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باملجلة
á∏ÛÉHالن�رش
ô°ûædG قواعد
óYGƒb

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

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

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

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

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

∂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(
: ¤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

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

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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åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lhالبحث
≈∏Y (A4( ت�سليم
¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e
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عندما بد�أنا ب�إ�صدار “جملة العلوم الرتبوية والنف�سية” منذ ع�رش �سنوات ،كان �أحد �أهدافنا
�أن يبحث الرتبويون والأكادمييون يف الق�ضايا املعا�رصة يف جمال علوم الرتبية ،و�أن يتوا�صلوا
عرب هذا املنرب العلمي مع امل�ستجدات يف حقل الرتبية والتعليم ،كي ي�ستفيد منه زمال�ؤهم
الآخرون .وقد حتقق هذا الهدف فعال ،وامتلأت ك�شوف البحوث الواردة �إىل املجلة ببحوث
ودرا�سات من الأكادمييني والرتبويني من م�رشق الوطن العربي ومغربه ،تعك�س مدى تفهمهم
لأهمية البحث العلمي الرتبوي ،ومدى رغبتهم يف تطوير حركة البحث العلمي يف الوطن
العربي وتن�شيطها.
وهكذا �أ�صبحت املجلة �سعيدة بالبحوث املختلفة والدرا�سات املتنوعة من خمتلف �أقطار
الوطن العربي ،كما �أنها �سعيدة بالتقدير الذي تناله من كليات الرتبية يف اجلامعات العربية،
ّ
املحكمة للرتقية الأكادميية يف
فعندما يتم اال�ستعانة بها واعتمادها �ضمن املجالت العلمية
كليات الرتبية فال �شك �أن الأمر يفرحنا ويدفعنا لل�سعي �إىل املزيد من العطاء ،والعمل بروح
التعاون بيننا وبينكم هو ما يجلب املزيد من التقدير ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل اجلهود
املت�ضافرة ،والنوايا املخل�صة ،والأبحاث الر�صينة ،ونحن مت�أكدون من �أن ذلك �سي�ستمر
ويتطور يف امل�ستقبل ،من خالل بذل املزيد من اجلهود وحتقيق م�ستوى �أعلى من الطموح،
وبذلك تتج�سد هوية املجلة وتتحقق تطلعاتها امل�ستقبلية.
وهيئة حترير املجلة� ،إذ تهنئ جميع الأكادمييني والباحثني يف كليات الرتبية يف خمتلف
�أرجاء الوطن العربي بالعام امليالدي اجلديد ،ف�إنها تدعوهم �إىل ا�ستمرار التوا�صل مع املجلة
يف تقدمي البحوث الأ�صيلة ذات اجلودة يف الفكر والأ�سلوب واملنهج ،والتي من �ش�أنها �سرب
�أغوار التجديد يف الفكر الرتبوي العربي وحتقيق االرتقاء مب�ستوى البحث العلمي.
والعدد احلايل من املجلة يحمل بني دفتيه بابني� ،إذ ي�شتمل الباب الأول واخلا�ص بالبحوث
باللغة العربية على ع�رشة �أبحاث ،يتناول البحث الأول مدى فعالية العالج النف�سي-الإ�سالمي
يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة ،ويتناول البحث الثاين الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار با�ستخدام م�ؤ�رش  ،Q3يف حني يتناول البحث
الثالث �أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية التفكري الت�شعبي
لدى عينة من طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن� .أما البحث الرابع فيدور حول
فعالية ا�ستخدام طريق التمثيل امل�رسحي يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية لدى طلبة ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان يف التح�صيل واالجتاه نحو املادة ،و البحث اخلام�س

9

�أ .د .منى الأن�صاري
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يدور حول درجة �أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها كم�سببات للعنف الطالبي يف
اجلامعات الأردنية ،ويتناول البحث ال�ساد�س مقومات البيئة ال�صحية بريا�ض الأطفال يف
دولة الكويت ومدى ارتباطها بالأمناط ال�سلوكية للطفل داخل الف�صل ،يف حني يتناول
البحث ال�سابع العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا ،ويدور البحث الثامن حول مدى توافر املقومات
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان من وجهة
نظر طالب اجلامعة� ،أما البحث التا�سع فيتناول التفكري الريا�ضي وعالقته باجتاهات الطلبة
وحت�صيلهم :درا�سة على طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات يف الأردن ،يف
حني يتناول البحث العا�رش بع�ض املتغريات ال�شخ�صية املرتبطة با�ضطرابات النطق والكالم
لدى طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية :درا�سة تنب�ؤية مقارنة.
�أما الباب الثاين واخلا�ص بالبحوث باللغة الإجنليزية ،فيحتوى على بحث واحد حول
اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومدى ا�ستخدامهم نظام �إدارة امل�ساق ك�أداة م�ساندة لزيادة
فعالية عملية التدري�س التقليدية.
و�أخرياً ن�أمل �أن ت�سهم الأبحاث املقدمة يف هذا العدد يف تلبية متطلبات واحتياجات
الرتبويني من �أكادمييني واخت�صا�صيني و�إداريني ومعلمني يف خمتلف علوم الرتبية ،كما ال
يفوتنا �أن ن�سجل خال�ص ال�شكر والتقدير لل�سادة الأفا�ضل �أع�ضاء هيئة التحرير واملحكمني
والباحثني والقراء وكل من ي�سهم من قريب �أو بعيد يف الرقي والنهو�ض بامل�ستوى العلمي
للمجلة لتبقى منرباً علمي ًا �أ�صي ً
ال.

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

رئي�س هيئة التحرير
القائم ب�أعمال عميد كلية الرتبية
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مدى فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض
ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية لدى عينة من املراجعني
لعيادة الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان
د� .سلطان مو�سى العوي�ضة
ق�سم علم النف�س
كلية الرتبية– جامعة امللك �سعود
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن مدى فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض
م�ستوى �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية لدى عينة ق�صدية من املراجعني لعيادة
الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان ،بلغت ( )20م�صاب ًا وم�صابة.
ولت�شخي�ص ( ،)PTSDقام الباحث با�ستخدام معايري ت�شخي�ص ( )PTSDوفق ًا ملعايري
( )DSM, IV, 1994ومقيا�س ( )PTSDللكبي�سي ( ،)1998وخلف�ض م�ستوى �أعرا�ض
( ،)PTSDاعتمد الباحث برنامج العالج النف�سي-الإ�سالمي الذي قام ببنائه وتطبيقه
(العبيدي� .)2003 ،إذ قام الباحث بتطبيقه على عينة من امل�صابني بـ ( ،)PTSDيف م�سجد
الغزايل الواقع يف منطقة طارق مبدينة عمان.
ا�شتمل برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي على ( )16جل�سة عالجية ا�ستمرت كل جل�سة
ثالث �ساعات.
وبعد االنتهاء من تطبيق الربنامج� ،أ�شارت نتائج التحليل الإح�صائي �إىل فاعلية العالج
النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ( ،)PTSDلدى املجموعة التجريبية مقارنة
باملجموعة ال�ضابطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود انخفا�ض يف م�ستوى �أعرا�ض
( )PTSDبني القيا�سني البعدي واملتابعة لدى �أفراد املجموعة التجريبية.
و�أو�صت الدرا�سة احلالية ب�رضورة العمل على تفعيل هذا النوع من العالج ،من خالل
ت�أ�سي�س مراكز علمية متخ�ص�صة.
الكلمات املفتاحية :ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية ،برنامج العالج النف�سي الإ�سالمي.
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The Effectiveness of the Islamic Psychotherapy in Reducing
the Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) for a Sample
of Patients at Al-Amal Clinic for Psychiatry in Amman
Dr. Sultan M. Al-Owadah
College of Education
King Saud University

Abstract
The purpose of this current study was to detect The effectiveness of the Islamic Psychotherapy in reducing the level of (PTSD) for a purposive sample of
(20) patients at Al-Amal Clinic for Psychiatry in Amman. To diagnose (PTSD)
the researcher used two tools of diagnosis: 1) criteria of diagnose (PTSD) with
(DSM, IV, 1994), and 2) Al-Kobeisi (PTSD) questionnaire (1998).To reduce
the symptoms of (PTSD) the researcher applied the Islamic Psychotherapy
Programme which was designed and applied by Al-Obaidi (2003) on a sample
of PTSD (patients in Al-Ghazali mosque located in Tarik area, Amman.
The Islamic Psychotherapy included (16) therapy sessions, two sessions
per week on Tuesdays and Fridays. Each session lasted for three hours. The
results of the statistical analysis indicated the following:
There were significant differences between the pre and post diagnosis for
both groups.
There were no significant differences between the pre and post diagnosis
for two small independent groups using the Man Whitney Test.
Based on the previous results, the study strongly recommended the improvement and activation of this type of therapy .
Key words: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), the islamic psychotherapy programme.
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مدى فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض
ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية لدى عينة من املراجعني
لعيادة الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان
د� .سلطان مو�سى العوي�ضة
ق�سم علم النف�س
كلية الرتبية– جامعة امللك �سعود

املقدمة

حظي ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية باهتمام العلماء منذ القدم ،حيث ورد و�صفه
يف الأدبيات اليونانية القدمية ،ويف الأدبيات العربية الحق ًا ،والتي ت�شري �إىل اهتمام العرب
وامل�سلمني بو�صفه وتف�سريه جتريبي ًا� ،إذ �سبقوا علماء الغرب يف ذلك ،ومن بينهم ابن �سينا،
حمل وذئب يف غرفة واحدة ،دون �أن يتمكن �أحد من
الذي قام بتجربته امل�شهورة بربط
ٍ
الو�صول �إىل الآخر ،الأمر الذي �أدى يف املح�صلة �إىل هزال احلمل وموته الحق ًا (النابل�سي،
 .)1991وي�شري التطور التاريخي لهذا املفهوم �إىل �أن �أُبينهيم ( )Oppenheim, 1884الوارد
يف النابل�سي ( ،) 1991من �أوائل الذين ا�ستخدموا مفهوم ال ُع�صاب ال�صدمي ،وعمل على
و�صفه ومتييزه.
و ُيعد ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ( )Disorder Stress Traumatic–Post PTSDمن
اال�ضطرابات النف�سية الذي ت�صدت البحوث والدرا�سات لت�شخي�صه وعالجه ،الأمر الذي
�أدى يف املح�صلة �إىل ظهور ت�صنيفات عاملية له ،ومن بني هذه الت�صنيفات :الت�صنيف الدويل
العا�رش لال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية ( ،)WHO, 10-ICDM, 1993والت�صنيف الرابع
للرابطة الأمريكية للطب النف�سي ( .)APA IV-DSM, 1994والدليل الت�شخي�صي الرابع
املعدل ( .)APA, TR-IV-DSM, 2000ووفق ًا للت�شخي�ص الرابع املعدل ،يعترب ()PTSD
َ
ا�ضطرا ًبا �ضغطيا يلي ال�صدمة ،ويحدث بعد جتارب ُمرعبة ،في�صيب بع�ض الأفراد الذين
تعر�ضوا حلوادث �صدمية ،كالكوارث الطبيعية ،والكوارث اال�صطناعية (.)APA, 2000
ويعاين الأفراد امل�صابني بهذا اال�ضطراب من �أفكار ّمرعبة م�ستع�صية ،وذكريات م�ؤملة
ذات �صلة باحلادث ال�صدمي الذي ي�سبب لهم دوم ًا تهديداً للحياة والإنذار بقرب املوت،
وي�ستذكرونه على �شكل كوابي�س وا�ستذكارات مزعجة يف النهار ،كما قد يعانون من م�شاكل
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يف النوم ،والك�آبة ،وال�شعور باالنعزال ،والربود االنفعايل ،وانعدام احل�س ،و�رسعة اجلفلة،
وت�ضا�ؤل االهتمام بالأمور التي اعتادوا على ممار�ستها ،وال�شعور بالهيجان ،والعدوانية �أكرث
من ذي قبل ،وجتنبهم للأماكن واملواقف امل�سببة لهم الذكريات الأليمة� ،إذ تعد الذكرى
ال�سنوية للحادث ال�صدمي مبثابة ال�رشارة الأوىل لهذا اال�ضطراب ،واملثرية لأعرا�ضه ال�شديدة
(عمار.)2002 ،
وردت يف الأدبيات ال�سيكولوجية الأجنبية �أ�سماء عديدة ،ت�سمى بها زملة الأعرا�ض التي
تعقب الأحداث ال�صدمية �أو ال�صدمات النف�سية ،ومنها� :صدمة القنابل ،و�صدمة البدن،
وانفعال ال�صدمة ،ورهاب ال�صدمة ،وال�صدمة الع�صبية ،ومتالزمة الناجون ،وع�صاب
احلرب ،واال�ضطراب الو�ضعي العابر ،ومتالزمة �صدمة االغت�صاب ،وا�ضطراب ما بعد
ال�صدمة النف�سية (.)APA, 1994
ي�سمى هذا اال�ضطراب يف العربية بت�سميات عديدة ،منها :الع�صاب ال�صدمي ،وال�شدة
ّ
النف�سية عقب التعر�ض لل�صدمة ،وا�ضطراب الإجهاد ما بعد ال�شدة ،وا�ضطراب ما بعد
ال�ضغوط ال�صدمية ،وي�سمى عند املحللني النف�سيني بع�صاب ال�صدمة ،وعند الأطباء النف�سيني
بو�ضعية الكارثة ،وعند علماء النف�س العياديني وال�صحة النف�سية بال�صدمة النف�سية (النابل�سي،
 ،1991العطراين ،1995 ،ال�سامرائي ،1994 ،الكبي�سي.)1998 ،
ويحتل ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية الرقم ( )F43من ا�ضطراب القلق يف الت�صنيف
الدويل العا�رش للأمرا�ض ال�سلوكية والعقلية ( )WHO, 1993والرقم ( )8من ا�ضطرابات
القلق يف الدليل الت�شخي�صي املعدل (.)APA, 2000
وتعد الأحداث ال�صدمية ،كاملواقف اخلطرة التي تقع خارج نطاق اخلربة الإن�سانية
االعتيادية ،من الأ�سباب الأ�سا�سية امل�ؤدية للإ�صابة بهذا اال�ضطراب� ،إذ ينتج عن هذه
الأحداث ال�صدمية ا�ستجابات عنيفة لدى ال�شخ�ص املتعر�ض لها ،الأمر الذي يتطلب منه
بذل جهود كبرية ،وملدة طويلة لإعادة التكيف (.)Atkinson, 1990
فعند تعر�ض �أي �شخ�ص خلربة �صدمية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،فمن املتوقع �أن يعاين من تعطيل
وظائفه النف�سية (� )Rothabaum, Rigg, Murdocx & Walsh, 1992إن ا�ضطراب ما بعد
ال�صدمة النف�سية يتطور ا�ستجابة حلادث �صدمي فقط ،فهو ال ميكن �أن يظهر من التعر�ض
حلوادث �ضغطية �أخرى ،كالعمل ،والطالق مثلاً ).(Urasano, 2002
وتعتمد اال�ستجابات املبا�رشة للأحداث ال�صدمية على طبيعة ال�صدمة وخطورتها �،أو
الكارثة ودرجة عدم توقعها (.)APA, 2000
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وتعد الكوارث وما ينجم عنها من خ�سائر ،من التجارب اخلطرة جدا ًعلى الأفراد� ،إذ
غالبا ًما ت�ستحوذ على جزء كبري من تفكريهم� ،إذ تبقى ذكريات خماطر التجربة ال�صدمية يف
الوعي ال �إراديا .وعليه ،يكون �ضحية ال�صدمة مرتددا ًجدا ًيف التطرق للتجربة ال�صدمية،
ب�سبب فقدان الثقة الناجم عن �إعادة اال�ستذكار �،أو خو�ض جتربة امل�شاعر املرتبطة بال�صدمة،
واخلوف من �أنها �ستكون م�ؤملة جدا.لذا ،ف�إن التذكر املتكرر لتجربة ال�صدمة ،ينطوي على
خماطر ت�صبح بها ال�صدمة ذات �أثر �أ�سو�أ ،يف حني �أن تفاديها عقليا ًهو �آلية غريزية يف الدفاع
عن النف�س ).(Lange, 2000
وعلى الرغم من الت�شابه الكبري بني �أعرا�ض (PTSD) ،و�أعرا�ض كل من القلق واالكتئاب،
ف�إن مري�ض ) (PTSDيكون قد مر ب�أحداث �صدمية ،وا�ستجابات لها متيزت باخلوف ال�شديد
�أو العجز ،يف حني مر�ض القلق واالكتئاب ال ي�شرتط فيهم هذا ،و�إمنا قد تكون �أحداث
حياتية ).(Miller, 1995
وهناك تداخل بني ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية ) (PTSDوبني ا�ضطراب ال�ضغط
احلاد� (Acute Stress Disorder, (ASD) ،إذ �إنّ ) (ASDهو ا�ستجابة مبا�رشة للأحداث
ال�صدمية ،ويظهر على الأفراد املتعر�ضني لل�صدمة على الرغم من عدم وجود الأعرا�ض
الع�صابية لديهم قبل ال�صدمة.
ويتميز ا�ضطراب ) (ASDبوجود ثالثة �أعرا�ض ،هي :نوبات غري م�ضبوطة من االنفعال
م�صحوبة بالقلق ،والغ�ضب ،والك�آبة ،والأرق ،والأحالم املزعجة عن احلادث ال�صدمي،
ونق�ص كلي �أو جزئي يف خمتلف املهارات ال�شخ�صية ،وفقدان وظائف الذات ،وعدم القدرة
على الرتكيز.
ففي حالة تكرار هذه الأعرا�ض وتطورها ب�صورة م�ستمرة وخطرة ،ف�إن ا�ضطراب )(ASD
يتطور �إىل (PTSD) ،وبهذا ف�إن ) (ASDلي�س من �أنواع (PTSD) ،وتظهر �أعرا�ضه خالل
الأ�سابيع الأربعة الأوىل من ال�صدمة ،وت�ستمر من يومني �إىل �أربعة �أ�سابيع ،وهو �أكرث ا�ستجابة
للعالج من.(Lange, 2000) (PTSD)،
وترتاوح �شدة الأعرا�ض امل�صاحبة لهذا اال�ضطراب بني املعتدلة �إىل احلادة ،فاملزمنة،
فقد تكون �رسيعة الزوال ،وقد ت�ستمر ل�شهور �أو ل�سنوات ،وال يتح�سن امل�صابون بها �إال
من خالل التدخل العالجي ) .(APA, 2002وي�صيب هذا اال�ضطراب كال اجلن�سني من
الذكور والإناث ،وكافة الفئات العمرية ،فق�سم منهم قد ال يحتاج للعالج في�شفى عن طريق
م�ساعدة الأ�صدقاء بتوجيه الإر�شاد والن�صيحة وتقدمي الدعم لهم ،وق�سم �آخر يحتاج �إىل
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.(Lange, 2000) (PTSD

يعترب ت�شخي�ص ) (PTSDيف املمار�سة الإكلينيكية من الأمور ال�صعبة ،وغالبا ًما يتعر�ض
للف�شل ،نظرا ًلأن املري�ض ال يعطي املعلومات طواعية عن احلادث ال�صدمي �أو �شكل �أعرا�ض
اال�ضطراب.
وعليه ،توجد العديد من العوامل املرتبطة بت�شخي�ص هذا اال�ضطراب ،هي :اال�ستعداد
الوراثي ،والعوامل النف�سية (كاعتقاد ال�ضحية �أنه �سيموت) ،وتاريخ ال�ضحية من حيث تعر�ضه
مل�شكالت نف�سية �سابقة جتعله عر�ضة للإ�صابة بهذا اال�ضطراب �أكرث من غريه ،والإ�صابة
امل�سبقة بالك�آبة التي من �ش�أنها زيادة ن�سبة الإ�صابة به.
و�أ�شار �أرا�سانو )� (Urasano, 2002إىل �أن التجارب ال�صدمية هي تراكمية ،فال�شخ�ص
املتعر�ض لأكرث من �صدمة ،ي�صبح �أكرث ح�سا�سية لأعرا�ض ) (PTSDوعليه ،هناك جملة
عوامل منف�صلة تبني كيفية ا�ستجابة الفرد لأعرا�ض (PTSD) ،هي :االنعزاليون �أكرث عر�ضة
للإ�صابة به ،والأفراد الذين يجدون احلادثة ال�صدمية مت�سائلني )ملاذا �أنا بالذات) يكونون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة با�ضطراب ) (PTSDاملزمن ،والأفراد الذين لديهم تذكر مزمن عن ال�صدمة،
كفقدانهم ع�ضو من اجل�سم يكونون �أكرث عر�ضة للإ�صابة به ).(Urasano, 2002
وهناك ( )% 80من مر�ضى ) (PTSDيعانون من ا�ضطرابات م�صاحبة ،ومن �أكرثها �شيوعا ً:
الكبت احلاد ،وال�شذوذ العقلي (Dysthymia) ،وا�ضطراب القلق العام ،وا�ضطرابات الهلع،
واال�ضطراب ثنائي القطب ،و�سوء ا�ستعمال الأ�شياء ،وا�ضطرابات الفوبيا ،واالنعزال ،وتزايد
الك�آبة ،ورف�ض الدواء ،وفقدان ال�سيطرة على االنفعاالت والتعر�ض خلطر االنتحار (Lange,
 .(2000وعلى الرغم من كرثة الدرا�سات ،وتعداد �أدلة الت�شخي�ص لهذا اال�ضطراب ،ف�إنّ
العلم مل يتمكن حتى الآن من التنب�ؤ الدقيق ال�ستجابة الفرد حلادث �صدمي ،لكن هناك عوامل
ميكن �أن تكون مبثابة م�ؤ�رشات على احتمال وحدة وجود هذا اال�ضطراب ،ومنها :مدى حدة
ال�صدمة وا�ستمرارها ،ومدى قرب ال�شخ�ص من ال�صدمة ،ومدى خطورتها ،وال�صدمات
ال�سابقة ودرجة املعاناة منها ،و�أ�سلوب التكيف و�أ�ساليب الدعم ).(Blanchard, 1997
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التدخل العالجي الفعلي ) .(APA, 2002ما مييز )� (PTSDأن مدة ا�ستمراره تكون �أكرث
�سمى با�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية
من �شهر ،ف�إذا ا�ستمرت �أعرا�ضه (� )3-1أ�شهر ّ
�سمى با�ضطراب ما بعد
احلاد ،(Acute- PTSD) ،و�إذا ا�ستمرت �أعرا�ضه لثالثة �أ�شهر ف�أكرثّ ،
ال�صدمة النف�سية املزمن� (Chronic-PTSD) ،أما �إذا ظهرت عالمات اال�ضطراب بعد �ستة
�سمى با�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية املت�أخرة الظهور (Delaved-
�أ�شهر ،ومل تظهر قبلهاّ ،
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لقد ظهرت مناذج عديدة لتف�سري (PTSD) ،ومنها الأمنوذج ال�سيكودينامي ،كتف�سري
فرويد للع�صاب ال�صدمي ،والتف�سري ال�سيكو�سوماتي التحليلي للع�صاب الراهن �أو الع�صاب
الالمنطي ،وتف�سري ميالين كالين ل�صدمة( ،الأنا) ،و�أمنوذج املناعة النف�سية ملو�سون ،و�أمنوذج
متالزم التكيف العام ل�سيلي ،و�أمنوذج العوامل ال�شخ�صية واملوقفية لول�سون وكراو�س،
و�أمنوذج ما�سيك يف ال�صدمة الثقافية ،والأمنوذج املعريف لهورويتز ،و�أمنوذج الت�شابكات
الع�صبية ،والأمنوذج ال�سلوكي (الكبي�سي1998 ،؛ املهدي1990 ،؛ Gelder, Gath,
.)Mayon & Philip, 1997
لقد ركزت نظرية فرويد يف تف�سري ( )PTSDعلى املفاهيم الآتية:
 ال ُع�صاب ال�صدمي� :أي �أن �سبب الع�صاب ُيعزى �إىل ال ُعقد النف�سية يف مرحلة الطفولةاملبكرة .وعليه ،ف�إن �أي ُع�صاب �صدمي ناجم عن �صدمة نف�سية ال عالقة لها مبرحلة الطفولة
املبكرة ،يتعار�ض مع نظرية فرويد.
 اعرتاف فرويد قبل وفاته ،بوجود ما �أ�سماه (الع�صاب الراهن �أو الع�صاب الالمنطي)� ،إذاعتربه مبثابة �شذوذ عن قاعدة طروحات التحليل النف�سي ،و�أنها غري قابلة لل�شفاء با�ستخدام
العالج القائم على التحليل النف�سي ،الذي ُيركز جهوده على العقد النف�سية يف مرحلة الطفولة
املبكرة (النابل�سي.)1991 ،
 �أ�شار ماكدانيل (� )McDaniel, 1998إىل ازدياد مدة املعاناة لدى ال�شخ�صية ال�شكاكة،واملتوجهة �سلبي ًا نحو احلياة ،وغري القادرة على التعاي�ش مع الآخرين ب�أ�سلوب واع ،وذلك
لأن اال�ستجابة لل�صدمات النف�سية ،تعرب عن تراكم �رصاعات ما�ضية.
 �أ�شار كل من ول�سون وكراو�س (� ،)Wilson & Kirouss, 1985إىل �أن �سبب ظهور�أعرا�ض ( )PTSDلدى ال�ضحية ُيعزى �إىل �ضعف قوة الذات ال�رضورية للتعامل مع احلدث
ال�صدمي.
�أما �أن�صار التف�سري ال�سيكو�سوماتي التحليلي لـ ( ،)PTSDفقد ركزوا على مفهوم الع�صاب
الراهن �أو الع�صاب الالمنطي ،حيث اعتربوا �أن امل�صاب بهذا الع�صاب يكون �أقل قدرة على
حتمل ال�صدمات النف�سية ،وذلك ب�سبب وجود خلل يف اجلهاز النف�سي امل�س�ؤول عن �إ�صابته
بهذا الع�صاب ،كما يعتقدون ب�إمكانية وجود الع�صاب النف�سي مع الع�صاب ال�سيكو�سوماتي
(النابل�سي.)1991 ،
ووفق ًا لآراء هذا الأمنوذجُ ،ي�صنف الع�صاب الراهن �أو الالمنطي �إىل :ع�صاب �سلوكي،
ناجم عن �سوء تنظيم يف اجلهاز النف�سي ،وع�صاب طبائعي ،ناجم عن عدم كفاية التنظيم
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النف�سي ،الذي ُي�صنف من حيث عدم الكفاية �إىل ثالث درجات ،هي :جيد التعقيل ،وغري
م�ؤكد التعقيل ،و�سيئ التعقيل (النابل�سي.)1991 ،
و�أما تف�سري ميالين كالين ل�صدمة الأنا ،فقد و�ضعته يف جدول م�ؤلف من �أربع نقاط ،هي:
اجل�سد يهدد الأنا� ،أي عندما يكون اجل�سد هو م�صدر ال�صدمة التي تهدد احلياة ،واجل�سد
مو�ضوع تهديد� ،أي عندما يكون اجل�سد �سليم ًا ،ولكنه يتعر�ض لتهديد عوامل خارجية،
واجل�سد امل�شوه� ،أي اخلوف من ت�شويه اجل�سد ،واجل�سد املتخلف� ،أي التفكك النف�سي �أو
اجل�سدي (النابل�سي.)1991 ،
�أما �أمنوذج املناعة النف�سية ملو�سون (( )1996ترجمة النابل�سي) الذي انبثق عن درا�سات
عديدة للأحداث ال�صدمية ،فقد �أكدت �أن العامل الأهم يف حتديد ا�ستجابات الأفراد لي�س
احلادث ال�صدمي بحد ذاته ،بل القدرة على املواجهة� ،أو ال�سيطرة على املوقف ،التي ت�ساعده
على التحكم يف م�شاعر احلرية ،والقلق ،واخلوف ،والأعرا�ض امل�صاحبة لها ،كت�سارع
�رضبات القلب ،والتعرق ،وارتفاع ال�ضغط وغريها.
وبف�ضل الدرا�سات التجريبية التي قامت بها مو�سون ،والتي �أكدت على وجود تفاعالت
مزدوجة التوجه بني الدماغ – العقل – وبني ال�ضوابط املناعية ،فقد �أ�صبح مو�ضوع ال�ضبط
النف�سي -الع�صبي– الغددي -املناعي حموراً �أ�سا�سي ًا للدرا�سات املتعلقة ب�شدة ال�صدمة
وانعكا�سها (مو�سون.)1996 ،
لقد �أكدت مو�سون يف جتاربها على احليوانات املخربية� ،أن احليوانات الأقدر على املواجهة،
كانت لديها م�ستويات �أدنى من �أفيونات املخ امل�سماة (�أندروفني) ،وجهاز مناعي وم�ستوى
نور�أدرينالني �أف�ضل ،مما لدى احليوانات ذات القدرة املنخف�ضة على املواجهة (النابل�سي،
 .)1991و�أ�شارت مو�سون �إىل عامل مهم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سب الأمرا�ض النف�سية ،وهو
قلق امل�ستقبل ،و�أن �أف�ضل طريقة ملواجهته تتمثل يف حت�سني الأو�ضاع االجتماعية (مو�سون،
.)1996
ووفق ًا لأمنوذج متالزم التكيف العام ،الحظ �سيلي ( ،)Selyeالوارد يف النابل�سي (،)1991
�أن نتيجة الإرهاق الناجم عن ال�شدة تنعك�س على ال�صعيد اجل�سدي مبظاهر عديدة ،منها:
ت�ضخم الطبقة اخلارجية يف الغدتني الكظريتني ،ونزيف يف غ�شاء املعدة ،وتدهور يف الأن�سجة
الليمفاوية.
وبح�سب ر�أي �سيلي ،هناك ثالث جمموعات من العوامل ال�صدمية ،وهي :عوامل ال�ضغط
النف�سي اجل�سدي كالأ�صوات املزعجة ،واجلروح ،والآالم اجل�سمية ،وعوامل ال�ضغط
النف�سي ،كاملخاوف ،والقلق ،والوحدة ،والإرهاق الفكري ،وعوامل ال�ضغط االجتماعي،
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كاخلالفات الأ�رسية ،والعزلة االجتماعية ،وال�رصاعات املهنية ،وظروف املعي�شة ال�صعبة.
ووفق ًا لر�أي �سيلي ،مير متالزم التكيف العام بثالث مراحل ،هي :مرحلة الإنذار وتتمثل برد
فعل ،يتجلى بتحريك قدرات اجل�سد للت�صدي للعوامل ال�صدمية ،ومرحلة املقاومة ،وتتمثل
بتهيئة قدرات اجل�سد كافة ملواجهة العوامل ال�صدمية ،ومرحلة الإنهاك ،وتتميز با�ستنزاف
قدرات اجل�سد على التكيف مع العوامل ال�صدمية ،مما يجعل اجل�سد عاجزاً عن التفاعل معها،
�إذ قد ي�ؤدي ا�ستمرارها �إىل املوت (النابل�سي.)1991 ،
ووفق ًا للت�صور النظري الذي و�ضعه كل من ول�سون وكراو�س (Wilson & Kirouss,
 )1985لتف�سري ( ،)PTSDفقد �أ�شارا �إىل �أنه يعتمد على عدد من العوامل ال�شخ�صية واملوقفية،
�إذ يحدث ا�ضطراب يف ميكانيزمات التكيف ،والدفاع الذاتي نتيجة العبء النف�سي الزائد،
والناجت عن طبيعة اخلربة ال�صدمية ،و�شدتها ومعناها .وبذلك ،ف�إن التعامل مع ال�صدمة النف�سية
ت�ساهم يف تقومي حالة العبء النف�سي الزائد ،والتي تت�أثر بعدة عوامل ،كخ�صائ�ص ال�شخ�صية
قبل املر�ض ،وقوة �أو �ضعف الذات ،وامليول ال�سلوكية ،واملتغريات املوقفية ،كتعر�ض ال�ضحية
لل�صدمة لوحده� ،أو مع الآخرين يف البيت� ،أو يف مكان �آخر (Wilson & Kirouss,
.)1985
ويرى ول�سون وكراو�س (� )Wilson & Kirouss, 1985أن ال�صدمات النف�سية تختلف
وفق ًا لعوامل �شخ�صية وموقفية عديدة ،كفقدان الأهل ،واملقربني ،وتهديد احلياة ،و�رسعة
بداية ال�صدمة ،وعزل الأفراد عن املجتمع ،وخطورة ال�ضغط يف احلدث ال�صدمي ،ومدى
ال�سيطرة على �إعادة حدوث املوقف ال�صدمي ،وطول مدة ال�صدمة.
ويرى ول�سون وكراو�س (� )Wilson & Kirouss, 1985أن الدعم االجتماعي ي�سهل
العودة ال�رسيعة �إىل الأداء االجتماعي النف�سي الطبيعي ،وذلك لأن ال�ضحية �إذا �شعرت
بنق�ص الدعم االجتماعي املهم ،ف�إن ت�أثريات ال�صدمة ،رمبا ت�صبح �شديدة ،وحينها قد تعزل
نف�سها ،وت�شعر بالعزلة ،والقلق ،واالكتئاب .و�أ�شار ول�سون وكراو�س �إىل �إمكانية �أن تنتج
بعد ال�صدمة فئتان ،هما :النمو ،و�إعادة التوازن مقابل اال�ضطراب املر�ضي (& Wilson
.)Kirouss, 1985
ويف �أمنوذج ما�سيك ( )Masic, 2002يف ال�صدمة الثقافية� ،أ�شار �إىل خم�سة �أطوار لـ
( ،)PTSDو�أربعة �أطوار لل�صدمة الثقافية� ،أما �أطوار ( )PTSDفهي :طور ال�صدمة احلادة،
حيث تنخف�ض الوظائف النف�سية كافة ،ويعاين املري�ض من نوبات قلق ،وهلع �شديد ،وا�سرتجاع
حوادث ال�صدمة وتفا�صيلها ،والطور ال�سلبي �أو ال�ضمني ،وفيه يتم ت�أ�سي�س دفاعات نف�سية
قوية �ضد عملية ا�ستذكار ال�صدمة ،وطور التعبري االنفعايل ،وفيه ي�شعر امل�صدوم بغ�ضب �شديد
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جداً نحو نف�سه �أو ًال ثم الآخرين ،وال�شعور باخلوف والكراهية ،واحلزن ،واالكتئاب ،وطور
التكيف الن�سبي ،وفيه ي�صبح امل�صدوم راغب ًا يف التحدث عن التجربة ال�صدمية ،وفهم ما
حدث ،وتكون العالقات م�ساملة ،بدرجة كبرية مع قلة ال�شكوى ،والطور النهائي ،وفيه يرى
امل�صدوم �ضوء ال�شم�س.
�أما الأمنوذج املعريف يف تف�سري ( ،)PTSDفريى هورويتز (� )Horowitz, 1979أن �إ�صابة
الفرد� ،أو عدم �إ�صابته ب�أعرا�ض ( )PTSDبعد ال�صدمة يعتمد على موقف الفرد من ال�صدمة،
وطريقة �إدراكه �إ ّياها ،ومدى التمثيل ال�شخ�صي خلربة ال�صدمة يف املخطط الإدراكي له.
وقد افرت�ضت هذه النظرية �أن التجارب العاطفية خمزونة يف الذاكرة �ضمن خمطط معريف
معقد التنظيم من املثريات واال�ستجابات (الكبي�سي.)1998 ،
ووفق ًا لآراء ليتز وكني ( ،)Litz & Keane, 1989ف�إنّ الأفراد امل�صابني بـ ()PTSD
يعانون من خلل يف ال�شبكة الإدراكية لل�صدمة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل معاجلتهم للحدث
ال�صدمي بطريقة خاطئة ،حيث يدركون الأ�شياء املهددة على نحو مبالغ فيه ،ويف�رسون
عد ًدا من الأحداث املهمة على �أنها تهديد .لقد ح�صلت هذه النظرية على تطوير من قبل
جانوف وبوملان ) ،(Janoff & Bulman, 1985امل�شار �إليه يف النابل�سي ( ،)1991مبينني
�أن التجارب لل�صدمية ينتج عنها حالة عدم التوازن التي تت�سم بال�ضغط والقلق ال�شديدين،
والناجتة عن عدم �إدراك الفرد ل�صدمة بطريقة �صحيحة ،وعدم توقعه �إ ّياها.
و�أما �أمنوذج الت�شابكات الع�صبية ،فريى �أن هناك عالقة بني هذه الت�شابكات (Synapses
 )Neurotransmitters orمن جهة ،و( )PTSDمن جهة ثانية� ،إذ تو�صلت الدرا�سات
الأكلينيكية �إىل وجود ن�شاط مفرط يف كل من :نور�أدرينالني ،والأفيونات ،وحمور ما حتت
ال�رسير الب�رصي -النخامي -الكظري) لدى امل�صابني بـ (Gelder, Gath, Mayon( )PTSD
.)& Philip, 1997
و�أ�شارت درا�سات �إكلينيكية �أخرى� ،إىل الن�شاط الزائد يف اجلهاز الع�صبي الذاتي عن مر�ض
( ،)PTSDوذلك من خالل ازدياد �رضبات القلب ،وا�ضطرابات النوم وقراءات �ضغط الدم
(الكبي�س�سي1998 ،؛ املهدي.)1990 ،
ويف الأمنوذج ال�سلوكي لتف�سري ( )PTSDيكون احلدث ال�صدمي مبثابة مثري غري �رشطي،
يظهر اخلوف ،والقلق باال�ستجابة غري ال�رشطية ،وي�صبح املثري غري الطبيعي (كخربة ما تقرتن
باحلدث ال�صدمي كالأ�صوات العالية� ،أو �سيارات الإطفاء� ،أو الإ�سعاف ،وغريها من املثريات
مثرياً �رشطي ًا ،وتظهر اال�ستجابة العاطفية ال�رشطية املتمثلة باخلوف ،والقلق ،والتي ي�شعر
املري�ض ب�سببها بعدم الراحة ،وي�سلك �سلوك ًا جتنب ًا �سلبي ًا (الكبي�سي .)1998 ،لقد ح�صلت

