابة �إىل ( )3.88درجة من �أ�صل ( )5درجات ،كما بينت �أن النمط
الدميقراطي �أكرث الأمناط القيادية التي يف�ضلها املعلمون واملعلمات ملديري املدار�س ،وتبني
�أنه يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الر�ضا الوظيفي بني املعلمني واملعلمات تعزى ملتغري اجلن�س
ل�صالح املعلمات كما يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الر�ضا الوظيفي تبع ًا ملتغري اخلربة ل�صالح
�أ�صحاب اخلربة (�أقل من � 5سنوات) بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة ارتباطيه �إيجابية بني النمط
الدميقراطي والر�ضا الوظيفي.
كما قام العيا�رصة ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل معرفة الأمناط القيادية ملديري املدار�س
الثانوية وم�ستوى دافعية املعلمني يف املدار�س الثانوية ،ومعرفة العالقة بني الأمناط القيادية
ملديري املدار�س الثانوية ودافعية املعلمني نحو مهنتهم وتكونت عينة الدرا�سة من ()1141
معلما ومعلمة و( )76مديراً ومديرة و�أظهرت النتائج �أنّ النمط القيادي ال�سائد لدى مديري
ومديرات املدار�س الثانوية العامة يف الأردن هو النمط الدميقراطي يليه الأوتوقراطي يليه
الت�سيبي ،و�أظهرت وجود فرق ذات داللة �إح�صائية على منط القيادة تعزى للم�ؤهل العلمي
ل�صالح املعلمني الذكور وعلى النمط الأوتوقراطي والدميقراطي تعزى للخربة ل�صالح اخلربة
� 5سنوات ف�أقل.
وقام �ستوموف ( )Stumpf, 2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على الأمناط القيادية لدى
املديرين يف والية نورث كارولينا ،وعالقتها بالر�ضا الوظيفي لدى املوظفني يف امل�ؤ�س�سات
و�أثر متغري اخلدمة ،والتخ�ص�ص ،وم�ستوى التعليم ،واجلن�س ،والعمر كمتغريات م�ستقلة على
الر�ضا الوظيفي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من امل�ؤ�س�سات املوجودة يف والية نورث كارولينا
و ّمت اختيار ( )232فرد َاً حيث مت �إر�سال ا�ستبانة لكل �شخ�ص عن طريق الربيد الإلكرتوين،
و�أظهرت النتائج وجود عالقة بني النمط القيادي والر�ضا الوظيفي كما �أظهرت وجود عالقة

117

``¿

2010 000```e
-2

منط القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�س

118

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010

بني م�ستوى امل�ؤهل للموظف وم�ستوى الر�ضا الوظيفي.
التعرف على درجة ممار�سة ال�سلوك القيادي
وقام العظمات ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل ّ
ملديري الرتبية والتعليم وعالقتها بالر�ضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لر�ؤ�ساء الأق�سام التابعني
لهم يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع ر�ؤ�ساء
الأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن حيث بلغ عددهم ( )528رئي�س ق�سم للعام
الدرا�سي 2003م و�أظهرت النتائج �أنّ مديري الرتبية والتعليم يف الأردن ميار�سون ال�سلوك
القيادي املنوط بهم بدرجة عالية و�أنّ م�ستوى الر�ضا الوظيفي لر�ؤ�ساء الأق�سام كان عالي ًا ،كما
�أظهرت �أنّ درجة ممار�سة ال�سلوك ملديري الرتبية والتعليم قد ارتبطت �إيجابي ًا بداللة �إح�صائية
( )0.01≤αبااللتزام التنظيمي الكلي و�أظهرت �أنّ منط الر�ضا الوظيفي قد ارتبط �إيجابيا
بداللة �إح�صائية ( )0.01 ≤ αبااللتزام التنظيمي الكلي.
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م�شكلة الدرا�سة

من خالل عمل الباحث يف جمال التعليم العام وتعامله مع العديد من مديري املدار�س،
الحظ �أن هناك اختالفًا يف �أمناط القيادة التي ميار�سها مديرو املدار�س .والإدارة املدر�سية يف
حقيقتها جهاز متكامل من العاملني يف املدر�سة ،وفريق متعاون ي�سهم كل من فيه بدوره
وجتمعهم وحدة ع�ضوية رابطة العمل وحتمل امل�س�ؤولية (عبد احلميد1422 ،هـ)44 ،؛
ولذلك ف�إن القائد الرتبوي ي�سهم بدور كبري يف ت�شكيل اجلو التعاوين املثمر ،الذي من خالله
حتقق املدر�سة �أهدافها الرتبوية وما تطمح الو�صول �إليه .ولي�س ملدير املدر�سة احلق يف التخلي
عن م�س�ؤولياته وترك املدر�سة ت�سري ب�شكل ع�شوائي ومتخبط ،بل ال بد �أن يدرك �أن العملية
التعليمية تت�ضمن منهجا �سليما ي�شرتك فيه �أع�ضاء هيئة املدر�سة من مديرين ومعلمني و�إداريني
وكتاب وغريهم ل�ضمان �سري العمل على مبد�أ متوازن من التعاون وال�شورى والدميقراطية
احل�سنة والعالقات الإن�سانية ال�سليمة بني �أع�ضائه (الربادعي1408 ،هـ ،)12 ،وال يخفى
اثر النمط القيادي الذي ينتهجه مدير املدر�سة يف ت�سيري �أمور املدر�سة وت�شكيل العالقات
الإن�سانية وتكوين جو مرتابط من الت�آخي والتعاون والتما�سك بني �أع�ضاء جمموعته وجمتمعه
الذي يكون فيه .وت�شري كثري من البحوث �إىل �أن فاعلية القيادة تزداد �إذا قامت بتغيري منطها
ثم ف�إن التعرف على الأمناط القيادية يف التعليم
القيادي ح�سب الظروف التي تواجهها؛ ومن َّ
هو �أمر مهم لتح�سني فاعلية الإدارة املدر�سية والرقي مب�ستواها؛ ولذا تعترب قيادة مدير املدر�سة
من الأمور ال�رضورية ل�ضمان �سري مدر�سته على املنهج ال�سليم ،ولذا وجب عليه كقائد تربوي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أن يحدث تغيريات يف البناء والتنظيم ،ذلك �أن القيادة لي�ست عملية جامدة ،بل هي عمليه
ديناميكية ميكن من خاللها القيام ب�أدوار خمتلفة ،وفقا ملتطلبات املوقف ،وما ميكن �أن يتوقع
من القائد نف�سه ،الذي عليه �أن يعرف ويدرك ارتباط الو�سائل بالغايات ،و�أن يقوم بر�سم
ال�سيا�سة وتنفيذ هذه ال�سيا�سة ،كما �أنه يجب �أن يدفع العمل �إىل الأمام ،و�أن يطور �أ�ساليبه
وطرائقه ب�صورة لها قوة ت�أثري ت�ساعده على القيادة الواعية املنظمة (هوانه وتقي1994 ،م).
ولذا ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على طبيعة الأمناط القيادية ال�سائدة لدى مديري
املدار�س احلكومية للبنني باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمني يف مراحل التعليم املختلفة
(االبتدائية واملتو�سطة والثانوية) ،و�إيجاد طبيعة تلك الأمناط ،و�أكرثها �سيادة يف مدار�س
التعليم العام ،مع �إيجاد الفروق بني �آراء ه�ؤالء املعلمني ح�سب مرحلهم التعليمية جتاه النمط
ال�سائد لدى مديري املدار�س يف املدينة املنورة.
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تربز �أهمية الدرا�سة احلالية يف عدد من الأمور التالية:
� -1أهمية درا�سة الأمناط القيادية ملديري املدار�س يف جمال الإدارة املدر�سية ،ذلك �أن الأمناط
القيادية تعترب حمددا مهما من حمددات فعالية الإدارة املدر�سية وترابط عنا�رصها.
� -2أهمية تقييم الواقع احلايل بعد معرفة طبيعة �أمناط القيادات املدر�سية يف مدار�س التعليم العام.
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�أهمية الدرا�سة
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 -1ما طبيعة الأمناط القيادية ملديري املدار�س يف التعليم العام يف املدينة املنورة من وجهة نظر
املعلمني؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمني جتاه النمط ال�سائد ملديري املدار�س
تبعا للمرحلة التعليمية؟
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تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق ما يلي:
 -1التعرف على طبيعة الأمناط القيادية ال�سائدة لدى مديري املدار�س احلكومية للبنني باملدينة
املنورة.
 -2التعرف على الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني �آراء املعلمني جتاه النمط ال�سائد ملديري
املدار�س تبعا للمرحلة التعليمية.
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 -3قد ت�سهم الدرا�سة احلالية ببع�ض املقرتحات والتو�صيات من خالل االطالع على طبيعة
الأمناط القيادية ملديري املدار�س باملدينة املنورة ،وتطوير كفاية مديري املدار�س وحت�سني
م�ستواهم.

م�صطلحات الدرا�سة

النمط القيادي :هو الأ�سلوب الذي يقوم به القائد يف �ضبط وتنفيذ املهام املوكلة �إليه من
خالل موقعه بحيث ميكن اتخاذه �أ�سا�سا للقيام بتوقعات وحتليالت تنب�ؤية تتعلق ب�سلوك
ال�شخ�ص واالحتماالت التي ميكن �أن يتجه فيها ذلك ال�سلوك (رزق1977 ،م) ،ويعرف
�إجرائي ًا ب�أنه املنهجية والطريقة التي يت�رصف بها املدير يف تنفيذ املهام املوكلة �إليه يف موقعه.
الإدارة املدر�سية :هي كل ن�شاط منظم مق�صود وهادف ،تتحقق من ورائه الأهداف الرتبوية
املن�شودة يف املدر�سة� ،أي �أنها لي�ست غاية يف حد ذاتها ،و�إمنا هي و�سيلة لتحقيق �أهداف
العملية الرتبوية (�أحمد1977 ،م) ،وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها عملية تنظيم ومتابعة جلميع
الأعمال يف املدر�سة وتوجيهها مبا يتوافق مع الأهداف الرتبوية املن�شودة.
مدير املدر�سة :هو القائد الرتبوي يف املدار�س الذي ميار�س الدور الرتبوي لتحقيق تربية
نوعية ت�ضمن حتقيق الأفراد لذواتهم �ضمن مناخات من ال�شورى والدميقراطية واالنفتاح
الذي ي�سهم يف ازدهار وا�ستمرارية الإبداع (الطويل1997 ،م) ،ويعرف �إجرائيا ب�أنه
الإداري امل�س�ؤول عن التنظيم والإ�رشاف على الن�شاطات والأعمال التي جتري يف املدر�سة
ورفع التقارير عن �سري الأمور يف املدر�سة وعملها �إىل اجلهات امل�س�ؤولة عن تلك املدار�س
وهي �إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة التعليمية التابعة لها املدر�سة.
املعلمون :هم العاملون الذين يتحملون �أمانة تدري�س املنهج الدرا�سي ،وتقع على عاتقهم
م�س�ؤولية الطالب والن�صح والتوجيه لهم (الدوي�ش1416 ،هـ) ،وميكن تعريفهم �إجرائيا
ب�أنهم الأ�شخا�ص الذين يزاولون مهنة التدري�س يف املدر�سة.

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

يعتمد منهج الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي باعتبار �أن هذا املنهج يدر�س الظاهرة
ويهتم بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا .وهو نوع من �أ�ساليب البحث « يعمد �إىل و�صف الظاهرة �أو
مو�ضوع الدرا�سة ،وجمع املعلومات والبيانات عنها ،وتنظيمها والتعبري عنها كميا وكيفيا،
للو�صول �إىل النتائج ومن ثم حتليلها وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات منها (عبيدات وعد�س،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وعبداحلق1998 ،م).ويهدف املنهج الو�صفي �إىل حتديد الو�ضع احلايل للأ�شياء مو�ضوع
الدرا�سة ومن ثم العمل على و�صفها ،وبعبارة �أخرى ي�سعى �إىل جمع البيانات �إما الختبار
�صحة الفر�ضيات التي ت�صف الو�ضع احلايل للفرد مو�ضوع الدرا�سة �أو للإجابة عن الأ�سئلة
املت�صلة بذلك (عد�س1997 ،م).
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لتو�ضيح اختيار العينة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )600معلم يف مدار�س التعليم حيث
بلغ عدد املعلمني يف املرحلة االبتدائية ( )176مع ّل ًما ,و( )245مع ّل ًما يف املرحلة املتو�سطة
و( )179مع ّل ًما يف املرحلة الثانوية .وبعد جمع اال�ستبانات تبني �أن هناك ( )40ا�ستبانة مل تعد
من امل�ستجيبني ومت ا�ستبعاد ( )15ا�ستبانة غري �صاحلة ,و�أ�صبح عدد �أفراد عينة الدرا�سة امل�ستجيبة
( )152معلم ًا يف املرحلة االبتدائية ،و( )232معلم ًا يف املرحلة املتو�سطة ،و( )161معلم ًا يف
املرحلة الثانوية ،وي�صبح جمموع عدد العينة ( )545مع ّل ًما ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )2عدد
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حيث �إنّ جمتمع الدرا�سة حمدد ومعروف ،ونظراً لكرثة �أعداد املعلمني يف املراحل الثالث،
وا�شتمال جمتمع الدرا�سة الأ�صلي على املعلمني الذين يعملون يف القرى والهجر حول املدينة،
فقد مت ا�ستخدام معادلة حتديد حجم العينة للأن�شطة البحثية لكل من كري�سي ومورجان
ح�سب املعادلة التالية:

½

عينة الدرا�سة

f
`

املرحلة الدرا�سية
االبتدائية
املتو�سطة
الثانوية
املجموع

العدد الأ�صلي
4542
2538
2197
9277

```Y

اجلدول رقم ()1
يو�ضح جمتمع الدرا�سة ب�إدارة الرتبية والتعليم باملدينة املنورة
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يتكون جمتمع الدرا�سة من معلمي املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والثانوية مبنطقة املدينة
املنورة ،ولأن الدرا�سة احلالية تهدف �إىل التعرف على النمط القيادي امل�ستخدم من قبل
مديري املدار�س ,ف�إن جمتمع الدرا�سة يت�ألف من املعلمني القائمني على ر�أ�س العمل خالل
تطبيق هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين 1427هـ1428/هـ.
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�أفراد عينة الدرا�سة بعد ا�ستبعاد عدد اال�ستبانات املفقودة واال�ستبانات غري ال�صاحلة.
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اجلدول ()2
يو�ضح عينة الدرا�سة ب�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة
املرحلة الدرا�سية
االبتدائية
املتو�سطة
الثانوية
املجموع

عدد العينة
152
232
161
 545معلم

الن�سبة املئوية
%27.9
%42.6
%29.5
%100

الفاقد
19
11
10
40

امل�ستبعد
5
7
3
15

�أداة الدرا�سة

لتحقيق هدف الدرا�سة املتمثل يف معرفة النمط القيادي املمار�س من قبل مديري املدار�س
االبتدائية واملتو�سطة والثانوية باملدينة املنورة ،قام الباحث باالطالع على بع�ض اال�ستبانات
التي �أعدت يف جمال الأمناط القيادية والإدارية املدر�سية لال�ستفادة منها ،ومنها درا�سة
عبدالرحمن (2001م) ودرا�سة الع�سيلي (1988م) �إال �أنه ولتماثل جمتمع الدرا�سة فقد
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة الهدهود واجلرب (1989م) بعد حذف ال�س�ؤال ( )18الذي يت�ضمن
عبارة (يرتك للأع�ضاء العمل دون قيود) لأنها تت�شابه مع الفقرة رقم ( ،)2وقد ت�ضمنت
اال�ستبانة ( )29عبارة.
وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة مقيا�س ليكرت ( )Likert Scaleذا الأبعاد اخلم�سة ،وجاءت
بدرجات تنازلية من (� )5إىل ( )1كنهايات للقيم العظمى وال�صغرى املعربة عن ا�ستجابات
املعلمني على فقرات اال�ستبانة.
و�أعد تقدير الفقرات ،بناْء على تو�صيات حمكمني يف القيا�س والتقومي ،كما يـ�أتي :يكون
تقدير ا�ستجابة املعلم على املقيا�س (دائما) �إذا كان متو�سطه احل�سابي من ( ،)5-4.5و(غالب ًا)
�إذا كان متو�سطة احل�سابي مابني ( ،)4.49-3.5و(�أحيان ًا) �إذا كان متو�سطه احل�سابي مابني
( ،)3.49-2.5و(نادراً) �إذا كان متو�سطه احل�سابي مابني ( ،)2.49-1.5و(�أبداً) �إذا كان
متو�سطه احل�سابي مابني (.)1.49-1

�صدق اال�ستبانة

للت�أكد من �صدق الأداة مت اعتماد طريقة �صدق املحتوى حيث عر�ضت اال�ستبانة يف
�صورتها الأولية على عدد من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة
طيبة وجامعة �أم القرى وجامعة امللك �سعود وكان عددهم  10حمكمني ،ا�ستجاب منهم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثمانية حمكمني ،وبعد �أن جمعت �آراء املحكمني مت �إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون
ك�إعادة �صياغة بع�ض العبارات .وقد مت التعامل مع عبارات اال�ستبانة يف ثالثة حماور ،وكل
حمور من تلك املحاور الثالثة يتناول منطا معينا من �أمناط القيادة ال�سائد لدي مديري املدار�س
يف التعليم العام باملدينة املنورة.
وانتهت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية �إىل ( )29فقرة منظمة حتت ثالثة حماور كما ي�أتي:
املحور الأول :النمط الت�سلطي ،وتكون من ( )4فقرات،
املحور الثاين :النمط الدميقراطي (ال�شورى) ،وتكون من ( )17فقره،
املحور الثالث :النمط الرت�سلي ،وتكون من ( )8فقرات.
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�سيتم عر�ض النتائج ومناق�شتها طبق ًا لت�سل�سل ت�سا�ؤالت الدرا�سة ،وذلك على النحو التايل:

½

عر�ض النتائج ومناق�شتها

f
`

بعد �أن �أ�صبحت اال�ستبانة جاهزة للتطبيق ،قام الباحث بتوزيعها �شخ�صيا على عينة الدرا�سة
من املعلمني بح�سب مراحلهم الدرا�سية وبعد جمع البيانات ،مت تفريغها وحتليلها با�ستخدام
احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)spssوقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية
يف الدرا�سة:
 -1التكرارات والن�سب املئوية لو�صف عينة الدرا�سة وحتديد عدد اال�ستجابات.
 -2املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لتحديد ترتيب ا�ستجابات �أفراد العينة ح�سب
متغري املرحلة التعليمية.
 -3حتليل التباين الأحادي ملعرفة دالالت الفروق بني جمموعات عينة الدرا�سة (االبتدائية
واملتو�سطة والثانوية).
 -4اختبار �شيفية البعدي ملعرفة الفروق البعدية بعد �إظهار نتائج اختبار التباين الأحادي.

```Y

املعاجلة الإح�صائية

`¡U

قام الباحث بالتحقق من ثبات اال�ستبانة ،من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
املعلمني خارج عينة الدرا�سة ت�ألفت من ( )30معلم ًا و ّمت احت�ساب الثبات بطريقة االت�ساق
الداخلي (كرونباخ �ألفا)� ،إذ بلغ معامل الثبات ( )%82وهي قيمة مقبولة لتطبيق االختبار.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على “ما طبيعة الأمناط القيادية ملديري املدار�س يف التعليم العام يف املدينة
املنورة من وجهة نظر املعلمني؟” وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري ال�ستجابات املعلمني عن طبيعة الأمناط القيادية ملديري املدار�س ،وقد
جاءت نتائج حتليل اال�ستبانة كما يف اجلدول رقم (:)6
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
والرتب لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،وترتيبها تنازلي ًا وفق ًا للمحور الذي تندرج حتته.
ويبني اجلدول رقم ( )3تقدير ا�ستجابات املعلمني لدرجة ممار�سة مديري املدار�س على كل
حمور من حماور الدرا�سة الثالثة واملحاور جمتمعة مرتبة تنازلي ًا ،وكما يت�ضح من اجلدول فقد
تراوحت املتو�سطات احل�سابية ملحاور الدرا�سة ما بني ( ،)3.625 -3.271يف حني جاء
تقدير ا�ستجابات املعلمني للمحاور جمتمعة متو�سط ًا �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي للمحاور جمتمعة
(.)3.426

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب لتقديرات املعلمني
على حماور الدرا�سة مرتبة تنازلي ًا
رقم املحور
1
2
3

املحور
النمط الدميقراطي
النمط الرت�سلي
النمط الت�سلطي
املحاور جمتمعة

الرتبة
1
2
3

املتو�سط احل�سابي
3.625
3.381
3.271
3.426

ويالحظ من اجلدول رقم ( )3ح�صول حمور واحد من املحاور الثالثة على تقدير غالب ًا هو
املحور الأول (النمط الدميقراطي) الذي جاء يف الرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.625
�أما املحوران الآخران فقد جاءا يف املمار�سة بتقدير �أحيان ًا مبتو�سط متقارب بلغ ()3.381
للنمط الرت�سلي ،و( )3.271للنمط الت�سلطي ،ومل ت�سجل تقديرات دائم ًا �أو نادراً �أو �أبداً.
وهذا يدل على �أن تقديرات املعلمني لدرجة ممار�سة �أمناط القيادة جاءت بتقدير متو�سط
يقدر مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.426وهي نتيجة غري مر�ضية حتتاج �إىل �إعادة نظرمن املدير
يف �أهمية ا�ست�شارة املعلمني ،وتربير ت�رصفاته ،و�إعطاء املعلمني حرية يف عملهم للأف�ضل،
واالبتعاد عن امل�صالح ال�شخ�صية ،والتنبه �إىل عدم تراخي اجلميع يف عملهم ،وهي الفقرات
التي �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة �أحيان ًا.
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ويالحظ من اجلدول ال�سابق �أن ا�ستجابات املعلمني �أعطت تقدير غالب ًا ملمار�سة مديري
املدار�س الطلب من املعلمني �أن يتبعوا القوانني والأنظمة املعمول بها �إذ احتلت الفقرة ()26
الرتبة الأوىل� ،أما الفقرات ( )19 ،24 ،27املتعلقة باال�ست�شارة ،وتربير الت�رصفات ،و�إعطاء
احلرية فقد ح ّلت يف الرتب الثانية والثالثة والرابعة على التوايل وبتقدير �أحيان ًا ،وهي نتيجة متوقعة
ملا تتميز به هذه الفقرات من توجه وا�ضح يف ممار�سة الأداء الت�سلطي عند مديري املدار�س.
مما ي�شري �إىل �أن مديري املدار�س بحاجة �إىل امل�شاركة يف اتخاذ القرار وتو�ضيح ما يقومون
به من ت�رصفات و�إعطاء مزيد من احلرية وال�شفافية يف العمل يف حدود الأهداف الرتبوية ،لأنه
ويف ظل هذا النمط من القيادة ي�سعى �أفراد اجلماعة �إىل التقرب من القائد والتم�سك به �أكرث

f
`

يطلب من �أع�ضاء املجموعة اتباع القوانني والنظم املعمول بها.
يت�صرف بدون ا�ست�شارة املجموعة.
يرف�ض �أن يربر ت�صرفاته.
ميانع يف �إعطاء حرية العمل.
املحاور جمتمعة

1
2
3
4

```Y

رقم
الفقرة
26
27
24
19

الفقرات

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي
3.7193
3.3486
3.1817
2.8349
3.271

االنحراف
املعياري
1.27046
1.28321
1.25222
1.23009
0.7147

`d G h ``Ç`»`d G

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب لتقديرات املعلمني
على فقرات املحور الأول (النمط الت�سلطي) مرتبة تنازلي ًا

10

`¡U

ولكي تت�ضح ال�صورة الكاملة ال�ستجابات املعلمني على فقرات اال�ستبانة؛ نعر�ض فيما
ي�أتي النتائج التف�صيلية لكل حمور من حماور الدرا�سة الثالثة مو�ضحني ما ح�صلت عليه كل
فقرة من متو�سط ح�سابي وانحراف معياري ،و�سيكون عر�ض نتائج حماور الدرا�سة على
النحو التايل:
�أ -النتائج املتعلقة باملحور الأول (النمط الت�سلطي)
يبني اجلدول رقم ( )4تقدير ا�ستجابات املعلمني لفقرات املحور الأول املتعلق بالنمط
الت�سلطي ،ويت�ضح منه �أن ا�ستجابات املعلمني تراوحت يف تقديراتها بني �أحيان ًا وغالب ًا ،حيث
جاْءت الفقرة ( )26يف الرتبة الأوىل للنمط بتقدير غالب ًا ،والفقرات ( )19 ،24 ،27بتقدير
�أحيان ًا ،ومل ت�سجل �أي تقدير دائم ًا �أو نادراً �أو �أبداً ،وقد جاء املحور ككل بتقدير �أحيانا
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.271وهذا ي�شري �إىل ظهور ممار�سة النمط الت�سلطي عند مديري
املدار�س مما جعل املعلمني يلحظونها وي�شعرون بها ،ويعطونها تقدير �أحيانا.
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مما ي�سعون للتقارب مع بع�ضهم؛ ولذلك تنعدم الروح املعنوية يف هذا النمط وينح�رص دور
الأفراد يف اتباع الأوامر والتوجيهات ال�صادرة من القائد دون وجود التعاون والت�شاور بينهم
(م�صطفى والنابه1986 ،م).
ب -النتائج املتعلقة باملحور الثاين (النمط الدميقراطي “ال�شورى”)
ُيعد هذا املحور من �أهم املحاور الفاعلة وامل�ؤثرة يف جناح مديري املدار�س ،وقد ت�ضمن
ممار�سات خمتلفة تتفاوت يف �أهميتها وخ�صو�صيتها للنمط الدميقراطي “ال�شورى” ،فهو
ي�شمل اجلوانب الأ�سا�سية والتي تت�سل�سل كما ي�أتي :املحافظة على روح الفريق ،ومتا�سك
عمل املجموعة ،والتفاهم ،وروح املبادرة ،و�إبراز العاملني للم�س�ؤولني ،و�إ�صالح اخلالفات
بينهم.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )5تقديرات املعلمني لفقرات املحور الثاين املتعلق بالنمط
الدميقراطي “ال�شورى” ،التي تراوحت يف تقديراتها بني ( ،)3.9009-3.3468يف حني
ح�صل املجال ككل على متو�سط ح�سابي بلغ ( )3.625وهذا يعني �أن تقدير املعلمني كان
بتقدير غالب ًا ملمار�سة مديري املدار�س للنمط الدميقراطي ،وقد تعود النتيجة �إىل ما يت�سم به هذا
النمط من روح للفريق ،ومتا�سك يف العمل ،وتفاهم ،ومبادرة ،و�إ�صالح للخالفات،و�إتاحة
الفر�ص ،والعدل ،و�إعطاء الثقة.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب لتقديرات املعلمني
على فقرات املحور الأول (النمط الدميقراطي «ال�شورى») مرتبة تنازلي ًا
رقم
الفقرة
6
29
3
7
28
13
12
1
16
4
25
8
11

الفقرات
يحافظ على روح العمل املوحد يف املجموعة
يعمل على متا�سك العمل يف املجموعة متنا�سقا
ودود ومن ال�سهل التفاهم معه
ي�شجع على روح املبادرة عند �أع�ضاء املجموعة
يحافظ على متا�سك املجموعة
يظهر املجموعة مب�ستوى جيد �أمام امل�س�ؤولني
ي�سوي اخلالفات عند حدوثها يف املجموعة
يطلع �أع�ضاء املجموعة على ما هو متوقع منهم
ينبه الأع�ضاء للتغريات م�سبقا
يعلق على ن�شاطات املجموعة
يحث املجموعة على �إحراز تقدم �أكرث مما حققه �سابقا
ي�سمح للآخرين ب�أخذ دورهم القيادي يف املجموعة
يعدل يف تعامله مع �أع�ضاء املجموعة

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

املتو�سط
احل�سابي
3.9009
3.8624
3.8220
3.7872
3.7835
3.6550
3.6477
3.5982
3.5780
3.5725
3.5578
3.5413
3.5376

االنحراف
املعياري
1.06813
1.07330
1.11452
1.16261
1.14921
1.26981
1.19463
1.09896
1.09556
1.07903
1.28655
1.14188
1.18157
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وت�شري النتائج �إىل ح�صول �أربع ع�رشة فقرة على تقدير غالب ًا ،وثالث فقرات على تقدير
�أحيان ًا ،ومل تنل �أي فقرة تقدير دائم ًا �أو نادراً �أو �أبداً ،وال يخفى �أن هذه النتائج تعك�س ثقة
املعلمني مبديري املدار�س الذين ميار�سون هذا النمط من �أمناط القيادة.
ومما يلفت النظر �أن الفقرات الثالث الأول ركزت على املحافظة على روح العمل املوحد
ومتا�سك العمل يف املجموعة والود والتفاهم بني مديري املدار�س واملعلمني،ثم ت�أخذ الرتبة
يف التنازل حتى ت�صل �إىل الفقرة ( )17اخلا�صة بتعيينه الأع�ضاء يف مهام حمددة يف الرتبة
الأوىل ،والفقرة ( )23يف الرتبة اخلام�سة ع�رشة وهي تتعلق ب�إعطاء الثقة للأع�ضاء يف ممار�سة
اجتهاداتهم� ،أما الرتبة الأخرية رقم ( )17فحلت فيها الفقرة ( )22اخلا�صة ب�إعطاء املجموعة
فر�صة كبرية للمبادرة.
وي�ستخل�ص من هذا العر�ض ق�ضيتان رئي�سيتان ت�ؤكد �أولها على �أهمية ممار�سة مدير
املدر�سة يف هذا النمط على روح الفريق الواحد والتنا�سق يف عمل املجموعات لتما�سك
العمل وح�سن الود والتفاهم والت�شجيع على روح املبادرة و�إبراز من يعمل وردم الفجوة
بني املعلمني والتنبيه على التغيريات وحث اجلميع على التقدم و�إعطاء الفر�ص للعمل القيادي
والعدل بني املعلمني وحتديد مهامهم ،وهذا يوجه النظر �إىل �رضورة ت�أهيل مديري املدار�س
للعمل على هذه اجلوانب ب�شكل فاعل.
�أما الق�ضية الثانية فرتتكز على ما يفرزه مثل هذا النمط القيادي من دالالت على �أهمية
ا�ستخدامه وزيادة فاعليته لتح�سني نتائج الأداء املدر�سي ،حيث �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن
القائد الدميقراطي يلج�أ ب�صفة دائمة �إىل م�شاورة مر�ؤو�سيه و�إ�رشاكهم معه ،لي�س يف درا�سة
امل�شكالت فح�سب ،و�إمنا يف اتخاذ القرارات �أي�ضا ،وهو بالإ�ضافة �إىل ذلك يفو�ض جزءا
من �سلطاته ويهدم جدران املركزية املطلقة ،وبذلك يعني مر�ؤو�سيه على ح�سن الت�رصف
و�رسعته ،وعلى حل امل�شاكل اليومية ،وعدم تعطيل عجلة الإنتاج ،ويعمد كذلك �إىل تدريبهم
على حتمل امل�س�ؤولية وي�أخذ ب�أيديهم يف طريق النمو الإداري؛ فالقائد الدميقراطي يركز على

`d G h ``Ç`»`d G

يعني لأع�ضاء املجموعة مهمات حمددة
يعطي الثقة للأع�ضاء ملمار�سة االجتهادات اجليدة
يقنع ر�ؤ�ساءه بعمل ما فيه م�صلحة �أع�ضاء املجموعة
يعطي املجموعة فر�صة كبرية للمبادرة
املحاور جمتمعة

14
15
16
17

االنحراف
املعياري
1.10335
1.18521
1.22088
1.23778
0.5988

`¡U

رقم
الفقرة
17
23
18
22

الفقرات

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي
3.5009
3.4881
3.4495
3.3468
3.625
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العالقات الإن�سانية بينه وبني العاملني معه ،وتكوين مناخ �إيجابي يف املنظمة ،ورفع الروح
املعنوية فيها (�أحمد 2003م).
و�أنّ ال�سلوك القيادي ملدير املدر�سة له �أثر مهم يف املناخ العام يف املدر�سة وكلما كان النمط
القيادي ملدير املدر�سة مييل �إىل النمط الدميقراطي كان املخ �أكرث انفتاح ًا (.)Hawkinz, 2002
ج -النتائج املتعلقة باملحور الثالث (النمط الرت�سلي)
تو�ضح النتائج املعرو�ضة يف اجلدول رقم ( )6ح�صول حمور النمط الرت�سلي على تقدير
متو�سط بلغ متو�سطه احل�سابي ( ،)3.381وجاْءت الفقرات ( )9 ،10 ،2 ،5اخلا�صة ب�أن
مدير املدر�سة ي�سمح للأع�ضاء با�ستخدام اجتهاداتهم اخلا�صة بحل م�شكالتهم ،ويعطي
للأع�ضاء مطلق احلرية يف عملهم ،ويدع الأع�ضاء ي�ؤدون عملهم كما يرونه منا�سبا ،وينفذ
اقرتاحات املجموعة بتقدير غالب ًا.
وتدل هذه النتائج على �أنها ح�صلت على درجة غالبا يف ممار�سة مديري املدار�س للمهارات
ال�سابقة ،ويفرت�ض �أن تكون درجة املمار�سة �أقل من التقدير الذي ح�صلت عليه تلك الفقرات
ملا يتطلبه املوقف من حل امل�شكالت بطريقة مو�ضوعية ،وتقدير طموح واجتهاد املعلمني
يف حدود حتقيق الأهداف ،واالبتعاد عن الع�شوائية ،وطلب الر�ضا من الأ�شخا�ص لغايات
فردية.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب لتقديرات املعلمني
على فقرات املحور الأول (النمط الرت�سلي) مرتبة تنازلي ًا
رقم
الفقرة
5
2
10
9
15
21
14
20

الفقرات

الرتبة

ي�سمح للأع�ضاء با�ستخدام اجتهاداتهم اخلا�صة بحل م�شكالتهم
يعطي للأع�ضاء مطلق احلرية يف عملهم
يدع الأع�ضاء ي�ؤدون عملهم كما يرونه منا�سبا
ينفذ اقرتاحات املجموعة
يحدد املهمة ويرتك للأع�ضاء �أمر تنفيذها
يهتم بامل�صلحة ال�شخ�صية لأع�ضاء املجموعة
ي�سمح للأع�ضاء بالرتاخي يف عملهم
ي�سمح لبع�ض الأع�ضاء با�ستغالل �صالحياته
املحاور جمتمعة

1
2
3
4
5
6
7
8

املتو�سط
احل�سابي
3.7853
3.7431
3.6330
3.5248
3.4495
3.1541
2.9101
2.8477
3.381

االنحراف
املعياري
1.03067
1.13439
1.17464
1.06059
1.18730
1.25077
1.34396
1.23399
0.5862

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن الأربع فقرات الأخرى ( )20 ،14 ،21 ،15حازت
على تقدير �أحيان ًا ،وهي نتائج مقبولة كونها تتناول جوانب قد مت�س وتظهر �سلبيتها �أمام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ن�ص ال�س�ؤال على “هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمني جتاه النمط
ال�سائد ملديري املدار�س تبعا للمرحلة التعليمية؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت الك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املعلمني على كل منط من �أمناط الدرا�سة ،وعلى الأمناط
جمتمعة ،مت �إجراء حتليل التباين الأحادي كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)7

```Y

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

10

`¡U

اجلميع كرتك تنفيذ املهام للأع�ضاء بعد حتديدها ،واالهتمام بامل�صلحة ال�شخ�صية لأع�ضاء
املجموعة ،وال�سماح لبع�ض الأع�ضاء بالرتاخي يف عملهم وا�ستغالل �صالحياتهم.
ومن خالل ذلك يتبني �أن القيادة الرت�سلية قيادة متحررة من �سلطة القائد ،وقد تكون
فو�ضوية لكونها تقوم على ترك الفرد يعمل ما ي�شاء حيث تبدو وك�أنها غري موجودة ،كما
كليا يف حتقيق تلك امل�س�ؤوليات،
يرتك امل�س�ؤوليات كاملة ملر�ؤو�سيه ،ويعتمد عليهم اعتما ًدا ًّ
و عادة ما يقوم القائد الرت�سلي بتو�صيل املعلومات �إىل �أفراد جمموعته ويرتك لهم مطلق احلرية
يف الت�رصف دون تدخل منه ،وينفرد هذا النوع بعدم وجود تخطيط �أو تنظيم للأعمال� ،إىل
ثم تقل �إنتاجيتهم ،نتيجة النعدام روح
جانب الالمباالة يف العمل من قبل املر�ؤو�سني ومن َّ
العمل اجلماعي امل�شرتك (دهي�ش و�آخرون1427هـ).
وعند مقارنة هذه النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة ،جند �أنها اتفقت مع غالبية الدرا�سات
ال�سابقة التي �أكدت �شيوع النمط الدميقراطي (ال�شوري) لدى مديري املدار�س و�أنه النمط
الأكرث وجودا ،يليه النمط الرت�سلي والنمط الت�سلطي مثل درا�سة عبد الرحمن ()2001
ودرا�سة قرق�ش ( )2002ودرا�سة القا�سم (� )2003أما النمط الت�سلطي فهو �أقل تلك الأمناط
ممار�سة يف املدار�س ،كما �أنّ ح�صول النمط الدميقراطي ال�شوري القائم على العالقات
الإن�سانية على �أعلى املراتب يف التطبيق واملمار�سة من جهة مديري املدار�س يف التعليم العام
باملدينة املنورة على �أخالقيات املديرين وكيفية تعاملهم مع معلميهم.
وتتفق هذه الدرا�سة مع �ستوموف ( )Stumpf, 2003التي �أكدت �أن ال�سلوك الإداري
الإن�ساين للمديرة يتمثل يف الأبعاد التالية :التعاون ،وامل�ساندة ،والتوجيه البناء ،ومراعاة
امل�شاعر ،واالت�صالية املوجبة ،والإ�صغاء لوجهات النظر ،والت�شجيع والعدل ،والو�ضوح.
كما اتفقت هذه الدرا�سة مع كر�ستني ( )Christine, 2002التي �أظهرت �أن منط القيادة
الذي يوازن يف االهتمام بني الإنتاج والعالقة الإن�سانية يعترب �أف�ضل الأمناط.
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستخراج داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
لتقديرات املعلمني على كل حمور من حماور �أمناط الدرا�سة ،وعلى الأمناط جمتمعة
م

النمط

1

ت�سلطي

2

تر�سلي

3

دميقراطي
الأمناط
جمتمعة

م�صدر التباين
بني املجموعات
يف املجموعات
جمموع
بني املجموعات
يف املجموعات
جمموع
بني املجموعات
يف املجموعات
جمموع
بني املجموعات
يف املجموعات
جمموع

جمموع
املربعات
0.827
277.05
277.88
0.211
186.77
186.98
15.929
179.14
195.07
5.774
120.484
126.258

درجات
احلرية
2
542
544
2
542
544
2
542
544
2
542
544

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة a

0.414
0.511

0.809

0.44

0.105
0.345

0.306

0.737

7.965
0.33

24.096

**0.00

2.887
0.222

12.98

**0.00

تبني نتائج حتليل التباين الأحادي �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املعلمني تعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية على �أمناط الدرا�سة
الآتية :النمط الت�سلطي ،والنمط الرت�سلي ،مما يعني عدم ت�أثر ا�ستجابات املعلمني على الأمناط
ال�سابقة ،وقد يعزى هذا �إىل توافق ما يالحظه املعلمون ،على اختالف تقديراتهم ،ملا يقوم به
مديرو املدار�س من ممار�سات مل تت�أثر بتقديراتهم.
كما تبني النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
املعلمني على النمط الدميقراطي تعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية ،وللك�شف عن م�صدر هذه
الفروق والحت�ساب املقارنات البعدية بالن�سبة للنمط الدميقراطي والأمناط جمتمعة فقد مت
ا�ستخدام اختبار نيومان كولز للمقارنات البعدية كما يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار نيومان كولز للمقارنات البعدية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على النمط الدميقراطي وعلى الأمناط جمتمعة
املتغري
دميقراطي
الأمناط جمتمعة

املرحلة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

االبتدائية

املتو�سطة
*0.390* 0.241-

الثانوية
* 0.285
* 0.155

و�سط ح�سابي
3.428
3.8185
3.5327
3.38
3.62
3.467

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد �أظهرت النتائج املتعلقة مبحور النمط الدميقراطي وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة
تعود �إىل تقدير املعلمني املرتفع ،حيث ي�شري اجلدول �أعاله �إىل وجود فروق بني املرحلة املتو�سطة
و كل من املرحلة االبتدائية و الثانوية و متيل الفروق ل�صالح معلمي املرحلة املتو�سطة .وبينت
النتائج كذلك وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة على املجموعات جمتمعة مبتغري املرحلة
التعليمية وتبني وجود فروق بني املرحلة املتو�سطة وكل من املرحلة االبتدائية و الثانوية ومتيل
الفروق ل�صالح معلمي املرحلة املتو�سطة ،وميكن �أن يعلل ذلك بقدرة املعلمني على تقدير
ممار�سة مديري املدار�س بدرجة �أكرب من غريهم من املعلمني نظراً ملا للنمط الدميقراطي من �أثر
يف عملهم باملدار�س.
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ك�شفت الدرا�سة عن جمموعة من النتائج �أهمها:
 حازت ا�ستجابات املعلمني لدرجة ممار�سة مديري املدار�س على حماور الدرا�سة الثالثةجمتمعة على تقدير �أحيان ًا.
 ح�صول حمور واحد من املحاور الثالثة على تقدير غالب ًا هو حمور(النمط الدميقراطي) الذيجاء يف الرتبة الأوىل ،يف حني جاء يف املمار�سة بتقدير �أحيان ًا النمط الرت�سلي يليه النمط
الت�سلطي.
 ح�صلت �أربع ع�رشة فقرة على تقدير غالب ًا ت�ضمنت ممار�سات خمتلفة تتفاوت يف �أهميتهاوخ�صو�صيتها للنمط الدميقراطي “ال�شورى” وهي :يحافظ على روح العمل املوحد يف
املجموعة ،يعمل على متا�سك العمل يف املجموعة متنا�سقا ،ودود ومن ال�سهل التفاهم
معه ،ي�شجع على روح املبادرة عند �أع�ضاء املجموعة ،يحافظ على متا�سك املجموعة ،يظهر
املجموعة مب�ستوى جيد �أمام امل�سئولني ،ي�سوي اخلالفات عند حدوثها يف املجموعة ،يطلع
�أع�ضاء املجموعة على ما هو متوقع منهم ،ينبه الأع�ضاء للتغريات م�سبقا ،يعلق على ن�شاطات
املجموعة ،يحث املجموعة على �إحراز تقدم �أكرث مما حققه �سابقا ،ي�سمح للآخرين ب�أخذ
دورهم القيادي يف املجموعة ،يعدل يف تعامله مع �أع�ضاء املجموعة ،يعني لأع�ضاء املجموعة
مهمات حمددة.
 مل ت�سجل ا�ستجابات املعلمني لفقرات املحاور الثالثة املتعلقة بالنمط الت�سلطي والنمطالدميقراطي والنمط الرت�سلي �أي تقدير ي�شمل دائم ًا �أو نادراً �أو �أبداً.
 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املعلمني تعزى
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�إىل متغري املرحلة التعليمية على النمط الت�سلطي ،والنمط الرت�سلي؛ للدرا�سة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املعلمني على النمطالدميقراطي تعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية.

التو�صيات

ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ميكن تقدمي التو�صيات الآتية:
 -1عقد دورات �أو ور�ش عمل متخ�ص�صة لتدريب مديري املدار�س لرفع من قدراتهم
يف �أمناط الإدارة التي اهتمت بها الدرا�سة بوجه عام ،ويف املحور املتعلق بالنمط الت�سلطي
والت�سيبي بوجه خا�ص.
-2االهتمام باجلوانب التي �أعطيت تقدير �أحيانا واحلر�ص على تخل�ص مديري املدار�س
من ممار�ستها ،وتتمثل �أهمها يف اجلوانب املتعلقة :با�ست�شارة املجموعة ،وتربير الت�رصفات،
و�إعطاء احلرية يف العمل ،و�إعطاء الثقة للأع�ضاء ملمار�سة االجتهادات اجليدة ،و�إقناع الر�ؤ�ساء
بعمل ما فيه م�صلحة �أع�ضاء املجموعة ،و�إعطاء املجموعة فر�صة كبرية للمبادرة ،وحتديد
املهام وترك �أمر تنفيذها للأع�ضاء ،واالهتمام بامل�صلحة ال�شخ�صية لأع�ضاء املجموعة ،وعدم
ال�سماح للأع�ضاء بالرتاخي يف عملهم� ،أو با�ستغالل �صالحياتهم.
�-3إجراء درا�سات جتريبية وو�صفية تهتم مبالحظة درجة ممار�سة مديري املدار�س لأمناط
الإدارة وارتباط ذلك بر�ضا املعلمني عن تلك املمار�سات و�أثرها يف العملية التعليمية.
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واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف
برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري
د� .سهري �سليمان ال�صباح
دائرة الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم ا لرتبوية -جامعة القد�س

د .بهاء طه ال�سرطاوي
دائرة الرتبية االبتدائية وريا�ض الأطفال
كلية العلوم ا لرتبوية -جامعة القد�س
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س ،والعوامل امل�ؤثرة يف تلك الكفاءة
وفعاليتها من خالل وجهة نظر الطلبة واملدر�سني ،والتو�صل �إىل اقرتاح منوذج تطويري،
لذلك ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة ،حيث تكون جمتمع
الدرا�سة من ( )174طالبا ،و ( )18ع�ضو هيئة تدري�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()86
ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة تدري�س وطلبة جامعة القد�س مت اختيارهم بطريقة العينة الع�شوائية
الطبقية ،وقد �أظهرت النتائج �أن واقع فعالية الكفاءة الداخلية من وجهة نظر الطلبة ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س على الدرجة الكلية للأداة كانت متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج �أن �أهم �أبعاد
فعالية الكفاءة الداخلية «تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع» و�أقلها �شيوعا «اخلدمات
املكتبية والبحثية» و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق تبعا للجن�س ،واحلالة الأكادميية،
يف متو�سط درجة ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية،
يف حني ظهرت فروق يف املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،كما تبني �أن �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية هي :عامل «عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة �أ�سابيع
من بدئها» ،يف حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا «عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية» ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة قدم الباحثان جمموعة من التو�صيات �أهمها :مراجعة
�أهداف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س مراجعة جذرية وقدما
منوذجا تطويريا لذلك.
الكلمات املفتاحية : :فعالية الكفاءة الداخلية ،برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ،منوذج
تطويري.
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This study aimed at understanding the efficiency of internal quality of the
psychological and educational graduate program at Al Quds University and
its influencing factors from the view point of students and teachers in order
to suggest a developmental model. The researchers used the descriptive approach which fits this type of study. The population of the study consisted
of 174 students and 18 faculty of which a sample of 86 students and faculty
were selected by using a stratified random technique. The results revealed
that the total degree of the efficiency of the internal quality, from the students
and faculty perspective, was moderate. The results also revealed that the most
important dimensions of the efficiency of internal quality was “its fulfillment
of the needs of both students and society”. The least popular dimensions was
“research and library services” The results indicated that no significant differences regarding sex and the academic status were found from the view point
of students and faculty concerning the efficiency of the internal quality while
a significant difference was found regarding the mean of the variable of specialty. The most influencing factors of the internal quality was: the delays of
regular class meetings whereas, the least popular dimensions was the lack of
funding for the educational.
As a result of this study, the researchers recommended to have a critical
review of the goals of educational and psychological graduate program at Al
Quds University and presented a developmental model for this program.
Key words: efficiency of internal quality, educational and psychological graduate
programs, developmental model.
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د� .سهري ال�صباح ،د .بهاء ال�سرطاوي

واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف
برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري
د� .سهري �سليمان ال�صباح
دائرة الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم ا لرتبوية  -جامعة القد�س

املقدمة

د .بهاء طه ال�سرطاوي
دائرة الرتبية االبتدائية وريا�ض الأطفال
كلية العلوم ا لرتبوية  -جامعة القد�س