23

مدى فاعلية العالج النف�سي-الإ�سالمي

24

د� .سلطان العوي�ضة

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

�أعرا�ض ( )PTSDو�أنواعه التي مت ت�شخي�صها با�ستخدام الدليل الت�شخي�صي الرابع املعدل
على ت�أييد وا�سع من قبل العديد من الدرا�سات (Lange, 2000; Inoue, 2002; Urasano,
 .)2002ويعد الت�شخي�ص النف�سي وعالج ( )PTSDمن امل�سائل املعقدة ،فغالب ًا ما يتعر�ض
ت�شخي�صه للف�شل ،كما ال ميكن تطبيق مفهوم (الو�صفة اجلاهزة) على كافة امل�ضطربني ،وذلك
ب�سبب النطاق الوا�سع لأعرا�ضه ،وخ�صائ�صه النف�سية والبيولوجية املعقدة (& Bullman
.)Kany, 1994
لقد ظهرت �أ�ساليب عالجية عديدة ومتنوعة لعالج الأفراد امل�صابني بهذا اال�ضطراب،
بهدف رفع املعاناة عنهم� ،إذ يقوم عالج م�ضطربي ( )PTSDعلى ثالث دعائم تتمثل يف
امل�ستوى التعليمي والثقايف للم�ضطرب ،واملزاوجة بني العالج الدوائي والنف�سي ،باعتباره
�أف�ضل الأ�ساليب العالجية ،نظراً لوجود مكون بيولوجي يف هذا اال�ضطراب ،فهناك عدة
برامج للتدخل العالجي النف�سي ،كالعالج املعريف ،وال�سلوكي ،والعالج ال�سيكودينامي،
والعالج االجتماعي والأ�رسي ( القباجني.)2002 ،
ثم يوفر للمري�ض
ي�ساهم العالج الدوائي يف ال�سيطرة على �أعرا�ض ( )PTSDوتخفيفها ،ومن ّ
امل�شاركة بفاعلية �أكرب يف العالج النف�سي من دون دواء ( )APA, 2002هناك قائمة وا�سعة من
الأدوية امل�ستخدمة يف عالج ( ،)PTSDومن �أبرزها دواء (.)Lange, 2000( )Zoloft
وت�ستعمل الأدوية يف احلد من ت�أثريات معظم الأعرا�ض ال�صدمية ،التي تتيح للمري�ض
الرتكيز على العالج النف�سي ،وذلك لأن �أي و�صفة دوائية ،من ال�رضوري� ،أن تكون جزءاً
من عملية العالج النف�سي (� .)Lange, 2000أما العالج النف�سي اجلماعي �أو الفردي ،فهناك
ق�سم من مر�ضى ( )PTSDيعتمدون عليه بدي ً
ال عن الأدوية �أو م�صاحب ًا لها بهدف ال�سيطرة
على �أعرا�ض (.)PTSD
وي�صنف العالج النف�سي �إىل عدة �أنواع ،وهي:
العالج بالتعري�ض عن طريق التخيل ،حيث يقوم املري�ض بتخيل حادث ال�صدمة ،ويف�رس
الذكريات وي�رشحها بالتف�صيل ،ويكرر هذه العملية مرات عدة ،بهدف �إعادة التعامل مع
احلادث ال�صدمي حتى تفقد الذكريات �أثرها االكتئابي� .أما ا�سلوب التعري�ض الواقعي ،ففيه
يطلب املعالج من املري�ض �أن يعر�ض نف�سه تدريجي ًا ملواقف� ،أو �أماكن كان يتجنبها ،لأنها
تذكره بحادث ال�صدمة ).(Young & Blacke, 1999
�أما النوع الثاين من العالج النف�سي ،فهو العالج ال�سلوكي–املعريف ،حيث يركز على
ت�صحيح الأمناط احلادة ،وامل�ؤملة يف �سلوك املري�ض ،و�أفكاره ،وذلك بتعليمه �أ�ساليب عالجية،
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وفح�ص عملياته العقلية ،ومواجهتها� ،إذ يتطرق املعالج ملعتقدات �ضحية ال�صدمة ،الأ مر
الذي ي�ساعد املري�ض عل التكيف (.)APA, 2002
و�أما النوع الثالث من العالج النف�سي ،فهو العالج ال�سيكودينامي ،الذي يركز على
م�ساعدة مر�ضى ( )PTSDيف تعرف القيم ال�شخ�صية ،و�أ�ساليب ال�سلوك التي واجهوها،
بهدف معرفة الآثار الواعية ،وغري الواعية لل�صدمة ،مل�ساعدة املري�ض على بناء مفهومه الذاتي،
وا�ستعادة الثقة بالنف�س لديه (.)Gelder, Gath, Mayon & Philip, 1997
�أما النوع الرابع من �أ�ساليب العالج النف�سي ،فهو العالج ال�سلوكي ،الذي يركز على
ت�صحيح الأمناط العدائية ،وامل�ؤملة لل�سلوك ،والتفكري بتعليم املر�ضى �أ�ساليب اال�سرتخاء،
وال�سيطرة على القلق ،واحلث على التفكري الإيجابي ،والتحدث مع النف�سي لتعوي�ض الأفكار
ال�سلبية ،بهدف فهم مواجهة العمليات العقلية التي تكون م�س�ؤولة عن م�شكالتهم (Gelder
 .)et al., 1997و�أما العالج االجتماعي والأ�رسي ،فريكز على ت�أثري �سلوك الأهل والأقارب
يف �سلوك مري�ض (.)APA, 2002( )PTSD
�أما النوع ال�ساد�س ،من �أ�ساليب العالج النف�سي ،وهو العالج اجلماعي ،ف�إنه يهدف �إىل
�إعادة تكيف املري�ض مع نف�سه ومع الآخرين ،وت�سهيل مهمة اندماجه يف املجتمع (Gelder et
 .)al., 1997و�أما النوع ال�سابع والأخري من �أ�ساليب العالج النف�سي ،وهو العالج النف�سي–
الديني ف�إنه ي�ستعمل بهدف �إعادة �إحياء معنى حلياة املري�ض ،وتعزيز الإميان لديه لتقوية �إرادته،
وت�صحيح ت�صوراته اخلاطئة عن احلياة واملوت والكون ) .(Hasanovic, 2002وعلى الرغم
من ا�ستخدام طيف وا�سع من �أ�ساليب التدخل العالجي النف�سي ،ف�إنّ هناك ازديا ًدا يف ن�سبة
انت�شار ( ،)PTSDوذلك لأن كافة هذه الأ�ساليب هي م�ساندة ،نظراً لأن هذا اال�ضطراب
نتاج تفاعل عوامل بيولوجية وبيئية مع ًا (مايكل.)2009 ،
ونظراً �إىل عجز العديد من �أ�ساليب التدخل العالجي النف�سي يف احلد من ن�سبة انت�شار
هذا اال�ضطراب ،وذلك لأنها نابعة من الثقافة الغربية يف الأ�سا�س ،فقد ظهرت �رضورة
ملحة ال�ستخدام العالج النف�سي–الإ�سالمي يف عالج اال�ضطرابات النف�سية ،ا�ستجابة لعدة
مربرات تتمثل يف نظرة الإ�سالم �إىل النف�س نظرة كلية متكاملة واحدة ،ف�ض ً
ال عن �أن هذا
الأ�سلوب يت�صف بالإن�سانية والأخالقية ،ومن ال�سهل تطبيقه يف جمتمعاتنا والتفاعل مع
مفرداته واال�ستجابة لها ،وذلك لأنها نابعة من ثقافتنا ،باعتبار �أنّ اجلانب الروحي ميثل الركن
الرابع� ،إ�ضافة للأركان اجل�سمية والنف�سية ،واالجتماعية لل�صحة النف�سية (عمار.)2002 ،
لقد ظهر العالج النف�سي–الإ�سالمي مبنهجية علمية يف بداية الثمانينات من القرن الع�رشين،
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فكانت املحاولة الأوىل قد بد�أها� ،أبو العزامي ،يف م�ست�شفى العبا�سية مب�رص ،ثم قام :فخر
الإ�سالم باملحاولة الثانية يف م�ست�شفى الق�رص العيني مب�رص �أي�ض ًا ،ثم قام الر�ضاوي مبمار�سة
هذا العالج على نطاق وا�سع يف اململكة العربية ال�سعودية ،فبد�أ تطبيقه عام 1981م حتت
�إ�رشاف الأطروين و الرا�ضي مب�ست�شفى ال�صحة النف�سية يف الطائف ،وكانت النتائج م�شجعة،
ثم ا�ستمر تطبيقه من قبل علماء اجلمعية العاملية الإ�سالمية لل�صحة النف�سية (املهدي.)1990 ،
ويتميز العالج النف�سي-الإ�سالمي يف ت�صوره ال�شامل للإن�سان واملجتمع ،والكون ،واهلل
– �سبحانه وتعاىل – ويت�صف باعتباره عالج ًا �إمياني ًا ،وخلقي ًا ،وواقعي ًا ،و�شمولي ًا ،وتقوميي ًا،
وتعزيزي ًا ،كما يهدف �إىل م�ساعدة الفرد على تعديل �سلوكه من خالل ال�سيطرة الواعية عليه،
على نحو ي�ساعد على الت�صالح مع نف�سه ،وجمتمعه ،والكون ،والت�صالح مع اهلل– �سبحانه
وتعاىل – (�صالح وطارق.)1998 ،
ومير العالج النف�سي–الإ�سالمي ب�أربع مراحل ،هي :مرحلة االعرتاف ،والتفريغ ،والتوبة،
والتب�رص ،و�أخرياً تكوين ،واكت�ساب اجتاهات وقيم �إميانية �إ�سالمية جديدة (املهدي.)1990 ،
�أما عنا�رصه ،فتت�ضمن التوبة ،وت�صحيح الت�صورات واملفاهيم ،والإميان ،و�أركان الإ�سالم،
وقراءة القر�آن ،واال�ستماع �إليه ،وذكر اهلل ،والدعاء ،وال�صرب ،والعمل ال�صالح ،والرقية ال�رشعية
(القباجني .)2002 ،ووفق ًا لهذا الت�صور النظري ،يت�ضح �أن العالج النف�سي الإ�سالمي يتمتع
بنظرة �شمولية وتكاملية لكل من الإن�سان واملجتمع ،والكون ،كمنظومة واحدة متكاملة.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،ومن خالل ا�ستعرا�ض الأدبيات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة،
متكن الباحث من احل�صول على درا�سات عربية و�أجنبية عديدة ،ق�سم منها تناولت ت�شخي�ص
( ،)PTSDوق�سم �آخر تناولت عالجه ،لكن الدرا�سات التي تناولت ا�ستخدام العالج
النف�سي–الإ�سالمي تكاد تكون قليلة جداً .وت�صنف الدرا�سات التي ح�صل عليها الباحث
�إىل فئتني ،فئة الدرا�سات ذات ال�صلة غري املبا�رشة ،التي تناولت يف جمملها فاعلية العالج
النف�سي – الإ�سالمي يف عالج بع�ض اال�ضطرابات النف�سية كاالكتئاب والإدمان مث ً
ال ،وفئة
الدرا�سات ذات ال�صلة املبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وبلغ عددها ثالث درا�سات ،اثنتان
منهما �أجنبية والثالثة درا�سة عربية.
ففي درا�سة جليوفيلو وبرافو ) (Jelilovic & Bravo, 1999التي هدفت �إىل الك�شف
عن فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض �أعرا�ض ( )PTSDلدى عينة من الن�ساء
البو�سنيات اللواتي تعر�ضن لل�صدمات يف احلروب� ،أ�شارت النتائج �إىل فاعلية هذا الأ�سلوب
يف خف�ض �أعرا�ض ( )PTSDلديهن ،وهدفت درا�سة ح�سنوفيك )� (Hasanovic, 2002إىل
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الك�شف عن فاعلية العالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�ض �أعرا�ض ( )PTSDلدى عينة
من الذكور البو�سنيني ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل الدور الفاعل لهذا الأ�سلوب يف عالج هذا
اال�ضطراب ،عن طريق م�ساعدته يف التغلب على م�صادر ال�ضغوط امل�سببة لل�صدمات .وقام
العبيدي ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر العالج النف�سي – الإ�سالمي يف
خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDلدى عينة ق�صدية من الأ�رسى العراقيني العائدين من �إيران
واملراجعني للعيادات النف�سية يف بغداد ،بلغت (� )34أ�سرياً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
�أثر فاعل للمزاوجة بني العالج الدوائي والعالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى
�أعرا�ض ( )PTSDلدى الأ�رسى ،وا�ستمرار حت�سنهم� ،أكرث من العالج الدوائي وحده.
اما الدرا�سات التي تناولت �أثر العالج النف�سي الإ�سالمي يف خف�ض �أعرا�ض بع�ض
اال�ضطرابات النف�سية فهي :درا�سة عبد اهلل ( )1996التي هدفت التعرف �إىل �أثر �سماع
القر�آن الكرمي يف م�ستوى الأمن النف�سي لدى طالبات املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف
الأردن ،لدى عينة ع�شوائية بلغت ( )130طالبة ،خ�ضعن ل�سماع القر�آن الكرمي على مدار
( )12جل�سة مدة كل منها ( )15دقيقة ،و�أظهرت النتائج �أن التغري يف م�ستوى الأمن النف�سي
للمجموعة التجريبية �أعلى منه عند املجموعة ال�ضابطة ،مما يدلل على وجود �أثر ل�سماع
القر�آن الكرمي يف م�ستوى الأمن النف�سي للطالبات.
وهدفت درا�سة مو�سى (� )1993إىل بيان �أثر التدين يف االكتئاب النف�سي لدى عينة بلغت
( )180طالب ًا وطالبة من كليات الرتبية والدرا�سات الإن�سانية بجامعة الأزهر ،تراوحت
�أعمارهم بني (� )23-9سنة ،با�ستخدام اختبار ال�صحة النف�سية ،الدينية و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن الأفراد ذوي التدين املرتفع من الذكور والإناث �أقل حدة يف االعرا�ض االكتئابية من
الأفراد متو�سطي ومنخف�ضي التدين ،مما يدل على �أن التدين يقلل من الأعرا�ض الع�صابية.
وهدفت درا�سة �أبي العزائم وجنيل ( (Abo El-Azayem & Janial, 1989التعرف
�إىل تقييم �أربعة برامج عالجية يف عيادة طبية ،موازنة بالربامج التي تتم يف املركز النف�سي،
الإ�سالمي ،بالتعاون مع �إحدى الهيئات الأمريكية املهتمة بالإدمان على جمموعتني من مدمني
الأفيون ،بلغت ( )120مري�ض ًا ،و�أظهرت النتائج �أن املدمنني الذين عوجلوا يف امل�سجد قد
�أحرزوا ( )7نقاط على املقيا�س امل�شتمل لتقييم التح�سن باملواموة (بنقطتني) فقط للمجموعة
الأخرى من املدمنني الذين عوجلوا يف عيادة طبية عادية ،كما �أظهرت نتائج تقييم املتابعة� ،أن
عمليات االنتكا�س كانت (�أقل) يف املجموعة التي عوجلت يف امل�سجد ،وقد �أقرت اجلمعية
الأمريكية للطب النف�سي هذه النتائج .ويبدو من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق ،ومطالعة
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الأدبيات احلديثة لعام  ،2009عدم وجود درا�سات ذات �صلة مبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،الأمر الذي يعزز بح�سب ر�أي الباحث من �أ�صالة هذه الدرا�سة ،باعتبارها املحاولة
الأوىل يف الأردن.

م�شكلة الدرا�سة

تعد املنطقة العربية من املناطق املتوترة وامل�شتعلة باحلروب الدولية ،والإقليمية ،والداخلية،
التي �شكلت يف جمملها بيئة �ضاغطة ،ت�ؤثر يف �أفراد املجتمع ،وميكن �أن ت�سبب لهم �صدمات،
ينتج عنها ظهور ( )PTSDلديهم ،فالأفراد الذين يتعر�ضون لهذه ال�صدمات ،ميكن �أن
يظهر لديهم مثل هذا اال�ضطراب الذي ي�ؤثر �سلب ًا يف جوانب حياتهم النف�سية ،واجل�سمية،
واالجتماعية ،والدينية كافة ،فيقلل من �إنتاجيتهم وفاعلية �أدائهم .وانطالق ًا من ذلك ،ظهرت
�أ�ساليب عالجية عديدة ومتنوعة ا�ستندت �إىل املدار�س واالجتاهات احلديثة يف علم النف�س
خلف�ض م�ستوى الأعرا�ض لدى مر�ضى هذا اال�ضطراب ،وتبني وجود فاعلية حمدودة لها،
نظراً لأنها قائمة على نظرة مادية �رصفة ،وتفتقر �إىل النظرة ال�شمولية للإن�سان واحلياة والكون،
و�إغفالها لت�أثري اجلانب الروحي من �شخ�صية الإن�سان يف �سلوكه ،وتقليلها من �ش�أن البعد الديني
ال عن �أنها ناجمة عن بيئات ثقافية خمتلفة عن ثقافتنا �شك ً
يف العالج ،ف�ض ً
ال وم�ضمون ًا .ويف �ضوء
ذلك ،ونظراً لندرة الدرا�سات الأجنبية عامة ،والعربية خا�صة ذات ال�صلة املبا�رشة بالك�شف
عن فاعلية العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى الأعرا�ض لدى مر�ضى ا�ضطراب
( ،)PTSDتكمن م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي“ :ما فاعلية العالج
النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDلدى �أفراد عينة الدرا�سة؟”.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن فاعلية العالج النف�سي الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى
الأعرا�ض لدى عينة ق�صدية من املر�ضى امل�صابني با�ضطراب ( ، )PTSDواملراجعني لعيادة
الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان.

فر�ضيات الدرا�سة

ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت �صياغة الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
 -1ال ي�ؤثر برنامج العالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDلدى
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�أهمية الدرا�سة

تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املحافظة على �سالمة ال�صحة النف�سية للفرد ،من خالل
ت�أمني بيئة �آمنة ،وم�ستقرة له .ف�إذا ما متكنت الدرا�سة احلالية من التحقق من فاعلية برنامج
العالج النف�سي–الإ�سالمي يف عالج مر�ضى ا�ضطراب ( ،)PTSDفمن امل�ؤمل �أنها �ست�ؤ�س�س
لت�أ�صيل ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ك�أحد �أ�ساليب التدخل العالجي امل�ساند يف املمار�سة
الإكلينيكية ،وبناء قاعدة معلومات عن هذا الربنامج ،ميكن �أن تفيد الباحثني واملهتمني ب�إدارة
الكوارث وكيفية التغلب على مواجهة نواجتها.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة من مر�ضى ا�ضطراب ( )PTSDواملراجعني لعيادة
الأمل للطب النف�سي يف مدينة عمان للعام � ،2008/2007إ�ضافة �إىل برنامج العالج
النف�سي–الإ�سالمي املعتمد يف هذه الدرا�سة ،و�أدوات الدرا�سة التي ا�شتملت على معايري
ت�شخي�ص ( )PTSDوفق ًا ملعايري ( ،)DSM, IV, 1994ومقيا�س ت�شخي�ص ( )PTSDللكبي�سي
(.)1998

م�صطلحات الدرا�سة

ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية (( :)Disorder Stress Traumatic-Post )PTSDهو
ا�ضطراب ناجت عن ت�أثري ال�صدمة النف�سية ،ويتمثل بظهور ا�ستجابات قوية وم�ستمرة ،بحيث
ت�ؤدي �إىل �أعياء امل�صاب به ،وي�ستمر يف �إعادة خربة احلدث ال�صدمي ،ويتجنب املثريات
املرتبطة بال�صدمة ،وتكون مدة ظهور الأعرا�ض �أكرث من �شهر ،كما ي�صنف تبع ًا ل�شدته �إىل
حاد ،ومزمن ،ومت�أخر الظهور� ،إذ ي�ؤثر يف كافة اجلوانب املعرفية ،واالنفعالية ،واالجتماعية،
واملهنية للفرد امل�صاب به (.)APA, DSM, IV, 1994
�أما �إجرائي ًا ،فهو الدرجة التي ح�صل عليها مر�ضى ا�ضطراب ( )PTSDواملراجعون لعيادة
الأمل للطب النف�سي ،با�ستخدام معايري ت�شخي�ص ( )PTSDوالنف�سي وفق ًا ملعايري (DSM,
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�أفراد املجموعة التجريبية مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة.
 -2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDبني الت�شخي�صني البعدي
واملتابعة لدى �أفراد املجموعة التجريبية.
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 ،)IV, 1994ومقيا�س ت�شخي�ص ( )PTSDللكبي�سي ( ،)1998املعتمدة يف هذه الدرا�سة.
برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي :هو �أحد �أنواع �أ�ساليب العالج النف�سي–الديني،
الذي يقوم على افرتا�ضات �أ�سا�سية ذات �صلة بالأ�ساليب واملفاهيم ،واملبادئ الدينية الروحية
والأخالقية ،ويتمثل يف ممار�سة جمموعة من الن�شاطات الدينية ،كال�صالة ،وقراءة القر�آن
الكرمي ،وذكر اهلل ،والعمل ال�صالح ،والرقية ال�رشعية ،ويت�ضمن �سل�سلة من اخلطوات تهدف
�إىل م�ساعدة الفرد يف مواجهة ال�ضغوط امل�سببة لل�صدمات النف�سية ،والتغلب على نواجتها
(�صالح وطارق.)1998 ،
�أما �إجرائي ًا ،فيتمثل يف �أثر برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى الأعرا�ض
لدى مر�ضى ( ،)PTSDاملعتمد يف هذه الدرا�سة (العبيدي.)2003 ،

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

لتحقيق �أهداف الدرا�سة والختبار فر�ضياتها ،مت اعتماد املنهج ال�رسيري ،والقائم يف العديد
من �إجراءاته على ا�ستخدام املنهج التجريبي ،كما ا�ستخدم الباحث ت�صميم (املجموعات
املتكافئة) ،واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

اجلدول رقم ()1
نوع الت�صميم التجريبي يف الدرا�سة احلالية
جمموعة
جتريبية

اختبار قبلي (لت�شخي�ص
 PTSDقبل تطبيق
الربنامج العالجي)

متغري م�ستقل (تطبيق
برنامج العالج النف�سي –
الإ�سالمي)

اختبار بعدي ت�شخي�ص
 PTSDبعد تطبيق
الربنامج العالجي

جمموعة
�ضابطة

اختبار قبلي (لت�شخي�ص
 PTSDقبل تطبيق
الربنامج العالجي)

×
(عدم تطبيق برنامج
العالج)

اختبار بعدي (بعد االنتهاء
من تطبيق الربنامج
العالجي على املجموعة
التجريبية)

اختبار
تقييم �أثر
املتابعة

�أدوات الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة احلالية ،مت اعتماد �أداتني �إكلينيكيتني ،هما :مقيا�س ()PTSD

للكبي�سي ( ،)1998الذي مت تطويره يف �ضوء املراجعة الرابعة للرابطة الأمريكية للطب
النف�سي ( )DSM, IV, 1994وهو يت�ألف من �ستة معايري فرعية ،ثالثة منها وهي (�أ ،هـ ،و)
ي�ستفاد منها يف قبول اال�ستمارة �أو رف�ضها ،وثالثة �أخرى وهي (ب ،ج ،د) مبثابة معايري
ت�شخي�صية ،على �أ�سا�سها يتم تقييم احلالة املر�ضية ،ويت�ألف هذا املقيا�س من (� )85س�ؤا ًال ،وهو

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�إجراءات التنفيذ

لتنفيذ برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي ،املعتمد يف هذه الدرا�سة ،قام الباحث احلايل
باخلطوات الآتية:
 -1حتديد الأ�شخا�ص القائمني على تنفيذ الربنامج :الباحث ،الذي قام بت�شخي�ص (،)PTSD
بالإ�ضافة لتطبيقه �أ�سلوب العالج النف�سي – الإ�سالمي ،باعتباره ا�ست�شاري ًا يف الإر�شاد والعالج
النف�سي ،عالوة على وجود �أفراد عينة الدرا�سة الذين خ�ضعوا للعالج.
 -2التن�سيق بني املعالج النف�سي -الديني ،واملجموعة العالجية ،لتحديد مكان تطبيق الربنامج،
ومواعيد تطبيقه ،وعدد اجلل�سات العالجية ،ومدة كل جل�سة ،واملدة الإجمالية للربنامج
ككل ،فقد مت االتفاق على حتديد م�سجد (الغزايل) الواقع يف منطقة طارق مبدينة عمان مكان ًا
لتطبيق اجلل�سات العالجية ،وبلغت مدة كل جل�سة ثالث �ساعات ،تت�ضمن كل جل�سة �أهدافًا
وحمتويات و�إجراءات حمددة ،وقد بلغ عدد اجلل�سات العالجية ( )16جل�سة ،الأوىل منها
للتعارف ،والأخرية للتقومي ،وبواقع جل�ستني يف الأ�سبوع� ،أي يومي (الثالثاء واجلمعة)،
وا�ستمرت اجلل�سات ملدة �شهرين ،بد�أت اجلل�سة الأوىل يوم اجلمعة املوافق ،2007/11/30
وانتهت اجلل�سة الأخرية التقوميية للجل�سات العالجية يوم اجلمعة املوافق 2008/1/22م.
 -3بعد ذلك ،مت االتفاق مع املجموعتني (التجريبية ،وال�ضابطة) لإجراء اختبار بعدي لهما ،مت
فيه ت�شخي�ص م�ستوى �أعرا�ض الـ ( )PTSDمن قبل الباحث ،وذلك يف عيادة الطبيب النف�سي
املعتمد يف عيادة الأمل للطب النف�سي الواقعة يف منطقة ال�شمي�ساين مبدينة عمان ،وذلك

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

يتمتع بدرجة �صدق وثبات عاليتني (العبيدي.)2003 ،
�أما الأداة الثانية ،فهي معايري ت�شخي�ص ( )PTSDوفق ًا ملعايري ( ،)DSM, IVوالتي طورها
العبيدي ( ،)2003وتت�ألف من ( )17عر�ض ًا لـ ( )PTSDيجاب عنها (بنعم) �أو (ال)،
وي�شرتط يف امل�صاب توافر (� )6أعرا�ض ف�أكرث ،وقد مت اعتماد تطابق الأداتني ليعد ال�شخ�ص
م�صاب ًا بـ (.)PTSD
وللك�شف عن �أثر العالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى الأعرا�ض لدى مر�ضى
( ،)PTSDمت اعتماد الربنامج الذي طوره العبيدي ( ،)2003وهو يتمتع بخ�صائ�ص
�سيكومرتية مالئمة لأهداف الدرا�سة احلالية ،حيث ي�شتمل هذا الربنامج على خطوات بنائه،
واالفرتا�ضات التي يقوم عليها ،والأ�ساليب والعمليات والتقنيات امل�ستخدمة فيه ،واملراحل
التي مير بها ،والأ�شخا�ص املنفذين له ،و�إجراءات تطبيقه.
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بعد مرور �أ�سبوعني من تطبيق الربنامج والذي �صادف يوم الثالثاء املوافق 2008/2/5م،
يف متام ال�ساعة الرابعة م�سا ًء ،بعدها مت االتفاق فقط مع �أفراد املجموعة التجريبية لتقييم �أثر
املتابعة لت�شخي�ص م�ستوى �أعرا�ض الـ ( )PTSDمن قبل الباحث ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق
2008/3/6م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء يف العيادة النف�سية املذكورة �أعاله� ،أي بعد
مرور �شهر على تطبيق الربنامج.
� -4أما توزيع الوقت لكل جل�سة عالجية ،با�ستثناء اجلل�ستني الأوىل والأخرية ،كما وردت يف
العبيدي ( )2003فقد ُخ�ص�صت ( )15دقيقه ل�صالة الظهر جماعة و ( )10دقائق بعد ال�صالة
مبا�رشة لال�ستماع �إىل �أدعية اال�ست�شفاء لعالج �آثار ال�صدمات النف�سية والتي �أعدها العبيدي
لهذه الغاية ،بعدها ا�سرتاحة ( )5دقائق ،يليها اال�ستماع �إىل �آيات ال�شفاء القر�آنية ملدة ثالثني
دقيقة يقوم بها الباحث نف�سه كمعالج نف�سي ،تليها ا�سرتاحة ملدة ( )5دقائق ،ثم �إلقاء حما�رضة
دينية يلقيها الباحث نف�سه ملدة ( )30دقيقة ،بحيث يخ�ص�ص لكل جل�سة عالجية مو�ضوع
حمدد ،بعدها ا�سرتاحة غداء خفيف ملدة ( )15دقيقة ،بعدها يقوم املعالج النف�سي بالعالج
النف�سي– الإ�سالمي عن طريق املناق�شة احلرة يف م�شكالت املجموعة العالجية ومعاناتها
ملدة ( )30دقيقة ،يليها ا�ستخدام الرقية ال�رشعية لأفراد املجموعة العالجية ملدة ( )15دقيقة
يقوم بها املعالج النف�سي ،بعدها تتم مناق�شة الواجبات البيتية ملدة ( )10دقائق ،ثم ( )5دقائق
تخ�ص�ص لتعبئة التقومي الذاتي ،و�أخرياً تنتهي اجلل�سة ب�صالة الع�رص ملدة ( )10دقائق.

املعاجلة الإح�صائية

لفح�ص الفر�ضيات ال�صفرية املعتمدة يف هذه الدرا�سة ،مت ا�ستخدام ما ي�أتي:
 -1الإح�صاء الالبارامرتي ( )Statistics Parametric-Nonعن طريق ا�ستعمال ما ي�أتي:
�أ -اختبار مان _وتني ( )Mann- hitnyلعينتني �صغريتني م�ستقلتني للتعرف على داللة الفروق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف الت�شخي�ص القبلي والبعدي.
ب -اختبار ولكوك�سن ( )Wilcoxon Testلعينتني �صغريتني مرتابطتني ،للتعرف على داللة
الفروق بني الت�شخي�ص (البعدي واملتابعة) للمجموعة التجريبية.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من فاعلية �أ�سلوب العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض
م�ستوى �أعرا�ض الـ ( )PTSDلدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وذلك من خالل فح�ص الفر�ضيات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أو ًال :النتائج املتعلقة بالإجابة عن الفر�ضية ال�صفرية الأوىل

التي مفادها :ال ي�ؤثر العالج النف�سي–الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض الـ ()PTSD

لدى �أفراد املجموعة التجريبية مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة.
وللإجابة عن هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام اختبار مان – وتني لعينتني �صغريتني م�ستقلتني،
واجلدول رقم ( )2يبني نتائج الفر�ضية.