تعد اجلامعات ب�شكل عام رافدا مهما ورئي�سا من روافد املعرفة الإن�سانية التي تزود
الإن�سان باحلقائق ،واملعارف ،والآراء ،والتطورات يف العامل ،حيث يرى كثري من العلماء
�أن اجلامعة هي م�ؤ�س�سة علمية �إنتاجية ت�سهم يف البحث والتطوير العلمي ،والتكنولوجي،
وتعمل على بناء كفاءات ب�رشية م�ؤهلة علميا ،وفكريا ،وثقافيا ،و�صوال �إىل تعميق مبد�أ ربط
اجلامعة باملجتمع عرب كلياتها ،ومراكزها العلمية املتخ�ص�صة لتلبية احتياجات املجتمع من
القيادات ال�شابة (�أبو �سمرة .)2007 ،واجلامعة ت�أتي يف �سلم النظام التعليمي وهي عقل
املجتمع ،والدرا�سات العليا فيها تقود حركة البحث العلمي ،مبا يوفر للمجتمع من �إنتاج
املعرفة العلمية وتنمية القوى الب�رشية امل�ؤهلة ،وتكمن قيمة اجلامعة وتفوقها على م�ستوى
اجلامعات املناظرة لها يف قوة برامج الدرا�سات العليا فيها .و�إذا �ألقينا نظرة �رسيعة على التعليم
العايل الفل�سطيني ،جند �أن ن�شوء التعليم العايل الفل�سطيني مل يكن ملجرد اال�ستجابة ل�رضورة
التطور احل�ضاري فح�سب ،و�إمنا لأجل اال�ستجابة ل�رضورة مواجهة ال�رصاع احل�ضاري �أي�ضا،
حيث كان الإ�رصار على تر�سيخ الهوية الوطنية الفل�سطينية من �أبرز �أدوار م�ؤ�س�سات التعليم
العايل و�أهمها ،لرت�سخ من خاللها �رضورة وجودها وكينونتها ،و�إ�سهامها حل�سم ال�رصاع
الوطني ،واحل�ضاري والثقايف ،ف�ضال عن الأهداف املتعارف عليها دوليا لإقامة اجلامعات
وهي التعليم اجلامعي وخدمة املجتمع والبحث العلمي وت�سويق ما حققه البحث العلمي من
نتائج على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل (عثمان.)2000 ،
ونظام التعليم العايل الفل�سطيني �شهد حتوالت كبرية يف �أعقاب حرب حزيران (،)1967
متثل يف افتتاح كليات املجتمع وت�أ�سي�س اجلامعات منذ عام ( )1971مببادرات خا�صة غري
ربحية وغري حكومية (وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية .)2006 ،ويتكون قطاع
التعليم العايل الفل�سطيني حالي ًّا من ( )42م�ؤ�س�سة تعليمية ما بعد الثانوية متنح �شهادات ترتاوح
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بني الدبلوم املتو�سط والدكتوراه ،وت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات ( )11جامعة ،منها ( )8جامعات
متنح درجة املاج�ستري يف حقول وبرامج خمتلفة و( )12كلية جامعية و( )19كلية متو�سطة
(وزارة الرتبية والتعليم العايل.)2007 ،2006 ،
كما تعترب الدرا�سات العليا الأ�سا�س يف بناء جمتمعات املعرفة على اعتبار �أنها �أحد �أبرز
املرتكزات التي تعتمدها اجلامعات لال�ستجابة �إىل احتياجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية
فيه من حيث اجلودة ،والكفاءة ،والتنوع ،وذلك من خالل القدرة الفكرية التي ت�ستند �إليها
عملية �إنتاج املعرفة ،التي �أ�صبحت يف نهاية القرن الع�رشين ومطلع الألفية الثالثة عامال رئي�سا
من عوامل النمو االقت�صادي ،والتقدم االجتماعي ،لأي جمتمع كان ،و�أ�سا�سا للميزة التناف�سية
املقارنة لبلد ما (البنك الدويل.)2003 ،
�إن التطورات والتغريات املت�سارعة التي ي�شهدها املجتمع الفل�سطيني اليوم تلقي بظاللها
على التعليم العايل ب�شكل عام ،والدرا�سات العليا ب�شكل خا�ص ،وتفر�ض عليها حتديات
كبرية لتحقيق التنمية ال�شاملة ،والو�صول �إىل امل�ستوى احل�ضاري الذي تن�شده املجتمعات،
ويف �ضوء هذه التحديات بد�أ املجتمع الفل�سطيني ي�شهد �سل�سلة من الن�شاطات الفكرية،
والدرا�سات العلمية ،وامل�ؤمترات ال�ست�رشاف امل�ستقبل ،وحظيت الدرا�سات العليا بحيز كبري
من املناق�شات يف حماولة ر�سم ال�صورة امل�ستقبلية لها ،ومل�ؤ�س�سات التعليم العايل ملواجهة تلك
التحديات ،ولتحقيق متطلبات التنمية املعا�رصة.
ويرى امل�سفر ( ،)2002وزاهر ( ،)1998و�سنقر ( ،)1988واملنيع (� )1996أن من
�أهم مظاهر االرتقاء بالتعليم العايل هو العمل على حت�سني وجتويد نوعيته من خالل ربطه
ب�آفاق التنمية العربية امل�ستقبلية ،و�رضورة التن�سيق والتكامل بني متطلبات التنمية املعا�رصة
ونوعية التعليم املقدمة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،حيث اعتربوا الدرا�سات العليا قمة التعليم
العايل وعقله الواعي ،ملا تقوم به من دور فعال يف حتقيق �أهداف �سوق العمل� ،أي �أنها ت�ؤدي
مهما.
دورا اقت�صاديا واجتماعيا ًّ
فالنهو�ض بالدرا�سات العليا �أ�صبح �رضوريا يف جميع االخت�صا�صات ل�ضمان تلبية
االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للم�ؤ�س�سات املختلفة لأي جمتمع ،والنظام التعليمي ي�صبح
كف ًءا �إذا كانت خمرجاته يف �أعلى معدل لها وب�أقل تكلفة ممكنة� ،أو �إذا مت احل�صول على
نتائج كثرية من نوعية جيدة ب�أقل قدر ممكن من الإنفاق ،وتتمثل �أهداف الدرا�سات العليا
يف جامعة القد�س ب�إعداد وت�أهيل الطلبة يف التخ�ص�صات املختلفة التي تخدم امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية ،وتدريب الطلبة على عمليات البحث العلمي ،وتطوير قدرات كل من له عالقة
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بالرتبية والتعليم (جامعة القد�س .)2000 ،وي�شرتط فيمن يلتحق ب�أحد برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة �أن يكون حا�صال على ال�شهادة اجلامعية الأوىل من �إحدى اجلامعات املحلية،
�أو العربية� ،أو الأجنبية املعتمدة ،وتتحدد �رشوط فرعية فيما يتعلق بقبول الطلبة ،و�أعدادهم
وخلفياتهم ،ومتطلبات الدرا�سة لكل برنامج �أو تخ�ص�ص ،بح�سب طبيعته وخطته الدرا�سية،
والدرا�سة يف برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ت�سري وفقا لنظام ال�ساعات املعتمدة ،وهي
على م�ستويني :امل�ستوى الأول هو الدبلوم العايل ،حيث يدر�س الطالب عددا من امل�ساقات
بحد �أدنى (� )27ساعة معتمدة دون احلاجة لتقدمي ر�سالة� ،أما امل�ستوى الثاين فهو م�ستوى
املاج�ستري ،وهو مب�سارين :م�سار االمتحان ال�شامل حيث يدر�س الطالب (� )36ساعة معتمدة
على الأقل ،ويتقدم بعدها المتحان �شامل ،وم�سار الر�سالة حيث يدر�س الطالب (� )30ساعة
معتمدة على الأقل �إ�ضافة �إىل �إعداد ر�سالة بواقع (� )6ساعات معتمدة(.جامعة القد�س ،دليل
الدرا�سات العليا.)2007 ،
ونظرا �إىل حداثة الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س فقد واجهتها م�شكالت عديدة
متثلت يف ق�صور الكفاءة اخلارجية والداخلية ،وعدم تال�ؤم خمرجاتها مع احلاجات التنموية
واالقت�صادية والعلمية والثقافية ،ويف هذا ال�سياق �أ�شار عابدين (� ،)2003إىل بعد برامج
الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س عن م�شكالت التنمية.
ويرى العتيبي (� )1999أن مفاهيم الكفاءة الداخلية تتكون من عدة �أبعاد مثل :الكفاءة
الداخلية وتعني قدرة النظام التعليمي داخليا على القيام بالأدوار املتوقعة منه ،والكفاءة
الداخلية وتعني فاعلية نظام التعليم يف االحتفاظ مبدخراته من الطلبة واالنتقال بهم من عام
درا�سي �إىل �آخر يف �ضوء مدى �إكمالهم للمتطلبات اخلا�صة باملرحلة.
وتعد الكفاءة الداخلية النوعية للنظام اجلامعي حم�صلة لتفاعل عوامل عديدة مرتابطة منها
ما هو مادي ومنها ما هو ب�رشي وكلما تفاعلت العوامل املادية مع العوامل الب�رشية يف �ضوء
جودتها حققت الأهداف الرتبوية للنظام التعليمي ،وحققت �أعلى م�ستوى كفاءة داخلية
له.
ويرى (عبد الدامي� )1996 ،أن الكفاءة الداخلية النوعية للنظام التعليمي ومنها الدرا�سات
العليا تتحدد يف مدى كفاءة العنا�رص التي يحتويها النظام ومطابقته للموا�صفات املطلوبة،
ويظهر ذلك يف �ضوء دالئل نتائج االمتحانات ،واال�ستفادة من هذا التحليل يف معاجلة
وت�صحيح جودة املنتج يف العمليات التعليمية امل�ستقبلية ،وكذلك من خالل تقومي عنا�رص
العملية التعليمية ك�أهداف وحمتوى وعمليات وو�سائل و�إدارة تعليم.
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كما �أ�شارت بق�شان (� )1993إىل ثالثة �أبعاد رئي�سية للحكم على الكفاءة النوعية لربامج
الدرا�سات العليا هي )1 :تقومي طالب الدرا�سات العليا من حيث مهاراتهم ،وقدراتهم
البحثية ومدى قدرتهم على حتمل م�س�ؤولية التعلم امل�ستقل )2 ،تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س
من حيث القدرة على تخطيط برامج الدرا�سات العليا ومقرراتها ومدى القدرة على حتقيق
الأهداف وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التكنولوجية يف التعليم )3 ،مدى مالءمة نظام
الدرا�سات العليا حلاجات املجتمع امل�ستقبلية ،ومدى التعاون بني برامج الدرا�سات العليا
ومراكز البحث الأخرى ذات العالقة.
وي�شري مر�سي (� )1992إىل �أن هناك العديد من امل�شكالت العامة يف الدرا�سات العليا
التي ت�ؤثر على كفاءتها الداخلية� .أهمها� :ضعف الطالب يف تخطيط البحث والقيام به،
ونق�ص املهارات الأ�سا�سية يف كتابة البحث ،وقلة اهتمام امل�رشف بالطالب وخربته –�أحيانا-
بالبحث العلمي ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص الإمكانات املادية وو�سائل احل�صول على املعلومات ،مع
�ضعف حلقات البحث العلمي واقت�صارها على النواحي ال�شكلية.
وهذا ما �أظهرته كثري من البحوث والدرا�سات مو�ضوع كفاءة النظام التعليمي من منظور
معايري اجلودة ال�شاملة ( (Total Qualityوالبع�ض تناولها من منظور الكفاءة النوعية الداخلية
واخلارجية لربامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات والكليات .وهناك من �أجرى تقوميًا
للدرا�سات العليا من عدة جماالت.
فقد هدفت درا�سة دمينكو )� (Dominko, 1987إىل درا�سة التغريات يف الدرا�سات العليا
ومدى كفاءتها ،ومعرفة �أيها �أكرث ارتباطا ب�سوق العمل ،وقد �أو�ضحت الدرا�سة ارتفاع
املدة الزمنية للح�صول على الدرجة العلمية ب�سبب عدم تفرغ الطالب ،وعدم وجود حوافز
م�شجعة للدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة �إىل تدين م�ستوى الإ�رشاف الأكادميي من قبل اجلامعة حمل
الدرا�سة ،مع �ضعف التدريب على مهارات البحث العلمي.
�أما علي ( )1995فقامت ب�إجراء درا�سة حول الكفاءة الداخلية واخلارجية للدرا�سات
العليا بكليات البنات بالريا�ض وكانت �أهم نتائج الدرا�سة ارتفاع كفاءة الأهداف ،والقبول،
والت�سجيل ،وبرامج الدرا�سة ،والتقومي بربنامج الدرا�سات العليا .يف حني تبني انخفا�ض
كفاءة الإدارة ،واخلدمات البحثية يف الربنامج ،كما �أ�شارت النتائج �إىل ارتفاع وكفاءة الأداء
الوظيفي للخريجني.
وهدفت درا�سة �صانع وعبداجلواد ومتويل واحلاجي (� )1996إجراء تقييم �شامل للعملية
الأكادميية بجامعة امللك �سعود ،والتعرف على �أهم ال�صعوبات ،وامل�شكالت التي تواجه
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العملية الأكادميية يف جماالت التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وقد �أ�شارت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج منها كفاية ال�ساعات املتطلبة لإجناز قدرات اجلامعة ،وكفاءة
التجهيزات الالزمة للتدري�س اجليد ،وفعالية جلان الأ�ساتذة يف تخطيط مقررات الدرا�سة .مع
وجود تعاون علمي فعال على م�ستوى الأق�سام الأكادميية باجلامعة ،و�أو�ضحت وجود �سيا�سة
وا�ضحة ومعايري حمددة يف اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،مع وجود ق�صور يف عالقة
اجلامعة باملجتمع ومهارات الإر�شاد الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل ق�صور طرق التدري�س التي ت�شجع
على احلوار والتفكري العلمي.
�أما لوي�س و�سميث ) (Lewes & Smith, 1997فقد �أجريا درا�سة حول الغر�ض من
حت�سني اجلودة يف التعليم العايل ،و�أهمية تطبيق اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أهمية مراعاة االرتباط بني النظام التعليمي ،وحاجات الطالب ،واملجتمع،
وو�ضع اخلطط ،والأ�ساليب التي ت�ساهم يف التغلب على م�شكالت النظام التعليمي العايل
ومعاجلة العزلة بني �أق�سام الكليات ،واجلامعة داخل التعليم اجلامعي ،و�أن معايري اجلودة
ال�شاملة تقوم على االلتزام بالتح�سني امل�ستمر ،و�إر�ضاء الطالب ،واملعاجلة الواقعية للبيانات،
مع االحرتام الكامل للأفراد ،وبث الثقة فيهم ،وت�شجيعهم على التعاون.
و�أجرى زاهر ( )2000درا�سة لواقع اجلامعات العربية وامل�رصية يف مطلع الألفية الثالثة-
حتديات وخيارات ،لتقدمي منظور حتليلي نقدي يف �ضوء جمموعة من التحديات ،وقد �أ�شارت
نتائج درا�سته �إىل :انخفا�ض �إنتاجية الدرا�سات العليا من الطالب وارتفاع متو�سط بقاء
الطالب يف الدرا�سات العليا عنها بالن�سبة للمقيدين باملرحلة اجلامعية الأوىل ،والعجز املتزايد
يف �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س .مع وجود كثري من النق�ص يف الإمكانات املادية يف املعامل
واملكتبات مع وجود انف�صال �شديد بني الأق�سام املختلفة واملتناظرة داخل اجلامعة ،مما عاق
حركة التزاوج العلمي بني التخ�ص�صات.
وهدفت درا�سة الب�ستان ( )2000التعرف �إىل واقع برامج الدرا�سات العليا يف جامعة
الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث قام الباحث مبقابلة عمداء جامعة
الكويت ور�ؤ�ساء الأق�سام واملدر�سني فيها للتعرف على �آرائهم بخ�صو�ص برامج الدرا�سات
العليا فيها� .أظهرت النتائج �أن معظم �أفراد العينة ر�أوا �أن �أهداف الدرا�سات العليا ،وهياكلها
التنظيمية و�سيا�سات القبول فيها بحاجة �إىل مراجعة و�إعادة النظر فيها ،و�أظهرت �أن ن�سبة
موافقة متدنية من �أفراد العينة على حمتوى املقررات املطروحة وم�ستوى الإ�رشاف على �أبحاث
الطلبة وفائدتها العملية ،وتنوع �أ�ساليب التقومي .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
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داللة �إح�صائية يف تقديرات �أفراد العينة تبعا للجن�س� ،أو الدرجة العلمية� ،أو التخ�ص�ص� ،أو
�سنوات اخلربة.
وقام عابدين ( )2003بدرا�سة هدفت التعرف �إىل واقع الدرا�سات العليا بجامعة القد�س،
وامل�شكالت التي تعرت�ضها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة فيها .وكانت �أهم
نتائج الدرا�سة �أن تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة لربامج الدرا�سات العليا جاء بدرجة
عالية يف جماالت :الأهداف ،واملحتوى ،وطرائق التعليم والتعلم ،وبدرجة متو�سطة يف
جماالت :التقومي ،واملدر�سني ،وال�سيا�سات مع وجود تباين يف ترتيب بع�ض املجاالت.
واتفاق �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف �أن الت�سهيالت يف برامج الدرا�سات العليا متحققة
بدرجة قليلة .وارتبطت م�شكالت الدرا�سات العليا من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�شكل رئي�سي بغياب الت�سهيالت املادية والبحثية ،ثم �ضعف ارتباطها بحاجات املجتمع
للتنمية ،يف حني ارتبطت من وجهة نظر الطلبة بارتفاع ر�سوم الدرا�سة ،وغياب الت�سهيالت
املادية والبحثية ،وعدم الأخذ ب�آرائهم يف تقييم الربامج واملقررات .كما �أ�شارت النتائج �إىل
انخفا�ض متو�سطات تقديرات الطلبة لربامج الدرا�سات العليا ،واختلفت من حيث ترتيبها
عن ترتيب متو�سطات تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وهدفت درا�سة حممود (� )2004إىل درا�سة واقع جودة وكفاءة برنامج الدرا�سات العليا يف
كلية الرتبية بجامعة حلوان ،ومعرفة العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى تلك الكفاءة .وقام بتطبيق �أداة
الدرا�سة على �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل :وجود اختالفات
دالة بني �آراء عينة الدرا�سة ب�ش�أن العوامل امل�ؤثرة يف انخفا�ض كفاءة الدرا�سات العليا ،وخربة
�أفراد العينة ومتر�سهم يف مهام البحث العلمي ووجود اتفاق ب�ش�أن بع�ض العوامل امل�س�ؤولة عن
انخفا�ض م�ستوى كفاءة الدرا�سات العليا ،وهناك فروق يف الآراء تعزى الختالف ال�شعبة
التي يدر�س فيها الطالب ،وم�ستوى �سنوات الدرا�سة ،وك�شفت عن �أبرز العوامل التي ت�ؤدي
�إىل انخفا�ض الكفاءة الداخلية التي كان �أعالها م�شكالت النظام الإداري ،واختالف معايري
التقومي باختالف خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وعدم انتظام الدرا�سة يف بداية الربنامج.
و�أجرى خليفة و�أبو قمر ( )2004درا�سة حول تقومي برامج ماج�ستري الرتبية يف تخ�ص�ص
املناهج وطرق التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ،واقت�رصت عملية التقومي على جامعة
الأزهر ،واجلامعة الإ�سالمية ،وجامعة الأق�صى .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن خريجي
برنامج املاج�ستري يف جامعة الأق�صى را�ضون عن توافر املعايري املطلوبة اخلا�صة بالكفايات
التي يك�سبها الربنامج للطلبة بدرجة متيزه عن برامج جامعتي الأزهر واجلامعة الإ�سالمية ،و�أن
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الربنامج قد حقق الكفايات املطلوبة .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن اجلامعة الإ�سالمية تراعي عند
قبولها الطلبة امللتحقني بربنامج املاج�ستري البنود املت�ضمنة يف معيار التقومي بدرجة متيزها عن
كل من جامعتي الأزهر والأق�صى ،و�أن املحا�رضين الذين يدر�سون يف برنامج املاج�ستري يف
اجلامعة الإ�سالمية �أكرث مراعاة لبنود املعايري اخلا�صة بالتقومي.
و�أجرت الق�سي�س ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل عوائق توظيف البحوث
الرتبوية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية ،وكان جمال العوائق املتعلقة ب�صانعي القرارات الرتبوية هو الأعلى ،يف
حني كان جمال العوائق املتعلقة بالبحوث الرتبوية هو الأدنى ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
تقديرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لعوائق البحوث الرتبوية كان بدرجة مرتفعة ب�شكل عام.
كما �أظهرت النتائج فروق يف عوائق توظيف البحوث الرتبوية وكانت تقديرات جامعة
اخلليل هي الأعلى ،يف حني كانت تقديرات جامعة القد�س هي الأدنى .وكانت تقديرات
الذكور �أعلى من تقديرات الإناث .وحملة الدكتوراه �أعلى من تقديرات حملة املاج�ستري.
�أما تقديرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من ذوي الرتب الأكادميية �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ
م�ساعد ومدر�س فكانت �أعلى من تقديرات املحا�رض.
و�أجرى زيدان ( )2007درا�سة حول واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات العليا يف
الرتبية بجامعة القد�س ،هدفت التعرف �إىل واقع جودة التعليم يف هذه الربامج من وجهة نظر
الطلبة ،والتعرف �إىل الفروق بني املتو�سطات تبعا ملتغريات (اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي) .و�أظهرت النتائج �أن واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات العليا يف الرتبية
بجامعة القد�س كانت بدرجة كبرية ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل اجلن�س والتخ�ص�ص .يف حني هناك فروق بني متو�سطات واقع جودة التعليم يف
برامج الدرا�سات العليا يف الرتبية بجامعة تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة تبني �أن الدرا�سة احلالية تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة يف
اقت�صارها على درا�سة الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،يف
حني هدفت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة لدرا�سة الكفاءة ب�أ�سلوب املقارنة بني اجلامعات العربية
والأجنبية .و�أخرى اقت�رصت على منو �أع�ضاء هيئة التدري�س مهنيا والعوامل امل�ساهمة يف ذلك
و درا�سة جوانب القوة ،وجوانب ال�ضعف ،دون اهتمام بالعوامل امل�ؤثرة يف الدرا�سات العليا،
وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف التو�صل �إىل �أبعاد ومكونات الكفاءة
الداخلية .كما ا�ستفادت يف حتديد البنود التي تو�ضح العوائق التي ت�ؤثر يف كفاءة الدرا�سات
العليا ،ويف حتديد م�شكلة الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للدرا�سة احلالية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
 -1ت�شخي�ص واقع فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة
القد�س.
 -2حتديد �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية
بجامعة القد�س.
 -3التعرف �إىل ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية تبعا للجن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص.
� -4إلقاء ال�ضوء على العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى تلك الكفاءة وفعاليتها ،من خالل وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطلبة الدرا�سات العليا.
 -5التو�صل �إىل منوذج تطويري مقرتح لذلك.
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�أهداف الدرا�سة
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يف ظل الظروف احلالية التي مير بها املجتمع الفل�سطيني ،وما يواجهه من حتديات على
خمتلف الأ�صعدة حمليا و�إقليميا ودوليا ،برز تطوير اجلامعات الفل�سطينية منذ قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل قمة اهتمامات القيادة ال�سيا�سية والرتبوية
باعتبار هذا التطور نقطة البدء ال�سليمة لإعداد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ملواجهة هذه الظروف
والتحديات ،والدخول يف منظومة القرن احلادي والع�رشين ومتغرياته العاملية املعا�رصة.
ونظرا �إىل دور اجلامعة كم�ؤ�س�سة بحثية ،بالإ�ضافة لدورها كم�ؤ�س�سة تعليمية /تعلمية،
و�إىل دورها يف �إيجاد احللول للكثري من م�شكالت املجتمع ،والت�صدي للتحديات القائمة،
ف�إن الدرا�سات العليا تعترب واحدة من الطرائق الرئي�سة للبحث العلمي التي ت�ساهم يف �إعداد
املخت�صني وحل امل�شكالت التنموية يف اجلامعات الفل�سطينية ب�شكل عام.
ويف �ضوء ما تواجهه الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا يف جامعة القد�س من �أزمة جتعلها
ب�صورتها الراهنة ،غري م�ؤهلة ملمار�سة دورها يف مواجهة ال�ضغوط والتحديات امل�ستقبلية مما
يتطلب البحث عن واقعها من حيث فعالية كفاءتها الداخلية ،جاء هذا البحث لدرا�سة واقع
فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية واقرتاح منوذج تطويري
لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س.
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حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -1ما �أهم �أبعاد الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س
من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س؟
 -2هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية باختالف اجلن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص؟
 -3ما العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة
القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
 -4ما النموذج التطويري املقرتح لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية
والنف�سية بجامعة القد�س يف �ضوء نتائج الدرا�سة امليدانية؟
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�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف:
�أن عملية تطوير وحت�سني كفاءة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا تعد مدخال �أ�سا�سيا يف تطوير
التعليم اجلامعي ككل ،لذا ف�إنه توجد حاجة ما�سة لتطوير فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
ثم ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف درا�سة �أهم �أبعاد فعالية
الرتبوية والنف�سية، ،من َّ
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س،
وتوجيه القائمني على الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س للعوامل امل�ؤثرة يف
م�ستوى الكفاءة الداخلية للربنامج .كما �أن �أهمية هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف الك�شف عن
بع�ض جوانب الق�صور يف الأداء اجلامعي على م�ستوى الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا،
مما ي�ساعد يف و�ضع �أ�ساليب العالج لها� ،أي�ضا قد ت�ساهم هذه الدرا�سة يف االرتقاء مب�ستوى
برنامج الدرا�سات الرتبوية العليا بجامعة القد�س.

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

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة .حيث مت ا�ستق�صاء
�آراء وطلبة الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف دائرة الرتبية وعلم النف�س يف جامعة
القد�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جمتمع الدرا�سة
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يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف برامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س والذين يقدر عددهم ب ( )18ع�ضو هيئة
تدري�س )174( ،طالب درا�سات عليا وذلك ح�سب قائمة الطلبة امل�سجلني على الف�صل
الدرا�سي الثاين ( )2008/2007لتخ�ص�صات �إدارة تربوية ،و�أ�ساليب تدري�س ،و�إر�شاد
تربوي ونف�سي ،و�صحة نف�سية وجمتمعية.

�أداة الدرا�سة

قام الباحثان بت�صميم ا�ستبانة وذلك من خالل االطالع على الأدب النظري املت�صل
مبو�ضوع الدرا�سة من خالل امل�صادر واملراجع املتي�رسة والدرا�سات ال�سابقة التي ا�ستفادت
منها الدرا�سة احلالية يف بع�ض جوانبها خا�صة درا�سة (حممود )2004 ،ودرا�سة (عابدين،
 ،)2003ودرا�سة (خليفة ،و�أبو قمر ،)2004 ،ودرا�سة (زيدان ،)2007 ،وتتكون الأداة
من ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بطالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا و�أع�ضاء
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�أنثى
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
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املتغري

العدد
41
45
74
12
22
31
21
12

الن�سبة املئوية
47.7
52.3
86.0
14.0
25.6
36.0
24.4
14.0

املجموع
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س واحلالة الأكادميية والتخ�ص�ص.
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تتكون عينة الدرا�سة من ( )12ع�ضو هيئة تدري�س و( )74طالبا من طلبة الدرا�سات العليا
يف دائرة الرتبية وعلم النف�س يف جامعة القد�س مت اختيارهم بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية،
ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س واحلالة الأكادميية والتخ�ص�ص.
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هيئة التدري�س ،بجامعة القد�س.
الق�سم الثاين :ا�ستق�صاء �آراء طالب الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س.
الق�سم الثالث :ا�ستق�صاء �آراء طالب الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف العوامل
امل�ؤثرة يف فعالية كفاءة برنامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س.

�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها

اعتمد الباحثان على �صدق املحكمني للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة ،حيث عر�ضت الأداة
على ع�رشة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة .وكانت ا�ستجابات املحكمني ت�شري �إىل �أن
الفقرات �صاحلة وتقي�س فعال ما �أعدت من �أجل قيا�سه� .أما فيما يتعلق بثبات اال�ستبانة فقد مت
التحقق من ثبات الأداتني بفح�ص االت�ساق الداخلي لفقرات الأداة بح�ساب معامل كرونباخ
�ألفا (  )Cronbach Alphaعلى عينة الدرا�سة الكلية حيث بلغت قيمة الثبات ( )%92ملقيا�س
واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف حني بلغت ( )%94ملقيا�س
العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية .وبذلك تتمتع الأداتان
بدرجة عالية من الثبات.

ت�صميم الدرا�سة

املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س ،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص.
املتغري التابع :واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية والعوامل امل�ؤثرة يف
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية.

املعاجلة الإح�صائية

من �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة والتحقق من فر�ضياتها املختلفة ،ا�ستخدم الباحثان
برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللو�صول �إىل النتائج حيث مت ا�ستخدام
املعاجلات التالية:
 -1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية واختبار ) (T- testملجموعتني م�ستقلتني.
 -2اختبار حتليل التباين الأحادي ) (ANOVAواختبار �شيفيه للمقارنات البعدية.
 -3معادلة �ألفا -كرونباخ حل�ساب الثبات.
وللتعرف �إىلتقديرات �أفراد العينة وفق قيمة املتو�سط احل�سابي مت اعتماد املقيا�س التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
درجة عالية� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ترتاوح من (.)5 -3.50
درجة متو�سطة� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي حم�صورة بني(.)3.49 -2.50
درجة منخف�ضة� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي ترتاوح بني (.)2.49-1
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،هو
بعد “تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.34وبعد “طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.34يف حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا “اخلدمات
املكتبية والبحثية” مبتو�سط ح�سابي قدره ( )3.27و(تقومي الطلبة والربنامج” مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.00و�أن الدرجة الكلية لواقع فعالية الكفاءة الداخلية كانت متو�سطة ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للأداة ( )3.25مع انحراف معياري

f
`

البعد
تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع
طرق التدري�س والتقنيات احلديثة
تقومي الطلبة والربنامج
اخلدمات املكتبية والبحثية
الدرجة الكلية

العدد
86
86
86
86
86

املتو�سط
احل�سابي
3.34
3.34
3.27
3.00
3.25

االنحراف
املعياري
0.61
0.64
0.59
0.64
0.54

الدرجة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

```Y

اجلدول رقم ()2
الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأهم �أبعاد فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا بجامعة القد�س والدرجة الكلية
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا
الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأهم
�أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة
القد�س من حيث :تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع واخلدمات املكتبية والبحثية،وطرق
التدري�س والتقنيات احلديثة ،وتقومي الطالب والربنامج ،والدرجة الكلية ،من وجهة نظر
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول رقم (.)2

`¡U

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

``¿

2010 000```e
-2

واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
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( ،)0.54وهذا يتفق مع ما ك�شفت عنه نتائج درا�سة �صانع و�آخرون ( )1996ولوي�س
و�سميث ) (Lewes & Smith, 1997وزاهر ( ،)2000يف حني اختلفت مع درا�سة علي
( )1995وعابدين ( .)2003ويف�رس الباحثان ذلك بعودته �إىل �أن الكفاءة الداخلية النوعية
للنظام اجلامعي �إيجابية وتعد حم�صلة لتفاعل عوامل عديدة مرتابطة منها ما هو مادي ومنها
ما هو ب�رشي فتلبيتها حلاجات الطلبة واملجتمع تعترب من �ضمن �أولويات جامعة القد�س،
التي ت�سعى دائما للبحث عما هو منا�سب للمجتمع من تخ�ص�صات وحاجات خمتلفة ،وبناء
عليه تقوم بطرح ما هو منا�سب للطلبة ليتالءم مع حاجة املجتمع ،ولتحقيق ذلك البد من
توفري طرق التدري�س والتقنيات احلديثة ،حيث ت�سعى جامعة القد�س لفتح عالقات �رشاكة مع
العديد من اجلامعات املتطورة ،كما تهتم مبا هو جديد� ،إال �أنه وعلى الرغم من كل ذلك ف�إن
تق�صريا يف طريقة التقييم للطلبة والربنامج ،رغم حماولة اجلامعة ا�ستقدام �أف�ضل �أ�ساليب
هناك
ً
التقومي املعمول بها ،وكما ذكر الباحثان ف�إنه كلما تفاعلت العوامل املادية مع العوامل الب�رشية
يف �ضوء جودتها حققت الأهداف الرتبوية للنظام التعليمي ،وحققت �أعلى م�ستوى كفاءة
داخلية له� .إال �أن جامعة القد�س وح�سب ما تظهر النتائج تعاين من �ضعف يف اخلدمات
املكتبية والبحثية ،وهذا يعود �إىل عدم قدرة اجلامعة على توفري مكتبة علمية متقدمة ،ب�سبب
�ضعف الإمكانات املادية للجامعة.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف
اجلن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الثالثة التالية:
 .1هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف اجلن�س؟
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار ت ( ،)test-tكما هو وا�ضح يف اجلدول
رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ت ( )test-tللفروق يف املتو�سطات احل�سابية الكلية لواقع
فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا تب ًعا ملتغري اجلن�س
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تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )3أنه ال يوجد اختالف يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا باختالف اجلن�س ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الذكور ( )3.23يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الإناث ) .)3.28واتفقت مع درا�سة الب�ستان
( )2000وزيدان ( )2007وعابدين ( .)2003ويرى الباحثان �أن عدم وجود اختالف
يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا تبعا ملتغري اجلن�س قد يعود �إىل �أن كال اجلن�سني ينتمي
ثم ف�إن اجلميع خا�ضع لنظام تعليمي واحد،
�إىل جمتمع واحد متمثل يف جامعة القد�س ،ومن َّ
و�أي�ضا ال يوجد اختالف يف املناهج والأ�ساليب املتبعة بني جن�س و�آخر ،فاجلميع يتعر�ض
لنف�س املناهج ونف�س الأ�ساليب يف التعليم والتدري�س.
 -2هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف احلالة الأكادميية
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار ت ( ،)test-tكما هو وا�ضح يف اجلدول رقم (.)4

½

الدرجة الكلية

0.382-

84

0.703
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تقومي الطلبة والربنامج

0.430-

84

0.669
10

f
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طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة

0.615-

84

0.540

```Y

اخلدمات املكتبية
والبحثية

0.518-

84

0.606
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تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع

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

41
45
41
45
41
45
41
45
41
45

0.516

84

0.607

`¡U

الأبعاد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.38
3.31
2.96
3.03
3.30
3.38
3.24
3.29
3.23
3.28

االنحراف
املعياري
0.64
0.59
0.61
0.67
0.56
0.71
0.60
0.59
0.51
0.57

قيمة ت
املح�سوبة

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية
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اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار ت ( )test-tللفروق يف املتو�سطات احل�سابية الكلية
لواقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا تب ًعا ملتغري احلالة الأكادميية
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اخلدمات املكتبية
والبحثية
طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة
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تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع

طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س

تقومي الطلبة
والربنامج
`d G h ``Ç`»`d G
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الأبعاد

احلالة الأكادميية
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الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف قيمة ت درجات الداللة
العدد احل�سابي املعياري املح�سوبة احلرية الإح�صائية
0.62
3.31
74
0.233
84
1.2030.53
3.54
12
0.64
3.01
74
0.632
84
0.480
0.64
2.91
12
0.67
3.34
74
0.946
84
0.068
0.42
3.33
12
0.59
3.24
74
0.267
84
1.1180.57
3.44
12
0.55
3.24
74
0.650
84
0.4560.47
3.32
12

تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )4أنه ال يوجد اختالف يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا تب ًعا ملتغري احلالة الأكادميية ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الطلبة ( )3.24يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ) .)3.32ويف�رس الباحثان
�أن عدم وجود اختالف قد يعود �إىل طبيعة التداخل بني ع�ضو التدري�س والطالب ،حيث �إنّ
الطالب يتلقى تعليمه داخل حرم اجلامعة ويتم تزويده بالأفكار واملعلومات التي يحملها
ع�ضو هيئة التدري�س الذي يفر�ض يف بع�ض الأحيان على طالبه ال�سري �ضمن خطة معينه ،ومن
ثم فان الطالب وع�ضو هيئة التدري�س لديهم نف�س الدرجة تقريبا من ر�ؤيتهم نحو الكفاءة
َّ
الداخلية.
 -3هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف اجلن�س ،واحلالة الأكادميية،
والتخ�ص�ص؟
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج الباحثان املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()5
الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لواقع فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص

الأبعاد
تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
5.467
26.661
32.127

درجات
احلرية
3
82
85

متو�سط
املربعات
1.822
0.325

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

5.605

**0.002
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اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAللفروق يف درجات
واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص

¡``
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص .ولفح�صها مت ا�ستخراج نتائج
حتليل التباين الأحادي كما هو وارد يف اجلدول رقم (.)6
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الدرجة الكلية

½

تقومي الطلبة والربنامج
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f
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طرق التدري�س والتقنيات
احلديثة
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اخلدمات املكتبية والبحثية
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تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع

`¡U

الأبعاد

مكان ال�سكن
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي

العدد
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12

املتو�سط احل�سابي
3.41
3.61
2.98
3.17
2.93
3.37
2.71
2.62
3.36
3.65
2.96
3.17
3.31
3.63
2.77
3.12
3.27
3.58
2.86
3.05

االنحراف املعياري
0.78
0.46
0.55
0.33
0.68
0.55
0.53
0.45
0.73
0.64
0.42
0.36
0.58
0.52
0.42
0.40
0.60
0.47
0.37
0.29
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اخلدمات املكتبية
والبحثية
طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة
تقومي الطلبة والربنامج
الدرجة الكلية

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

الأبعاد

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

جمموع
املربعات
7.936
27.446
35.383
6.497
28.727
35.224
9.505
20.527
30.032
7.109
18.219
25.329

درجات
احلرية
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

متو�سط
املربعات
2.645
0.335

7.904

**0.000

2.166
0.350

6.182

**0.001

3.168
0.250

12.657

**0.000

10.666

**0.000

2.370
0.222

من القراءة املت�أنية للجدول رقم ( )6تبني للباحثني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ) )0.05≤ αيف متو�سطات واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،وقد كانت الفروق يف الدرجة الكلية لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،وكذلك وجود فروق يف خمتلف الأبعاد ،حيث بلغت
قيمة (ف= )10.666عند م�ستوى الداللة ( )0.000على الدرجة الكلية لواقع فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،وملعرفة م�صدر الفروق واختبار اجتاه الداللة
قام الباحثان با�ستخدام اختبار( )Scheffeوكانت نتائج هذا االختبار كما هي يف اجلدول
رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ( )Scheffeملعرفة اجتاه الداللة يف الدرجة لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص،
وكذلك يف خمتلف الأبعاد تبعا ملتغري التخ�ص�ص
الأبعاد
تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع
اخلدمات املكتبية والبحثية

التخ�ص�ص
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س

�إدارة
تربوية

�أ�ساليب
تدري�س
0.2023-

�إر�شاد
تربوي
0.4300
*0.6324

�صحة
نف�سية
0.2382
0.4406
0.1918-

0.4405-

0.2198
*0.6604

0.3190
*0.7596

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()7
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ت�شري املعطيات الثنائية البعدية يف اجلدول رقم (� )7أن الفروق يف واقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،على بعد تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع وبعد اخلدمات املكتبية والبحثية وبعد طرق التدري�س والتقنيات احلديثة
كانت بني املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني يف (�إر�شاد نف�سي وتربوي).
ول�صالح املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) ،يف حني كانت يف بعد تقومي الطلبة والربنامج
والدرجة الكلية بني املتخ�ص�صني يف (�إدارة تربوية و�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني
يف (�إر�شاد نف�سي وتربوي) ول�صالح املتخ�ص�صني يف (�إدارة تربوية) .وبني املتخ�ص�صني يف
(�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني يف (�صحة نف�سية) واملتخ�ص�صني يف (�صحة نف�سية).
واختلفت مع درا�سة الب�ستان ( )2000واتفقت مع درا�سة حممود ( .)2004ويرى الباحثان
�أن املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) يتم تزويدهم مب�ساقات تعليمية خمتلفة عما هو احلال يف
باقي التخ�ص�صات الأخرى حيث تركز خطة هذا التخ�ص�ص على تدريب الطلبة على �أ�ساليب
متنوعة من التدري�س ،وتعطي فر�صة �أكرب لالهتمام مبجال البحث العلمي ،كما �أن غالبية طلبة
�أ�ساليب التدري�س ينحدرون يف العادة من تخ�ص�صات علمية� ،سواء ريا�ضيات �أو علوم �أو غري
ذلك ،ويف الوقت نف�سه جند �أن املتخ�ص�صني يف �إدارة تربوية هم �أكرث قدرة على تقييم الطلبة
والربنامج ،وذلك �أي�ضا يعود لطبيعة تخ�ص�صهم حيث يهتم بدرجة كبرية ب�أ�ساليب التقييم

½

الدرجة الكلية

0.3110-

*0.4113
*0.7223

0.2218
*0.5328
0.1895-

10

f
`

تقومي الطلبة والربنامج

0.3121-

*0.5453
*0.8574

0.1900
*0.5021
0.3553```Y

طرق التدري�س والتقنيات
احلديثة

0.2985-

0.3995
*0.6980

0.1837
0.4822
0.2158-

`d G h ``Ç`»`d G

اخلدمات املكتبية والبحثية

�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية

�أ�ساليب
تدري�س

`¡U

الأبعاد

التخ�ص�ص

�إدارة
تربوية

�إر�شاد
تربوي

�صحة
نف�سية
0.0992
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للأفراد ،لكون غالبية الدار�سني يف مثل هذا التخ�ص�ص توكل �إليهم مهمة �إدارة الأفراد.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأهم العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا بجامعة القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك كما هو وا�ضح يف
اجلدول رقم (.)8
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اجلدول رقم ()8
الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأهم العوامل امل�ؤثرة
يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س
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د� .سهري ال�صباح ،د .بهاء ال�سرطاوي

م

الفقرة

العدد

1

عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة �أ�سابيع من بدئها.
تخفيف �أع�ضاء هيئة التدري�س من مو�ضوعات املقررات مقابل عدم
االنتظام يف التدري�س.
قلة امل�ساعدة العلمية التي يقدمها امل�شرف للطالب.
يفتقر �أع�ضاء هيئة التدري�س للتجديد يف مقرراتهم و�أ�ساليب تدري�سهم.
تفتقر الدرا�سات العليا �إىل خطة وا�ضحة ب�ش�أن برنامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا.
اختيار طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتم وفق معايري علمية
حمددة.
يفتقر �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
التدري�س.
جلوء �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل �أ�سلوب الإلقاء فقط.
ال توجد خطط وا�ضحة لدى الدوائر الرتبوية والنف�سية العليا لتحديد
مو�ضوعات بحوث املاج�ستري.
عملية االختبارات لقبول طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا �شكلية
وغري فعالة.
توزيع الطالب على التخ�ص�صات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتنا�سب مع
قدراتهم.
عدم توافر �أع�ضاء هيئة تدري�س م�ؤهلني يف كافة التخ�ص�صات .
عدم م�سح حاجات املجتمع قبل قبول خطط �أبحاث الطالب.
عدم توافر و�سائل تعليمية حديثة ت�ستخدم يف املحا�ضرات.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية من �سطحية التوجيهات التي
يقدمها امل�شرفون على بحوثهم.

86

املتو�سط
احل�سابي
3.31

االنحراف
املعياري
1.24

86

3.26

1.12

86
86

3.11
2.98

1.09
1.06

86

2.88

1.01

86

2.84

1.02

86
86

2.83
2.77

1.09
1.12

86

2.77

1.11

86

2.76

1.09

86

2.74

0.94

86
86
86

2.67
2.66
2.60

1.16
1.04
1.16

86

2.59

1.13

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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86

2.26

0.93

86

2.15

0.98

22
23
24

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أهم العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س هو (عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة
�أ�سابيع من بدئها) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.31ثم عامل (تخفيف �أع�ضاء هيئة التدري�س من
مو�ضوعات املقررات مقابل عدم االنتظام يف التدري�س) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.26يف
حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا (عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا)
مبتو�سط ح�سابي قدره ( )2.15و(تختلف معايري تقومي طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية
العليا باختالف خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س) مبتو�سط ح�سابي ( .)2.26ويعزو الباحثان
ذلك �إىل عدم توفري املوارد املالية الكافية ل�سري العملية التعليمية دون تعرث ،وعدم توفري الدعم
املايل الكايف لإجراء وتنفيذ البحوث ،وعدم توفري �أجهزة كمبيوتر كافية للطلبة يف خمتربات
احلا�سوب ،وعدم قدرة �شبكة الإنرتنت باجلامعة على تقدمي خدماتها بفاعلية ،وعدم قدرة
مكتبات اجلامعة على تلبية احتياجات الطلبة والأكادمييني بفاعلية ،وهذا بدوره يت�سبب يف
�آثار �سلبية على الكفاءة الداخلية.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما النموذج التطويري املقرتح لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س يف �ضوء نتائج الدرا�سة امليدانية ؟
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2.34
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86

2.39

0.92
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86

2.47

1.05
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86

2.50

1.09
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86

2.51

1.18
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16

حتديد متطلبات برنامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتم وفق
نتائج الدرا�سات والبحوث.
عدم توافر عدد كاف من املدر�سني امل�ؤهلني للإ�شراف على الطالب.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من قلة االطالع على
املرجع احلديثة يف تخ�ص�صاتهم .
عدم توافر رتب علمية كافية من �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك.
يعاين بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س من ق�صور يف التعامل مع امل�صادر
الأجنبية.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من م�شكالت النظام
الإداري بربنامج الدرا�سات العليا فيما يتعلق بالت�سجيل والقبول.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من قلة وندرة الكتب
واملراجع العلمية والدوريات املتخ�ص�صة.
تختلف معايري تقومي طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باختالف
خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س.
عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا.

86

2.59

0.99
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م

الفقرة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري
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 النموذج التطويري املقرتح:حددت الدرا�سة احلالية هدفها الرئي�س يف التعرف على واقع فعالية الكفاءة الداخلية
لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س ،بهدف االرتقاء مب�ستواها من
خالل التو�صل القرتاح منوذج تطويري لأبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات العليا الرتبوية
والنف�سية يف جامعة القد�س من حيث :تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع ،واخلدمات املكتبية
والبحثية ،وطرق التدري�س والتقنيات احلديثة ،وتقومي الطلبة والربنامج ،ومن حيث العوامل
امل�ؤثرة يف فعالية الكفاءة الداخلية .
و�سعيا لتحقيق هذا الهدف تناولت الدرا�سة ما يلي:
� -1أهم م�ؤ�رشات الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة
القد�س.
 -2ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات
العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س باختالف اجلن�س ،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص .
 -3العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة
القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س .
ثم قام الباحثان بتحليل وتف�سري النتائج التي مت التو�صل �إليها من الدرا�سة امليدانية التي
ج�سدت الواقع احلقيقي لفعالية الكفاءة الداخلية ،ومنها مت الك�شف عن العوائق املوجودة يف
الربنامج ،التي ات�سقت بع�ض نتائجها مع ما جاءت به بع�ض الدرا�سات ال�سابقة.
وعلى �ضوء ذلك كان من ال�رضوري التو�صل �إىل منوذج تطويري مقرتح قابل للتطبيق،
يف حدود ما ميكن �أن يكون متاحا ،قادر على مواجهة تلك العوائق� ،سعيا لالرتقاء مب�ستوى
فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س ،حتى
حتقق �أهدافها الرتبوية املن�شودة ب�صورة �أكرث فاعلية .مبعنى �أن نتائج الدرا�سة امليدانية كانت
مبثابة ال�سبيل الذي اهتدى به الباحثان يف و�ضع النموذج التطويري املقرتح للدرا�سة ،ويف
حتديد م�سارات احلركة نحو تنفيذه و�إجنازه ب�شكل �أف�ضل لزيادة فاعليته .
وميكن حتديد �آليات و�ضع النموذج التطويري املقرتح يف اخلطوات التالية:
�أوال :حتديد الهدف اال�سرتاتيجي من و�ضع النموذج التطويري املقرتح .
ثانيا :حتديد الإطار العام الذي ينطلق منه النموذج التطويري املقرتح ،الذي يو�ضح امل�ؤ�رشات
العامة والأ�س�س والركائز التي يبنى عليها النموذج املقرتح ،وهي ت�ستخل�ص من الإطار
النظري للدرا�سة .

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ثالثا :حتديد م�ؤ�رشات الواقع ،وهي ت�ستخل�ص من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة امليدانية .
فالهدف اال�سرتاتيجي من النموذج التطويري املقرتح هو جعل برنامج الدرا�سات العليا
الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س �أكرث فاعلية من خالل الأبعاد التي مت قيا�سها ،والعوامل
امل�ؤثرة يف فعالية تلك الكفاءة الداخلية .مبعنى توافر اخل�صائ�ص الالزمة من عنا�رص مادية وغري
مادية حتى ي�صبح برنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س مناخا منا�سبا
لتدعيم العملية الرتبوية والنف�سية التي من �ش�أنها تكوين نخبة من الكفاءات قادرة على التميز
والإبداع .
وميكن حتقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي من خالل مرحلتني هما:
املرحلة الأوىل :وتنطلق من املا�ضي �إىل احلا�رض ،مبعنى �أنها تركز على عنا�رص وم�شكالت
الواقع ،وفيها يتم ا�ستخال�ص �أهم امل�شكالت من نتائج الدرا�سة امليدانية.
املرحلة الثانية :تتجه نحو امل�ستقبل ،مبعنى �أنها تركز على عنا�رص وتوجهات ميكن حتقيقها يف
امل�ستقبل .
�أما الأ�س�س التي يبنى عليها النموذج التطويري املقرتح فقد انطلقت من الأدبيات الرتبوية
التي ا�سرت�شدت بها الدرا�سة احلالية و�أهمها :
 -1تعترب الدرا�سات العليا الأ�سا�س يف بناء جمتمعات املعرفة على اعتبار �أنها �أحد �أبرز
املرتكزات التي تعتمدها اجلامعات لال�ستجابة �إىل احتياجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية فيه
من حيث اجلودة ،والكفاءة ،والتنوع .
 -2تكمن قيمة اجلامعة وتفوقها على م�ستوى اجلامعات املناظرة لها يف قوة برامج الدرا�سات
العليا فيها.
� -3إن التطورات والتغريات املت�صارعة التي ي�شهدها املجتمع الفل�سطيني اليوم تلقي بظاللها
على التعليم العايل ب�شكل عام ،والدرا�سات العليا ب�شكل خا�ص ،وتفر�ض عليها حتديات
كبرية لتحقيق التنمية ال�شاملة .
 -4تتمثل �أهداف الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س ب�إعداد وت�أهيل الطلبة يف التخ�ص�صات
املختلفة التي تخدم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وتدريب الطلبة على عمليات البحث العلمي،
وتطوير قدرات كل من له عالقة بالرتبية والتعليم .
 -5وجود م�شكالت عديدة واجهت برامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س متثلت
يف ق�صور الكفاءة اخلارجية والداخلية ،وعدم تال�ؤم خمرجاتها مع احلاجات التنموية،
واالقت�صادية ،والعلمية ،والثقافية.
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 -6احلكم على الكفاءة النوعية لربامج الدرا�سات العليا من خالل:
 تقومي طالب الدرا�سات من حيث مهاراتهم ،وقدراتهم البحثية ،ومدى قدرتهم علىحتمل م�سئولية التعلم امل�ستقل.
 تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س من حيث القدرة على تخطيط برامج الدرا�سات العليا ومقرراتهاومدى القدرة على حتقيق الأهداف وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التكنولوجية يف التعليم .
 مدى مالءمة نظام الدرا�سات العليا حلاجات املجتمع امل�ستقبلية ،ومدى التعاون بني برامجالدرا�سات العليا ومراكز البحث الأخرى ذات العالقة.
�أما بالن�سبة مل�ؤ�رشات الواقع فهي ت�ستخل�ص من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة امليدانية
من حتليل الواقع القائم ،وذلك طبقا لأداة الدرا�سة اخلا�صة بالأبعاد ،و�أداة الدرا�سة اخلا�صة
بالعوامل امل�ؤثرة يف فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف
جامعة القد�س.
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية متكن الباحثان من اقرتاح منوذج تطويري
قد ي�ؤدي لتطوير وحت�سني م�ستوى الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا
بجامعة القد�س وهو:
 مراجعة �أهداف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س مراجعةجذرية.
 الرتكيز على ربط برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ب�أهدافوتوجهات املجتمع الفل�سطيني وق�ضاياه.
 تطوير مكتبة اجلامعة املركزية وتزويدها ب�أحدث امل�صادر والدوريات الالزمة لطالبالبحث العلمي يف التخ�ص�صات الرتبوية والنف�سية.
 �إن�شاء مكتبة متخ�ص�صة للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س،يف الإدارةالرتبوية ،والأ�ساليب وطرق التدري�س،والإر�شاد الرتبوي،وال�صحة النف�سية.
 توفري اخلدمات البحثية ال�رضورية للباحثني مبا فيها �إجراء العمليات البحثية الإح�صائيةداخل �أق�سام الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة.
 حتديد معايري متقدمة الختيار طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة. و�ضع معايري للإ�رشاف العلمي على طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة. عقد برامج تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س لتنمية مهاراتهم يف ا�ستخدام تقنيات حديثة يفتدري�س مقررات برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 و�ضع برامج حمددة لتقييم م�ستوى طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا. �إ�رشاك �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب يف تقييم كفاءة برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سيةالعليا.
 ت�صميم خريطة بحثية لكل تخ�ص�ص توجه طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا نحومو�ضوعات البحث العلمي املهمة وال�رضورية
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وو�صوال �إىل حت�سني الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ،يرى
الباحثان �رضورة �أن يجري التطوير �ضمن اجتاهات ثالثة هي:
�أوال :ت�شكيل جلنة دائمة لتقييم فعالية الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،وفق ال�شروط التالية:
 -1تتبع هذه اللجنة مبا�رشة عميد الدرا�سات العليا ،مع منحها �صالحيات كاملة يف جمال
التقييم ،واقرتاح التجديدات املنا�سبة.
 -2تتكون اللجنة من جمموعة من الأكادمييني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة،
وتت�شكل من داخل �أق�سام الدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،ومن �أق�سام �أخرى باجلامعة.
 -3تتوىل اللجنة مهام مراقبة و�ضبط مدى قيام �أع�ضاء هيئة التدري�س بتنفيذ العمليات والربامج
التعليمية ،ون�رش ثقافة الكفاءة الداخلية والرتويج لها مبختلف الو�سائل يف الأق�سام الرتبوية
والنف�سية باجلامعة ،وحتدد امل�شكالت وتقرتح احللول ،وتتابع عمليات التح�سينات امل�ستمرة
للكفاءة الداخلية ،وتنفيذ �إجراءات التقييم الذاتي ف�صليا و�سنويا.
 -4وميكن حتديد جمموعة �أخرى من املهام تناط بلجنة الكفاءة الداخلية منها:
 ر�سم ال�سيا�سة العامة للكفاءة الداخلية يف الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعةوالإ�رشاف على تنفيذها.
 دعم وم�ساندة �أية جهود تبذل لتطبيق الكفاءة الداخلية من خالل تبني برامج تدريبيةلتطبيق الكفاءة الداخلية يف مراحلها املختلفة.
 التو�صية ب�إقرار برامج لتحفيز ومكاف�أة �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف تطبيق الكفاءةالداخلية يف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا .
 تن�سيق �إعداد الربامج الأكادميية (الرتبوية والنف�سية) اجلديدة  ،وتخطيط املناهج الدرا�سيةعلى �أ�س�س تربوية حديثة.
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 عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف مهارات التدري�س ،والتقومي ،والتقنياتالتعليمية يف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ح�سب اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
مقرتح دورات تدريبية يف مهارات التدري�س يف برامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا بجامعة القد�س
املو�ضوع

عدد ال�ساعات

املفردات

طرق و�أ�ساليب التدري�س

12

�أهمية التخطيط ،خطة امل�ساق ،عنا�صر طريقة التدري�س،
ال�شروط الواجب مراعاتها عند القيام بالتدري�س� ،أنواع طرق
التدري�س ،مميزات وعيوب:طريقة املحا�ضرة ،طريقة املناق�شة،
طريقة احلوار ،طريقة حل امل�شكالت ،طريقة اال�ستق�صاء،
االجتاهات العاملية يف التدري�س ،مهارات طرح الأ�سئلة

التقومي

12

مفهوم التقومي وجماالته ووظائفه� ،أدوات التقومي(االختبارات،
املالحظة ،املقابلة)مفهوم االختبارات و�أنواعها و�أعدادها
ومميزاتها ،وعيوبها ،وطرق حت�سينها ،وحتليلها.

6

مفهومها �أهميتها� ،أنواعها ،تدريب عملي على ا�ستخدامها مثل:
جهاز عر�ض ال�شفافيات ،جهاز عر�ض ال�شرائح ،جهاز عر�ض
الأفالم الثابتة ،التلفزيون التعليمي،والفيديو،واحلا�سوب
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التقنيات التعليمية

ثانيا :باجتاه تعزيز البحث العلمي،يقرتح الباحثان ما يلي:
 تخ�صي�ص موازنة للبحث العلمي يف املجال الرتبوي والنف�سي باجلامعة. تركيز الأبحاث خلدمة �أهداف التنمية الفل�سطينية وامل�ساعدة يف حل م�شكالتها،وامل�شكالت الرتبوية واالجتماعية الأخرى.
ثالثا :باجتاه التعاون والتن�سيق ،يقرتح الباحثان ما يلي:
 التن�سيق بني برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،ومثيالتها يفاجلامعات الفل�سطينية الأخرى ،ووزارتي الرتبية والتعليم العايل ،والتخطيط،يف املقررات،
والربامج ،والأبحاث.
 تعريف �سوق العمل بالأق�سام الرتبوية وبراجمها الدرا�سية و�شهاداتها وم�ؤهالت وخريجيهاوخرباتهم ،من �أجل �إيجاد فر�ص عمل جديدة وا�ستيعاب اخلريجني اجلدد.
 العمل على �إ�رشاك �سوق العمل الفل�سطيني يف حتديد خمرجات العملية التعليمية يف املجالالرتبوي والنف�سي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املراجع
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�أبو �سمرة ،حممد ( .)2007ا�ستقراء واقع الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية واالرتقاء
بها �إىل ما يلبي حاجات حتقيق التنمية ال�شاملة .بحوث امل�ؤمتر الثالث الحتاد نقابات �أ�ساتذة
وموظفي اجلامعات الفل�سطينية :اجلودة والتميز واالعتماد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
جامعة القد�س ،املجلد الأول� 5-4 ،أبريل 2007م.
الب�ستان� ،أحمد ( .)2000واقع برامج الدرا�سات العليا يف جامعة الكويت من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س .املجلة العربية للعلوم الإن�سانية.52-37 ،)70(18 ،
بق�شان ،فاطمة ( .)1993قيا�س فاعلية برامج الدرا�سات العليا الرتبوية باجلامعات ال�سعودية با�ستخدام
منهج حتليل املنفعة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
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واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية مبدار�س
مديرية تربية �إربد الأوىل
�أ .معاذ خالد الرما�ضنة
ق�سم املناهج -كلية الرتبية
جامعة الريموك

د .لطفي حممد اخلطيب
ق�سم املناهج -كلية الرتبية
جامعة الريموك
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة اىل معرفة درجة ا�ستخدام املعلمني والطلبة للإنرتنت يف الأن�شطة
املدر�سية يف املدار�س الثانوية التابعة ملديرية تربية �إربد الأوىل ،ولتحقيق ذلك اختار
الباحثان عينتني ،الأوىل للمعلمني واملعلمات تكونت من ( )117معلما ومعلمة بتخ�ص�صي
اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية ،يف حني تكونت عينة الطلبة من ( )519طالبا وطالبة
من طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي والأدبي من املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد
الأوىل ،وقد قام الباحثان بجمع البيانات من خالل ا�ستبانتني الأوىل للمعلمني والثانية
للطلبة.
وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن املعلمني واملعلمات ي�ستخدمون الإنرتنت يف الأن�شطة
املدر�سية من �أجل الإطالع على املوا�ضيع الثقافية املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل �إر�شاد الطلبة
�إىل بع�ض املواقع الإلكرتونية املفيدة واملتعلقة بان�شطتهم املدر�سية .وقد بلغت ن�سبة الطلبة
الذين ي�ستخدمون الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ( ،)%62.5وقد تركزت ا�ستخدامات الطلبة
يف االطالع على املوا�ضيع املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل االحتفاظ بعناوين بع�ض املواقع
املفيدة ،والقيام بالواجبات املدر�سية من خالل الإنرتنت� .إن بطء �شبكة الإنرتنت ،والكلفة
الزائدة لإ�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة ،كانت من اهم العوائق التي حتول دون ا�ستخدام
املعلمني والطلبة الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية.
وقد �أو�صى الباحثان ب�رضورة العمل على توفري خدمات الإنرتنت للمعلمني واملعلمات
والطلبة على حد �سواء يف كافة املدار�س الثانوية التابعة ملديرية تربية �إربد الأوىل ،والعمل
على �صيانة �شبكات الإنرتنت ب�شكل دوري ل�ضمان جودة اخلدمة.
الكلمات املفتاحية :الأن�شطة املدر�سية ،واقع ا�ستخدام االنرتنت ،عوائق ا�ستخدام الإنرتنت ،خدمات
الإنرتنت.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2008/9/4 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/12/22 :م
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The purpose of this study was to investigate internet use in activities by
teachers and students in secondary schools. The sample consisted of (117)
teachers in the area of Islamic education and Arabic language teachers and
(519) first grade secondary students. The researcher collected data using two
questionnaires, one for teachers and the other for students. The results indicated that:
Teachers using internet in school activities for getting information about
various cultural topics, and to advice students in regard of some useful electronic sites that dealing with their school activities. Students’ use of the internet focused on getting information about some web sites given by their teachers. The slowness of the internet and its great cost outside the school were the
most important obstacles that students and teachers face in using the internet
in schools activities.
The researcherers recommended to provide the internet services for both
teachers and students in all secondary schools. Periodical maintenance for
the internet and computers must done, in order to have a good quality of the
services provided.
Key words: school activities, obstacles in using the internet, reality in using the internet, internet services
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د .لطفي اخلطيب� ،أ .معاذ الرما�ضنة

واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية مبدار�س
مديرية تربية �إربد الأوىل
د .لطفي حممد اخلطيب
ق�سم املناهج -كلية الرتبية
جامعة الريموك

املقدمة

�أ .معاذ خالد الرما�ضنة
ق�سم املناهج -كلية الرتبية
جامعة الريموك

�شهد الن�صف الثاين من القرن الع�رشين تطورات وا�سعة طالت خمتلف املجاالت العلمية
والتكنولوجية والرتبويةّ ،
ولعل من �أبرز هذه التطورات ما كان متعلق ًا بو�سائل االت�صاالت،
وما �أحدثته من �أثر كبري يف خمتلف نواحي احلياة ،ولقد �أ�صبح هذا الع�رص بحق ع�رص التطور
املت�سارع يف االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،فمنذ ظهور هذه الو�سيلة والعامل اليوم يختلف
عن عامل الأم�س وذلك لدخول الإنرتنت �شتى جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية
والإعالمية والتعليمية وغريها ،كيف ال وهي ال�شبكة التي تربط العامل كله ك�أنه قرية �صغرية،
وت�ؤمن االت�صال بني الأفراد واجلماعات لتبادل اخلربات املهنية والتقنية يف خمتلف جماالت
احلياة ،وت�ساعد على ن�رش البحوث والتقارير وامللخ�صات يف �أماكن كثرية ومتنوعة على هذه
ال�شبكة.
ومتثل الإنرتنت �إحدى التقنيات العلمية احلديثة ،حيث بد�أت هذه ال�شبكة يف الواليات
املتحدة الأمريكية عام 1969م ،وذلك عندما تبنت وزارة الدفاع الأمريكية بناء �شبكة
حوا�سيب خا�صة بها تقوم بدعم الأبحاث الع�سكرية ،و ّمت ا�ستحداث ق�سم م�س�ؤول عن
تلك ال�شبكة �أطلق عليه ا�سم وكالة م�رشوعات البحوث املتقدمة (Advanced Research
 )Progects Agencyوباخت�صار �شبكة �أربا ) ،(ARPAnetو ّمت ذلك بالتعاون مع �أربع
جامعات �أمريكية مزودة ب�أحدث التقنيات ،و�أ�صبحت �شبكة �أربا ) (ARPAnetت�شكل
هيك ً
ال �أ�سا�سي ًا للإنرتنت (الهر�ش وغزاوي ،ويامن.)2003 ،
وقد تطورت االنرتنت تطوراً كبرياً وانتقلت من حيز ال�شبكة املحلية التي تخت�ص ب�أمريكا
وحدها �إىل ال�شبكة التي تربط �أكرث من دولة ،ففي ال�سبعينات من القرن الع�رشين ّمت �أول ربط
ل�شبكة �أربا بالأقمار ال�صناعية بني �أمريكا و�أوروبا وظهور الربيد الإلكرتوين :وهو خدمة
كتابة الر�سائل وتبادلها بني امل�شرتكني ب�شبكة الإنرتنت وزاد عدد الأجهزة املرتبطة ب�شبكة
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�أربا ) (ARPAnetبزيادة عدد اجلامعات ومراكز الأبحاث امل�شرتكة فيها حتى و�صل �إىل
( )254جهاز حا�سوب يف ( )72جامعة ومركز بحث ،ويف الثمانينات ّمت ف�صل �شبكة
�أربا  ARPAnetعن االت�صاالت الع�سكرية و�أ�صبحت ت�ستخدم بكرثة يف اجلامعات ومراكز
الأبحاث وبقيت مت�صلة مع ال�شبكات الع�سكرية من خالل برنامج ي�سمى «�أي بي» )(IP
 ،Internet Protocolومن خالل الربنامج «تي �سي بي» )Transmission Control (TCP
مت �إن�شاء ال�شبكة العاملية العنكبوتية )World - (WWW
 ،Protocolويف �أواخر الثمانينات ّ
 Wide - Webيف �سوي�رسا كبداية متوا�ضعة ،وكانت م�سخرة خلدمة الأبحاث العلمية ولتبادل
املعلومات وامللفات بني الباحثني والعلماء ب�رسعة فائقة (الهر�ش و�آخرون.)2003 ،
ومنذ الت�سعينات حتى الآن و�شبكة الإنرتنت يف تطور كبري وم�ستمر؛ فقد دخلت الإنرتنت
�شتى جماالت احلياة االقت�صادية والعلمية والرتبوية والإعالمية و�صارت �رضورة من �رضورات
التقدم العلمي والتكنولوجي وذلك الحتوائها ماليني املعلومات املخزنة بال�صوت وال�صورة
والكلمات املكتوبة ،فقد ذكر �سعادة وال�رسطاوي (� )2003أن عدد م�ستخدمي الإنرتنت
بلغ عام 2000م حواىل ( )460مليون م�ستخدم ،ويتوقع �أن ي�صل العدد �إىل مليارين يف عام
2010م.
مع بداية القرن احلادي والع�رشين كانت الإنرتنت من �أكرث و�سائل االت�صال التعليمية احلديثة
ا�ستعما ٌ
ال وانت�شاراً ،وكانت هذه الكلمة من �أكرث الكلمات العلمية تر ّد ًدا يف خمتلف جمتمعات
العامل وطبقاته ،بعد �أن �أ�صبح للإنرتنت الدور الأكرب يف توفري الكم الهائل من املعلومات
واملعارف بال�صوت وال�صور والكلمات املكتوبة التي ميكن �أن ت�ساعد املعلمني واملعلمات
على �إثراء املنهاج الدرا�سي ،كما ميكن لها �أن ت�ساعد على �صقل �شخ�صية الطلبة من خالل ما
يقومون به من �أن�شطة مدر�سية عن طريق الإنرتنت.
ومن ناحية �أخرى ف�إن الرتبية احلديثة تنظر �إىل الأن�شطة املدر�سية على �أنها متثل جانب ًا من
املكونات الأ�سا�سية للمنهج املدر�سي ،فاملنهج املدر�سي يتكون من جميع اخلربات الرتبوية
التي تهي�ؤها املدر�سة للطلبة داخل املدر�سة وخارجها ,ويف الوقت الذي يهتم فيه املنهج
املدر�سي بتنمية اجلانب املعريف والعملي للطلبة ،تهتم الأن�شطة املدر�سية بتنمية باقي اجلوانب
تعد مهمة لطلبة املرحلة الثانوية ،لأنها ت�سهم يف ا�ستثمار طاقات طلبة
ال�شخ�صية للمتعلم ،فهي ُّ
هذه املرحلة ،وت�سعى نحو �إ�شباع حاجاتهم ال�رضورية من خالل ممار�سة الأن�شطة املختلفة،
وهذا ما يجعل الن�شاط املدر�سي هو ال�سعادة احلقيقية لطلبة هذه املرحلة (املع�شني2002 ،؛
ال�شعيبي.)2004 ،
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وعلى الرغم من الإمكانات الكبرية التي متتلكها الإنرتنت والتي ميكن توظيفها يف خدمة
العملية التعليمية �إال �أن عدداً غري ي�سري من العوائق تواجه املعلمني والطلبة �أثناء ا�ستخدامهم
هذه التكنولوجيا يف التعليم والتعلم ذكرها �سعادة وال�رسطاوي ( )2003وهي:
 -1التحدي التقني املتمثل ب�صعوبة مواكبة التطورات ال�رسيعة املتعلقة بهذه التكنولوجيا
بالإ�ضافة �إىل �ضعف البنية التحتية يف بع�ض الدول.
� -2إجتاهات املعلمني نحو الإنرتنت ك�أداة تعليمية تعلمية :ف�إذا كانت اجتاهات املعلمني نحو
الإنرتنت �سلبية فهذا يعني �أنها تعد عائق ًا من عوائق توظيف الإنرتنت يف التعليم ،وقد يعزى
ذلك لعدم الوعي ب�أهمية الإنرتنت يف التعليم �أو لعدم قدرة املعلم على ا�ستخدام احلا�سوب
والإنرتنت.
 -3خلو الإنرتنت من الرقابة التي جندها يف باقي و�سائل االت�صال وهذا ما يجعل الإنرتنت
�سالح ًا ذا حدين لأنه قد يعر�ض الطلبة �إىل مف�سدة تطغى على ما نرجوه من الإنرتنت من
فائدة.
 -4قلة ا�ستخدام الإنرتنت يف املنهاج املدر�سي :العتقاد بع�ض الرتبويني �أن الكتاب هو حمور
العملية التعليمية و�أن ا�ستخدام الإنرتنت قد يكون على ح�ساب تغطية الكتاب املقرر.
 -5غياب رقابة املعلمني للطلبة �أحيانا فال يعرف املعلم ما �إذا كان املتعلم قد �أجنز واجبه من
خالل الإنرتنت بنف�سه �أم ال.
 -6ظهور الفريو�سات على �شبكة الإنرتنت و�سهولة انت�شارها على م�ستوى العامل وقد تعمل
على �إتالف بع�ض امللفات املهمة.
ويو�ضح ال�ساملي وال�ساملي ( )2005بع�ض الأمور التي ميكن �أن تعوق من انت�شار ا�ستخدام
الإنرتنت يف الوطن العربي التي تتمثل مبا يلي:
� -1ضعف البنية التحتية لل�شبكات املحلية و�أنظمة االت�صاالت الناجت عن قدم �أنظمة
االت�صاالت امل�ستخدمة وعدم وجود خادمات قوية منا�سبة� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود �صيانة �أو
حتديث لل�شبكة.
 -2تباين �أنظمة الكمبيوتر يف املجتمع العربي مما ي�صعب عملية تبادل الر�سائل وامللفات.
م�صدرا متجد ًدا للمعلومات
 -3ندرة وجود مراكز بحوث عربية موثوقة ميكن اعتمادها
ً
على امل�ستوى الإقليمي.
 -4عدم مواكبة تطورات �صناعة احلا�سوب من �صناع القرار يف القطاعات املختلفة.
 -5القلق الذي تبديه بع�ض الدول من انت�شار الإباحية نظرا ل�سهولة و�ضعها على ال�شبكة
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وتداولها مما ي�سبب رد فعل عك�سي لدى بع�ض اجلماعات يف ال�ضغط على امل�ؤ�س�سات
احلكومية لإلغاء هذه اخلدمة.
 -6اخلوف من �أي اخرتاق ل�شبكة معلومات حتوي �أ�رسارا خا�صة ملا قد يتم من ن�رش هذه
الأ�رسار علنا على ال�شبكة �أو ا�ستفادة الغري منها لأغرا�ض التج�س�س.
وعلى الرغم من هذه العوائق التي قد يواجهها املعلمون والطلبة �إال �أنه ميكن للمعلمني
واملعلمات والطلبة اال�ستفادة من اخلدمات الكثرية التي تقدمها الإنرتنت يف العملية التعليمية
والتعلمية �إىل درجة كبرية.
وعند مراجعة الأدب الرتبوي ال�سابق ،وجد عدد من الدرا�سات ذات العالقة بهذه
الدرا�سة ،وقد ّمت عر�ضها من الأقدم اىل الأحدث.
فقد قام البجادي ( )Albejadi, 2000بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى ا�ستخدام معلمي
املدار�س يف والية �أوهايو للإنرتنت يف الن�شاطات ال�صفية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )144معلم ًا ّمت اختيارهم ع�شوائي ًا ،و�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام الإنرتنت
يت�أثر بعدة �أمور �أهمها :توافر التجهيزات الفنية للإنرتنت ،والتكالبف املتعلقة باال�ستخدام،
واجتاهات املعلمني نحو الإنرتنت ،و�أهمية الإنرتنت يف الن�شاطات ال�صفية ،وقدرة املعلمني
على ا�ستخدام الإنرتنت ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �أن هناك �إجتاهات �إيجابية لدى املعلمني نحو
ا�ستخدام الإنرتنت.
�أما درا�سة بوعزة ( )2001فقد هدفت �إىل معرفة واقع �إ�ستخدام االنرتنت من قبل طلبة
جامعة ال�سلطان قابو�س ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )304طالب وطالبة من طلبة
ال�سنة الثانية فما فوق من كليات الهند�سة والعلوم والتجارة والزراعة ،و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن الأن�شطة املتعلقة بالبحث العلمي واالت�صال بالربيد الإلكرتوين احتلت املرتبة الأوىل،
واحتلت خدمة املقررات الدرا�سية والبحث عن املعلومات املرتبة الثانية ،وجاءت يف املرتبة
الثالثة املحادثة وقراءة ال�صحف ،ويف املرتبة الرابعة جاء التعليم امل�ستمر والرتفيه والت�سلية،
يف حني احتلت ممار�سة الألعاب والت�سوق املرتبة اخلام�سة والأخرية ،وقد �أظهرت النتائج
�أي�ضا �أن حمركات البحث الأكرث �إ�ستخدام ًا كانت �أنفو�سيك ( ،)Ivfoseekوياهو (،)Yahoo
وليكو�س ( .)Lycosوواجهت الطلبة العديد من امل�شكالت يف ا�ستخدام الإنرتنت متثلت يف
بطء االت�صال �أو انقطاعه واالزدحام يف خمتربات احلا�سوب وعدم القدرة على حتديد املواقع
املنا�سبة ،وم�شكالت تتعلق بعدم �إتقان اللغة الإجنليزية.
�أما درا�سة �شن�-شونق ( )Chin-Chung, 2001فقد هدفت �إىل معرفة �إجتاهات معلمي
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العلوم نحو تطوير الأن�شطة التعليمية من خالل الإنرتنت ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )20معلم ًا يف تايوان ّمت اختيارهم من ( )13مدر�سة خمتلفة وهم من �أ�صحاب اخلربات �إذ
تراوحت خرباتهم بني (� )18-2سنة ،وقد ّمت جمع البيانات من املعلمني با�ستخدام املقابلة
الفردية ،وبعد حتليل البيانات تبني �أن املعلمني انق�سموا �إىل ثالث جمموعات( :املعلمون الذين
قبلوا بفكرة ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة التعليمية يف مادة العلوم وكان عددهم ( ،)9وقد
ذكروا �أن ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة يحفز املعلمني على �إيجاد �أفكار جديدة ،بالإ�ضافة
�إىل �إمكانية االت�صال ببع�ض املعلمني يف جمال التخ�ص�ص ومن �أ�صحاب اخلربة ،وهم ي�شجعون
على ا�ستخدام الإنرتنت يف احلجرة ال�صفية لأنه يحتوي على الكثري من الأن�شطة التي ميكن
اال�ستفادة منها ،يف حني �أ�شار ( )7معلمني �إىل �أهمية الإنرتنت يف الأن�شطة التعليمية ،لكنهم
مل ي�ستخدموها معللني ذلك بقلة الوقت لدى املعلم ،و�أن الأن�شطة حتتاج �إىل مدار�س متقدمة
بالإ�ضافة �إىل معلمني �آخرين ليتقنوا ا�ستخدامها ،وقد رف�ض الفكرة كلي ًا ( )4معلمني وذلك
لأنهم ال يتقنون ا�ستخدام الإنرتنت وهم بحاجة �إىل بع�ض الوقت ليتعلموا ذلك وهم يعتقدون
�أن الطلبة ميكن �أن يتعلموا ب�شكل �أف�ضل دون ا�ستخدام الإنرتنت ،وهم غري متلهفني لإ�ستخدام
الإنرتنت لأنهم يعتقدون �أن الإنرتنت ال ي�ساعد املعلم يف التدري�س.
وقام �صبحي ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام طلبة الدرا�سات
العليا بجامعة ال�سلطان قابو�س ل�شبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها .وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )162طالبا وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
جميع �أفراد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون الإنرتنت ،و�أن ( )%50منهم لديهم ا�شرتاك منزيل ،و�أن
إيجابيا للإنرتنت يف التعليم يف �سلطنة عمان وبخا�ص ٍة يف احل�صول على املعلومات
أثرا � ً
هناك � ً
و�إجراء البحوث والتقارير .ووجد �أن معظم الطلبة ي�ستخدمون �شبكة الإنرتنت يوم اخلمي�س،
و�أنهم را�ضون عن نتائج ا�ستخدام ال�شبكة .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنّ اللغة الإجنليزية
هي �أحد العوائق املتعلقة با�ستخدام الإنرتنت ،وكذلك عدم جمانية ا�ستخدام الإنرتنت كانت
من ابرز هذه العوائق.
�أما نداف ( )2002فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع احلا�سوب التعليمي
واالنرتنت يف املدار�س الثانوية اخلا�صة يف الأردن من حيث درجة توافر �أجهزة احلا�سوب
وملحقاتها والربجميات التعليمية و�شبكة الإنرتنت ،و�أثر متغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
و�سنوات اخلربة يف التدري�س يف درجة ا�ستخدامها ،كما هدفت �إىل حتديد �أهم العوائق التي
در�سون مادة
تواجه معلمي احلا�سوب ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )81معلم ًا ومعلمة ُي ّ
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احلا�سوب لل�صفني الأول والثاين الثانويني يف املدار�س اخلا�صة التابعة ملديريات الرتبية والتعليم
يف عمان والزرقاء و�إربد للعام الدرا�سي ( .)2002/2001وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن ن�سبة
املدار�س اخلا�صة املرتبطة ب�شبكة الإنرتنت بلغت ( )%50من مدار�س عينة الدرا�سة ،وان
درجة ا�ستخدام االنرتنت يف االن�شطة املدر�سية كانت بدرجة متو�سطة.
و�أما الدرا�سة �أجراها توما�س و�آخرون ( )Thomas, al et., 2002فقد هدفت ملعرفة واقع
االنرتنت يف املدار�س الثانوية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )322معلم ًا ،و( )19مديراً،
و( )219موظف ُا ،موزعني على �أربع مناطق تعليمية هي (و�سط املدينة ،وال�ضواحي ،واملناطق
احل�رضية ،و�سكان الريف) يف �أمريكا ،وقد وجد املعلمون يف كل املواقع �أن الإنرتنت مفيدة يف
التعليم يف كل املوا�ضيع ،وقد عمل توفري االنرتنت يف املدار�س على تو�سيع الفر�ص للمعلمني
والطلبة ،فقد �أ�شارت النتائج �أن االنرتنت قد غريت من فر�ص التعليم لدى الطلبة ،كما غريت
بع�ض �سمات التعليم املتعلقة باملنهاج وطريقة التعليم والعالمات والتخطيط والإدارة.
�أما درا�سة عبابنة ( )2003فقد هدفت ملعرفة مدى ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا يف
جامعتي الريموك والأردنية ل�شبكة االنرتنت وجوانب ا�ستفادتهم منها ،والتعرف �إىل العوائق
التي يواجهها الطلبة يف ا�ستخدامهم للإنرتنت ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )638طالبا
وطالبة يف جامعتي الريموك والأردنية ،وقد �أ�شارت النتائج اىل �أن ( )%46.4من طلبة
الدرا�سات العليا ي�ستخدمون الإنرتنت يومي ًا و�أن �أبرز جوانب اال�ستفادة هي ق�ضاء وقت
الفراغ والبحث عن اجلامعات التي متنح البعثات العلمية و�سبل الهجرة للخارج ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن من �أهم العوائق التي تواجه الطلبة �أثناء ا�ستخدامهم لالنرتنت هي عدم توجيه
املدر�سني لهم ال�ستخدام االنرتنت.
و�أما الدرا�سة التي قام بها م�رشوع بيو ) (PEWالأمريكي املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون االجتماعية،
وقد �أوردها �سعادة وال�رسطاوي ( ،)2003فقد طبقت على طلبة املدار�س املتو�سطة والثانوية
الذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )17-12سنة الذين يبلغ عددهم ( )17مليون ًا ،وقد بلغت
عينة الدرا�سة ( )754طالب ًا وطالبة ،وقد هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى ا�ستخدام للإنرتنت
يف �إكمال البحوث والواجبات املنزلية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ( )%71من الطلبة
اعتمدوا على الإنرتنت يف �إكمال واجباتهم املنزلية ،يف حني اعتمد ( )%24من الطلبة على
زيارة املكتبات ،و�أن ( )%73من الطلبة لهم ات�صال ب�شبكة الإنرتنت ،و�أن ( )%74من الطلبة
قد ا�ستفادوا من الإنرتنت يف �إعداد واجباتهم املدر�سية ،و�أن ( )%41من �أولياء �أمور الطلبة
يعتقدون �أن �شبكة الإنرتنت ت�ساعد �أبناءهم على تعلم �أ�شياء جديدة ،و�أن ( )%87من �أولياء
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�أمور الطلبة يعتقدون �أن �شبكة الإنرتنت ت�ساعد �أبناءهم على �أداء واجباتهم املدر�سية ،وقد
ذكر ( )%96من املعلمني �أن �شبكة الإنرتنت تعد �أمرا �رضوريا يف ع�رص االت�صاالت .كما
ذكرت الدرا�سة بع�ض اجلوانب ال�سلبية يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت املتمثلة ب�سهولة الغ�ش
من خالل قيام الطلبة بق�ص الن�صو�ص اجلاهزة من مواقع الإنرتنت ول�صقها يف بحوثهم دون
�أن يبذل الطالب �أي جهد يذكر ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخ �أو �رشاء التقارير اجلاهزة.
كما �أجرى البطران ( )2003درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف
اجلامعات الأردنية اخلا�صة يف منطقة ال�شمال من وجهة نظر الطلبة .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )752طالبا وطالبة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية من طلبة اجلامعات الأردنية
اخلا�صة يف منطقة ال�شمال وهي (جامعة �إربد الأهلية ،جامعة جر�ش ،جامعة فيالدلفيا) .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة عالية من الطلبة ي�ستخدمون الإنرتنت يف الأمور الثقافية
والرتفيهية ،و�أن ( )٪37.2من الطلبة ي�ستفيدون من خدمات الإنرتنت التعليمية .وكان
الربيد الإلكرتوين من �أكرث تطبيقات الإنرتنت ا�ستخداما من قبل الطلبة .كما �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن عوائق ا�ستخدام الإنرتنت كانت عالية ومن �أكرث العوائق تكراراً وجود مواقع
غري �أخالقية على ال�شبكة .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام الإنرتنت
�إيجابية وعالية.
اما املناعي ( )2004فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل معرفة جوانب اال�ستفادة من اخلدمات
التي تقدمها الإنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية ،ويف جمال البحث العلمي كما يت�صورها
�أع�ضاء هيئة التدري�س العاملون يف جامعة قطر ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )378من
�أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني من كال اجلن�سني موزعني على جميع كليات اجلامعة ال�ست،
وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم ت�صورات �إيجابية مرتفعة عن
�أهمية توظيف الإنرتنت يف العملية التعليمية والبحث العلمي ،و�أن ت�صوراتهم يف جمال
البحث العملي �أكرث �إيجابية من ت�صوراتهم يف جمال العملية التعليمية.
ويف درا�سة قام بها اخلطيب (مقبول للن�رش) هدفت اىل التعرف على ا�ستعمال الإنرتنت يف
الأن�شطة الأكادميية من قبل طلبة كلية الطب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،و�أهم
ال�صعوبات التي تواجه ه�ؤالء الطلبة عند ا�ستخدامهم للإنرتنت .وقد تكونت عينة الدرا�سة
من  138طالبا وطالبة ّمت اختيارهم ع�شوائيا من جمتمع الدرا�سة .وقد ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة
ك�أداة للدرا�سة ا�شتملت على ثالثني بنداً .وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�ستخدام الإنرتنت يف
علي درا�ستي وميكنني من عمل
الأن�شطة الأكادميية كانت عالية ،فقد حاز البند الأول
ّ
(ي�سهل ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع ا�ستخدام الإنرتنت من قبل املعلمني والطلبة يف
الأن�شطة املدر�سية يف مدار�س مديرية تربية �إربد الأوىل ،من حيث اال�ستخدامات املختلفة
للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،وامل�ستوى الذي يحدده �أفراد العينة واملتعلق بهذا اال�ستخدام.
وكذلك ف�إن من �أهداف هذه الدرا�سة الك�شف عن �أهم ال�صعوبات التي تواجه �أفراد العينة
عند ا�ستخدامهم للإنرتنت.

½

�أهدف الدرا�سة

f
`

نظراً لدخول الإنرتنت يف مدار�سنا وجعلها م�صدراً من م�صادر التعليم والتعلم خا�صة يف
البد للمدر�س
املرحلة الثانوية ،ولأهمية الأن�شطة املدر�سية يف العملية التعليمية التعلمية ،كان ّ
اال�ستفادة من الإنرتنت وتوظيفها يف الأن�شطة املدر�سية التي يقوم بها املعلمون والطلبة.
ونظراً لأن هذا اال�ستعمال ال يزال يف بدايته وال ي�ستعمل على نطاق وا�سع ،بالإ�ضافة �إىل قلة
الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع على م�ستوى الوطن العربي ب�شكل عام وعلى م�ستوى
الأردن ب�شكل خا�ص .جاءت هذه الدرا�سة للوقوف على درجة ا�ستخدام املعلمني والطلبة
للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية والعوائق الإدارية والفنية وال�شخ�صية التي تواجه ه�ؤالء النا�س
�أثناء ا�ستخدامهم للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية.

```Y

م�شكلة الدرا�سة

10
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�أ�شياء مل يكن با�ستطاعتي عملها من قبل) على املرتبة الأوىلّ � .أما بالن�سبة لل�صعوبات التي
تواجه الطلبة عند ا�ستخدامهم للإنرتنت فقد كانت بدرجة متو�سطة ،وقد اعترب الطلبة �أنّ ُبطء
الإنرتنت هو �أعلى هذه ال�صعوبات.
ومن خالل ما ّمت عر�ضه من درا�سات �سابقة ميكن اخلروج باملالحظات التالية:
 .1ميكن ا�ستخدام الإنرتنت من قبل الطلبة يف �إجناز واجباتهم الدرا�سية ،واالت�صال باملعلمني
وبزمالئهم الطلبة ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سات كل من اخلطيب ،مقبول للن�رش؛ املناعي2004 ،؛
�سعادة وال�رسطاوي2003 ،؛ توما�س و�آخرون )(Thomas, et al., 2002؛ نداف2002 ،؛
بوعزة2001 ،؛ �شن� -شونق ((Chin-Chung, 2001؛ البجادي ).(Albejadi, 2000
 .2هناك بع�ض العوائق التي تواجه الطلبة واملعلمني �أثناء ا�ستخدامهم للإنرتنت مثل� :سهولة
الغ�ش من خالل ق�ص الن�صو�ص اجلاهزة من الإنرتنت ول�صقها يف بحث ما دون �أن يبذل
الطالب �أي جهد يذكر� ،أو حتى ب�رشاء التقارير اجلاهزة ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية دخول الطلبة �إىل
بع�ض املواقع الإلكرتونية غري املرغوب فيها ،وهذا ما ذكره �سعادة وال�رسطاوي.)2003( ،
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�أ�سئلة الدرا�سة
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�إن هذه الدرا�سة �سوف جتيب عن الأ�سئلة التالية:
-1ما واقع ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف مادتي اللغة
العربية والرتبية الإ�سالمية الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
-2ما واقع ا�ستخدام الطلبة للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف مادتي اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
-3ما العوائق التي تواجه املعلمني واملعلمات يف �أثناء ا�ستخدامهم للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
يف مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟.
-4ما العوائق التي تواجه الطلبة يف �أثناء ا�ستخدامهم للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف
مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
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�أهمية الدرا�سة

جاءت �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية الأن�شطة املدر�سية يف العملية التعليمية التعلمية،
ومن �أهمية االنرتنت نف�سها يف حتقيق الأن�شطة املدر�سية من قبل املعلمني والطلبة ،حيث �إنّ
االنرتنت ت�شكل م�صدرا مهما من م�صادر التعلم ،وبالتايل ف�إن الباحثني يتوقعان �أن يكون
لنتائج هذه الدرا�سة �أثر يف لفت انتباه القائمني على برامج التطوير الرتبوي وت�صميم املناهج
يف وزارة الرتبية والتعليم اىل درجة �إ�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،وكذلك و�ضع
ه�ؤالء امل�س�ؤولني يف ال�صورة فيما يتعلق بالعوائق التي تواجه املعلمني والطلبة يف مدار�سنا
يف �أثناء ا�ستخدامهم للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية من �أجل التغلب على مثل هذه العوائق
وايجاد احللول لها ،والعمل على م�ضاعفة �إ�ستخدامهم االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية،
وبالتايل تعزيز دور االنرتنت يف العملية التعليمية والتعلمية.

م�صطلحات الدرا�سة

ت�ضمنت الدرا�سة عدداً من امل�صطلحات يعرفها الباحثان كما يلي:
واقع الإ�ستخدام :ويق�صد به مدى ا�ستخدام املعلمني والطلبة للإنرتنت يف االن�شطة املدر�سية
من حيث امل�ستوى الذي يحدده املعلمون واملعلمات والطلبة لإ�ساخدام الإنرتنت يف الأن�شطة
املدر�سية ،ويقا�س مدى اال�ستخدام من خالل ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة �إىل بنود اال�ستبانة
املعدة لذلك (تعريف �إجرائي).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عوائق اال�ستخدام :جمموعة من العوامل التي حتول دون ا�ستخدام املعلمني واملعلمات
والطلبة لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف مدار�س مديرية تربية �إربد الأوىل ،وتقا�س من
خالل ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة �إىل بنود اال�ستبانة املعدة لقيا�س عوائق ا�ستخدام االنرتنت
يف الأن�شطة املدر�سية.
الأن�شطة املدر�سية :جمموعة الأن�شطة امل�صاحبة والأن�شطة املتممة ملنهاجي اللغة العربية
والرتبية الإ�سالمية التي يقوم بها املعلمون واملعلمات والطلبة من خالل االنرتنت ،وذلك مبا
يعزز دور هذين املنهاجني الدرا�سيني.

179

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010
¡``
````````Y GC I
`G Ä

ت�شمل فئة املعلمني جميع معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية للمرحلة
الثانوية يف مدار�س مديرية �إربد الأوىل للعام الدرا�سي 2007/2006م والبالغ عددهم
( )67معلم ًا ومعلمة للرتبية الإ�سالمية ،و( )98معلما ومعلمة للغة العربية ،وبهذا يكون
العدد الكلي ( )165معلما ومعلمة موزعني على ( )55مدر�سة ثانوية ،منها ( )27مدر�سة

½

�أوال :جمتمع املعلمني واملعلمات:

f
`

يف حماولة للفت انتباه الباحثني وامل�س�ؤولني جتاه املناهج الأدبية يف املدار�س الثانويةّ ،مت
اختيار مادتني الأوىل مادة اللغة العربية وقد حظيت ب�شيء من االهتمام من خالل ربطها
بالإنرتنت ،يف حني ما زالت مادة الرتبية الإ�سالمية بحاجة �إىل مزيد من االهتمام لذلك فقد
تكون جمتمع الدرا�سة من فئتني :الأوىل ت�ضم جمتمع معلمي ومعلمات اللغة العربية والرتبية
ّ
الإ�سالمية ،والثانية ت�ضم جمتمع الطلبة ،وفيما يلي و�صف ملجتمع الدرا�سة لهاتني الفئتني:

```Y

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

10
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ّمت �إجراء هذه الدرا�سة يف �ضوء املحددات التالية:
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي ومعلمات اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املرحلةالثانوية العاملني يف مديرية تربية �إربد الأوىل.
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من طلبة ال�صف الأول ثانوي العلمي والأدبي يف مديريةتربية �إربد الأوىل للف�صل الدرا�سي الثاين من العام 2007/2006م.
 -اعتمد الباحثان يف جمع البيانات على ا�ستبانتني الأوىل للمعلمني والثانية للطلبة.
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حمددات الدرا�سة
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ذكور ،و( )28مدر�سة �إناث ،واجلدول رقم ( )1يبني توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات
ح�سب متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد جمتمع املعلمني واملعلمات ح�سب متغريات الدرا�سة
اللغة العربية
47
51
98

اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

الرتبية الإ�سالمية
32
35
67

املجموع
79
86
165

ثانيا :جمتمع الطلبة

�أما الفئة الثانية فتمثل جمتمع الطلبة وت�شمل :جميع طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي
والأدبي يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل والبالغ عددهم ( )2175طالب ًا
و( )2721طالبة موزعني على فرعي التعليم العلمي والأدبي ،وبهذا يكون العدد الكلي
للطلبة ( )4896موزعني على ( )55مدر�سة ثانوية ت�ضم (� )72شعبة للذكور و(� )77شعبة
للإناث (التقرير الإح�صائي ال�سنوي الرتبوي لعام  ،)2007/2006واجلدول رقم ( )2يبني
توزيع �أفراد جمتمع الطلبة ح�سب متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()2
توزيع �أفراد عينة الطلبة ح�سب متغريات الدرا�سة
اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

عينة الدرا�سة

العلمي
1177
1139
2316

الأدبي
998
1582
2580

املجموع
2175
2721
4896

ّمت اختيار عينتني من جمتمع الدرا�سة :الأوىل متثل عينة املعلمني ،والثانية متثل عينة الطلبة،
وبالن�سبة لعينة املعلمني ،فقد ّمت اعتبار جمتمع املعلمني كعينة للدرا�سة ,وقد كانت عينة معلمي
ومعلمات الرتبية الإ�سالمية ( )67معلم ًا ومعلمة ،وعينة معلمي ومعلمات اللغة العربية ()98
معلم ًا ومعلمة  ،وقد بلغ العدد الكلي لعينة املعلمني واملعلمات ( )165معلما ومعلمة من كال
التخ�ص�صني ،وقد تبني بعد توزيع اال�ستبانات وجتميعها �أن ( )48معلم ًا ومعلمة ال ي�ستخدمون
الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،لذا فقد ّمت ا�ستبعاد هذا العدد من املعلمني ،واملعلمات و�أ�صبح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العدد النهائي لعينة املعلمني واملعلمات ( )117معلم ًا ومعلمة ،ويبني اجلدول ( )3توزيع
عينة الدرا�سة بالن�سبة للمعلمني واملعلمات ح�سب متغريات الدرا�سة.
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ّمت جمع البيانات يف هذه الدرا�سة من خالل ا�ستبانتني (الأوىل للمعلمني واملعلمات والثانية
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�أداة الدرا�سة

½

اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

العلمي
149
124
273

الأدبي
135
111
246

املجموع
284
235
519

10

f
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اجلدول رقم ()4
يبني توزيع �أفراد عينة الطلبة ح�سب متغريات الدرا�سة

```Y

�أما بالن�سبة لعينة الطلبة فقد ّمت اختيارها بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،حيث ّمت اختيار()3
مدار�س للذكور و( )3مدار�س للإناث من بني املدار�س الثانوية التي حتتوي على الفرعني
الأكادمييني العلمي والأدبي يف املديرية اختياراً ع�شوائي ًا ،وقد احتوت مدار�س الذكور على
(� )23شعبة ،يف حني احتوت مدار�س الإناث على (� )21شعبة ،كما اختري من كل مدر�سة
�شعبتان يف الفرع العلمي و�شعبتان يف الفرع الأدبي اختياراً ع�شوائي ًا� ،أي ما جمموعه ()12
�شعبة للذكور ،و(� )12شعبة للإناث ،وقد بلغ �إجمايل عدد الطالب الذكور يف العينة ()386
طالب ًا ،وقد بلغ عدد الطالبات ( )444طالبة ،وقد بلغ �إجمايل عدد الطلبة يف العينة ()830
وتعد هذه الن�سبة كافية لأغرا�ض
طالب ًا وطالبة� ،أي ما ن�سبته ( )%17من جمتمع الطلبة،
ّ
الدرا�سة ،وقد تبينّ بعد توزيع اال�ستبانات وجتميعها �أن ( )311طالبا وطالبة من �أفراد العينة ال
ي�ستخدمون الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،لذا ّمت ا�ستبعاد ه�ؤالء الطلبة و�صار العدد النهائي
لعينة الطلبة ( )519طالبا وطالبة ،واجلدول رقم ( )4يبني توزيع عينة الدرا�سة بالن�سبة للطلبة
ح�سب متغريات الدرا�سة.
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اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

اللغة العربية
32
41
73

الرتبية الإ�سالمية
20
24
44

املجموع
52
65
117

`¡U

اجلدول رقم ()3
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة
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د .لطفي اخلطيب� ،أ .معاذ الرما�ضنة

للطلبة) .قام الباحثان ب�إعدادهما وتطويرهما باال�ستناد �إىل درا�سات (البطران2003 ،؛
عبابنة2003 ،؛ الغمي�ض ،)2003 ،وباال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص .وقد تكونت
اال�ستبانتان من الأجزاء التالية:

�أو ًال� :إ�ستبانة املعلمني واملعلمات

تكونت ا�ستبانة املعلمني واملعلمات من ثالثة �أق�سام رئي�سة:
الق�سم الأول :املعلومات العامة :ويت�ضمن معلومات �شخ�صية.
الق�سم الثاين :درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية:
وتكون هذا اجلزء من ( )9بنود.
ّ
الق�سم الثالث :ويتكون من جمالني:
املجال الأول :العوائق الإدارية والفنية التي يواجهها املعلمون يف �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت
يف االن�شطة املدر�سية ،وتكون هذا اجلزء من ( )11بنداً.
املجال الثاين :العوائق ال�شخ�صية التي يواجهها املعلمون واملعلمات يف �أثناء �إ�ستخدامهم
وتكون من ( )9بنود.
لالنرتنت يف االن�شطة املدر�سية:
ّ

ثاني ًا� :إ�ستبانة الطلبة

تكونت �إ�ستبانة الطلبة من ثالثة �أق�سام رئي�سة ت�شمل:
الق�سم الأول :املعلومات العامة :ويت�ضمن معلومات �شخ�صية.
الق�سم الثاين :درجة �إ�ستخدام الطلبة لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية :وتكون هذا اجلزء من
( )9بنود.
الق�سم الثالث :وتكون من جمالني هما:
املجال الأول :العوائق الإدارية والفنية التي يواجهها الطلبة يف �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف
الأن�شطة املدر�سية :وتكون من ( )13بنداً.
املجال الثاين :العوائق ال�شخ�صية التي يواجهها الطلبة عند �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة
املدر�سية :وتكون من ( )9بنود.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ّمت بناء اال�ستبانتني وفق �سلم ليكرت اخلما�سي �إذ �أعطيت الدرجات
كالتايل :بدرجة كبرية جداً ( ،)5بدرجة كبرية ( ،)4بدرجة متو�سطة ( ،)3بدرجة قليلة (،)2
بدرجة قليلة جداً (.)1
وقد اعترب املتو�سط احل�سابي �أقل من �أو ي�ساوي ( )1.49بدرجة قليلة جداً ،و(-1.05
 )2.49بدرجة قليلة ،و( )3.49-2.05بدرجة متو�سطة ،و( )4.49-3.05بدرجة
كبرية ،و( )5.00-4.05بدرجة كبرية جداً.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�صدق الأداة
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للت�أكد من �صدق �أداتي الدرا�سة ّمت عر�ضهما على ( )8حمكمني من �أ�صحاب تخ�ص�ص
تكنولوجيا التعليم يف جامعة الريموك ،واجلامعة الأردنية ،واجلامعة الها�شمية ،وطلب �إبداء
�آرائهم حول مدى انتماء كل بند للمجال الذي تندرج حتته ،ومدى و�ضوح البند ،و�أية
تعديالت �أخرى يرونها منا�سبة ،وقد قام الباحثان ببع�ض التعديالت ،كحذف بع�ض البنود،
و�إ�ضافة بنود �أخرى ،و�إعادة �صياغة بع�ضها ،وذلك يف �ضوء اقرتاحات و�آراء املحكمني.
وبذلك �أ�صبح عدد بنود اال�ستبانة الأوىل واخلا�صة باملعلمني واملعلمات ( )29بنداً من �أ�صل
( )33بنداً .وعدد بنود اال�ستبانة الثانية واخلا�صة بالطلبة ( )31بنداً من �أ�صل ( )34بنداً.

ثبات الأداة
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وتعد قيم هذه املعامالت منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة
ُّ

`G Ä

�إ�ستبانة الطلبة

½

�إ�ستبانة املعلمني

درجة الإ�ستخدام
عوائق �إدارية وفنية
عوائق �شخ�صية
درجة الإ�ستخدام
عوائق �إدارية وفنية
عوائق �شخ�صية

9
11
9
9
13
9

f
`

نوع الإ�ستبانة

املجال

عدد البنود

ثبات االت�ساق الداخلي
(كرونباخ �ألفا)
0.80
0.70
0.78
0.8
0.78
0.75

ثبات اال�ستقرار
(معامل بري�سون)
0.79
0.80
0.77
0.82
0.79
0.80

```Y

اجلدول رقم ()5
معامل الثبات ملجاالت الأداة

`¡U

للتحقق من ثبات الأداة قام الباحثان بتطبيق ا�ستبانة املعلمني على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )20معلما ومعلمة وذلك مرتني متتاليتني يف�صل بينهما
�أ�سبوعان.
كما قام الباحثان بتطبيق ا�ستبانة الطلبة على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة
تكونت من ( )40طالب ًا وطالبة وذلك مرتني متتاليتني يف�صل بينهما �أ�سبوعان.
وقد ّمت ح�ساب معامل ثبات اال�ستقرار ممث ً
ال مبعامل ارتباط بري�سون لكال اال�ستبانتني ،ثم ّمت
ح�ساب معامل ثبات التجان�س (االت�ساق الداخلي) ممث ً
ال مبعادلة كرونباخ �ألفا ملجاالت �أداتي
الدرا�سة وذلك كما هو ممثل يف اجلدول رقم (.)5
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ّمت ا�ستخدام رزمة التحليالت الإح�صائية للعلوم االجتماعية )� ،(SPSSإ�صدار ( ،)15يف
معاجلة البيانات ،التي ّمت تفريغها من اال�ستبانات ،وقد ّمت ا�ستخراج ن�سب و�أعداد املعلمني
والطلبة الذين ي�ستخدمون االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،ثم ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني والطلبة على بنود درجة اال�ستخدام ،وبنود
عوائق اال�ستخدام.

عر�ض النتائج
�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما واقع ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
يف مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
املعلمني واملعلمات على بنود درجة ا�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،كما ّمت ح�ساب
رتب البنود بناء على ا�ستجابات املعلمني واملعلمات على بنود درجة ا�ستخدام االنرتنت يف
الأن�شطة املدر�سية ،ويبني اجلدول رقم ( )6نتائج اال�ستجابة على هذه البنود من قبل املعلمني
واملعلمات مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية ورتبة كل بند.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني واملعلمات على
بنود درجة �إ�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
املتو�سط
ن�ص البند
الرقم
احل�سابي
�
أ�ستخدم االنرتنت يف الإطالع على املوا�ضيع الثقافية 3.50
 4املختلفة
� 8أتابع الطلبة مبا
االنرتنتكلفتهم به من القيام ببع�ض الأن�شطة 3.31
من خالل
العالقة
ذات
املف�ضلة
إلكرتونية
ل
ا
املواقع
ببع�ض
�أحتفظ
3.31
 3بتخ�ص�صي
9
7
2
6

ار�شد الطلبة �إىل بع�ض املواقع االلكرتونية املفيدة
�أكلف الطلبة بالقيام ببع�ض الأن�شطة املدر�سية من خالل
االنرتنت
�أ�ستخدم االنرتنت يف الإطالع على �آخر الدرا�سات
والأبحاث املتعلقة بتخ�ص�صي
�أ�ستخدم الربيد الإلكرتوين يف االت�صال بالطلبة ومبن
هم يف جمال تخ�ص�صي

االنحراف
املعياري
1.019

درجة
الإ�ستخدام
كبرية

1

1.07

متو�سطة

2

1.13

متو�سطة

3

3.29

1.15

متو�سطة

4

3.22

1.02

متو�سطة

5

3.20

1.13

متو�سطة

6

2.95

1.22

متو�سطة

7

الرتبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()6

الرقم

ن�ص البند

6

�أ�ستخدم االنرتنت للإطالع على املوا�ضيع الثقافية
املختلفة
�أحتفظ ببع�ض املواقع االلكرتونية املفيدة التي ير�شدين
�إليها املعلم

8
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على بنود
درجة �إ�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الإ�ستخدام

الرتبة

3.33

1.36

متو�سط

1

2.81

1.41

متو�سطة

2
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما واقع ا�ستخدام الطلبة لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف مادتي
اللغة العربية الرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
الطلبة على بنود درجة �إ�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،كما ّمت ح�ساب رتب
البنود بناء على ا�ستجابات الطلبة على بنود درجة ا�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية،
ويبني اجلدول رقم ( )7نتائج اال�ستجابة على هذه البنود من قبل الطلبة مرتبة تنازليا ح�سب
املتو�سطات احل�سابية ورتبة كل بند.

`G Ä

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

½

يبينّ اجلدول رقم (� )6أن درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
متو�سطة ب�شكل عام ،وذلك مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.13و�أن البند رقم ( )4يف الأداة التي
ن�صت على «�إ�ستخدام االنرتنت يف الإطالع على املوا�ضيع الثقافية املختلفة» قد احتلت الرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.050وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،يف حني احتلت البنود ذوات
الأرقام ( )6 ،2 ،7 ،9 ،3 ،8الرتب ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2على التوايل وبدرجة ا�ستخدام
متو�سطة ،يف حني كان البند رقم ( )5والذي ن�ص على « �أ�ستفيد من قواعد البيانات املتعلقة
بتخ�ص�صي» يف الرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.48وبدرجة ا�ستخدام قليلة.
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�أ�ستخدم االنرتنت يف حت�ضري الدرو�س اليومية
�أ�ستفيد من قواعد البيانات املتعلقة بتخ�ص�صي
الكلي

8
9
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الرقم

الرتبة
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ن�ص البند

املتو�سط
احل�سابي
2.94
2.48
3.13

االنحراف
املعياري
1.09
0.99
1.15

درجة
الإ�ستخدام
متو�سطة
قليلة
متو�سطة
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4

�أقوم بواجباتي املدر�سية عرب االنرتنت بكفاءة
�أجد متابعة من قبل املعلم للأن�شطة التي �أقوم بها من
خالل االنرتنت
يكلفنا املعلم ببع�ض الأن�شطة املدر�سية من خالل
االنرتنت
�أقوم بواجباتي املدر�سية عرب االنرتنت بنف�سي
�أ�ستخدم الربيد االلكرتوين يف االت�صال باملعلم
وبزمالئي الطلبة
�أ�ستخدم االنرتنت يف �إجناز واجباتي املدر�سية
�أ�ستخدم االنرتنت يف حت�ضري درو�سي اليومية
الكلي

2.68

1.42

متو�سطة

3

2.66

1.39

متو�سطة

4

2.43

1.16

قليلة

5

2.40

1.41

قليلة

6

2.39

1.5

قليلة

7

2.08
1.94
2.52

1.22
1.27
1.41

قليلة
قليلة
متو�سطة

8
9

5
1
3
9
2
7

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

¡``
````````Y CG I
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الرقم

ن�ص البند

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الإ�ستخدام
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يبينّ اجلدول رقم ( )7درجة �إ�ستخدام الطلبة لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية وهي بدرحة
متو�سطة ،وذلك مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.52و�أن البنود ذوات الأرقام ()5 ،4 ،8 ،6
قد احتلت الرتب ( )4 ،3 ،2 ،1على التوايل وبدرجة �إ�ستخدام متو�سطة ،و�أن البنود ذوات
الأرقام ( )7 ،2 ،9 ،3 ،1قد احتلت الرتب ( )9 ،8 ،7 ،6 ،5على التوايل وبدرجة
ا�ستخدام قليلة.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما العوائق التي تواجه املعلمني واملعلمات �أثناء �إ�ستخدامهم
لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية يف مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية
يف مديرية تربية �إربد الأوىل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
املعلمني واملعلمات على بنود العوائق الإدارية والفنية ،وهي ممثلة يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني واملعلمات
على بنود العوائق الإدارية والفنية
الرقم
6

ن�ص البند
بطء �شبكة االنرتنت

املتو�سط
احل�سابي
3.52

االنحراف
املعياري
1.08

درجة
الإ�ستخدام
كبرية

الرتبة
1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()8

8
1

2.66

1.01

متو�سطة

10

2.62
3.04

1.11
1.07

متو�سطة
متو�سطة

11
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2.81
2.77

1.16
1.05

متو�سطة
متو�سطة

8
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9

2.82

1.16

متو�سطة
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4

3.28
3.05

0.69
1.16

متو�سطة
متو�سطة

5
6

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن الدرجة الكلية املتعلقة بالعوائق الإدارية والفنية التي
يواجهها املعلمون واملعلمات يف �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية هي بدرجة
متو�سطة ،وذلك مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.04و�أن �أبرز هذه العوائق هي بطء �شبكة
االنرتنت واملتمثلة يف البند رقم ( ،)6وكان مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.52وبدرجة �صعوبة
كبرية ،يف حني كانت البنود ذوات الأرقام ( )10 ،9 ،1 ،4 ،5 ،2 ،11 ،7 ،3بدرجة
�صعوبة متو�سطة .وقد كان �أقل العوائق التي يواجهها املعلمون واملعلمات ممثلة يف البند رقم
يعد عقبة �أمام �إ�ستخدامي
( )10والذي ن�صه «ما تفر�ضه بع�ض املواقع من ر�سوم للدخول �إليها ّ
لالنرتنت» ،واحتلت املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.62وبدرجة �صعوبة متو�سطة.
كما ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني واملعلمات
على بنود جمال العوائق ال�شخ�صية ،وهي مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)9

10
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2
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3.37

1.12

متو�سطة
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ان�شغال خمتربات االنرتنت باحل�ص�ص الأخرى
عدم انتظام االت�صال ب�شبكة االنرتنت �أثناء العمل
عدم وجود الوقت الكايف لزيارة خمترب االنرتنت
داخل املدر�سة
قلة عدد �أجهزة احلا�سوب يف خمتربات املدر�سة
تغيري عناوين املواقع ب�شكل متكرر
عدم وجود مواقع ذات �صلة باملادة التعليمية التي
�أدر�سها
�صعوبة �أ�ساليب البحث عن املعلومات عرب االنرتنت
عدم ت�شجيع �إدارة املدر�سة على �إ�ستخدام االنرتنت
عدم توجيه دليل املعلم ،لإ�ستخدام االنرتنت يف
الأن�شطة املدر�سية
ما تفر�ضه بع�ض املواقع من ر�سوم للدخول �إليها
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
3.47
3.40

االنحراف
املعياري
1.02
1.10

درجة
الإ�ستخدام
متو�سطة
متو�سطة

الرتبة

`¡U

الرقم

ن�ص البند
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اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني واملعلمات على بنود
العوائق ال�شخ�صية
الرقم

ن�ص البند

17

الكلفة الزائدة ال�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة
عدم الثقة ب�صحة املعلومات املن�شورة عرب �شبكة
االنرتنت
قلة املهارة البحثية لدي ال�ستخدام االنرتنت
تعد اللغة الإجنليزية عقبة �أمام ا�ستخدامي لالنرتنت
يتم احل�صول
عدم القدرة على تنظيم املعلومات التي ّ
عليها من االنرتنت
�صعوبة ا�ستخدام االنرتنت يف التح�ضري والإعداد
للدرو�س
عدم االقتناع ب�أهمية االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
قلة املهارة احلا�سوبية لدي يف ا�ستخدام االنرتنت من
�أجل القيام بالأن�شطة املدر�سية
عدم وجود دافعية لدي ال�ستخدام االنرتنت
الكلي

20
15
16
19
18
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12
14
13

املتو�سط
احل�سابي
3.30

االنحراف
املعياري
1.03

درجة
الإ�ستخدام
متو�سطة

1

3.08

1.08

متو�سطة

2

2.93
2.92

1.12
0.98

متو�سطة
متو�سطة

3
4

2.91

1.21

متو�سطة

5

2.76

1.12

متو�سطة

6

2.74

1.06

متو�سطة

7

2.72

1.11

متو�سطة

8

2.59
2.93

1.13
1.12

متو�سطة
متو�سطة

9

الرتبة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن جميع بنود العوائق ال�شخ�صية التي يواجهها املعلمون
واملعلمات يف �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية كانت بدرجة متو�سطة ،حيث
ان املتو�سط احل�سابي الكلي ( .)2.93وقد كانت �أبرز هذه العوائق متمثلة يف البند رقم
( )17والذي ن�صه “الكلفة الزائدة ال�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة” ،مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.30و�أن �أقل العوائق متثل يف البند رقم ( )13والذي ن�صه “عدم وجود دافعية لدي
لإ�ستخدام االنرتنت” ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (.)2.59

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما العوائق التي تواجه الطلبة �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف
الأن�شطة املدر�سية يف مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الثانوية يف مديرية
تربية �إربد الأوىل؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
الطلبة على بنود العوائق الإدارية والفنية ،وهي ممثلة يف اجلدول رقم (.)10

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على بنود
العوائق الإدارية والفنية التي يواجهها الطلبة �أثناء ا�ستخدامهم
لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
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3.01
2.99
2.89
2.87
2.42
3.26

1.38
1.41
1.40
1.46
1.35
1.45

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

9
10
11
12
13
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11
9
10
2
13

3.03

1.51

متو�سطة

8

½

1

3.34
3.28
3.25
3.06

1.43
1.41
1.48
1.36

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

4
5
6
7

`G Ä

7
3
8
12

3.38

1.52

متو�سطة

3

يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن جميع بنود العوائق الإدارية والفنية التي يواجهها الطلبة
يف �أثناء �إ�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية كانت بدرجة متو�سطة ،حيث �إن املتو�سط
احل�سابي الكلي ( .)3.26ويالحظ �أي�ض ًا من خالل هذا اجلدول �أن �أبرز العوائق الإدارية
والفنية التي يواجهها الطلبة يف �أثناء ا�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية هي البند رقم
( )6والذي ن�صه “بطء �شبكة االنرتنت” واحتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي (،)3.55
وبدرجة �صعوبة كبرية ،يف حني كانت باقي البنود بدرجة متو�سطة ،وقد جاء �أقل العوائق يف
البند رقم ( )13والذي ن�صه “�صعوبة �أ�ساليب البحث عن املعلومات عرب االنرتنت” ،حيث
احتل املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.42وبدرجة �صعوبة متو�سطة.
كما ّمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على بنود
العوائق ال�شخ�صية ،وهي مو�ضحة يف اجلدول رقم ( )11مرتبة تنازليا ح�سب الأو�ساط
احل�سابية ورتبة كل منها.