اجلدول رقم ()2
نتائج اختبار مان -وتني لعينتني �صغريتني م�ستقلتني
ت�شخي�ص
( )PTSDوفقاً

املجموعة املجموعة

ملعايري DSM, IV, 1994

ملقيا�س الكبي�سي ()1998

جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

10
10
10
10

5.50
15.50
5.50
15.50

55.000
155.000
55.000
155.000

القيمة
املح�سوبة
()W

الداللة

3.854-

0.000

3.790-

0.000

من اجلدول رقم ( )2يت�ضح �أن قيمة الإح�صائي ( )Wبلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية
عند م�ستوى ( )α≥0.05با�ستخدام معايري ( ،)DSM, IV, 1994ومقيا�س الكبي�سي
( ،)1998حيث بلغت القيمة املح�سوبة للإح�صائي ( )3.70- ،3.85-( )Wبالرتتيب،
مما ي�شري �إىل وجود ت�أثري للعالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى ( )PTSDلدى
املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ،حيث �إن متو�سط رتب املجموعة التجريبية
بلغ ( ،)5.5مقارنة مبتو�سط رتب املجموعة ال�ضابطة الذي بلغ ( )15.5وفق ًا ملعايري (DSM,
 ،)IV, 1994ومقيا�س الكبي�سي ( )1998لت�شخي�ص ( ،)PTSDوهذا ي�شري �إىل وجود
انخفا�ض يف م�ستوى ( )PTSDنتيجة للربنامج املعتمد يف الدرا�سة.
وهذه النتيجة �أدت �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،وقبول الفر�ضية البديلة التي تن�ص على
�أنه “ي�ؤثر العالج النف�سي – الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDلدى املجموعة
التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة”.
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ال�صفرية املعتمدة فيها.
ولتحقيق ذلك ،اختريت عينة ق�صدية من �ضحايا الـ ( )PTSDبلغت ( )20م�صاب ًا وم�صابة،
وبعد جمع البيانات وحتليلها ،تو�صل الباحث �إىل النتائج الآتية:
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التي مفادها :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDبني الت�شخي�ص
البعدي واملتابعة لدى �أفراد املجموعة التجريبية .ولالجابة عن هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام
اختبار ولكوك�سن ( )Wilcoxonواجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ولكوك�سن ( )Wilcoxonلعينات �صغرية مرتابطة
ت�شخي�ص
( )PTSDوفقاً

املجموعة املجموعة

ملعايري DSM, IV, 1994

ملقيا�س الكبي�سي ()1998

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االجنراف
املعياري

10
10
10
10

6.90
7.10
68.80
68.90

1.10
1.15
5.01
4.72

القيمة
املح�سوبة
()W

الداللة

1.41-

0.016

0.58-

0.058

من اجلدول رقم ( )3يت�ضح �أن قيمة الإح�صائي ( )Wمل تبلغ الداللة الإح�صائية عند
م�ستوى ( )α≥0.05وفق ًا ملعايري ( ،)DSM, IV, 1994ومقيا�س الكبي�سي (،)1998
للفرق بني القيا�سني البعدي وتقييم �أثر املتابعة لدى �أفراد املجموعة التجريبية� ،إذ بلغت
القيمة املح�سوبة للإح�صائي ( )0.58- ،1.41-( )Wبالرتتيب ،مما ي�شري �إىل عدم وجود
انخفا�ض يف م�ستوى �أعرا�ض ( )PTSDبني القيا�سني البعدي وتقييم �أثر املتابعة ،الأمر الذي
ي�شري �إىل ت�أثري الربنامج العالجي الذي مل يختلف مبرور مدة املتابعة ،الأمر الذي يف�ضي �إىل
قبول الفر�ضية ال�صفرية.
يت�ضح من نتائج الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ،وجود �أثر فاعل لربنامج العالج النف�سي
_الإ�سالمي يف خف�ض م�ستوى الأعرا�ض لدى �أفراد املجموعة التجريبية موازنة ب�أفراد
املجموعة ال�ضابطة ،وتعزى هذه النتيجة بح�سب ر�أي الباحث �إىل طبيعة هذا الربنامج
العالجي املن�سجم يف �شكله وم�ضمونه مع مفردات ثقافتنا والهادف �إىل املوازنة ال�شمولية
والكلية بني كافة مكونات ال�صحة النف�سية (عمار .)2002 ،وتن�سجم نتائج هذه الدرا�سة
مع كل من درا�سات (العبيدي2003 ،؛ .)Hasanovic, 2002
�أما نتائج الفر�ضية ال�صفرية الثانية فقد �أكدت على ا�ستمرار فاعلية برنامج العالج النف�سي
– الإ�سالمي ،حيث ظل التح�سن ثابت ًا مع مرور فرتة من الزمن لدى �أفراد املجموعة التجريبية،
وتف�سرّ هذه النتيجة وفق ًا لر�أي الباحث بنجاعة الربنامج باعتباره عالج ًا �إمياني ًا ،و�أخالقي ًا،
وواقعي ًا ،و�شمولي ًا وتقوميي ًا ،وتعزيزي ًا ،ويتمتع بنظرة �شمولية وتكاملية لكل من الإن�سان،
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اال�ستنتاجات والتو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،ميكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:
ي�صلح برنامج العالج النف�سي–الإ�سالمي لعالج املر�ضى امل�صابني بـ ( ،)PTSDنظراً لأنه
برنامج متكامل نظري ًا وتطبيقي ًا ،لوجود �أثر فاعل له يف خف�ض م�ستوى �أعرا�ض (،)PTSD
ف�ض ً
ال عن �أنه عالج �شمويل وتكاملي.
وبناء على نتائج هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحث ب�رضورة ت�أ�سي�س مركز علمي متخ�ص�ص يعنى
بهذا اال�ضطراب ،و�إدارة الكوارث ،و�إن�شاء مركز عالجي نف�سي – ديني ملحق ب�أحد دور
العبادة ،و�رضورة و�ضع معايري عربية و�إ�سالمية لت�شخي�ص ا�ضطراب ( ،)PTSDوذلك لت�أثر
معايري هذا اال�ضطراب بالعوامل الثقافية واحل�ضارية.
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الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار
با�ستخدام م�ؤ�شر Q3
د� .إياد حممد حمادنه
ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�صول
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار
ومعرف ن�سبة عدد �أزواج الفقرات التي تظهر ارتباطً ا مو�ضع ًيا
با�ستخدام م�ؤ�رش،Q3
ّ
باختالف م�ستوى القدرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وكذلك معرف عالقة افرتا�ض �أحادية
البعد بافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة للمفردة ،وفق النموذج اللوج�ستي
ثنائي املعلم .ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث البيانات املتوافرة حول اختبار امل�ستوى
يف احلا�سوب ،الذي تعده جامعة �آل البيت؛ لقيا�س م�ستوى الطلبة امل�ستجدين يف احلا�سوب،
عند قبولهم يف برنامج البكالوريو�س للعام اجلامعي  ،2008/2007وهو اختبار م�ؤلف
يف �صورته الكلية من ( )50فقرة ،ويقي�س بع�ض املهارات يف احلا�سوب .تكونت عينة
الدرا�سة من ا�ستجابات ( )1108مفحو�ص ،موزعني على خم�س جل�سات خمتلفة ،وعلى
منوذج االختبار نف�سه .ولتحليل بيانات الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ثالث برجميات �إح�صائية
( )SPSS, Bilog–MG3, LDIDعلى الرتتيب.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة عدد �أزواج فقرات االختبار التي ك�شف م�ؤ�رش Q3عن
وجود ارتباط مو�ضعي بينها بلغت  .0.135وكذلك �أظهرت النتائج �أن هذه الن�سبة تنخف�ض
بانخفا�ض م�ستوى القدرة للمفحو�صني .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن افرتا�ض �أحادية البعد
وافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة للمفردة ،هما افرتا�ضان متكافئان.
الكلمات املفتاحية :نظرية اال�ستجابة للمفردة ،االرتباط املو�ضعي للفقرة� ،أحادية البعد ،م�ؤ�رش
.Q3

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/3/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/10/7 :م
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Detecting Local Item Dependence between the
Test Item Pairs Using Q3 Index
Dr. Iyad M. Hamadneh
Faculty of Educational Sciences
Al al-Bayt University

Abstract
The present study aimed at detecting local item dependence (LID) between
the test item pairs using Q3 index; identifying the percentage of item pairs
that appear LID under different levels of examinees ability, and identifying
the relationship between two Item Response Theory (IRT) assumptions: Unidimensionality and Local Item Independence, according to the 2–Parameters
Logistic Model (2-PLM). To achieve this, the researcher used data available
about the Computer Placement Test prepared by Al al-Bayt University, which
is used to measure the freshman students’ level when joining the (BA) program in 2007/2008. The test consisted of (50) items measure some computer
skills. The sample of the study consisted of (1108) examinees, distributed into
five different sessions on the same test. To analyze the collected data, the
researcher used three statistical programs (SPSS, Bilog-MG3, LDID) respectively.
The results of the study indicated that the percentage of item pairs that reveal LID, using Q3 index, estimated at about 0.135. The results also indicated
that the percentage of item pairs that reveal LID, using Q3 index, increased
with increased examinees ability level. Finally, the results indicated that the
two item response theory (IRT) assumptions: Unidimensionality and Local
Item Independence were equivalent assumptions.
Key words: item response theory, local item dependence, unidimensionality, Q3 index.
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د� .إياد حممد حمادنه
ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�صول
كلية العلوم الرتبوية -جامعة �آل البيت

املقدمة

اهتم علماء القيا�س بالتحقق من �صدق وثبات االختبارات واملقايي�س النف�سية والرتبوية،
وذلك منذ �أن وجدت حركة القيا�س النف�سي والرتبوي ،وكان الهدف الأ�سمى وراء هذا
االهتمام هو حتقيق �أعلى درجة من املو�ضوعية والدقة يف تلك االختبارات ،وخا�صة �أن
الوحدة الأ�سا�سية يف �أي اختبار هي فقراته .وقد �أجريت العديد من الدرا�سات حول فعالية
النظرية التقليدية يف القيا�س ( )CTT, Classic Test Theoryيف اختيار فقرات االختبارات
واملقايي�س النف�سية والرتبوية ب�شكل عام (& Clarke, 1986; Duff, 1997; Entwistle
 ،)Kozeki, 1985; John, 1990وتبني من خالل درا�سة اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملعظم
املقايي�س التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سات مثل :معامالت ال�صعوبة ومعامالت التمييز
وال�صدق والثبات� ،أنها تت�أثر بخ�صائ�ص عينة املفحو�صني الذين تطبق عليهم .من هنا ،تدعو
احلاجة �إىل تطوير مقايي�س جديدة تتمتع بفقرات ذات خ�صائ�ص �سيكومرتية متحررة من
الأفراد ،وبتقدير قدرات الأفراد ب�صورة مو�ضوعية متحررة من الفقرات التي ي�ستجيبون لها
(.)Frisby, 1991
ونتيجة لهذه االهتمامات واجلهود ظهرت بع�ض االجتاهات احلديثة يف جمال القيا�س
والتقومي الرتبوي .و�أبرز هذه االجتاهات نظرية اال�ستجابة للمفردة Response Item
( )IRT( Theoryعالم1986 ،؛ كاظم وال�رشقاوي وال�شيخ وعبد ال�سالم� ،)1996 ,أو
ما يطلق عليها �أحيان ًا نظرية ال�سمات الكامنة � ،)LTT( Latent Trait Theoryإذ تقدم هذه
النظرية �أ�سا�س ًا خمتلف ًا عن النظرية التقليدية (� ،)CTTإذ تفرت�ض �أنه ميكن التنب�ؤ ب�أداء املفحو�صني
�أو ميكن تف�سري �أدائهم يف اختبار نف�سي �أو عقلي معني يف �ضوء خا�صية �أو خ�صائ�ص مميزة لهذا
الأداء ت�سمى القدرات �أو ال�سمات ( .)Traitsويف احلقيقة ،ي�صعب مالحظة هذه ال�سمات
مبا�رشة؛ لذلك يجب تقديرها� ،أو اال�ستدالل عليها من �أداء املفحو�صني على جمموعة من
فقرات االختبار �أو املقيا�س (.)Embretson & Reise, 2000; Skaggs, 2007
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 ،)Models Traitتهدف �إىل حتديد العالقات بني �أداء الفرد يف االختبار وال�سمة التي تكمن
وراء هذا الأداء وتف�سرّ ه .وميكن ت�صنيف هذه النماذج �إىل ثالثة �أ�صناف ،يرتبط ال�صنف
الأول منها باال�ستجابات الثنائية (� ،)Dichotomousأما ال�صنف الثاين فريتبط باال�ستجابات
املتعددة ( ،)Polytomousوال�صنف الثالث ،يكون خليطا من ال�صنفني الأول والثاين .وجتدر
الإ�شارة� ،إىل �أن النماذج اللوج�ستية ذات املعلم الواحد (منوذج را�ش) واملعلمني والثالثة
معامل ،من �أهم النماذج وا�سعة االنت�شار ،وتختلف هذه النماذج يف عدد معامل الفقرة التي
تقدرها� ،إذ ميثل النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلم ال�شكل العام للنماذج اللوج�ستية؛ لأنه ي�ضم
املعامل الثالثة املمكنة للفقرة ،وهي :ال�صعوبة ،والتمييز ،والتخمني )  (ci , ai , biعلى الرتتيب،
�أما يف النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم :فيفرت�ض �أن جميع قيم التخمني للفقرات تقرتب من
ال�صفر ،ويف النموذج اللوج�ستي ذي املعلم الواحد ،يفرت�ض �أن جميع قيم التخمني للفقرات
تقرتب من ال�صفر ،و�أن جميع الفقرات متيز بنف�س القدر بني الأفراد ،لكنها تتباين فقط يف
�صعوبتها ،ويعد النموذج اللوج�ستي ذو املعلمة الواحدة �أكرث مناذج ال�سمات الكامنة يف عدد
االفرتا�ضات الالزم توافرها يف البيانات (.)Gruijter & kamp, 2005; Lee, 2000
وي�شري هامبلتون (� )Hambleton, 1989إىل �أنه ال يوجد �أ�سا�س �إح�صائي على الإطالق
ي�ضمن لنا ب�أن االفرتا�ضات لنموذج ما قد حتققت من قبل جمموعة من البيانات ،وحتليل
البيانات ح�سب منوذج �إح�صائي ما له غر�ض معني ،وبقدر ما يتم اال�ستجابة الفرتا�ضات
النموذج يف البيانات التي بني �أيدينا ،يتم حتقيق الغر�ض الذي نريده من حتليل البيانات .ويف
الدرا�سة احلالية ،ا�ستخدم الباحث النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم؛ وذلك الن�سجام بيانات
االختبار التي مت احل�صول عليها مع افرتا�ضات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم.
وتقوم نظرية اال�ستجابة للمفردة على جمموعة من االفرتا�ضات �أهمها :افرتا�ض �أحادية
البعد ) (Unidimensionalityويعني وجود قدرة واحدة تف�رس �أداء املفحو�ص يف االختبار،
وافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي للفقرة ) (Local Item Independence, LIIويعني �أن
تكون ا�ستجابات املفحو�ص للفقرات املختلفة يف اختبار م�ستقلة �إح�صائيا ،مبعنى �أن ال ت�ؤثر
ا�ستجابة املفحو�ص لأحد الفقرات يف ا�ستجابته لإحدى الفقرات الأخرى (Fennessy,
.) 1995; Hambleton & Swaminathan, 1985
ومن اجلدير بالذكر� ،أن افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي للفقرة من االفرتا�ضات الأ�سا�سية يف
كل من النظرية التقليدية يف القيا�س( ،)CTTونظرية اال�ستجابة للمفردة (� .)IRTإذ تفرت�ض
النظرية التقليدية يف القيا�س وب�شكل �ضمني� ،أن �أخطاء القيا�س م�ستقلة �إح�صائيا (Statistically
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 )Independenceبني الفقرات املختلفة املكونة لالختبار (� .)Allen & Yen, 1979أما يف
نظرية اال�ستجابة للمفردة ف�إن افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي للفقرة يعني وب�شكل �رصيح� ،أن
ا�ستجابات املفحو�ص لأي فقرتني خمتلفتني يجب �أن تكون م�ستقلة �إح�صائيا عن بع�ضها عند
م�ستوى قدرة معني .ومبعنى �أكرث حتديداً� ،أن ال تعطي �إجابة املفحو�ص للفقرة �أي تلميحات
�أو دالئل ( )Cluesنحو ا�ستجابته عن فقرة �أخرى (.)Lawson & Brailovsky, 2006
وعندما يتحقق افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار ،ف�إن احتمال منط
ا�ستجابة ما ملفحو�ص ت�ساوي حا�صل �رضب احتمال ا�ستجابة املفحو�ص �إجابة �صحيحة عن
الفقرة ( )iعند م�ستوى قدرة معني ) ،(θواحتمال ا�ستجابة املفحو�ص لنف�س الفقرة (� )iإجابة
خاطئة .وعموما ً ،يتحقق افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ملجموعة اال�ستجابات على فقرات
خمتلفة عددها ( )nعند م�ستوى قدرة معني)� (θإذا كانت العالقة الآتية �صحيحة:
)(1

) Q (θ

1−U
i

i

n

) ) = Π Pi (θ

U
i

i =1

θ

,..., u n /

3

L (u , u , u
2

1

حيث �إن ) :Pi(θت�شري �إىل احتمال �إجابة الفقرة (� )iإجابة �صحيحة.و : Qiاحتمال
�إجابة الفقرة (� )iإجابة خاطئة ،و :uiا�ستجابة املفحو�ص على الفقرة ( )iوتكون قيمتها
�صحيحا �إذا ا�ستجاب املفحو�ص على الفقرة ا�ستجابة �صحيحة ،و�صفراً �إذا ا�ستجاب
واحدا
ً
ً
املفحو�ص على الفقرة ا�ستجابة خاطئة .و ( :L)u1, u2, u3, …, un / θت�شري �إىل االحتمال
امل�رشوط لنمط ا�ستجابة املفحو�ص (.)Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991
وبني ماكدونالد (� )McDonald, 1981; Dresher, 2003أنه يوجد نوعان من اال�ستقالل
املو�ضعي للفقرة ( ،)LIIهما :اال�ستقالل املو�ضعي املت�شدد الذي يكون عند حتقق املعادلة
( )1ال�سابقة ،مقابل اال�ستقالل املو�ضعي ال�ضعيف ،الذي يتحقق عندما يكون التباين امل�شرتك
بني �أي فقرتني عند م�ستوى قدرة معني ي�ساوي �صفراً ،ويعرب عنه بال�صورة الآتية:
Cov (ui uj / θ) = 0, i ≠ j

�أما �إذا كانت قيمة التباين امل�شرتك لأي فقرتني ال ت�ساوي �صفراً ،فهذا م�ؤ�رش على عدم
وجود ا�ستقالل مو�ضعي بني الفقرتني مو�ضع االهتمام ،وهو ما يعرف باالرتباط املو�ضعي
للفقرة (.)Local Item Dependence, LID
وقد بني زن�سكي وهامبلتون و�سري�سي (� )Zenisky, Hambleton & Sireci, 2002أن
يعد �أمراً غري مرغوب فيه ()Undesirable؛ لأنه
وجود مثل هذا االرتباط بني فقرات اختبار ّ
رمبا ي�ؤدي �إىل تقديرات غري دقيقة ملعامل الفقرات وقدرات املفحو�صني و�إح�صاءات االختبار
ب�شكل عام .ومن جهة �أخرى� ،أ�شار الباحثون �أنف�سهم �إىل �أنه �أحيان ًا تكون هنالك حاجة
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مقنعة لت�ضمني االختبار مثل هذا النوع من الفقرات املرتبطة مو�ضعيا ،وبرروا ذلك ب�أن
بع�ض الفقرات – وخا�صة تلك املتعلقة بحل امل�شكالت  -تتطلب من املفحو�ص �أن يف�رس
�آلية تو�صله للإجابة على �شكل خطوات مرتابطة .وعلى �أية حال ،ف�إن التحدي لدى مطور
االختبار ال يكمن يف التخل�ص من الفقرات املرتبطة ،و�إمنا يكمن يف كيف ينمذج وب�شكل
منا�سب ( )Properly Modelمثل هذه االرتباطات ،بحيث ال يحدث ارتباط مو�ضعي بني
الفقرات .وحل�سن احلظ ،كما �أ�شار زن�سكي وزمال�ؤه ب�أن طرق وم�ؤ�رشات الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني الفقرات ) (LIDموجودة.
فقد ظهرت العديد من امل�ؤ�رشات التي ت�ستخدم يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني
الفقرات ) (LIDيف بيانات االختبارات التي تتطلب اال�ستجابة الثنائية على الفقرات ،ومن
هذه امل�ؤ�رشات ،م�ؤ�رش  G2للك�شف عن الفروق بني ما هو متوقع وما هو مالحظ لتكرار
اال�ستجابات لزوج من الفقرات ،بحيث ميكن عمل جدول توافقي Contingency Table
يتم من خالله تبيان التكرارات املالحظة واملتوقعة لأي زوج من الفقرات (& Chen
 .)Thissen, 1997ومن امل�ؤ�رشات الأخرى يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني الفقرات،
هو م�ؤ�رش في�رش ( )Fisher Zالذي ا�ستخدمه �شن ( )Shen, 1997يف درا�سته املو�سومة بعنوان
“ ”Quantifying Item Dependency by Fisher’s Zوهو م�ؤ�رش يتم من خالله حتويل
الأخطاء املالحظة �إىل �أخطاء معيارية ،واملنطق من وراء ذلك ،هو �أن توزيع قيم م�ؤ�رش في�رش
( )Fisher Zللفقرات امل�ستقلة ينبغي �أن يتوزع توزيعا طبيعيا مبتو�سط مقداره �صفر ،ومن
ثم ف�إن �أي قيمة من قيم م�ؤ�رش في�رش ( )Fisher Zللفقرات �إذا كانت �أعلى مبقدار �إنحرافني
َّ
معياريني لقيم م�ؤ�رش في�رش ( )Fisher Zميكن اعتبارها فقرات غري م�ستقلة مو�ضعيا.
ومن �أبرز امل�ؤ�رشات التي ا�ستخدمت للك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني الفقرات ،هو
م�ؤ�رش Q3الذي اقرتحته ين ( )Yen, 1984; Kim, Cohen, & Lin, 2005وهو عبارة
عن م�ؤ�رش �إح�صائي يعرب عن العالقة (معامل االرتباط) بني البواقي لزوج من الفقرات بعد
�ضبط ال�سمة املقدرة ،ف�إذا كان معامل االرتباط بني �أي فقرتني عند م�ستوى قدرة معني �أكرب
من ال�صفر فهذا م�ؤ�رش على عدم وجود ا�ستقالل مو�ضعي بني الفقرات (ارتباط مو�ضعي).
ويح�سب م�ؤ�رش Q3باتباع اخلطوات الآتية:
 -1يتم تقدير القدرة ( )θلكل مفحو�ص.
 -2يتم احت�ساب الباقي ( )Residualب�أخذ الفرق بني العالمة املالحظة والعالمة املتوقعة
للمفحو�ص على الفقرة ،من خالل املعادلة الآتية:
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)dij = uij - Ti (θj
)(3
واحدا
حيث ( )dijمتثل العالمة املالحظة للمفحو�ص ( )jعلى الفقرة ( )iوت�أخذ قيمتني �إما
ً
�صحيحا عند اال�ستجابة ال�صحيحة �أو �صفراً عند اال�ستجابة اخلاطئة .و متثل ) Ti (θjاحتمال
ً
�إجابة الفقرة (� )iإجابة �صحيحة من قبل املفحو�ص ( )jوت�أخذ قيم ًا تقع بني ال�صفر والواحد
ال�صحيح.
 -3ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون (،)Pearson product-moment correlation
حل�ساب العالقة بني البواقي لكل زوج من الفقرات وعند كافة املفحو�صني )’r(dj , dj
والذي يكون مبثابة القيمة املطلوبة مل�ؤ�رش Q3بني الفقرتني )’ ) j, jوميكن التعبري عنه كما يف
املعادلة الآتية:
) ’Q3jj’ = r(dj , dj
)(4
كذلك �أ�شارت ين �إىل �أن توزيع  Q3يتبع توزيعا ًعينيا ًّمبتو�سط ح�سابي مقداره(-1/n-1)،
وبانحراف معياري مقداره ) (1/ n-3حيث ( (nعدد الفقرات املكونة لالختبار.
وا�ستخدم م�ؤ�رش  Q3يف عدد من الدرا�سات والبحوث للك�شف عن االرتباط املو�ضعي
بني الفقرات (Balazs & Deboeck, 2006; Chen & Wang, 2007, Killer,
:)Swaminathan & Sireci, 2003; Lee, 200
فقد �أجرت ين ( )Yen, 1993درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر االرتباط املو�ضعي لفقرات
مطابقة للنموذج اللوج�ستي ثالثي املعلم يف كل من دالة املعلومات واخلط أ� املعياري يف
التقدير ومعلمة التمييز ،وا�ستخدمت م�ؤ�رش  Q3للك�شف عن االرتباط املو�ضعي الختبارين:
�أحدهما يف ا�ستيعاب املقروء ،والآخر يف الريا�ضيات .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن االرتباط
املو�ضعي بني الفقرات قد �أثر يف دالة املعلومات ومعلمة التمييز للفقرة ،كما �أ�شارت الدرا�سة
�إىل فاعلية م�ؤ�رش Q3يف الك�شف عن �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي.
ويف درا�سة قام بها كل من زن�سكي وهامبلتون و�سري�سي (& Zenisky, Hambleton,
 )Sireci, 2002مت ا�ستخدام م�ؤ�رشين للك�شف عن االرتباط املو�ضعي ،وهما :عمل مقارنة
بني تقديرين خمتلفني ملعامل الثبات ،وم�ؤ�رش  .Q3ومت ا�ستخدام اختبار قبول يف كلية الطب
( .)MCATوبينت نتائج الدرا�سة قدرة امل�ؤ�رشين يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني
فقرات االختبار ،ولكن مع �أف�ضلية مل�ؤ�رش  Q3الذي ا�ستطاع �أن يك�شف عن االرتباط املو�ضعي
بني �أي زوجني من الفقرات وب�شكل �أكرث حتديداً.
و�أجرى كل من كلر و�سواميناثان و�سري�سي ( )Killer et al., 2003درا�سة ا�ستخدم فيها
م�ؤ�رش  Q3للك�شف عن االرتباط املو�ضعي� .إذ ا�ستخدم الباحثون نوعني من الفقرات الختبار
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( )CPAاملكون من جز�أين :اجلزء الأول فقرات من نوع االختيار من متعدد وبلغ عددها 75
فقرة ،واجلزء الثاين فقرات تت�ضمن �أمناط �إجابة مو�ضوعية �أخرى وفقرتني مقاليتني .وبينت
ً
مو�ضعيا ،فيما مل تظهر فقرات
ارتباطا
النتائج �أن فقرات النوع الأول من االختبار �أظهرت
ً
النوع الثاين من االختبار �أي ارتباط مو�ضعي ،فقد تراوحت الفروق بني العالمة املالحظة
والعالمة املتوقعة لقيم  Q3بني  0.077و.0.196
كما �أجرى باالز�س وديبويك ( )Balazs & Deboeck, 2006درا�سة ا�ستخدما فيها �أربعة
م�ؤ�رشات يف للك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني الفقرات ،من �ضمنها م�ؤ�رش  .Q3وا�ستخدم
الباحثان بيانات مت توليدها وفق النموذج اللوج�ستي ثالثي املعلم .و�أظهرت النتائج وجود
ارتباط مو�ضعي بني الفقرات ،دون �أف�ضلية لأي م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات الأربعة يف الك�شف عن
مو�ضعي.
عدد �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط
ّ
ويف درا�سة �أجراها �شن ووانغ ( )Chen & Wang, 2007ملعرفة فاعلية م�ؤ�رش  Q3يف
الك�شف عن وجود ارتباط مو�ضعي بني الفقرات ،من خالل بيانات مت توليدها وفق النموذج
اللوج�ستي ثالثي املعلم� .أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ؤ�رش  Q3يعمل ب�شكل جيد يف الك�شف عن
وجود ارتباط مو�ضعي بني �أزواج الفقرات.
ويف درا�سة �أجراها النعيمي ( )2009هدفت �إىل مقارنة ثالث طرق للك�شف عن انتهاك
افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ،وهذه الطرق هي )Q3, Fisher Z, G2( :مت ا�ستخدام بيانات
االختبار الوطني ل�ضبط نوعية التعليم يف الأردن ،وطبق هذا االختبار على ال�صفوف الثامن
والعا�رش الأ�سا�سيني� .أ�شارت النتائج �إىل ان�سجام امل�ؤ�رشات الثالثة يف الك�شف عن �أعلى
املباحث انتهاكا الفرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ،وكانت يف مبحث اللغة العربية ،وكذلك
ان�سجام امل�ؤ�رشين ) (Fisher Zو  Q3يف الك�شف عن �أقل املباحث انتهاكا الفرتا�ض اال�ستقالل
املو�ضعي ،وكانت يف مبحث اللغة االجنليزية.
وبناء على ما تقدم ،يت�ضح االهتمام الكبري الذي توليه الدرا�سات يف مو�ضوع االرتباط
املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبارات املختلفة ،وما له من دور كبري يف تطوير املقايي�س
واالختبارات يف معظم املجاالت .فقد تناولت الدرا�سات �أنواعا ًخمتلفة من االختبارات:
منها ما هو من نوع االختيار من متعدد ،ومنها ما هو مقايل ،ومنها ما هو من �إعداد الباحثني،
ومنها ما مت توليد بياناته حا�سوبيا ،ليالئم �أحد افرتا�ضات مناذج نظرية اال�ستجابة للمفردة.
ومن جهة �أخرى ،اتفقت غالبية نتائج الدرا�سات حول فاعلية م�ؤ�رش  Q3يف الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات �أدوات الدرا�سة امل�ستخدمة يف كل منها ،با�ستثناء درا�سة
باالز�س وديبويك ) (Balazs & Deboeck, 2006التي مل تظهر �أي �أف�ضلية مل�ؤ�رش دون
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�آخر يف الك�شف عن عدد �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي� .أ�ضف �إىل ذلك ،قلة
الدرا�سات العربية -يف حدود معرفة الباحث  -التي تناولت حتديدا ًمو�ضوع الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج الفقرات .من هنا ،ت�أتي هذه الدرا�سة يف حماولة للك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل
البيت للطلبة امل�ستجدين يف برنامج البكالوريو�س للعام اجلامعي2008، / 2007با�ستخدام
م�ؤ�رش.Q3

م�شكلة الدرا�سة

تعتمد مو�ضوعية و�صدق نتائج االختبار على دقة الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف بنائه واختيار
فقراته وتف�سري نتائجه ،وكذلك يف و�صف هذه الأ�ساليب للقدرة التي يقي�سها االختبار.
حيث �إنه  -وكما �أ�شار عدد من الباحثني يف درا�ساتهم (Killer et al., 2003; Fennessy,
 )1995من املفرو�ض عند �صياغة فقرات االختبار� ،أن تكون الإجابة عن فقرة ما غري مرتبطة
بالإجابة عن فقرة �أخرى ،مبعنى �أكرث حتديدا� ،أن تكون الفقرات م�ستقلة عن بع�ضها ،بحيث
يتم جتنب تكرار اخلط�أ ،وجتنب جعل العقوبة مزدوجة �أو تراكمية على الطالب ولنف�س
املوقف التعليمي .وهذا بدوره يتطلب �رضورة ا�ستخدام التوجهات احلديثة يف القيا�س
والتقومي الرتبوي ،واملتمثلة يف نظرية اال�ستجابة للمفردة ،ومدى حتقق افرتا�ضاتها ،بالإ�ضافة
�إىل تطبيقاتها املختلفة ،التي �أثبتت البحوث التجريبية �أنها حتقق الدقة واملو�ضوعية املن�شودة
يف العلوم النف�سية والرتبوية.
مما دفع الباحث الختيار واحدة من �أدوات القيا�س املهمة يف جامعة �آل البيت ،وهو
اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تعده اجلامعة للطلبة امل�ستجدين عند قبولهم يف برنامج
البكالوريو�س ،وحماولة التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد ،وافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي
بني الأزواج املختلفة لفقراته ،وفاعلية م�ؤ�رش Q3يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي ()LID
بني الأزواج املختلفة لفقراته ،وخا�صة �أن هذا االختبار تتخذ يف �ضوء نتائجه قرارات تهم
م�ستقبل الطلبة امل�ستجدين يف مرحلة البكالوريو�س �أكادميي ًّا ومادياًّ.

�أهداف الدرا�سة

ميكن تلخي�ص �أهداف الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
 -1تعرف ن�سبة عدد �أزواج فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل
البيت لطلبتها امل�ستجدين يف مرحلة البكالوريو�س خالل العام اجلامعي  2008/2007التي
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�أ�سئلة الدرا�سة

وبالتحديد ت�سعى الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش
ارتباطا
 -1هل تختلف ن�سبة عدد �أزواج فقرات االختبار ،التي تظهر
ً
 ،Q3باختالف م�ستوى القدرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟
 -2ما مدى حتقق افرتا�ض �أحادية البعد ( )Unidimensionalityيف بيانات الدرا�سة؟ وما
عالقة هذا االفرتا�ض بافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة للمفردة؟

�أهمية الدرا�سة

�إن االختبار ال�سهل من املتوقع �أن يقدم تقديرات �أكرث دقة عند م�ستويات القدرة املتدنية،
لذا فهو �أكرث فائدة وفاعلية للمفحو�صني ذوي القدرة املتدنية .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن
االختبار ال�صعب من املتوقع �أن يقدم معلومات �أكرث دقة عند م�ستويات القدرة العليا ،لذا
فهو �أكرث فائدة للمفحو�صني ذوي القدرة العليا .وعلى الرغم من املحاوالت التي يقوم بها
يعد �أمراً مرغوب ًا فيه� ،إال �أن هذا ال ي�ضمن
الباحثون يف كتابة فقرات م�ستقلة �إح�صائيا ،والذي ّ
حتقق اال�ستقالل املو�ضعي ال�ستجابات املفحو�صني على الفقرات عند �إخ�ضاع تلك الفقرات
للتحليل الإح�صائي ،وذلك كما تبني من خالل الإطار النظري للدرا�سة احلالية .من هنا ،تربز
�أهمية هذه الدرا�سة يف كونها -على حد علم الباحث -من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال
على م�ستوى الوطن العربي والتي �ستتناول الك�شف عن االرتباط املو�ضعي ( )LIDبني �أزواج
فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل البيت للطلبة امل�ستجدين يف العام
اجلامعي  ،2008/2007با�ستخدام م�ؤ�رش ،Q3من خالل حتليل بيانات حقيقية ،يتخذ بناء
على نتائجها قرارات تهم طلبة جامعة �آل البيت ،وفق برجميات �إح�صائية جديدة ومتطورة
( )LDID & Bilog– MG3وقليلة اال�ستخدام على م�ستوى البحوث والدرا�سات العربية،
لندرتها ،و�صعوبة احل�صول عليها.
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ً
مو�ضعيا ( ،)LIDوفق م�ؤ�رش.Q3
ارتباطا
تظهر
ً
 -2تعرف مدى حتقق افرتا�ض �أحادية البعد لنظرية اال�ستجابة للمفردة ،الختبار امل�ستوى يف
احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل البيت لطلبتها امل�ستجدين يف مرحلة البكالوريو�س خالل
العام اجلامعي  ،2008/2007من خالل حتليل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
االختبار .وتعرف عالقة هذا االفرتا�ض بافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة
للمفردة.
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اختبار �أحادي البعد ( :)Unidimensionalityاختبار يقي�س �سمة واحدة من خالل جمموعة
الفقرات املختلفة التي ت�شكل هذا االختبار.
اال�ستقالل املو�ضعي (� :)Independence Localأن تكون عالمات الفرد م�ستقلة �إح�صائي ًا،
عند �أي نقطة على مت�صل ال�سمة.
1 + Ci
= )  Pi (θحيث ()Ci
معلم ال�صعوبة ( :)biهو مقدار القدرة التي يكون عندها
2
قيمة معلم التخمني ،ولكن يف النموذج اللوج�ستي الثنائي املعلم ال توجد اعتبارات ملعلمة
التخمني ،مبعنى �أن قيمة معلم التخمني ت�ساوي �صفراً ( ،)Ci=0لذلك ف�إن التعريف الدقيق
ملعلم ال�صعوبة يف الدرا�سة احلالية هو مقدار القدرة التي يكون عندها احتمال �إجابة املفحو�ص
ت�ساوي .0.5
معلم التمييز ( :)aiهو م�ؤ�رش يربط بني التغري يف القدرات والتغري يف احتمال الإجابة
ال�صحيحة ،وحت�سب عند النقطة التي يت�ساوى فيها معلم القدرة ومعلم ال�صعوبة.
حالة عدم وجود ارتباط مو�ضعي :تكون فيها قيمة م�ؤ�رش Q3بني �أزواج الفقرات ت�ساوي
( 0.05فقد مت اعتماد القيمة  0.05كحد فا�صل بني �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط
مو�ضعي عن غريها من الفقرات).
حالة االرتباط املو�ضعي الإيجابية� :أن تكون قيم � Q3أعلى من القيمة املطلقة للعدد 0.05
لأزواج الفقرات ،وتعني القيمة املوجبة للم�ؤ�رش � Q3أن �إجابة فقرة ما ت�ؤثر �إيجاب ًا يف �إجابة
فقرة �أخرى.
حالة االرتباط املو�ضعي ال�سلبية� :أن تكون قيم � Q3أقل من القيمة املطلقة للعدد 0.05
لأزواج الفقرات ،وتعني القيمة ال�سالبة للم�ؤ�رش � Q3أن �إجابة فقرة ما ت�ؤثر �سلب ًا يف �إجابة
فقرة �أخرى.
م�ؤ�شر :Q3وهو م�ؤ�رش �إح�صائي ي�ستخدم للك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات
االختبار ،ويعرب عن معامل االرتباط بني البواقي لزوج من الفقرات بعد �ضبط ال�سمة
املقدرة.

حمددات الدرا�سة

�أجريت الدرا�سة احلالية يف �إطار املحددات الآتية:
 -1اقت�رصت عينة الدرا�سة على الطلبة املقبولني اجلدد للعام اجلامعي  ،2008/2007ممن
تقدموا على نف�س النموذج لفقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب يف جامعة �آل البيت ،مما
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهجية الدرا�سة

اعتمد الباحث يف حتليل بيانات االختبار امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية  -واملتعلقة باختبار
امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل البيت -على خطوات الت�أكد من افرتا�ضات
مناذج نظرية اال�ستجابة للمفردة ،باعتماد معايري احلكم على افرتا�ض �أحادية البعد ،با�ستخدام
برجمية ( .)SPSSكما مت الت�أكد من ح�سن مطابقة البيانات للنموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم،
وفق برجمية ( ،)MG3–Bilogوكذلك مت اتباع خطوات ا�ستخدام م�ؤ�رش  Q3يف الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار ،وفق برجمية (.)LDID

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة اجلدد املقبولني يف برنامج البكالوريو�س يف جامعة
�آل البيت ،والذين تقدموا على النماذج املختلفة الختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه
اجلامعة للعام اجلامعي  ،2008 /2007والبالغ عددهم ( )2867طالب ًا وطالبة ،وذلك
ح�سب الكرا�س الإح�صائي املعتمد يف دائرة القبول والت�سجيل التابعة للجامعة نف�سها.

عينة الدرا�سة

طالب وطالبة ،مت اختيارهم ب�أ�سلوب العينة الع�شوائية
تكونت عينة الدرا�سة من ()1108
ٍ
الب�سيطة من الطلبة اجلدد املقبولني يف برنامج البكالوريو�س يف جامعة �آل البيت ،والذين
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�سيحد من تعميم نتائج الدرا�سة خارج جمتمعها.
 -2اقت�رصت الدرا�سة على ثالثة م�ستويات للقدرة (مرتفعة ،ومتو�سطة ،ومتدنية).
 -3اقت�رصت الدرا�سة على ا�ستخدام النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم 2–Parameters
) Logistic Model (2-PLMامل�ستند على مفاهيم نظرية اال�ستجابة للمفردة؛ وذلك
الن�سجام بيانات االختبار مع افرتا�ضات هذا النموذج ،وما مت ا�ستخدامه من برجميات
�إح�صائية جديدة ومتخ�ص�صة ،واملتمثلة بربجميتي (.)LDID & Bilog– MG3
 -4نظرا التفاق غالبية نتائج الدرا�سات ال�سابقة حول فاعلية م�ؤ�رش  Q3يف الك�شف عن
االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات �أدوات الدرا�سة امل�ستخدمة يف كل منها ،فقد اقت�رصت
الدرا�سة احلالية على ا�ستخدام م�ؤ�رش  Q3يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات
االختبار.
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تقدموا على نف�س النموذج يف حمتوى وترتيب الفقرات الختبار امل�ستوى يف احلا�سوب
املكون يف �صورته الكلية من ( )50فقرة ،ويف جل�سات منف�صلة ،على مدار العام اجلامعي
.2008/2007

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي عقدته جامعة �آل البيت للطلبة املقبولني
اجلدد للعام اجلامعي  ،2008/2007والذي تعده جلنة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
مركز احلا�سوب يف بداية كل عام جامعي؛ من �أجل قيا�س م�ستوى الطالب يف احلا�سوب،
والذي يحدد يف �ضوء نتائجه ما �إذا كان ينبغي للطالب امل�ستجد �أن يدر�س م�ساق ًا يف احلا�سوب
�أو ال .ومن اجلدير بالذكر� ،أن هذا االختبار يتكون من ( )50فقرة من نوع االختيار من
متعدد ،وتكون اال�ستجابة عليها �إما �صفراً �أو واحد ،وي�صحح �آليا با�ستخدام احلا�سوب ،وكل
اختبار حتدد له جل�سة منف�صلة ،مدة كل منها خم�سون دقيقة.

�صدق الأداة

مت الت�أكد من �صدق االختبار با�ستق�صاء م�ؤ�رشات من دالالت ال�صدق ،تتعلق بال�صدق
العاملي على بيانات الدرا�سة ،با�ستخدام حتليل املكونات الأ�سا�سية (Principal Component
 ،)Analysisوح�ساب قيم اجلذر الكامن ( ،)Eigen valueومالحظة ن�سبة التباين املف�رس
( )Explained Varianceلكل عامل من العوامل ،وكذلك ن�سبة التباين املف�رس الرتاكمي
املقابلة لكل عامل من العوامل ،وفق برجمية ( ،)SPSSكما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
فرد على االختبار
خال�صة نتائج التحليل العاملي ال�ستجابة (ٍ )1108
يف �صورته املكونة من ( )50فقرة
رقم العامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قيمة اجلذر الكامن
4.316
2.061
1.579
1.455
1.394
1.307
1.236
1.194
1.174
1.143
1.134

ن�سبة التباين املف�سر%
8.632
4.123
3.159
2.910
2.789
2.614
2.472
2.387
2.348
2.287
2.269

ن�سبة التباين املف�سر الرتاكمية %
8.632
12.755
15.914
18.824
21.612
24.226
26.698
29.085
31.433
33.719
35.988
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تابع اجلدول رقم ()1

يتبني من اجلدول رقم (� ،)1أن قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول بلغت  4.316وهو
يف�رس ما ن�سبته  %8.632من التباين الكلي ،وهي قيمة مرتفعة �إذا ما قورنت مع قيم اجلذور
الكامنة لبقية العوامل� .أما العامل الثاين فقد بلغت قيمة جذره الكامن  4.123وف�رست ما
ن�سبته  %4.123من التباين ،مبعنى �أن العامل الأول ف�رس ما يزيد عن مثلي ما ف�رسه العامل
الثاين من تباين .وهذا م�ؤ�رش على حتقق افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار يف �صورته املكونة من
( )50فقرة� ،أي �أن االختبار يقي�س �سمة واحدة (;Hulin, Drasgow & Parson, 1983
.)Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattie, 1985; Lord, 1980
كما �أمكن التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد من خالل ا�ستخدام ما يعرف باختبار “اله�ضبة”
( )Scree Plotالذي يظهر يف ال�شكل رقم (.)1
يالحظ من ال�شكل رقم (� ،)1أن اجلذر الكامن للعامل الأول يتميز ب�شكل وا�ضح عن بقية
اجلذور الكامنة للعوامل الأخرى .كما يالحظ �أن هناك انحداراً وا�ضح ًا يف التمثيل البياين
بني العامل الأول والذي يليه ،وكذلك ا�ستقراراً وتقارب ًا يف قيم اجلذور الكامنة لبقية العوامل،
مما ي�ؤكد حتقق افرتا�ض �أحادية البعد يف بيانات االختبار.

ال�شكل رقم ()1
التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة لالختبار على البيانات الكلية
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رقم العامل
12
13
14
15
16
17
18

قيمة اجلذر الكامن
1.117
1.081
1.073
1.062
1.024
1.017
1.010

ن�سبة التباين املف�سر%
2.234
2.161
2.146
2.124
2.049
2.034
2.019

ن�سبة التباين املف�سر الرتاكمية %
38.222
40.383
42.529
44.653
46.702
48.736
50.755
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مت تقدير ثبات االختبار النظري ( ،)Reliability Theoreticalوالثبات الإمربيقي/التجريبي
( )Reliability Empiricalلالختبار ب�صورته الأولية قبل مطابقة الفقرات والأفراد لتوقعات
النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم با�ستخدام برجمية  ،MG3–Bilogوكذلك مت تقدير ثبات
االت�ساق الداخلي (كودرد رت�شارد�سون ))KR_20( 20 -لالختبار با�ستخدام برجمية
 ،SPSSوكذلك مت ا�ستخدام م�ؤ�رشات الثبات ال�سابقة نف�سها ولكن بعد مطابقة الفقرات
لتوقعات النموذج امل�ستخدم .كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
معامالت الثبات النظري والتجريبي لفقرات االختبار واالت�ساق الداخلي وفق
النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم لنظرية اال�ستجابة للمفردة
النظري
0.831

معامل الثبات
التجريبي
0.895

االت�ساق الداخلي KR_20

0.863

يتبني من اجلدول رقم (� ،)2أن معامل الثبات التجريبي ،الذي يعتمد على كيفية تقدير
عالمات القدرة� ،أعلى من معامل الثبات النظري ،الذي يعتمد على تقديرات معامل الفقرة
لالختبار وفق توقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم .كما يالحظ �أن هناك �شبه تطابق
بني قيمتي معاملي الثبات النظري لالختبار ،ومعامل االت�ساق الداخلي لالختبار نف�سه من
جهة �أخرى .وت�شري هذه القيم �إىل �أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة يف قيا�سه لل�سمة مو�ضع
االهتمام.

�إجراءات التنفيذ

 لأغرا�ض هذه الدرا�سة مت االطالع على البيانات املتوافرة يف مركز احلا�سوب التابع جلامعة�آل البيت ،التي متثل بيانات تطبيق االختبار على جميع الطلبة اجلدد املقبولني يف برنامج
البكالوريو�س يف جامعة �آل البيت ،والذين تقدموا على النماذج املختلفة الختبار امل�ستوى يف
احلا�سوب الذي تقدمه اجلامعة للعام اجلامعي .2008/2007
 متكن الباحث من احل�صول على �أكرب عدد ممكن من املفحو�صني الذين تقدموا على نف�سالنموذج من االختبار ،الذين مثلوا عينة الدرا�سة احلالية.
 مت احل�صول على الإجابات املتعلقة ببع�ض الت�سا�ؤالت حول اختبارات امل�ستوى يفاحلا�سوب التي تقدمها جامعة �آل البيت ،مثل :مم يتكون االختبار؟ ماذا يقي�س؟ من يقوم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام ثالث برجميات �إح�صائية (,MG3–Bilog, SPSS

) )LDIDعلى الرتتيب ،وذلك على النحو الآتي:
مت التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار من خالل �إجراء حتليل عاملي للبيانات
با�ستخدام حتليل املكونات الرئي�سة بوا�سطة برجمية ) .(SPSSومت التحقق من افرتا�ض ح�سن
املطابقة ) (Goodness–of–Fit–Testلبيانات الدرا�سة وفق النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم
من خالل برجمية ) (Bilog–MG3وبا�ستخدام اختبار مربع كاي ( (2χعند م�ستوى الداللة
( )α =0.01كما مت تقدير معامل الفقرات ال�صعوبة ،التمييز وقدرات املفحو�صني با�ستخدام
طريقة الأرجحية العظمى الهام�شية )(Marginal Maximum Likelihood, MML
من خالل الربجمية نف�سها ) .(Zimowski et al., 1996وحل�ساب م�ؤ�رش  Q3يف الك�شف
عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار ،ا�ستخدمت برجمية م�ؤ�رشات االرتباط
املو�ضعي للفقرات الثنائية (A Computer Program for Local dependence Indices

).for Dichotomous Items, LDID) (Kim et al., 2005

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

ً
ارتباطا
ن�ص هذا ال�س�ؤال على “هل تختلف ن�سبة عدد �أزواج فقرات االختبار ،التي تظهر
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش ،Q3باختالف م�ستوى القدرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟”.
ً
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إتباع وتطبيق املراحل الآتية:
املرحلة الأوىل :مت التحقق من افرتا�ض ح�سن املطابقة ( )test– Fit–of –goodnessلبيانات
طالب وطالبة
الدرا�سة� ،إذ �أُ ْد ِخ َلت البيانات اخلا�صة با�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة ()1108
ٍ
عن فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل البيت للطلبة امل�ستجدين
يف مرحلة البكالوريو�س خالل العام اجلامعي  ،2008/2007واملكون من ( )50فقرة من
نوع االختيار من �أربعة بدائل ،على برجمية ( ،)MG3 – Bilogومت ا�ستخراج النتائج وفق هذه
الربجمية ح�سب اخلطوات الآتية:
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ب�إعداده؟ وكيف يقدم للمفحو�ص؟ وكيف ي�صحح؟
 وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية ،عوجلت البيانات �إح�صائيا با�ستخدام الربجمياتاملالئمة.
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 �أفرزت نتائج التحليل عند ا�ستخدام الربنامج للمرة الأوىل على البيانات اخلام ومن خالل�إح�صائي مربع كاي ( )2χعند م�ستوى الداللة ( )α = 0.01عدم مطابقة ا�ستجابات
مفحو�صا لتوقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم ) ،(2-PLMحيث كان مقدار
()32
ً
االحتمالية لبع�ضهم �أقل من  .)Fit probability < 0.01( 0.01يف حني كان مقدار اخلط�أ
يف تقدير القدرة لبع�ضهم الآخر كبرياً ،وهذا ما دلل عليه تعذر الربنامج يف ح�ساب اخلط�أ
املعياري لقدراتهم من خالل �إعطاء القيمة ( )*999.000كم�ؤ�رش على ذلك ،لذا مت حذف
مفحو�صا.
ا�ستجاباتهم والإبقاء على ()1076
ً
 ثم �أعيد التحليل الختبار مدى مطابقة فقرات االختبار للنموذج اللوج�ستي ثنائي املعلمامل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية� ،إذ �أظهرت نتائج التحليل يف املرة الثانية واخلا�صة مبطابقة
الفقرات من خالل اختبار مربع كاي عند م�ستوى الداللة ()α = 0.01عدم مطابقة ()6
فقرات للنموذج ،حيث كانت قيمة احتمالية املطابقة لكل منها �أقل من  0.01وهي الفقرات
ذات الأرقام الت�سل�سلية (.)47 ،44 ،42 ،23 ،18 ،17
 بعد حذف الفقرات ال�ست غري املطابقة للنموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم يف اخلطوتال�سابقة ،مت �إعادة التحليل للح�صول على تقديرات نهائية لكل من معامل الفقرات وقدرات
املفحو�صني .وهكذا مت اعتماد بقية فقرات االختبار لغايات �إكمال حتليل نتائج الدرا�سة،
فقد تكون االختبار يف �صورته النهائية املعتمدة من ( )44فقرة ،و�شكلت فقرات االختبار
املعتمدة  %88من فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب يف جامعة �آل البيت.
املرحلة الثانية :مت تقدير كل من معامل الفقرات (معلم ال�صعوبة ،معلم التمييز) ومعامل القدرة
للمفحو�صني با�ستخدام طريقة الأرجحية العظمى الهام�شية ( )MMLمن خالل نف�س
الربجمية ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
قيم تقديرات معلم ال�صعوبة ومعلم التمييز لفقرات االختبار املعايرة وفق النموذج
اللوج�ستي ثنائي املعلم ،واملكون يف �صورته النهائية من ( )44فقرة
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معلم ال�صعوبة
0.417
0.140
0.553
0.113
1.160
1.792
0.237
0.351
0.772-

معلم التمييز
0.536
0.361
0.521
0.321
0.332
0.443
0.342
0.460
0.329

رقم الفقرة
26
27
28
29
30
31
32
33
34

معلم ال�صعوبة
0.338
1.833
1.1400.952
1.211
0.223
1.962
2.251
0.702

معلم التمييز
0.301
0.382
0.373
0.342
0.930
0.921
0.364
0.242
0.272
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معلم التمييز
0.485
0.440
0.506
0.437
0.305
1.402
0.451
0.322
0.438
0.314
0.430
0.518
1.401

رقم الفقرة
35
36
37
38
39
40
41
43
45
46
48
49
50

يتبني من اجلدول رقم (� ،)3أن قيم معلم ال�صعوبة ترتاوح بني  1.386-و ،2.251فيما
تراوحت قيم معلم التمييز بني  0.242و ،1.468مما ي�شري �إىل �أن القيم التي �أفرزتها بيانات
الدرا�سة احلالية تتمتع بدقة مقبولة.
املرحلة الثالثة :مت �أي�ض ًا تقدير معلم القدرة ،با�ستخدام طريقة الأرجحية العظمى الهام�شية
( )MMLمن خالل الربجمية نف�سها .ويبني اجلدول رقم ( )4معامل قدرات املفحو�صني
والأخطاء املعيارية يف تقديرها لفقرات االختبار يف �صورته النهائية املعتمدة ( )44فقرة
طابقت توقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم ،علم ًا ب�أن الباحث قام بحذف �أدنى خم�س
عالمات خام من البيانات ()14 ،13 ،12 ،11 ،10؛ ب�سبب عدم احت�ساب قيمة اخلط�أ
املعياري لتقدير القدرة من خالل برجمية ) (Bilog – MG3لهذه العالمات.

اجلدول رقم ()4
العالمات اخلام ومعامل قدرات املفحو�صني والأخطاء املعيارية يف تقديرها
لفقرات االختبار يف �صورته النهائية املعتمدة ( )44فقرة

العالمة
اخلام
15
16
17
18
19
20
21
22
23

القدرة
1.9211.7401.5701.4121.2701.1201.0110.8600.733-

اخلط�أ املعياري
للقدرة
0.500
0.471
0.451
0.440
0.430
0.422
0.411
0.401
0.394

العالمة اخلام
33
34
35
36
37
38
39
40
41

القدرة
0.282
0.411
0.571
0.683
0.892
1.031
1.190
1.224
1.311

اخلط�أ املعياري
للقدرة
0.370
0.380
0.391
0.400
0.420
0.441
0.450
0.461
0.472
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رقم الفقرة
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
25

معلم ال�صعوبة
1.869
0.310
0.5010.2180.641
0.9260.6150.101
0.358
2.105
0.911
1.768
1.116-

تابع اجلدول رقم ()3

معلم ال�صعوبة
0.0460.072
0.5730.439
1.3861.2471.2470.4520.6040.8301.0171.866
0.737-

معلم التمييز
0.611
0.608
1.064
0.346
0.766
0.573
0.587
0.450
0.880
1.468
1.278
0.275
1.232

57

د� .إياد حمادنة

الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار

58

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

العالمة
اخلام
24
25
26
27
28
29
30
31
32

تابع اجلدول رقم ()4

القدرة
0.6020.4940.3700.2510.1300.0200.081
0.134
0.191

اخلط�أ املعياري
للقدرة
0.393
0.381
0.381
0.370
0.370
0.370
0.370
0.370
0.370

العالمة اخلام
42
43
44
45
46
47
48
49

القدرة
1.522
1.701
1.893
2.110
2.300
2.520
2.841
3.070

اخلط�أ املعياري
للقدرة
0.490
0.522
0.531
0.541
0.560
0.580
0.610
0.640

يتبني من اجلدول رقم (� ،)4أن قيم معامل القدرة للمفحو�صني على االختبار ب�صورته
النهائية ( )44فقرة ،تراوحت بني  1.921-و ،3.070للعالمتني اخلام  15و 49على
الرتتيب .كما يالحظ من اجلدول ،تناق�ص قيم اخلط�أ املعياري كلما انتقلنا من م�ستويات
القدرة الدنيا �إىل العليا ،ثم يبد�أ بعد ذلك بالزيادة مع زيادة م�ستويات القدرة.
املرحلة الرابعة :مت ا�ستخدام الربجمية الإح�صائية ( )LDIDللك�شف عن �أزواج فقرات
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش .Q3وهي برجمية مكتوبة بلغة فورتران
ارتباطا
االختبار التي تظهر
ً
( )FORTRANوحتتاج عند ت�شغيلها �إىل ثالثة ملفات رئي�سة ،وذات ت�سميات حمددة
ت�شرتطها الربجمية لكل ملف ،وهي:
 -1ملف ( )LDID.DATالذي ي�ضم البيانات اخلام (ا�ستجابات املفحو�صني ،وعدد
الفقرات) بعد �إجراء عملية املطابقة لتوقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
 -2ملف ( )LDID.PARالذي ي�ضم معامل الفقرات املقدرة (معلم ال�صعوبة ،ومعلم التمييز)
التي مت احت�سابها من خالل برجمية (Bilog–MG3) ،يف املرحلة الثانية ال�سابقة.
 -3ملف ( )LDID.SCOالذي ي�ضم قدرات املفحو�صني املقدرة من خالل برجمية –(Bilog
) MG3ح�سب املرحلة الثالثة من الدرا�سة احلالية.
وبعد تنظيم امللفات الثالثة يف برجمية ( )LDIDكان البد من حتديد نقطة قطع؛ كحد فا�صل
ً
مو�ضعيا ،وتلك التي ال يوجد بينها ارتباط مو�ضعي
ارتباطا
بني �أزواج الفقرات التي تظهر
ً
(م�ستقلة) ،واعتماداً على هذه الربجمية مت اعتماد القيمة املطلقة للعدد  )0.05( 0.05كحد
فا�صل بني �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي عن غريها من الفقرات .فقيم م�ؤ�رش Q3
تعد م�ؤ�رشاً على االرتباط املو�ضعي بني تلك الفقرات،
الأعلى من  0.05بني �أزواج الفقرات ّ
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اجلدول رقم()5
قيم م�ؤ�شر Q3لأول فقرتني من فقرات اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه
جامعة �آل البيت ،مع باقي فقرات االختبار ،واملكون يف �صورته
النهائية املعتمدة من ( )44فقرة

قيم م�ؤ�شر
Q3
0.0290.0800.0050.008
0.007
0.043
0.0270.0430.012
0.0060.0050.033
0.0660.0560.019
0.016
0.0740.0230.0030.001
0.017
0.002
0.024
0.0040.047
0.001
0.019
0.0680.034
0.0270.0420.030-

�أزواج الفقرات (الفقرة الثانية ،مع بقية
فقرات االختبار)
()4.2
()4.2
()5.2
()6.2
()7.2
()8.2
()9.2
()10.2
()11.2
()12.2
()13.2
()14.2
()15.2
()16.2
()19.2
()20.2
()21.2
()22.2
()24.2
()25.2
()26.2
()27.2
()28.2
()29.2
()30.2
()31.2
()32.2
()33.2
()34.2
()35.2
()36.2
()37.2

قيم م�ؤ�شر
Q3
0.0020.0440.0130.006
0.023
0.0370.005
0.0400.0610.011
0.0150.0240.0030.021
0.074
0.0630.0490.0260.0130.0020.0460.0240.0440.018
0.011
0.035
0.0330.013
0.0110.0470.025
0.013

�أزواج الفقرات (الفقرة الأوىل ،مع بقية
فقرات االختبار)
()2.1
()3.1
()4.1
()5.1
()6.1
()7.1
()8.1
()9.1
()10.1
()11.1
()12.1
()13.1
()14.1
()15.1
()16.1
()19.1
()20.1
()19.1
()21.1
()24.1
()25.1
()26.1
()27.1
()28.1
()29.1
()30.1
()31.1
()32.1
()33.1
()34.1
()35.1
()36.1
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والقيمة املوجبة مل�ؤ�رش  Q3تعني �أن �إجابة فقرة ما ت�ؤثر �إيجابي ًّا يف �إجابة فقرة �أخرى ،فيما تعني
القيمة ال�سالبة مل�ؤ�رش � Q3أن �إجابة الفقرة ت�ؤثر �سلب ًا يف �إجابة فقرة �أخرى تقارن معها.
واجلدول رقم ( ،)5يبني قيم م�ؤ�رش  Q3لأول فقرتني (الأوىل ،والثانية) مع باقي فقرات
اختبار امل�ستوى يف احلا�سوب الذي تقدمه جامعة �آل البيت ،واملكون يف �صورته النهائية
املعتمدة من ( )44فقرة ،طابقت توقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم.
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قيم م�ؤ�شر
Q3
0.0290.016
0.0580.056
0.043
0.017
0.075
0.0330.0260.027

تابع اجلدول رقم ()5

�أزواج الفقرات (الفقرة الثانية ،مع بقية
فقرات االختبار)
()38.2
()39.2
()40.2
()41.2
()43.2
()45.2
()46.2
()48.2
()49.2
()50.2

قيم م�ؤ�شر
Q3
0.0030.0270.0510.024
0.0060.0070.0520.0510.013
0.0050.037-

�أزواج الفقرات (الفقرة الأوىل ،مع بقية
فقرات االختبار)
()37.1
()38.1
()29.1
()40.1
()41.1
()43.1
()45.1
()46.1
()48.1
()49.1
()50.1

يتبني من اجلدول رقم ( ،)5وجود قيم موجبة و�أخرى �سالبة للم�ؤ�رش Q3؛ وهذا يعني
�أن هناك بع�ض الفقرات ت�ؤثر �إيجابيا يف �إجابة فقرة �أخرى ،وكذلك وجود بع�ض الفقرات
املرتبطة التي ت�ؤثر �سلب ًا يف �إجابة فقرة �أخرى .وبنف�س الطريقة ال�سابقة ،مت ح�ساب م�ؤ�رش Q3
لبقية �أزواج فقرات االختبار ،واملكون يف �صورته النهائية من ( )44فقرة.
ً
مو�ضعيا وفق برجمية ()LDID
ارتباطا
وحل�ساب ن�سبة عدد �أزواج الفقرات التي تظهر
ً
با�ستخدام م�ؤ�رش  ،Q3مت اعتماد املعادلة الآتية:
ن�سبة عدد �أزواج الفقرات التي تظهر ارتباط مو�ضعي = عدد �أزواج الفقرات التي تظهر
ً
مو�ضعيا/عدد �أزواج الفقرات امل�ستخدمة ( )44فقرة .وعليه ،ف�إن ن�سبة عدد �أزواج
ارتباطا
ً
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش ،Q3بلغت  0,135تقريبا.
ارتباطا
الفقرات التي �أظهرت
ً
املرحلة اخلام�سة :مت تق�سيم بيانات الدرا�سة �إىل ثالثة م�ستويات للقدرة ،وهي :قدرات
مرتفعة ،وقدرات متو�سطة ،وقدرات متدنية ،بواقع  200مفحو�ص لكل قدرة ،ومن ثم مت
ح�ساب م�ؤ�رش  Q3بني �أزواج الفقرات عند كل م�ستوى من م�ستويات القدرة الثالثة ،ثم مت
ح�ساب ن�سبة عدد �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي ،ولكل م�ستوى من م�ستويات
القدرة الثالثة ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)6
يالحظ من اجلدول رقم (� ،)6أن هناك اختالف ًا يف ن�سبة عدد �أزواج فقرات االختبار التي
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش  ،Q3باختالف م�ستوى القدرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة،
ارتباطا
تظهر
ً
�إذ تنخف�ض هذه الن�سبة بانخفا�ض م�ستوى القدرة للمفحو�صني .كما يتبني �أن الفرق يف
الن�سب عند االنتقال من م�ستوى القدرات املتدنية �إىل م�ستوى القدرات املتو�سطة قد بلغ
( ،)0.057يف حني بلغ الفرق يف الن�سب عند االنتقال من م�ستوى القدرات املتو�سطة �إىل
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م�ستويات القدرة
الن�سبة

القدرات املرتفعة
0.222

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

القدرات املتو�سطة
0.201

القدرات املتدنية
0.144

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما مدى حتقق افرتا�ض �أحادية البعد ( )Unidimensionalityيف
بيانات الدرا�سة؟ وما عالقة هذا االفرتا�ض بافرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة
للمفردة؟”.
مت التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد لنظرية اال�ستجابة للمفردة من خالل �إجراء حتليل
عاملي لبيانات الدرا�سة املتعلقة با�ستجابات ( )1108مفحو�ص عن ( )50فقرة متثل اختبار
امل�ستوى يف احلا�سوب يف جامعة �آل البيت ،وذلك كما مت تو�ضيحه يف اجلدول رقم ()1
من الدرا�سة احلالية ،بطريقة حتليل العوامل الرئي�سة (Principle Components Analysis,
� ،)PCAإذ �أفرز التحليل ،وجود ( )18عام ً
ال كانت قيم جذرها الكامن ()Eigenvalues
�أكرب من الواحد �صحيح ،وف�رست جميع العوامل  %50.755من التباين الكلي.
وتبني من اجلدول رقم (� ،)1أن قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول بلغت  4.316وهو
يف�رس ما ن�سبته  %8.632من التباين الكلي ،وهي قيمة مرتفعة �إذا ما قورنت مع قيم اجلذور
الكامنة لبقية العوامل� .أما العامل الثاين فقد بلغت قيمة جذره الكامن  4.123وف�رست ما
ن�سبته  %4.123من التباين ،مبعنى �أن العامل الأول ف�رس ما يزيد عن مثلي ما ف�رسه العامل
الثاين من تباين .وهذا م�ؤ�رش على حتقق افرتا�ض �أحادية البعد لالختبار ب�صورته املكونة من
( )50فقرة� ،أي �أن االختبار يقي�س �سمة واحدة (;Hulin, Drasgow & Parson, 1983
.)Hambleton & Swaminathan, 1985; Hattie, 1985; Lord, 1980
كما �أمكن التحقق من افرتا�ض �أحادية البعد من خالل ا�ستخدام ما يعرف باختبار «اله�ضبة»
( )Scree Plotالذي ظهر يف ال�شكل رقم ( )1ال�سابق.
ً
مو�ضعيا �إىل ثالث حاالت:
ارتباطا
وبعد ذلك ،قام الباحث بتق�سيم الفقرات التي �أظهرت
ً
حالة االرتباط املو�ضعي املتدنية ،حيث يكون فيها عدد الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي
ي�ساوي  ،10وحالة االرتباط املو�ضعي املتو�سطة ،حيث يكون فيها عدد الفقرات التي بينها
ارتباط مو�ضعي ي�ساوي  ،15وحالة االرتباط املو�ضعي املرتفعة ،حيث يكون فيها عدد
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اجلدول رقم()6
ن�سبة عدد �أزواج الفقرات التي بينها ارتباط ًا مو�ضعي ًّا لكل م�ستوى من م�ستويات
القدرة الثالثة ،با�ستخدام م�ؤ�شرQ3
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الفقرات التي بينها ارتباط مو�ضعي ي�ساوي  .20ومت �إجراء حتليل عاملي حلاالت االرتباط
املختلفة (متدين ،متو�سط ،ومرتفع) با�ستخدام طريقة حتليل العوامل الرئي�سة ( .)PCAويبني
اجلدول رقم ( )7قيم اجلذر الكامن ،ون�سبة التباين املف�رس للعامل الأول والعامل الثاين ،وناجت
ق�سمة اجلذر الكامن للعامل الأول على اجلذر الكامن للعامل الثاين ،بعد مطابقة بيانات
الدرا�سة لتوقعات النموذج اللوج�ستي ثنائي املعلم ،وكذلك يبني اجلدول متو�سط قيم م�ؤ�رش
 Q3حلاالت االرتباط املختلفة.