10

f
`

5

3.43

1.42

متو�سطة

2

```Y

4

1

`d G h ``Ç`»`d G

6

بطء �شبكة االنرتنت
عدم وجود الوقت الكايف لدي لزيارة خمترب االنرتنت يف
املدر�سة
عدم ال�سماح للطلبة با�ستخدام خمتربات االنرتنت يف
املدر�سة لأغرا�ض البحث
عدم انتظام االت�صال ب�شبكة االنرتنت �أثناء العمل
ان�شغال خمتربات االنرتنت باحل�ص�ص الأخرى
تعطل معظم �أجهزة احلا�سوب يف املدر�سة
قلة املواقع التعليمية املتعلقة باملادة الدرا�سية
عدم ت�شجيع �إدارة املدر�سة على ا�ستخدام الطلبة
لالنرتنت
قلة الأن�شطة املوجودة يف الكتاب املدر�سي
تغيري عناوين املواقع ب�شكل متكرر
ما تفر�ضه بع�ض املواقع من ر�سوم للدخول �إليها
قلة عدد �أجهزة احلا�سوب يف خمتربات املدر�سة
�صعوبة �أ�ساليب البحث عن املعلومات عرب االنرتنت
الكلي

درجة
الإ�ستخدام
كبرية

الرتبة

`¡U

الرقم

ن�ص البند

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.42
3.55
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واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية

اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة
على بنود العوائق ال�شخ�صية
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الرقم

ن�ص البند

20

الكلفة املادية الزائدة يف ا�ستخدام االنرتنت خارج
املدر�سة
لدي ال�ستخدام االنرتنت
قلة املهارة احلا�سوبية َّ
عدم الثقة ب�صحة املعلومات املن�شورة على االنرتنت
يتم احل�صول
عدم القدرة على تنظيم املعلومات التي ّ
عليها من االنرتنت
عدم تكليف املعلم يل بالقيام بالأن�شطة املدر�سية من
خالل االنرتنت
عدم ت�شجيع الأهل على ا�ستخدام االنرتنت
عدم االقتناع ب�أهمية االنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية
عدم ت�شجيع املعلم للطلبة على ا�ستخدام االنرتنت
لأغرا�ض التعلم الذاتي
لدي ال�ستخدام االنرتنت
عدم وجود دافعية َّ
الكلي

19
22
21
14
16
17
15
18

املتو�سط
احل�سابي

درجة
االنحراف
املعياري اال�ستخدام

الرتبة

3.17

1.31

متو�سطة

1

2.84
2.81

1.36
1.36

متو�سطة
متو�سطة

2
3

2.79

1.34

متو�سطة

4

2.78

1.36

متو�سطة

5

2.62
2.61

1.42
1.43

متو�سطة
متو�سطة

6
7

2.42

1.40

متو�سطة

8

2.38
2.71

1.41
1.40

متو�سطة
متو�سطة

9

يت�ضح من اجلدول رقم (� )11أن الدرجة الكلية املتعلقة بالعوائق ال�شخ�صية التي يواجهها
الطلبة يف �أثناء ا�ستخدامهم لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية هي بدرجة متو�سطة ،وذلك
مبتو�سط ح�سابي قدره ( .)3.04و�أن �أبرز هذه العوائق متّثلت يف البند رقم ( )20والذي
ن�ص على“ ،الكلفة املادية الزائدة يف ا�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة ،وقد احتلت املرتبة
ّ
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.17وبدرجة �صعوبة متو�سطة ،يف حني كان البند رقم ()18
لدي ال�ستخدام الإنرتنت” ،من �أقل العوائق املتعلقة
ن�ص على« ،عدم وجود دافعية َّ
والذي ّ
با�ستخدام الطلبة لالنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،واحتلت املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.38وبدرجة �صعوبة متو�سطة.

مناق�شة النتائج
�أوال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

�أ�شارت النتائج اىل �أن بند “ا�ستخدام الإنرتنت يف االطالع على املوا�ضيع الثقافية املختلفة”
�إذ ح�صل هذا البند على �أعلى متو�سط ح�سابي .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �شن–
�شونق ( ،)Chin-Chung, 2001وكذلك درا�سة املناعي ( ,)2004وميكن �أن يعزو الباحثان

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ذلك �إىل تنوع املعلومات التي تقدمها املواقع الثقافية وغزارتها .كما �أن هذه املواقع تقدم
معلومات ممتعة و�شائقة جتذب االنتباه وميكن �أن ي�ستخدمها املعلم .كما تركز اهتمام املعلمني
واملعلمات للإنرتنت على �إر�شاد الطلبة �إىل بع�ض املواقع الإلكرتونية املفيدة وتكليفهم ببع�ض
الأن�شطة املدر�سية من خالل الإنرتنت ،ومتابعتهم .ويعزو الباحثان ذلك �إىل رغبة املعلمني
واملعلمات يف تنويع م�صادر املعلومات املقدمة للطلبة� ،إ�ضافة �إىل رغبة املعلمني واملعلمات
يف توزيع جزء من اجلهود التي كانوا يبذلونها لتوفري معلومات �إثرائية للطلبة غري املقررة يف
الكتاب املدر�سي على الطلبة.
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�أظهرت النتائج �أن �أبرز العوائق الإدارية والفنية التي تواجه املعلمني واملعلمات يف �أثناء
�إ�ستخداماتهم للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،متثلت يف بطء �شبكة االنرتنت ،والكلفة
الزائدة ال�ستخدام االنرتنت .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة اخلطيب ( ،)2007ودرا�سة
البجادي ) .(Albejadi, 2000وقد عزا الباحثان ذلك �إىل �أن دخول االنرتنت يف جمال
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ثالث ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث
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�أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�ستخدام الطلبة للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية تركز على �إ�ستخدام
املواقع الثقافية املتنوعة حيث ح�صل هذه البند على �أعلى متو�سط ح�سابي .وتبدو هذه
النتيجة متفقة مع درا�سة عبابنة ( ،)2003وكذلك مع درا�سة بوعزة ( ،)2001ودرا�سة
البطران ( ،)2003ولكنها تبدو خمتلفة مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( )2007التي تو�صلت
�إىل �أنّ ا�ستخدام االنرتنت يف الأن�شطة الأكادميية من قبل الطلبة كان بدرجة عالية .وقد عزا
الباحثان ذلك �إىل �أن هذه املواقع ميكن �أن تلبي حاجات الطلبة واهتماماتهم يف تلك املرحلة
العمرية� ،إ�ضافة �إىل �أنها تتنا�سب مع ميولهم ال�شخ�صية ،نظرا ملا تقدمه هذه املواقع من تنوع
يف املعلومات ال�شائقة واملمتعة مقارنة مع املواقع التعليمية التي لها عالقة باملقرر املدر�سي
والواجبات املدر�سية� ،أما بالن�سبة للبنود التي ي�ستخدمها الطلبة ب�شكل قليل ،فقد كان البند
املتعلق ب�إ�ستخدام االنرتنت يف التح�ضري اليومي للدرو�س ،وقد ح�صل على �أقل متو�سط
ح�سابي .وقد عزا الباحثان ذلك �إىل ارتفاع تكلفة �إ�ستخدام هذه الو�سيلة يف املقاهي التي
ثم �صعوبة احل�صول على هذه الو�سيلة �أثناء قيام الطالب بتح�ضري
تقدم هذه اخلدمة ،ومن ّ
درو�سه اليومية.
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التعليم يف الأردن كان حديث ًا ،و�أن البنية التحتية الالزمة لإ�ستخدام هذه ال�شبكة ما زالت
قليلة مع تزايد �أعداد امل�ستخدمني لها كل يوم .كما تبني �أن هناك بع�ض العوائق الإدارية
والفنية الأخرى التي تواجه املعلمني واملعلمات مثل ان�شغال خمتربات االنرتنت باحل�ص�ص
الأخرى ،وعدم انتظام االت�صال بال�شبكة �أثناء العمل .وقد عزا الباحثان ذلك �إىل �ضعف
التجهيزات الالزمة لهذه ال�شبكة داخل املدار�س ،واىل اكتظاظ الربنامج املدر�سي اليومي
للمعلمني واملعلمات ،وعدم انتظامه وتنا�سقه ،مع عدم توافر الوقت �أثناء الدوام املدر�سي� .أما
�أبرز العوائق ال�شخ�صية التي حتول دون �إ�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت يف الأن�شطة
املدر�سية ،فقد متثل يف الكلفة الزائدة لإ�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة .وقد ُيعزى ذلك
�إىل �أن �إ�ستخدام املعلمني واملعلمات للإنرتنت خارج املدر�سة ي�ضيف على عاتقهم �أعباء
مالية كبرية مما يجعل �أمر �إ�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة مكلف ًا من الناحية املادية .وقد
جاء البند «عدم وجود الدافعية لدى املعلمني واملعلمات لإ�ستخدام االنرتنت» يف املرتبة
الأخرية ،وح�صل على �أقل متو�سط ح�سابي ،مبعنى �أن املعلمني واملعلمات ال يعانون من تدين
دافعيتهم لإ�ستخدام االنرتنت .وقد عزا الباحثان ذلك �إىل رغبة املعلمني واملعلمات يف تطوير
�أ�ساليب التدري�س التقليدية ،واىل حداثة االنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية ،كما ميكن �أن
يعزى ذلك �إىل الدورات التي عقدتها وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً التي �أدت اىل رفع �سوية
املعلمني واملعلمات يف جمال االت�صاالت يف التعليم .حيث �إنها بد�أت م�ؤخرا ب�إعطاء املعلمني
واملعلمات دبلوم االت�صاالت يف التعليم �إىل جانب دبلوم الرتبية.

رابع ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

�أظهرت النتائج �أن �أبرز العوائق الإدارية الفنية التي تواجه الطلبة يف �أثناء �إ�ستخدامهم
للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية متثلت يف بطء �شبكة االنرتنت ،وقد ح�صلت على متو�سط
ح�سابي مقداره ( .)3.26وتبدو هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�سة بوعزة (،)2001
ودرا�سة اخلطيب ( ،)2007وتختلف هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�صل �إليها البطران
( .)2003حيث تو�صل �إىل �أن �أبرز العوائق التي تواجه الطلبة �أثناء �إ�ستخدامهم للإنرتنت
متعلق بوجود مواقع غري �أخالقية على ال�شبكة .وقد عزا الباحثان بطء �شبكة االنرتنت �إىل �أن
دخول االنرتنت يف جمال التعليم يف الأردن كان حديثا ،و�أن البنية التحتية الالزمة لإ�ستخدام
هذه ال�شبكة ما زالت قليلة مع تزايد �أعداد امل�ستخدمني لها كل يوم .كما تبينَّ �أن هناك
بع�ض العوائق الإدارية والفنية الأخرى التي تواجه الطلبة مثل ان�شغال خمتربات الإنرتنت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
باحل�ص�ص الأخرى ،وعدم انتظام االت�صال بال�شبكة �أثناء العمل .وقد عزا الباحثان ذلك �إىل
�ضعف التجهيزات الالزمة لهذه ال�شبكة داخل املدار�س� .أما �أبرز العوائق ال�شخ�صية التي
حتول دون �إ�ستخدام الطلبة للإنرتنت يف الأن�شطة املدر�سية ،فقد متثلت يف الكلفة الزائدة
لإ�ستخدام االنرتنت خارج املدر�سة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة البجادي (Albejadi,
 (2000وكذالك درا�سة �صبحي ( .)2001و ُيعزى ذلك �إىل �أن �إ�ستخدام املعلمني للإنرتنت
خارج املدر�سة ي�ضيف على عاتق الأهل �أعباء مالية كبرية ،مما يجعل �إ�ستخدام االنرتنت
خارج املدر�سة مكلف ًا من الناحية املادية.
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البطران ،موفق ( .)2003واقع �إ�ستخدام االنرتنت يف اجلامعات الأردنية اخلا�صة يف منطقة ال�شمال
من وجهة نظر الطلبة واجتاههم نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,جامعة الريموك،
االردن.
بوعزة ،عبد املجيد ( .)2001واقع ا�ستخدام االنرتنت من قبل طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية.214-191 )2(6 .
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.1العمل على توفري �شبكة من االنرتنت ذات �رسعة عالية يف كافة املدار�س الثانوية باململكة
االردنية.
.2توفري �صيانة دورية ل�شبكة االنرتنت و�أجهزة احلا�سوب ب�شكل متوا�صل من �أجل �ضمان
جودة خدمة االنرتنت املقدمة للمدار�س.
.3تنظيم اجلدول الدرا�سي يف املدر�سة بحيث يتمكن غالبية املعلمني واملعلمات والطلبة
من �إ�ستخدام خمتربات احلا�سوب للح�صول على خدمة االنرتنت من �أجل ا�ستخدامها يف
ان�شطتهم املدر�سية.
.4الت�أكيد على دور االنرتنت املتعلق بالأن�شطة املدر�سية يف املدار�س الثانوية باململكة.
.5زيادة عدد خمتربات احلا�سوب املرتبطة باالنرتنت يف املدار�س الثانوية باململكة.
.6العمل على ن�رش االنرتنت ب�أقل التكاليف.
.6عمل درا�سات �أخرى م�شابهة من قبل باحثني �آخرين على متغريات �أخرى ومراحل
تعليمية خمتلفة.
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اخلطيب ،لطفي (مقبول للن�رش)� .إ�ستخدام الإنرتنت يف الأن�شطة الأكادميية من وجهة نظر
طلبة كلية الطب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وال�صعوبات املتعلقة بهذا
الإ�ستخدام ،جملة كلية الرتبية ،جامعة دم�شق.
ال�ساملي ،عالء عبد الرزاق وال�ساملي ،ح�سني عالء (� .)2005شبكات الإدارة الإلكرتونية .دار
وائل للن�رش :الأردن.
�سعادة ،جودت وال�رسطاوي ،عادل فايز (� .)2003إ�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت يف ميادين
عمان ،الأردن.
الرتبية والتعليم (ط .)1دار ال�رشوقّ ،
ال�شعيبي� ،إبراهيم بن �سليمان ( .)2004الن�شاط رافد مهم للرتبية .جملة اجلزيرةّ .مت ا�سرتجاعه
بتاريخ  2006/10/15من املوقع التايل على �شبكة االنرتنتhttp://www.al- :
jazirah.com.sa\magazine\18052004\jas61.html

�صبحي ،عبد العزيز عبا�س ( .)2001واقع ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سلطان
قابو�س ل�شبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
�إربد الأردن.
عبابنة ،زياد (� .)2003إ�ستخدام االنرتنت كم�صدر للتعلم لدى طلبة الدرا�سات العليا وعوائق
�إ�ستخداماتها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،االردن.
الغمي�ض� ،إبراهيم ح�سني ( .)2003ا�ستخدام الإنرتنت كم�صدر للتعليم من الطلبة امل�ستخدمني له
يف جامعتي الريموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد الأردن.
املع�شني ،م�سلم بن �أحمد ( .)2002دور مدير املدر�سة الثانوية يف تطوير الأن�شطة املدر�سية يف
حمافظة ظفار يف �سلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني .ر�سالة املاج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك ،االردن.
املناعي ،عبد اهلل �سامل ( .)2004جماالت الإفادة من خدمات االنرتنت يف العملية التعليمية
والبحث العلمي كما يت�صورها �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة قطر .جملة العلوم الرتبوية،
.63-19 ،)5(5
نداف� ،شادي ( .)2002واقع �إ�ستخدام احلا�سوب التعليمي واالنرتنت يف املدار�س الثانوية
اخلا�صة يف الأردن من وجهة نظر املعلمني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
االردن.
الهر�ش ،عايد؛ وغزاوي ،حممد؛ ويامن ،حامت ( .)2003ت�صميم الربجميات التعليمية وانتاجاتها
وتطبيقاتها الرتبوية (ط .)1عمان ،الأردن :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.
وزارة الرتبية والتعليم ( .)2007التقرير الإح�صائي ال�سنوي الرتبوي لعام (.)2007/2006
عمان ،الأردن :وزارة الرتبية والتعليم.
Albejadi, A. M. )2000(. Factors related to internet adopting by Ohio public-school
teacher. DAI-A, 61(11). 4270.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
Chin-Chung, T. (2001). Collaboratively developing instructional activities of
conceptual change through the internet: Science teachers perspectives.
British Journal of Educational Technology, 32(5). 619-622.
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جامعة البلقاء التطبيقية
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القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن
د .قا�سم حممد خزعلي
ق�سم العلوم الرتبوية -كلية �إربد اجلامعية
جامعة البلقاء التطبيقية
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال
احلكومية يف الأُردن من �أجل الك�شف عن القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف نتاجاته الرتبوية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �أن النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي قد ت�ضمنت ( )42قيمة�إ�سالمية.
 كانت جميع تكرارات القيم الإ�سالمية �أقل من املتو�سط. كانت تكرارات جمال «القيم ال�شخ�صية» �أكرب من املتو�سط. جاءت تكرارات جماالت القيم «العقدية ،والتعبدية ،واالجتماعية� ،أقل من املتو�سط. عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تكرارات القيم الإ�سالمية. عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تكرارات جماالت القيم الإ�سالمية. عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تكرارات القيم الإ�سالمية يف وحدات منهاجالوطني التفاعلي.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني عدد النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيمالإ�سالمية الواردة يف النتاجات الرتبوية يف وحدات منهاج الوطني التفاعلي.
الكلمات املفتاحية : :القيم الإ�سالمية ،النتاجات الرتبوية ،املنهاج الوطني التفاعلي ،ريا�ض
الأطفال.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/1/12 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/12/29 :م
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This study aimed to analyze the governmental kindergartens interactive
national curriculum for detection the Islamic values in the educational outcomes.
The study found the following results:
- There were 42 Islamic value.
- The frequencies of Islamic values were below average.
- Frequencies of personal values domain was above average.
- The Islamic values frequencies domains of belief, worship and sociality were
below average.
- No statistically significant differences were found between Islamic values
frequencies.
- No statistically significant differences were found between the frequencies
of Islamic values domains.
- No statistically significant differences were found between the frequencies
of Islamic values in the units of National Interactive curriculum.
- No statistically significant differences were found between the number of
educational outcomes & frequencies of Islamic values included in the educational outcomes that were contained in the units of interactive national curriculum.
Key words: Islamic values, educational outcomes, interactive national curriculum,
kindergartens.
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د .قا�سم خزعلي

القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن
د .قا�سم حممد حممود خزعلي
ق�سم العلوم الرتبوية  -كلية �إربد اجلامعية
جامعة البلقاء التطبيقية

املقدمة

ت�شكل القيم ) (Valuesاللبنة الرئي�سة التي يبنى عليها املنهاج الرتبوي ،ف�ضال ً عن �أنها
ترتبط بامليدان الرتبوي ككل ،فالعملية الرتبوية موجهة بالأهداف وبالقيم ،حتى تتمكن من
ت�شكيل �شخ�صية املتعلم ،فهي عملية بث قيم يف �صور �رصيحة �،أو �ضمنية لتنمية �شخ�صية
الطفل والو�صول بها �إىل �أف�ضل امل�ستويات عن طريق التهذيب والتثقيف امل�ستمرين )احلايك،
1990؛.)Savolainen, 1992
وتتحمل امل�ؤ�س�سات الرتبوية م�س�ؤولية كبرية يف تر�سيخ النظام القيمي لدى الأطفال؛ لذا
ينبغي الت�أكيد على �رضورة و�ضوح الأحكام القيمية التي ت�سعى �أي م�ؤ�س�سة تعليمية لإك�سابها
لطالبها ،و�أن تكون هذه الأحكام جزءاً من ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ور�سالتها املعلنة )دوفور و�إيكر،
.)2001
وتعد العالقة بني القيم والرتبية وثيقة ،فالقيم �أهداف ن�سعى �إىل حتقيقها ،والرتبية �أداة
منفذة لهذه الأهداف (ن�شواتي)2003 ،؛ فاملناهج الرتبوية ت�شتمل على نتاجات تعليمية من
قيم واجتاهات ومعارف وعمليات ومهارات؛ ت�سعى النظم الرتبوية �إىل تن�شئة الأجيال عليها،
من خالل املنهاج الرتبوي ملا لها من �أهمية يف ت�شكيل قيم واجتاهات و�سلوكيات الأفراد
واجلماعات (علي1995 ،؛ عكور ،)2002 ،لذا ينبغي عند اختيار حمتوى املنهاج الرتبوي
حتديد الأحكام القيمية التي ينبغي �إك�سابها لدى النا�شئة ( ،)Beauchamp, 1996فهم
يكت�سبون القيم عن طريق املالحظة والتقليد ،كما �أن العديد من الأطفال يقبلون بوجهات
نظر �آبائهم �أو املهمني ممن هم يف بيئتهم ،وقد يكت�سب الطفل بع�ض قيمه نتيجة مبادئ التعليم
�إثر عمليات الثواب والعقاب ،والتعزيز يقوي ال�سلوك القيمي املرغوب به (Bandura,
1971؛ عبد اهلل.)2001 ،
وتبد�أ �سلوكيات الطفل بالظهور عن طريق اللغة واالجتاهات والقيم ،من خالل مناهج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

تربوية ت�شكلها ب�صورتها النهائية لت�ستمر مدى حياة الطفل ،بدءاً من ال�سنوات الأربع �أو
اخلم�س الأوىل من حياته (براك�شا)1984 ،؛ �إذ تت�شكل ( )%50من املكت�سبات الذهنية
املتوافرة لدى املراهقني يف �سن ال�سابعة ع�رشة من عمره ،حت�صل يف ال�سنوات الأربع الأوىل
من عمره ،ويظهر ( )%30منها فيما بني الرابعة والثامنة ،و�أن ( )%20املتبقية تكتمل فيما بني
�سن الثامنة وال�سابعة ع�رشة (عو�ض.)1998 ،
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ،ف�إن غر�س القيم يف املراحل العمرية املبكرة  -ريا�ض الأطفال-
بات �أمراً �رضوري ًا وملح ًا� ،سيما �أنها ت�شكل جانب ًا مهم ًا من ثقافة الطفل (العني.)2002 ،
لهذا مت �إن�شاء ريا�ض الأطفال ،لتتطور بذلك االجتاهات الرتبوية من جمرد ح�ضانة ورعاية� ،إىل
تربية �شاملة تقوم بتنمية قدرات الأطفال املختلفة� ،إذ تي�رس منوهم القيمي وترثيه ،وت�صبح القيم
لديهم قواعد �سلوكية واجتماعية (عبد اهلل2001 ،؛ النا�شف وجمال.)2003 ،
لذا ينبغي �أن تكون القيم الإ�سالمية حمل االهتمام لدى امل�س�ؤولني يف الرتبية ومتخذي
القرار ،وخمططي املناهج مبا تت�ضمنه من عنا�رص كالأهداف ،واملحتوى ،والأن�شطة ،و�أ�ساليب
التقومي .وال �شك �أن االهتمام بت�ضمني القيم الإ�سالمية يف تلك املناهج من مراحل التعلم
املبكرة ،والعمل على �إك�سابها للأطفال يف مرحلة الرو�ضة من الأهمية مبكان؛ لأنها مرحلة
يت�شكل فيها �سلوك ه�ؤالء الأطفال وما �سيكونون عليه يف �سن الر�شد (هارون واخلوالدة،
.)2005
ونظراً �إىل �أهمية القيم يف حياة الأطفال ،و�رضورة ت�ضمينها يف مناهج ريا�ض الأطفال ،فقد
القى هذا اجلانب االهتمام الوافر لدى امل�س�ؤولني وخمططي ا�سرتاجتيات الرتبية يف العامل ويف
الوطن العربي على حد �سواء (عطوة ،)1995 ،فحر�صت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
على توفري جميع الو�سائل و�أ�سباب الراحة يف ريا�ض الأطفال ،وا�ضع ًة �رشوط ًا وموا�صفات
لريا�ض الأطفال يتم الرتخي�ص مبوجبها (الك�سواين واخلطيب و�أبو الرب .)2003 ،فالقارئ
لفل�سفة الرتبية والتعليم الأردنية يجد �أن تنمية القيم لدى الأجيال النا�شئة �إحدى امل�ضامني
الرتبوية احليوية التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة الرتبوية لتحقيقها؛ بو�صفها �أهداف ًا �صادقة ومعربة عن
الواقع االجتماعي (وزارة الرتبية والتعليم1994 ،؛ اخلوالدة.)2003 ،
وفيما يخ�ص الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت القيم يف ريا�ض الأطفال ،فهناك العديد منها،
ولكن هناك ندرة يف الدرا�سات التي تناولت القيم الإ�سالمية يف مناهج ريا�ض الأطفال وذلك
ح�سب علم الباحث ،فقد تناولت الدرا�سات ال�سابقة حتليل املناهج والكتب والك�شف عن
القيم املت�ضمنة فيها ب�صورتها العامة .لذا ف�إن الباحث �سيقوم بعر�ض الدرا�سات التي تناولت
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مرحلة الطفولة ب�شكل عام ،و�أطفال ما قبل املدر�سة ،واحل�ضانة ،وريا�ض الأطفال ب�شكل
خا�ص يف مو�ضوع القيم .فقد هدفت درا�سة ميكا )� (Mecca,1989إىل حتليل القيم الأخالقية
العاملية املت�ضمنة يف حمتوى �أربع ق�ص�ص من كتاب القراءة املقرر على املرحلة الثانية من ريا�ض
الأطفال يف والية كارولينا .وبينت نتائج الدرا�سة �أن قيمة الإيثار قد احتلت املرتبة الأوىل ،ثم
قيمة احرتام كرامة الإن�سان؛ فالعدالة ،ويف املرتبة الأخرية قيمة االجتهاد الأخالقي.
و�أجرت احلايك ( )1990درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن القيم الواردة يف ق�ص�ص الأطفال
يف الأردن .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم توزيع القيم ب�صورة منطقية على كافة املجاالت
الدينية ،واالقت�صادية ،والوطنية واالجتماعية ،واملعرفية ،ومل تت�سم ق�ص�ص الأطفال بالفاعلية
يف معاجلتها للقيم.
وقامت حرات ( )1990بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن مدى جناح دور احل�ضانة وريا�ض
الأطفال بجمهورية م�رص العربية يف تنمية القيم الأخالقية لدى الأطفال .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن قيمة النظافة احتلت املرتبة الأوىل ،ثم النظام ،فقيمة الأمانة ،ثم قيمة ال�صدق،
و�أخرياً قيمة التعاون.
وهدفت درا�سة الدكروري (� )1990إىل حتديد القيم الرتبوية التي ينبغي �أن تت�ضمنها
برامج الأطفال من خالل املذياع والتلفاز .وخل�صت الدرا�سة �إىل نتائج منها :ا�شتمال برامج
الأطفال على جمموعة من القيم الرتبوية ال�رصيحة وال�ضمنية� ،إذ ح�صلت قيم العلم ،والنجاح،
واجلمال ،واالنتماء ،والإميان ،واملحافظة على ال�صحة على �أعلى التكرارات.
وقام حممد ( )1992بدرا�سة هدفت �إىل حتديد امل�ضامني القيمية يف ق�ص�ص �أطفال ما
قبل املدر�سة ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن القيم الأخالقية قد ظهرت يف الق�ص�ص بن�سبة متدنية
(.)%12.38
�أما درا�سة بدارنة ()1993؛ فقد هدفت �إىل التعرف على القيم العقدية لدى الطفل.
وقد حددت نتائج الدرا�سة مفهوم القيم العقدية يف الإ�سالم بقيم توحيد الربوبية ،وتوحيد
الإلوهية ،وتوحيد الأ�سماء وال�صفات ،والإميان باملالئكة ،والكتب ال�سماوية ،والر�سل،
واليوم الآخر.
و�أجرى بري�سون ) (Beron, 1993درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�أثري التلفاز على قيم
�أطفال ما قبل املدر�سة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التلفاز ال ينمي القيم العائلية ،ولكنه
يعر�ض مناذج غري مرغوب فيها من ال�سلوك االجتماعي ل�صغار الأطفال.
و�أجرت حممد ( )1993درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن القيم التي ت�سعى الكتب �إىل
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غر�سها لدى �أطفال الرو�ضة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن كتاب الرتبية الدينية الإ�سالمية
يقدم قيم حب الوالدين ،والت�ضحية ،والتعاون ،والنظام ،والنظافة ،يف حني يقدم كتاب اللغة
العربية قيم النظام ،والنظافة ،وال�صرب ،والعمل.
و�أ�شارت �سوان ) (Swan, 1995يف درا�ستها التي هدفت �إىل الك�شف عن �آثار الربنامج
الكرتوين “�صباح ال�سبت” على مدركات الأطفال للواقع االجتماعي والقيمي .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن الربنامج الكرتوين ي�ؤكد على القيم ال�سلبية والعن�رصية مثل :الرجل الأبي�ض
هو �أهم و�أقوى �شخ�صيات املجتمع ،و�أن ال�سيدات دون امل�ستوى يف كل مكان ،والعامل
مكان مرعب ،وعلى الأطفال االنتماء ملجموعة ما ،و�أن ال يت�رصفوا وفق ًا لإرادتهم.
وهدفت درا�سة دانيلز )� (Daniels, 1996إىل الك�شف عن مفهوم الغابة يف كتب العلوم
والدرا�سات االجتماعية للأطفال يف �أمريكا خالل الفرتة ( .)1995-1950وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن للكتب املدر�سية �أهمية كبرية يف تنمية اجلانب البيئي لدى الأطفال؛ فقد
�أ�سهمت يف ت�شكيل داللة رمزية خا�صة ملفهوم الغابة لديهم.
و�أكدت درا�سة كامبوين ) )Campony, 1997التي هدفت �إىل بناء منهاج �أخالقي للأطفال
على �أهمية �إك�ساب الأطفالا لقيم من خالل �أدب الأطفال من خالل املعرفة فوق احل�سية.
و�أجرى من�صور ( )1998درا�سة هدفت �إىل حتديد القيم ال�سائدة يف ق�ص�ص الأطفال
املن�شورة يف ال�صحافة الأردنية .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن جمموعة القيم الذاتية هي �أكرث
املجموعات انت�شاراً يف اجلريدتني ،تلتها القيم االجتماعية ،فالقيم املعرفية ،و�أخرياً القيم
الأخالقية؛ والقيم االقت�صادية.
يف حني هدفت درا�سة هارون واخلوالدة (� )2005إىل حتديد القيم الإ�سالمية املت�ضمنة
يف �أنا�شيد ريا�ض الأطفال يف الأُردن .و�أف�ضت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أنا�شيد الأطفال قد
قيما توزعت ب�صورة غري متوازنة على القيم الإ�سالمية .وقد حلت القيم العقدية
ت�ضمنت ً
يف املرتبة الأوىل ،ثم التعبدية ،فال�شخ�صية ،و�أخريا القيم االجتماعية .وكانت قيمة ال�شعور
بقدرة اخلالق وعظمته الأكرث تكراراً ،يف حني كانت قيمة حب ال�صحابة �أقلها تكراراً.
وقام الأن�صاري ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على القيم الأخالقية املت�ضمنة يف
جمالت الأطفال الكويتية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة احتواء جمالت الأطفال على م�ضامني
تول املجالت االهتمام املطلوب بالقيم الأخالقية الإيجابية
تتناول القيم الأخالقية ،يف حني مل ِ
وال�سلبية منها ،وقد ركزت كل جملة على قيمة يف �صورة �أكرب من الأخرى ،وجاءت هذه
القيمة ب�صورة عفوية غالب ًا.
لقد �أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة �أهمية القيم الإ�سالمية يف بناء �شخ�صية الطفل ،وتعديل
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�سلوكه ،و�إ�شباع حاجاته .وقد �أمدت الدرا�سات ال�سابقة الباحث بر�ؤية وا�ضحة عن القيم
الرتبوية التي يكت�سبها الأطفال ،وحتديد املتغريات التي ميكن الرتكيز عليها ف�ض ً
ال عن الإفادة
من �أدوات البحث و�إجراءاته.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن �سابقاتها ،يف حتليلها للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف املنهاج
الوطني التفاعلي يف ريا�ض الأطفال يف الأردن ،وذلك لأهمية هذه القيم لأطفال هذه
املرحلة العمرية.

م�شكلة الدرا�سة

تنبع م�شكلة الدرا�سة من �أهمية َد ْور الرو�ضة يف �إك�ساب �أطفالها القيم الإ�سالمية ،فريا�ض
الأطفال عادة ما تتبنى مناهج وبرامج م�صممة بطريقة ت�ستند �إىل الفكر الرتبوي الغربي نتيجة
لغياب فل�سفة تربوية وا�ضحة وخا�صة مبرحلة ريا�ض الأطفال ،لذا ف�إنه يتم تبني برامج تربوية
غربية �إذا ما �أريد ت�صميم منهاج خا�ص بريا�ض الأطفال؛ كربنامج منت�سوري� ،أو برنامج
فروبل� ،أو برامج غربية �أخرى ،فتت�شتت بذلك منظومة القيم الرتبوية املت�ضمنة يف املناهج
الرتبوية ،والتي ينبغي �إك�سابها �أطفال الرو�ضة� ،أو �أنها قد تعاين من عدم التوازن يف درجة
ت�ضمينها يف املناهج.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يعد االهتمام باملنظومة القيمية الإ�سالمية �أحد الأهداف الرئي�سة
للرتبية ،ف�إك�سابها الطفل يعد من �أهم نتاجات العملية الرتبوية ،وعدم التمكن من حتقيق هذه
النتاجات يجعل املعارف واملهارات التي يكت�سبها الأطفال جوفاء ال معنى لها لديهم.
ومبا �أن املناهج من الأدوات الرئي�سة التي حتدد التوجهات القيمية لدى الأطفال ،ونظراً
لقلة الدرا�سات التي تتناول هذا املو�ضوع يف الأردن ح�سب علم الباحث ،فقد اقرتحت
العديد من الدرا�سات �إجراء املزيد من البحوث حول القيم يف ريا�ض الأطفال ب�شكل عام،
والقيم الإ�سالمية ب�شكل خا�ص؛ كدرا�سة احلايك ( ،)1990ودرا�سة الدكروري (،)1990
ودرا�سة هارون واخلوالدة (� .)2005إذ دعت �إىل �إجراء درا�سة تتناول القيم الإ�سالمية ب�صورة
ملحة ال �سيما �أن مناهج ريا�ض الأطفال يف الأردن مت بنا�ؤها حديث ًا ،وهي حتتاج �إىل درا�سة
علمية تقرتح القيم الإ�سالمية التي ينبغي ت�ضمينها يف حمتوياتها ب�شكل عام ،ويف النتاجات
الرتبوية ب�شكل خا�ص ،والك�شف عن املتوافر منها.
وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤل الرئي�س التايل« :ما القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف
النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن؟»

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهداف الدرا�سة
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تهدف الدرا�سة احلالية التعرف �إىل القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة
يف املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن .وا�ستق�صاء هذه القيم يف �ضوء ا�ستمارة التحليل املعدة
لهذا الغر�ض ،ومعرفة كيفية توزيع هذه القيم على جماالت الدرا�سة ،وعلى وحدات املنهاج
الوطني التفاعلي.
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تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوع القيم الإ�سالمية الذي تناولته ،ومن �أهمية مرحلة
ريا�ض الأطفال يف الأردن ،ومن �أهمية املنهاج الوطني التفاعلي يف غر�س القيم الإ�سالمية
ال�رضورية لأطفال هذه املرحلة ،وميكن �إجمال �أهمية الدرا�سة بالآتي:
 الإ�سهام يف جانب مهم يتعلق ب�إك�ساب الأطفال ال�سلوكيات القيمية؛ ملا لهذه القيم منعالقة مبا�رشة ب�شخ�صية الأطفال و�أفعالهم .واالهتمام بالكيفية التي تقدم بها القيم للأطفال،
وبنوعية القيم املقدمة لهم.
 على الرغم من كرثة الدرا�سات حول مو�ضوع القيم� ،إال �أنه مل يطرق من قبل الباحثني-ح�سب علم الباحث -وذلك يف ثالثة جوانب للدرا�سة؛ �أولهما :النتاجات الرتبوية ،وثانيهما:
املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال ،وثالثهما :الأردن مكان تطبيق الدرا�سة.
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جاءت الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما القيم الإ�سالمية الأكرث �شيوع ًا يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي يف الأردن وما ن�سبها املئوية ؟
ال�س�ؤال الثاين :ما التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية
الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن ح�سب جماالت الدرا�سة الأربعة ال�شخ�صية،
واالجتماعية ،والعقدية ،والتعبدية؟
ال�س�ؤال الثالث :ما التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية
ح�سب وحدات املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن؟
ال�س�ؤال الرابع :هل يوجد توافق بني عدد النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيم املت�ضمنة يف
النتاجات الرتبوية الواردة يف الوحدات الدرا�سية للمنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن؟
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 ميكن �أن تقدم الدرا�سة احلالية �إطاراً نظري ًا وا�ضح ًا يتعلق بالقيم وتعليمها للأطفال يفهذه املرحلة العمرية ،مما يزود املعلمني وامل�رشفني و�أ�صحاب القرار يف بناء مناهج ريا�ض
الأطفال بوزارة الرتبية والتعليم بت�صنيف للقيم املحللة ميكن ا�ستخدامه بو�صفه �أداة لتحليل
حمتوى منهاج ريا�ض الأطفال ،والكتب وامل�ؤلفات اخلا�صة بالطفل ،وباملعلومات ال�رضورية
عن القيم املت�ضمنة يف هذا املنهاج ،وذلك متا�شي ًا مع توجهات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
يف مراجعة املناهج التعليمية وتطويرها.
 تلبي هذه الدرا�سة تو�صيات الدرا�سات الرتبوية ال�سابقة ،فدرا�سة بدارنة (،)1993وهارون واخلوالدة ( )2005قد �أو�صت ب�رضورة �إجراء هذا النوع من الدرا�سات؛ نظراً
لأهمية تطوير املنظومة القيمية لدى �أطفال الرو�ضة.

حمددات الدرا�سة

تت�ضمن الدرا�سة املحددات الآتية:
 احلد املو�ضوعي:* املنهاج الوطني التفاعلي املعتمد يف ريا�ض الأطفال احلكومية.
* القيم الإ�سالمية للمنهاج الوطني التفاعلي يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
* حتليل النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي.
* ا�ستثنت الدرا�سة حتليل م�ضمون ال�صور ،والر�سومات الواردة يف املنهاج الوطني
التفاعلي.
* دليل املعلمة ،والكتاب اخلا�ص بالطفل للمنهاج الوطني التفاعلي.
* ال ميكن تعميم نتائج الدرا�سة �إال على عينة الدرا�سة فقط.
* تعتمد نتائج الدرا�سة على دالالت �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ،وعلى خربة الباحث
واملحللني يف حتليل النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي.
 احلد الزماين واملكاين� :أجريت الدرا�سة يف منت�صف الف�صل الدرا�سي الأول من العامالدرا�سي ( )2009/2008يف الأردن.

م�صطلحات الدرا�سة

القيمة :جمموعة من املعايري التي يرت�ضيها املجتمع لأبنائه ،وينبغي �أن يكت�سبها الأطفال يف
الرو�ضة لتوجيه �سلوكهم وممار�ساتهم احلياتية ،من خالل تفاعلهم مع البيئة التعليمية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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القيم الإ�سالمية :جمموعة من القواعد الأخالقية ومناذج ال�سلوك املنبثقة من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية مبا يحتويانه من �أوامر �سلوكية حتث على �صاحلها ،وتنهى عن �سيئها يف خمتلف
مناحي احلياة.
ومت تق�سيم القيم �إىل الآتي:
 القيم العقدية :كل ما يتعلق منها مبو�ضوعات العقيدة الإ�سالمية من ال�شهادتني ،و�أ�سماءاهلل احل�سنى و�صفاته ،وال�شعور بقدرة اخلالق وعظمته ،والر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
والأنبياء واالقتداء بهم ،وحب ال�صحابة ،وحب املالئكة ،ويوم القيامة.
 القيم التعبدية :كل ما يتعلق منها بالعبادات من دعاء ،و�صالة ،و�صيام ،وزكاة ،وحج،والقر�آن الكرمي وتالوته والإن�صات له ،والب�سملة واحلمد.
 القيم ال�شخ�صية :كل ما يتعلق ب�أخالق الطفل ال�شخ�صية من النظافة واالهتمام بال�صحة،وحب العلم وطلبه ،وال�صدق والأمانة ،والنظام والرتتيب ،واملحيط البيئي و�صيانته ،والريا�ضة
وممار�سة الأن�شطة ،والت�أدب والتوا�ضع ،واحلرية والعدالة ،وتقدير الوقت ،وتقدير املهن
والعمل ،والنعم و�شكر اهلل عليها ،وحتمل امل�س�ؤولية ،واالعتدال وعدم الإ�رساف ،وال�صرب.
 القيم االجتماعية :كل ما يتعلق بعالقة الطفل مع الآخرين من بر الوالدين ،والإح�سانللجار ،واحرتام النا�س وم�ساعدتهم ،و�صلة الرحم ،والعطف والرحمة ،والتعاون وامل�شاركة،
وحماية النف�س وعدم �إيذاء الآخرين ،و�أبناء الديانات الأخرى واحرتامهم ،و�آداب الزيارة
واال�ستئذان والتحية ،وح�ضور املنا�سبات العامة واخلا�صة ،والكرم ،واالعتذار وال�صفح.
حتليل القيم� :أحد �أ�ساليب البحث العلمي املنظم الذي يهدف �إىل الو�صف املو�ضوعي
الكمي للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال من خالل املعنى الظاهر وامل�سترت ملحتوى النتاجات الرتبوية.
ريا�ض الأطفال :املرحلة التعليمية التي ت�سبق �سن دخول املدر�سة البالغة (� )6سنوات يف
( ،)12/31وهي مرحلة ما قبل ال�صف الأول الأ�سا�سي ،والتي تغطي املدى العمري ()5-3
�سنوات.
النتاجات الرتبوية :ما ينبغي �أن يتحقق لدى الطفل من معايري �أخالقية بعد تعلمه للم�ضامني
الرتبوية الواردة يف وحدات املنهاج الوطني التفاعلي؛ ليتمكن بعد ذلك من التمييز بني
ال�سلوكيات احل�سنة وال�سيئة منها.
املنهاج الوطني التفاعلي :الطبعة املطورة من كتاب �أن�شطة الطفل العملية باللغة العربية ،الذي
و�ضعته وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية ،والذي مت اعتماده
بدءاً من العام الدرا�سي (.)2008/2007
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

�أوال :املنهج البنائي :اتبع الباحث املنهج البنائي للتو�صل �إىل قائمة القيم الإ�سالمية املت�ضمنة
يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال� ،إذ يعد هذا
املنهج يف ر�أي الأغا( )2001خطوات منظمة لإيجاد هيكل معريف تربوي جديد� ،أو مل
يكن معروفا بالكيفية نف�سها من قبل فيما يتعلق با�ستخدامات م�ستقبلية ،ويتواءم مع الظروف
املتوقعة والإمكانات الواقعية .وي�ستفيد الباحث من الر�ؤى الت�شاركية التي يبديها اخلرباء �أو
املعنيون يف جمال معني لتحقيق �أهداف معينة.
ّ
ثاني ًا� :أ�سلوب حلقة البحث :ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حلقة البحث بدعوة جمموعة من
املخت�صني واخلرباء يف املناهج وطرائق التدري�س ،و�أ�صول الرتبية ،وعلم النف�س الرتبوي،
ومعلم ال�صف ،والرتبية االبتدائية ،وتربية الطفل ،ومت توزيع قائمة القيم الإ�سالمية الأولية
عليهم ،والقيام بعمل ع�صف ذهني ،وطلب منهم مناق�شتها معا و�إبداء الر�أي حولها ،مع
ترك املجال للجميع لال�ستف�سار من الباحث .وقد نتج عن حلقة البحث اخت�صار قائمة القيم
الإ�سالمية من �أربع وثالثني قيمة �إىل ثمانية وع�رشين قيمة �إ�سالمية ،مع تعديل �أ�سماء عدد
من القيم الإ�سالمية؛ مثل :تعديل قيمة الإميان بالأنبياء والر�سل �إىل الإميان بالأنبياء وحبهم،
وتعديل قيمة التزام العبادات وممار�ستها �إىل حب العبادة ،وتعديل الإميان بكتاب اهلل تعاىل �إىل
حب القر�آن واحلر�ص على تالوته ،وتعديل قيمة حب اجلهاد �إىل قيمة اجلهاد.
ثالثا :منهج حتليل امل�ضمون :اتبع الباحث منهج حتليل امل�ضمون الذي يعد �أحد �أ�ساليب
البحث العلمي؛ وذلك ملنا�سبته يف الك�شف عن القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن واملعتمد للعام الدرا�سي
(.)2009/2008

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من املنهاج الوطني التفاعلي كتاب �أن�شطة الطفل ،الطبعة املطورة،
كتاب �أن�شطة الطفل العملية ملعلمة ريا�ض الأطفال يف الأردن (الزعبي و�آخرون)2007 ،
وقد مت اختيار عينة الدرا�سة اختياراً مق�صوداً (طريقة العينة العمدية) ،والتي تكونت من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املنهاج الوطني التفاعلي املذكور �أعاله؛ �إذ مت تناول جميع النتاجات الرتبوية الواردة فيه
با�ستثناء ال�صور والر�سومات و�أ�سئلة تقومي الأداء يف نهاية كل وحدة درا�سية.
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مت عر�ض قائمة القيم الإ�سالمية � -أداة حتليل امل�ضمون -على جمموعة من املحكمني البالغ
عددهم ( )23حمكم ًا موزعني كما يلي� )5( :أع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعة البلقاء التطبيقية،
و(� )3أع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعة الريموك ،و( )4م�رشفني تربويني ملرحلة ريا�ض الأطفال،
و( )6معلمات ريا�ض الأطفال ،و( )5معلمني ملرحلة ال�صفوف الثالثة الأوىل بوزارة الرتبية
والتعليم الأردنية.
وقد طلب من املحكمني �إبداء �آرائهم بقائمة حتليل امل�ضمون من حيث �شموليتها للقيم
الإ�سالمية املت�ضمنة يف �أداة حتليل امل�ضمون اخلا�صة بتحليل النتاجات الرتبوية الواردة يف
املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ومدى و�ضوح فقرات �أداة حتليل امل�ضمون،
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قام الباحث ببناء �أداة الدرا�سة اخلا�صة بتحليل م�ضامني النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال يف الأردن من خالل طرح ال�س�ؤال التايل« :ما هي
القيم الإ�سالمية التي تعتقد �رضورة ت�ضمينها يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني
التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال؟» الذي وجه �إىل عدد من �أ�صحاب االخت�صا�ص من �أجل
بناء فقرات �أداة حتليل امل�ضمون على �شكل قائمة للقيم الإ�سالمية لتحليل م�ضامني النتاجات
خمت�صا موزعني كما يلي:
الرتبوية؛ �إذ بلغ عددهم (ًّ )26
 عدد ( )5من اخلرباء واملحكمني باملناهج يف وزارة الرتبية والتعليم. عدد ( )4من املتخ�ص�صني يف جمال تربية الطفل. عدد ( )8من معلمات ريا�ض الأطفال. عدد ( )4من املخت�صني يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية. عدد ( )5من امل�رشفني الرتبويني ملرحلة ريا�ض الأطفال.وبعد تلقي �إجابات �أ�صحاب االخت�صا�ص ،مت بناء �أداة حتليل امل�ضمون ب�صورتها الأولية� ،إذ
�أعيد عر�ضها املخت�صني املذكورين مرة �أخرى ،من �أجل �إبداء مالحظاتهم واقرتاحاتهم مرة
�أخرى حول فقرات �أداة حتليل امل�ضمون ،وقد �أخذت جميع مالحظاتهم بعني االعتبار.
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و�سالمة �صياغاتها اللغوية ،ومدى مالءمتها لأطفال الرو�ضة ،ف�ض ً
ال عن �إ�ضافة �أو حذف �أو
تعديل ما يرونه منا�سب ًا.
وبناء على ردود املحكمني ،تراوحت ن�سبة االتفاق بني املحكمني حول فقرات �أداة حتليل
امل�ضمون بني ()%100 - %79؛ ف�ض ً
ال عن ت�سجيل بع�ض املالحظات حول فقرات �أداة
التحليل؛ منها على �سبيل املثال :دمج قيمتي ال�شعور بعظمة اهلل تعاىل ،وتقدير قدرته تعاىل
يف قيمة �إ�سالمية واحدة لت�صبح ال�شعور بقدرة اخلالق وعظمته .كما مت جتزئة عدد من القيم
الإ�سالمية �إىل قيمتني؛ هما :قيمة حب اهلل ،والإميان باهلل ،ف�ض ً
ال عن �إ�ضافة قيمة االعتزاز
بالإ�سالم.
وتكونت قائمة �أداة حتليل امل�ضمون يف �ضوء ما �سبق وب�صيغتها النهائية من �أربعة جماالت؛
هي :القيم العقدية ،والقيم التعبدية ،والقيم ال�شخ�صية ،والقيم االجتماعية .وبعد �إجراء
التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني ،انخف�ضت قائمة القيم الإ�سالمية من ( )35قيمة �إىل
( )28قيمة �إ�سالمية متثل فقرات �أداة حتليل امل�ضمون.

حتليل املحتوى

ا�ستخدم الباحث لتحليل النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة
ريا�ض الأطفال �أداة حتليل املحتوى؛ التي ا�شتملت على قائمة القيم الإ�سالمية املقرتحة ،كما
ا�شتملت على الهدف من عملية التحليل ،وعينة التحليل ،وفئات التحليل ،ووحدة التحليل،
و�ضوابط عملية التحليل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمارة ر�صد تكرارات القيم الإ�سالمية ،وتوزيعها
على املجاالت بهدف حتقيق درجة عالية من املو�ضوعية والدقة ،م�ستفيداً من الأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال(احلايك1990،؛ بدارنة1993،؛ هارون واخلوالدة،
.)2005
ومن واقع �إعداد قائمة حتليل امل�ضمون للقيم الإ�سالمية ،وب�صيغتها الآتية ،مت ت�صنيف
جماالت القيم الإ�سالمية يف �أداة حتليل امل�ضمون �إىل القيم الآتية:
 القيم العقدية :كل ما يتعلق منها مبو�ضوعات العقيدة الإ�سالمية من ال�شهادتني ،و�أ�سماءاهلل احل�سنى و�صفاته ،وال�شعور بقدرة اخلالق وعظمته ،والر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
والأنبياء واالقتداء بهم ،وحب ال�صحابة ،وحب املالئكة ،ويوم القيامة.
 القيم التعبدية :كل ما يتعلق منها بالعبادات من دعاء ،و�صالة ،و�صيام ،وزكاة ،وحج،والقر�آن الكرمي وتالوته والإن�صات له ،والب�سملة واحلمد.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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 القيم ال�شخ�صية :كل ما يتعلق ب�أخالق الطفل ال�شخ�صية من النظافة واالهتمام بال�صحة،وحب العلم وطلبه ،وال�صدق والأمانة ،والنظام والرتتيب ،واملحيط البيئي و�صيانته ،والريا�ضة
وممار�سة الأن�شطة ،والت�أدب والتوا�ضع ،واحلرية والعدالة ،وتقدير الوقت ،وتقدير املهن
والعمل ،والنعم و�شكر اهلل عليها ،وحتمل امل�س�ؤولية ،واالعتدال وعدم الإ�رساف ،وال�صرب.
 القيم االجتماعية :كل ما يتعلق بعالقة الطفل مع الآخرين من بر الوالدين ،والإح�سانللجار ،واحرتام النا�س وم�ساعدتهم ،و�صلة الرحم ،والعطف والرحمة ،والتعاون وامل�شاركة،
وحماية النف�س وعدم �إيذاء الآخرين ،و�أبناء الديانات الأخرى واحرتامهم ،و�آداب الزيارة
واال�ستئذان والتحية ،وح�ضور املنا�سبات العامة واخلا�صة ،والكرم ،واالعتذار وال�صفح.
وقد مت بناء �أداة الدرا�سة باتباع اخلطوات التالية:
اعتماد قائمة القيم الإ�سالمية اخلا�صة بتحليل م�ضامني النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال.
* حتديد الهدف من التحليل :ومتثل باال�ستدالل على القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال  ،مع ر�صد تكرارات كل
قيمة منها.
* حتديد عينة التحليل :وقد �شملت النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال.
* حتديد فئات التحليل :االعتمادعلى جماالت القيم الإ�سالمية الأربعة كونها الأن�سب لتحقيق
�أهداف الدرا�سة.
* حتديد وحدة التحليل :هي التي تدور حولها عبارة �أو عدة عبارات )�،(Themeإذ اختار
الباحث الفكرة الرئي�سة من حمتوى النتاجات الرتبوية كوحدة للتحليل ملنا�سبتها هدف عملية
التحليل.
* حتديد تكرارات وحدة التحليل :وذلك بح�ساب تكرارات القيم الإ�سالمية لكل جمال
من املجاالت الأربعة املراد حتليل النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي يف
�ضوئها.
* حتديد �ضوابط عملية التحليل :مت التحليل يف �إطار امل�ضامني ،والتعريف الإجرائي للقيم
الإ�سالمية ،و�شمل التحليل م�ضامني النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ومت ا�ستبعاد �أداة تقييم �أداء الطفل الواردة يف نهاية كل وحدة درا�سية،
وا�ستبعاد الغالف وال�صور والر�سومات املوجودة يف كل منهاج ،وا�ستخدام اال�ستمارة املعدة
لر�صد النتائج ،وتكرارات كل وحدة وفئة حتليل.
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* حتديد خطوات عملية التحليل:
 حتديد النتاجات الرتبوية املخ�ص�صة لعملية التحليل يف كل وحدة درا�سية،وقراءتها جيداً. تق�سيم كل نتاج تربوي �إىل عدة عبارات ،لت�شمل كل عبارة فكرة واحدة. حتديد الأفكار التي ت�ضمنتها القيم الإ�سالمية. ت�صنيف كل فكرة �إىل �إحدى فئات التحليل املحددة ب�أداة حتليل املحتوى املذكورة. ح�ساب عدد القيم الإ�سالمية وتكراراتها يف كل فئة من فئات التحليل.* �صدق التحليل وثباته:
مت الت�أكد من �صدق التحليل بتحديد تف�صيالت ما يق�صد به يف كل قيمة �إ�سالمية .ومت عر�ض
�أمثلة من القيم الإ�سالمية.
وللتحقق من ثبات التحليل؛ مت تنفيذ الإجراءات الآتية:
 قام الباحث بتحليل النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي -عينة الدرا�سة-ثم �أعاد الباحث التحليل مرة �أخرى بعد مرور ثالثة �أ�شهر على التحليل الأول ،ومن �أجل
حتديد ن�سبة االتفاق بني التحليل و�إعادة التحليل ا�ستخدام الباحث معادلة �سولزير� -أزاروف
وماير ) (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1977الآتية:
عدد الإجابات املتفق عليها
ن�سبة االتفاق =
عدد الإجابات املتفق عليها  +عدد الإجابات املختلف فيها

* ٪100

وقد بلغت ن�سبة االتفاق بني التحليل و�إعادة التحليل للقيم اال�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي جمتمعة (.)%89.28
 وللت�أكد من ثبات التحليل الذي �أجراه الباحث ،مت تكليف زميلني متخ�ص�صني يف املناهجب�إجراء عملية التحليل ،بعد �أن و�ضح لهما الباحث الإجراءات التي ينبغي �أن ي�سريا عليها.
ومت ح�ساب ن�سبة االتفاق بني حتليل الباحث وحتليل الزميلني با�ستخدام املعادلة �آنفة الذكر،
�إذ بلغت ن�سبة االتفاق بني الزميلني( .)%85.71وقد عدت هذه الن�سبة مقبولة لأغرا�ض
هذه الدرا�سة� ،سواء منها ما يتعلق بالثبات (�أو االتفاق) عرب الأ�شخا�ص� ،أو الثبات عرب الزمن
(االت�ساق الزمني).

املعاجلة الإح�صائية

ا�ستخدمت الدرا�سة معادلة �سولزير -ازاروف وماير (Sulzer-Azaroff & Mayer,

 )1977حل�ساب ن�سبة االتفاق بني املحللني ،وا�ستخدام الإح�صاء اال�ستداليل حل�ساب جمموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تكرارات القيم ،ون�سبها املئوية ،وترتيبها ،واختبار مربع كاي )[(Chi-Square Test]2 χ
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حل�سن املطابقة من �أجل معرفة داللة الفروق الإح�صائية للتكرارات التي تك�شف عنها قائمة
التحليل.

¡``
````````Y GC I

املجال

رقم

القيم العقدية
القيم التعبدية

التكرار
7
2
2

0.94
0.27
0.27

3.857
3.571
1.286

3
1
1

0.277
0.059
0.257

3
 4أ�
4ب

�16أ
21ب
�21أ

`G Ä

11
12
13

22

2.95

0.429

3

0.934

2

9

½

10

حب الوطن
ال�شعور بقدرة اخلالق وعظمته
الر�سول والأنبياء واالقتداء بهم
�أ�سماء اهلل تعاىل و�صفاته
ال�شهادتان
حب ال�صحابة
حب املالئكة
يوم القيامة
احلديث النبوي ال�شريف وحفظه
القر�آن الكرمي وتالوته والإن�صات
له
الب�سملة واحلمد
ال�صالة
الدعاء

48
11
9
6
3
3
1
1
26

6.43
1.47
1.20
0.80
0.40
0.40
0.13
0.13
3.48

1.571
0.857
3.857
3.857
3.571
0.143
3.571
3.571
0.429

3
4
3
3
1
1
1
1
3

f
`

1
2
3
4
5
6
7
8
9

القيمة

الن�سبة
املئوية

قيمة
(كا)²

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية
()sided-2
0.666
0.931
0.277
0.277
0.059
0.705
0.059
0.059
0.934

رتبة
التكرار
يف املجال
1
2
3
4
�5أ
5ب
�6أ
6ب
1

رتبة
التكرار
يف الأداة
5
13
�14أ
�17أ
�20أ
20ب
�22أ
22ب
�8أ

```Y

اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية والرتبة ونتائج اختبار مربع كاي )[(Chi-Square] χ2
 Testحل�سن مطابقة القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة
يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال

10

`d G h ``Ç`»`d G

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما القيم الإ�سالمية الأكرث �شيوع ًا يف النتاجات الرتبوية الواردة يف
املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن وما ن�سبها املئوية ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستق�صاء القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي وت�سميتها ،وت�سجيلها ،ثم ترتيبها ح�سب تكرار
ورودها ون�سبها املئوية ،ومت ح�ساب اختبار مربع كاي )[ (Chi-Square Test ]2 χحل�سن
املطابقة للك�شف عن الفروق الإح�صائية بني تكرارات القيم الإ�سالمية ،واجلدول رقم ()3
يو�ضح ذلك.
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عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الأول
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القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية

تابع اجلدول رقم ()1
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املجال
القيم التعبدية
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

القيم االجتماعية

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

القيمة

التكرار

214

الن�سبة
املئوية

قيمة
(كا)²

درجات
احلرية

الزكاة
احلج
ال�صوم
املحيط البيئي و�صيانته
الريا�ضة والأن�شطة
النظافة واالهتمام بال�صحة
النظام والرتتيب
الت�أدب والتوا�ضع
احلرية والعدالة
تقدير الوقت
حب العلم وطلبه
تقدير املهن والعمل
النعم و�شكر اهلل عليها
ال�صدق والأمانة
حتمل امل�س�ؤولية
االعتدال وعدم الإ�سراف
ال�صرب
التعاون وامل�شاركة
حماية النف�س وعدم �إيذاء
الآخرين
احرتام النا�س وم�ساعدتهم
الإح�سان للجار
�أبناء الديانات الأخرى واحرتامهم
�آداب الزيارة واال�ستئذان والتحية
بر الوالدين
�صلة الرحم
ح�ضور املنا�سبات العامة واخلا�صة
العطف والرحمة
الكرم
االعتذار وال�صفح
القيم الإ�سالمية ككل

1
1
1
132
95
86
63
31
16
14
9
8
7
5
5
4
2
46

0.13
0.13
0.13
17.67
12.72
11.51
8.43
4.15
2.14
1.87
1.10
1.07
094.
0.67
0.67
0.54
0.27
6.16

1.286
1.286
1.286
0.000
0.714
0.000
0.857
2.286
1.571
4.571
4.571
3.857
2
4.571
2.000
2.000
3.571
0.857

1
1
1
6
5
6
4
4
3
2
2
3
2
2
2
2
1
4

الداللة
الإح�صائية
()sided-2
0.257
0.257
0.257
1
0.982
1
0.931
0.683
0.666
0.102
0.102
0.277
0.368
0.102
0.368
0.368
0.059
0.931

رتبة
التكرار
يف املجال
�5أ
5ب
5ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�11أ
11ب
12
13
1

رتبة
التكرار
يف الأداة
22هـ
22د
22ج
1
2
3
4
7
11
12
14ب
15
16ب
�18أ
18ب
�19أ
21ج
6

26

3.48

0.714

5

0.982

2

8ب

20
7
7
6
4
4
3
1
1
1
747

2.68
0.94
0.94
0.80
0.54
0.54
0.40
0.13
0.13
0.13
%100

1.571
4.571
3.857
4.571
3.571
3.571
4.571
3.571
3.571
3.571
29.238

3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
21

0.666
0.102
0.277
0.102
0.059
0.059
0.102
0.059
0.059
0.059
0.108

3
�4أ
4ب
5
�6أ
6ب
7
�8أ
8ب
8ج

10
16ج
16د
17ب
19ب
19ج
20ج
22و
22ز
22ح

يت�ضح من اجلدول رقم ( )1عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني
تكرارات القيم الإ�سالمية لأداة حتليل امل�ضمون ككل؛ �إذ بلغت قيمة اختبار مربع كاي
( )29.238وبداللة �إح�صائية ( ،)0.108كما كانت تكرارات جميع القيم الإ�سالمية
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البالغ عددها ( )42قيمة مت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
الأردين غري دالة �إح�صائي ًا (� ،)0.05=αإذ تراوحت قيم مربع كاي بني جميع القيم الإ�سالمية
()4.57-0وبداللة �إح�صائية تراوحت بني(.)1-0.59
وبالنظر يف اجلدول رقم ( )1يتبني �أن القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية
الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي يف مرحلة ريا�ض الأطفال قد ا�شتملت على ()42
قيمة �إ�سالمية وردت يف ( )747موقع ًا خمتلف ًا� ،إذ كان متو�سط تكرارات القيم الإ�سالمية
( )17.79تكراراً بانحراف معياري مقداره ()28.52؛ فكانت جميع تكرارات القيم
الإ�سالمية �أقل من املتو�سط.
وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي الأردين
تعاين من ق�صور يف تغطية جميع هذه القيم الإ�سالمية .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �إهمال
الفريق الوطني املعني بت�أليف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال بت�ضمني القيم
الإ�سالمية يف النتاجات الرتبوية للمنهاج الوطني ،ورمبا يعود هذا الإهمال والق�صور �إىل
اعتقاد الفريق الوطني بعدم جدوى �إك�ساب هذه القيم لأطفال الرو�ضة لأن لها طاب ًعا معنويًا
الح�سيا ،مهملني �إمكانية التعامل مع هذه القيم بطريقة ح�سية ،مع الرتكيز على
وجمر ًدا
ًّ
ال�سلوكيات العملية ،وعلى الأ�ساليب التطبيقية بعيداً عن التنظري املجرد .وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج درا�سات كل من (احلايك1990 ،؛Beron, 1993؛ حممد1993 ،؛ Swan,
1995؛ الأن�صاري )2006 ،التي �أ�شارت �إىل تدين الق�صور يف ت�ضمني القيم يف الربامج
اخلا�صة ب�أطفال ما قبل املدر�سة (ريا�ض الأطفال).
�أما فيما يتعلق بالقيم الإ�سالمية التي نالت �أعلى ن�سب توافر يف الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ف�إنه يت�ضح من البيانات املدرجة يف اجلدول رقم
(� )1أعاله �أن القيم هي :املحيط البيئي و�صيانته ( ،)%17.67والريا�ضة وممار�سة الأن�شطة
( ،)%12.72والنظافة وال�صحة ( ،)%11.51والنظام والرتتيب ( ،)%8.43وحب
الوطن ( ،)%6.43والتعاون وامل�شاركة ( .)%6.16وي�شكل جمموع تكرارات هذه القيم
ال�ستة ( )470تكراراً ما ن�سبته ( )%62.92من جمموع تكرارات القيم الكلية املت�ضمنة يف
النتاجات الرتبوية ،وبهذا ف�إنها متثل ما يزيد ن�صف تكرارات القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف
تعد
النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ،ومن هنا ف�إنه ميكن القول ب�أنها ُّ
مرتكزاً �أ�سا�سي ًا وقاعدة مهمة جداً للقيم الأخرى املت�ضمنة يف هذه النتاجات الرتبوية� ،إذ
تتما�شى هذه النتيجة مع التوجهات العامة للرتبية يف الأردن.
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ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل وجود اعتقاد كبري لدى الفريق الوطني لت�أليف املنهاج
الوطني التفاعلي ،ب�أهمية غر�س هذه القيم يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،وذلك ملا لهذه القيم من
خا�صية ح�سية وتطبيقية ميكن �أن يدركها الطفل ب�سهولة وي�رس تنعك�س على �سلوكه اليومي؛
لذا يدعو كامبوين (� )Campony, 1997إىل �إك�ساب الأطفال القيم من خالل املعرفة فوق
احل�سية .ويف �ضوء هذه الن�سب املئوية املرتفعة ميكن �إبداء املالحظات الآتية:
 االهتمام املحوري الذي حظيت به قيمة «املحيط البيئي و�صيانته» التي احتلت املرتبةالأوىل ،وهذا ينطلق من �أهمية �إك�ساب �أطفال الرو�ضة املفاهيم البيئية ،وذلك ملا لهذه املرحلة
العمرية من �أهمية يف تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال منذ �سن مبكرة ،وهذا ما تدعو �إليه
الرتبية احلديثة ،وت�سعى لتحقيقه يف الأنظمة الرتبوية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة دانيلز
( )Daniels, 1996التي بينت �أن للكتب املدر�سية �أهمية كبرية يف تنمية اجلانب البيئي لدى
الأطفال.
 االهتمام الكبري الذي حظيت به قيمة «الريا�ضة وممار�سة الأن�شطة» التي احتلت املرتبةالثانية .وتن�سجم هذه النتيجة مع خ�صائ�ص الأطفال النمائية يف هذه املرحلة العمرية ،فهم
ميلكون ا�ستعدادات عاليه نحو اللعب وممار�سة الأن�شطة ،و�أن الأطفال يتعلمون عن طريق
اللعب ممار�سة الأن�شطة �أكرث مما يتعلمون بطرق و�أ�ساليب �أخرى.
 الرتكيز على ت�ضمني قيمة «النظافة واالهتمام بال�صحة» التي احتلت املرتبة الثالثة؛ ملا لها من�أثر كبري يف �شخ�صية الطفل و�سالمة تنميتها ،فطبيعة املرحلة العمرية لأطفال الرو�ضة تفر�ض
نوع ًا معين ًا من االهتمام بغر�س هذه القيمة الإ�سالمية لديهم ،على الرغم من �أن الأطفال قد
ال مييزون ال�سلوك ال�صحي الإيجابي وال�سليم من غريه ال�سلبي .وتتفق هذه النتيجة مع كل
من (حرات1990 ،؛ الدكروري1990 ،؛ حممد )1993 ،يف ت�أكيدهم على قيم النظافة
واالهتمام بال�صحة اللتني احتلتا مراتب متقدمة.
 الرتكيز على ت�ضمني قيمة «النظام والرتتيب» التي احتلت املرتبة الرابعة ،يبني �أهمية �إعدادالأطفال ليكونوا قادرين على االلتزام بالنظام والقواعد والتعليمات وعدم جتاوزها والتعدي
عليها ،ف�ض ً
ال عن مراعاة الرتتيب وعدم �إ�شاعة الفو�ضى ،ال �سيما و�أن �سلوكهم يف هذه املرحلة
يت�صف بعدم االن�ضباط والرتتب ،الأمر الذي ينعك�س على �سلوك الطفل ال�شخ�صي؛ فرياعيها
يف �ش�ؤون حياته املختلفة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي (حممد1993 ،؛ حرات)1990،
اللتني �أ�شارتا �إىل �أن قيمة النظام قد احتلت مراتب متقدمة.
 -وجود اهتمام متميز من قبل م�ؤلفي املنهاج الوطني التفاعلي بت�ضمني قيمة «حب الوطن»
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التي احتلت املرتبة اخلام�سة� ،إذ يك�شف هذا االهتمام عن الدور الكبري لهذه القيمة يف تنمية
اعتزاز الأطفال بوطنهم و�أمتهم العربية ،وين�سجم هذا الرتكيز من قبل املناهج مع �أهداف
فل�سفة التطوير الرتبوي الأردين ،الذي يهدف �إىل �إعداد املواطن الأردين ال�صالح ،واملنتمي
لوطنه و�أمته (وزارة الرتبية والتعليم .)1988 ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �سوان (Swan,
 ،)1995التي �أ�شارات �إىل �رضورة انتماء الأطفال �إىل جمموعة ما.
 الرتكيز على ت�ضمني قيمة «التعاون وامل�شاركة» التي احتلت املرتبة ال�ساد�سة لدى �أطفالالرو�ضة ،ي�سهم ب�شكل كبري يف جعلها �سلوك ًا حياتي ًا عندهم ،ال �سيما �أنهم يف مرحلة ريا�ض
الأطفال يت�صفون بالذاتية .وهذا بدوره ينمي لديهم حب التفاعل االجتماعي ،الأمر الذي
ينمي عندهم العالقات االجتماعية بعيداً عن الفردية والأنانية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
حممد ( )1993يف توافر قيمة التعاون يف كتب الرتبية الإ�سالمية ،وتختلف هذه النتيجة مع
درا�سة حرات ( )1990التي �أظهرت قلة االهتمام بهذه القيمة التي ح�صلت لديه على املرتبة
الأخرية.
وعلى الرغم من �أن جميع القيم الإ�سالمية الواردة �أعاله هي قيم ذات �أهمية كبرية يف
�إعداد الأطفال ،ف�إن هناك جمموعة من القيم �أي�ض ًا ذات الأهمية البارزة يف تنمية �شخ�صية
الطفل ،ولكن تراوحت ن�سب توافرها ما بني ( .)%4.15 - %2.14وهذه القيم هي:
الت�أدب والتوا�ضع ( ،)4.15واحلديث النبوي ال�رشيف وحفظه ( ،)3.48وحماية النف�س
وعدم �إيذاء الآخرين ( ،)3.48والقر�آن الكرمي وتالوته والإن�صات له ( ،)2.95واحرتام
النا�س وم�ساعدتهم ( ،)2.68واحلرية والعدالة (.)2.14
و�أما بالن�سبة لبقية القيم الإ�سالمية فيظهر من اجلدول رقم (� )1أن تكراراتها تراوحت بني
( )63 – 3تكراراً ون�سبة مئوية تراوحت بني ( )%8.43 - %0.40من املجموع الكلي
لتكرارات القيم الإ�سالمية الفرعية الواردة يف قائمة القيم الإ�سالمية (�أداة الدرا�سة)� .إذ جاءت
تكرارات هذه القيم �أقل من املتو�سط البالغ ( )17.79تكراراً .ويرى الباحث �أن هذه قيم
�أ�سا�سية ومهمة ينبغي تنميتها وتعزيزها لدى الأطفال يف املراحل العمرية الأوىل؛ فهي مبثابة
�صمام الأمان يف جمتمعنا املعا�رص ،وهي قادرة على �ضبط عالقات الفرد بربه وبنف�سه وب�أ�رسته
ومبجتمعه الذي يعي�ش فيه .وتن�سجم هذه النتيجة مع درا�سة احلايك ( ،)1990التي �أ�شارت
�إىل �أن ق�ص�ص الأطفال يف الأردن مل تت�سم بالفاعلية املنا�سبة يف معاجلتها للقيم الرتبوية.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف
النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن ح�سب جماالت الدرا�سة
الأربعة ال�شخ�صية ،واالجتماعية ،والعقدية ،والتعبدية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث ب�إيجاد التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية
التي ت�ضمنتها �أو تدل عليها م�ضامني النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال ح�سب جماالت �أداة حتليل امل�ضمون ،وح�ساب اختبار مربع كاي )[2
 (Chi-Square Test ]χحل�سن املطابقة للك�شف عن الفروق الإح�صائية بني تكرارات القيم
الإ�سالمية يف املجاالت� .إذ تبني للباحث �أن هذه القيم تندرج يف �أربعة جماالت هي :القيم
العقدية ،والقيم التعبدية ،والقيم ال�شخ�صية ،والقيم االجتماعية .واجلدول رقم ( )2يو�ضح
ذلك.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني
تكرارات جماالت القيم الإ�سالمية ككل؛ �إذ بلغت قيمة اختبار مربع كاي ( )0.000وبداللة
�إح�صائية ( ،)1.000كما كانت تكرارات جميع جماالت القيم الإ�سالمية والبالغ عددها
( )4جماالت للقيم الإ�سالمية غري دالة �إح�صائي ًا ()0.05=α؛ �إذ تراوحت قيم مربع كاي بني
املجاالت ( )2.667-0.857وبداللة �إح�صائية تراوحت بني (.)1-0.736

اجلدول رقم ()2
جماالت القيم الإ�سالمية وتكراراتها ون�سبها املئوية ورتبها
واختبار مربع كاي )[ (Chi-Square Test ] χ2حل�سن املطابقة
رقم

جماالت القيم

التكرار

الن�سبة املئوية

3
4
1
2

ال�شخ�صية
االجتماعية
العقدية
التعبدية
املجاالت ككل

477
126
82
62
747

63.86
16.87
10.98
8.30
%100

قيمة درجات الداللة الإح�صائية
()sided-2
(كا )²احلرية
1.000
12 0.857
0.914
7
2.667
0.963
5
1.000
0.736
4
2.000
1.000
3
0.000

رتبة تكرارات
املجاالت
1
2
3
4

وبالنظر يف اجلدول رقم ( ،)2يتبني �أن متو�سط تكرارات جماالت القيم الإ�سالمية املت�ضمنة
يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي قد بلغ ( )186.75تكراراً،
وبانحراف معياري مقداره ( .)195.33ويظهر �أن جمالاً
واحدا فقط كانت تكراراته �أكرب
ً
من هذا املتو�سط؛ وهو جمال «القيم ال�شخ�صية» �إذ ح�صل على جمموع ( )477تكراراً ،يف
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حني كانت تكرارات ثالثة جماالت �أقل من هذا املتو�سط؛ وهي :القيم «العقدية ،والتعبدية،
واالجتماعية» مبجموع ( )126 ،62 ،82على التوايل.
وتعك�س هذه النتيجة ق�صوراً وعدم توازن يف توزيع تكرارات جماالت القيم الإ�سالمية
على النتاجات الرتبوية ،مما ي�شري �إىل �أن الفريق الوطني لت�أليف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة
ريا�ض الأطفال لي�س لديه و�ضوح بنوع وبطبيعة القيم التي ينبغي �أن يوردها يف املنهاج
الوطني والنتاجات الرتبوية للمنهاج الوطني ،ف�ض ً
ال عن عدم امتالكه مناذج خا�صة ميكن من
خاللها مراجعة كم ونوع القيم التي �ضمنها؛ حتى يتمكن من القيام بتغذية راجعة م�ستمرة
ثم حتقيق التوازن يف جماالت ت�ضمينها .وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي (احلايك،
لها ،ومن َّ
1990؛ هارون واخلوالدة )2005 ،اللتني �أظهرتا عدم توزيع القيم الواردة يف ق�ص�ص
و�أنا�شيد الأطفال ب�صورة منطقية ومتوازنة على كافة جماالت الدرا�سة.
و�أما فيما يخ�ص ترتيب جماالت القيم الإ�سالمية يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ف�إنه يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ح�صول »القيم
ال�شخ�صية” على املرتبة الأوىل مبجموع ( )477تكراراً وبن�سبة مئوية مقدارها (.)%0.64
ويرى الباحث �أن هذه القيمة مهمة جداً ،فهي ت�شكل الذات ومفهوم الذات لدى الطفل،
وتك�سبه العديد من املهارات ال�شخ�صية التي جتعله �أكرث ثقة بقدراته الذاتية ،مما ينعك�س على
بناء �شخ�صيته ب�صورة �سوية و�سليمة� ،إذ تعد مرحلة ريا�ض الأطفال من �أهم املراحل العمرية
والنمائية التي يتم فيها ت�شكل وتبلور �شخ�صية الفرد .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة من�صور
( )1998التي بينت �أن القيم الذاتية حلت يف املرتبة الأوىل ،وتختلف هذه الدرا�سة مع
درا�سة هارون واخلوالدة ( )2005التي �أظهرت �أن القيم ال�شخ�صية قد احتلت املرتبة الثالثة
وقبل الأخرية.
وح�صل جمال «القيم االجتماعية» على املرتبة الثانية مبجموع ( )126تكراراً ون�سبة مئوية
مقدارها ( .)%16.87وتبدو هذه النتيجة واقعية ومنطقية بحلولها يف هذه املرتبة ،فمن
الطبيعي �أن يتفاعل الطفل مع حميطه االجتماعي ،ف�ضال عن ان�سجام هذه القيمة مع املرحلة
العمرية للأطفال ،خا�صة �أن اهتمام املجتمع يرتكز على الأطفال يف هذه املرحلة .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة من�صور ( )1998يف �أن القيم االجتماعية قد حلت يف املرتبة الثانية من بني
جمموعات القيم ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة بري�سون ( )Beron, 1993يف �أن الربامج
املقدمة للأطفال ال تنمي القيم العائلية ،وال�سلوكيات االجتماعية ل�صغار الأطفال.
وجاءت «القيم العقدية» يف املرتبة الثالثة وقبل الأخرية مبجموع ( )82تكراراً ون�سبة مئوية
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مقداراها ( .)%10.98ويرى الباحث �أن هذه النتيجة منطقية ،تن�سجم مع طبيعة الأطفال
الذين هم بحاجة �إىل بناء اجتاهات �إيجابية يف العقيدة والإميان تتنا�سب مع فطرتهم و�شعورهم
بوجود خالق لهذا الكون ،و�آثار قدرته املبثوثة يف حياتهم؛ فهناك قيم عقدية تركز على
معان عامة وا�ضحة وظاهرة يف العقيدة ،ميكن للطفل �أن يدركها مثل :ال�شعور بقدرة اخلالق
وعظمته ،وحب الوطن .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة كل من (الدكروري1990 ،؛
بدارنة1993 ،؛ هارون واخلوالدة )2005 ،بح�صول القيم العقدية على �أعلى التكرارات.
وحلت “القيم التعبدية» يف املرتبة الأخرية مبجموع ( )62تكراراً وبن�سبة مئوية مقدارها
( .)0.08ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تن�سجم مع املرحلة العمرية التي يعي�شها الطفل،
فهو يدرك العبادات مبعناها العام والتوجه �إىل اهلل يف ذلك؛ فهذه هي �صورة العبادة يف
نظره ،خا�صة �أن الأطفال حني يتمثلون هذه القيمة يقلدون الكبار فيها فيدركون معناها،
فريتادون امل�ساجد ،وي�صومون ،ويت�صدقون ،ولكن باملقابل ف�إن قيم ًا �أخرى مثل :الزكاة،
تعد من العبادات التي ال ي�ستطيع �أن يدركها الطفل �إال يف مرحلة مت�أخرة عن هذه
والدعاء ّ
املرحلة العمرية ،فهو ال يدرك معناها ،وال تهمه يف حياته اليومية وهو مك ّلف بها �رشع ًا.
ويرى الباحث �أن القيم التعبدية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني
التفاعلي تنا�سب يف معظمها �أطفال الرو�ضة ،ومن ذلك قيم ال�صالة ،وحب العبادة ،وحب
القر�آن وتالوته ،وحفظ الأحاديث النبوية ال�رشيفة .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة هارون
واخلوالدة (� )2005إذ حلت لديهما القيم التعبدية يف املرتبة الثانية.

ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية ح�سب وحدات املنهاج الوطني التفاعلي يف الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بر�صد التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية
املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال،
ولكل وحدة على حدة ،ومت ح�ساب اختبار مربع كاي )[ (Chi-Square Test ] χ2حل�سن
املطابقة للك�شف عن الفروق الإح�صائية بني تكرارات القيم الإ�سالمية يف الوحدات الدرا�سية.
وقد تبني للباحث �أن هذه القيم تندرج يف �سبع وحدات ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية وتوزيعها على وحدات املنهاج الوطني
التفاعلي واختبار مربع كاي )[ (Chi-Square Test ] χ2حل�سن املطابقة
رقم الوحدة

العقدية

التعبدية

ال�شخ�صية

االجتماعية

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية

قيمة (كا)²

درجات احلرية

الداللة
الإح�صائية
()sided-2

رتبة التكرارات
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني
تكرارات القيم الإ�سالمية يف وحدات منهاج الوطني التفاعلي ككل؛ �إذ بلغت قيمة اختبار
مربع كاي ( )0.000وبداللة �إح�صائية ( ،)1.000كما كانت تكرارات القيم الإ�سالمية
الواردة يف الوحدات الدرا�سية البالغ عددها ( )7وحدات غري دالة �إح�صائي ًا ()0.05=α؛
�إذ تراوحت قيم مربع كاي لتكرارات القيم الإ�سالمية بني الوحدات الدرا�سية (-0.000
 )0.500وبداللة �إح�صائية تراوحت بني (.)1-0.779
ويظهر من اجلدول رقم (� )3أن متو�سط تكرارات القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية بالن�سبة لوحدات املنهاج الوطني التفاعلي جميع ًا قد بلغ ( )106.71تكراراً،
وبانحراف معياري مقداره (� .)45.31إذ يتبني �أن تكرارات القيم الإ�سالمية يف ثالث
وحدات درا�سية كانت �أكرب من هذا املتو�سط؛ هي :الأوىل ،والرابعة ،وال�سابعة مبجموع
( )120 ،111 ،191تكراراً على التوايل ،يف حني َّ
قل عدد تكرارات القيم الإ�سالمية عن
هذا املتو�سط يف �أربع وحدات؛ هي :الثانية ،والثالثة ،واخلام�سة ،وال�ساد�سة مبجموع (،106
 )79 ،96 ،44تكراراً على التوايل.
وتبني هذه النتيجة عدم وجود ر�ؤية وا�ضحة لدى الفريق الوطني لت�أليف املنهاج الوطني
التفاعلي بنوع وكم القيم الإ�سالمية الواجب ت�ضمينها يف النتاجات الرتبوية لكل وحدة
درا�سية من وحدات املنهاج الوطني التفاعلي ،وعدم امتالك الفريق الوطني معايري وا�ضحة
وحمددة يف �أداة تو�ضح طبيعة ونوع وكم القيم الإ�سالمية يف كل وحدة درا�سية .خا�صة �أن

10

`d G h ``Ç`»`d G

�أنا ورو�ضتي
الأوىل
�أ�سرتي
الثانية
حيواناتي
الثالثة
وطني
الرابعة
نباتاتي
اخلام�سة
مائي
ال�ساد�سة
�أر�ضي
ال�سابعة
وحدات املنهاج ككل

12
10
10
32
10
2
6
82

21
10
6
4
5
10
6
62

111
60
22
58
75
56
95
477

47
26
6
17
6
11
13
126

191
106
44
111
96
79
120
747

25.57
14.19
5.89
14.86
12.85
10.58
16.06
%100

0.000
0.500
0.500
0.000
0.000
0.000
0.500
0.000

3
2
2
3
3
3
2
6

1.000
0.779
0.779
1.000
1.000
1.000
0.779
1.000

1
4
7
3
5
6
2

`¡U
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وحدات املنهاج الوطني التفاعلي تت�سم باالختالف والتنوع يف م�ضامينها وحمتواها ،الأمر
الذي �أدى �إىل ارتباك الفريق الوطني بت�ضمني النتاجات الرتبوية لكل وحدة درا�سية مبا ينا�سبها
وين�سجم مع طبيعة م�ضامينها من قيم �إ�سالمية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي (احلايك،
1990؛ هارون واخلوالدة )2005 ،اللتني �أظهرتا عدم توزيع القيم الواردة يف ق�ص�ص
و�أنا�شيد الأطفال ب�صورة منطقية ومتوازنة على كافة جماالت الدرا�سة.
وفيما يتعلق برتب الوحدات الدرا�سية من حيث ت�ضمني نتاجاتها الرتبوية بالقيم الإ�سالمية،
ف�إنه يتبني من اجلدول رقم (� )3أن الوحدة الأوىل «�أنا ورو�ضتي» قد ا�شتملت على �أعلى تكرار
للقيم الإ�سالمية من بني جميع جماالت القيم مبجموع ( )191تكراراً ،وبن�سبة مئوية مقدارها
( .)%25.57ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل طبيعة مو�ضوع هذه الوحدة «�أنا ورو�ضتي» التي
تتحدث عن الطفل نف�سه وعن خ�صائ�صه اجل�سمية وال�شخ�صية ،وعن مكان وجوده وتفاعله
احل�سي يف ريا�ض الأطفال ،وتناولت الطفل يف كل ما يتعلق به داخل ريا�ض الأطفال من بيئة
نتاجا
مادية ومعنوية .كما �أن عدد النتاجات الرتبوية الواردة يف هذه الوحدة بلغت (ً )279
تربويًا وهي تعد �أكرب ن�سبة يف النتاجات الرتبوية من بني باقي الوحدات الدرا�سية بن�سبة مئوية
مقدارها ( ،)%29.12واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()4
عدد النتاجات الرتبوية والتكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة
بالنتاجات الرتبوية وتوزيعها على وحدات املنهاج الوطني التفاعلي
رقم الوحدة ا�سم الوحدة
�أنا ورو�ضتي
الأوىل
�أ�سرتي
الثانية
حيواناتي
الثالثة
وطني
الرابعة
نباتاتي
اخلام�سة
مائي
ال�ساد�سة
�أر�ضي
ال�سابعة
املجموع

عدد النتاجات
الرتبوية
279
195
90
105
90
99
100
958

الن�سبة
املئوية
29.12
20.38
9.39
10.96
9.39
10.33
10.44
%100

جمموع
التكرارات
191
106
44
111
96
79
120
747

الن�سبة املئوية
25.57
14.19
5.89
14.86
12.85
10.58
16.06
%100

ويظهر من اجلدول رقم (� )4أن عدد النتاجات الرتبوية اخلا�صة بالوحدة الأوىل “�أنا
نتاجا تربويًا؛ �إذ ح�صلت القيم ال�شخ�صية يف هذه الوحدة على
ورو�ضتي” بلغت (ً )279
�أعلى تكرار مبجموع ( )111تكراراً وبن�سبة مئوية مقدارها ( )%58.73واجلدول رقم ()3
يو�ضح ذلك .وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل العالقة القوية بني القيم ال�شخ�صية وبني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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مو�ضوع الوحدة الدرا�سية “�أنا ورو�ضتي”؛ �إذ ت�سعى هذه الوحدة الدرا�سية �إىل �إك�ساب الطفل
عد ًدا من القيم ال�شخ�صية اخلا�صة به ،وحتاول تنميتها لديه ،وذلك ما يتعلق باملحيط البيئي
و�صيانته ،والريا�ضة والأن�شطة وممار�ستها ،والنظافة واالهتمام بال�صحة ،والنظام والرتتيب،
والت�أدب والتوا�ضع ،واحلرية والعدالة ،وتقدير الوقت ،وحب العلم وطلبه ،وتقدير نعم اهلل
و�شكرها ،واالعتدال وعدم الإ�رساف ،وال�صرب.
ويظهر من اجلدول رقم (� )3أن الوحدة ال�سابعة “�أر�ضي” قد حلت يف املرتبة الثانية
مبجموع ( )120تكراراً وبن�سبة مئوية مقدارها ( .)%16.06ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
حبها لدى الطفل ،و�رضورة
الأهمية الكبرية ملو�ضوع الأر�ض يف ا�ستمرار حياة الأمم وتنمية ّ
�إك�سابه املفاهيم املرتبطة بالأر�ض من �إنتاج ،وقوة اقت�صاد للوطن ،ودور الأر�ض يف حتقيق
مفهوم االكتفاء الذاتي .وتتفق هذه النتيجة مع ما �أكدت عليه نتيجة درا�سة دانيلز (Daniels,
 )1996يف �أن للكتب املدر�سية �أهمية كبرية يف تنمية اجلانب البيئي لدى الأطفال؛ وت�شكيل
داللة رمزية ومفاهيمية خا�صة لديهم.
تكرارا وبن�سبة مئوية
وجاءت يف املرتبة الثالثة الوحدة الرابعة «وطني» مبجموع ()111
ً
مقدارها ( .)%14.86ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل االرتباط الكبري والعميق بني املفهوم
ال�سابق «�أر�ضي» ومفهوم «وطني» ،و�إىل تنوع مو�ضوع كل منهما ،وارتباطهما الوثيق
بحياة الإن�سان ،وما توفره من معرفة ت�ساعده على التكيف مع متطلبات احلياة؛ �إذ يكمل
مو�ضوع الوطن مو�ضوع الأر�ض ،فال وجود للأوطان دون وجود للأر�ض .ومن هنا يرى
الباحث �أنه من الأوىل �أن ي�سبق مفهوم الأر�ض مفهوم الوطن؛ وهو �أمر قد وفق فيه الفريق
الوطني لت�أليف املنهاج الوطني التفاعلي ،فكان مو�ضوع الأر�ض مدخ ً
ال ملفهوم الوطن.
فالطفل يدرك املح�سو�سات امل�ستنبطة من حميطه البيئي املبا�رش �أكرث من �إدراكه للمعنويات،
وتتعار�ض هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة كامبوين ) )Campony, 1997ب�رضورة
اكت�ساب الأطفال القيم من خالل املعرفة فوق احل�سية.
�أما �أقل الوحدات الدرا�سية ن�صيب ًا من تكرارات القيم الإ�سالمية؛ فهي الوحدة الثالثة
«حيواناتي» التي حلت يف املرتبة ال�سابعة والأخرية مبجموع ( )44تكراراً وبن�سبة مئوية
مقدارها ( ،)%5.89ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل تركز غالبية القيم الإ�سالمية يف هذه
الوحدة يف جمال «القيم ال�شخ�صية» ،ويرى الباحث �أنه وعلى الرغم من طبيعة هذه الوحدة
الدرا�سية يف �أنها تتناول احليوانات� ،إال �أنها مل تفلح يف توظيف القيم الإ�سالمية ال�شخ�صية
يف م�ضامينها بطريقة منا�سبة ،حتى تك�سب الأطفال القيم املنا�سبة نحو احليوانات ،ف�ض ً
ال عن
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�أن جمتمعاتنا مل تعد تتجه نحو احليوانات ورعايتها كما كان الأمر يف ال�سابق ،عندما كان
املجتمع ميتهن تربية احليوانات واملا�شية.
كما و�أن هذه الوحدة الدرا�سية «حيواناتي» قد تناولت يف م�ضامينها املكونات الأ�سا�سية
للذات «القيم ال�شخ�صية» ،واملهارات ال�شخ�صية الذاتية املرتبطة بالتعامل مع احليوان ،والقيم
املرتبطة باملحيط البيئي و�صيانته ،وقيم الريا�ضة والأن�شطة وممار�ستها ،وقيم النظافة واالهتمام
بال�صحة ،وقيم النظام والرتتيب ،وقيم الت�أدب والتوا�ضع ،وقيم تقدير املهنة والعمل.
وبالن�سبة لبقية وحدات املنهاج الوطني التفاعلي البالغة ثالث وحدات درا�سية ،فقد
تفاوتت عدد تكرارات القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف نتاجاتها الرتبوية� ،إذ ح�صلت الوحدة
الثانية «�أ�رستي» يف اجلدول رقم ( )3على الرتبة الرابعة مبجموع ( )106تكرارت ون�سبة
مئوية مقدارها ( ،)%14.19على الرغم من �أن عدد النتاجات الرتبوية الواردة يف الوحدة
نتاجا تربويًا وهي بهذا العدد تقع يف الرتبة الثانية ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح
الثانية (ً )195
ذلك؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �سوء توزيع القيم الإ�سالمية على النتاجات الرتبوية
ب�سبب عدم وجود �صورة وا�ضحة لدى م�صممي املنهاج الوطني التفاعلي ،وعدم ال�سري
وفق معايري علمية ت�ضمن حتقيق التوازن يف املنهاج بني القيم الإ�سالمية وبني عدد النتاجات
الرتبوية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي (احلايك1990 ،؛ هارون واخلوالدة)2005 ،
اللتني �أظهرتا عدم توزيع القيم الواردة يف ق�ص�ص و�أنا�شيد الأطفال ب�صورة منطقية ومتوازنة
على جماالت الدرا�سة كافة.
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن الوحدة اخلام�سة «نباتاتي» قد ح�صلت على الرتبة
اخلام�سة مبجموع ( )96تكراراً ون�سبة مئوية مقداراها ( ،)%12.85كما كان هناك اتفاق
وان�سجام بني تكرارات القيم الإ�سالمية يف هذه الوحدة «نباتاتي» وبني عدد نتاجاتها
نتاجا تربويًا ،وذلك كما يو�ضحه اجلدول رقم ( .)4يف حني حلت
الرتبوية التي بلغت (ً )90
الوحدة ال�ساد�سة «مائي» يف الرتبة ال�ساد�سة مبجموع ( )79تكراراً ون�سبة مئوية مقدارها
( .)%10.58كما كان هناك توافق وان�سجام �أي�ض ًا يف هذه الوحدة «مائي» بني تكرارات
ننتاجا تربويًا ،كما
القيم الإ�سالمية الواردة فيها ،وبني عدد نتاجاتها الرتبوية التي بلغت (ً )99
يو�ضحها اجلدول رقم (.)4
ويعزو الباحث هذا االتفاق واالن�سجام بني تكرارات القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف
الوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة وبني عدد نتاجاتها الرتبوية �إىل عامل ال�صدفة ال �إىل عامل ح�سن
التخطيط واملراجعة؛�إذ يبني اجلدول رقم ( )4عدد النتاجات الرتبوية للوحدات ال�سبع التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتاجا تربويًا وبن�سبة مئوية مقدارها (.)%29.12 -%9.39
تراوحت بني(ً )279-90
وتختلف هذه النتيجة مع درا�ستي (احلايك1990 ،؛ هارون واخلوالدة )2005 ،اللتني
�أظهرتا عدم توزيع القيم الواردة يف ق�ص�ص و�أنا�شيد الأطفال ب�صورة منطقية ومتوازنة على
جماالت الدرا�سة كافة ،كما تتفق هذه النتيجة مع درا�سة الأن�صاري ( )2006يف �أن هذه القيم
قد وردت ب�صورة عفوية غري خمطط لها.
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عدد النتاجات
الرتبوية

الن�سبة املئوية

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية

الأوىل �أنا ورو�ضتي
�أ�سرتي
الثانية
حيواناتي
الثالثة
وطني
الرابعة
نباتاتي
اخلام�سة
مائي
ال�ساد�سة
�أر�ضي
ال�سابعة
الأداة ككل

279
195
90
105
90
99
100
958

29.12
20.38
9.39
10.96
9.39
10.33
10.44
%100

191
106
44
111
96
79
120
747

25.57
14.19
5.89
14.86
12.85
10.58
16.06
%100

f
`

رقم
الوحدة

ا�سم
الوحدة

التوافق بني عدد النتاجات الرتبوية
وجمموعها
قيمة درجات الداللة الإح�صائية
()sided-2
(كا )²احلرية
0.220
16
20
0.277
6
7.5
0.302
8
9.5
0.301
12
14
0.243
30
35
0.368
30
32
0.227
36
42
0.243
30
35

```Y

اجلدول رقم ()5
عدد النتاجات الرتبوية والتكرارات والن�سب املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف
النتاجات الرتبوية وتوزيعها على وحدات املنهاج الوطني التفاعلي واختبار مربع
كاي )[ (Chi-Square Test ] χ2حل�سن التوافق

10

`d G h ``Ç`»`d G

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل يوجد توافق بني عدد النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيم
املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف الوحدات الدرا�سية للمنهاج الوطني التفاعلي يف
الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بر�صد عدد النتاجات الرتبوية ،والتكرارات والن�سب
املئوية للقيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي
ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ولكل وحدة درا�سية على حدة ،ومت ح�ساب اختبار مربع كاي )[2
 (Chi-Square Test ]χحل�سن التوافق للك�شف عن الفروق الإح�صائية بني عدد النتاجات
وتكرارات القيم الإ�سالمية فيها .وقد تبني للباحث �أن هذه القيم تندرج يف �سبع وحدات،
واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.
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رابع ًا :نتائج ال�س�ؤال الرابع
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ويت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني عدد
النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيم الإ�سالمية الواردة يف النتاجات الرتبوية يف وحدات
املنهاج الوطني التفاعلي ككل؛ �إذ بلغت قيمة اختبار مربع كاي ( )35وبداللة �إح�صائية
( ،)0.243وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني عدد النتاجات الرتبوية وبني
تكرارات القيم الإ�سالمية الواردة يف الوحدات الدرا�سية البالغ عددها ( )7وحدات غري دالة
�إح�صائي ًا ()0.05=α؛ �إذ تراوحت قيم مربع كاي بني الوحدات الدرا�سية بني()42-7.5
وبداللة �إح�صائية تراوحت بني ( .)0.368-0.220وهذه النتيجة ت�شري �إىل عدم وجود
توافق بني عدد النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات
الرتبوية لكل وحدة درا�سية من وحدات املنهاج الوطني التفاعلي.
ولعل هذه النتيجة تعود �إىل �أن الفريق الوطني لت�أليف ملنهاج الوطني التفاعلي قد اتخذ
معيارا حمد ًدا �إذ �إنه ينبغي ت�ضمني كل وحدة درا�سية بعدد من النتاجات الرتبوية من غري النظر
ً
�إىل م�ضامني هذه النتاجات ونوعها الأمر الذي انعك�س على ح�سن ت�ضمني النتاجات الرتبوية
بالقيم الإ�سالمية و�سالمة توزيعها ،مما �أخل بح�سن التوافق بني عدد النتاجات وبني تكرارات
القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية؛ فجاءت عدد النتاجات الرتبوية غري معربة
عن ح�سن ت�ضمني وتوزع القيم الإ�سالمية فيها .وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي (احلايك،
1990؛ هارون واخلوالدة )2005 ،اللتني �أظهرتا عدم توزيع القيم ب�صورة منطقية ومتوازنة
على م�ضامني ق�ص�ص و�أنا�شيد الأطفال.