اجلدول رقم()7
خال�صة نتائج التحليل العاملي ،ومتو�سط قيم م�ؤ�شر ،Q3حلاالت االرتباط املختلفة.
رقم العامل
العامل الأول
العامل الثاين

اجلذر الكامن
التباين املف�سر
اجلذر الكامن
التباين املف�سر
ناجت الق�سمة
عدد الفقرات()n
متو�سط قيم م�ؤ�شر Q3
(القيمة املتوقعة)*

*القيمة املتوقعة مل�ؤ�شر Q3هي ()-1/ n-1

حاالت االرتباط
مرتفع
ال يوجد
3.683
3.960
12.082
12.772
1.655
1.633
5.501
5.167
2.225
2.425
44
44
0.0120.000
()0.023-( )0.023-

متو�سط
3.541
11.767
1.591
5.425
2.226
44
0.014()0.023-

متدين
3.271
11.554
1.541
5.219
2.123
44
0.012()0.023-

يتبني من اجلدول رقم (� ،)7أن قيم التباين املف�رس للعامل الأول كانت عالية جلميع حاالت
االرتباط الثالثة ،وحلالة اال�ستقالل املو�ضعي للفقرات ،مقارنة مع ما يف�رسه العامل الثاين لتلك
احلاالت .كما كانت قيم اجلذر الكامن الأول �إىل اجلذر الكامن الثاين (ناجت الق�سمة) �أعلى
من  2جلميع احلاالت ،وهذه امل�ؤ�رشات تدل على حتقق افرتا�ض �أحادية البعد جلميع احلاالت
املختلفة (.)Hambleton & Swaminathan, 1985
ومن جهة �أخرى ،يتبني من اجلدول �أن متو�سطات قيم م�ؤ�رش  Q3كانت قريبة من القيمة
تعد حمك ًّا لتحقق اال�ستقالل املو�ضعي،
املتوقعة لهذا امل�ؤ�رش( -0.023 =)-1/n-1التي ّ
فكلما اقرتبت متو�سطات م�ؤ�رش Q3من هذا املعيار وكانت �سالبة ،دلّت على عدم وجود
فقرات بينها ارتباط مو�ضعي (� ،)LIDأي �أن الفقرات م�ستقلة �إح�صائيا ،والعك�س �صحيح.
ثم ن�ستنتج �أن حتقق افرتا�ض �أحادية البعد ي�ضمن للباحث حتقق افرتا�ض اال�ستقالل
ومن ّ
املو�ضعي ( ،)LIIمبعنى �أن كال االفرتا�ضني متكافئان.
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�أوال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�ص على“ :هل تختلف ن�سبة عدد
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش ،Q3باختالف م�ستوى
ارتباطا
�أزواج فقرات االختبار ،التي تظهر
ً
القدرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟”
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة عدد �أزواج فقرات اختبار احلا�سوب الذي تقدمه جامعة
ً
مو�ضعيا ،وفق م�ؤ�رش  ،Q3تختلف باختالف م�ستوى القدرة
ارتباطا
�آل البيت ،التي تظهر
ً
لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وذلك عند تق�سيم قدرة املفحو�صني �إىل ثالثة م�ستويات (متدنية،
متو�سطة ،ومرتفعة)� .إذ تبني �أن هذه الن�سبة تنخف�ض بانخفا�ض م�ستوى القدرة للمفحو�صني؛
ورمبا يعود ال�سبب يف هذا االختالف �إىل قيمة نقطة القطع التي مت اعتمادها يف هذه الدرا�سة،
كمعيار لتحديد االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار امل�ستخدم ،والتي بلغت قيمتها
 0.05ح�سب برجمية ( .)LDIDبينما يف الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت حول هذا املو�ضوع
(& Balazs & Deboeck, 2006; Chen & Wang, 2007; Killer, Swaminathan
 )Sireci, 2003كانت قيم املعايري امل�ستخدمة يف حتديد درجة االرتباط املو�ضعي بني �أزواج
الفقرات ،مرتفعة نوع ًا ما ،وكان �أقلها قيم ًة هو ()0.10؛ مما يجعل املعيار امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية مقب ً
وال يف حتديد االرتباط املو�ضعي بني �أزواج فقرات االختبار .وقد اتفقت
نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة بل وباتي�سون ووايذرز (Bell & Pattison & Withers,
 )1988والتي �أظهرت نتائجها �أنّ االرتباط املو�ضعي بني �أزواج الفقرات ،ينخف�ض بانخفا�ض
م�ستوى قدرة املفحو�صني.
ون�صه :ما مدى حتقق افرتا�ض �أحادية البعد
ثاني ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ّ
( )Unidimensionalityيف بيانات الدرا�سة؟ وما عالقة هذا االفرتا�ض بافرتا�ض اال�ستقالل
املو�ضعي لنظرية اال�ستجابة للمفردة؟
�أظهرت نتائج التحليل العاملي بطريقة حتليل العوامل الرئي�سة ( ،)PCAب�أن هنالك عام ً
ال
طاغيا ،قام ب�رشح �أكرب تباين ممكن مقارنة مع العوامل الأخرى ،ال�ستجابات ()1108
وحيدا
ً
ً
مفحو�ص ،على فقرات االختبار الكلية ( )50فقرة ،حيث �أفرز التحليل ،وجود ( )18عام ً
ال
كانت قيم جذرها الكامن (� )Eigenvaluesأكرب من الواحد ال�صحيح ،وبلغت قيمة اجلذر
الكامن للعامل الأول  4.316وف�رست ما ن�سبته  %8.632من التباين الكلي ،وهي قيمة
مرتفعة �إذا ما قورنت مع قيم اجلذور الكامنة لبقية العوامل� .أما العامل الثاين فقد بلغت
قيمة جذره الكامن  4.123وف�رست ما ن�سبته  %4.123من التباين ،وهذا م�ؤ�رش على
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حتقق افرتا�ض �أحادية البعد يف بيانات الدرا�سة احلالية ،وفق امل�ؤ�رشات املعتمدة على �أ�سلوب
املكونات الرئي�سة ،وقد �أ�شار لورد (� )Lord, 1980إىل �أن الفقرات تكون �أحادية البعد� ،إذا
كانت قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول كبرية مقارنة مع قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين،
وبحيث تكون قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين قريبة من بقية اجلذور الكامنة التي تليه .كما
بني حمك هاتي (� )Hattie, 1985أن الفقرات تكون �أحادية البعد� ،إذا كانت ن�سبة الفرق بني
قيمتي اجلذرين الكامنني الأول والثاين �إىل الفرق بني قيمتي اجلذرين الكامنني الثاين والثالث
كبرية ،وهذا ينطبق على النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة.
وكذلك ف�إن القيمة العالية ملعامل ثبات االت�ساق الداخلي (20ـ )KRلالختبار يف �صورته
الكلية ( )50فقرة� ،أظهرت م�ؤ�رشا لتحقق افرتا�ض �أحادية البعد وفقا لر�أي كرونباخ
(� )Cronbach, 1979; Hattie, 1985إذ يرى �أن معامل الثبات يعد م�ؤ�رشا ًجيدا ًلتحقق �أحادية
البعد ،لأنه ميثل متو�سط كل من املعامالت الن�صفية املمكنة(Split-half Coefficients) ،
بالإ�ضافة �إىل �أن (20ـ )KRمتثل القيمة املتوقعة بالن�سبة للتباين املف�رس من العوامل امل�شرتكة
( )Factors Commonبني الفقرات عند ارتباط عينتني ع�شوائيتني من جتمع الفقرات
الكلي.
وفيما يتعلق بحاالت االرتباط املختلفة� ،أظهرت نتائج التحليل� ،أن قيم التباين املف�رس للعامل
الأول كانت عالية جلميع حاالت االرتباط املختلفة ،مقارنة مع ما يف�رسه العامل الثاين لتلك
احلاالت .وباالعتماد على حمك هامبلتون و�سواميناثان (Hambleton & Swaminathan,
 )1985الذي ين�ص على �أن فقرات االختبار تكون �أحادية البعد� ،إذا كانت قيم اجلذر الكامن
الأول �إىل اجلذر الكامن الثاين (ناجت الق�سمة) �أعلى من .2
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متو�سطات قيم م�ؤ�رش Q3كانت قريبة من القيمة املتوقعة لهذا
تعد حمك ًّا لتحقق اال�ستقالل املو�ضعي ،فكلما ابتعدت متو�سطات
امل�ؤ�رش ( )-0.023التي ّ
م�ؤ�رش  Q3عن هذا املعيار وكانت �سالبة ،دلّت على حتقق اال�ستقالل املو�ضعي بني الفقرات،
والعك�س �صحيح (.)Kim & Cohen & Lin, 2005
ثم خل�صت نتائج الدرا�سة احلالية� ،إىل �أن حتقق افرتا�ض �أحادية البعد ي�ضمن للباحث
ومن ّ
حتقق افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ( ،)LIIمبعنى �أن كال االفرتا�ضني متكافئان .وتتفق نتائج
هذه الدرا�سة مع ما ذكره هامبلتون و�سواميناثان وروجرز ( )Hambleton et al., 1991ب�أن
افرتا�ض �أحادية البعد يكافئ افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي ( .)LIIوكذلك اتفقت مع ما �أ�شار
�إليه هلن وزمال�ؤه ( )Hulin et al., 1983يف قولهم ب�أن حتقق افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي
ي�ضمن �أن تقي�س جمموع الفقرات �سمة واحدة ،و�أن �أحادية البعد ي�ضمن حتقق افرتا�ض
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اال�ستقالل املو�ضعي .كما اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع ما ذكره كروكر و�أجلينا (Crocker

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا يلي:
� -1رضورة اهتمام القائمني على �إعداد اختبارات امل�ستوى يف احلا�سوب بجامعة �آل البيت
عند �صياغتهم فقرات االختبار ،ب�أن تكون الفقرات م�ستقلة عن بع�ضها؛ مبعنى �أكرث حتديدا� ،أن
تكون الإجابة عن فقرة ما غري مرتبطة بالإجابة عن فقرة �أخرى ،بحيث يتم جتنب تكرار اخلط�أ،
وجتنب جعل العقوبة مزدوجة �أو تراكمية على الطالب عند ا�ستجابته على تلك الفقرات.
� -2إجراء درا�سة مماثلة على �أنواع �أخرى من االختبارات (فقرات ال�صواب واخلط�أ ،فقرات
�إكمال الفراغ ،فقرات املزاوجة ،وغريها)؛ لبيان درجة م�ساهمة �أزواج فقراتها املختلفة يف
االرتباط املو�ضعي.
 -3ا�ستخدام م�ؤ�رش Q3عند الك�شف عن �أزواج فقرات االختبارات املتنوعة التي تظهر
ً
مو�ضعيا؛ نظراً لدقة �إجراءاته ونتائجه.
ارتباطا
ً
 -4اال�ستناد على برجمية ( ،)LDIDوحماولة اال�ستفادة من امل�ؤ�رشات الأخرى التي تقدمها
هذه الربجمية يف الك�شف عن االرتباط املو�ضعي بني �أزواج الفقرات ،بعد مطابقة البيانات
امل�ستخدمة لتوقعات مناذج نظرية اال�ستجابة للمفردة املختلفة.
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�أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف
تنمية التفكري الت�شعيبي لدى عينة من طالبات
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن
د .انت�صـار خليل ع�شـا
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم الرتبوية -الأونروا

د .فريـال حممـد �أبو عـواد
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم الرتبوية -الأونروا
امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي
للم�شكالت يف عينة مكونة من ( )60طالبة من طالبات ال�صف ال�سابع يف مدار�س عمان،
موزعة �إىل جمموعتني� ،إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،وقد مت التحقق من تكاف�ؤ
املجموعتني قبل تطبيق الربنامج التدريبي با�ستخدام االختبار القبلي يف التفكري
الت�شعيبي بعد التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية له با�ستخدام عدد من الإجراءات ،وبعد
تنفيذ الربنامج التدريبي مت تطبيق االختبار البعدي يف التفكري الت�شعيبي على طالبات
املجموعتني .وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للربنامج التدريبي
امل�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي :الطالقة،
واملرونة ،والأ�صالة ،والتفا�صيل ،والعناوين ،يف االختبار كامالً ،و�أو�صت الدرا�سة بتوظيف
ا�سرتاتيجيات احلل الإبداعي للم�شكالت لطلبة املراحل الدرا�سية املختلفة ،و�إجراء املزيد من
الدرا�سات التي تتناول هذه اال�سرتاتيجية على مادة درا�سية مقررة يدر�سها الطلبة ،وعلى
عينة من الطلبة الذكور ،وعلى عينة من الطلبة املوهوبني.
الكلمات املفتاحية :احلل الإبداعي للم�شكالت ،التفكري الت�شعيبي ،طالبات ال�صف ال�سابع.
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The Effect of a Training Program Based on Creative Problem
Solving on Developing Divergent Thinking on a Sample
of 7th Graders in Jordan
Dr. Ferial M. Abu Awwad
Dept. of Educational & Psychology
Faculty of Education- UNRWA

Dr. Intisar K. Asha
Dept. of Educational & Psychology
Faculty of Education- UNRWA

Abstract
This study aimed at investigating the effect of a training program based on
creative problem solving to a sample of 60 female students from the 7th graders in Amman, distributed into two groups: experimental group and control
group, the equivalence of the groups was investigated before applying the
program, using the pretest of divergent thinking after testing its psychometric
properties using the suitable procedures, and after applying the experiment,
the post test was applied on the two groups The findings showed a significant
effect of the training program based on creative problem solving on every skill
of the divergent thinking test: fluency, flexibility, originality, details, and titles,
and on the whole test. The study recommended applying creative problem
solving for the different grades, and conducting more similar researches on
different grades and samples.
Key words: creative problem solving, divergent thinking, 7th graders.
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�أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف
تنمية التفكري الت�شعيبي لدى عينة من طالبات
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن
د .فريـال حممـد �أبو عـواد
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم الرتبوية -الأونروا

املقدمة

د.انت�صـار خليل ع�شـا
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم الرتبوية -الأونروا