اال�ستنتاج

وميكن تلخي�ص ا�ستنتاجات الباحث مبا ي�أتي:
 �إن النتاجات الرتبوية املت�ضمنة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال قدثم ي�سهل عليهم
مير بها الأطفال ،ومن َّ
ت�ضمنت قيم ًا �إ�سالمية تالئم املرحلة العمرية التي ُّ
�إدراكها ومتثلها؛ مثل :بر الوالدين ،والدعاء .يف املقابل.
 �إن القيم املتعلقة بالإميان واملرتبطة به؛ مثل :ال�شعور بقدرة اخلالق وعظمته ،وعبادته،ودعائه ،منا�سبة لأطفال هذه املرحلة� ،إذ ميكن تقدميها من خالل و�سائل حم�سو�سة ،و�أمثلة
تطبيقية.
 �إن القيم الإ�سالمية التي لي�ست من اهتمامات الأطفال يف هذه املرحلة العمرية ،وي�صعبعليهم �إدراكها ومتثلها ،ينبغي �أ ّال تقدم لهم يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،ومنها حب املالئكة،
ويوم القيامة ،وال�صوم ،واحلج ،والزكاة ،والعطف والرحمة ،والكرم ،واالعتذار وال�صفح.
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وبناء على اال�ستنتاجات ال�سابقة ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
 �رضورة االهتمام بنوع القيم الإ�سالمية التي تقدم �إىل �أطفال الرو�ضة ،واالهتمام كذلكبالنتاجات الرتبوية التي يتم ت�ضمينها بالقيم يف املنهاج الوطني التفاعلي ،وهذا يقت�ضي �إجراء
حتليل ملا تت�ضمنه النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي من قيم �إ�سالمية قبل
�إقرارها على �أطفال مرحلة الرو�ضة.
 االهتمام بالقيم الإميانية والقيم التعبدية على وجه اخل�صو�ص ،لأثرهما املبا�رش يف �صقل�شخ�صية الطفل الإ�سالمية يف هذه املرحلة ،وتن�شئته وفق ن�سق قيمي متوازن يجعل القيم التي
يكت�سبها معيارا يحاكم بها �سلوكياته وت�رصفاته و�أفعاله.
 مراعاة اخل�صائ�ص النمائية لطفل الرو�ضة فيما يتعلق بتقدمي القيم الإ�سالمية يف الوحداتالدرا�سية ،واحلر�ص على تقدميها ب�أ�سلوب بنائي ومنطقي ،حتى يتمكن الأطفال من تعلمها
ومت ّثلها من خالل املح�سو�سات وامل�شاهدات والأمثلة العملية.
 �إجراء درا�سات �أخرى على النتاجات الرتبوية الواردة يف املناهج الرتبوية بال�صفوفالأ�سا�سية يف الأردن.
� -رضورة ت�ضمني القيم الإ�سالمية يف النتاجات الرتبوية يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة

```Y

تو�صيات الدرا�سة

10
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 من حيث جماالت القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطنيالتفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال ف�إن الباحث قد خل�ص �إىل �أنه:
* ميكن تقدمي القيم الإ�سالمية املتعلقة بالإميان من خالل امل�شاهدات والدالئل احل�سية يف حياة
الطفل؛ �إذ تكون بذلك �أجدى من غريها من القيم التي لي�ست من اهتمامات الطفل يف هذه
املرحلة العمرية.
* ينبغي تقدمي القيم التعبدية العامة القريبة من الطفل كالدعاء بد ًال من القيم التي ال يحتاجها
يف هذه املرحلة العمرية مثل :الزكاة ،واحلج.
* القيم االجتماعية املتعلقة بعالقة الطفل مبن حوله كالوالدين تعد من القيم املنا�سبة لأطفال
الرو�ضة ،وكذلك قيمة احرتام النا�س وم�ساعدتهم ،و�أما القيم املتعلقة بوظائف اجتماعية ال
يدركها الطفل مثل� :صلة الرحم ،والعطف والرحمة ،ف�إنها لي�ست من اهتمامات �أطفال هذه
املرحلة.
* ترتيب الوحدات الدرا�سية التي قدمت بها القيم الإ�سالمية لأطفال الرو�ضة جاء خمالف ًا
لطبيعة املرحلة.
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ريا�ض الأطفال ،و�أن ت�شكل ًّ
وا�ضحا لدى خمططي وم�ؤلفي املنهاج الدرا�سي.
خطا فكر ًّيا
ً
 توزيع القيم الإ�سالمية ب�شكل متوافق مع عدد النتاجات الرتبوية امل�ضمنة يف وحداتومو�ضوعات املنهاج الوطني التفاعلي.
 �رضورة �إعداد فريق وطني من املتخ�ص�صني يحملون م�ؤهالت تربوية عليا يف حقل تربيةالطفل لإعداد �آلية منظمة يف عر�ض القيم الإ�سالمية يف النتاجات الرتبوية ،وي�شارك يف
ت�صميم املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال.
 �إعداد دليل للمعلم خا�ص ب�آليات حتليل امل�ضمون ،مما ي�ساهم يف تق�صى اجلوانب التي حتتاج�إىل �إثراء وحت�سني للمنهاج الوطني التفاعلي يف امل�ستقبل وفق معايري علمية حمددة.
 تقدمي القيم الإميانية من خالل الو�سائل احل�سية ،والأمثلة التطبيقية والعملية. الرتكيز على البناء املعريف واملنطقي للوحدات الدرا�سية ،واالنطالق من املحيط البيئي للطفل�إىل البيئة املحيطة الأو�سع فالأو�سع؛ �إذ ي�صبح ترتيب الوحدات الدرا�سية للمنهاج الوطني
التفاعلي كالأتي�“ :أنا ورو�ضتي� ،أ�رستي� ،أر�ضي ،نباتاتي ،مائي ،حيواناتي ،وطني”.

املراجع

الأغا� ،إح�سان ( .)2001منهج البحث البنائي يف الربامج الرتبوية املقرتحة للم�ستقبل .غزة :دار
مقداد.
الأن�صاري ،عي�سى حممد ( .)2006القيم الأخالقية املت�ضمنة يف جمالت الأطفال الكويتية
درا�سة حالة .املجلة الرتبوية ،ملحق.99-5 ،)79( ،
بدارنة� ،سعد الدين ( .)1993الأ�ساليب الرتبوية يف غر�س القيم العقيدية لدى الطفل امل�سلم .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية ال�رشيعة ،جامعة الريموك� ،إربد.
براك�شا ،فيدا ( .)1984من املولد حتى �سن ال�ساد�سة التعلم والنمو ماذا نعرف عن الطفل ال�صغري.
باري�س :برنامج التعاون امل�شرتك بني اليون�سكو واليوني�سيف.
احلايك� ،آمنة ( .)1990القيم يف ق�ص�ص الأطفال .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد ،الأردن.
حرات� ،أمل ح�سن ( .)1990تنمية القيم الأخالقية لدى �أطفال م�ؤ�س�سات ما قبل املدر�سة .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة.
اخلوالدة ،حممد ( .)2003مقدمة يف الرتبية .عمان :دار امل�سرية.
الدكروري� ،أحمد عبد اهلل ( .)1990القيم الرتبوية املوجهة للطفل من خالل الراديو والتلفزيون،
درا�سة مقارنة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد الدرا�سات العليا للطفولة ،جامعة
عني �شم�س ،القاهرة.
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دوفور ،ريت�شارد و�إيكر ،روبرت ( .)2001املجتمعات املهنية التعليمية �أثناء العمل� ،أف�ضل
الأ�ساليب لزيادة حت�صيل الطالب( ،ترجمة :مدار�س الظهران الأهلية) .ال�سعودية :دار
الكتاب الرتبوي.
الزعبي ،موفق والرو�سان� ،أيوب والبعجاوي� ،أمال وال�شبول ،عبري والعربيات ،عالية
والبكور ،منال واخلزاعلة ،ختام و�أبو زيد ،هيثم وحمادنة� ،سناء وخ�رض ،نداء وعمور،
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اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة
العربية ال�سعودية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي
د .فتحي حممد �أبو نا�صر
املركز الوطني لأبحاث املوهبة والإبداع
جامعة امللك في�صل  -ال�سعودية
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية
يف ال�سعودية نحو توظيف التخطيط اال�سرتاتيجي يف ممار�ساتهم الإدارية .وا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )81مديراً للمرحلة الثانوية؛�أي ما ن�سبته ( )%62من جمتمع الدرا�سة ,مت
اختيارهم ع�شوائياً .وجلمع البيانات مت تطوير �أداة تكونت من خم�سة جماالت �أ�سا�سية
مثلت مراحل التخطيط اال�سرتاتيجي ,وكان معامل كرونباخ �ألفا لثبات الأداة ككل (.)0.91
ولتحليل البيانات ,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية,كما مت ا�ستخدام
اختبار (ت) و�إجراء حتليل التباين الأحادي� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معظم مديري املدار�س
الثانوية لديهم اجتاهات �إيجابية نحو توظيف التخطيط اال�سرتاتيجي يف ممار�ساتهم
الإدارية .كما بينت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αتعزى
ملتغريات الدرا�سة .و�أو�صت الدرا�سة باال�ستفادة من االجتاهات الإيجابية نحو توظيف
التخطيط اال�سرتاتيجي ,وب�أن تكون الكفايات يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي مكون ًا رئي�س ًا
يف برامج �إعداد وت�أهيل مديري املدار�س.
الكلمات املفتاحية :التخطيط اال�سرتاتيجي ,االجتاهات ,مديري املدار�س.
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The present study investigated the attitudes of secondary school principals
toward employment of strategic planning in there administrative practices. A
randomly selected sample of the study consisted of (81) school principals who
represented (62%) of the study population. For the purpose of data collection,
a five- domain questionnaire covering stages of strategic planning was developed, and Cronbach alpha reliability coefficient for all domains of the questionnaire was (0.91). To analyze data obtained, means and standard deviation
were calculated, t-test scores were used and one-way analysis of variance was
conducted. Findings of the study revealed that most of school principals had
positive attitudes toward employment of strategic planning in their administrative practices, and that no statistically significant differences (α=0.05) existed in their responses due to study variables. Based upon the study findings,
the researcher recommended that such positive attitudes of school principals
be utilized as a major part of educational programs for preparation of school
principals.
Key words: strategic planning, attitudes, school principals.
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د .فتحي �أبونا�صر

اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة
العربية ال�سعودية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي
د .فتحي حممد �أبو نا�صر
املركز الوطني لأبحاث املوهبة والإبداع
جامعة امللك في�صل  -ال�سعودية

املقدمة

تتطلب �إدارة املدر�سة جهداً �إ�ضافي ًا من املدير من خالل تخطيط الأهداف وو�ضعها،
قائدا تربو ًّيا ي�ؤثر
�أو حتديد الإجراءات املنا�سبة لتنفيذها ومتابعتها .ومدير املدر�سة بو�صفه ً
يف كافة العاملني ،ويدفعهم �إىل امل�شاركة يف حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة ويجني معهم
النجاحات امل�أمولة القابلة للتحقيق .وتعرف الإدارة على �أنها« :ح�صيلة العمليات التي يتم
بوا�سطتها و�ضع الإمكانات الب�رشية واملادية يف خدمة �أهداف عمل من الأعمال ،والإدارة
ت�ؤدي وظيفتها من خالل الت�أثري يف �سلوك الأفراد» (العمايرة� ،2002 ،ص .)18وهي
جمموعة عمليات (تخطيط ،وتن�سيق ،وتوجيه) وظيفية تتفاعل ب�إيجابية �ضمن مناخ منا�سب
داخل املدر�سة وخارجها وفق ًا ل�سيا�سة عامة ت�صنعها الدولة مبا يتفق و�أهداف املجتمع والدولة
(�أبو نا�رص� ,2008 ,ص.)28
وتكمن �أهمية التخطيط الرتبوي بو�صفه �أحد عمليات الإدارة املهمة يف حتديد م�سارات
العمل واخت�صار الوقت واجلهد ,واخت�صار الزمن يف عملية التطوير(فهمي .)2000 ,ويهدف
التخطيط الرتبوي �إىل حتقيق �أهداف �أعدت لها اخلطة على تنوعها ,ويت�ضمن التخطيط �أبعادا
خمتلفة كما ذكر �أبوالعينني ,وخليل وبركات ( )2003منها :املجال ,والتخ�ص�ص ,والبعد
الزمني ،والبعد اجلغرايف.
يعد التخطيط �أحد �أهم العمليات الديناميكية التي تهدف �إىل م�ساعدة اجلهاز الإداري
كما ُّ
على و�ضع القرارات والر�ؤى امل�ستقبلية للم�شاريع بعيداً عن التخمني واملعلومة الناق�صة �أو غري
املتوافرة ،وهو �أحد العوامل الرئي�سة لفاعلية �إدارة �أي منظمة ،ال�سيما �إن �أتاح هذا التخطيط
ا�ستخدام ًا �أمثل للموارد والإمكانات الب�رشية ,واملادية .والتخطيط يو�صف ب�أنه عملية منظمة
واعية الختيار �أح�سن احللول املمكنة ،للو�صول �إىل �أهداف معينة� ،أو هو عملية ترتيب
الأولويات يف �ضوء الإمكانات املادية والب�رشية املتاحة (عطوي.)2001 ,
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وقد ا�ستدعت التغريات والأحداث املفاجئة يف القرن املا�ضي البحث عن طريقة جديدة
للتخطيط تتخطى املنظور التقليدي �إىل ا�ست�رشاف امل�ستقبل من خالل عمليات عقلية جماعية
م�شرتكة تهدف �إىل توقعات ذكية متعددة وحمتملة للم�ستقبل تطرح عدداً من ال�سيناريوهات
املتوقعة للتعامل معها دومنا مباغتة ) ,(Davies & Ellison, 1998فقد ظهر مفهوم التخطيط
اال�سرتاتيجي يف منت�صف اخلم�سينات من القرن املا�ضي عندما بد�أت ال�رشكات العظمى
بتطوير �أنظمة التخطيط طويل املدى,وو�صل املفهوم مرحلة الن�ضج يف الت�سعينات من القرن
الع�رشين,واقرتن مبفاهيم عديدة مثل �إدارة اجلودة ال�شاملة ،والإدارة اال�سرتاتيجية ،والتفكري
اال�سرتاتيجي ،والتخطيط النوعي ،والإدارة بال�سيناريوهات ،والهندرة �أو �إعادة �صياغة
امل�ؤ�س�سة وغريها ( القطامني .)2001 ,ومن امل�ؤكد �أن جميع هذه املفاهيم ال ميكن �أن تطبق
مبعزل عن فهم �أهداف التخطيط اال�سرتاتيجي ( )Kaufman & Herman, 1991الذي هو
عمل ذهني مق�صود وحماولة علمية من الفرد واملجتمع ال�ستثمار ما يتوافر لهما من موارد
وطاقات لتحقيق �أهداف معينة يف فرتة زمنية معلومة ويف ظل مقومات و�أفكار اجتماعية
وب�أقل التكاليف املمكنة (الدهي�ش وعبداهلل.)2006 ,ويف هذا ال�سياق� ,أ�شارت العارف
(� )2002إىل �أن التخطيط اال�سرتاتيجي تب�رص بال�شكل املثايل للمنظمة وحتقيق لهذا ال�شكل,
و�أكد احلر ( )2001على �أنه عملية حتديد الر�ؤى البعيدة املدى ،والأهداف الكلية للم�ؤ�س�سة
وكيفية حتقيقها.
و�أ�صبح التخطيط اال�سرتاتيجي �رضورة ملحة جلميع امل�ؤ�س�سات مبا فيها امل�ؤ�س�سات التقليدية
العامة (�أبو بكر واملر�سي وجمال الدين .)2002 ,كما �أن التحدي الذي يجابه املخططني
هو حتمية �أن يكون التخطيط لي�س فقط ن�شاط ًا مهيئ ًا وحم�رضاً للم�ستقبل ) (Proactiveبل
يجب �أن يكون م�صمم ًا للم�ستقبل وفق ر�ؤى حمددة �أو معينة ,و�أن يكون تخطيط ًا قادراً على
تغيري الأحداث ال اال�ستجابة لها فقط ).(Weindling, 1997
ويحتاج التخطيط اال�سرتاتيجي �إىل خطة عمل ( )Strategic planذات اجتاه وا�ضح تربط
بني احلا�رض وامل�ستقبل (برنوطي ,)2001 ,فهو �أداة امل�ؤ�س�سة ل�صناعة ابتكارات و�أن�شطة
فريدة تهدف �إىل الو�صول �إىل و�ضع متفرد ومتميز يختلف عما ت�ؤديه امل�ؤ�س�سات املناف�سة
(العارف.)2002 ,ورغم تعدد النماذج اخلا�صة بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي� ,إال �أنها
ت�شرتك يف م�ضامينها الرئي�سية (الدوري ,)2005 ,لذلك ف�إن عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
تت�ضمن طرح �أربعة �أ�سئلة ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية هي :ماذا نريد �أن نكون يف امل�ستقبل؟ ومن
نحن؟ و�أين نحن الآن؟ وكيف ن�ستطيع الو�صول �إىل هناك؟ ).(Arendal, 2000
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تعد خطوة مهمة لنجاح
ويبد أ� التخطيط اال�سرتاتيجي مبرحلة التخطيط للتخطيط التي ُّ
امل�ؤ�س�سة يف التعامل مع التخطيط اال�سرتاتيجي؛ �إذ ت�ساعد على اختبار مدى جاهزية امل�ؤ�س�سة
وجديتها يف تبني التخطيط اال�سرتاتيجي كخيار حتمي (�أبو بكر والنعيم .)2008 ,وتنفذ
بتحديد فريق التخطيط وال�رشكاء وحتديد املدة التي �ست�ستغرقها عملية التخطيط ,وحتديد
املعلومات الالزمة لعملية التخطيط وم�صادرها ,وحتديد الكلفة ,وت�أمني املوارد املطلوبة,
وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ).(Bhling & Wood, 1993
�أما املرحلة الثانية فهي مرحلة التحليل اال�سرتاتيجي وهدفها يتحدد بر�سم ر�ؤية للم�ؤثرات
يف احلا�رض ،لت�شكيل م�ستقبل ُيطمح يف حتقيقه للم�ؤ�س�سة ،فهو يرتبط بفهم املوقع اال�سرتاتيجي
للم�ؤ�س�سة ،ومعرفة و�إدراك املتغريات التي حتدث يف البيئة ) )Essex, 2001ويرى كل من
ويلني وهنجر (� )Wheelen & Hnger, 2000أن التحليل اال�سرتاتيجي ي�شمل معرفة
بيئة امل�ؤ�س�سة الداخلية واخلارجية والثقافة املنظمية  ,Organizational Cultureوالقدرة
اال�سرتاتيجية  ,Strategic Capabilityوكذلك معرفة توقعات امل�ستفيدين ’Stakeholders
( Expectationح�سني .)2000 ،ويف املرحلة الثالثة يتم حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي
� ( Strategic Directionشريبكي.)1995 ،حيث تهدف هذه املرحلة �إىل توحيد م�صادر
امل�ؤ�س�سة باجتاه مرغوب فيه ومتفق عليه وي�شمل :بناء الر�ؤية ) ,(Visionوحتديد القيم,
وبناء الر�سالة  ,Mission Statementوحتديد الأهداف اال�سرتاتيجية Strategic Goals
(العدلوين.)2000 ,
ويف املرحلة الرابعة تتم �صياغة اال�سرتاتيجية وتعرف ب�أنها الأمنوذج �أو اخلطة التي تتكامل
فيها الأهداف الرئي�سة وال�سيا�سات والإجراءات ،وتت�ضمن �صياغة ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة تطوير
خطة قادرة على �إجناز �أهدافها ،وحتقيق ر�سالتها ور�ؤيتها من خالل تكيف امل�ؤ�س�سة بطريقة
مالئمة لبيئتها (الدهي�ش وعبداهلل .)2006 ,ومرحلة التنفيذ وهي املرحلة اخلام�سة تت�ضمن
جمموعة الن�شاطات والفعاليات التي متار�س لو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية مو�ضع التطبيق
العملي (مركز اخلربات املهنية للإدارة� ,)2003,إذ �إنّ حتويل اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل خطط
تنفيذية يتطلب ترجمة اال�سرتاتيجية �إىل عمل وتطبيق وحتديد املوازنات املالية والإجراءات
) .(Green & Etheridage, 2001ويتطلب التنفيذ الناجح جمموعة من املتغريات املهمة
التي تقع جميعها �ضمن البيئة الداخلية للمنظمة وهي:البناء التنظيمي املنا�سب ,والتخ�صي�ص
املتوازن للموارد والن�شاطات التنفيذية املختلفة ,ووجود نظام مالئم للتحفيز ,ووجود �أنظمة
معلومات تُدار بفعالية ,وتوافر ثقافة منظمية داعمة وم�شجعة للعمل (Hunt & James,
.(2002

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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انتهجت امل�ؤ�س�سات العاملية الناجحة �أ�سلوب التخطيط اال�سرتاتيجي عندما ظهرت احلاجة
املا�سة �إىل نوع جديد من التخطيط موجه نحو امل�ستقبل و�صياغته ,وحت�سني �أداء املنظمات،
ّ
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ومرحلة التقومي والرقابة هي الأخرية وهي �رضورية يف �إر�ساء قواعد للمحا�سبة لكل فرد
ولكل وحدة ،وعملية التقومي واملتابعة كما يراها احلر ( )2003متثل املقيا�س الذي ميكن من
خالله احلكم على قدرة املدر�سة على الإجناز بالن�سبة لأهدافها وو�سائلها املحددة م�سبق ًا,حيث
يتم تطوير م�ؤ�رشات النجاح الرئي�سة املعينة على اخلطة اال�سرتاتيجية وتكليف امل�س�ؤول عن
كل وحدة �أو من�سقها بتف�صيل هذه امل�ؤ�رشات لت�شمل م�ؤ�رشات النجاح اخلا�صة بالوحدة
) ,(Thompson, Strick, & Karmer, 1995وكذلك بكل فرد منها ,وحتميل كل فرد
يف امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولية �إجناز م�ؤ�رشات النجاح املطلوبة منه ) .(Whithely, 1991وبنا ًء على
ذلك ,ف�إنّ التخطيط اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سات التعليم العام البد �أن يت�ضمن البحث عن كيفية
امتالكها منظوراً �شام ً
ال للتعامل مع امل�ستقبل بعيد املدى كما �أكدت درا�سة حمامي وال�شيخ
( ,)1995ودرا�سة جورج و ماكوين ) ,(George & McEwen, 1999ودرا�سة اخلثيلة
( ,)1999ودرا�سة �آدمز ولني ) ,(Adams & Lin, 2001ودرا�سة بيدكوك (Pidcock,
 ,(2001ودرا�سة هنت وجيمز ) ، (Hunt & James, 2002وكذلك البحث عن كيفية
�إجراء التحليل اال�سرتاتيجي للعوامل امل�ؤثرة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية داخلي ًا وخارجي ًا ،كما
يف درا�سة �أوك�س و�آخرون ) (Oakes, Qurtz, Ryan & Lipton, 2000ودرا�سة جريربت
( ,(Grebert, 2000وكذلك البحث عن التقنيات واال�سرتاتيجيات الأن�سب لتنفيذ اخلطة،
و�ضمان حتقيق املنظور امل�ستقبلي املتمثل يف الأهداف والغايات املن�شودة مل�ؤ�س�سات التعليم
العام ور�سالتها الوا�ضحة التي ي�سعى التخطيط اال�سرتاتيجي �إىل حتقيقها بدرجة عالية من
الكفاية والفاعلية (مدبويل.)2001 ،
ونظراً �إىل �أهمية التعليم العام بو�صفه امل�صنع الذي ُيعد �أبناء امل�ستقبل ,ال ليكونوا قادرين
على التعامل بفاعلية مع التقنية والرثوة املعلوماتية الهائلة فح�سب ,بل ليكونوا م�شاركني
يف �إنتاجها �أي�ض ًا وو�ضع ب�صمات وا�ضحة يف م�سرية التطوير والتقدم احل�ضاري ( بدران،
ّ )1995مما �أ�ضاف �أهمية خا�صة ومربراً قوي ًا النتهاج منحى التخطيط اال�سرتاتيجي يف بع�ض
عد التخطيط اال�سرتاتيجي الأ�سلوب الأن�سب للتعامل مع امل�ستقبل
مناطق اململكة ،حيث ُي ّ
املتقلب كونه تقنية حديثة مالئمة للتعامل مع ع�رص دينامكي كثري التحديات والتغريات
(وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية1424,هـ).
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د .فتحي �أبونا�صر

وجعلها قادرة على مواجهة التحديات ,ور�سم م�ستقبلها بنف�سها بد ًال من االكتفاء بالتنب�ؤ
ي�ستجد فيه من �أحداث (ال�سلطان .)2003 ،كما �أن توجه امل�ؤ�س�سات واملنظمات
مبا قد
ّ
الرتبوية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي هو �رضورة حتمية (احلر)2003 ،؛ فقد �أ�صبح من
�أبجديات عمل املنظمات بعامة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية بخا�صة كون الرتبية والتعليم تقدم
امل�ساهمة احلقيقية التي تنقلها الأجيال بع�ضها لبع�ض ,والتعليم ذو اجلودة العالية يف واقعه
ا�ستثمار مكلف لكن كلفته ال توازي قيمته يف �صناعة غد �أف�ضل.
ويهدف التخطيط اال�سرتاتيجي على م�ستوى املدر�سة �إىل ت�أمني م�ستقبل �أف�ضل للمتعلمني
والعاملني يف املدر�سة و�إىل حتديد الغايات والأهداف املن�شودة وت�أدية الأدوار املطلوبة بفاعلية
(الدهي�ش وعبداهلل)2006 ,؛ �إذ يحدد التخطيط اال�سرتاتيجي الغاية ويعطي املربرات ويو�ضح
امل�سار و�أ�ساليب الو�صول (همام .)2003 ،وعلى الرغم من جهود التطوير التي بذلتها اململكة
العربية ال�سعودية يف جمال التعليم وكذلك اجلهود التي تبذل نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف
مراحله التجريبية يف بع�ض مناطق اململكة ,ون�رشه يف منظمات وم�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم
�إال �أن ال�س�ؤال الرئي�س الذي يطرح نف�سه :ما مدى اهتمام مديري املدار�س مبنهجية التخطيط
اال�سرتاتيجي كخيار منوذجي ملواجهة التحديات املعا�رصة والتغريات املت�سارعة من حولنا
والتعامل معها و�إدارتها؟ ال�سيما �أن املدر�سة هي امل�ؤ�س�سة التي �أوكل �إليها املجتمع مهمة
حتقيق �أهدافه وتطلعاته ور�ؤاه .وبذلك تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف حتديد اجتاهات مديري
املدار�س الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية نحو الأخذ بالتخطيط اال�سرتاتيجي.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل امل�ساهمة ب�شكل علمي يف بلورة مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي
و�أهميته للم�ؤ�س�سات الرتبوية وخا�صة فيما يتعلق بدور مديري املدار�س يف �إعداد خطط قادرة
على التعامل مع امل�ستقبل ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا وواقعي ًة من خالل التعرف على اجتاهات مديري
املدار�س نحو ا�ستخدامه يف املمار�سات الإدارية .كما هدفت �إىل لفت الأنظار نحو الرتكيز
على تطوير كفايات التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج الإعداد والت�أهيل ملديري املدار�س.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س :ما اجتاهات مديري املدار�س الثانوية
يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية نحو تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي ك�أ�سلوب
نظمي ي�ست�رشف امل�ستقبل وي�صححه لإجناح ر�سالة املدر�سة وحتقيق �أهدافها؟ وتفرع عنه

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأ�سئلة الآتية:
 -1ما اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية نحو
تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي؟
 -2هل توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (  )0.05=αيف اجتاهات
مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية تعزى �إىل متغريات:
امل�ؤهل العلمي ملدير املدر�سة ,واخلربة يف الإدارة املدر�سية ,وعدد الدورات التدريبية يف جمال
التخطيط اال�سرتاتيجي؟
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اعتمدت الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
التخطيط اال�سرتاتيجي :جمموعة من العمليات تبد أ� بر�سم ال�صورة التي تريد املدر�سة �أن
تكون عليها يف امل�ستقبل ثم حتديد الو�سائل واال�سرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف

½

م�صطلحات الدرا�سة

f
`

احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على تقييم اجتاهات مديري املدار�س الثانوية
احلكومية نحو تبني التخطيط اال�سرتاتيجي كخيار ا�سرتاتيجي ملواجهة التحديات واملتغريات
املعا�رصة وركزت على املدار�س احلكومية وا�ستثنت املدار�س الأهلية الختالف البيئات
الداخلية واخلارجية والت�سهيالت وال�سيا�سات يف تلك املدار�س عنها يف املدار�س احلكومية
مما ي�ؤثر يف نتائج الدرا�سة.
احلدود اجلغرافية واملكانية :مت �إجراء الدرا�سة امليدانية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية
ال�سعودية على مديري املدار�س الثانوية احلكومية.
احلدود الزمانية :مت �إجراء هذه الدرا�سة نظري ًا وعملي ًا خالل العام الدرا�سي 1429-1428هـ
2009-2008( /م).
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ترجع �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها ت�ستق�صي وجهات نظر مديري املدار�س الثانوية
واجتاهاتهم نحو تبني مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي وممار�سته مما يفيد �صانعي القرار يف
الوقوف على واقع التخطيط املدر�سي يف املدار�س الثانوية يف تعليم البنني ال�سعودية وتطويره
يف �ضوء نتائج الدرا�سة؛ �إذ �إنّ تطبيق هذا النمط من التخطيط ما يزال يف املرحلة التجريبية.
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بعد درا�سة معطيات وحتديات البيئة الداخلية واخلارجية.
املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية :هي املنطقة اجلغرافية الواقعة يف �رشق اململكة
العربية ال�سعودية وت�شمل حا�رضة الدمام مبدنها :الدمام ,واخلرب ,والأح�ساء ,والقطيف,
وبقيق ,والنعريية  ,وحفر الباطن.
االجتاه :هو ا�ستعداد �أو نزوع �أو و�ضع نف�ساين متعلم بحيث تكون ا�ستجابة الفرد �إيجابية �أو
�سلبية نحو موقف معني �أو مو�ضوع ي�ؤثر فيه.

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

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي بال�صورة امل�سحية حيث يالئم طبيعتها وينا�سب حتقيق
�أهدافها.
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة
العربية ال�سعودية وبلغ �إجمايل �أفراد املجتمع ( )130مديراً للمدار�س الثانوية من جميع
حمافظات املنطقة ال�رشقية ح�سب الإح�صائية املحو�سبة لإدارة التعليم يف ال�رشقية للعام الدرا�سي
1429-1428هـ .وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )81مديراً من مديري املدار�س الثانوية
احلكومية يف املنطقة ال�رشقية وهي ن�سبة متثل  %62من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي  ,مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية من قوائم املدار�س .وينب اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على
متغرياتها.

اجلدول رقم ()1
توزيع مديري املدار�س ح�سب متغريات الدرا�سة
املتغري
امل�ؤهل العلمي
اخلربة
الدورات التدريبية

امل�ستوى
بكالوريو�س
دبلوم عايل
ماج�ستري ف�أعلى
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
اقل من  6دورات
 6دورات ف�أكرث

التكرارات
78
1
2
33
48
31
51

الن�سبة املئوية
%96.3
%1.2
%2.5
%41
%59
%37
%63

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أداة الدرا�سة
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�صدق الأداة

للوقوف على �صدق �أداة الدرا�سة مت توزيع الأداة ب�صورتها الأولية على ( )20حمكما من
الأ�ساتذة اجلامعيني ،يف جمال الإدارة املدر�سية والتخطيط ,للحكم على مدى انتماء الفقرات
للمجاالت التي مت حتديدها ,وكذلك للحكم على درجة منا�سبة الفقرات من حيث �صياغتها
بنائي ًا ولغوي ًا ,وعلى �ضوء مالحظات املحكمني �أعيدت �صياغة بع�ض فقرات �أداة الدرا�سة،
وع ّدل العديد من الفقرات وا�ستقرت
وكان عدد الفقرات ( )48فقرة� ,إذ ُحذفت ( )4فقرات ُ
الأداة النهائية.

ثبات الأداة

للتحقق من ثبات الأداة مت ا�ستخراج معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ �ألفا وذلك للأداة
الكلية و لكل جمال من املجاالت اخلم�سة الواردة يف �أداة الدرا�سة وقد تراوحت معامالت
االت�ساق الداخلي ما بني ( )0.7740و( )0.8960فيما كان الثبات الكلي للأداة
(.)0.9102

متغريات الدرا�سة

�أوال :املتغريات امل�ستقلة وتت�ضمن:
 -امل�ؤهل العلمي ملدير املدر�سة وله ثالث فئات ( املاج�ستري ف�أعلى ,الدبلوم العايل ,البكالوريو�س).
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مت ت�صميم �أداة «اجتاهات مديري املدار�س الثانوية احلكومية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي»
اعتماداً على مراجعة الأدب النظري يف جمال الدرا�سة ,وا�شتملت على ( )44فقرة ،وقد مت
ا�ستخدام مقيا�س متدرج من ( )5-1درجات بعبارات (قليل جداً ،قليل ،متو�سط ،كبري،
كبري جداً) ،وقد مت �إعطاء قليل جداً نقطة واحدة ،وقليل نقطتني ،ومتو�سط ثالث نقاط،
وكبري �أربع نقاط ،وكبري جداً خم�س نقاط ،ولت�سهيل تف�سري النتائج ا�ستخدمت الدرا�سة
املدى ( ) 5.00 – 3.68ليدل على درجة اجتاه كبرية ,واملدى ( )3.67 –2.34ليدل
على درجة متو�سطة من االجتاه  ,واملدى ( )2.33 – 1ليدل على درجة اجتاه قليله وذلك
بق�سمة الفرق بني �أعلى ا�ستجابة و�أدنى ا�ستجابة للفقرة الواحدة على عدد الفئات .وتناولت
فقرات �أداة الدرا�سة املجاالت :التخطيط للتخطيط ,والتحليل اال�سرتاتيجي ,وحتديد االجتاه
اال�سرتاتيجي ,و�صياغة اال�سرتاتيجية ,والتنفيذ والتقومي.
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 �سنوات اخلربة ملدير املدر�سة ولها م�ستويان (� 15سنة ف�أقل� ,أكرثمن� 15سنة). الدورات التدريبية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي ولها ثالثة م�ستويات (�أقل من 6دورات 6 ,دورات ف�أكرث)
ثانيا :املتغري التابع وهو اجتاهات مديري املدار�س الثانوية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي.

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية التي تتنا�سب وطبيعة الأ�سئلة با�ستخدام الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ) (SPSSحيث مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية للإجابة عن الأ�سئلة
املتعلقة مبدى اجتاهات مديري املدار�س نحو التخطيط اال�سرتاتيجي .ومت ا�ستخدام املتو�سطات
احل�سابية لتحديد ترتيب �أهمية فقرات �أداة الدرا�سة لكل حمور من املحاور املحددة فيها.كما
مت ا�ستخدام اختبار (ت( حل�ساب داللة الفروق يف �أداء عينة الدرا�سة وفق ًا الختالف اخلربة
يف الإدارة املدر�سية .ومت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي حل�ساب داللة الفروق باختالف
عدد الدورات.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة
العربية ال�سعودية نحو تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية
والرتبة لكل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة يف كل جمال من جماالت الدرا�سة اخلم�سة .ويو�ضح
اجلدول رقم ( )2املتو�سطات احل�سابية والأهمية ملجاالت الدرا�سة مرتبة تنازلي ًا.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية و�أهمية كل جمال من جماالت الدرا�سة مرتبة تنازلياً
م

املجال
التخطيط للتخطيط
التحليل اال�سرتاتيجي
االجتاه اال�سرتاتيجي
�صياغة الإ�سرتاتيجية
التقومي والتنفيذ

املتو�سط احل�سابي للمحور
3.17
3.26
3.35
3.39
3.48

النحرافات املعيارية
0.16
0.07
0.02
0.06
0.15

الرتبة
5
4
3
2
1

من اجلدول رقم ( )2يت�ضح �أن جميع املجاالت ح�صلت على متو�سطات ح�سابية تراوحت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ام �ت�لاك م��دي��ر امل��در� �س��ة الكفايات
اخلا�صة بالتخطيط اال�سرتاتيجي

3.54

3

`G Ä

2

و�ضوح مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي
لدى من�سوبي املدر�سة

3.06

5

½

1

وو�ضوح مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي
لدى مدير املدر�سة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

20
24.7
2
2.5
13
16.5
2
2.5

35
43.2
25
30.9
31
39.2
22
27.5

18
22.2
34
42
22
27.8
29
36.3

7
8.6
16
19.8
12
15.2
22
27.5

1
1.2
4
4.9
1
1.3
5
6.3

3.81

1
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اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لدرجة اجتاه
�أفراد عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التخطيط للتخطيط

10
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ما بني ( )3.48 – 3.17وهذا يعك�س درجة متو�سطة من االجتاه نحو تطبيق التخطيط
اال�سرتاتيجي وقد يعزى ذلك �إىل عدم و�ضوح مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي لدى مديري
املدار�س على الرغم من �أهميته ,وقد ح�صل جمال التنفيذ والتقومي على �أعلى متو�سط ح�سابي
( )3.48وهذا يعك�س اجتاه ًا نحو ترجيح �أهمية التنفيذ والتقومي لدى مديري املدار�س عند
التخطيط للمدر�سة و�إدراكهم ب�أن التنفيذ غري الفعال للخطط ي�ؤدي �إىل الف�شل يف حني ي�ؤدي
التنفيذ الفعال �إىل جتاوز الكثري من الأخطاء الواردة يف اخلطة ,كما يعك�س قناعات املديرين
ب�أهمية ت�أ�سي�س نظام امل�ساءلة و معايري قيا�سية للأداء.
فيما جاء جمال التخطيط للتخطيط يف املرتبة الأخرية من حيث الأهمية حيث ح�صل على
متو�سط ح�سابي ( )3.17وقد يعود ذلك �إىل �أن مرحلة التخطيط للتخطيط تعترب من �أ�صعب
و�أعقد املراحل وتتطلب بناء ثقافة م�ؤ�س�سية توفر االلتزام بالتخطيط من قبل جميع من�سوبي
املدر�سة ,كما تتطلب قدراً عالي ًا من مهارات االت�صال ومهارات �إحداث التغيري لدى مديري
املدار�س الذين يقع عليهم العبء يف رفع م�ستوى االلتزام اجلماعي بالتخطيط اال�سرتاتيجي
وقد يعزى �إىل و�ضوح �أهمية املرحلة التي ميثلها املجال مقارنة باملراحل الأخرى للتخطيط
اال�سرتاتيجي.
�أو ًال :درجة االجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التخطيط للتخطيط :مت ح�ساب
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة اجتاه عينة الدرا�سة
نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف كل فقرة من فقرات جمال التخطيط للتخطيط ,ويبني اجلدول
رقم ( )3نتائج ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة.
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املتو�سط
احل�سابي
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3
ال �ل �ج��وء �إىل م�ست�شارين خارجيني ت
 5للتخطيط للمدر�سة
3.7 %
توافر رغبة عالية لدى من�سوبي املدر�سة ت 20
 6يف التغيري
24.4 %
7
توافر الوقت الالزم للقيام بالتخطيط ت
 16اال�سرتاتيجي
8.9 %
4
ت��وف�ير م �ي��زان �ي��ة خ��ا� �ص��ة للتخطيط ت
 17اال�سرتاتيجي
4.9 %
املتو�سط العام للمجال

الرتتيب
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7
8.6
33
40.2
26
32.9
10
12.3

9
11.1
21
25.6
30
38
24
29.6

49
13
60.5 16
3
5
2 3.76
3.7 6.1
3
13
4 3.27
3.8 16.5
23
20
7 2.41
28.4 24.7
3.06
1.79

8

ويظهر اجلدول رقم (� )3أن جميع الفقرات كان لها ا�ستجابة متو�سطة من قبل مديري
املدار�س ,كما يظهر ح�صول الفقرة ( )1والفقرة ( )6على �أعلى اجتاه وهما تعك�سان و�ضوح
مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي لدى مديري املدر�سة ,وهذا يعك�س اجتاه ًا ايجابي ًا نحو
التخطيط اال�سرتاتيجي من مديري املدار�س ,مما يوفر دعم ًا نحو حتقيق ثقافة مواتية للتخطيط
اال�سرتاتيجي فيها ,فال يكفي �أن يعي مدير املدر�سة ماهية التخطيط اال�سرتاتيجي و�أهميته ,بل
يجب �أن يكون هناك وعي والتزام جماعي من قبل من�سوبي املدر�سة بهذا املو�ضوع وقبو ًال
للتغيري الذي يفر�ضه التخطيط اال�سرتاتيجي.
فيما ح�صلت الفقرة ( ,)17والفقرة ( )5على �أدنى درجة اجتاه حيث كانت املتو�سطات
احل�سابية يف هاتني الفقرتني ( )2.41و ( )1.79وميثالن عدم توافر الوقت وامليزانية للقيام
بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،وقد يعزى ذلك �إىل قلة اخلربة لدى �أفراد عينة الدرا�سة ب�أهمية
توفري املوارد واملوازنات املطلوبة يف �أي مرحلة من مراحله ،حيث �إنّ جتربة تطبيق التخطيط
اال�سرتاتيجي يف املدار�س ال�سعودية تعد حديثة التطبيق وخربة مديري املدار�س يف هذا املجال
تعد قليلة.
ثانيا:درجة االجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التحليل اال�سرتاتيجي:
بح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة االجتاه
نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التحليل اال�سرتاتيجي يبني اجلدول رقم ( )4نتائج تلك
التقديرات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()4
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لدرجة �أفراد
عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التحليل اال�سرتاتيجي
كبري جداً

كبري

متو�سط

قليل

قليل جداً

املتو�سط
احل�سابي

الرتتيب
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3.42

3

3.26

يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن جميع فقرات املجال قد ح�صلت على متو�سطات ح�سابية
تقابل درجة متو�سطة من االجتاه ,ويدل ذلك على �أن مرحلة التحليل اال�سرتاتيجي على
�أهميتها من الناحية العملية ,جاءت لتك�شف عن �ضعف لدى �أفراد عينة الدرا�سة ب�أهمية
حتليل املوقف اال�سرتاتيجي احلايل للمدر�سة ,من خالل التعرف على نواحي القوة وال�ضعف
الن�سبية للمدر�سة ,وكذلك الإفادة من جتارب املدار�س ذات اخلطط الفاعلة قبل ال�رشوع يف
ت�صميم اخلطة ,وقد يعزى ذلك �إىل عدم �شمولية مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي لدى مديري
املدار�س ,واعتقادهم ب�ضعف ت�أثري هذه املعلومات يف فاعلية خطة املدر�سة اال�سرتاتيجية ,كما
قد يعزى ذلك �إىل قناعات مديري املدار�س ب�أنه لي�س بال�رضورة �أن متتلك املدار�س املناف�سة
ً
خططا فاعلة ي�ستفاد منها يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي مبراحله املختلفة.
ثالث ًا :درجة االجتاه نحو(التخطيط اال�سرتاتيجي) يف جمال حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي:
مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة اجتاه
عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي ,وينب اجلدول
رقم ( )5نتائج التقديرات.
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29
16
حتليل البيئة الداخلية للمدر�سة ت
لتعرف نقاط القوة وال�ضعف قبل
36.3 20
%
ت�صميم اخلطة
25
5
توافر معلومات كافية عن البيئة ت
اخلارجية (�أ�سواق ،مناف�س،
30.5 6.1 %
جامعات ،تكنولوجيا)...
اخلارجية
البيئة
االهتمام بتحليل
28
5
ت
لتعرف الفر�ص والتهديدات قبل
35.9 6.4 %
ت�صميم اخلطة
32
13
االهتمام بتحليل الثقافة ال�سائدة ت
للتعرف على ت�أثرياتها الإيجابية
39.5 16
%
وال�سلبية قبل ت�صميم اخلطة
فاعلة
االهتمام بتحليل خطط
33
11
ت
ملدار�س �أو منظمات ناجحة قبل
40.7 13.6 %
ال�شروع يف و�ضع اخلطة
22
6
االهتمام بتحليل خطط املدار�س ت
املناف�سة للمدر�سة
27.2 7.4 %
املتو�سط العام للمجال

25
31.3
24
29.3
26
33.3
16
19.8
20
24.7
28
34.6

5
6.3
15
18.3
16
20.5
16
19.8
14
17.3
17
21

5
6.3
13
15.9
3
3.8
4
4.9
3
3.7
8
9.9

3.58

1
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23

كبري

22

متو�سط

21

قليل

20

قليل جداً

11

4
يتم ا�ستخدام ثقافة م�ؤ�س�سية داعمة ت
لعملية التخطيط.
5
%
ت��وظ �ي��ف امل� � ��وارد امل��ال �ي��ة يف الأم� ��ور ت 16
اجلوهرية الهادفة
19.5 %
ت��واف��ر ر�ؤي��ة خا�صة باملدر�سة مكتوبة ت 15
ومتفق عليها من قبل اجلميع
18.5 %
ت�أدية العمل املدر�سي �ضمن �إطار الر�ؤية ت 18
اجلماعية للعمل
22 %
توافر ر�سالة خا�صة باملدر�سة مكتوبة ت 15
ومتفق عليها من قبل اجلميع
18.8 %
8
ت��واف��ر ر��س��ال��ة واق�ع�ي��ة قابلة للإجناز ت
والتطبيق
10 %
ت��رك�ي��ز ر� �س��ال��ة امل��در� �س��ة ع�ل��ى وح��دة ت 18
�أهداف جلميع العاملني باملدر�سة
22.5 %
م�ساهمة من�سوبي امل��در��س��ة يف و�ضع ت 11
�أهداف املدر�سة
13.4 %
ت�ن��اغ��م �أه� ��داف امل��در� �س��ة م��ع ر�ؤيتها ت 12
الإ�سرتاتيجية
15.2 %
4
م�ساهمة املجتمع املحلي و�أولياء الأمور ت
يف حتديد �أهداف املدر�سة
4.9 %
املتو�سط العام للمجال

15
18.8
25
30.5
31
38.3
39
47.6
34
42.5
41
51.3
41
51.3
31
37.8
32
40.5
10
12.2

22
27.5
23
28
14
17.3
16
19.5
14
17.5
18
22.5
12
15
28
34.1
26
32.9
29
35.4

20
25
13
15.9
12
14.8
8
9.8
11
13.8
8
10
9
11.3
4
4.9
7
8.9
24
29.3

19
23.8
5
6.1
9
11.1
1
1.2
6
7.5
5
6.3
=
=
8
9.8
2
2.5
15
18.3

املتو�سط
احل�سابي

م
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اجلدول رقم ()5
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة اجتاه
عينة الدرا�سة يف جمال حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي

2.56

9

3.41

6

3.38

8

3.79

2

3.51

4

3.49

5

3.85

1

3.40

7

3.57

3

2.56

9

3.35

ويالحظ من اجلدول رقم (� ,)5أن ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة من مديري املدار�س
جلميع فقرات املجال تعك�س درجة متو�سطة من االجتاه ,وقد يعزى ذلك �إىل �شعور �أفراد
عينة الدرا�سة ب�أهمية هذه املرحلة يف حتديد التوجه العام للخطة اال�سرتاتيجية ,وحتديد امليزة
التناف�سية للمدر�سة ,والعمل على حتقيق �أهدافها .وقد كان االجتاه متد ّنيا نحو :توفر ر�ؤية
خا�صة باملدر�سة مكتوبة ومتفق عليها من قبل اجلميع ,وكذلك نحو ا�ستخدام ثقافة م�ؤ�س�سية
داعمة لعملية التخطيط ,ونحو م�ساهمة املجتمع املحلي و�أولياء الأمور يف حتديد �أهداف
املدر�سة ،وقد يعزى �إىل ذلك �إىل �أن �صياغة ر�ؤية املدر�سة ت�أخذ �أهمية �أقل من القيم واملبادئ
املعلنة والر�سالة ,وهو ما �أخذت به بع�ض املدار�س الفكرية يف خياراتها اال�سرتاتيجية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
رابع ًا :درجة االجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال �صياغة الإ�سرتاتيجية:
بح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة اجتاه
عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف كل فقرة من فقرات جمال �صياغة اال�سرتاتيجية
يبني اجلدول رقم ( )6نتائج تلك التقديرات.
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كبري جداً

كبري

متو�سط

قليل

قليل جداً

املتو�سط
احل�سابي
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الرتتيب
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33

3.94
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32

3.49
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19

2
ت��واف��ر م ��وارد متنوعة لتمويل خطط ت
املدر�سة وبراجمها
2.4 %
االه �ت �م��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ وت��وق �ع��ات جميع ت 15
امل�ستفيدين م��ن امل��در��س��ة عند و�ضع
18.3 %
اخلطة
االهتمام بتحديد م�س�ؤوليات كل من ت 25
الأف � ��راد وال ��وح ��دات لتنفيذ اخلطة
30.5 %
ومتابعتها
تركيز املدر�سة على اكت�ساب الطالب ت 25
مهارات التعلم والتفكري
30.5 %
املرجعية
�ات
�
ق
�
ي �ت��م حت��دي��د امل �ن �ط �ل
ت 10
واالفرتا�ضات الرئي�سية عند �صياغة
12.7 %
اخلطة
7
توافر (ا�سرتاتيجيات عملية م�صممة) ت
للتعامل مع البدائل املتوقعة
8.6 %
9
توافر خطة طوارئ للتعامل مع التغريات ت
املفاجئة
11.1 %
املتو�سط العام للمجال

8
9.8
30
36.6
34
41.5
37
45.1
32
40.5
26
32.1
35
43.2

22
26.8
22
26.8
18
22
15
18.3
27
34.2
33
40.7
24
29.6

24
26
29.3 31.7
5
10
6.1 12.2
2
3
2.4 3.7
3
2
3.7 2.4
6
4
7.6 5.1
5
10
6.2 12.3
5
8
6.2 9.9

2.24

7
``¿

2010 000```e
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3.39

يالحظ من اجلدول رقم ( )6توافر اجتاهات متثل درجة متو�سطة لدى عينة الدرا�سة نحو
فقرات املجال,كان �أعالها تركيز املدر�سة على �إك�ساب الطالب مهارات التعلم والتفكري عند
�صياغة اال�سرتاتيجية ,وكذلك االهتمام عند �صياغة اال�سرتاتيجية بتحديد م�س�ؤوليات جميع
من�سوبي املدر�سة يف تنفيذ اخلطة ومتابعتها .حيث ح�صلت الفقرة ( )24والفقرة ()33
على �أعلى اجتاه على التوايل ,وهذا يعك�س وعي ًا لدى �أفراد عينة الدرا�سة نحو �أهمية حتديد
م�س�ؤوليات التنفيذ لتحقيق مزيدٍ من الفاعلية للخطة التطويرية املنبثقة من اخلطة الإ�سرتاتيجية،
كما تعك�س وعي ًا نحو �أهمية انطالق اخلطة اال�سرتاتيجية من فل�سفة تربوية .فيما ح�صلت
الفقرة ( )37والفقرة ( )19على �أدنى درجة اجتاه ,وقد يعزى ذلك �إىل عدم امتالك مديري
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اجلدول رقم ()6
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لدرجة اجتاه
�أفراد عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال �صياغة اال�سرتاتيجية

د .فتحي �أبونا�صر

اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�شرقية
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 39ال��ت��زام م�ن���س��وب��ي امل��در� �س��ة باخلطة
املدر�سية
 40ب�ن��اء ثقافة م�ؤ�س�سية داع �م��ة لعملية
التنفيذ
 41ت��واف��ر معايري وا�ضحة لقيا�س درجة
الإجناز عند �أي نقطة من الزمن
يتم تفعيل نظام امل�ساءلة امل�ستند �إىل
 42املعايري اخلا�صة بالإجناز خالل عملية
التنفيذ
 43يراعى مرونة اخلطة وقابليتها للتعديل
وفق ًا للتغذية الراجعة

كبري جداً

 35يتم ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف
العمل املدر�سي

كبري

� 31إط�ل��اع ج�م�ي��ع امل�ه�ت�م�ين ع �ل��ى درج��ة
الإجناز املدر�سي للأهداف �أو ًال ب�أول

متو�سط

 18ت ��واف ��ر ال�ل�ام��رك��زي��ة يف التخطيط
والتنفيذ
تخدم ر�سالة املدر�سة ك�إطار تقييمي
 26ل�ك��ل الأن���ش�ط��ة احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية
للمدر�سة
 30م�ساهمة امل�سئولني ع��ن امل��در��س��ة يف
حتديد �أهدافها ومدى حتققها

قليل

7

م�ساهمة من�سوبي املدر�سة يف اتخاذ
القرارات

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

قليل جداً
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9
11
4
5.3
10
12.3
9
11.3
14
17.1
17
21
12
14.8
5
6.4
8
9.8
7
8.5
21
25.6

39
47.6
16
21.3
41
50.6
34
42.5
33
40.2
24
29.6
38
46.9
36
46.2
39
47.6
28
34.1
35
42.7

21
25.6
24
32
22
27.2
27
33.8
23
28
27
33.3
27
33.3
26
33.3
25
30.5
36
43.9
15
18.3

9
11
15
20
6
7.4
7
8.8
8
9.8
6
7.4
3
3.7
7
9
5
6.1
4
4.9
7
8.5

4
4.9
16
21.3
2
2.5
3
3.8
4
4.9
7
8.6
1
1.2
4
5.1
5
6.1
7
8.5
4
4.9

املتو�سط
احل�سابي

``¿

اجلدول رقم ()7
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لدرجة اجتاه
�أفراد عينة الدرا�سة نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التنفيذ والتقومي
الرتتيب
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املدار�س كفايات �صياغة ا�سرتاتيجيات بديلة للتعامل مع البدائل املتوقعة� ,أو قد يعك�س عدم
اهتمام مديري املدار�س بانفتاح اخلطة اال�سرتاتيجية على ما يتوقع حدوثه من تطورات مفاجئة
جديدة �سواء كانت تقنية �أو معرفية �أو اجتماعية� ،أو قد يعزى انخفا�ض االجتاه �إىل ال�صعوبات
التي يجدها مديرو املدار�س يف توفري الدعم اخلارجي وم�صادر متويل غري امل�صادر املعتادة
لتمويل اخلطة اال�سرتاتيجية.
خام�س ًا :درجة االجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التنفيذ والتقومي :مت ح�ساب
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والرتتيب التنازيل لدرجة اجتاه عينة الدرا�سة
نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال التنفيذ والتقومي ويبني اجلدول رقم ( )7تلك النتائج.

3.49

6

2.69

12

3.63

4

3.49

6

3.55

5

3.47

9

3.70

3

3.40

10

3.49

6

3.29

11

3.76
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()7
كبري جداً

كبري

متو�سط

قليل

قليل جداً

املتو�سط
احل�سابي

الرتتيب
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يو�ضح اجلدول رقم (� )7أن ا�ستجابة عينة الدرا�سة نحو فقرات املجال تعك�س اجتاه ًا يقابل
درجة متو�سطة,حيث كان االجتاه نحو تطوير م�ؤ�رشات النجاح وت�أ�سي�س معايري متعددة للأداء
العايل وا�ضحة ومو�ضوعية ي�سهل قيا�سها ,يعك�س �إدراك ًا عالي ًا لأهمية التقومي املرحلي للخطة
�أثناء تنفيذها وتقدمي التغذية الراجعة يف كل خطوة �أو مرحلة من مراحل التنفيذ ,مع �إعداد
خطط بديلة �أو بدائل ا�سرتاتيجية ملواجهة �أي طارئ يعرت�ض تنفيذ اخلطة �أو عند ظهور حاجة
للتعديل,و تتفق هذه النتيجة مع الأدبيات النظرية التي �أكدت يف جمملها على �أهمية مرونة
اخلطة كعن�رص من عنا�رص فاعليتها (مدبويل .)2001 ,وقد ح�صلت الفقرة ( ,)18والفقرة
( )42على ترتيب مت�أخر من حيث درجة االجتاه ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن مديري املدار�س
ي�شعرون باحلاجة �إىل دعم الإدارة العليا يف عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي وكيفية تنفيذ
اخلطط  ,كما قد يعزى �إىل �أن تفعيل نظام امل�ساءلة امل�ستند �إىل املعايري اخلا�صة بالإجناز خالل
عملية التنفيذ مل يفعل �ضمن جتربة التخطيط اال�سرتاتيجي يف ن�سختها التجريبية.
وتعد النتائج ال�سابقة يف جمملها واملتعلقة مبجاالت الدرا�سة متفقه مع ما جاءت به درا�سة
جورج وماكوين ) ,(George & Mcewen, 1999ودرا�سة اخلثيلة ( ,)1999ودرا�سة
�آدمز وزمالئه ) ,(Adams & Lin, 2001ودرا�سة بيدكوك ) ,(Pidcock, 2001يف �أهمية
التخطيط اال�سرتاتيجي يف �إدارة املدار�س وامل�ؤ�س�سات الرتبوية من جهة,و�ضعف تطبيقه يف
املمار�سات الإدارية من جهة �أخرى.كما اتفقت مع درا�سة هنت وجيمز (Hunt & James,
 ، (2002ودرا�سة �أوك�س و�آخرين ) ,(Oake et al., 2000يف كونها �أبرزت �أن التجارب
الرتبوية حتتاج لإعداد جيد قبل التنفيذ,كما حتتاج لربامج �إعداد تكفل التنفيذ الفعال .كما
جاءت النتائج متماثلة ودرا�سة جريربت ) (Grebert, 2000من حيث بروز �ضعف يف
خربات مديري املدار�س يف جماالت التخطيط اال�سرتاتيجي.
وتخل�ص النتائج �إىل �أن االجتاهات نحو تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي كانت متثل درجة
متو�سطة ,و�أبرزت �أهمية دور هذا النوع من التخطيط يف العمل الإداري املدر�سي,كما بينت
�رضورة �إعداد مديري املدار�س ب�شكل جيد ليتمكنوا من ممار�سة الأعمال القيادية والإدارية
املدر�سية ب�شكل فعال.
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يتم حتديد م�ؤ�شرات النجاح بو�ضوح ت 18
 44وم��و���ض��وع��ي��ة ل��ت��ق��ومي م� ��دى حتقق
22.2 %
الأهداف
املتو�سط العام للمجال

42
51.9

13
16

4
4.9

4
4.9

3.81
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اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�شرقية

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05=αيف اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية
ال�سعودية تعزى �إىل متغريات :امل�ؤهل العلمي ملدير املدر�سة ,واخلربة يف الإدارة املدر�سية,
وعدد الدورات التدريبية ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار(ت) وحتليل التباين الأحادي بح�سب
م�ستويات متغريات الدرا�سة .وكانت الإجابة على النحو الآتي:
�أ -وفق متغري امل�ؤهل العلمي:نظرا �إىل توزيع �أفراد العينة على امل�ستويات الثالثة,حيث كانت
ن�سبة حملة البكالوريو�س (,)%96.4ون�سبة حملة املاج�ستري( ,)%2.4وحملة الدبلوم
(,)%1.2ف�إن هذا التوزيع ال ميكن الباحث من �إجراء حتليل �إح�صائي الختبار الفروق بني
م�ستويات امل�ؤهل العلمي.
ب -وفق متغري اخلربة يف الإدارة املدر�سية :لتحديد �أثر اخلربة الوظيفية على توجه مديري
املدار�س الثانوية يف اجتاهاتهم نحو تبني التخطيط اال�سرتاتيجي ,مت ا�ستخدام اختبار (ت)
حل�ساب داللة الفروق بني �أداء عينة الدرا�سة من جمموعتني باختالف اخلربة الوظيفية وفق ما
هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار(ت) حل�ساب الفروق بني �أداء �أفراد عينة الدرا�سة باختالف
اخلربة يف الإدارة املدر�سية
املجاالت
التخطيط للتخطيط
التحليل اال�سرتاتيجي
حتديد االجتاه
اال�سرتاتيجي
�صياغة الإ�سرتاتيجية
التنفيذ والتقومي
الدرجة الكلية

املجموعات

العدد

� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة
� 15سنة ف�أقل
�أكرث من � 15سنة

33
48
33
48
33
48
33
48
33
48
33
48

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.67
2.98
0.58
3.10
0.81
3.11
0.71
3.36
0.86
3.14
0.71
3.48
0.85
3.22
0.68
3.50
0.85
3.27
0.62
3.61
0.74
3.16
0.59
3.43

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

التعليق

0.82

0.415

غري دالة

1.42

0.173

غري دالة

1.92

0.069

غري دالة

1.67

0.114

غري دالة

2.12

0.051

دالة عند
م�ستوى
0.05

1.86

0.066

غري دالة
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التنفيذ والتقومي
الدرجة الكلية

0.05

0.954

غري دالة

0.07

0.937

غري دالة
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حتديد االجتاه
اال�سرتاتيجي

0.15

0.863

غري دالة

`G Ä

التحليل اال�سرتاتيجي

0.41

0.668

غري دالة

½

التخطيط للتخطيط

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

0.50

0.606

غري دالة

f
`

املجاالت

م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0.38
29.16
0.48
45.57
0.19
48.50
0.83
45.27
0.05
42.74
0.06
34.78

درجات
احلرية
2
77
2
77
2
77
2
77
2
77
2
77

متو�سط
املربعات
0.19
0.38
0.24
0.59
0.09
0.63
0.42
0.59
0.03
0.56
0.03
0.045

قيمة
ف

م�ستوى
الداللة

التعليق

```Y

اجلدول رقم ()9
اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف درجة االجتاه نحو التخطيط
اال�سرتاتيجي من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة باختالف عدد الدورات التدريبية

10

`¡U

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن قيمة (ت) غري دالة يف جماالت (التخطيط للتخطيط،
التحليل اال�سرتاتيجي ،حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي� ،صياغة اال�سرتاتيجية) ويف الدرجة الكلية
لالجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سط درجة االجتاه نحو التخطيط الإ�سرتاتيجي يف تلك املجاالت من وجهة نظر �أفراد
العينة ذوي اخلربة � 15سنة ف�أقل ومتو�سط الأفراد ذوي اخلربة �أكرث من � 15سنة .وقد يعزى
ذلك اىل عدم و�ضوح مراحل و�إجراءات التخطيط اال�سرتاتيجي لدى الفئات املختلفة حيث
تعد جتربة تطبيقه يف املدار�س حديثة ن�سبيا.
كما يت�ضح من اجلدول �أن قيمة (ت) دالة عند م�ستوى (  )0.05يف جمال التنفيذ والتقومي
من جماالت التخطيط اال�سرتاتيجي مما ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجة االجتاه التنفيذ والتقومي اال�سرتاتيجي من وجهة نظر �أفراد العينة ذوي اخلربة � 15سنة
ف�أقل ومتو�سط الأفراد ذوي اخلربة �أكرث من (� )15سنة وذلك ل�صالح ذوي اخلربة �أكرث من 15
�سنة حيث تعد هذه املدة الطويلة ن�سبيا يف الإدارة املدر�سية كافية جلعل املديرين �أكرث كفاءة
و�أكرث قدرة على اال�ستفادة من التجارب الرتبوية ال�سابقة.
ج – وفق متغري عدد الدورات :ومت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي حل�ساب داللة الفروق
بني �أكرث من جمموعتني باختالف عدد الدورات كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)9
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د .فتحي �أبونا�صر

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن قيمة (ف ) غري دالة يف جماالت (التخطيط للتخطيط،
والتحليل اال�سرتاتيجي ،وحتديد االجتاه اال�سرتاتيجي ،و�صياغة الإ�سرتاتيجية ،والتنفيذ
والتقومي) ويف الدرجة الكلية لالجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي مما يعني عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة االجتاه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف تلك املجاالت من وجهة
نظر �أفراد عينة الدرا�سة باختالف عدد الدورات التدريبية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي التي
ثم يت�شابه
التحقوا بها ,وقد يعود ذلك اىل طبيعة وحمتوى الدورات التدريبية ومنطيتها ,ومن ّ
االثر الذي ترتكه لدى املتدرب مهما تكررت ,وتت�شابه هذه النتيجة مع نتائج درا�سة بيدكوك
( )pidcock, 2001ودرا�سة اخلثيلة ( )1999يف �رضورة الرتكيز على املحتوى التدريبي
ملديري املدار�س يف جماالت التخطيط املدر�سي.