ملا كان التقدم العلمي والتكنولوجي واحل�ضاري الذي نعي�شه اليوم ،هو ثمرة جلهود م�ضنية
للعديد من املبدعني ،ف�إن العمل على ا�ستمرار هذا التقدم مرهون ب�إطالق املزيد من الطاقات
الإبداعية الكامنة لدى الأفراد� ،إذ �إن هذا التقدم يتمخ�ض عنه م�شكالت يف �شتى مناحي
احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،التي حتتاج �إىل حلول �إبداعية ال تت�أتى �إال من
خالل �إعداد الفرد ملواجهة مثل هذه التحديات ،لذا ف�إن االهتمام برتبية الإبداع يعد هدف ًا
�أ�سا�سي ًا من �أهداف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،بدءاً من ريا�ض الأطفال� ،إىل املدر�سة ،فاجلامعة،
فامل�ؤ�س�سات التي حتر�ص على الإبداع وال �سيما امل�ؤ�س�سات التجارية والع�سكرية (�أبو جادو
ونوفل.)2007 ،
ويف كثري من الأحيان يتعامل الفرد مع م�شكالت �صعبة جداً ،وقد ال ي�ستطيع التو�صل
�إىل حلول �سهلة لها ،وعندما ال ت�ساعده خرباته يف هذا املجال ،عليه �أن يبحث عن حلول
�إبداعية يف مكان �آخر ،فبا�ستطاعة كل �شخ�ص �إيجاد حلول للم�شكالت الب�سيطة� ،أما
امل�شكالت ال�صعبة فقد تكون بحاجة �إىل �أفكار �إبداعية ملواجهتها ،ويف احلياة املدر�سية،
يواجه جميع العاملني يف هذا امليدان من مديرين ومعلمني وطلبة جمموعة من امل�شكالت
التي ي�صعب عليهم �أحيان ًا التعامل معها �أو �إيجاد حلول لها ،ويرى �سيدين بارنز � Barnesأن
حل امل�شكالت يتطلب تدريب ًا على النظرة الداخلية الوجدانية ،مثل التدريب على احل�سا�سية
للم�شكالت ،وتنمية الوعي والإدراك والت�أمل ،كما يتطلب التدريب على النظرة اخلارجية،
مثل حل امل�شكالت واتخاذ القرار ،فمن خالل النظر �إىل الداخل ميكن الإح�سا�س بامل�شكالت
والتحديات ،بحيث يكون الفرد �أكرث وعي ًا مبا يحيط به� ،أما النظر �إىل اخلارج في�ساعد على
التغلب على امل�شكالت التي يتم اكت�شافها ،كما يرى بارنز �أن حل امل�شكالت بطريقة �إبداعية
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ال يختلف اختالف ًا جوهري ًا من حيث خطواته وعملياته املنطقية عن خطوات التفكري العلمي
�إال مبزيد من اخليال املدرو�س ،ويدعو املتعلمني �إىل زيادة احلما�سة وال�صرب وعدم الي�أ�س �إذا
وجدوا العمل بطيئ ًا �أو �شاق ًا ،وما عليهم �إال �أن يتحركوا من مدخل �إىل �آخر ،وال�سماح
لأفكارهم بالتدفق حيثما جتد طريقها بو�صفها ا�ستجابة للمثريات ،ف�إذا بدا الأمر غام�ض ًا ف�إن
ب�إمكانهم تف�سريه كما يبدو لهم ،واال�ستجابة دون قلق �أو خوف طاملا كانوا ي�ؤدونه بالطريقة
ال�صحيحة ،ويدعو بارنز املعلمني �إىل �رضورة �شغل الطلبة وجذب اهتمامهم ،وتنمية خيالهم،
و�إتاحة الفر�صة لهم لكي ينمو منواً �إبداعي ًا يف حدود بيئاتهم ،و�أن ي�ستخدموا املادة الدرا�سية
يف توفري اخلربات والتمارين الالزمة لتنمية الإبداع ،والعمل على �سحب الأفكار من داخل
�أذهان التالميذ ،بد ًال من ال�صب يف �أذهانهم (الكناين.)2005 ،
ومن النظريات التي تناولت احلل الإبداعي للم�شكالت نظرية احلل االبتكاري للم�شكالت
( ،)TRIZوهي من النظريات احلديثة ن�سبي ًا يف جمال الإبداع على الرغم من �أن جذورها تعود
اىل الأربعينات من القرن املن�رصم ،وقد �أجريت البحوث الأ�صلية يف هذه النظرية على يد
الت�شلر  Altschullrالذي تن�سب اليه هذه النظرية (�أبو جادو.)2004 ،
كما قام رانتانني  Rantaneenبتطوير منوذج عام حلل امل�شكالت ي�ستند �إىل جمالني يف
املعرفة هما :نظرية احلل االبتكاري للم�شكالت ( ،)TRIZوعلم النف�س املعريف ،وقد
ا�ستخدم رانتانني نتائج الدرا�سات يف جمال ال�سلوك الإن�ساين لتطوير منوذج �أكرث �سهولة وقابلية
للتطبيق ،كما هو مبني يف ال�شكل رقم (.)1
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�إذ يتبني من ال�شكل رقم (� )1أن هذا النموذج ي�ستند ب�شكل �أ�سا�سي �إىل نظرية تريز� ،إذ يوظف
مناذج التطور واملبادئ االبتكارية التي متثل حل ً
وال عامة للم�شكالت يف خمتلف املجاالت،
كما يالحظ �أي�ضا االعتماد على مفهوم التناق�ض الذي ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف نظرية تريز جنبا
�إىل جنب مع مفهوم احلل االبتكاري للم�شكالت ،الذي يحدد الر�ؤية امل�ستقبلية ملا ميكن
�أن يكون عليه الو�ضع النهائي بعد االنتهاء من عملية احلل والتطوير� ،آخذين بعني االعتبار
�رضورة الإفادة من كافة امل�صادر الأ�سا�سية والثانوية التي ميكن ا�ستغاللها حلل امل�شكلة .وقد
حاول “رانتانني” حت�سني �آلية عمل هذا النموذج من خالل ت�ضمني كافة مراحل عملية احلل
و�أدواتها الظاهرة يف هذا ال�شكل وهو ما تو�صلت �إليه نتائج البحث والدرا�سة يف علم النف�س
املعريف (.)Rantaneen, 1999
ومن النظريات الأخرى التي تناولت احلل الإبداعي للم�شكالت نظرية �أليك�س �أو�سبورن
( ،)Osbornوقد عمل �أو�سبورن على تطوير منوذج احلل الإبداعي للم�شكالت Creative
 )CPS( Solving Problemمنذ ما يقارب ( )50عام ًا ،ومنذ ذلك احلني تكرر �صقله
واختباره حتى �أ�صبح اليوم واحداً من �أكرث الأ�ساليب امل�ستخدمة على نطاق وا�سع لإثارة
التفكري الإبداعي ،و�أ�صبح من �أكرث النماذج التي عنيت بها البحوث والدرا�سات ،ففي درا�سة
حتليلية حديثة حول التدريب على الإبداع ،وجد �أن منوذج  CPSيعد واحداً من �أجنح برامج
الإبداع امل�ستخدمة يف تغيري االجتاهات ،وتطوير مهارات التفكري املختلفة ،وتعزيز مهارة حل
امل�شكالت ،وي�شكل الإطار الذي ينظم املبادئ والإجراءات والأدوات التي ميكن تطبيقها
حلل امل�شكالت املعقدة ،ويعك�س الطريقة التي ينهمك بها النا�س ب�صورة طبيعية يف التفكري
الإبداعي ،وهو يعمل على تنظيم هذه املبادئ والإجراءات والأدوات يف مراحل ،تت�ضمن:
تقييم الو�ضع ،وتو�ضيح امل�شكلة ،وتوليد الأفكار ،وو�ضع خطة عمل ،وميكن تطبيق هذا
النموذج ب�شكل فردي �أو �ضمن جمموعات ،وعندما ي�ستخدم يف جمموعات ،ف�إنه ي�ساعد
على �إنتاج �أف�ضل الأفكار من قبل الأع�ضاء (.)Puccio, 2006
ويف ال�سياق ذاته يرى ترفنجر و�إيزاك�سون ودورفال (Treffinger, Isaksen, & Dorval,
� )2005أن منوذج احلل الإبداعي للم�شكالت ي�ساعد يف حل امل�شكالت و�إدارة التغيري ب�شكل
ابتكاري ،فهو يوفر جمموعة من الأدوات �سهلة اال�ستخدام للم�ساعدة يف ترجمة الأهداف
والأحالم �إىل واقع ،وي�ؤكدون �أن هذا النموذج �شائع اال�ستخدام من قبل املنظمات يف جميع
�أنحاء العامل ،وهو مدعوم بالكثري من البحوث ،مع مئات من الدرا�سات التي ن�رشت حول
فعاليته وت�أثريه ،ونظراً ملا يتميز به من �سهولة يف التطبيق ،ف�إنه قابل لال�ستخدام من قبل الأفراد
واجلماعات من خمتلف الثقافات والظروف ،كما ميكن �أن يتكامل مع العديد من الأن�شطة
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التنظيمية ،ويوفر �أدوات جديدة �أو �إ�ضافية مفيدة ،وي�ستثري التغريات املهمة والدائمة على
امل�ستوى ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي ،وميكن �أن ي�ستخدم بفاعلية يف التعامل مع امل�شكالت اليومية
�أو التحديات وال�صعوبات طويلة الأجل والفر�ص ،وهو ي�ساعد على �إطالق العنان ملوهبة
االبتكار والرتكيز على التفكري الإيجابي البناء.
ويتكون �أ�سلوب احلل الإبداعي للم�شكالت من ثالث مراحل �أ�سا�سية ميكن تلخي�صها
فيما يلي (�أبو جادو:)2004 ،
املرحلة الأوىل :يتم فيها تو�ضيح امل�شكلة وحتليلها �إىل عنا�رصها الأ�سا�سية ،وتبويبها من
�أجل عر�ضها للمناق�شة يف جل�سة الع�صف الذهني.
املرحلة الثانية :تبد�أ بقيام قائد الن�شاط بتو�ضيح كيفية العمل ،ويطلب من الأفراد جتنب
تقومي الأفكار التي يطرحها امل�شاركون ،وتقبل �أية فكرة مهما كانت خيالية �أو وهمية ،وتقدمي
�أكرب عدد ممكن من الأفكار ،مع احلر�ص على متابعة �أفكار الآخرين والبناء عليها.
املرحلة الثالثة :يتم فيها تقومي الأفكار واختبارها عملي ًا ،وقد ت�ستغرق هذه املرحلة وقت ًا
طوي ً
ال� ،إذ ميكن �أن تظهر �أفكار جديدة ميكن الإفادة منها.
وحدد �أو�سبورن مبد�أين �أ�سا�سيني وقواعد �أربع ال�ستخدام الع�صف الذهني وفق هذا
الأ�سلوب ،هي:
 ت�أجيل �إ�صدار الأحكام على الأفكار� ،إذ يرى �أن العقل احل�صيف ي�ضع قواعد يقيد فيها�سيالن الأفكار لدى العقل املبدع ،وميكن التخل�ص من هذه القيود با�ستخدام املبد أ� الذي
ي�شار �إليه بعمليات الكف ،وت�أجيل �إ�صدار الأحكام على الأفكار املتدفقة.
 حجم الأفكار وعددها يزيد من رقيها ،وقد �صاغ �أو�سبورن هذه القاعدة متبني ًا مبادئاملدر�سة الرتابطية ،التي تفرت�ض �أن الأفكار هي �سل�سلة من جمموعة الروابط التي يتم ترتيبها
ب�شكل هرمي ،وتزداد فيها احتمالية ظهور الأفكار الأكرث �شيوع ًا ،وحتى يتم الو�صول �إىل
�أفكار غري عادية �أو �أ�صيلة و�إبداعية ،ينبغي �أن تزداد كمية الأفكار التي تعر�ض وتتدفق.
كما تو�صل �أو�سبورن �إىل �أربعة �أ�ساليب ،ميكن عن طريقها الو�صول �إىل حلول �إبداعية
للم�شكالت ،هي:
 ا�ستبعاد نقد الأفكار مبجرد ظهورها ،وت�أجيل ذلك �إىل وقت الحق. عر�ض �أية �أفكار تخطر بالبال مهما كانت غريبة� ،إذ �إن �أ�صالتها تكمن يف ذلك.ت�شجيع ظهور �أكرب عدد ممكن من الأفكار املتدفقة.�إن�شاء الروابط بني الأفكار مبختلف الطرق ،بهدف الو�صول �إىل الأفكار الإبداعية.ويذكر �أن ا�سرتاتيجية احلل الإبداعي للم�شكالت ولدت بادئ الأمر على يدي �أو�سبورن،
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�صاحب فكرة الع�صف الذهني ،ثم جاء بارنز  Barnesالذي كر�س �أربعني عام ًا من حياته
يف قيادة احللقات التدريبية يف جمال تعليم التفكري والإبداع ،ويقدم النموذج عادة يف �ست
خطوات ،هي (�أبو جادو:)2004 ،
� -1إيجاد امل�أزق  Mess-Findingوتت�ضمن هذه اخلطوة تلم�س امليول واخلربات
واالهتمامات ،والأخذ يف االعتبار بعدد من املو�ضوعات العامة التي ميكن اعتمادها كنقاط
بداية للحل الإبداعي للم�شكالت ،وتت�ضمن هذه اخلطوة ترتيب امل�آزق ح�سب درجة �إحلاحها
واختيار الأكرث مالءمة منها.
� -2إيجاد املعلومات  Data-Findingوت�ؤدي هذه اخلطوة �إىل زيادة الوعي بامل�أزق ،من
خالل جمع املعلومات املتوافرة ،واملعارف واحلقائق وامل�شاعر والأفكار والآراء والت�سا�ؤالت
حول امل�أزق الذي مت حتديده يف اخلطوة ال�سابقة ،وت�ساعد هذه العملية يف حتليل املوقف
وتو�ضيحه والبدء يف حتديد امل�شكالت املحتملة التي تتطلب االنتباه وبذل اجلهد.
� -3إيجاد امل�شكلة  Problem-Findingويتم فيها الأخذ باالعتبار بعدد من الأ�سئلة املمكنة
�أو ال�صياغات املحتملة للم�شكلة املراد جمع املعلومات حولها ،ويجب �صياغة امل�شكلة
بطريقة تقود �إىل التفكري يف العديد من الأفكار اجلديدة واملثرية.
� -4إيجاد الأفكار  Idea-Findingوتتمثل يف البحث عن اال�ستجابات �أو الأفكار املحتملة
لل�س�ؤال �أو امل�شكلة ،ويكون الهدف منها �إيجاد �أكرب عدد من الأفكار �أو البدائل املقرتحة.
� -5إيجاد احلل  Solution-Findingوتتمثل هذه اخلطوة يف حتديد العديد من املعايري
املمكنة لتقومي الأفكار ،ومن ثم حتليل تلك الأفكار باهتمام وبطريقة منظمة ،وي�ستفاد من
هذه اخلطوة يف تقدمي �أف�ضل االحتماالت املمكنة حلل امل�شكلة.
� -6إيجاد القبول  Acceptance-Findingويتم الرتكيز فيها على العنا�رص التي ميكن �أن ت�ؤثر
يف تطوير اال�ستخدام الناجح للحلول املقرتحة ،وي�ؤخذ يف االعتبار العديد من اجلوانب التي
ميكن �أن ت�ساعد �أو تعوق اجلهود املبذولة يف حل امل�شكلة.
وبناء على ما �سبق ،يالحظ الت�أكيد امل�ستمر على ت�أثري هذا النموذج وفاعليته يف ا�ستثارة
التفكري ،وبخا�صة مهارات التفكري العليا ،ويف هذا ال�سياق ميكن احلديث عن التفكري
الت�شعيبي ،ك�أحد عنا�رص العملية الإبداعية من وجهة نظر فرانك وليامز  ،Williamsفقد
نظر �إىل الإبداع باعتباره ح�صيلة تفاعل �أربعة من املكونات املعرفية ،هي :الأ�صالة ،واملرونة،
والطالقة ،والتفا�صيل ،مع �أربعة من املكونات االنفعالية ،تت�ضمن :اخليال ،واملخاطرة،
والتعقيد ،وحب اال�ستطالع ،و�أطلق على املكونات املعرفية الأربعة ا�سم التفكري الت�شعيبي،
وهو يرى �أن هذه املكونات تف�رس كما يلي (الفرا:)2006 ،
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 التفكري الطلق  :Thinking Fluentويت�ضمن توليد عدد من اال�ستجابات ذات ال�صلةالتي تتمتع بالتدفق والنوعية ،ويقا�س كمي ًا بعدد اال�ستجابات واحللول والأفكار والنواجت التي
يولدها الفرد.
 التفكري املرن  :Thinking Flexibleوفيه تتنوع الأفكار ويتمكن الفرد من االنتقال منفئة �إىل �أخرى ،ويقا�س كمي ًا بعدد الفئات �أو الطرق التي يفكر بها الأفراد لإنتاج اال�ستجابات
من خالل عدد الفئات �أو اجتاهات التفكري.
 التفكري الأ�صيل  :Thinking Originalويت�ضمن القدرة على �إنتاج ا�ستجابات غري م�ألوفة،و�أفكار ذكية ،بعيداً عما هو وا�ضح وظاهر ،ويقا�س كمي ًا بعدد اال�ستجابات غري امل�ألوفة التي
ترتدد كثرياً يف جمتمع اال�ستجابات ومتثل اجتاهات جديدة �أو قفزة نوعية بعيداً عن امل�ألوف.
 التفكري التف�صيلي �أو املو�سع  :Thinking Elaborativeويت�ضمن تو�سعة الفكرة ،وحت�سنياال�ستجابة جلعلها �أكرث جما ًال وو�ضوح ًا ،ويقا�س كمي ًا بعدد التفا�صيل التي ميكن �إ�ضافتها
لتح�سني اال�ستجابات ال�سابقة.
وقد وظفت الدرا�سة احلالية اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي ب�صورتيه �أ ،ب ،علم ًا ب�أن
بطارية اختبارات وليامز ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف مدار�س الواليات املتحدة الأمريكية،
للتعرف �إىل املبدعني واملوهوبني ،وتقييم درجة اال�ستعداد الإبداعي املتوافر لدى الأطفال
العاديني ذكوراً و�إناث ًا ،بني عمر �ست �سنوات ،وثماين ع�رشة �سنة (الفرا ،)2006 ،كما
ي�ستخدمها املعلمون املهتمون بتنمية الإبداع لدى طلبتهم داخل �صفوفهم.
وقد اهتمت الدرا�سة احلالية بطالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي لأن هذا ال�صف يعبرّ عن
مرحلة انتقالية مهمة ،خا�صة و�أن طلبة هذا ال�صف ميثلون مرحلة املراهقة املبكرة ح�سب
تق�سيم هافجهر�ست ملراحل النمو ،وهم ميثلون بداية مرحلة العمليات املجردة يف تق�سيم
بياجيه ملراحل النمو املعريف ،لذلك كان ال بد من االهتمام بتكوين الأ�سا�س يف تنمية التفكري
وتنمية ال�شخ�صية وتطويرهما للمراحل الالحقة.
ومن اجلدير بالذكر �أن مناذج احلل الإبداعي للم�شكالت قد حظيت باهتمام العديد من
الباحثني ،وتناولها كثري منهم بالتحليل والتف�سري وا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدامها يف العديد من
عر�ض لأبرز هذه الدرا�سات.
املتغريات .وفيما يلي
ٌ
يف درا�سة �أجراها قناوي ( )1993بهدف ا�ستق�صاء ت�أثري بع�ض ا�سرتاتيجيات التدري�س
يف تنمية القدرات الإبداعية ،من خالل مادة اللغة العربية لدى طلبة احللقة الثانية مبحافظة
القاهرة ،مت ا�ستخدام ثالث ا�سرتاتيجيات تدريبية :احلل الإبداعي للم�شكالت ،وت�آلف
الأ�شتات ،والع�صف الذهني ،ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة مت ا�ستخدام اختبارٍ للتعبري
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ومقيا�س للتعبري الكتابي ،وثالث وحدات
الكتابي والإبداعي ،وطريقة لتقدير الدرجات،
ٍ
تدريبية متكاملة من مقرر الكتابة والن�صو�ص من واقع حمتوى اللغة العربية ،وذلك مبا يتالءم
ومتطلبات ا�سرتاتيجيات الإبداع الثالث ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من طلبة ال�صف الثاين
باحللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي ،ومت تق�سيمها �إىل �أربع جمموعات ،ثالث جمموعات جتريبية
وجمموعة �ضابطة ،ومت تطبيق االختبارات على عينة الدرا�سة تطبيق ًا قبلي ًا ،ثم جرى تدري�س
الوحدات التدريبية املتكاملة للمجموعات التجريبية الثالث ،من خالل ا�سرتاتيجيات
خمتلفة ،يف حني در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة التقليدية ،وبعد االنتهاء من التدري�س،
طبقت االختبارات على عينة الدرا�سة تطبيق ًا بعدي ًا .وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية تطبيق
اال�سرتاتيجيات الثالث يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف اللغة العربية ،وتفوق طلبة
املجموعات التجريبية الثالث على طلبة املجموعة ال�ضابطة يف هذه املهارات ،ويف مهارات
التعبري الكتابي الإبداعي.
و�أجرت اجلا�سم ( )1994درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�أثري برنامج تدريبي يف حل امل�شكالت
يف اكت�ساب خطوات حل امل�شكالت للطالب املتفوقني ،ومدى فعالية الربنامج يف تنمية
قدرات التفكري الإبداعي لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،وتكونت العينة من ( )42طالب ًا
وطالبة من طلبة ال�صف الثاين الثانوي بدولة البحرين ،وا�ستخدم يف الدرا�سة الأدوات الآتية:
مقيا�س اال�ستدالل على الأ�شكال ،واختبار الذكاء اللغوي ،ومقيا�س تقومي ال�صفات ال�سلوكية
للطلبة املتميزين ،وا�ستبيانة اختبار الزمالء بال�صف ،واختبار حل امل�شكالت �إبداعي ًا ،وبرنامج
ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت �إبداعي ًا ،وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �أن �أفراد املجموعة
التجريبية اكت�سبوا خطوات ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت �إىل جانب تنمية قدرات التفكري
الإبداعي ،وتفوق البنون يف املجموعة التجريبية على البنات يف قدرتي الطالقة والأ�صالة ومل
تظهر فروق بني اجلن�سني يف اكت�ساب خطوات حل امل�شكالت ويف قدرة املرونة.
�أما الدرا�سة التي �أجراها فليث ورنزويل وو�ستربغ (Fleith, Renzulli, & Westberg,
 )2002فقد هدف �إىل ا�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي للإبداع يف تنمية التفكري التباعدي
ومفهوم الذات لدى طلبة ال�صفوف االبتدائية يف �إجنلرتا اجلديدة ،وقد ا�شتملت العينة على
(� )8صفوف ثنائية اللغة و(� )6صفوف �أحادية اللغة ،و�ضمت ال�صفوف ثنائية اللغة طلبة
برازيليني ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ظهور حت�سن طفيف يف قدرات التفكري التباعدي
لدى املجموعات التجريبية ،تعزى ال�ستخدام برنامج الإبداع ،كما �أ�شارت املقابالت التي
�أجريت مع كل من املعلمني والطلبة �إىل ثالثة عنا�رص ت�ساعد على تو�ضيح كيفية ت�أثري الربنامج
التدريبي يف تنمية القدرة على التفكري التباعدي ومفهوم الذات ،وهذه العنا�رص هي :تطبيق
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الربنامج ،ودرجة ثنائية اللغة لدى الطلبة الربازيليني ،وال�شئون الثقافية.
�أما الدرا�سة التي �أجراها وانغ وهورنغ ( )Wang & Horng, 2002فقد هدفت �إىل
ا�ستق�صاء �أثر التدريب على احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية الإبداع والنمط املعريف على
عامل من العاملني يف �رشكة �صناعية كبرية يف تايوان ،تطوع منهم ( )71عام ً
ال
()106
ٍ
لتلقي التدريب على احلل الإبداعي للم�شكالت ،وقد ق�سموا �إىل ثالث جمموعات ،تلقت
كل جمموعة دورة تدريبية مدتها (� )12ساعة تدريبية يف حل امل�شكالت �إبداعي ًا ،متبوعة
بجل�ستني للمتابعة امتدتا عرب �سنة من الزمن ،وقد تعر�ضت املجموعات �إىل اختبار توران�س
للتفكري الإبداعي وم�ؤ�رش النمط ملايرز-بريجز ،وذلك قبل التجربة وبعد انتهائها ،وقد مت
احل�صول على متو�سط �أداء العاملني يف ال�رشكة من �إدارة ال�رشكة يف �آخر ثالث �سنوات ،ويف
ال�سنة التي تلت عملية التدريب .وبينت نتائج الدرا�سة �أن درجات العاملني على الطالقة
واملرونة ،كانت �أعلى بعد التدريب ،كما كان هنالك زيادة يف عدد العاملني الذين �صنفوا
كانب�ساطيني على م�ؤ�رش النمط ،وبعبارة �أخرى كان هنالك زيادة ملمو�سة يف عدد العاملني
م�شاريع اخلدمة احلكومية بعد االختبار القبلي ،يف حني مل يظهر مثل هذا التغيري
امل�شاركني يف
َ
لدى العاملني الذين مل ي�شاركوا يف التدريب والذين بلغ عددهم ( )35عام ً
ال.
�أما الدرا�سة التي �أجراها عبد الكرمي ( )2003فقد هدفت �إىل الك�شف عن �أثر الع�صف
الذهني ب�أ�سلوب التعلم التعاوين لبع�ض امل�شكالت البيئية الأكرث خطورة ،و�سبل عالجها �أو
احلد من �أ�رضارها على الإبداع ،وا�ستخدم فيها الأدوات التالية :ا�ستبيانة للتعرف �إىل مدى
و�ضوح مفهوم الع�صف الذهني لدى طالب جمتمع الدرا�سة ،وا�ستبيانة �أخرى لتحديد بع�ض
واختبارا للإبداع،
امل�شكالت البيئية الأكرث خطورة ،ودليل للطالب يف امل�شكالت نف�سها،
ً
وطبقت هذه الأدوات على عينة من طلبة العلوم بال�سنة الأوىل يف كلية الرتبية ب�سلطنة عمان.
وكانت �أبرز نتائج هذه الدرا�سة التفوق الن�سبي لطالب املجموعة التجريبية الثانية ،وعدم
ظهور فروق ذات داللة �إح�صائية يف املجموعة الأوىل والثالثة ،وعدم و�ضوح الفروق بني
درجات املجموعات يف اختبار الإبداع كان �أق�صاها عند م�ستوى ( )%5ل�صالح املجموعة
الثانية ،وتبني �أن هنالك �إمكانية فعلية لتنمية الإبداع من خالل تدري�س العلوم.
وقام �أبو جادو ( )2003ب�إجراء درا�سة ال�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية
احلل الإبداعي للم�شكالت (تريز) ،يف تنمية التفكري الإبداعي لدى عينة من طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،وقد مت اختيار عينة الدرا�سة من مدار�س وكالة الغوث بطريقة ق�صدية
من منطقة �شمال عمان ،كما مت اختيار مدر�ستني للطالب ومدر�ستني للطالبات بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة الختيار �أفراد العينة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة منها ،وا�ستخدم
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يف الدرا�سة �أداتني هما :برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت (تريز)
ومقيا�س توران�س للتفكري الإبداعي .وقد �أظهرت النتائج �أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية
تعزى لتطبيق الربنامج التدريبي ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،فيما مل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى للجن�س �أو للتفاعل بني الطريقة واجلن�س.
�أما الدرا�سة التي �أجراها رو�سو ( )Russo, 2004بهدف مقارنة ا�سرتاتيجيات الإبداع
واحلل الإبداعي للم�شكالت ،على الطلبة ذوي الذكاء املتو�سط واملرتفع ،فقد مت فيها تقييم
قدرات التفكري الإبداعي الآتية :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،والتو�سيع ،وقد تكونت العينة
من ( )17طالب ًا من طلبة ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س من ذوي الذكاء املرتفع ،و( )20طالب ًا
من طلبة ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س من ذوي الذكاء املتو�سط ،مت تعري�ضهم �إىل اختبارات
توران�س اللفظية وال�شكلية ،وذلك مرة قبل تطبيق الربنامج ومرة ثانية بعد التطبيق .وقد وجد
تفاع ً
ال دا ًّال �إح�صائي ًا بني الأداء ومعامل الذكاء يف الطالقة اللفظية ،فالطلبة ذوو الذكاء املرتفع،
ارتفعت درجاتهم يف االختبار البعدي مقارنة ب�أدائهم على االختبار القبلي� ،أما الطلبة ذوو
الذكاء املتو�سط فكانت درجاتهم يف االختبار القبلي مرتفعة ،ولكنها انخف�ضت يف االختبار
البعدي ،وكان هنالك تفاعل �ضعيف بني الأداء ومهارة التو�سيع ال�شكلي� ،إذ كان هنالك
ارتفاع يف الدرجات على االختبار البعدي بالن�سبة للطلبة ذوي الذكاء املتو�سط ،وانخفا�ض
يف الدرجات بالن�سبة للطلبة ذوي الذكاء املرتفع.
و�أجرت واعر ( )2005درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فعالية برنامج تدريبي للحل
الإبداعي للم�شكالت و�أثره يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي و�أ�سلوب التفكري لدي عينة
من طلبة وطالبات كلية الرتبية بالوادي اجلديد ،وتكونت عينة الدرا�سة من طلبة الفرقة الرابعة
�شعبة (اللغة العربية ،والطبيعة ،والكيمياء ،والريا�ضيات ،واللغة الإجنليزية) للعام الدرا�سي
 ،2004/2003وبلغ عددهم ( )30طالب ًا وطالب ًة من كلية الرتبية بالوادي اجلديد مبتو�سط
عمري (� )19.7سنة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج ،منها :وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف مهارات التفكري الإبداعي حلل امل�شكالت بني متو�سط درجات �أفراد املجموعة
التجريبية يف القيا�س القبلي والقيا�س البعدي بعد تطبيق الربنامج ،وعدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا بني متو�سط درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والقيا�س البعدي
يف الدرجة الكلية ملقيا�س كريتون لأ�سلوب التفكري الإبداعي ،مما ي�ؤكد �أن املهارات تنمو �أما
الأ�سلوب فيبقى ثابت ًا ن�سبي ًا ال يتغري.
�أما الدرا�سة التي قامت بها توفيق ( )2006فقد هدفت �إىل ا�ستق�صاء مدى فعالية االجتاه
نحو التعلم التعاوين الذى حتدثه مواقف التعاون بني الطلبة ،من خالل برنامج الأداء فى
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احلل الإبداعي للم�شكالت لدى طلبة كلية الرتبية بالوادي اجلديد� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة
من طلبة ال�سنة الرابعة من �شعب (اللغة العربية ،والتاريخ ،واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات،
والطبيعة ،والكيمياء) خالل العام الدرا�سى  ،2006-2005وبلغ عددهم ( )27طالب ًا
وطالبة .وقد كان من �أبرز نتائج هذه الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا فى احلل الإبداعى
للم�شكالت عند م�ستوى  0.01بني متو�سط درجات �أفراد املجموعة التجريبية فى القيا�س
القبلي والقيا�س البعدي بعد تطبيق الربنامج ،وعدم وجود فروق بني الذكور والإناث بالن�سبة
للتخ�ص�صات العلمية والأدبية على مقايي�س الدرا�سة.
والدرا�سة التي �أجرتها الفرا ( )2006هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر رواية الق�صة يف تنمية
الإبداع لدى عينة من �أطفال ال�صف الرابع ،املقي�س باختباري وليامز للتفكري الت�شعيبي ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ثالث جمموعات من الطالبات ،يف مدر�ستي البرتاء ومتا�رض بنت
وخ ِّ�ص َ�ص ْت جمموعتان منهما لتكونا جمموعتني جتريبيتني
عمرو التابعتني ملديرية عمان الأوىلُ ،
والثالثة �ضابطة ،وبعد تطبيق االختبار القبلي يف التفكري الت�شعيبي وال�شعور الت�شعيبي على
املجموعات ،خ�ضعت املجموعتان التجريبيتان مل�ستويني خمتلفني من املعاجلة القائمة على
رواية الق�صة ،ت�ستند الأوىل �إىل املزاوجة بني رواية الق�صة وع�رش من ا�سرتاتيجيات ويليامز
لتنمية الإبداع (التعبري احلد�سي ،والتمثيالت الب�رصية ،وقائمة ال�سمات ،و�أمثلة التغري،
والبحث الع�شوائي املنظم ،وحتمل الغمو�ض ،واملفارقة ،والت�شابهات ،والتعديل من �أجل
النمو ،والأ�سئلة احلثية) ،وت�ستند املعاجلة الثانية �إىل املزاوجة بني رواية الق�صة وثالث ع�رشة
ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات فور�ست لتنمية الإبداع (الدائرة الق�ص�صية ،و�سال�سل اجلمل،
و�إيجاد الق�ص�ص يف الأغاين ،وال�صورة ب�ألف كلمة ،والأمثال :حكايات حكمة بال حبكة،
واحلكاية الأحجية� :إعادة جتميع الأجزاء ،وحكايات العربة ال�شخ�صية ،وت�صميم احلبكة:
�إبداع ق�ص�ص جديدة ،والباب الأمامي :رحلة خيالية ،وو�صف حجر ،وال�سرية الذاتية لأي
�شيء جمع الق�ص�ص العائلية ،ويوم املهرجان الق�ص�صي) .وبعد انتهاء الربنامج التدريبي مت
تطبيق االختبار البعدي يف التفكري الت�شعيبي وال�شعور الت�شعيبي ،وبينت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى للمجموعة على متغريي التفكري الت�شعيبي وال�شعور الت�شعيبي
ل�صالح املجموعات التجريبية ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا على متغري التفكري الت�شعيبي بني
املجموعتني التجريبيتني ل�صالح املجموعة الثانية.
وقد هدف بري وزمال�ؤه (� )Bahr, et al., 2006إىل ا�ستق�صاء فاعلية ا�سرتاتيجية احلل
الإبداعي للم�شكالت ( )CPSعلى فرق التعلم يف املدار�س االبتدائية ،وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )24فرقة مت تخ�صي�صها ب�صورة ع�شوائية �إىل جمموعتي الدرا�سة :التجريبية التي
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تعر�ضت لال�سرتاتيجية مو�ضوع الدرا�سة ،وال�ضابطة التي تعر�ضت لال�سرتاتيجية التقليدية،
وقد مت ا�ستخدام �أدوات قيا�س نواجت العمل الفريقي ،ويف نهاية العام الدرا�سي تبني تفوق
املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة يف جميع املقايي�س ،ويف ال�سنة التالية �أجريت
درا�سة �أخرى بهدف ا�ستق�صاء �أثر طريقتني يف التدريب على ا�سرتاتيجية (� ،)CPSإذ تدربت
خم�س فرق على �أيدي �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ،وت�سع فرق �أخرى تلقت التدريب
على �أيدي موظفني يف الوزارة ،ممن تدربوا على هذه اال�سرتاتيجية ،وقد بينت النتائج �أن �أداء
املجموعتني كان متماث ً
ال.
و�أجرى �شينغ وليو و�شانغ ( )Cheng, Liu & Chang, 2007درا�سة هدفت �إىل بحث
�آثار التدري�س با�ستخدام احلل الإبداعي للم�شكالت يف الإبداع وحل امل�شكالت ،والتح�صيل
الدرا�سي يف مادة العلوم لدى تالميذ املدار�س االبتدائية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()206
طالب من ال�صف اخلام�س من (� )6شعب يف ثالث مدار�س ابتدائية يف مدينة كاو�شيونغ
يف ال�صني ،ووزعت العينة �إىل جمموعتني :جتريبية (ن= 52 ،105من الذكور ،و 53من
الإناث) ،و�ضابطة (ن= 53 ،101ذكرا و� 48أنثى) ،وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على اختبار
الإبداع ،واختبار احلل الإبداعي للم�شكالت ،واختبار املفاهيم واملعرفة العلمية ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن الطلبة يف املجموعة التجريبية كان �أدا�ؤهم �أف�ضل على الإبداع ال�شكلي ،وكفاية
حل امل�شكالت ،واختبار املعرفة العلمية ،كما بينت نتيجة متابعة االختبار (بعد �6أ�شهر من
التجربة) �أن الطلبة يف املجموعة التجريبية كان �أدا�ؤهم �أف�ضل من ال�ضابطة يف الإبداع
اللفظي ،مما يدل على دوام �أثر التدري�س.
يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة تنوع مناذج الإبداع واحلل الإبداعي للم�شكالت
امل�ستخدمة فيها ،مثل :تريز ،و( ،)CPSوالع�صف الذهني ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيات متنوعة
لتنمية الإبداع ،كما �أن غالبيتها �أجريت يف م�ؤ�س�سات تربوية ،مثل درا�سة (قناوي،)1993 ،
ودرا�سة (اجلا�سم ،)1994 ،ودرا�سة ( ،)Fleith, Renzulli & Westberg, 2002ودرا�سة
(عبد الكرمي ،)2003 ،ودرا�سة (�أبو جادو ،)2003 ،ودرا�سة ( ،)Russo, 2004ودرا�سة
(واعر ،)2006 ،و�أجري بع�ضها يف م�ؤ�س�سات و�أماكن عمل ،مثل :درا�سة (& Wang
 ،)Horng, 2002وفيما يتعلق بالدرا�سات التي �أجريت يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية فقد نفذ
بع�ضها يف املرحلة املدر�سية ،مثل :درا�سة (قناوي ،)1993 ،ودرا�سة (Fleith, Renzulli,
 ،)& Westberg, 2002ودرا�سة (�أبو جادو ،)2003 ،ودرا�سة ( ،)Russo, 2004وبع�ضها
الآخر يف الكليات اجلامعية على الطلبة الدار�سني فيها ،مثل :درا�سة (عبد الكرمي،)2003 ،
ودرا�سة (واعر ،)2005 ،وقد ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض هذه الدرا�سات يف تناولها
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م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�سا�ؤل الآتي:
ما �أثر ا�ستخدام برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية التفكري
الت�شعيبي لدى عينة من طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟

�أهداف الدرا�سة

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر توظيف برنامج يقوم على �أ�سا�س نظرية احلل الإبداعي
لأو�سبورن يف تنمية التفكري الت�شعيبي ومهاراته الفرعية (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة،
والتفا�صيل ،والعناوين).

فر�ضيات الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالة �إىل فح�ص الفر�ضية ال�صفرية الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αبني متو�سط �أداء �أفراد
املجموعة التجريبية ومتو�سط �أداء �أفراد املجموعة ال�ضابطة وذلك على كل جمال من جماالت
اختبار التفكري الت�شعيبي وعلى االختبار كام ً
ال.

�أهمية الدرا�سة

ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من كونها توفر تطبيق ًا عملي ًا ال�سرتاتيجيات احلل الإبداعي
للم�شكالت من خالل املنحى امل�ستقل عن املنهاج يف التدري�س ،كما تعمل هذه الدرا�سة على
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املرحلة الأ�سا�سية يف التعليم املدر�سي ،كما تناول بع�ضها فئات من الطلبة ،مثل الطلبة ذوي
الذكاء املرتفع �أو املتو�سط ،وفيما يتعلق باملتغري التابع امل�ستخدم يف هذه الدرا�سات ،فقد
ا�ستخدم يف كثري منها اختبارات لقيا�س مهارات التفكري الإبداعي �أو التفكري التباعدي �أو
الت�شعيبي ،مثل اختبار توران�س �أو اختبار وليامز ،ويف درا�سات �أخرى ا�ستخدمت مقايي�س
ملفهوم الذات ،وقد متيزت الدرا�سة احلالية با�ستخدامها ملقيا�س وليامز للتفكري الت�شعيبي
لقيا�س �أثر برنامج م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت وفق منوذج �أو�سبورن وبارنز ،يف
الوقت الذي يالحظ فيه قلة الدرا�سات العربية التي تناولت هذا النموذج ،من هنا جاءت هذه
الدرا�سة ال�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية التفكري
الت�شعيبي لدى عينة من طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
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توجيه انتباه الطلبة وزياده فاعليتهم يف العملية التعليمية -التعلمية ،وتركيز تفكريهم ،و�صقل
مهاراتهم يف البحث عن �أدلة وبراهني ،وتف�سري املواقف و�إيجاد احللول املبدعة لها ،وزيادة
قدرتهم على �صياغة الأفكار التي تقود �إىل احللول املطلوبة.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن هذه الدرا�سة ت�ساهم يف توجيه تفكري الآباء واملربني والعاملني
�إىل �أهمية توظيف نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى
الأبناء والطلبة ،وحتديداً مهارات التفكري الإبداعي والت�شعيبي كما �أوردها فرانك وليامز.

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء ما ي�أتي :
 -1اال�سرتاتيجية التي ي�ستند �إليها الربنامج التدريبي ،وهي ا�سرتاتيجية احلل الإبداعي
للم�شكالت  CPSلأو�سبورن.
 -2امل�ستوى ال�صفي واجلن�س� ،إذ اقت�رصت هذه الدرا�سة على طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف منطقة جنوب عمان/مدر�سة �إناث نزال الإعدادية.
� -3أدوات الدرا�سة� ،إذ مت ا�ستخدام مقيا�س وليامز للتفكري الت�شعيبي ،وما حتقق له من دالالت
ال�صدق والثبات.

التعريفات الإجرائية

عرفت على النحو الآتي:
ت�ضمنت الدرا�سة جمموعة من امل�صطلحات الأ�سا�سية ،التي ّ
الربنامج التدريبي :جمموعة من اللقاءات املخططة واملنظمة واملربجمة زمني ًا ،التي بلغ عددها
�ستة ع�رش لقا ًء ،ت�ضمنت جمموعة من املواقف وامل�شكالت العامة غري االعتيادية.
تعلمي ي�ساعد على حل امل�شكالت و�إدارة التغيري ب�شكل
احلل الإبداعي للم�شكالت  :منوذج ّ
مبدع ,ويوفر جمموعة من الأدوات واخلطوات ال�سهلة اال�ستعمال ،ت�ساعد على ترجمة
الأهداف �إىل حقيقة ،ويت�ألف هذا النموذج من �ست مراحل هي� :إيجاد الفو�ضى (الأهداف)،
و�إيجاد احلقائق ،و�إيجاد امل�شكلة ،و�إيجاد الأفكار ،و�إيجاد احللول ،وقبول احلل.
التفكري الت�شعيبي :القدرة على توليد العديد من اال�ستجابات املختلفة لل�س�ؤال الواحد �أو
امل�شكلة الواحدة ,ويقا�س بالعالمة التي حت�صل عليها الطالبة على الأبعاد اخلم�سة املكونة
ملقيا�س التفكري الت�شعيبي ،وعليه كام ً
ال.
طالبات ال�صف ال�سابع :هن الطالبات اللواتي ترتاوح �أعمارهن ما بني (� )13 – 12سنة،
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة وت�صميمها

اتخذت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي ،ومت اختيار الت�صميم الآتي لها:
O2
O2

X
-

Exp. (G.): O1
Con. (G.): O1

�إذ �إن:
 :O1قيا�س قبلي لكلتا املجموعتني ،با�ستخدام ال�صورة (�أ) من اختبار التفكري الت�شعيبي.
 :O2قيا�س بعدي لكلتا املجموعتني ،با�ستخدام ال�صورة (ب) من اختبار التفكري الت�شعيبي.
 :Xاملعاجلة (الربنامج التدريبي) التي تعر�ضت لها املجموعة التجريبية.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة �إناث نزال
الإعدادية الأوىل يف مدينة عمان يف الأردن ،وعددهن  180طالبة ح�سب ت�شكيالت العام
الدرا�سي � .2007/2006أما �أفراد عينة الدرا�سة فقد تكونت من ( )60طالبة مت اختيارهن
بطريقة العينة الع�شوائية العنقودية .ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد الدرا�سة على
املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
املجموعة
جتريبية
�ضابطة
املجموع

�أدوات الدرا�سة

العدد
30
30
60

ت�ضمنت الدرا�سة �أداتني رئي�ستني هما :اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي ،وبرنامج تدريبي
ي�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت ( ،)CPSوفيما يلي تف�صيل لهما.
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ويجل�سن على مقاعد الدرا�سة يف ال�سنة ال�سابعة من عمرهن الدرا�سي يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف منطقة جنوب عمان.
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اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي
يتكون هذا االختبار من اختبارين متكافئني لقيا�س التفكري الت�شعيبي� ،إذ ت�ستخدم ال�صورة
ر�سما
(�أ) للقيا�س القبلي وال�صورة (ب) للقيا�س البعدي ،وتتكون كل �صورة من اثني ع�رش ً
مفتوحة النهاية ،يطلب من الطالب �إكمالها وو�ضع عنوان لها ،ويقي�س هذا االختبار جمموعة
مركبة من القدرات اللغوية للن�صف الأي�رس للدماغ ،والقدرات الب�رصية الإدراكية للن�صف
الأمين للدماغ ،ويعطى الطالب درجات على املجاالت الأربعة للتفكري الت�شعيبي (الطالقة،
واملرونة ،والأ�صالة ،والتفا�صيل) ،التي و�صفها ويليامز يف منوذجه النظري امل�سمى منوذج
التفاعل املعريف -العاطفي ) ،(Cognitive-Affective Modelكما يتم �إعطاء عالمة
للعناوين التي تتطلب مهارات لغوية �إبداعية ،وهذا االختبار يقي�س قدرات الإنتاج املعريف-
العاطفي الناجت عن عمل ن�صفي الدماغ الأمين والأي�رس (الفرا.)2006 ،
تطبيق اختبار وليامز وت�صحيحه يف �صورته الأ�صلية
يطبق اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي جماعي ًا لل�صف الرابع الأ�سا�سي فما فوق ،وي�ستغرق
زمن تطبيقه من  30-20دقيقة ،وتتكون كل �صورة من �صورتي االختبار من اثني ع�رش
ر�سما يطلب من الطالب �إكمالها ،ويتم تقدير عالمته على كل مهارة من مهارات التفكري
ً
الت�شعيبي وفق املعايري الآتية:
 الطالقة :تتكون درجة الطالقة من جمموع عدد الر�سومات التي يتمكن الطالب من�إكمالها� ،إذ يمُ ْ َنح الطالب عالمة على كل ر�سمة يحاول �إكمالها ،ومن ثم ف�إنه يح�صل على
اثنتي ع�رشة عالمة على االختبار كحد �أق�صى.
 املرونة :مينح الطالب عالمة على كل نقلة يف التفكري من ر�سم �إىل �آخر� ،إذ ق�سم ويليامزر�سم ينتقل من فئة �إىل �أخرى حت�صل على درجة واحدة،
املو�ضوعات املحتملة �إىل فئات ،وكل ٍ
ف�إن جاءت ر�سمتان متتاليتان مت�شابهتان يف الفئة ،ف�إن الفرد يح�صل على �صفر ،وهكذا ،ف�إن
�أعلى عالمة حمتملة هي �إحدى ع�رشة درجة.
 الأ�صالة :يح�صل الطالب الذي ير�سم خارج اخلط املمنوح له لإكمال الر�سم على عالمةواحدة ،يف حني يح�صل الطفل الذي ير�سم داخل اخلط املتاح له على درجتني� ،أما الطفل
الذي ير�سم داخل اخلط وخارجه فيح�صل على ثالث عالمات ،لأنه يعرب بذلك عن �أ�صالة يف
التفكري ،وعدم خ�ضوع للإمالءات التي يفر�ضها اخلط املر�سوم املتاح له.
 -التفا�صيل :يح�صل الطفل على ثالث عالمات �إن �أنتج ر�سم ًا ال يت�سم بالتماثل عرب �أي حمور
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اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي

مت ا�ستخراج دالالت �صدق اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي وثباته يف �صورته الأ�صلية
با�ستخدام عينة مكونة من ( )1259طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صفوف الأول �إىل الثاين ع�رش،
وبطريقة الإعادة كان معامل ثبات االختبار يف ال�ستينات ،كما بلغت معامالت ال�صدق
بداللة حمك (اختبار توران�س للتفكري الإبداعي) ل�صورتي االختبار ( )0.71و()0.76
على الرتتيب ،كما بلغ معامل ارتباط �صورتي االختبار ( )0.74وهو مقارب ملعامل ثبات
االختبار ،وقد مت تعريب هذا االختبار من قبل الفرا ( )2006وتطبيقه على طالبات ال�صف
الرابع يف مدينة عمان.

�صدق االختبار يف الدرا�سة احلالية

مت التحقق من �صدق هذا االختبار بالطرق الآتية:
�صدق املحكمني
مت عر�ض هذا االختبار على �سبعة حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال الرتبية
وعلم النف�س والقيا�س والتقومي يف اجلامعة الأردنية وكلية العلوم الرتبوية اجلامعية التابعة
لوكالة الغوث الدولية ،لإبداء الر�أي حول مدى مالءمة الفقرات للمو�ضوع ،ومالءمتها،
وو�ضوح املطلوب يف كل منها ،ومدى منا�سبتها للفئة امل�ستهدفة من �أفراد الدرا�سة ،و�أية
مالحظات �أخرى.
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ر�سما ال
يف الر�سمة داخل اخلط وخارجه ،ويحظى بقدر من التفا�صيل والتو�سعة� ،أما �إن �أنتج ً
مياثل داخل حدود اخلط فقط ف�إنه يح�صل على عالمتني ،و�إن �أنتج ال متاثل خارج اخلط فقط،
ف�إنه يح�صل على عالمة واحدة ،وباملقابل �إذا �أنتج ر�سم ًا متماث ً
ال ف�إن عالمته تكون �صفراً.
ويعد وليامز هذه الدرجات الفرعية الأربع ،تغطي وظائف الن�صف الأمين من الدماغ ،لذا
ّ
فقد قام بو�ضع عالمة فرعية خام�سة للعنوان ،لتغطية وظائف الن�صف الأي�رس للدماغ ،كما
ي�أتي:
 العناوين :يح�صل العنوان الذي ي�ضعه الطالب على ثالث عالمات �إذا كان فيه درجة منالتعقيد واخليال ،وعالمتني �إذا كان يحمل �صفة ،وعالمة واحدة �إذا كان ب�سيط ًا �أو مفرداً وال
ي�ضم �صفة.
 -العالمة الكلية للتفكري الت�شعيبي :هي جمموع هذه امل�ؤ�رشات اخلم�سة ال�سابق ذكرها.
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ال�صدق التجريبي
اختريت عينة من خارج جمتمع الدرا�سة يف مدر�سة �إناث نزال الإعدادية الأوىل لتطبيق
هذا االختبار عليها .وقد قدر عدد �أفراد هذه العينة بـ ( )30طالبة من طالبات ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي ،اللواتي مت اختيارهن ب�صورة ع�شوائية با�ستخدام �سجل �أحوال الطالبات ،ومل تظهر
�أية مالحظات �أو ا�ستف�سارات حول فقرات االختبار ب�صورة عامة.

ثبات االختبار يف الدرا�سة احلالية

للتحقق من ثبات االختبار ،مت تطبيقه على عينة ا�ستطالعية خارج عينة الدرا�سة مكونة من
( )30طالبة من طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة �إناث نزال الأعدادية الأوىل ،ثم
ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي بداللة �إح�صائيات الفقرة .ويبني اجلدول
رقم ( )2معامالت الثبات للأبعاد اخلم�سة (املهارات) املكونة لالختبار ،ولالختبار كام ً
ال
با�ستخدام هذه املعادلة.

اجلدول رقم ()2
معامالت الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا لأبعاد اختبار
التفكري الت�شعيبي ولالختبار كام ًال
البعد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
الكلي

املهارة
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
التفا�صيل
العناوين
جميع املهارات

معامل الثبات
0.80
0.86
0.89
0.85
0.69
0.87

يالحظ من جدول رقم (� )2أن معامالت الثبات للأبعاد التي يت�ضمنها اختبار وليامز
للتفكري الت�شعيبي قد تراوحت ما بني ( )0.69للبعد اخلام�س (العناوين) ،و( )0.89للبعد
الثالث (الأ�صالة) ،كما بلغ معامل الثبات لالختبار كام ًَ
ال ( ،)0.87وهذه القيم جميع ًا
مقبولة لأغرا�ض البحث العلمي.