ا�ستنتاجات الدرا�سة وتو�صياتها

تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اجتاهات �إيجابية ملديري املدار�س الثانوية يف املنطقة ال�رشقية
نحو تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف ممار�ساتهم الإدارية ,كما �أكدت على �أهمية التخطيط
اال�سرتاتيجي يف العملية التعليمية ك�أداة �أ�سا�سية ملواجهة حتديات امل�ستقبل ,وعلى �رضورة
تطوير كفايات التخطيط اال�سرتاتيجي لدى مديري املدار�س من خالل برامج الإعداد
والت�أهيل.
وتو�صي باال�ستفادة من االجتاهات الإيجابية نحو التخطيط اال�سرتاتيجي يف تبني �أ�سلوب
التخطيط الإ�سرتاتيجي يف جميع مدار�س التعليم العام  ,كما تو�صي بالعمل على رفع الوعي
بالتخطيط الإ�سرتاتيجي يف جميع م�ؤ�س�سات التعليم العام بعامة ,واملدار�س بخا�صة من خالل
الور�ش والربامج التدريبية املتخ�ص�صة و�أن ت�ؤخذ مهارات التخطيط اال�سرتاتيجي باالعتبار
عند بناء الربامج التدريبية ملديري املدار�س.
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ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني
�أ.د عبدالنا�صر عبدالرحيم القدومي
كلية الرتبية الريا�ضية
جامعة النجاح الوطنية  -فل�سطني
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائدة لدى العبي كرة
القدم يف فل�سطني ،ون�سبة �شيوع �أمناط ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي)� ،إ�ضافة
�إىل حتديد الفروق يف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تبعا ملتغريات
درجة النادي ،ومركز اللعب،والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي
لدى الالعبني .ولتحقيق تلك الأهداف مت �إجراء الدرا�سة على عينة قوامها ( )214العبا من
خمتلف �أندية الدرجتني املمتازة والأوىل يف فل�سطني ،ولغاية قيا�س ال�سيطرة الدماغية
ا�ستخدم مقيا�س ديان ( )Diane, 2005لل�سيطرة الدماغية ،املكون من (� )21س�ؤاال.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف
فل�سطني هو النمط التكاملي وبن�سبة مئوية ( ،)%84.6يليه النمط الأي�رس ( ،)%7.9و�أخريا
النمط الأمين (.)%7.5
كما تبني �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥ αيف
ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى ملتغريات الدرجة ول�صالح
الدرجة املمتازة ،ومركز اللعب ول�صالح خط الو�سط ،واخلربة ول�صالح � 10سنوات ف�أعلى،
يف حني مل تكن الفروق دالة �إح�صائيا تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،والقدم الأكرث ا�ستخداما
يف اللعب.
الكلمات املفتاحية :ال�سيطرة الدماغية ،كرة قدم ،مقيا�س ديان.
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The purpose of this study was to investigate brain dominance among soccer players in Palestine. In addition, to determine brain dominance according
to club division, playing position, the most used playing foot, experience and
educational qualification variables. The sample consisted of (214) players,
and a (21) questions (Diane, 2005) scale was used for measurement of brain
dominance.
The results of the study revealed that the integrated brain dominance was
the most common type among soccer players in Palestine where the rank order of brain dominance types were respectively: integrated brain dominance
(84.6%), left-brain dominance (7.9%) and right brain dominance (7.5%).
Also, the results indicated that there were a significant differences in brain
dominance of soccer players in Palestine due to division in favor of excellence
one, playing position in favor of middle players, and experience in favor of
10 years and more. While there were no significant differences in brain dominance among soccer players in Palestine due to educational qualification and
the most used playing foot variables.
Key words: brain dominance, soccer, diane scale.
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ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني
�أ.د عبدالنا�صر عبدالرحيم القدومي
كلية الرتبية الريا�ضية
جامعة النجاح الوطنية  -فل�سطني

املقدمة

�إن ما ي�شهده العامل حاليا من تطور يف م�ستوى الأداء الريا�ضي يف خمتلف الألعاب
والفعاليات الريا�ضية ،لي�س مبح�ض ال�صدفة و�إمنا هو نتاج لعملية متكاملة ،وتطور يف ميادين
البحث العلمي الريا�ضي يف خمتلف املجاالت العلمية ذات ال�صلة بالأداء الريا�ضي ،مثل
ف�سيولوجيا اجلهد البدين ،وعلم احلركة ،والتعلم احلركي ،وعلم النف�س الريا�ضي ،والقيا�س
والتقومي....الخ من العلوم ذات العالقة ،وتوظيف نتائج تلك الأبحاث يف تطوير الأداء
الريا�ضي ،والو�صول �إىل تكامل العنا�رص البدنية ،واملهارية ،واخلططية والنف�سية ،والعقلية
تعرف مهارة ) (Harre, 1982التدريب الريا�ضي ب�أنها :عملية �إعداد
لدى الريا�ضيني ،من هنا ّ
الريا�ضيني من النواحي البدنية ،واملهارية ،والنف�سية ،والعقلية من خالل التمارين البدنية
وتطبيق الأحمال التدريبية املنا�سبة.
وتعد كرة القدم من �أكرث الألعاب �شعبية يف العامل ،وتتطلب �إعدادا عاليا يف اجلوانب
ال�سابقة ،ويعد تعلم املهارات ،واخلطط من اجلوانب ذات ال�صلة باجلهاز الع�صبي املركزي،
والتي تتطلب توظيف الدماغ ب�صورة متكاملة ،وعدم اقت�صاره على جانب على ح�ساب
جانب �آخر .ومن املو�ضوعات املهمة ذات ال�صلة بتعلم املهارات احلركية وترجمتها �إىل واقع
يف امللعب مو�ضوع ال�سيطرة الدماغية ) (Brain Dominanceالذي يعد من املو�ضوعات
احليوية ذات ال�صلة ب�أ�ساليب التفكري والتعلم ،والتي حظيت بالدرا�سة يف اجلامعات واملدار�س،
ومل يتم درا�ستها بدرجة كافية يف املجال الريا�ضي ب�صورة عامة وكرة القدم ب�صورة خا�صة.
والفكرة الرئي�سة لل�سيطرة الدماغية تتمحور حول ا�ستخدام �أحد ن�صفي الدماغ (�أي�رس� ،أمين)
ثم يطلق عليه “الن�صف امل�سيطر” �أو “الن�صف القائد” وذلك لأنه
�أكرث من الآخر ،ومن َّ
يوجه �سلوك الأفراد� ،أو ا�ستخدام كليهما ويكون النمط التكاملي هو ال�سائد .و تعود اجلذور
التاريخية ال�ستخدام هذا امل�صطلح لأول مرة �إىل عامل الأع�صاب جون جاك�سون (John
) Jacksonبفكرته عن اجلانب القائد يف الدماغ ) (The Leading Hemispheresعام
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 1886حيث قال جاك�سون�“ :إن ن�صفي الدماغ ال يكونان جمرد تكرار بع�ضهما بع�ضا ،و�أن
التلف الذي يحدث لأحد ن�صفي الدماغ يفقد الفرد القدرة على الكالم وهي الوظيفة الأرقى
يف الإن�سان ،فال بد �أن يكون �أحد ن�صفي الدماغ هو الذي يتوىل �أرقى هذه الوظائف ،ومن
ثم يكون هذا الن�صف هو الن�صف القائد” ) .(Springer & Deutsch, 2003وي�شري �شولد
َّ
)� (Schold, 1998إىل �أن ما ن�سبته ( )%90-85من الأفراد يعد الن�صف الدماغي الأي�رس هو
ال�سائد لديهم ،يف حني تكون ال�سيطرة بن�سبة ( )%15-10للن�صف الأمين لدى الآخرين.
ونظرا لأهمية ال�سيطرة الدماغية يف العملية التعليمية-التعلمية وتوجيه �أمناط التفكري لدى
الأفراد �أ�شار جن�سن )� (Jensen, 2001إىل �أنه زاد االهتمام بدرا�سة �أ�ساليب التعلم والتفكري،
والتف�ضيالت الدماغية ،من خالل �إعالن عقد الت�سعينات عقدا للدماغ ،وذلك نتيجة
االكت�شافات الهائلة يف بنائه ووظائفه خالل هذا العقد والتي تفوق كثريا ما عرف عنه يف
تاريخ الب�رشية�.أي�ضا ت�ضيف مكارثي )� (McCarthy, 1996إىل �أهمية ال�سيطرة الدماغية وذلك
من خالل ارتباطها بنمط التفكري لدى الأفراد واملناهج الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل اختيار املهن
والتخ�ص�صات الأكادميية ،حيث �إنّ الأفراد يختارون املهن والفروع الأكادميية (علمي� ،أدبي،
زراعي� ،صناعي ،جتاري ،متري�ضي) بناء على التوافق بني �أمناط تعلمهم وتفكريهم ،و�سيطرة
�أحد ن�صفي الدماغ لديهم ،و�إنّ املوا�ضيع الأكادميية مثل:الفنون ،والعلوم االجتماعية ،وفن
العمارة حتتاج �إىل منط التفكري ال�شمويل مما جعلها �أكرث مالءمة لأ�صحاب ال�سيطرة الدماغية
اليمنى ،يف حني موا�ضيع العلوم والهند�سة واللغة والريا�ضيات على الت�سل�سل املنطقي ومن
ثم فهي تنا�سب �أ�صحاب ال�سيطرة الدماغية الي�رسى ،ويف �ضوء ذلك يرى �سربجنر ودويت�ش
َّ
) (Springer & Deutsch, 2003وجود منطني من �أمناط التفكري لدى الأفراد بناء على
ال�سيطرة الدماغية ،وهما منط التفكري املنطقي الذي هو من وظائف الن�صف الأي�رس ،ومنط
التفكري الإبداعي الذي هو من وظائف الن�صف الأمين .
و�أ�شار احلارثي (� )2001إىل �أن ن�صفي الدماغ يرتبطان ببع�ضهما بوا�سطة اجل�سم اجلا�سي
 Corpus Callasumالذي يحتوي على  250مليون خيط ع�صبي ،و�أ�شار �إىل �أن الن�صف
الأمين يتعامل مع الأ�شياء الكلية واملهارات احلركية ،يف حني يتعامل الن�صف الأي�رس يتعامل مع
اللغة والرموز .و�أكد على ذلك بريت وجون ) (Bert & John, 2008يف �إ�شارتهما �إىل �أن
الن�صف الأمين هو امل�س�ؤول عن ترجمة الرموز �إىل حركات  .ويف هذا ال�صدد �أ�شار �شمعون
(� )2001إىل �أنه يطلق على الن�صف الأي�رس باملحلل ،حيث ي�ستخدم يف تعلم املهارات
يعد الن�صف الأمين املكمل
اجلديدة وت�صحيح الأخطاء وتزويد الالعب باملعلومات ،يف حني ّ
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حيث يتحكم بطريقة الأداء للمهارة وينفذها خطوة خطوة بناء على املعلومات الواردة من
الن�صف الأي�رس.
ويعد الدماغ �أكرب �أجزاء اجلهاز الع�صبي املركزي ،وي�صل وزن الدماغ لدى ال�شخ�ص
البالغ �إىل ( )1.4كغم ،وتقل الإناث بن�سبة  %6عن الوزن لدى الذكور ،وي�شكل الدماغ
 %2تقريبا من وزن اجل�سم �شمعون ( .)2001وي�شري البياتي (� )2002إىل �أن الدماغ يق�سم
ت�رشيحيا �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سية هي :الق�سم الأول :م�ؤخرة الدماغ وت�شمل على املخ الذي
يقوم بتن�سيق الن�شاط احلركي وتنظيم حركات اجل�سم واحلفاظ على القوام والتوازن ،والق�سم
الثاين :و�سط الدماغ وهو امل�س�ؤول عن حركة العينني والب�ؤب�ؤ ،والق�سم الثالث :مقدمة الدماغ
وهو �أكرب �أجزاء الدماغ ويحتوى على الأجزاء امل�س�ؤولة عن التعلم والذاكرة والإدراك.
وحول ا�ستخدام �أحد ن�صفي الدماغ �أجريت غالبية الدرا�سات �سواء يف البيئة العربية �أم
الأجنبية و�سواء �أكان ذلك يف اجلامعات �أم يف املدار�س،وكانت نتائج هذه الدرا�سات متباينة،
حيث �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن الطلبة �أكرث ا�ستخداما للن�صف الأي�رس وبع�ضها الآخر
�أ�شار �إىل ا�ستخدام الن�صف الأمين بدرجة �أقل ،والبع�ض �أ�شار �إىل التكامل يف ا�ستخدام ن�صفي
الدماغ وذلك تبعا للتخ�ص�صات املختلفة (مزيان والزقاي.)2003 ،
ومن خالل اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية مت التو�صل �إىل �أن
العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف املجال الرتبوي ،منها درا�سات كل من :مزيان والزقاي
( ،)2003وفروه�ش و�آخرين ) ،(Froelhlich, Leary & Ranson, 2003وكاظم ويا�رس
( ،)1999وعبداحلميد ( ،)1998والبلي ) ،(Al Baili, 1993وكامل وال�صايف (،)1995
وال�سليماين ( ،)1994و�سليمان ) ،(Soliman, 1989ومراد ( ،)1988وعبادة (،)1988
و�إ�سماعيل ( ،)1987وعكا�شة ( ،)1986و�سليمان وتوران�س (Soliman & Torrance,
) ،1986و �شنج ) ،(Shing, 1986وحممد ( ،)1985ومراد ( ،)1982وويلمان (Willman,
) ،1981وتورن�س و�ساتو ) (Torrance & Sato, 1979حيث كانت خال�صة نتائج هذه
الدرا�سات:
 االختالف يف نتائج الدرا�سات �سواء �أكانت يف املدار�س �أم يف اجلامعات فيما يتعلق بالفروقبني اجلن�سني ،كذلك احلال بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص ،حيث �إنّ بع�ضها �أظهر الفروق وبع�ضها
الآخر مل يظهر الفروق� ،إ�ضافة �إىل االختالف يف �أمناط ال�سيطرة الدماغية التي ظهرت فيها
الفروق.
 -اختالف ال�سيطرة الدماغية من جمتمع �إىل �آخر وذلك نظرا الختالف العوامل الثقافية
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ثم ال ميكن االعتماد على ما مت التو�صل �إليه من نتائج يف جمتمع غربي على
االجتماعية ،ومن َّ
املجتمع ال�رشقي.
 �إن غالبية الدرا�سات ا�ستخدمت مقيا�س تورن�س لأمناط التعلم والتفكري الذي طور عام ،1978وحدثت يف ال�سنوات الأخرية تطورات علمية كثرية مثل الإنرتنت التي لها دور يف
الت�أثري يف �أمناط التفكري مما يجعل مثل هذا املقيا�س بحاجة �إىل حتديث وتطوير ملنا�سبة الواقع
احلايل.
ثم ظهور
 �إن غالبية الدرا�سات العربية �أكدت على �سيطرة اجلانب الأي�رس من الدماغ ومن َّاجلانب التحليلي لدى الأفراد ،وتغيب النمطني الأمين والتكاملي .يف حني �ساد يف املجتمعات
املتقدمة مثل �أمريكا واليابان النمط التكاملي الذي يعني ح�سن ا�ستخدام ن�صفي الدماغ وعدم
االقت�صار على ن�صف على ح�ساب الن�صف الآخر.
�أما الدرا�سات التي �أجريت يف املجال الريا�ضي فتكاد تكون حمدودة ومن هذه الدرا�سات
قام عبداهلل ( )1993بدرا�سة هدفت لتحديد العالقة بني امل�ستوى الرقمي ل�سباق جري
1500مرت وبع�ض املتغريات الف�سيولوجية والبدنية والن�صفني الكرويني للمخ ،ولتحقيق
ذلك �أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )100طالب من املتقدمني للقبول بكلية الرتبية
الريا�ضية باملنيا املمار�سني مل�سابقات اجلري وا�ستخدم الباحث بع�ض القيا�سات الف�سيولوجية
مثل معدل النب�ض ،وال�سعة احليوية وبع�ض االختبارات البدنية كالعدو  50مرتا وجري 800
مرت والقوة الع�ضلية للرجلني� ،إ�ضافة �إىل اختبار توران�س لأمناط التعلم والتفكري لتحديد
ال�سيطرة الدماغية ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية ودالة �إح�صائيا بني
جميع املتغريات وامل�ستوى الرقمي با�ستثناء النمط الأي�رس من الدماغ ،و�أظهرت النتائج �أن
النمط الأمين من الدماغ هو الأكرث م�ساهمة يف امل�ستوى الرقمي.
وقام �شعالن ( )1994بدرا�سة هدفت التعرف �إىل �أمناط التفكري للمالكمني يف امل�ستويات
املختلفة للإجناز� ،إ�ضافة �إىل حتديد منط التفكري امل�سيطر لدى املالكمني ،و�أجريت الدرا�سة
على عينة قوامها  73مالكما من امل�شاركني يف البطولة العربية لل�شباب يف ال�سعودية ومن
خمتلف الأوزان .وا�ستخدم اختبار توران�س لأمناط التعلم والتفكري لتحديد ال�سيطرة الدماغية
لدى املالكمني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن النمط الأي�رس هو ال�سائد لدى املالكمني الذين
خرجوا من الدور الأول ،و�أن النمط التكاملي هو ال�سائد يف الدورين قبل النهائي والنهائي،
وب�شكل عام �أظهرت النتائج �أن النمط التكاملي يف ال�سيطرة الدماغية كان هو ال�سائد لدى
املالكمني.
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ومن خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنه ال توجد �أية درا�سة اهتمت بدرا�سة
منط ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم ،كما هو احلال يف الدرا�سة احلالية .ويف �ضوء
ما �سبق ونق�ص الدرا�سات يف املجال الريا�ضي ب�صورة عامة يف جمال ال�سيطرة الدماغية تظهر
�أهمية �إجراء الدرا�سة احلالية.

م�شكلة الدرا�سة

من خالل االطالع على الدرا�سات العربية والأجنبية يف مو�ضوع ال�سيطرة الدماغية،
تبني ندرة الدرا�سات التي �أجريت يف املجال الريا�ضي ،حيث �إنّ غالبيتها �أجريت على طلبة
املدار�س واجلامعات دون حتديد �سواء �أكانوا ريا�ضيني �أم غري ريا�ضيني ،وبينت غالبية هذه
الدرا�سات �أن الطلبة مييلون �إىل ا�ستخدام الن�صف الأي�رس من الدماغ بدرجة �أكرب من الن�صف
ثم يطلق على هذا الن�صف بامل�سيطر �أو الن�صف القائد ،ومثل ذلك يعني هدر
الأمين ،ومن َّ
لطاقات الدماغ ما دام الدماغ ال يعمل بن�صفيه .ونظرا لنق�ص الدرا�سات حول ال�سيطرة
الدماغية يف املجال الريا�ضي ب�صورة عامة وكرة القدم ب�صورة خا�صة� ،إ�ضافة �إىل ارتباط
ال�سيطرة الدماغية ب�أمناط التفكري والتعلم لدى الالعبني ،واختيار املدربني لأ�ساليب التعليم
املنا�سبة ،والإعداد اخلططي لالعبني ظهرت م�شكلة الدرا�سة لدى الباحث وبالتحديد ميكن
�إيجازها بالإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني؟وما ن�سبة �شيوع �أمناط
ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي) لديهم؟

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل:
 -1منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني،ون�سبة �شيوع �أمناط
ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي) لديهم.
 -2الفروق يف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تبعا ملتغريات درجة النادي،
ومركز اللعب ،واخلربة يف اللعب ،والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ،وامل�ؤهل العلمي.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا -ما منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني؟ وما ن�سبة �شيوع �أمناط
ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي) لديهم؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥ αيف ال�سيطرة
الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى ملتغريات درجة النادي ،ومركز اللعب،
واخلربة يف اللعب ،والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ،وامل�ؤهل العلمي؟
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ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي نظراً ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.

½

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

f
`

التزم الباحث يف �أثناء الدرا�سة باحلدود الآتية:
 -1املحدد الب�رشي:العبي كرة القدم من �أندية الدرجتني املمتازة والأوىل بفل�سطني ،با�ستثناء
�أندية غزة ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية ال�سائدة.
-2املحدد املكاين:ال�ضفة الغربية من فل�سطني.
 -3املحدد الزماين� :أجريت الدرا�سة عام .2007/2006

```Y

حدود الدرا�سة

10
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تنبع �أهمية �إجراء الدرا�سة احلالية من �أهمية ال�سيطرة الدماغية يف التفكري واال�ستقراء لدى
العبي كرة القدم ،وبهذا يكون للدرا�سة احلالية �أهمية نظرية من حيث جمع املعلومات حول
ال�سيطرة الدماغية يف املجال الرتبوي ب�شكل عام ،وحماولة توظيفها يف املجال الريا�ضي،
وبالن�سبة للأهمية الثانية تكمن يف اجلانب التطبيقي لنتائج الدرا�سة احلالية يف لعبة كرة
القدم،وبهذا تعد الدرا�سة احلالية رائدة يف جمال درا�سة ال�سيطرة الدماغية على العبي كرة
القدم ،وبالتايل امل�ساهمة يف حتديد منط ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي) لدى الالعبني،
وتزويد املدربني بتغذية راجعة عن منط التفكري ال�سائد لدى الالعبني ،و�إجراء التعديالت
املنا�سبة يف خطط اللعب و�أ�ساليب التعليم والتدريب للو�صول �إىل اال�ستخدام الأمثل للدماغ
وعدم الرتكيز على جانب دون اجلانب الآخر.

`¡U

�أهمية الدرا�سة
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ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني

جمتمع الدرا�سة وعينتها
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع العبي �أندية الدرجتني املمتازة والأوىل يف فل�سطني،
والبالغ عددهم ( )1240العبا موزعني على ( )62ناديا 22 ،للدرجة املمتازة ،و  40ناديا
للدرجة الأوىل وذلك وفق �سجالت االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم للعام .2007/2006
وفيما يتعلق بعينة الدرا�سة�،أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )12ناديا من �أندية
الدرجتني املمتازة والأوىل ومت اختيارها بطريقة طبقية-ع�شوائية ،حيث متثل كل درجة من
درجات الأندية طبقة ،ومت اختيار الأندية ع�شوائيا واعتماد جميع الالعبني يف الأندية التي
مت اختيارها ك�أفراد لعينة الدرا�سة ،وذلك بواقع (� )6أندية من كل درجة ،وبلغ عدد �أفراد
العينة ( )240العبا وبهذا متثل العينة ما ن�سبته ( )%20تقريبا من جمتمع الدرا�سة ،وبلغ عدد
اال�ستبانات امل�سرتجعة ( )218ا�ستبانة ،وامل�ستبعدة ( ،)4واملحللة �إح�صائيا ( )214ا�ستبانة،
واجلدول رقم ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها امل�ستقلة.

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة (ن=)214
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املتغريات امل�ستقلة
درجة النادي
مركز اللعب

اخلربة يف اللعب
القدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب
امل�ؤهل العلمي

�أداة الدرا�سة

م�ستويات املتغري
ممتازة
�أوىل
حار�س مرمى
مدافع
و�سط
مهاجم
اقل من � 5سنوات
10-6
�أكرث من 10
اليمنى
الي�سرى
كالهما
ثانوية عامة فاقل
دبلوم
بكالوريو�س ف�أعلى

التكرار
113
101
25
70
76
43
76
100
38
116
49
49
93
40
81

الن�سبة املئوية ()%
52.8
47.2
11.7
32.7
35.5
20.1
35.5
46.7
17.8
54.2
22.9
22.9
43.5
18.7
37.9

لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام مقيا�س ديان ) (Diane, 2005لل�سيطرة
الدماغية وذلك بعد ترجمته من اللغة الإجنليزية �إىل العربية من قبل خمت�ص يحمل درجة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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للتحقق من ثبات املقيا�س ا�ستخدمت طريقة تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار على عينة
ال�صدق املكونة من  20العبا ،وبفارق زمني مدته �أ�سبوعان بني التطبيقني ،ثم ا�ستخرج معامل
االرتباط بري�سون ،حيث و�صل معامل الثبات �إىل ( )0.91وهو جيد لأغرا�ض الدرا�سة.

½

ثبات املقيا�س

f
`

للت�أكيد على �صدق املقيا�س عر�ض على خم�سة حمكمني من حملة م�ؤهل الدكتوراه ثالثة
منهم من كلية الرتبية الريا�ضية ،واثنان من كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية و�أ�شار
املحكمون �إىل �صالحية املقيا�س يف قيا�س ما و�ضع لقيا�سه .وللت�أكيد على �صدق املقيا�س
مت ا�ستخراج معامل االرتباط بري�سون لتحديد ارتباط الأ�سئلة مع الدرجة الكلية ،وذلك من
خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من  20العبا ،ومل يتم ت�ضمينها بالعينة الأ�صلية،
وتراوحت معامالت االرتباط بني ( )0.89-0.62وجميعها دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
( ،)0.05وتعرب عن ارتباط �إيجابي ،وبهذا يكون املقيا�س �صادقا يف قيا�س ما و�ضع لقيا�سه.

```Y

�صدق املقيا�س

10

`¡U

الدكتوراه يف الرتجمة ،وهذا املقيا�س معتمد لقيا�س ال�سيطرة الدماغية جلميع الطلبة يف كلية
كوين  Queens Community Collegeوهي ع�ضو يف جامعة نيويورك يف �أمريكا،حيث
ي�شتمل املقيا�س على (� )21س�ؤاال ،يتم الإجابة عنها باختيار �أحد البديلني (�أ �أو ب) ،ولكل
�س�ؤال درجة واحدة ،والدرجة الق�صوى للمقيا�س ( )21درجة ،وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات
على �أ�سئلة املقيا�س يكون على النحو الآتي:
 �إذا كانت �إجابة املفحو�ص باختيار البديل (�أ) على الأ�سئلة ذات الأرقام (،4 ، 3، 2،1 )21 ،20 ،19 ،15 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7يح�صل على درجة� ،أما �إذا اختار البديل (ب)
يح�صل على �صفر.
 �إذا كانت �إجابة املفحو�ص باختيار البديل (ب) على الأ�سئلة ذات الأرقام (،10 ،6 ،5 )18 ،17 ،16 ،12 ،11يح�صل على درجة� ،أما �إذا اختار البديل (�أ) يح�صل على �صفر.
ويتم ت�صنيف املفحو�صني تبعا للدرجة الكلية للمقيا�س على النحو الأتي:
 ( )8-0درجات �سيطرة الن�صف الأي�رس. ( )13-9درجة �سيطرة النمط التكاملي )21-14( -درجة �سيطرة الن�صف الأمين.
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�إجراءات التنفيذ
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�أ.د .عبدالنا�صر القدومي

لقد مت �إجراء الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
 ترجمة املقيا�س من اللغة الإجنليزية �إىل العربية من قبل خمت�ص يحمل درجة الدكتوراه يفالرتجمة.
 حتكيم املقيا�س لتحديد �صدق املحكمني ومن ثم مت ا�ستخراج معامل الثبات.حتديد جمتمع الدرا�سة والأندية ،وتق�سيم املجتمع تبعا لدرجة النادي �إىل طبقتني ،ومن ثم متاختيار الأندية بطريقة طبقية -ع�شوائية.
مت توزيع املقيا�س بوا�سطة الباحث و�أحد الزمالء من حملة م�ؤهل الدكتوراه يف الرتبيةالريا�ضية ،ويعمل ع�ضوا يف االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم.
جمع البيانات وترميزها و�إدخالها يف احلا�سوب ومعاجلتها �إح�صائيا با�ستخدام برنامجالرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
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متغريات الدرا�سة

�أ .املتغريات امل�ستقلة :وت�شتمل على متغريات:
درجة النادي ولها م�ستويان هما( :ممتازة� ،أوىل) مركز اللعب وله �أربعة م�ستويات هي( :حار�س مرمى ،مدافع ،و�سط ،مهاجم) اخلربة يف اللعب ولها ثالثة م�ستويات هي� 5( :سنوات ف�أقل� 10-6 ،سنوات� ،أكرث من� 10سنوات).
 القدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ولها ثالثة م�ستويات هي( :اليمنى ،الي�رسى ،كلتاهما). امل�ؤهل العلمي وله ثالثة م�ستويات هي( :ثانوية عامة ف�أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س ف�أعلى).ب .املتغري التابع ( :)Dependent variableويتمثل يف ا�ستجابات الالعبني على مقيا�س
ديان ) (Diane, 2005لل�سيطرة الدماغية .

املعاجلات الإح�صائية

من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS

وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
 -1املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية ،ومربع كاي (كا.)2
 -2حتليل التباين �أحادي االجتاه ) (One Way ANOVAواختبار �شفيه )(Scheffe Test
للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
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املتو�سط احل�سابي
11.25

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()0.05≥ α

252.09

*0.0001

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن النمط التكاملي لل�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم
يف فل�سطني ،كان الأكرث �شيوعا ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية �إىل ( ،)%84.6يليه النمط
الأي�رس ( ،)%7.9و�أخريا النمط الأمين ( ،)%7.5وكان هناك اختالف بني الأمناط الثالثة
دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥ αحيث و�صلت قيمة مربع كاي املح�سوبة �إىل
(.)252.09

`G Ä

منط ال�سيطرة الدماغية
�أي�سر
تكاملي
�أمين
املجموع

التكرار
17
181
16
214

الن�سبة املئوية()%
7.9
84.6
7.5
%100

قيمة مربع ك�آي (كا)2

الداللة *

½

اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية ل�شيوع �أمناط ال�سيطرة الدماغية (�أي�سر� ،أمين ،تكاملي)
وقيمة مربع كاي (كا )2لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني (ن=)214
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```Y

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف
فل�سطني هو النمط التكاملي وفق معايري مقيا�س ديان لل�سيطرة الدماغية ،حيت و�صل املتو�سط
احل�سابي �إىل ( )11.25درجة.
وفيما يتعلق بالإجابة عن ال�شق الثاين من الت�سا�ؤل ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية
ومربع كاي (كا ،)2ونتائج اجلدول رقم ( )3تبني ذلك.

10

f
`

االنحراف املعياري
2.00
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اجلدول رقم ()2
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لنمط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد
لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني (ن=)214

`¡U

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما منط ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف
فل�سطني؟وما ن�سبة �شيوع �أمناط ال�سيطرة الدماغية (�أي�رس� ،أمين ،تكاملي) لدى الالعبني؟
لتحديد ذلك ا�ستخدم املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري للإجابة عن ال�شق الأول
من الت�سا�ؤل ،ونتائج اجلدول رقم ( )2تبني ذلك.
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ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ذلك يعود �إىل طبيعة الأداء يف املجال الريا�ضي التي تتطلب
التكامل يف عمل الن�صفني من الدماغ بكفاءة ،حيث يقوم الن�صف الأي�رس برتميز املعلومات
وتخزينها يف حني يقوم الن�صف الأمين برتجمتها �إىل مهارات حركية ،وي�ؤكد على ذلك
�شمعون ( )2001بالإ�شارة �إىل �أنه يطلق على الن�صف الأي�رس من الدماغ باملحلل حيث
ي�ستخدم يف تعلم املهارات اجلديدة وت�صحيح الأخطاء وتزويد الالعب باملعلومات ،يف حني
يو�صف الن�صف الأمين من الدماغ باملكمل حيث يتحكم بطريقة الأداء للمهارة وينفذها
خطوة بخطوة بناء على املعلومات الواردة من الن�صف الأي�رس.
وعند مقارنة نتائج الدرا�سة احلالية بنتائج الدرا�سات ال�سابقة يف املجال الرتبوي جاءت
متفقة مع نتائج درا�سات كل من:تورن�س و�ساتو ( ،(Torrance & Sato, 1979و�سليمان
وتوان�س ) ،(Soliman & Torrance, 1986وكامل وال�صايف ( ،)1995و�سليمان
) (Soliaman, 1989التي �أظهرت �شيوع النمط التكاملي لل�سيطرة الدماغية ،وكذلك
جاءت نتائج الدرا�سة متفقة مع نتائج درا�ستي �شعالن ( ،)1994ودرا�سة عبداهلل ()1993
التي �أظهرت �شيوع النمط التكاملي يف املجال الريا�ضي .يف حني اختلفت مع نتائج درا�سات
كل من :مزيان والزقاي ( ،)2003عكا�شة ( ،)1986عبادة ( ،)1988وكاظم ويا�رس،
( ،)1999حممد ( ،)1985ال�سليماين ( ،)1994و فروه�ش و�آخرين (Froelhlich et
 (al., 2003التي �أظهرت �شيوع ا�ستخدام �أحد ن�صفي الدماغ الأمين �أو الأي�رس بدرجة �أكرب
من الن�صف الآخر وبالتحديد النمط الأي�رس يف غالبيتها.
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف اختالف نتائج الدرا�سة احلالية عن نتائج بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف املجال الرتبوي قد يعود �إىل عدة عوامل من �أهمها:
 اختالف طبيعة املهام املطلوبة من الالعبني مقارنة بالطلبة. اختالف العوامل الثقافية واالجتماعية ،حيث �إنّ الدرا�سة احلالية �أجريت على الواقعالفل�سطيني والذي يعي�ش بحكم التغريات ال�سيا�سية واقعا اجتماعيا وثقافيا يختلف عن
الدول العربية والأجنبية ،والواقع الثقايف  -االجتماعي يعد من العوامل الرئي�سة يف حتديد
منط التفكري وال�سيطرة الدماغية )(Soliman & Torrance, ;Torrance & Sato, 1979
.(1986

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )0.05≥αيف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تعزى ملتغريات درجة
النادي ،ومركز اللعب ،واخلربة يف اللعب ،والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ،وامل�ؤهل
العلمي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين �أحادي االجتاه ونتائج اجلدول ( )4تبني
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�سيطرة الدماغية تبعا للمتغريات امل�ستقلة ،يف
حني يبني اجلدول رقم ( )5نتائج حتليل التباين الأحادي.
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اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين �أحادي االجتاه لداللة الفروق يف ال�سيطرة الدماغية
لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تبعا للمتغريات امل�ستقلة
املتغريات
امل�ستقلة
درجة النادي
مركز اللعب

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

درجات
احلرية
1
211
213
3
210
213

جمموع مربعات
االنحراف
47.79
810.58
858.37
32.26
826.11
858.37

متو�سط
املربعات

(ف)

الداللة *

47.79
3.82

12.50

*0.0001

10.75
3.93

2.73

*0.04
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القدم الأكرث ا�ستخداما
يف اللعب

½

اخلربة يف اللعب

f
`

مركز اللعب

```Y

درجة النادي
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املتغريات امل�ستقلة

م�ستويات املتغري
ممتازة
�أوىل
حار�س مرمى
مدافع
و�سط
مهاجم
اقل من � 5سنوات
10-6
�أكرث من 10
اليمنى
الي�سرى
كلتاهما
ثانوية عامة فاقل
دبلوم
بكالوريو�س ف�أعلى

املتو�سط احل�سابي
11.69
10.75
11.28
10.87
11.75
10.97
11.30
10.96
11.92
11.32
11.28
11.04
11.32
11.22
11.18

االنحراف املعياري
1.93
1.97
2.57
2.30
1.37
1.94
2.006
2.13
1.45
2.04
1.85
2.08
1.86
1.90
2.23

`¡U

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة
القدم يف فل�سطني تبعا للمتغريات امل�ستقلة
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املتغريات
امل�ستقلة
اخلربة يف اللعب
القدم الأكرث
ا�ستخداما يف
اللعب
امل�ؤهل العلمي

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

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()0.05≥ α

درجات
احلرية
2
211
213
2
211
213
2
211
213

جمموع مربعات
االنحراف
25.73
832.64
858.37
2.90
855.47
858.37
0.85
857.52
858.37

متو�سط
املربعات

(ف)

الداللة *

12.86
3.94

3.26

*0.04

1.45
4.05

0.35

0.69

0.42
4.06

0.10

0.90

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≥αيف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني تبعا ملتغريي القدم
الأكرث ا�ستخداما يف اللعب ،وامل�ؤهل العلمي.
يف حني كانت الفروق دالة �إح�صائيا تبعا ملتغريات درجة النادي ،ومركز اللعب ،واخلربة
يف اللعب� .أما فيما يتعلق مبتغري درجة النادي فكان الفرق ل�صالح العبي �أندية الدرجة
املمتازة ،وفيما يتعلق بالفروق تبعا ملتغريي مركز اللعب ،واخلربة يف اللعب ا�ستخدم اختبار
�شفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات ونتائج اجلدولني رقم ( )6و( )7تبينان ذلك.
�أ -متغري مركز اللعب

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار �شفيه لداللة الفروق يف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي
كرة القدم يف فل�سطني تبعا ملتغري مركز اللعب
مركز اللعب
حار�س مرمى
مدافع
و�سط
مهاجم

حار�س مرمى

مدافع
0.40

و�سط
0.47*0.87-

مهاجم
0.30
0.10*0.77

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05≥ α

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن الفروق كانت فقط دالة �إح�صائيا بني العبي خط الو�سط و(املدافعني،
واملهاجمني) ول�صالح العبي خط الو�سط ،بينما مل تكن املقارنات الأخرى دالة �إح�صائيا.
ب -متغري اخلربة يف اللعب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار �شفيه لداللة الفروق يف ال�سيطرة الدماغية لدى العبي
كرة القدم يف فل�سطني تبعا ملتغري اخلربة يف اللعب
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يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ي�ستنتج الباحث ما يلي:
�-1إنمنطال�سيطرةالدماغيةال�سائدلدىالعبيكرةالقدميففل�سطنيهوالنمطالتكامليوفقمعايري
مقيا�س ديان لل�سيطرة الدماغية ،حيت و�صل املتو�سط احل�سابي �إىل ( )11.25درجة ،وكانت �أعلى
ن�سبة للنمط التكاملي ( ،)%84.6يليه النمط الأي�رس ( ،)%7.9و�أخريا النمط الأمين (.)%7.5

½

اال�ستنتاجات

```Y

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن الفروق كانت فقط دالة �إح�صائيا بني �أ�صحاب اخلربة
� 10-6سنوات و�أ�صحاب اخلربة �أكرث من � 10سنوات ول�صالح �أ�صحاب اخلربة �أكرث من 10
�سنوات ،يف حني مل تكن املقارنات الأخرى دالة �إح�صائيا .على الرغم من �أن النمط التكاملي
هو ال�سائد بغ�ض النظر عن م�ستويات املتغريات امل�ستقلة� ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تبعا ملتغريات درجة النادي ل�صالح الدرجة املمتازة ،ومركز اللعب ل�صالح
العبي خط الو�سط ،واخلربة يف اللعب ل�صالح اخلربة الأكرث ،يف حني مل تكن الفروق دالة
�إح�صائيا تبعا ملتغريي امل�ؤهل العلمي ،والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب.
وفيما يتعلق بظهور الفروق بني �أندية الدرجتني املمتازة والأوىل ل�صالح الدرجة املمتازة،
ف�إنه يعود �إىل �أن اخلربات الناجمة عن تنظيم البطوالت ،واال�شرتاك يف البطوالت اخلارجية
لدى �أندية الدرجة املمتازة �أف�ضل من �أندية الدرجة الأوىل ،و�أكدت على ذلك نتائج الدرا�سة
احلالية يف ظهور الفروق تبعا ملتغري اخلربة ل�صالح اخلربة الأعلى ،كذلك بالن�سبة للمدربني
العاملني يف �أندية الدرجة املمتازة فهم �أف�ضل من حيث اخلربات والدورات وامل�شاركات
الدولية وقد انعك�س ذلك �إيجابا على العبيهم.
�أما بالن�سبة لظهور الفروق ل�صالح العبي خط الو�سط ف�إن ذلك يعود �إىل �شمولية الأداء
املطلوب من العبي الو�سط من حيث امل�ساندة يف الدفاع والهجوم �إ�ضافة �إىل قيادة الهجمات
مقارنة باملراكز الأخرى.

10

f
`

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()0.05≥ α

`d G h ``Ç`»`d G

�أكرث من � 10سنوات
0.61*0.96-

`¡U

اخلربة يف اللعب
� 5سنوات فاقل
� 10-6سنوات
�أكرث من � 10سنوات

� 5سنوات فاقل

� 10-6سنوات
0.34

273

``¿

2010 000```e
-2

ال�سيطرة الدماغية لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني

274

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010


```Y

¡``
````````Y CG I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

�أ.د .عبدالنا�صر القدومي

� -2إن النمط التكاملي كان �أكرث ا�ستخداما من قبل العبي خط الو�سط ،يليهم حرا�س املرمى،
يليهم العبو خط الهجوم ،و�أخريا املدافعون.
� -3إن النمط التكاملي كان �أكرث ا�ستخداما من قبل �أ�صحاب اخلربة الطويلة مقارنة ب�أ�صحاب
اخلربة الق�صرية.
-4ال يوجد اختالف دال �إح�صائيا ملتغريي امل�ؤهل العلمي والقدم الأكرث ا�ستخداما يف اللعب
على ال�سيطرة الدماغية ال�سائد لدى العبي كرة القدم يف فل�سطني.

التو�صيات

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها ومناق�شتها ،يو�صي الباحث بالتو�صيات الآتية:
 -1نظرا لأن املدربني هم الأ�سا�س يف تنمية مهارات التفكري ،ال بد من االهتمام بتدريب
املدربني من قبل اجلهات املخت�صة حول كيفية �إعداد برامج تعليمية -تدريبية لتنمية ال�سيطرة
ثم ي�ؤثر ذلك ايجابيا
الدماغية التكاملية لالعبني وعدم االقت�صار على جانب دون الآخر ،ومن َّ
يف اال�ستخدام الأمثل للدماغ يف املناف�سة الريا�ضية.
� -2إقامة ور�شة تدريبية ملدربي كرة القدم يف فل�سطني بهدف تدريبهم على اال�ستخدام الأمثل
للدماغ وتنويع الأن�شطة والتدريبات امليدانية التي ميكن ا�ستخدامها لتحقيق ذلك.
� -3رضورة تنظيم جمعية كليات و�أق�سام الرتبية الريا�ضية يف الوطن العربي م�ؤمترا خا�صا
لل�سيطرة الدماغية يف املجال الريا�ضي نظرا لقلة الدرا�سات العربية يف املجال ،وذلك بهدف
الو�صول �إىل �أدوات قيا�س خا�صة لل�سيطرة الدماغية يف املجال الريا�ضي ،ونتائج عملية
تطبيقية مفيدة للمدربني.

املراجع

�إ�سماعيل ،نبيه �إبراهيم (.)1987درا�سة لأمناط التعلم والتفكري لدى عينة من املتفوقني عقليا
والعاديني من تالميذ وتلميذات املرحة الثانوية .جملة كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط،)3( ،
.234-214
البياتي ،خليل ( .)2002علم النف�س الف�سيولوجي .عمان ،الأردن :وائل للن�رش والتوزيع.
احلارثي� ،إبراهيم ( .)2001التفكري والتعلم والذاكرة يف �ضوء �أبحاث الدماغ .الريا�ض،
ال�سعودية :مكتبة ال�رشقية.
ال�سليماين ،حممد حمزة (� .)1994أمناط التعلم والتفكري -درا�سة نف�سية قيا�سية لدى عينة
من طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة .جملة مركز البحوث
الرتبوية بجامعة قطر.209-171 ،)6( ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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�شعالن ،عاطف (.)1994ن�صفي الكرة املخية وم�ستوى االجناز لدى املالكم ال�سعودي.
جملة علوم وفنون الريا�ضة ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنات ،جامعة حلوان-135 ،)1(6 ،
.149
�شمعون ،حممد العربي ( .)2001التدريب العقلي يف املجال الريا�ضي .القاهرة :دار الفكر
العربي ،م�رص.
عبادة ،احمد عبداللطيف ( .)1988وظائف الن�صفني الكرويني للمخ يف عالقتها باجلن�س
والتخ�ص�ص وامليول املهنية والالمهنية لدى طالب ال�صف الثالث الثانوي العام .جملة
البحث يف الرتبية وعلم النف�س ،جامعة املنيا.206-167 ،)2(1 ،
عبداحلميد� ،شاكر ( .)1998الفروق بني اجلن�سني يف �أ�ساليب التعلم والتفكري :درا�سة عرب
ثقافية مقارنة بني طالب اجلامعة يف م�رص وعمان .درا�سات نف�سية-329،)2(8 ،
.358
عبداهلل ،ح�سن ( .)1993التنب�ؤ بامل�ستوى الرقمي للجري يف �ضوء ارتباطه ببع�ض املتغريات
الف�سيولوجية والبدنية والن�صفني الكرويني للمخ .جملة علوم وفنون الريا�ضة ،كلية الرتبية
الريا�ضية للبنات ،جامعة حلوان.141-127 ،)2(5 ،
عكا�شة ،حممود فتحي ( .)1986وظائف الن�صفني الكرويني وعالقتهما بالأداء على بع�ض
اختبارات الذكاء والتفكري .جملة كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة.243-179 ،)7(4 ،
كاظم ،علي مهدي ،ويا�رس ،عامر ح�سن (� .)1999أمناط ال�سيطرة املخية لدى طلبة كلية
الرتبية يف جامعة قاريون�س .جملة علم النف�س ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،)49( ،
.17-6
كامل م�صطفى حممد ،وال�صايف عبداهلل ( .)1995ت�أثري التفاعل بني �أ�سلوب التعلم والتفكري
وحالة القلق على التح�صيل الدرا�سي لدى عينة من طالب اجلامعة .جملة جامعة امللك
�سعود :العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية.311-274 ،)7(2 ،
حممد ،ها�شم علي ( .)1985عالقة الن�صفني الكرويني بالأداء على بع�ض مقايي�س القدرات العقلية
لدى طالب املرحلة الثانوية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية.
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�أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل يف كل من م�ستويات
املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات والعاديات
د� .أحمد يحيى الزق
ق�سم علم النف�س الرتبوي
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف ثالث متغريات
تابعة هي التح�صيل يف م�ستويات املعرفة (التذكر) ،واال�ستيعاب ،والتطبيق ،لدى عينة
من طالبات ال�صف العا�رش املوهوبات والعاديات .وبلغ عدد �أفراد العينة ( )92طالبة؛
( )46طالبة من املوهوبات ،و( )46من العاديات .ومت توزيع �أفراد العينة ع�شوائيا �إىل
جمموعتني؛ جمموعة جتريبية ،و�أخرى �ضابطة.
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،مت حتليل البيانات با�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات
التابعة (( ،)MANOVA (2x2وذلك لدرا�سة ت�أثري كل من اخلريطة املفاهيمية ،واحلالة
(موهوبات/عاديات) ،والتفاعل بينهما يف املتغريات التابعة الثالثة.
�أ�شارت �أبرز النتائج �إىل� :أوال� ،أن هناك �أثرا ذا داللة للخرائط املفاهيمية يف الأداء على
اختبار التطبيق .ثانيا� ،أن هناك �أثرا للحالة ،بحيث �إن الطالبات املوهوبات تفوقن على
العاديات يف االختبارات التابعة الثالثة .ثالثا� ،أن هناك تفاعال بني املتغريين امل�ستقلني
ي�ؤثر يف الأداء على اختبار اال�ستيعاب.
الكلمات املفتاحية :اخلرائط املفاهيمية ،تربية املوهوبني ،التح�صيل ،املعرفة ،اال�ستيعاب،
التطبيق.
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The aim of this study was to investigate the effect of concept maps on three
dependent variables; namely, achievement in the domains of knowledge, comprehension and application among gifted and non-gifted female students. The
sample consisted of (92); (46) gifted and (46) non-gifted students in grade ten.
Further, the subjects of the sample were randomly distributed into two equivalent groups; an experimental group and a control group.
To answer the research questions, two way multivariate analysis of variance (MANOVA (2x2)) was performed to investigate the effect of concept
maps, learning ability (gifted/ non-gifted) and their possible interactions with
performance on the tests of knowledge, comprehension and application as the
dependent measures.
The main findings indicated that: first, pupils who were subjected to a concept map beside the learning material outperformed pupils in the control group
in the domain of application. Second, gifted pupils outperformed non-gifted
students on the three dependent measures. Finally, there was an interaction
between treatment and learning ability affecting performance in the field of
comprehension.
Key words: concept maps, gifted education, knowledge, comprehension, application.
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د� .أحمد الزق

�أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل يف كل من م�ستويات
املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات والعاديات
د� .أحمد يحيى الزق
ق�سم علم النف�س الرتبوي
كلية العلوم الرتبوية -اجلامعة الأردنية

املقدمة

ت�سعى الأنظمة الرتبوية احلديثة �إىل العناية باملوهوبني والتعرف �إىل �أف�ضل اال�سرتاتيجيات
عرف الطالب املوهوبون �أو املتميزون،
الرتبوية التي ميكن ا�ستخدامها يف براجمهم الرتبوية .و ُي ّ
ح�سب القانون الفدرايل الأمريكي ،ب�أنهم طلبة مرحلة ما قبل املدر�سة� ،أو املرحلة االبتدائية،
�أو الثانوية ،الذين يظهرون قدرات متحققة �أو كامنة للأداء ب�شكل ذي م�ستوى مرتفع يف
املجاالت التالية :املجال العقلي� ،أو �أحد املجاالت الأكادميية� ،أو املجال الإبداعي� ،أو
القيادي� ،أو �أحد الفنون الأدائية �أو الب�رصية ) .(Stephens & Karnes, 2000وقدم رنزويل
) (Renzulli, 1986تعريفا �آخر للموهبة من خالل منوذجه الثالثي ،حيث يعرف املوهبة من
خالل ثالث حلقات متداخلة من ال�سلوك ،وهي :الذكاء فوق املتو�سط ،االلتزام باملهمة،
والإبداع.
وكما نالحظ من التعريفني ،ف�إن هناك معايري وحمكات متعددة للتعرف �إىل املوهوبني� ،إال
�أن معيار التفوق العقلي -كما يقا�س من خالل اختبارات الذكاء التقليدية -يبقى من �أقوى
هذه املعايري ) .(Pfeiffer, Petscher & Kumtepe, 2008وجهة النظر التي تدعم هذا
املوقف ت�ؤكد �أن التفوق العقلي هو ال�صفة اجلوهرية لدى املوهوبني .لكن ال�س�ؤال الآن:
كم هي ن�سبة الأفراد الذين ميكن ت�صنيفهم �ضمن فئة املوهوبني بناء على ن�سبة الذكاء؟ يرى
رنزويل )� (Renzulli, 1986أن امتالك الفرد ن�سبة ذكاء �ضمن �أعلى � 15أو  %20من الطلبة
يكفي لتحقيق �رشط الذكاء ،ومن هنا ،فقد ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل موقف رنزويل هذا،
حيث مت ت�صنيف �أعلى  %20تقريبا من حجم العينة �ضمن فئة املوهوبني.
وي�شرتك الكثري من املوهوبني يف عدد من اخل�صائ�ص ،ت�شمل :التفوق يف املهام اللغوية
والتفكري املنطقي املجرد والريا�ضيات ،و�رسعة ترميز املعلومات وا�سرتجاعها ،والوعي
بكيفية تعلمهم وبالعوامل امل�ؤثرة يف تعلمهم ،والدافعية املرتفعة واملواظبة �أثناء املهمة ،وامليل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ن�سبيا نحو العزلة واالنطواء ،وامليل المتالك حياة وجدانية غنية بامل�شاعر & (Dai, Moon
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 .(Feldhusen, 1998; Winner, 1997وا�ستنتج بر�سلي ) (Pressley, 1995يف مراجعة
له للعديد من الدرا�سات ،التي قارنت بني الطلبة املوهوبني ونظرائهم العاديني� ،أن املوهوبني
قدرا �أكرب و�أف�ضل من :ا�سرتاتيجيات التعلم ،وما وراء
خرباء من نواحي عديدة؛ ف�إنّ لديهم ً
املعرفة ) ،(Metacognitionواملعرفة بالأفراد الآخرين ،والدافعية للتعلم والتفوق.
وهناك العديد من االجتاهات الرتبوية التي تُقدم عادة ملراعاة احلاجات الأكادميية للموهوبني،
من هذه االجتاهات� :أوال ،الت�رسيع ) ،(Accelerationالذي كان يتم من خالل جعل الطالب
يقفز عن �صف درا�سي �أو �أكرث� .أما الآن ،فيتم من خالل �ضغط املنهاج للطالب ،بحيث
ينهي �صفني �أو �أكرث خالل ال�سنة الدرا�سية� ،أو تو�سعة ال�سنة الدرا�سية من خالل ا�ستغالل
�إجازة ال�صيف� ،أو �أن يدر�س الطالب املوهوب م�ساقات جامعية خالل املدر�سة الثانوية.
ثانيا ،تخ�صي�ص �صفوف �أو مدار�س للموهوبني ،بحيث يتم االختيار بناء على القدرة العقلية،
يح�صل الطالب املوهوب �أعلى من الطالب العادي (٪63
�أو بناء على التح�صيل .وينبغي �أن ّ
فما فوق) ،لكي يو�ضع يف هذه ال�صفوف �أو املدار�س ) .(Kulik & Kulik, 1991ثالثا،
الإثراء ) ،(Enrichmentحيث يقرتح رنزويل وراي�س ) (Renzulli & Reis, 1985ثالث
م�ستويات من الإثراء للطلبة املوهوبني ،وهي (�أ) الإثراء من النوع الأول ،ويتمثل يف الأن�شطة
اال�ستك�شافية بهدف ا�ستثارة اهتمامات جديدة لدى الطلبة املوهوبني؛ و(ب) الإثراء من
النوع الثاين ،ويتمثل يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س ومواد تهدف �إىل تطوير عمليات
التفكري والعمليات الوجدانية ،من مثل ،التفكري الإبداعي ،وت�صنيف وحتليل املعلومات،
وحل امل�شكالت ،والتثمني والتقييم؛ و(ج) الإثراء من النوع الثالث ،ويتمثل يف تقدمي �أن�شطة
يبحث فيها الطلبة ويجمعون املعلومات حول مو�ضوع �أو م�شكلة ما.
وهكذا ،نالحظ �أن النوع الثاين من الإثراء ي�ؤكد على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تنمي
التفكري .لكن� ،أي اال�سرتاتيجيات يف�ضل الطلبة املوهوبون؟ لقد تو�صلت ريفينا (Ravenna,
� (2008إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني املوهوبني والعاديني ،من حيث ا�سرتاتيجيات
التدري�س املف�ضلة� ،إال �أن املوهوبني يف�ضلون ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء اجلماعي (Group
 )investigationوا�سرتاتيجية املنظم املتقدم ) (Advance organizerلتعلم املفاهيم �أكرث
من غريها من اال�سرتاتيجيات التعليمية .كما �أن كلاً من املوهوبني والعاديني يف�ضلون �إتباع
خطوات تت�ضمن البحث ،وكذلك االنطالق من الأفكار العامة �أو الكلية.
وال �شك �أن اخلرائط املفاهيمية تعترب من اال�سرتاتيجيات التي تقدم املفاهيم العامة ،وتو�ضح
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ا�سرتاتيجية معرفية ،يتم و�ضعها ب�شكل خا�ص ،لتحديد العالقات بني الأفكار (De Simone,