برنامج تدريبي م�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت

تكون هذا الربنامج من �ستة ع�رش لقاء تدريبي ًا ،مت �إعدادها باالعتماد على نظرية احلل
الإبداعي للم�شكالت ( ،)CPSومت التحقق من �صدق الربنامج ،بعر�ضه على �أربعة حمكمني
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال الرتبية وعلم النف�س ،يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�إجراءات التنفيذ

مت ال�سري يف �إجراءات تنفيذ الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
 اختيار مدر�سة �إناث نزال الإعدادية الأوىل بطريقة ق�صدية. اختيار �شعبتي �صف �سابع من املدر�سة ( أ� وب) بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،وتخ�صي�ص�إحداهما ع�شوائيا بو�صفها جمموعة جتريبية والأخرى جمموعة �ضابطة ،بالتن�سيق مع مديرة
املدر�سة من �أجل �إجراءات الدرا�سة.
قبليا
 تطبيق اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي (ال�صورة �أ) على �أفراد املجموعتني بو�صفه ًقيا�سا ً
بهدف التحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ،وا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للدرجات املتحققة لطالبات املجموعتني على كل مهارة من مهارات التفكري
الت�شعيبي وعلى االختبار كام ً
ال ،ثم ا�ستخراج نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة للك�شف
عن داللة الفروق بني املتو�سطات .ويبني اجلدول رقم ( )3هذه النتائج.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجات التي حققتها طالبات
املجموعتني يف التطبيق القبلي على كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي،
وعلى االختبار كام ًال ،ونتائج اختبار (ت)
املهارة
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
التفا�صيل
العناوين
االختبار كام ًال

املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

العدد
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

املتو�سطات
احل�سابية
11.63
11.27
31.87
30.73
17.50
16.70
18.80
17.90
13.97
13.93
93.77
90.53

االنحرافات
املعيارية
0.72
1.60
4.38
4.48
3.66
4.33
4.11
4.99
3.72
4.21
10.34
12.37

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

1.15

0.258

0.99

0.326

0.77

0.443

0.76

0.449

0.03

0.974

1.10

0.277
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التابعة لوكالة الغوث الدولية ،لإبداء الر�أي حول مدى مالءمة حمتوى الربنامج التدريبي
ملو�ضوع الدرا�سة ،وللفئة امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة و�أية اقرتاحات �أخرى.
ويف �ضوء االقرتاحات والآراء التي اقرتحها املحكمون مت �إجراء بع�ض التعديالت على هذا
الربنامج وطباعته يف �صورته النهائية ،ليتم تطبيقه يف مرحلة التجريب الرئي�سة.
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يالحظ من اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى الداللة
( )≥0.05 αبني جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة ،يف التطبيق القبلي على كل مهارة
من مهارات التفكري الت�شعيبي (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،والتفا�صيل ،والعناوين) ،وعلى
االختبار كام ً
ال� ،أي �أن املجموعتني متكافئتان.
 تطبيق الربنامج التدريبي على �أفراد املجموعة التجريبية على مدى �ست ع�رشة جل�سة. تطبيق اختبار وليامز للتفكري الت�شعيبي (ال�صورة ب) ،على �أفراد املجموعتني بو�صفهمقيا�سا بعديًا.
ً

متغريات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية-:
 -1املتغري امل�ستقل :الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت ،وله م�ستويان
هما :التعر�ض للربنامج التدريبي ،وعدم التعر�ض له.
 -2املتغري التابع :التفكري الت�شعيبي ،مبهاراته اخلم�س :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة،
والتفا�صيل ،والعناوين.
 -3املتغري ال�ضابط :ال�صف (ال�سابع) ،واجلن�س (الإناث).

املعاجلة الإح�صائية

الختبار فر�ضية الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطالبات على كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي ،وعلى االختبار كام ً
ال ،ثم ا�ستخرجت
نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،للك�شف عن داللة الفروق بني املتو�سطات.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

ن�صت فر�ضية الدرا�سة على ما ي�أتي“ :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (α
 )≥0.05بني متو�سط �أداء �أفراد املجموعة التجريبية ،ومتو�سط �أداء �أفراد املجموعة ال�ضابطة،
وذلك على كل جمال من جماالت اختبار التفكري الت�شعيبي ،وعلى االختبار كام ً
ال”.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
للدرجات املتحققة لطالبات املجموعتني على كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي،
وعلى االختبار كام ً
ال ،ثم ا�ستخرجت نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،للك�شف عن
داللة الفروق بني املتو�سطات .ويبني اجلدول رقم ( )4هذه النتائج.
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املهارة
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
التفا�صيل
العناوين
االختبار
كام ًال

املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

العدد
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

* :ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≥ α

املتو�سطات
احل�سابية
11.97
11.27
49.67
30.70
29.07
16.97
29.97
18.37
26.13
14.33
146.80
91.63

االنحرافات
املعيارية
0.18
1.60
5.63
4.48
2.27
4.27
1.63
5.40
2.10
4.16
6.76
12.45

*2.39

م�ستوى
الداللة

مربع �إيتا

0.024

0.09

*14.43

0.001

0.78

*13.70

0.001

0.76

*11.27

0.001

0.69

*13.87

0.001

0.77

*21.33

0.001

0.89

قيمة ت

يالحظ من جدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()≥0.05 α
بني متو�سط �أداء �أفراد املجموعة التجريبية ،ومتو�سط �أداء �أفراد املجموعة ال�ضابطة ،وذلك
على كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي ،وعلى االختبار كام ً
ال ،فقد بلغت قيمة (ت)
لداللة الفرق بني متو�سطات املجموعتني على مهارات التفكري الت�شعيبي ،كما ي�أتي على
الرتتيب ،13.87 ،11.27 ،13.70 ،14.43 ،2.39 :وهي ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (� ،)≥0.05 αأما قيمة (ت) لداللة الفروق بني متو�سطات املجموعتني على
االختبار كام ً
ال ،فقد بلغت ( ،)21.33وهي ذات داللة �إح�صائية على امل�ستوى نف�سه.
لذا ،ف�إننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية" توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )≥0.05 αبني متو�سط �أداء �أفراد املجموعة التجريبية ،ومتو�سط �أداء
�أفراد املجموعة ال�ضابطة ،وذلك على كل جمال من جماالت اختبار التفكري الت�شعيبي ،وعلى
االختبار كام ً
ال".
وملعرفة اجتاه هذه الفروق بني املتو�سطات يالحظ من جدول رقم (� )4أن املتو�سطات
احل�سابية لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية� ،أكرب منها لدرجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة،
مما يعني �أن هذه الفروق هي ل�صالح املجموعة التجريبية� .أي �أن هنالك �أثراً للربنامج التدريبي
امل�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت ،يف تنمية التفكري الت�شعيبي ومهاراته اخلم�س.

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجات التي حققتها طالبات
املجموعتني يف التطبيق البعدي على كل مهارة من مهارات التفكري
لت�شعيبي ،وعلى االختبار كام ًال ونتائج اختبار (ت)
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وقد بلغت قيمة حجم الأثر با�ستخدام مربع �إيتا على االختبار كام ً
ال ( ،)0.89وهي قيمة
مرتفعة ومنا�سبة� ،أي �أن ما يقارب من  %89من التباين يف �أداء الطالبات على اختبار التفكري
الت�شعيبي بني املجموعتني يعزى �إىل تطبيق الربنامج التدريبي ،وقد كانت قيمة مربع �إيتا على
كل مهارة من مهارات التفكري الت�شعيبي منا�سبة ومقبولة وتدعم هذه النتيجة.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة� ،إىل �أن الربنامج امل�ستخدم يف احلل الإبداعي للم�شكالت
ي�شكل �أ�سلوب ًا فاع ً
ال للتفكري اجلماعي �أو الفردي يف حل كثري من امل�شكالت العلمية واحلياتية
املختلفة ،بق�صد زيادة القدرات والعمليات الذهنية ،فمن خالل املراحل املختلفة التي مير بها
منوذج احلل الإبداعي للم�شكالت ،يالحظ �أنه ي�شجع الفرد على جمع �أكرب قدر ممكن من
املعلومات املتنوعة ذات العالقة ،وفح�صها ،وتدقيقها ،وتقدمي �أف�ضل االحتماالت املمكنة
حلل امل�شكلة ،والو�صول �إىل احلل املالئم ،وكل ذلك ين�سجم مع مهارات التفكري الت�شعيبي
التي يقي�سها اختبار وليامز ،كما �أن عملية ت�أجيل �إ�صدار الأحكام على الأفكار التي قدمتها
الطالبات خالل تطبيق الربنامج� ،ساهم يف ت�شجيعهن على تقدمي �أكرب عدد من الأفكار
وتدفقها.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن تعريف الطالبات بامل�شكالت املرتبطة بحياتهن املدر�سية
واملجتمعية ومناق�شتها بطريقة مف�صلة� ،ساهم يف تنمية الأبنية املعرفية له�ؤالء الطالبات،
ومكنهن من الإملام باجلوانب املختلفة لهذه امل�شكالت ،ومهد الطريق لإعطاء حلول جديدة
و�أ�صيلة ،وعزز لديهن الرغبة يف اخلروج عن الأطر التقليدية يف التفكري ،وهذا يتواءم �إىل حد
ما مع مفهوم التفكري الت�شعيبي ومهاراته ،كما �أن تعدد االجتاهات التي تعاملت فيها الطالبات
مع م�شكلة معينة �أدت بال�رضورة �إىل وفرة يف عدد اال�ستجابات وتنوع يف فئاتها ،الأمر الذي
زاد من احتمال ظهور املزيد من اال�ستجابات الأ�صيلة .وكل هذا �ساهم يف فتح الطريق �أمام
قدراتهن الإبداعية للتطور والنماء من خالل تفاعلهن مع الأن�شطة واملهمات التي ت�ضمنها
هذا الربنامج التدريبي.
ومن جهة �أخرى فقد �أثارت اجلل�سات التدريبية التي نفذ خاللها الربنامج دافعية الطالبات
ال درا�سي ًا كام ً
ورغبتهن يف تعلم املزيد ،وا�ستغرقت فرتة التطبيق ف�ص ً
ال طبقت فيه �ست ع�رشة
جل�سة .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من قناوي ( ،)1993التي تو�صلت
�إىل فاعلية تطبيق ا�سرتاتيجيات احلل الإبداعي للم�شكالت ،وت�آلف الأ�شتات ،والع�صف
الذهني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف اللغة العربية ،وتفوق طلبة املجموعات
التجريبية الثالث على طلبة املجموعة ال�ضابطة يف هذه املهارات ،ويف مهارات التعبري
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اال�ستنتاجات والتو�صيات

ويف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يالحظ وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للربنامج التدريبي
امل�ستند �إىل احلل الإبداعي للم�شكالت يف تنمية التفكري الت�شعيبي ومهاراته الفرعية ،لذا،
ميكن تقدمي بع�ض التو�صيات ،مثل:
 -1توظيف ا�سرتاتيجيات احلل الإبداعي للم�شكالت لطلبة املراحل الدرا�سية املختلفة.
 -2حث الطلبة على البحث عن حلول جديدة و�أ�صيلة للم�شكالت التي تواجههم.
� -3إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول هذه اال�سرتاتيجية على مادة درا�سية مقررة يدر�سها
الطلبة ،وعلى عينة من الطلبة الذكور ،وعلى عينة من الطلبة املوهوبني.
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الكتابي الإبداعي ،كما تتفق مع نتائج درا�سة فليث وزمالئه ( ،)Fleith et al., 2002التي
تو�صلت �إىل ظهور حت�سن طفيف يف قدرات التفكري التباعدي لدى املجموعات التجريبية
تعزى ال�ستخدام برنامج الإبداع ،ودرا�سة وانغ وهورنغ ( ،)Wang & Horng, 2002التي
بينت �أن درجات العاملني على الطالقة واملرونة ،كانت �أعلى بعد تعر�ضهم للتدريب على
برنامج احلل الإبداعي للم�شكالت.
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فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�سرحي يف تدري�س الدرا�سات
االجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة
عمان يف التح�صيل واالجتاه نحو املادة
د� .سعود �سليمان النبهاين
كلية العلوم التطبيقية
وزارة التعليم العايل– �سلطنة عمان
امللخ�ص
يهدف البحث احلايل �إىل الك�شف عن فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل يف تنمية التح�صيل
الدرا�سي واالجتاه نحو املادة لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
ولتحقيق �أهداف البحث ،مت بناء اختبار حت�صيلي ومقيا�س لالجتاه نحو املادة .وقد تكونت
عينة البحث من ( )12طالبا وطالبة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،مت اختيارهم وفق
الطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،ومت تق�سيمهم �إىل جمموعات �ضابطة و�أخرى جتريبية ،وك�شفت
نتائج البحث عن فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي
واالجتاه نحو املادة ،وكان ذلك ل�صالح الإناث.
الكلمات املفتاحية :طريقة التمثيل امل�رسحي ،مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،التح�صيل الدرا�سي،
االجتاه نحو املادة.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/2/15 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/2/9 :م
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Efficiency of Using Theatrical Method in Teaching Social Studies
at Sixth Grade, Basic Education in the Sultanate of Oman
and its Effects on Achievement and Subject Orientation
Dr. Saud S. AL-Nabhani
College of Applied Sciences
Nizwa– Sultanate of Oman

Abstract
The current research aims to highlight the efficiency of using theatrical
methods in teaching social studies at sixth grade, Basic Education in the Sultanate of Oman and its effects on achievement and subject orientation. To
achieve the objectives of the research and answer its questions, the researcher
prepared an achievement test that aimed to demonstrate the efficiency of using
theatrical methods in developing educational achievement. The test consisted
of (20) multiple choice questions. To further consolidate the objectives of the
research, the researcher prepared a measure of subject orientation that aimed
to highlight the effects of using theatrical methods in developing the students’
orientation towards the subject of social studies. In its final form, this measure
consisted of (20) statements and three responses for each according to the
tripartite scale. These measures have been subjected to veracity and stability
procedures. As far as the sample is concerned, it consisted of (120) students
half of them males and the other half females. The findings of the research
pointed out that there was a statistically significant difference in developing
achievement and subject orientation between the students in the experimental
group who studied by using theatrical methods and those of control group who
studied according to the traditional methodology. The first group did better.
According to gender, there was also a statistically significant difference in
favor of the female students of the experimental group.
Key words: academic achievement, basic education, theatrical method, subject attitude.
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فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�سرحي يف تدري�س الدرا�سات
االجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة
عمان يف التح�صيل واالجتاه نحو املادة
د� .سعود �سليمان النبهاين
كلية العلوم التطبيقية
وزارة التعليم العايل– �سلطنة عمان

املقدمة

ت�سري العملية التعليمية وفق �إطار يقوم على البحث والتطوير ،من �أجل الو�صول �إىل
�أف�ضل الطرق والأ�ساليب التدري�سية ،التي تكون �أكرث ديناميكية و�سهولة يف م�ساعدة املتعلم
على الفهم واال�ستيعاب الهادف للمادة العلمية املقدمة �إليه ،وذلك من �أجل بناء �شخ�صيته
و�إك�سابها القدرات واملهارات املطلوبة (.)Holden, 1981
ولهذا فقد كان للتقدم الكبري يف جمال العلوم الرتبوية والنف�سية �أثر وا�ضح يف عملية
التدري�س ،لكونها عملية ت�سعى �إىل حتقيق الأهداف الرتبوية يف كافة املراحل التعليمية،
وكان من مظاهر هذا التقدم االهتمام با�سرتاتيجيات وطرق التدري�س ،وابتكار العديد منها
(الغبي�سي.)2001 ،
لقد نادى العديد من القائمني علـى العملية الرتبويـة ب�رضورة تبنـي �أفكار واجتاهات
ومداخل وطرائق تدري�سية جديدة ،تعتمد علـى �إيجابية املتعلم ون�شاطه ،وجتعله حموراً للعملية
التعليمية /التعلمية ب�أكملها ،في�صبح املتعلم م�شارك ًا وم�ساهم ًا فـي املـوقف التعليمي /التعلمي،
ولهذا جاء التعليم املم�رسح ليعلن �سقوط الثالوث التقليدي يف العملية التعليميـة (املعلم امللقن،
والكتاب املدر�سي م�صدر املعرفة الوحيد ،وال�سبورة التي تقدم امللخ�ص للمتعلم) ،من خالل
و�ضـع املناهـج الدرا�سيـة يف قالب م�رسحي يعتمد على التمثيل ،ب�شكـل يك�سبها احليويـة
واحلركة ،وتقبل املعلومات (عفانة واللوح.)2008 ،
فمعرفة الإن�سان بالتمثيل والتعبري الدرامي قدمية قدم الإن�سان نف�سه ،ولهذا ميكن القول ب�أن
الإن�سان ممثل بطبعه ،فالطفل ال�صغري يقوم بحركات متثيلية ي�ستهدف من ورائها جذب انتباه
الكبار ،وانتزاع �ضحكاتهم ،وي�ستمر يف ممار�سة هذا ال�سلوك يف جميع مراحل منوه املختلفة،
ليتمكن من �أداء كافة الأدوار االجتماعية التي يتوقعها منه املجتمع (القر�شي.)2001 ،
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وت�أتي �أهمية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف التدري�س من كونها مدخ ً
ال م� ًؤثرا وفعا ًال
يف تو�صيل املعلومات �إىل املتعلم ،فهـي طريقـة تتيـح الفر�ص �أمامـه ليعرب عن �إمكاناته اجل�سمية
واحلركية والعقلية ،من خالل �أداء عمـل يثري اهتمامـه ،وجت�سيد حمتوى املنهاج الدرا�سي
ب�شكل يجعله �أكرث و�ضوح ًا وقدرة على الفهم واال�ستيعاب واال�سرتجـاع ،لأنـها ارتبطـت
بخربة عا�شها املتعلم يف �إطار م�رسحي (.)Lewis & Rainer, 2005
فامل�رسحيات التمثيلية هي “و�سط تربوي تعليمي يتيح الفر�صة للطلبـة من �أجـل التعمـق
بفعاليـة وب�شكـل علمـي يف املادة التعليمية املقدمة �إليهم من خالل املنهاج املدر�سي” (Robert,
ثم
 .)1982, p 15وهي تب�سيط وا�ضح ملواقف حياتية طبيعية ،يحياها الفرد يف املجتمع ،ومن ّ
ت�ساعد املتعلم على عملية التعبري عن م�شاعره الداخليـة ،وانفعاالتـه جتـاه امل�شكـالت املثـارة
فـي املواقف التعليمية  /التعلمية داخل غرفة ال�صف (.)Goodman, 1999
وتختلف �أ�شكال امل�رسحيات التعليمية امل�ستخدمة فـي التعليـم املم�سـرح ،باختالف
الأهداف التعليمية ،وحمتوى املنـاهج الدرا�سيـة وتنـوع مو�ضوعاتـها ،كمـا تختلف باختالف
املرحلة العمرية للتالميذ .ولهذا تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم طريقة التمثيل
امل�رسحي يف العملية التعليمية (عفانة واللوح.)2008 ،
فقد عرفها �شحاته (� ،2000ص  )210ب�أنها�“ :إعادة تنظيم حمتوى املنهاج املدر�سي
وطريقة التدري�س يف �شكل مواقف حوارية طبيعية ،يقوم فيها التالميذ بتمثيل الأدوار التي
يت�ألف منها املوقف التعليمي اجلديد؛ ال�ستيعاب املادة التعليمية وتف�سريها لتحقيق �أهداف
املنهاج املدر�سي”.
كما تعرف ب�أنها“ :و�ضع املناهج الدرا�سية يف قالب م�رسحي ،من خالل جت�سيد املواقف
والأحداث التي تت�ضمنها ،ومتثيلها يف مكان خم�ص�ص” (اللقاين واجلمل� ،2003 ،ص
.)262
�أما ح�سني (� ،2005ص  ،)109فيعرفها ب�أنها�“ :إعادة تقدمي املو�ضوع التعليمي ب�شكل
مبا�رش من خالل و�ضعه يف خربة حياتية ،و�صياغته يف قالب م�رسحي ،لتقدميه �إىل املتعلمني
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،يف �إطار من عنا�رص الفن امل�رسحي ،بهدف حتقيق مزيد من الفهم
والتف�سري”.
ويعرفها عفانة واللوح� ،2008( ,ص  )20ب�أنها “اخلروج باملواد الدرا�سية من املجاالت
ال�ضيقة واملحدودة �إىل �صورة متحركة مما يجعلها �أكرث حيوية و�إقناع ًا ،ب�شكل يي�رس فهمها
ور�سوخها يف الأذهان ،ويحقق اخلربة املبا�رشة �سواء للم�ؤدي �أو املتلقي ،عن طريق حتويل
املادة العلمية من كالم نظري �إىل فعل حركي ،يي�رس فهم املادة ويثبتها يف �أذهان املتعلمني”.
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ولكي حتقق طريقة التمثيل امل�رسحي �أثراً تربوي ًا �إيجابي ًا كما هو خمطط له ،ال بد من ا�شرتاك
عدد من العنا�رص من �أهمها :احلبكة ،والبناء امل�رسحي ،وال�رصاع ،والعقدة ،وال�شخ�صيات،
واحلوار ،مع عدد من العنا�رص املكملة للعمل امل�رسحي ،فكل هذه العنا�رص تتكامل مع بع�ضها
منذ بداية الأحداث مروراً بالعقدة ،ثم و� ً
صوال �إىل احلل (.)Plastow, 1996
وترى النقيب (� )2002أن امل�رسحية التعليمية هي متثيل ال�شيء ،ولي�ست هي ال�شيء
احلقيقي نف�سه ،ف�إنها وجدت من �أجل حتقيق �أهداف تعليمية  /تعلمية حمددة� ،أي �أنها عملية
تربوية يتم من خاللها تقم�ص لل�شخ�صيات ،ومتثيل للأدوار ،وتنفيذ للأحداث التي ت�ضمنها
املنهاج الدرا�سي حتقيق ًا لأهدافها التعليمية.
ويذكر كل من ال�رسيع وبدير ( )1993جمموعة من املوا�صفات الأ�سا�سية لأي م�رسحية
تعليمية جيدة ،منها �أن تكون امل�رسحية مفهومة جلميع الطلبة ،و�أن تتميز باللون واحلركة
امل�سلية ،و�أن تدخل يف العقدة مبا�رشة ،مع توافر عنا�رص الت�شويق ،كما يجب �أن تكون
امل�رسحية حمركة مل�شاعر الطلبة و�أحا�سي�سهم ،مع وجود عن�رص الفكاهة والطرافة ،م�ؤكدة على
�رضورة متيزها بنهاية عادلة يتم فيها توزيع العقاب والثواب ،كما ي�شرتط يف ن�ص امل�رسحية
العبارات املوجزة ،اخلالية من الإطناب اململ والإيجاز املخل ،و�أن تكون احلوارات طبيعية
ومقنعة.
وينبغـي �أن يت�ضمـن الن�ص امل�رسحي �أي�ض ًا �سمات الو�ضوح والقوة ،واجلمال يف ال�صياغة
اللغوية ،وو�ضوح الأفكـار وترابطها ،وب�ساطة �أ�سلوب طرح العبارات ،وقوته يف املثريات
من �أجل �إيقاظ �أحا�سي�س الطلبة وجذب انتباههم ،مع الت�أكيد على مراعاة م�ستوى الطلبة
اللغوي والفكري ،ودرجة قدرتهم على الأداء ،حيث يف�ضل �أ ّال تطول فقرات امل�رسحية و�أ ّال
تكون عباراتها معقدة (�أبو اخلري،
.)1988
ِ
وتعد غرفة ال�صف هي املكان املنا�سب لتنفيذ طريقة التمثيل امل�رسحي ،بل هي املكان
الأن�سب الذي يجب على املعلم ا�ستغالله عند تقدمي امل�رسحيات التعليمية ،وذلك الرتباطه
باملادة الدرا�سية ،ولكونه املكان الذي يتلقي فيه الطلبة املعارف والقيم واالجتاهات وخمتلف
اخلربات ،ولذلك على املعلم عند ا�ستخدامه لطريقة التمثيل امل�رسحي �أن ي�ستفيد من كل جزء
من �أجزاء حجرة ال�صف ،لتتحول غرفة ال�صف ب�إبداع املعلم م�رسح ًا م�صغراً (& Shurgot
.)Owens, 2005
ونتيجة لطبيعة التعليم القائم على التمثيل امل�رسحـي وفل�سفتـه الرتبويـة ،يرى �شريون
(� )Sherwin, 2006أن طريقة التمثيـل امل�رسحي فـي التدري�س هـي طريقـة تعمـل علـى تنمية
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العمل التعاوين بني املتعلمني الذي يعد من �أهم الأهداف التي ت�سعى الدرا�سات االجتماعية
�إىل حتقيقها ،كما �أنهـا طريقـة ت�ساهـم فـي التقليل من م�شكلـة الفروق الفردية بني الطلبة.
وي�ؤكد ذلك ما �أو�ضحه فيلدمان ( )Feldman, 1986من �أن طـرق التدري�س التـي تفعل البعد
اجلماعي يف التعلم؛ هي طرق تعني املعلم يف التغلب على م�شكلة الفروق الفردية بني الطلبـة،
من خالل ما تغر�سه يف نفو�سهم من جتان�س و�ألفة وحمبة.
وعليه ،ميكن القول �إنّ مادة الدرا�سات االجتماعيـة بحكم حمتواهـا التعليمـي و�أهدافها
الرتبوية تعد وثيقة ال�صلة بطريقة التمثيل امل�رسحـي ،لأنها طريقـة منا�سبـة وبدرجـة كبرية فـي
حتقيـق �أهدافها ،بل �إنها تتنا�سب مع طبيعتها القائمة علـى االنفتاح و�سعيها يف حتقيق التفاعـل
الإيجابـي بني الطلبة (القاعود وعوين.)1996 ،
فالدرا�سات االجتماعية تعمل على متكني الطلبة من احلوار اجلاري يف �أي مناق�شة هادفة،
لأنها مادة ت�سعى �إىل تنمية القدرات العقلية لدى املتعلم ،التي جتعله قادراً على تطبيق املعرفة
النظرية وحتويلها �إىل �سلوك حقيقي (الرب�ضي.)2007 ،
ويرى جريبر ولد�ستون (� )Gerber & Lidstone, 1996أن طريقة التمثيل امل�رسحي من
الطرق التدري�سية احلديثة التي �أثبتت فاعليتها يف تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة يف مادة
الدرا�سات االجتماعية وغريها من املواد الدرا�سية الأخرى ،وفـي خمتلف املراحل الدرا�سية،
وهذا ما �أكدته درا�سة كل من القاعود وعوين ( )1996التي ا�ستهدفت الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام طريقة التمثيل يف حت�صيل طالب ال�صف اخلام�س واجتاهاتهم نحو البيئـة فـي مبحث
الرتبية االجتماعية بالأردن� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )268طالب ًا ،مت تق�سيمهم �إىل
جمموعتني �إحداهما �ضابطة تعلمت وفق الطريقة االعتيادية ،والثانية جتريبية در�ست با�ستخدام
طريقة التمثيل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف تنمية التح�صيل
واالجتاه نحو البيئة ل�صالح طريقة التمثيل مقارنة بالطريقة التقليدية.
كما ي�ؤكد على ذلك �أي�ض ًا النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة الغول ( )1997التي هدفت
تعرف �أثر ا�ستخدام الدراما امل�رسحية يف �إك�ساب طلبة ال�صف العا�رش بع�ض مفاهيم الرتبية
طالبا وطالبة ،ق�سمهم الغول
الفنية واحتفاظهم بها ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من (ً )131
�إىل جمموعتني :جتريبية در�ست با�ستخدام طريقة الدراما امل�رسحية ،و�ضابطة در�ست با�ستخدام
الطريقة االعتيادية ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الطريقتني
ل�صالح طريقة الدراما المٍ �رسحية ،يف حني مل تك�شف النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
تعزى ملتغري اجلن�س �أو التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.

103

فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�سرحي يف تدري�س

104

د� .سعود النبهاين

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

وقد �أكد مف�ضي ( )2000على فاعلية طريقة التمثيل امل�رسحي �أي�ض ًا ،من خالل درا�سته
التي هدف �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام الدراما التعليمية يف تنمية حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع
لبع�ض مفاهيم الرتبية الإ�سالمية� ،إذ ت�ألفت عينته الدرا�سية من ( )136طالب ًا وطالبة ،ق�سمهم
مف�ضي �إىل جمموعتني الأوىل جتريبية در�ست وفق الأ�سلوب الدرامي التعليمي ،والثانية �ضابطة
در�ست وفق الطريقة االعتيادية ،وك�شفت النتائج عن تفوق طلبة املجموعة التجريبية يف
التح�صيل الدرا�سي لكال اجلن�سني.
ويف الدرا�سة التي �أجراها فرين�سلر ( )Fernsler, 2003والتي ا�ستهدفت التعرف �إىل �أثر
ا�ستخدام طريقة الدراما امل�رسحية يف حت�صيل طلبة الدرا�سات االجتماعية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،مت الت�أكيد على الأثر الإيجابي لطريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي،
حيث ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )30طالب ًا يف ال�صف الثالث ،ق�سمهم �إىل جمموعتني:
جتريبية در�ست با�ستخدام الدراما امل�رسحية ،و�ضابطة در�ست وفق الطريقة االعتيادية،
وك�شفت النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني طلبة املجموعتني يف التح�صيل ،ل�صالح
طلبة املجموعة التجريبية على االختبار التح�صيلي املعد لذلك.
كما �أكد باردون ( )Pardun, 2004يف الدرا�سة التي ا�ستق�صى من خاللها دور الدراما
التعليمية يف تطوير �إدراك طلبة ال�صف اخلام�س لبع�ض املفاهيم االجتماعية كالقمع،
واال�ضطهاد ،والعنف  ...وغريها على فاعلية طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل
الدرا�سي ،حيث تكونت العينة من ( )30طالب ًا وزعهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني جتريبية در�ست
با�ستخدام طريقة الدراما التعليمية ،و�ضابطة در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية ،وتو�صلت
النتائج �إىل �أن الدراما التعليمية تزيد من وعي الطلبة ،و�إدراكهم للمفاهيم االجتماعية.
ويتفق هيالت ( )2006مع جميع الباحثني على فاعلية طريقة التمثيل امل�رسحي يف درا�سته
التي �إجراها يف الأردن ،والتي ا�ستهدفت ا�ستق�صاء فاعلية ا�ستخدام طريقة التمثيل الدرامي
للمادة التعليمية يف حت�صيل طلبة ال�صف الرابع يف مبحث الرتبية االجتماعية مقارنة بالطريقة
التقليدية� ،إذ طبقت الدرا�سة على عينة مكونه من ( )208من الطالب موزعني يف �سبع
جمموعات مت اختيارهم ع�شوائي ًا� ،إذ ا�شتملت املجموعة التجريبية على ( )180طالب ًا وطالبة
طالبا وطالبة در�سوا
در�سوا بطريقة التمثيل الدرامي ،واملجموعة ال�ضابطة تكونت من (ً )69
بالطريقة التقليدية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التح�صيل الدرا�سي ل�صالح
طلبة املجموعة التجريبية.
ولكون طريقة التمثيل امل�رسحي تعتمد يف �أ�سا�سها على احلوار واملناق�شة بني املمثلني ،ف�إن
�شارب ( )Sharpe, 2001يرى �أن للحوار يف بنية امل�رسحية التعليمية �أهمية كبرية ،فهو مبثابة
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ينظر الكثري من املهتمني يف جمال الرتبية وعلم النف�س �إىل �أن م�رسحة املناهج الدرا�سية
وتفعيلها من خالل طريقة التمثيل امل�رسحي هو اجتاه تربوي حديث له مربراته الرتبوية ،لأنه
ي�ساعد املتعلم يف حتقيق اخلربة املبا�رشة ،ويبعث احلياة يف املناهج الدرا�سية ،فينقل الطلبة
من اال�ستظهار �إىل املعاي�شة ،ولهذا ي�سهل على الطلبة ا�ستيعاب املحتوى العلمي للمناهج
الدرا�سية ،لأن �أ�سلوب تقدميه يتميز بالت�شويق وحتبيب املادة العلمية يف نفو�س الطلبة (القر�شي،
.)2001
ولهذا توالت دعوات الباحثني ب�رضورة تفعيل طريقة التمثيل امل�رسحي يف العملية التعليمية
(القاعود و عوين1996 ،؛ والغول1997 ،؛ ومف�ضي2000 ،؛ هيالت2006 ،؛ Harvey
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ن�سيجها الذي تقوم عليه ،لأنه ي�ضفي عليها قيمتها الأدبية ،وتت�ضح �صورته من خالل �أداء
الطلبة داخل غرفة ال�صف ،وما ي�صاحبه من حركات ونربات �أ�صوات ،ويعرب احلوار عن
انفعاالت ال�شخ�صية يف حاالتها املختلفة ،يف الر�ضا والغ�ضب ،يف احلزن وال�سعادة ويف
كل احلاالت ،وهي جميعها حاالت تعمل على تنمية اجتاهات الطلبة نحو موقف �سلوكي
حمدد.
وي�ؤكد عفانة و اللوح ( )2008على �أن معظم الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة �أثر طريقة
التمثيل امل�رسحي يف اجتاهات الطلبة قد �أثبتت فاعليتها يف تنمية االجتاهات الإيجابية نحو
املعلم واملادة الدرا�سية ،ونحو املدر�سة ،والزمالء يف غرفة ال�صف ،مما انعك�س على معدالت
الإجناز التي حققوها.
وي�ؤيد ذلك درا�سة كل من هاريف وتوين ( )Harvey & Tony, 2000التي ا�ستهدف
التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الدراما املم�رسحة يف اجتاهات الطلبة نحو مر�ض الإيدز يف جنوب
�أفريقيا� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )1008طالب وطالبة ،ق�سموا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني
�إحداهما جتريبية قدمت لها معلومات عن الأيدز على هيئة م�شاهد درامية ،والأخرى �ضابطة
�أعطيت معلومات مكتوبة ب�شكل عادي .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا يف منو اجتاهات الطلبة وكان ذلك ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
ونتيجة ملا �سبق ،يحاول هذا البحث الك�شف عن فعاليـة ا�ستخـدام طريقة التمثيل امل�رسحي
يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية بال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي فـي �سلطنة عمان يف التح�صيل
واالجتاه نحو املادة ،من خالل �إعادة �صياغة حمـتوى وحـدة درا�سية مبا يتنا�سب مع هذه
الطريقة التدري�سية.
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 )Miller, 2006 ;Fernsler, 2003; Pardun, 2004 & Tony, 2000لقدرتها الرتبوية
على االرتقاء بامل�ستويات التح�صيلية لدى الطلبة ،ولفاعليتها يف تنمية اجتاهاتهم الإيجابية،
وهذا ما ي�ؤكده توملين�سون (� )Tomlinson, 2001إذ يرى �أن طريقة التمثيل امل�رسحي ت�سهم
م�ساهمة فاعلة يف �إك�ساب املتعلم م�ضامني املنهاج املدر�سي ،املعرفية ،واملهارية ،والوجدانية،
ب�أ�سلوب �سهل ومي�رس ،ويحقق النمو املتكامل للمتعلم ،من خالل �إ�شباع حاجاته النف�سية
واالجتماعية والعلمية.
وا�ستجابة لذلك �شهدت الكثري من دول العامل خالل ال�سنوات الأخرية تطورات �إيجابية
عديدة يف توظيف طريقة التمثيل امل�رسحي يف العملية التعليمية� ،إذ ي�شري حممود ()2004
�إىل �إهتمام الكثري من الدول الأجنبية ك�أمريكا و�إجنلرتا وفرن�سا ورو�سيا بتفعيل طريقة التمثيل
امل�رسحي يف خمتلف املواقف ال�صفية ،كما مت �إعادة �صياغة الكثري من مناهجها الدرا�سية بحيث
�أ�صبح التمثيل هو �أ�سلوب تقدميها للمتعلم.
ومن خالل هذه االهتمامات العاملية واملحلية الداعية �إىل �رضورة تفعيل طريقة التمثيل
امل�رسحي يف عملية التدري�س ،من �أجل تطوير العمل التعليمي والرتبوي يف املجتمعات،
جاءت حماولة هذه الدرا�سة يف تقدمي دليل جتريبي لفعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي
يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية وتنمية االجتاهات نحو املادة لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،وقد عزز هذه املحاولة ندرة الدرا�سات ال�سابقة (ح�سب علم
الباحث) يف املجتمع العماين.