� ،)2007أو هي ا�سرتاتيجية معرفية تُبنى وتُنظم من خاللها املعلومات بطريقة تخطيطية/ب�رصية
) ،(Raiziene & Grigaite, 2005وهي م�صفوفة فراغية يتم من خاللها متثيل عنا�رص املعرفة
على �شكل عقد ) (nodesوروابط ) ،(linksبحيث �إنّ العقد متثل وحدات ،مثل املفاهيم
والأفكار ،يف حني متثل الروابط العالقات بني هذه الوحدات .وتعمل الروابط املتعددة بني
املفاهيم على تو�ضيح الكيفية التي يرتبط من خاللها كل مفهوم بغريه من املفاهيم (Tergan,
 .)Graber & Neumann, 2006وت�ساعد اخلرائط املفاهيمية يف حتويل العبارات الن�صية
اخلطية �إىل �أ�شكال �صورية �أو بيانية غري خطية .والبنية املتفرعة التي تنتج من هذا التحويل
تي�رس على املتعلم ت�صور البنية الكلية ) (Macrostructureللمادة التعليمية ،مما يي�رس عملية
االحتفاظ واال�سرتجاع للمادة ).(Van Dijk & Kintsch, 1983
ويقرتح كومرز والنزينغ ) (Kommers & Lanzing, 1997ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية
وذلك لال�ستفادة من القابليات ) (Capabilitiesاملتميزة لنظام الإدراك الب�رصي الإن�ساين
واال�ستفادة من مزايا التمثيل الب�رصي للمعلومات .وهذه املزايا ت�شمل�( :أ) �سهولة التمييز
والتعرف( ،ب) �إمكانية امل�سح ال�رسيع لل�صور و�إيجاد االختالفات واملفاهيم املفتاحية( ،ج)
كثافة التمثيل( ،د) �سهولة االحتفاظ ب�صورة عامة لل�شيء.
وخالل عملية التعلم وحل امل�شكلة ،ف�إن خريطة املفهوم–كتمثيل خارجي للذاكرة
الداللية-ميكن �أن ي�ساعد املتعلم يف جتاوز امل�شكالت الناجتة عن حمدودية الذاكرة ق�صرية
املدى� ،سواء حمدودية ال�سعة� ،أو حمدودية مدة التخزين للمعلومات؛ فاملخطط املفاهيمي،
الذي يدمج بني �أ�سلوب املعاجلة املعرفية اللفظي الب�رصي ،يقلل من العبء الواقع على الذاكرة
ق�صرية املدى ،مما يزيد من قدرة نظام معاجلة املعلومات يف التعامل مع متطلبات املهام املعرفية
املعقدة ).(Sweller, 1988; 1994
وت�ستند اخلرائط املفاهيمية �إىل واحدة من �أهم نظريات التعلم املعرفية ،وهي نظرية التمثيل
) (Assimilation theoryلأوزبل� ،إذ ي�شكل مفهوم التعلم ذي املعنى املفهوم املركزي فيها
) .(Clayton, 2006; Novak, 2004ويحدث هذا التعلم عند توافر ثالثة �رشوط ،هي:
(�أ) �أن تكون مادة التعلم ذات معنى؛ �أي �أنها تعرب ب�شكل وا�ضح عن املفاهيم واملقوالت
) (Propositionsالتي تت�ضمنها؛ (ب) �أن ميتلك املتعلم يف بنائه املعريف املفاهيم واملقوالت
ذات العالقة التي تعمل على تثبيت املعرفة اجلديدة؛ (ج) �أن يختار املتعلم طريقة التعلم ذي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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املعنى؛ �أي �أن يعمل املتعلم على دمج املفاهيم واملقوالت اجلديدة �ضمن مفاهيمه ومقوالته
ال�سابقة ذات العالقة� .أما يف التعلم ال�صم ) (Rote learningفاملتعلم ال يبذل جهدا لدمج
املعلومات اجلديدة مبعلوماته ال�سابقة ،و�إمنا يلج�أ �إىل التخزين احلريف للمعلومات .وقد يجد
املتعلم بع�ض الإيجابيات للتعلم ال�صم ،وذلك عندما تعتمد مقايي�س التقومي على اال�ستدعاء
احلريف للمعلومات ،بدال من تطبيق املعلومات اجلديدة �ضمن �سياق �أو م�شكالت جديدة
).(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978; Novak, 2004
ت�شري جمموعة من الدرا�سات العربية والأجنبية �إىل وجود �أثر �إيجابي ال�ستخدام اخلرائط
املفاهيمية يف التح�صيل� ،إال �أن هذه الدرا�سات مل تبحث يف كيفية ت�أثريها يف التح�صيل يف
كل جمال من جماالت هرم بلوم منفردا ،بل بحثت يف ت�أثريها يف الدرجة الكلية للتح�صيل
ب�شكل عام .فتقدمي اخلرائط املفاهيمية لها �أثر �إيجابي يف اكت�ساب املفاهيم وتف�سري الظواهر
وحل امل�شكلة (الروا�شدة ،)1993 ،ويف التح�صيل الفوري وامل�ؤجل يف الأحياء (القاروط،
مقي�سا من خالل امل�ستويات اخلم�سة الأوىل من هرم بلوم
 ،)1998وكذلك يف التح�صيلً ،
(العب�سي2001 ،؛ حممود ،)1995 ،ويف التح�صيل واكت�ساب مهارات البحث العلمي
(الزعبي ،)2003 ،ويف اكت�ساب الطلبة للمفاهيم الفقهية (ال�شملتي ،)2004 ،ويف
مقي�سا من خالل م�ستويات املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق (اخلوالدة والعليمات،
التح�صيل
ً
 ،)2006كما �أن قيام التالميذ �أنف�سهم ببناء خريطة مفهوم� ،سواء ب�شكل فردي �أو تعاوين له
�أثر �إيجابي يف زيادة اال�ستيعاب ).(Kown & Cifuentes, 2009
ر�أينا مما �سبق �أن عددا من الدرا�سات ت�ؤكد وجود �أثر �إيجابي للخرائط املفاهيمية يف
التح�صيل ،لكن ال�س�ؤال الآن :هل تتفق كل الدرا�سات على هذه النتيجة؟ احلقيقة �أن هناك
درا�سات جاءت نتائجها مناق�ضة للنظرية والبحث يف هذا املجال ،حيث وجدت �أن ال �أثر
للخرائط املفاهيمية يف التح�صيل .فهذه درا�سة جين�س ) (Gaines, 1993مل تظهر �أثرا للخرائط
املفاهيمية يف ا�ستدعاء املفاهيم الف�سيولوجية� .أما درا�سة �أبو �سعيدي وال�شحي ( ،)2004فلم
أثرا للخرائط املفاهيمية يف التح�صيل ،لكن بينت �أن هناك �أثرا �إيجابيا لها يف االجتاهات
جتد � ً
نحو ا�ستخدام اخلرائط يف تعلم الكيمياء .وكذلك مل جتد درا�سة �شن (� )Chen, 2007أثرا
ملنظمني متقدمني� ،أحدهما لفظي والآخر على �شكل خريطة مفهوم ،يف كل من اكت�ساب
املعرفة والتطبيق ،وذلك باملقارنة مع جمموعة �ضابطة .وقد ف�رس الباحث ذلك ب�أن الأدوات
التنظيمية من مثل املنظمات املتقدمة ميكن �أن تكون فعالة مع املتعلمني ذوي القدرات اللفظية
والتحليلية املتدنية �أو ذوي املعرفة ال�سابقة املتدنية.
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نالحظ �أن عددا من الباحثني يتنب أ� ب�إمكانية وجود تفاعل بني ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
وغريها من املتغريات ،من مثل القدرة وم�ستوى املعرفة ال�سابقة .لكن ال�س�ؤال :هل مثل هذا
التفاعل موجود بالفعل؟ احلقيقة �أن القليل من الدرا�سات ،ح�سب علم الباحث ،در�ست
هذا املو�ضوع .ومن الدرا�سات القليلة يف هذا الإطار ،درا�سة لريي ) ،(Leary, 1993التي
وجدنا فيها �أن تقدمي اخلرائط املفاهيمية يتفاعل مع القدرة على التفكري العلمي ،فقد وجدنا
�أن التح�صيل لدى الطلبة ذوي القدرة العالية على التفكري العلمي ،يف جمموعة اخلرائط
املفاهيمية ،كان �أعلى من التح�صيل لدى الأفراد يف املجموعة ال�ضابطة ،يف جمال اكت�ساب
املفاهيم الكيميائية.
�أما وو�شرت ) ،(Wachter, 1993فقد وجد �أن الظرف التجريبي ال يتفاعل مع مدى الكفاءة
يف القراءة لدى طالب ال�صف الرابع (ن= ،)120وذلك عندما قارن بني ثالثة ظروف :تقدمي
خريطة مفاهيمية كاملة قبل الن�ص ،وخريطة مفاهيمية جزئية ،وجمموعة �ضابطة .وجدت
الدرا�سة �أن كال النوعني من اخلرائط املفاهيمية له �أثر �إيجابي يف اال�ستدعاء الفوري وامل�ؤجل
والتعرف امل�ؤجل �سواء لدى الأفراد ذوي الكفاءة العالية �أو املتدنية يف القراءة.
وقارن ودج ) (Wedge, 1994بني ثالثة ظروف جتريبية؛ تقدمي خريطة املفهوم قبل املادة
التعليمة �أو بعدها �أو املادة دون خريطة مفهوم .ووجد �أن الطلبة ،ذوي القدرة الأكادميية
املرتفعة ،مل ي�ستفيدوا من املعاجلة التجريبية ،ال من خالل مقيا�س التح�صيل الفوري وال
التح�صيل امل�ؤجل.
وقارن النغان-فوك�س وبالتانيا-فونغ ووايكوت (Langan-Fox, Platania-Phung,
 ،)& Waycott, 2006على عينة من الطلبة اجلامعيني (ن= ،)94بني منظم متقدم لفظي
ومنظم متقدم على �شكل خريطة مفهوم وجمموعة �ضابطة .وجد الباحثون �أن املنظم املتقدم
اللفظي كان ذا �أثر �أف�ضل باملقارنة مع املجموعتني الأخريني ،من حيث تطوير القدرة على
بناء مناذج عقلية متما�سكة للمادة العلمية .كما وجدوا �أن الأفراد ذوي القدرة العقلية الأدنى
ا�ستفادوا من املنظم املتقدم اللفظي �أكرث من املنظم املتقدم على �شكل خريطة مفهوم.
ووجد روي ورافندر )� (Roy & Ravinder, 2008أن الأفراد ذوي املعرفة ال�سابقة
املرتفعة يف جمال العلوم �أكرث قدرة على بناء اخلرائط املفاهيمية باملقارنة مع الطلبة ذوي املعرفة
ال�سابقة املتدنية .ووجد جيورليت ورنكل )� ،(Guirlitt & Renkle, 2008أن ذوي املعرفة
ال�سابقة املرتفعة ا�ستفادوا من اخلرائط غري وا�ضحة العالقات ،يف حني �أن ذوي املعرفة ال�سابقة
املتدنية ا�ستفادوا �أكرث من اخلرائط وا�ضحة العالقات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أخريا ،ميكن �أن نخرج من جممل هذه الدرا�سات باال�ستنتاجات التالية� :أوال� ،إن تقدمي
اخلرائط املفاهيمية جنبا �إىل جنب مع املادة الدرا�سية كثريا ما يزيد التح�صيل ،لكن لي�س
دائما .مما يجعلنا نت�ساءل :هل يتفاعل �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية مع نوعية
الطلبة (عاديني �أو موهوبني ذوي قدرة عقلية مرتفعة)؟ وهل يختلف مدى ت�أثري اال�سرتاتيجية
باختالف نوع خمرجات التعلم التي نعمل على قيا�سها؟ وبالت�أكيد ،ف�إن هذه الت�سا�ؤالت
ت�شكل حمور م�شكلة هذه الدرا�سة.
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ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التحقق من مدى فاعلية �إحدى ا�سرتاتيجيات التعلم املعرفية ،وهي
�إ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،يف التعلم لدى الطالبات املوهوبات والعاديات .وتهدف
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ي�ؤكد عدد من الباحثني �أن الطلبة العاديني لديهم قدرة حمدودة على جتريد الأفكار من املادة
التعليمية ) ،(Bransford & Stein, 1984; Schwarz, Bransford & Sears, 2005يف
حني يكون ادى الطلبة املوهوبني قدرة عالية على التفكري املنطقي واملجرد .والحظنا �أن من
الوظائف الأ�سا�سية خلريطة املفهوم �أنها ت�ساعد املتعلم على جتريد املفاهيم وحتديد العالقات
بينها .وال�س�ؤال الآن :هل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يكون ذا فعالية �أكرب مع
الطالبات املوهوبات �أو مع الطالبات العاديات؟
ومن ناحية �أخرى ،هناك عدم اتفاق يف نتائج الدرا�سات حول مدى فعالية اخلرائط
املفاهيمية ،فالكثري منها ت�ؤكد فعالية اخلرائط املفاهيمية يف رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة
من خمتلف امل�ستويات الدرا�سية .غري �أن هناك عددا من الدرا�سات ت�شري �إىل �أن �أثر اخلرائط
املفاهيمية يتفاعل مع م�ستوى الطلبة .وي�ؤكد عدد من العلماء �أن الأدوات التنظيمية تكون ذات
فعالية عندما يتم تقييم التعلم من خالل اختبارات ال تعتمد على التخزين ال�صم للمعلومات،
بل من خالل اختبارات تقي�س الفهم وامل�ستويات املعرفية العليا (Mayer, 1978; Mayer,
 .)2001وهذا ينطبق ب�شكل �أ�سا�سي عند تقدمي املنظمات املتقدمة ،لكن هل ينطبق �أي�ضا عند
تطبيق اخلرائط املفاهيمية؟ من هنا ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لبحث ت�أثري اخلرائط املفاهيمية
يف التح�صيل يف ثالثة جماالت ميثل كل منها م�ستوى من م�ستويات هرم بلوم الثالثة الدنيا
هي :املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات والعاديات.
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�أي�ضا �إىل حتديد م�ستويات الأهداف الرتبوية التي يت�أثر حتقيقها باخلرائط املفاهيمية ،حيث
يفرت�ض �أن تكون هذه اال�سرتاتيجية ت�ساعد يف حتقيق الأهداف الرتبوية التي تت�ضمن الفهم
وامل�ستويات املعرفية الأعلى ،يف حني يتوقع �أ ّال تكون ذات فاعلية يف حتقيق الأهداف الرتبوية
من م�ستوى املعرفة.

�أ�سئلة الدرا�سة

طرحت هذه الدرا�سة الأ�سئلة التالية:
 -1هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αبني متو�سط الأداء على اختبارات املعرفة
واال�ستيعاب والتطبيق عند الطالبات اللواتي تعر�ضن للتعلم من خالل اخلرائط املفاهيمية �إ�ضافة
للن�ص العلمي ومتو�سط الأداء وعند الطالبات اللواتي تعر�ضن للتعلم من خالل الن�ص فقط؟
 -2هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αبني متو�سط الأداء على اختبارات املعرفة
واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات ومتو�سط الأداء لدى الطالبات العاديات؟
 -3هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αبني متو�سط الأداء على اختبارات املعرفة واال�ستيعاب
والتطبيق عند الطالبات تعود للتفاعل بني اخلرائط املفاهيمية واحلالة (موهوبات/عاديات)؟

الفرو�ض ال�صفرية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،مت فح�ص الفرو�ض ال�صفرية التالية:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αبني متو�سط الأداء على اختبارات املعرفة
واال�ستيعاب والتطبيق عند الطالبات اللواتي تعر�ضن للتعلم من خالل اخلرائط املفاهيمية
�إ�ضافة �إىل الن�ص العلمي والطالبات اللواتي تعر�ضن للتعلم من خالل الن�ص فقط.
 -2ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αبني متو�سط الأداء على مقيا�س املعرفة
واال�ستيعاب والتطبيق لدى الطالبات املوهوبات ومتو�سط الأداء لدى الطالبات العاديات.
 -3ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية ( )0.05≥αيف الأداء على مقيا�س املعرفة واال�ستيعاب
والتطبيق عند الطالبات تعزى للتفاعل بني اخلرائط املفاهيمية واحلالة (موهوبات/عاديات).

�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف ما يلي� :أوال� ،إنها متثل خطوة �إ�ضافية ميكن �أن ت�ساهم يف
ح�سم اخلالف يف نتائج الدرا�سات حول مدى فعالية اخلرائط املفاهيمية .ثانيا� ،إنها ت�ساعدنا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف حتديد �أي خمرجات التعلم تت�أثر با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية .ثالثا� ،إنها ت�ساعدنا يف معرفة
كيفية ت�أثري اخلرائط املفاهيمية يف حت�صيل الطالبات املوهوبات والعاديات.
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اخلرائط املفاهيمية :وهي م�صفوفة فراغية يتم من خاللها متثيل عنا�رص املعرفة على �شكل
عقد وروابط ،بحيث �إنّ العقد متثل وحدات مثل املفاهيم والأفكار واملعتقدات ،يف حني متثل
الروابط العالقات بني هذه الوحدات .ويف هذه الدرا�سة ،مت ا�ستخدام خريطة مفاهيمية تبني
املفاهيم الأ�سا�سية والفرعية يف جمال النظام البيئي والعالقات بني هذه املفاهيم.
الطالبات املوهوبات :الطالب املوهوب هو الطالب الذي يظهر قدرات متحققة �أو كامنة
للأداء ب�شكل ذي م�ستوى مرتفع يف �أحد �أو كل املجاالت التالية :املجال العقلي� ،أو �أحد
املجاالت الأكادميية� ،أو املجال الإبداعي� ،أو القيادي� ،أو �أحد الفنون الأدائية �أو الب�رصية.
ويف هذه الدرا�سة ،مت االعتماد على املجال العقلي لتحديد املوهبة .وبناء عليه ،فقد مت حتديد
الطالبة املوهوبة ب�أنها تلك التي جتيب �إجابة �صحيحة عن  52فقرة فما فوق من اختبار
م�صفوفات رافن للذكاء.
الطالبات العاديات :الطالبة العادية هي تلك التي جتيب �إجابة �صحيحة عن عدد يقل عن 52
فقرة من اختبار م�صفوفات رافن للذكاء.
التح�صيل يف جمال املعرفة :وي�شري �إىل القدرة على ا�ستدعاء املعلومات احلرفية من حقائق
و�أرقام وم�صطلحات ) .(Bloom, Englehart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956وهو
ميثل امل�ستوى الأول من م�ستويات هرم بلوم للأهداف التعليمية .ومت تقييم هذا املتغري من
خالل اختبار املعرفة �سابق الذكر.
التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب :ويت�ضمن قدرة املتعلم على تف�سري املادة التعليمية التي ي�ستقبلها
�أو حتويلها من �شكل �إىل �آخر مع املحافظة على م�ضمونها .ومت تقييم هذا املتغري من خالل
اختبار اال�ستيعاب.
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اقت�رص جمتمع هذه الدرا�سة على طالبات ال�صف العا�رش يف مديرية تربية عمان الرابعة يف
الأردن ،لذا ،ف�إن نتائج هذه الدرا�سة تتحدد مبا وفرته من �رشوط فيما يتعلق بحجم العينة
وطريقة اختيارها ،ومبدى �صدق وثبات االختبارات امل�ستخدمة.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو املنهج �شبه التجريبي ،حيث مت التحكم يف �أحد
املتغريين امل�ستقلني (اخلرائط املفاهيمية) حتكما تاما ،يف حني كان التحكم باملتغري الثاين وهو
تام؛ فقد مت تق�سيم الطالبات �إىل فئة املوهوبات �أو العاديات
احلالة (موهوبات/عاديات) ،غري ٍ
من خالل درجاتهن على اختبار رافن للذكاء.
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التح�صيل يف جمال التطبيق :وي�شري �إىل قدرة املتعلم على ا�ستخدام املبادئ ،والقوانني،
والنظريات ،والتعميمات ،والأفكار املجردة يف مواقف حم�سو�سة .ومت تقييم هذا املتغري من
خالل اختبار اال�ستيعاب.
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عينة الدرا�سة

مت اختيار العينة من طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وترتاوح �أعمارهن بني  15و16
عاما من مدر�ستني من مدار�س مديرية تربية عمان الرابعة ،يف الأردن .وبلغ �إجمايل عدد
الطالبات يف املدر�ستني ( )254طالبة ،مت اختيارهن ق�صديا من مدر�ستني تعاونت �إدارتيهما
مع الباحث .وقد ُطبق على الطالبات اختبار م�صفوفات رافن  Ravenللذكاء ،وذلك
لتق�سيمهن �إىل جمموعتني؛ موهوبات وعاديات ،بحيث �إنّ الطالبات اللواتي �أجنب �إجابة
�صحيحة عن  52فقرة فما فوق (من �أ�صل  60فقرة) مت ت�صنيفهن �ضمن فئة املوهوبات،
يف حني �أن الطالبات اللواتي �أجنب �أقل من ذلك� ،صنفن �ضمن فئة العاديات .ومت حتديد
نقطة القطع ا�ستنادا �إىل موقف رنزويل الذي يرى �أن املوهوب ميتلك درجة ذكاء تقع �ضمن
�أعلى � 15أو  % 20من �إجمايل �أفراد املجتمع .وبلغ عدد الطالبات املوهوبات ( )46طالبة.
ولذلك فقد مت اختيار ( )46طالبة �أخرى ب�شكل ع�شوائي من طالبات املدر�ستني ،وذلك
لتمثيل فئة الطالبات العاديات .كما مت توزيع الطالبات �إىل املجموعتني؛ التجريبية وال�ضابطة
بطريقة ع�شوائية (يرجى مراجعة �إجراءات الدرا�سة) ،واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة �إىل املجموعات.
املجموعة
املوهوبات
العاديات
املجموع

املجموعة التجريبية
24
27
51

املجموعة ال�ضابطة
22
19
41

املجموع
46
46
92

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة عدة �أدوات هي :م�صفوفات رافن لقيا�س الذكاء ،ومو�ضوع
علمي بعنوان النظام البيئي ،وخريطة ملفهوم النظام البيئي ا�س ُتخدمت مع املجموعة التجريبية،
وثالثة اختبارات؛ يقي�س الأول الأهداف الرتبوية من م�ستوى املعرفة ،ويقي�س الثاين الأهداف
الرتبوية من م�ستوى اال�ستيعاب ،يف حني يقي�س الثالث الأهداف الرتبوية من م�ستوى
التطبيق.
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وهي عبارة عن مو�ضوع علمي بعنوان النظام البيئي .وقد مت اختيار هذا املو�ضوع؛ لأنه
ثم ،يفرت�ض الباحث �أن ا�ستخدام
ينطوي على عدد من املفاهيم ذات الطبيعة الهرمية .ومن ّ
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ثم ،ف�إن املفحو�ص ميكن �أن
م�صفوفات رافن هي عبارة عن اختبار ذكاء عرب ثقايف؛ ومن ّ
يفهم فقرات االختبار بغ�ض النظر عن الثقافة التي ينتمي �إليها (Raven, Court & Raven
) .l., 1986وقد ُ�صمم هذا االختبار لقيا�س العامل العام يف الذكاء الذي ورد يف نظرية
�سبريمان ،الذي وجد �أن الذكاء الإن�ساين يتكون من عامل عام ،وهو م�س�ؤول عن الأداء
والقدرة على التعلم يف خمتلف املجاالت ،وبع�ض العوامل اخلا�صة ،امل�س�ؤولة عن الأداء الذكي
يف بع�ض املجاالت اخلا�صة ) .(Sternberg, 1985والعامل العام م�س�ؤول عن القدرة على
التفكري اال�ستقرائي واال�ستنباطي واملجرد التي يتم الرتكيز عليها يف �أغلب اختبارات الذكاء
) .(Jensen, 1987ويتكون االختبار من ثالثة اختبارات فرعية هي :اختبار امل�صفوفات
املتتابعة العادي ،واختبار امل�صفوفات املتتابعة امللون ،واختبار امل�صفوفات املتتابعة املتقدم.
ويف هذه الدرا�سة مت ا�ستخدام اختبار امل�صفوفات املتتابعة العادي .ويتكون هذا االختبار من
 60فقرة ،ال تعتمد على اللغة �أو على العمليات احل�سابية ،و�إمنا يتطلب كل منها من املفحو�ص
�أن يطابق �أ�شكالاً وخمططات ذات �صعوبة متزايدة .و ُيطلب من املفحو�ص �أن يختار من بني
عدد من البدائل ال�شكل �أو اجلزء من ال�شكل الذي ينا�سب الفقرة .واختبار رافن هو اختبار
عاملي يتمتع بدرجة عالية جدا من ال�صدق والثبات يف خمتلف الثقافات.
اختبار رافن مت تعريبه يف اجلامعة الأردنية؛ وذلك ب�إجراء تغيريات ب�سيطة متثلت يف ترجمة
تعليمات �أداء االختبار ،وحتويل الفقرات من اليمني �إىل ال�شمال ،بدال من تقدميها من ال�شمال
�إىل اليمني ،كما هي يف الن�سخة الإجنليزية.
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اخلرائط املفاهيمية مع مثل هذا املو�ضوع �سيكون فعاال .من ناحية �أخرى ،ف�إن املو�ضوع
منا�سب مل�ستوى طلبة ال�صف العا�رش� ،إذ ال يت�ضمن مفاهيم معقدة �أو �شديدة ال�صعوبة.

خريطة املفهوم

وهي عبارة عن ا�سرتاتيجية معرفية تتكون من جمموعة من املفاهيم الأ�سا�سية يف جمال النظام
البيئي ،وهي ت�شمل كلاً من املفاهيم ذوات امل�ستوى الأعلى واملفاهيم ذوات امل�ستوى الأدنى
يف البنية املعرفية للمادة الدرا�سية .كما �أنها تو�ضح طبيعة العالقات بني هذه املفاهيم .ويظهر
ال�شكل رقم ( )1اخلريطة املفاهيمية التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة.
اختبار املعرفة ) (Knowledgeويقي�س هذا االختبار مدى حتقيق الأهداف من م�ستوى
املعرفة ،ح�سب ت�صنيف بلوم للأهداف الرتبوية يف املجال املعريف .ويتكون االختبار من 12
فقرة (اختيار من متعدد) .ويتطلب الأداء خالل هذا االختبار تذكر �أو ا�ستدعاء معلومات
ثم ،ف�إن هذا االختبار يقي�س التعلم ال�صم ،ولي�س التعلم ذي املعنى .و ُيفرت�ض
حرفية ،ومن ّ
نظريا �أن تزويد الطلبة ببنية ذات م�ستوى �أعلى من الناحية التنظيمية يف املادة الدرا�سية
) (Mayer, 1978; Mayer, 2001لن يكون جمديا يف الت�أثري يف اال�ستدعاء احلريف؛ ذلك لأن
مثل هذه البنية ت�ؤثر يف التعلم من امل�ستويات الأعلى ،مثل ،اال�ستيعاب ،والتطبيق ،والتحليل،
والرتكيب ،والتقومي.

ال�شكل ()1
خريطة مفاهيمية تو�ضح مفهوم النظام البيئي واملفاهيم املتفرعة عنه
والعالقات بني هذه املفاهيم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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دالالت �صدق وثبات املقايي�س

مت ا�ستخراج دالالت ال�صدق املنطقي للمقايي�س الثالثة من خالل عر�ضها على ع�رشة
حمكمني من املتخ�ص�صني يف تدري�س العلوم ويف علم النف�س الرتبوي .وطلب منهم �إبداء
الر�أي يف مدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية ،ومدى متثيل �أ�سئلة االختبارات الثالثة
لكل من م�ستويات املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق من م�ستويات بلوم .وقد مت �إبقاء الفقرات
التي اتفق  %80من املحكمني على �صالحيتها .ومت تعديل �أو تغيري بع�ض الفقرات يف �ضوء
مالحظات املخت�صني.
وللخروج بدالالت ثبات لالختبارات امل�ستخدمة ،مت تطبيق االختبارات على �شعبتني من
طالبات ال�صف العا�رش (ن= .)70ومت ا�ستخراج دالالت الثبات من خالل ح�ساب معامل
االت�ساق الداخلي ،با�ستخدام معادلة كودر-رت�شارد�سون ) .(KR-20وبلغ معامل الثبات
( )0.83الختبار املعرفة ،و( )0.86الختبار اال�ستيعاب ،و( )0.88الختبار التطبيق ،مما
يعني �أن جميع الفقرات ت�شرتك يف قيا�س التح�صيل يف املجاالت الثالثة بدرجة جيدة .وقد مت
اعتبار هذه القيم مقبولة لأغرا�ض البحث العلمي.

�إجراءات التنفيذ

قام الباحث بالإجراءات التالية لتنفيذ الدرا�سة� :أوال ،اختيار مدر�ستني للبنات من مدار�س
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اختبار اال�ستيعاب ) (Comprehensionويقي�س هذا االختبار مدى حتقيق الأهداف من
م�ستوى اال�ستيعاب ،ح�سب هرم بلوم .ويتكون �أي�ضا من  12فقرة (اختيار من متعدد).
ويتطلب الأداء خالل االختبار ا�ستيعاب املفاهيم والأفكار الأ�سا�سية التي وردت يف املو�ضوع
الدرا�سي .و ُيفرت�ض نظريا �أن تزويد الطلبة ببنية ذات م�ستوى تنظيمي عالٍ على �شكل خريطة
مفاهيمية ي�ؤثر يف الأداء خالل اختبار اال�ستيعاب ب�شكل �إيجابي.
اختبار التطبيق ) (Applicationويتكون من  12فقرة ،وهي تقي�س مدى حتقيق �أهداف
التعلم من م�ستوى التطبيق .وال يوجد يف املادة الدرا�سية �إجابة مبا�رشة للأ�سئلة التي يت�ضمنها
هذا االختبار� ،إال �أن املتعلم ميكن �أن يوظف املعلومات الواردة يف الدر�س للإجابة عن
الأ�سئلة ،خا�صة �إذا ما مت تدعيم املادة الدرا�سية ببنية ذات م�ستوى عالٍ على �شكل خريطة
مفاهيمية .ويفرت�ض �أن تقدمي اخلريطة املفاهيمية �سوف ي�ؤثر ت�أثريا �إيجابيا يف �أداء الطلبة خالل
هذا االختبار.
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تربية عمان الرابعة بطريقة ق�صدية .ثانيا ،ق ُِّ�سمت طالبات كل �شعبة من �شعب ال�صف العا�رش
بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني؛ جمموعة جتريبية ،وجمموعة �ضابطة .ثالثا ،مت تطبيق القيا�س
القبلي من خالل اختبارات املعرفة ،واال�ستيعاب ،والتطبيق على جميع الطالبات يف كال
املجموعتني .رابعا ،مت تطبيق اختبار رافن للذكاء؛ ذلك ليتم تق�سيم الطالبات �إىل موهوبات
وعاديات .خام�سا ،مت تقدمي املادة الدرا�سية للمجموعتني ،بحيث ت�ضمنت املادة املقدمة
للمجموعة التجريبية خريطة مفاهيمية �إ�ضافة �إىل املو�ضوع الدرا�سي ،يف حني قر�أت طالبات
املجموعة ال�ضابطة املو�ضوع الدرا�سي فقط� .ساد�سا ،مت جمع املادة الدرا�سية من الطالبات،
ُ
وط ِّبق عليهن اختبار املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق مرة �أخرى.

التكاف�ؤ بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة
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اتخذ الباحث عددا من الإجراءات ل�ضمان التكاف�ؤ بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
وهذه الإجراءات تتمثل يف:
�أوال ،اال�ستناد �إىل مبد�أ الع�شوائية ب�شكل تام يف توزيع الطالبات �إىل املجموعتني؛ حيث �إ ّنه
مت تق�سيم طالبات كل �شعبة �إىل جمموعتني ع�شوائيا .و�أعطيت املجموعة الأوىل مادة درا�سية
فقط واملجموعة الثانية مادة درا�سية مع خريطة املفهوم.
ثانيا ،مت تطبيق اختبارات املعرفة ،واال�ستيعاب ،والتطبيق على الطالبات قبل تقدمي املادة
التعليمية .ومتت املقارنة بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وكان متو�سط �أداء الطالبات
على اختبار املعرفة للمجموعة التجريبية ( ،)32.1وللمجموعة ال�ضابطة (.)31.5
وبا�ستخدام اختبار ت لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي �أداء املجموعتني ،بلغت قيمة
ت ( ،)0.304وهي قيمة لي�ست ذات داللة �إح�صائية� .أما بالن�سبة الختبار اال�ستيعاب ،فقد
كان متو�سط املجموعة التجريبية ( ،)36وللمجموعة ال�ضابطة ( .)37.1وبا�ستخدام اختبار
ت لعينتني م�ستقلتني بلغت قيمة ت ( ،)0.579وهي قيمة لي�ست ذات داللة �إح�صائية.
�أما بالن�سبة الختبار التطبيق ،فقد كان متو�سط املجموعة التجريبية ( ،)31.2وللمجموعة
ال�ضابطة ( .)32.3وبا�ستخدام اختبار ت للمقارنة بني املجموعتني بلغت قيمة ت
( ،)0.575وهي قيمة لي�ست ذات داللة �إح�صائية� .إن جممل هذه الإجراءات ت�شري �إىل �أن
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة جمموعتان متكافئتان.

متغريات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة على متغريين م�ستقلني ،وثالثة متغريات تابعة .املتغريات امل�ستقلة هي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أوال ،نوع املجموعة ،وله م�ستويان؛ جمموعة جتريبية تلقى �أفرادها خريطة املفهوم �إىل جانب
املادة الدرا�سية ،وجمموعة �أخرى �ضابطة تلقى �أفرادها املادة الدرا�سية دون خريطة مفهوم.
ثانيا ،احلالة ،ولها م�ستويان؛ جمموعة الطالبات املوهوبات وجمموعة الطالبات العاديات .ومت
تق�سيم �أفراد العينة �إىل جمموعتني من خالل اختبار رافن للذكاء.
�أما املتغريات التابعة ،فهي� :أوال ،التح�صيل يف جمال املعرفة ،ثانيا ،التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب،
ثالثا ،التح�صيل يف جمال التطبيق .وقد مت تقدمي تعريف موجز ملجمل هذه املفاهيم.
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�أوال :عر�ض نتائج الفر�ضية الأوىل
فيما يتعلق بفح�ص الفر�ضية الأوىل ت�شري نتائج التحليل �إىل وجود �أثر ذي داللة لنوع
املجموعة� ،أي للخرائط املفاهيمية ،يف التح�صيل يف جمال التطبيق لدى الطالبات ،حيث
بلغت قيمة (ف) للتح�صيل يف جمال التطبيق ( ،)4.58وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى (.)0.05≥α

f
`

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية واحلالة (موهوبات/
عاديات) يف التح�صيل يف جماالت املعرفة اال�ستيعاب والتطبيق لدى عينة من طالبات ال�صف
العا�رش .والختبار فر�ضيات الدرا�سة ،فقد مت ا�ستخراج حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
)) ،(MANOVA (2×2وفقا ملتغريي نوع املجموعة واحلالة؛ ذلك ملعرفة ت�أثريها يف املتغريات
التابعة ،وهي التح�صيل يف جماالت املعرفة ،واال�ستيعاب ،والتطبيق .ويبني اجلدول رقم ()2
نتائج هذا التحليل.

```Y

عر�ض النتائج

10

`d G h ``Ç`»`d G

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،مت ا�ستخدام �أ�ساليب �إح�صائية و�صفية
و�أخرى حتليلية؛ �أما الو�صفية ،فتمثلت يف ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للدرجات على اختبارات املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق للمجموعة التجريبية
وال�ضابطة ،وللمجموعتني املوهوبات والعاديات� .أما الأ�ساليب التحليلية ،فتمثلت يف،
�أوال� ،إجراء اختبار (ت)؛ وذلك للمقارنة بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة للتحقق من
مدى التكاف�ؤ بينهما ،كما ُذكر �سابقا .ومن ثم� ،إجراء حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
)) (MANOVA (2×2للدرجات على اختبارات املعرفة ،واال�ستيعاب ،والتطبيق.

`¡U

الأ�ساليب الإح�صائية
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وملعرفة ل�صالح من تعود هذه الفروق ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للتح�صيل يف جماالت املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق ،لكل من املجموعة التجريبية
وال�ضابطة .واجلدول رقم ( )3يبني الفروق بني هذه املتو�سطات.

اجلدول رقم ()2
نتائج حتليل التباين ملتغريات املجموعة (خرائط مفاهيمية�/ضابطة)
واحلالة (موهوبات/عاديات) على املتغريات التابعة ،وهي التح�صيل
يف جمال املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق
م�صدر التباين
املجموعة املعرفة
اال�ستيعاب
التطبيق
احلالة املعرفة
اال�ستيعاب
التطبيق
التفاعل املعرفة
اال�ستيعاب
التطبيق
اخلط�أ املعرفة
اال�ستيعاب
التطبيق
الكلي املعرفة
اال�ستيعاب
التطبيق

املربعات
932.33
1255.83
2550.88
9315.84
8936.98
13644.82
527.46
3464.58
4.43
46457.93
40775.67
48980.22
410900
757300
529600

درجات احلرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88
88
88
92
92
92

متو�سط املربعات
932.33
1255.83
2550.88
9315.84
8936.98
13644.82
527.46
3464.58
4.43
527.93
463.36
556.59

قيمة ف
1.76
2.71
4.58
17.64
19.28
24.51
0.99
7.47
0.01

م�ستوى الداللة
0.187
0.103
0.035٭
0.000٭
0.000٭
0.000٭
0.320
0.008٭
0.929

٭ م�ستوى الداللة مقبول عند م�ستوى 0.05 ≥ α

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على اختبارات التح�صيل يف
جماالت املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق وفقا ملتغري نوع املجموعة :جتريبية و�ضابطة
الظرف التجريبي
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية

املتو�سط
العدد
االنحراف املعياري
املتو�سط
العدد
االنحراف املعياري

املعرفة
59.26
41
23.06
64.31
51
26.32

اال�ستيعاب
84.14
41
29.15
90.19
51
19.02

التطبيق
66.09
41
27.82
75.09
51
25.24

نالحظ من اجلدول رقم رقم (� )3أن متو�سط الأداء على اختبار التطبيق للطالبات يف
املجموعة التجريبية (م= )75.09كان �أعلى من متو�سط الأداء للطالبات يف املجموعة
ال�ضابطة (م= ،)66.09مما يعني �أن اخلرائط املفاهيمية كان لها �أثر �إيجابي يف التح�صيل يف
جمال التطبيق.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أما من حيث ت�أثري اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل يف جمايل املعرفة واال�ستيعاب ،فعلى
الرغم من وجود فروق بني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،كما هو
مالحظ من اجلدول رقم (� ،)3إال �أن هذه الفروق مل تكن ذات داللة �إح�صائية� ،إذ بلغت
قيمة (ف) للتح�صيل �ضمن جمال املعرفة ( ،)1.76وبلغت قيمة (ف) للتح�صيل �ضمن جمال
اال�ستيعاب ( .)2.71وهاتان القيمتان غري دالتني �إح�صائيا عند م�ستوى ).)0.05 = α
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نالحظ من اجلدول رقم (� )4أن متو�سط الأداء على اختبار التح�صيل يف جمال املعرفة
يف جمموعة الطالبات املوهوبات (م=  )71.73كان �أعلى من متو�سط الأداء للطالبات يف
جمموعة الطالبات العاديات (م=  .)52.39ونالحظ �أن متو�سط الأداء على اختبار اال�ستيعاب
يف جمموعة الطالبات املوهوبات (م=  )96.52كان �أعلى من متو�سط الأداء للطالبات يف
جمموعة الطالبات العاديات (م=  .)78.47وكذلك بالن�سبة للأداء يف جمال التطبيق ،فقد

`G Ä

املوهوبات

½

العاديات

f
`

احلالة (القدرة العقلية)

املتو�سط
العدد
االنحراف املعياري
املتو�سط
العدد
االنحراف املعياري

املعرفة
52.39
46
21.31
71.73
46
24.70

اال�ستيعاب
78.47
46
26.32
96.52
46
17.79

التطبيق
59.13
46
28.11
83.04
46
18.84

```Y

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على اختبارات التح�صيل يف
جماالت املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق وفقا ملتغري احلالة (موهوبات/عاديات)

10

`¡U

ثاني ًا :عر�ض نتائج الفر�ضية الثانية
فيما يتعلق بفح�ص الفر�ضية الثانية ،ت�شري نتائج التحليل �إىل وجود �أثر ذي داللة للحالة
(موهوبات /عاديات) يف التح�صيل يف املجاالت الثالثة؛ فقد بلغت قيمة ف للتح�صيل يف
جمال املعرفة ( ،)17,64وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) ،)0.05 = αكما
بلغت قيمة ف للتح�صيل يف جمال اال�ستيعاب ( ،)19.28وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية
�أي�ضا عند م�ستوى ) .)0.05 = αكما بلغت قيمة ف للتح�صيل يف جمال التطبيق (،)24.51
وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية �أي�ضا عند م�ستوى ).)0.05 = α
وملعرفة ل�صالح من تعود هذه الفروق ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للتح�صيل يف جماالت املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق لكل من جمموعة الطالبات
املوهوبات والطالبات العاديات .ويبني اجلدول رقم ( )4الفروق بني هذه املتو�سطات.
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كان متو�سط الأداء يف جمموعة الطالبات املوهوبات (م=� )83.04أعلى من متو�سط الأداء
للطالبات يف جمموعة الطالبات العاديات (م= .)59.13مما يعني �أن الطالبات املوهوبات
تفوقن على العاديات يف التح�صيل �ضمن املجاالت الثالثة.
ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
فيما يتعلق بالفر�ضية الثالثة� ،أظهرت نتائج حتليل التباين �أن هناك �أثرا للتفاعل بني نوع
املجموعة (خرائط مفاهيمية�/ضابطة) مع احلالة (موهوبات/عاديات) يف الت�أثري يف التح�صيل
يف جمال اال�ستيعاب ،حيث بلغت قيمة (ف) للتح�صيل يف جمال اال�ستيعاب (،)7.47
وهذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) .)0.05 = αومل يكن هناك �أثر للتفاعل
يف التح�صيل يف جمايل املعرفة والتطبيق .ويبني اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبار التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب �ضمن
كل من املجموعة التجريبية وال�ضابطة ،ولكل من الطالبات املوهوبات والعاديات .كما �أن
ال�شكل رقم ( )2يبني �أثر هذا التفاعل.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على اختبار التح�صيل
يف جمال اال�ستيعاب وفقا ملتغريي نوع املجموعة (جتريبية و�ضابطة)
واحلالة (موهوبات/عاديات)
احلالة

العاديات
املوهوبات

املجموعة
�ضابطة
جتريبية
الكلي
�ضابطة
جتريبية
الكلي

املتو�سط
66.84
86.66
78.47
99.09
94.16
96.52

العدد
19
27
46
22
24
46

االنحراف املعياري
32.32
17.54
26.32
14.77
20.19
17.79

نالحظ من ال�شكل رقم (� ،)2أن تقدمي اخلرائط املفاهيمية كان ذا فعالية كبرية يف رفع
م�ستوى التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب لدى الطالبات العاديات ،يف حني �أن تقدمي هذه
اخلرائط للطالبات مل يكن له �أثر يف التح�صيل يف هذا املجال بالن�سبة للطالبات املوهوبات ،بل
�إنه ميكن القول �إنّ للخرائط املفاهيمية �أثرا �سلبيا نوعا ما على التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب.
أثر �إيجابي يف التح�صيل يف جمال التطبيق
وعلى كل حال ،ف�إن اخلرائط املفاهيمية كان لها � ٌ
لدى كل من املوهوبات والعاديات ،كما هو وا�ضح من اجلدول رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل يف ثالثة
من جماالت الأهداف الرتبوية املعرفية كما حددها بلوم وهي املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق
لدى عينة من طالبات ال�صف العا�رش املوهوبات والعاديات يف مديرية تربية عمان الرابعة؛
وذلك من خالل مقارنة �أداء طالبات املجموعة التجريبية التي قر�أت املادة الن�صية �إ�ضافة �إىل
خريطة مفهوم مع �أداء جمموعة �ضابطة قر�أت املادة دون خريطة مفهوم مع تق�سيم طالبات كال
املجموعتني �إىل موهوبات وعاديات.
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة ،بينت النتائج وجود �أثر ذي داللة للمعاجلة
التجريبية يف الأداء على اختبار التطبيق ،بحيث تفوق �أداء املجموعة التي قر�أت املادة الدرا�سية
�إ�ضافة �إىل خريطة املفهوم على �أداء املجموعة التي قر�أت املادة دون خريطة املفهوم� .أما فيما
يخ�ص اختبار املعرفة واال�ستيعاب ،فعلى الرغم من �أنه كان هناك فرق بني املتو�سطني يعود

f
`

```Y

مناق�شة النتائج
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نالحظ من ال�شكل رقم (� ،)2أن تقدمي اخلرائط املفاهيمية كان ذا فعالية كبرية يف رفع
م�ستوى التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب لدى الطالبات العاديات ،يف حني �أن تقدمي هذه
اخلرائط للطالبات مل يكن له �أثر يف التح�صيل يف هذا املجال بالن�سبة للطالبات املوهوبات ،بل
�إنه ميكن القول �إنّ للخرائط املفاهيمية �أثرا �سلبيا نوعا ما على التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب.
أثر �إيجابي يف التح�صيل يف جمال التطبيق
وعلى كل حال ،ف�إن اخلرائط املفاهيمية كان لها � ٌ
لدى كل من املوهوبات والعاديات ،كما هو وا�ضح من اجلدول رقم (.)3

10
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ال�شكل رقم ()2
نتائج التفاعل بني متغري نوع املجموعة (جتريبية و�ضابطة) واحلالة (موهوبات
وعاديات) يف الت�أثري يف التح�صيل يف جمال اال�ستيعاب

``¿

2010 000```e
-2

�أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل

298

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010


```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

``¿

2010 000```e
-2

د� .أحمد الزق

ل�صالح املجموعة التجريبية� ،إال �أن هذا الفرق مل يكن ذا داللة .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع
نتيجة عدد من الدرا�سات العربية التي وجدت �أن ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية له �أثر �إيجابي
يف التح�صيل (اخلوالدة والعليمات2006 ،؛ الزعبي2003 ،؛ العب�سي2001 ،؛ حممود،
 ،)1995وكذلك يف التح�صيل الفوري وامل�ؤجل (القاروط ،)1998 ،ويف اكت�ساب املفاهيم
(ال�شملتي ،)2004 ،ويف اكت�ساب املفاهيم وتف�سري الظواهر وحل امل�شكالت (الروا�شدة،
 .)1993وتتفق مع نتيجة عدد من الدرا�سات الأجنبية التي وجدت �أن ا�سرتاتيجية اخلرائط
لها �أثر �إيجابي يف التح�صيل ،وحتديدا يف اال�ستيعاب والتو�ضيح والدمج ملادة التعلم (Chei-
) Chang, 2008وكذلك له �أثر يف ا�ستيعاب املفاهيم العلمية (Kown & Cifuentes,
.)2009
لكن ملاذا �أثرت اخلريطة املفاهيمية يف الأداء على اختبار التطبيق ومل ت�ؤثر ت�أثريا ذا داللة يف
الأداء على اختبار املعرفة واال�ستيعاب؟ �أوال ،ن�شري �إىل �أن بع�ض الدرا�سات �أ�شارت �إىل عدم
فعالية اخلرائط املفاهيمية يف زيادة القدرة على ا�ستدعاء املفاهيم ) ،(Gaines, 1993وعدم
فعاليتها يف زيادة القدرة على اكت�ساب املعرفة ) ،(Chen, 2007وكذلك عدم فعاليتها يف
زيادة التح�صيل الفوري وامل�ؤجل ) ،(Wedge, 1994وعدم فعالية اخلرائط املفاهيمية يف زيادة
التح�صيل (�أبو �سعيدي وال�شحي .)2004 ،ثانيا ،ت�شري النظرية يف هذا الإطار �إىل �أن عملية
تقدمي الأدوات التنظيمية املرافقة للمادة الدرا�سية تكون ذات فعالية يف الت�أثري يف امل�ستويات
ثم ،ميكن الك�شف عن هذا الت�أثري من خالل اختبارات ال تعتمد
العليا من البنية املعرفية ،ومن ّ
على احلفظ ال�صم للمادة التعليمية ،بل من خالل اختبارات تقي�س امل�ستويات الأعلى من
الهرم املعريف ) .(Mayer, 1978; Mayer, 2001هذا ينطبق ب�شكل �أ�سا�سي عند ا�ستخدام
املنظمات املتقدمة ،ولكن يبدو �أنه ينطبق �أي�ضا عند ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية .ولذلك،
ميكن القول :يبدو �أنه يف االختبارات التح�صيلية التي يكون الرتكيز فيها على الأهداف
الرتبوية من م�ستوى املعرفة ،قد ال يظهر �أثر للمعاجلة التجريبية (ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية)
يف التح�صيل ،يف حني يظهر هذا الأثر عند ا�ستخدام اختبارات تركز على امل�ستويات الأعلى
من الهرم املعريف.
�إن هذه النتيجة تتفق مع نتائج كثري من الدرا�سات التي تبني �أن ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية
ي�ساعد املتعلم يف �إدراك البنية الكلية للمادة التعليمية ،وي�س ِّهل عليه ربطها ببنيته املعرفية
ثم ،تعلمه للمادة الدرا�سية تعلما ذا معنى .فالتعلم ذو املعنى يتطلب متطلبات
ال�سابقة ،ومن ّ
عدة ،من بينها �أن تكون املادة منظمة �أو ي�سهل على املتعلم تنظيمها.
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وبالن�سبة لل�س�ؤال الثاين� ،أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر عارم للحالة (موهوبات/عاديات)
يف التح�صيل يف املجاالت الثالثة املعرفة (ف=  )17.64واال�ستيعاب (ف= )19.28
والتطبيق (ف=  ،)24.51حيث �إنّ الأداء على االختبارات الثالثة عند الطالبات املوهوبات
كان �أف�ضل من الأداء لدى الطالبات العاديات .فالطالبات املوهوبات ذوات درجات ذكاء
عرف لدى البع�ض ،ب�أنه القدرة على التعلم & (Gage
�أعلى باملقارنة مع العاديات .والذكاء ُي َّ
ثم ،ف�إن الطالبات املوهوبات يتفوقن على العاديات يف املهام التي
) ،Berliner, 1988ومن ّ
تندرج �ضمن جمال التذكر ،وكذلك اال�ستيعاب والتطبيق.
�أما فيما يخ�ص ال�س�ؤال الثالث ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود تفاعل بني الظرف التجريبي
املتمثل يف ا�سرتاتيجية التعلم (خرائط مفاهيمية) واحلالة (موهوبات/عاديات) ي�ؤثر يف الأداء
على اختبار اال�ستيعاب فقط ،وال �أثر للتفاعل بني املتغريين يف الأداء على اختبار املعرفة
والتطبيق .فاخلريطة املفاهيمية كانت ذات فعالية يف الأداء على اختبار اال�ستيعاب بالن�سبة
للطالبات العاديات ومل يكن لها �أثر تقريبا يف الأداء على نف�س االختبار بالن�سبة للطالبات
املوهوبات .ولكن ،ملاذا ظهر تفاعل بني املتغريين ي�ؤثر يف اال�ستيعاب؟
بداية ن�شري �إىل �أن عددا من املنظرين )(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978
والباحثني ) (Chen, 2007; Gaines, 1993تنب�أوا ب�إمكانية وجود تفاعل بني ا�سرتاتيجية
خريطة املفهوم وعدد من املتغريات ،من بينها القدرة ،وم�ستوى املعرفة ال�سابقة لدى املتعلم،
�إال �أن هناك عدم اتفاق بني نتائج هذه الدرا�سات .فقد وجدت درا�سة لريي )(Leary, 1993
�أن التح�صيل يكون �أعلى يف املجموعة التي تتعر�ض خلريطة املفهوم عند الأفراد ذوي القدرة
العالية على التفكري العلمي� .أما درا�سة روي ورافندر ) (Roy & Ravinder, 2008فوجدت
�أن الأفراد ذوي املعرفة ال�سابقة املتدنية هم الذين ي�ستفيدون من اخلرائط املفاهيمية ،وذلك
لأنهم �أقل قدرة على بناء خريطة املفهوم ب�أنف�سهم� ،أما ذوي املعرفة ال�سابقة املرتفعة ،فهم
قادرون على بناء خريطة املفهوم ب�أنف�سهم.
ويبدو �أن اخلرائط املفاهيمية ال ت�ساعد الطالبات املوهوبات على اال�ستيعاب ،وذلك
ب�سبب القدرة العالية له�ؤالء الطالبات .لذلك ،فهن ي�ستطعن ا�ستيعاب الن�صو�ص العلمية دون
خرائط مفاهيمية� .أما الطالبات العاديات ،فهن بحاجة �إىل اخلرائط املفاهيمية؛ ذلك نظرا
المتالكهن قدرة حمدودة على جتريد الأفكار من املادة العلمية .فخريطة املفهوم التي تت�ضمن
جتريدا للأفكار واملفاهيم املت�ضمنة يف املادة العلمية ،ترثي ا�ستيعابهن لهذه املادة.
ولكن ملاذا مل يكن هناك تفاعل بني الظرف التجريبي واحلالة (موهوبات/عاديات) ي�ؤثر
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د� .أحمد الزق

يف الأداء على اختبار التطبيق؟ �إن عدم وجود تفاعل يعني �أن هذه اال�سرتاتيجية كانت فعالة
مع الطلبة من كال امل�ستويني بنف�س املقدار وال�شكل تقريبا .فالطالبات العاديات ي�ستفيدن
من اخلرائط املفاهيمية يف جمال التطبيق ،لأن هذه اخلرائط ت�ساعدهن يف جتريد الأفكار
واملفاهيم ،ومن ثم تطبيقها� ،أما املوهوبات ،اللواتي ال ي�ستفدن من اخلرائط املفاهيمية يف
جمال اال�ستيعاب ،ف�إنهن ي�ستفدن من هذه اخلرائط يف جمال التطبيق؛ ذلك لأن م�ستوى التطبيق
�أعلى من م�ستوى اال�ستيعاب ،ويتطلب عمليات معرفية �أكرث.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

وبناء على هذه النتائج ،مت اخللو�ص �إىل ما يلي:
�أوال� ،إذا كانت الأهداف الرتبوية التي ن�سعى �إىل حتقيقها تقع �ضمن م�ستوى املعرفة،
فاخلرائط املفاهيمية ال ت�ساعدنا يف حتقيق هذا النوع من الأهداف� ،سواء للطالبات العاديات
�أو املوهوبات� ،أما �إذا كانت الأهداف من م�ستوى اال�ستيعاب ،ف�إن اخلرائط تكون فعالة
مع الطالبات العاديات ،يف حني �أنها تكون فعالة مع الطالبات العاديات واملوهوبات� ،إذا
كانت الأهداف من م�ستوى التطبيق .وبناء عليه ،ميكن التو�صية ب�رضورة ا�ستخدام اخلرائط
املفاهيمية� ،سواء مع الطالبات العاديات �أو املوهوبات.
ثانيا� ،إن الطالبات املوهوبات يتفوقن تفوقا بارزا على نظرياتهن العاديات يف حتقيق الأهداف
الرتبوية� ،سواء تلك التي تقع �ضمن م�ستوى املعرفة� ،أو اال�ستيعاب� ،أو التطبيق.
ثالثا� ،إن ت�أثري اخلرائط املفاهيمية يف كل من التذكر واال�ستيعاب والتطبيق ال زال بحاجة �إىل
مزيد من البحث ،ومع عينات وجمتمعات درا�سية متعددة ،وذلك للم�ساهمة يف ح�سم �إحدى
الق�ضايا املهمة يف جمال التعلم ذي املعنى� ،أال وهي مدى فاعلية ا�سرتاتيجيات التنظيم يف الأداء
على اختبارات التذكر احلريف للمعلومات .كما �أننا بحاجة �إىل درا�سات تبحث يف ت�أثري
اخلرائط املفاهيمية يف امل�ستويات املعرفية العليا ،من حتليل وتركيب وتقومي ،وكذلك �أثرها يف
تطوير مهارات التفكري ،واالجتاهات نحو املادة التعليمية.
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