�أهداف الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 تعرف �أثر طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�سالأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
 الك�شف عن فعالية طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية اجتاه طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سييف �سلطنة عمان نحو مادة الدرا�سات االجتماعية.

�أ�سئلة الدرا�سة

ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما فعالية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي واالجتاه نحو مادة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية من الأمور الآتية:
 ا�ستجابتها ملا نادى به املربون عامة ،والباحثون يف جمال طرق التدري�س خا�صة ،من �رضورةابتكار �أ�ساليب تدري�سية جديدة تثري اهتمام الطلبة ،وتهيئ لهم فر�ص العمل اجلماعي والتعاون
امل�ستمر.
 اتفاقها مع توجيهات وزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان الرامية �إىل ت�شجيع معلميومعلمات مرحلة التعليم الأ�سا�سي على ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب تدري�سية حديثة ،تف ّعل من
دور املتعلم ،وجتعله يقوم بدور �إيجابي ن�شط.
 تقدميها مثا ًال �إجرائيا لكيفية ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف جمال تدري�س الدرا�ساتاالجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي ،الأمر الذي قد يفيد املهتمني والقائمني على هذا ال�ش�أن
يف دائرة تطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
 ندرة البحوث والدرا�سات التي تناولت �أثر طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيلواالجتاه نحو املواد الـدرا�سية ،يف خمتلف املراحل التعليمية يف �سلطنة عمان ،وبنا ًء على ذلك
يعد هذا البحث الأول من نوعه – على حد علم الباحث – يف ال�سلطنة.

حمددات الدرا�سة

ميكن تعميم نتائج الدرا�سة احلالية يف �ضوء املحددات الآتية:
 تقت�رص الدرا�سة احلالية على طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي مبدار�س املنطقة الداخلية يف�سلطنة عمان يف مادة الدرا�سات االجتماعية.
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الدرا�سات االجتماعية لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ال�س�ؤاالن الفرعيان الآتيان:
 .1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف متو�سطات
درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة الدرا�سات االجتماعية على االختبار ككل
تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف متو�سطات
اجتاهات طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان نحو املادة ككل تعزى ملتغري طريقة
التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟
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 طبق الباحث يف درا�سته اختباراً حت�صيلي ًا ومقيا�س اجتاهات نحو مادة الدرا�سات االجتماعية،وعليه ف�إن تعميم نتائج الدرا�سة �سيتوقف على مدى توافر دالالت ال�صدق والثبات فيهما.
 -مت تطبيق البحث احلايل على نهاية الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2008/2007م.

م�صطلحات الدرا�سة

طريقة التمثيل امل�سرحي :جمموعة من الإجراءات املنظمة ،يتم من خاللها حتويل املحتوى
العلمي ملنهاج الدرا�سات االجتماعية بال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي على �شكل �أدوار م�رسحية
ت�أخذ �أ�سلوب املواقف احلوارية ،يقوم الطلبة بتمثيلها داخل غرفة ال�صف .وي�شتمل كل موقف
متثيلي على خم�سة عنا�رص رئي�سة هي� :أهداف امل�رسحية ،وحمتواها ،و�إجراءات مناق�شتها مع
الطلبة ،ثم جمموعة من الأن�شطة التعلمية ،و�أخرياً �أ�سئلة التقومي.
مرحلة التعليم الأ�سا�سي :املرحلة الدرا�سية التي متتد من ال�صف الأول الأ�سا�سي وحتى نهاية
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
التح�صيل الدرا�سي :هو جمموع الدرجات التي يح�صل عليها طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
يف �سلطنة عمان يف االختبار التح�صيلي املعد من قبل الباحث لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة.
االجتاه نحو املادة :هو ر�أي الطلبة الذي يعربون من خالله عن درجة حبهم �أو كرههم ملادة
الدرا�سات االجتماعية ومو�ضوعاتها املختلفة ،وذلك من خالل الدرجات التي يح�صلون
عليها على مقيا�س االجتاهات الذي �أعده الباحث.

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

�صممت الدرا�سة احلالية وفق املنهج التجريبي� ،إذ ق�سم الباحث الطلبة عينة الدرا�سة �إىل
جمموعتني �إحداهما �ضابطة در�ست وفق الطريقة املعتادة ،والأخرى جتريبية در�ست با�ستخدام
طريقة التمثيل امل�رسحي ،ولكون الدرا�سة احلالية تهدف �إىل الك�شف عن فعالية ا�ستخدام
طريقة التمثيل امل�رسحي يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة
عمان يف التح�صيل واالجتاه نحو املادة ،ف�إن املتغريات امل�ستقلة فيها هي:
 -1طريقة التدري�س ولها م�ستويان ،هما( :طريقة التمثيل امل�رسحي ،والطريقة االعتيادية).
 -2اجلن�س وله فئتان ،هما( :ذكور ،و�إناث).
�أما املتغريات التابعة فهي :التح�صيل الدرا�سي يف مادة الدرا�سات االجتماعية وتنمية االجتاه
نحو مادة الدرا�سات االجتماعية.
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جمتمع الدرا�سة

عينة الدرا�سة

تكونت عينة البحث من ( )120طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف
مدار�س التعليم الأ�سا�سي باملنطقة الداخلية يف �سلطنة عمان� ،إذ مت اختيارهم با�ستخدام
طالبا وطالبة
الطريقة الع�شوائية .منهم ( )60طالب ًا وطالبة مثلوا املجموعة ال�ضابطة ،و(ً )60
�شكلوا املجموعة التجريبية ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري
اجلن�س.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري اجلن�س
املجموعات
املجموعات ال�ضابطة
املجموعات التجريبية
الإجمايل

الذكور
30
30
60

اجلن�س

الإناث
30
30
60

املجموع
60
60
120

الوحدة الدرا�سية املعاد �صياغتها مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رسحي-:
قام الباحث ب�إعادة �صياغة وحدة درا�سية كاملة من كتاب الدرا�سات االجتماعية بال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي مبا يتنا�سب وطريقة التمثيل امل�رسحي� ،إذ ا�شتملت الوحدة على ()14
م�رسحية تعليمية ،مع جمموعة من الأن�شطة التعليمية  /التعلمية ،وقد ا�ستغرق تدري�س هذه
الوحدة �ستة �أ�سابيع كاملة ،و�سارت عملية �إعادة �صياغة هذه الوحدة وفق ًا للخطوات الآتية:
 حتديد الأهداف العامة للوحدة املقرتحة. حتديد الأهداف التعلمية لكل م�رسحية. حتديد �إجراءات مناق�شة كل م�رسحية داخل غرفة ال�صف. �إعداد جمموعة من الأن�شطة التعليمية التعلمية لكل م�رسحية تعليمية. اقرتاح جمموعة من �أ�سئلة التقومي. ظهور الوحدة الدرا�سية املعاد �صياغتها مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رسحي يف �صورتهااملبدئية.
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدار�س املنطقة
الداخلية يف �سلطنة عمان البالغ عددهم ( )4674طالب ًا وطالبة ،منهم ( )2454من الذكور،
و( )2220من الإناث.
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 عر�ض الوحدة الدرا�سية املعاد �صياغتها على ( )4من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم الدرا�ساتالرتبوية بكليات العلوم التطبيقية يف �سلطنة عمان ،من �أجل حتكيمها وحتديد مدى تنا�سبها مع
طريقة التمثيل امل�رسحي.
 الو�صول �إىل ال�صورة النهائية للوحدة الدرا�سية املعاد �صياغتها وفق طريقة التمثيلامل�رسحي.

�أدوات الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث الأداتني الآتيتني:
( )1االختبار التح�صيلي:
قام الباحث ببناء اختبار حت�صلي يف �ضوء م�ضامني الوحدة الدرا�سية املحددة� ،إذ تكون
االختبار من (� )20س�ؤا ًال مو�ضوعي ًا من منط االختيار من متعدد ،وذلك بهدف تعرف فعالية
طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف
�سلطنة عمان .وبعد التحقق من �صدقه املنطقي بو�ساطة عر�ضه على جمموعة من املحكمني
واخلرباء املخت�صني يف جمال املناهج وطرق التدري�س ،وجمال القيا�س والتقومي قام الباحث
بتطبيقه و�إعادة تطبيقه على جمموعة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي من خارج عينة الدرا�سة
بلغ عددهم ( )30طالبة ،بفا�صل زمني قدره �أ�سبوعان ،من �أجل ح�ساب ثبات االختبار� ،إذ
بلغت قيمة معامل الثبات ( ،)0.82كما ح�سب الثبات �أي�ض ًا با�ستخدام معامل كرونباخ
كاف لأغرا�ض الدرا�سة .كذلك مت
�ألفا الذي بلغت قيمته ( ،)0.79وكال القيمتني م�ؤ�رش ٍ
ح�ساب معامالت ال�صعوبة وال�سهولة والتمييز لكل �س�ؤال يف االختبار ،وقد تراوحت قيم
معامالت ال�صعوبة بني ( ،)0.77-0.26وقيم القدرة على التمييز بني (،)0.80-0.55
والقيم ال�سابقة تدل على �أن جميع �أ�سئلة االختبار جيدة من حيث �سهولتها و�صعوبتها ،و�أنها
قادرة على التمييز بني م�ستويات الطلبة.
( )2مقيا�س االجتاه نحو املادة:
من �أجل تعرف �أثر طريقة التمثيل امل�رسحـي فـي تنمية اجتاه طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
نحو مادة الدرا�سات االجتماعية ،قام الباحث ببناء مقـيا�س اجتاهـات يحقق غر�ض البحث
تكون من ( )20فقرة ،يقابل كـل فقرة ثالث ا�ستجابات علـى ال�سلم التدريجي الثالثي:
(�أوافق – غري مت�أكد – ال �أوافق).
ثم قام الباحث بعر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على جمموعة من املخت�صني يف جمال
املناهج وطرق التدري�س ،ويف جمال القيا�س والتقومي وذلك من �أجل تعرف �صدق املحكمني،
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�ضبط جتربة الدرا�سة

قام الباحث ب�ضبط جتربته البحثية يف حدود الإمكانات املتاحة ،ويتمثل ذلك يف مراعاة
كون املعلم الذي يدر�س طلبة املجموعة التجريبية هو نف�سه الذي يدر�س طلبة املجموعة
ال�ضابطة ،كما روعي كون تدري�س ح�ص�ص املجموعات متنوع ًا وموزع ًا ب�شكل مقبول تربوي ًا
على جميع الف�صول .وت�أكد الباحث من �أن جميع الطلبة متقاربون يف الأعمار ،و�أن جميع
الف�صول مزودة بامل�ستوى نف�سه من املتطلبات التدري�سية املادية كالتكييف والإ�ضاءة وغريها،
كما قام الباحث ب�ضبط زمن تطبيق �أدوات الدرا�سة على جميع املجموعات ،كما ت�أكد
الباحث من تكاف�ؤ املجموعات ،من خالل تطبيق �أدوات الدرا�سة على الطلبة قبل درا�سة
الوحدة املقرتحة ،وتبني �أن جميع املجموعات متكافئة على االختبار التح�صيلي ومقيا�س
االجتاه نحو املادة.

�إجراءات التنفيذ

مت تنفيذ هذه الدرا�سة وفق ًا للخطوات الآتية:
 االطالع على الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة ،والأدب النظري املت�صل بالدرا�سة احلالية. �إعادة �صياغة حمتوى الوحدة اخلام�سة من كتاب الدرا�سات االجتماعية لل�صف ال�ساد�سالأ�سا�سي يف �سلطنة عمان مبا يتنا�سب مع طريقة التمثيل امل�رسحي ،وحتكيمها من قبل جمموعة
من املخت�صني.
 �إعداد اختبار حت�صيلي يف حمتوى الوحدة الدرا�سية مكون من (� )20س�ؤا ًال من منط االختيارمن متعدد ثم ح�ساب �صدقه وثباته.
 بناء مقيا�س اجتاهات نحو مادة الدرا�سات االجتماعية من خالل طريقة التدري�س امل�رسحي؛مكون من ( )20فقرة ،على �شكل عبارات تقريرية يقابلها ثالث ا�ستجابات على مقيا�س
ثالثي التدريج ،ثم مت التحقق من �صدقه وثباته.
 -حتديد جمتمع البحث وعينته.
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�إذ �أ�شار �أغلب املحكمني �إىل �أن املقيا�س يتنا�سب مع الهدف الذي �أعد من �أجله ،كما �أنه
يتنا�سب مع امل�ستوى العمري والعقلي لطلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ثم طبقه الباحث على
( )30طالبة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي من خارج عينة الدرا�سة ،من �أجل ح�ساب
ثباته با�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وقد بلغت قيمة معامل
الثبات ( ،)0.78وهي م�ؤ�رش م�شجع ال�ستخدام املقيا�س للهدف الذي �أعد من �أجله.
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 اختيار ( )60طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي باملنطقة الداخلية يف �سلطنةعمان ليمثلوا املجموعة التجريبية التي �ستدر�س وفق طريقة التمثيل امل�رسحي ،و( )60طالب ًا
وطالبة من امل�ستوى نف�سه ليمثلوا طلبة املجموعة ال�ضابطة ،الذين �سيدر�سون الوحدة نف�سها
ولكن بالطرق االعتيادية.
 الت�أكد من تكاف�ؤ الطلبة يف املجموعات ال�ضابطة والتجريبية ،ومت ذلك من خالل تطبيقاالختبار التح�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو املادة تطبيق ًا قبليا على الطلبة.
 تدريب املعلمني امل�شاركني يف تنفيذ جتربة الدرا�سة ،من �أجل �إك�سابهم الكيفية املنا�سبةوال�صحيحة يف التدري�س وفق طريقة التمثيل امل�رسحي.
 تدري�س الوحدة الدرا�سية املختارة وفق طريقة التمثيل امل�رسحي لطلبة املجموعتنيالتجريبيتني ،ووفق الطريقة االعتيادية لطلبة املجموعتني ال�ضابطتني.
 متابعة تطبيق جتربة البحث عن طريق التوا�صل امل�ستمر بني الباحث وميدان التطبيق. تطبيق �أدوات الدرا�سة على جميع الطلبة يف املجموعات ال�ضابطة والتجريبية. جمع البيانات ومعاجلتها �إح�صائي ًا ،ثم مناق�شتها وتف�سريها. -التو�صل �إىل جمموعة من التو�صيات واملقرتحات البحثية.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة؛ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،لأداء
الطلبة على االختبار التح�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو املادة ،كما مت ح�ساب حتليل التباين
الثنائي من �أجل التحقق من داللة الفروق الظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الطلبة يف كل من :االختبار التح�صيلي ،ومقيا�س االجتاه نحو املادة.

عر�ض نتائج الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة فاعلية طريقة التمثيل امل�رسحي يف تدري�س الدرا�سات
االجتماعية يف التح�صيل واالجتاه نحو املادة .وفيما يلي عر�ض للنتائج التي �أ�سفرت عنها
الدرا�سة يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة ومتغرييها-:
�أو ًال :عر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول
الذي ين�ص على :هل توجد فـروق ذات داللـة �إح�صائيـة عند م�ستوى داللة ()0.05 ≤ α
يف متو�سطات درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة الدرا�سات االجتماعية على
االختبار ككل تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتح�صيل الطلبة على االختبار
ككل ،ح�سب طريقة التدري�س واجلن�س
طريقة التدري�س
الطريقة االعتيادية
التمثيل امل�سرحي
الكلي

اجلن�س
ذكر
�أنثى
الكلي
ذكر
�أنثى
الكلي
ذكر
�أنثى
الكلي

العدد
30
30
60
30
30
60
60
60
120

املتو�سط احل�سابي
27.00
28.27
27.63
33.93
37.40
35.67
30.47
32.83
31.65

االنحراف املعياري
6.64
5.03
5.87
3.81
2.04
3.50
6.40
5.97
6.28

يتبني من اجلدول رقم ( )2وجـود فـروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة باختبار
التح�صيل ككـل وبهـدف التحقق من داللـة هذه الفروق الظاهرية ،مت �إجراء حتليل التباين
الثنائي ( )ANOVA Way Towعلى االختبار التح�صيلي ككل ح�سب طريقة التدري�س
واجلن�س والتفاعل بينهما ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الثنائي لالختبار التح�صيلي ككل ح�سب طريقة
التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما
م�صدر التباين
طريقة التدري�س
اجلن�س
طريقة التدري�س × اجلن�س
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
1936.033
168.033
36.300
2552.933
4693.300

* دال �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ))α ≤ 0.05

درجة
احلرية
1
1
1
116
119

متو�سط
املربعات
1936.033
168.033
36.300
22.008

قيمة ف
املح�سوبة
87.969
7.635
1.649

الداللة
الإح�صائية
*0.000
*0.007
0.202

الداللة
العملية
0.431
0.062
0.014

يتبني من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )≤ 0.05يف حت�صيل الطلبة على االختبار التح�صيلي ككل يعزى ملتغري طريقة التدري�س،
ول�صالح الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
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لغر�ض الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء الطلبة على االختبار التح�صيلي ككل ،ح�سب طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل
بينهما ،واجلدول رقم ( )2يبني ذلك:
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( ،)35.67مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( )27.63للطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الطريقة
االعتيادية .كما ت�شري الداللة العملية �إىل �أن ( )% 43.1من التباين يف حت�صيل الطلبة فـي مادة
الدرا�سات االجتماعية عائد للتباين يف طريقة التدري�س.
كما يتبني من اجلدول رقم (� )3أي�ض ًا وجود فـروق ذات داللـة �إح�صـائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≤ 0.05يف حت�صيل الطلبة على االختبار ككل يعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح
الإناث مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)32.83مقابل متو�سط ح�سابي قدره ( )30.47للذكور.
كما تبني الداللة العملية �أن ( )%7من التباين يف حت�صيل الطلبة يف مادة الدرا�سات االجتماعية
عائد للتباين يف متغري اجلن�س.
ويبني اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≤ 0.05
يف حت�صيل الطلبة على االختبار ككل يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
ثاني ًا :عر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين
الذي ين�ص علـى هـل توجد فروق ذات داللـة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05 ≤ α
يف متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان نحو املادة ككل
تعزى ملتغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو املادة ككل ،ح�سب طريقة التدري�س واجلن�س
والتفاعل بينهما ،واجلدول رقم ( )4يبني ذلك:

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س
االجتاه نحو املادة وفق متغري طريقة التدري�س واجلن�س
طريقة التدري�س
الطريقة االعتيادية
التمثيل امل�سرحي
الكلي

اجلن�س
ذكر
�أنثى
الكلي
ذكر
�أنثى
الكلي
ذكر
�أنثى
الكلي

العدد
30
30
60
30
30
60
60
60
120

املتو�سط احل�سابي
1.87
2.18
2.02
2.25
2.60
2.42
2.06
2.39
2.22

االنحراف املعياري
0.12
0.30
0.28
0.06
0.20
0.23
0.21
0.33
0.32
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اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الثنائي ال�ستجابات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو املادة
وفق متغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما
م�صدر التباين
طريقة التدري�س
اجلن�س
طريقة التدري�س × اجلن�س
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
4.800
3.234
0.008
4.243
12.28492

درجة
احلرية
1
1
1
116
119

متو�سط
املربعات
4.800
3.234
0.008
0.037

قيمة ف
املح�سوبة
131.243
88.427
0.228

الداللة
الإح�صائية
*0.000
*0.000
0.634

الداللة
العملية
0.531
0.433
0.002

* ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ))α ≤ 0.05

يتبني من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05 ≤ αيف اال�ستجابات على مقيا�س االجتاه نحو املادة يعزى ملتغري طريقة
التدري�س ،ول�صالح الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي ،مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)2.42مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( )2.02للطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الطريقة
االعتيادية .كما تبني الداللة العملية �أن ( )%53.1من التباين يف اجتاه الطلبة نحو املادة عائد
للتباين يف طريقة التدري�س.
ويو�ضح اجلدول رقم (� )5أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف اال�ستجابات على مقيا�س االجتاه نحو املادة يعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح
الإناث مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.39مقابل متو�سط ح�سابي بلغ ( )2.06للذكور .كما
تو�ضح الداللة العملية �أن ( )%43.3من التباين يف اجتاه الطلبة نحو املادة عائد للتباين يف
متغري اجلن�س.
كما يتبني من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللـة �إح�صائيـة عند م�ستـوى الداللـة
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو املادة يعزى للتفاعل بني طريقة
التدري�س واجلن�س.

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

يتبني من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة
با�ستجابات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو املادة .وبهدف التحقق من داللة هذه الفروق
الظاهرية ،مت �إجراء حتليل التباين الثنائي ( )ANOVA Way Towعلى مقيا�س االجتاه نحو
املادة وفق متغري طريقة التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما ،كما يف اجلدول رقم (.)5
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ك�شفت نتائج البحث التـي تو�ضحها اجلـداول ( )2و( )3و( )4و( )5عن وجـود فروق
دالة �إح�صائي ًا بني طلبة املجموعـة ال�ضابطـة الـذين در�سـوا با�ستخدام الطريقة االعتيادية ،وبني
طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل
الدرا�سي ،وكان ذلك ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام طريقة التمثيل
امل�رسحي ،وقد اتفقت نتائج هذا البحث مـع تلك النتائـج التـي تو�صلت �إليها درا�سة كل من:
(القاعود وعوين1996 ،؛ الغول1997 ،؛ مف�ضي2000 ،؛ ;2000, Harvey & Tony
. )Fernsler, 2003; Pardum, 2004
كما ك�شفت النتائج عن تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام طريقة
التمثيل امل�رسحي مقارنة بطلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا با�ستخدام الطريقة االعتيادية
يف تنمية االجتاه نحو املادة الدرا�سية ،وبهذا تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كل من:
(القاعود وعوين1996 ،؛ عفانة واللواح ،)2008 ،التي بينت �أن هناك �أثراً دا ًال �إح�صائي ًا
يف تنمية اجتاهات الطلبة يعود �إىل طريقة التمثيل امل�رسحي.
وعموم ًا ميكن �أن تعزى فاعلية طريقة التمثيل امل�رسحي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي واالجتاه
نحو مادة الدرا�سات االجتماعية �إىل �سبب �أو �أكرث من الأ�سباب الآتية:
 -1عامل اجلدية واالجنذاب الذي متيزت به طريقة التمثيـل امل�رسحـي� ،إذ �ساهمت يف زيادة
ثم االحتفاظ بها م�ستقب ً
ال ،وي�ؤكد ذلك كل من
التفاعل بني املتعلم واملادة الدرا�سية ،ومن َّ
(هيالت2006 ،؛ Morris, 2001؛  ،)Sherwin, 2006ال �سيما �أن الطالـب ال ُعمانـي غري
معتـاد علـى التعلم وفق طريقة التمثيل امل�رسحي.
 -2ما تتميز به طريقة التمثيل امل�رسحي من قدرة عالية على ربط العملية التعليمية  /التعلمية
باملمار�سة العملية ،التي حتول اخلربة املعنوية �إىل عمليات حم�سو�سة ،ب�شكل ي�سهم يف بقاء �أثر
التعلم ملدة �أطول ،والقدرة على توظيفه لفرتة زمنية �أطول ،وي�ؤكد ذلك كل من( :القاعود
وعوين1996 ،؛ .)Sharpe, 2001
 -3قدرة طريقة التمثيل امل�رسحي على تفعيل دور املتعلم يف العملية التعليمية� ،إذ جتعله
مركز االهتمام ،وحموره الأ�سا�سي ،مما يعني م�شاركته يف عملية التعلم يف و�سط تربوي يت�سم
باملرح واال�ستمتاع ،وي�ؤكد ذلك ما تو�صل �إليه (هيالت2006 ،؛ عفانة واللواح2008 ،؛
.)Sharpe, 2001
م�رسح تربوي
 -4تتميز طريقـة التمثيل امل�رسحـي بقـدرة عالية علـى حتـويل غرفة ال�صف �إىل
ٍ
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تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
 تفعيل ا�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية مبختلفال�صفوف الدرا�سية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
 الت�أكيد على �رضورة ا�ستخدام �أنواع خمتلفة من امل�رسحيات التعليمية يف املواقف ال�صفيةمثل( :متثيل الأدوار ،واملواقف التمثيلية ،وامل�شكالت االجتماعية ،واال�ستعرا�ض التاريخي،
وم�رسح الدمى والعرائ�س ،وغريها).
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ثم يك�سبه الكثري من املعارف التي
م�صغر ،يجذب الطالـب وي�شوقـه لعمليـة التعلم ،ومن َّ
تنميه علمي ًا ،وي�ؤيد ذلك كل من.)Plastow, 1996; Shurgot & Owens, 2005 ( :
� -5إ�سهام طريقة التمثيل امل�رسحـي وبفعـالية فـي �إك�سـاب املتعلم امل�ضامني املعرفية واملهارية
والوجدانية للمنهـاج الرتبـوي ب�أ�سلـوب �سـهل ومي�سـر ،ب�شكل ي�ضمن حتقيق النمو
املتكامل للمتعلم من خالل �إ�شباع حاجاتـه النف�سية واالجتماعيـة والعلمية ،وهذا ما �أكده
(.)Tomlinson, 2001
كما �أظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة
املجموعة التجريبية يف تنمية التح�صيل الدرا�سي واالجتاه نحو املادة وفق متغري اجلن�س ل�صالح
الإناث ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �سبب �أو �أكرث من الأ�سباب الآتية:
 -1ما تتميز به الطالبات من قدرات عالية يف ا�ستخدام ال�صوت وحركات اجل�سم وتعابري
الوجه مقارنة بالطلبة الذكور ،وي�ؤكد ذلك ما �أ�شار �إليه (.)Chambers, 2007
 -2الطالقة اللفظية العالية لدى الإناث ،وقدرتهن على التعبري ،وي�ؤيد ذلك (Sharpe,
 .)2001ال�سيما �أن طريقة التمثيل امل�رسحي تقوم يف �أ�سا�سها على املحادثة ،وتعتمد الطالقة
والقدرة على التعبري.
 -3تنا�سب طريقة التمثيل امل�رسحي مع ميول الطالبات نحو اللعب ،ونزوعهن نحو اخلروج
من التقليدية يف التعلم (عفانة واللواح.)2008 ،
 -4طابع االهتمام ال�شديد الذي تتميز به املعلمات مقارنة باملعلمني ،الذي انعك�س �إيجابي ًا
على الطالبات ،ال�سيما يف تطبيق كل ما هو �إيجابي وجديد ،ويدلل على ذلك ما �أو�ضحه
النقيب .)2002( ،ولكون طريقة التمثيل امل�رسحي جديدة على الطالبات ،فقد حظيت
باهتمام املعلمة وت�شجيع الطالبات على التعلم والفهم وفقها.
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 االهتمام بعقد دورات وور�ش تدريبية ملعلمي الدرا�سات االجتماعية يف مرحلة التعليمالأ�سا�سي يف �سلطنة عمان حول التدري�س با�ستخدام طريقة التمثيل امل�رسحي.
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة تقدير طلبة اجلامعات الأردنية لأهمية م�سببات
العنف الطالبي ذات العالقة ببيئة اجلامعات الأردنية و�سيا�ساتها و�إداراتها ،مت �إعداد �أداة
طالب وطالبة من امللتحقني
خا�صة للدرا�سة ،وتطبيقها على عينة ع�شوائية بلغت 2100
ٍ
بالدرا�سة يف جميع اجلامعات الأردنية يف العام الدرا�سي . 2008-2007
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي ما ي�أتي:
� -1أن �أعلى درجات الأهمية كانت للم�سببات الآتية على التوايل“ :عدم امل�ساواة يف تطبيق
التعليمات اجلامعية” ،و“قلة فر�ص االلتقاء بعمداء �شئون الطلبة”�“ ،سيا�سة القبول التي
ت�ضطر الطلبة لاللتحاق بتخ�ص�صات ال يرغبون يف درا�ستها”.
 -2كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا تبعا لنوع اجلامعة ( حكومية/
خا�صة) ومعرفة الطلبة بنظام العقوبات ،ومل ت�رش النتائج �إىل وجود فروق تبعا ملوقع
اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :العنف ،طلبة اجلامعات الأردنية ،البيئة اجلامعية� ،سيا�سيات اجلامعات
و�إداراتها.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/3/28 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/12/23 :م
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Importance Degree of University Environment, Policies
and Management as Violence Causes in Jordanian
Universities Students: Correlated Survey
Dr. Safa N. AL-Shweihat
School of Applied Natural Sciences
German-Jordanian University

Abstract
This study aimed to identify the degree of importance degree of: university
environment, policies and management as causes of violence from students’
point of in Jordanian universities. A special questionnaire was prepared and
applied on a random sample of 2100 attendants for the academic year 20072008 in all Jordanian universities .Statistical analysis results were represented
below:
1. The most causes of student’s violence degree were: Absence equality in applying university laws and rules, university’s acceptance policy that restricts
student’s academic field and, lack of proper interaction with the deanship
councilors.
2. The results varied depending on the type of the university (Public/ Private),
and the student’s awareness of punishment rules, and no variations depending
on the location of the university were extant.
Key words: violence, Jordanian universities students, university environment, university policies and management.
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املقدمة

�أهم ما مييز عمل امل�ؤ�س�سات الرتبوية عن غريها من م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى الت�أكيد على
احلرية والتفكري امل�ستقل والقدرة على املخالفة يف الر�أي والبحث عن احلقيقة والإ�ضافة �إليها
وااللتزام بد�ستور خلقي يحكم عمليات البحث والدرا�سة .ومن امل�ؤكد �أن النظام الرتبوي
كفيل بتغيري �شكل �أي جمتمع وتطويره ،ولكن احلقيقة �أن مهمته يف جمتمع ت�سوده التحديات
املختلفة هي حمايته والإبقاء عليه ومن امل�ؤكد �أن لل�سلوك العدواين �آثاره وتداعياته ال�سلبية
على جميع �أطراف العملية التعليمية وعلى حق الطالب يف التعلم يف مناخ �آمن بال خوف.
ً
ملحوظا ملمار�سة �أنواع
وبدخول الربع الأخري من القرن الع�رشين ،لوحظ �أن هناك ازديا ًدا
خمتلفة من العنف من قبل فئة من طلبة اجلامعات الأردنية .ومن امل�ؤكد �أن دالالت تكرار
العنف املرتكب من قبل الطالب وا�ستمرار ذلك ،دليل على بدايات م�شكلة �أمنية واجتماعية
�شكلت قناعات متزايدة لدى الأفراد و�صناع القرار يف الأردن �إىل �أن اجلامعات الأردنية
تعاين من م�شكالت �شبابية متنوعة وهي �إىل حد ما مقلقة وت�ستدعي التدخل من قبل الباحثني
و�أ�صحاب ال�ش�أن يف اجلامعات واملجتمع .
يف حني مييل عدد من املفكرين االجتماعيني �إىل ح�رص العنف يف �إطار الأفعال الفيزيقية
التي ت�ؤدي �إىل �أ�رضار مادية يف الأ�شخا�ص �أو املمتلكات ،مييل بع�ضهم الآخر العتبار العنف
خا�صية من خ�صائ�ص النوع الإن�ساين مت�أ�صلة يف طبيعته البيولوجية ،وهناك فريق ثالث ينظر
للعنف على �أنه خا�صية ثقافية ت�شجعه بع�ض الثقافات وتقاومه ثقافات �أخرى (كال�سرت،
وغو�شيه .)1985 ،
ومن ناحية �أخرى ينظر للعنف باعتباره كل فعل ميثل تدخ ً
ال خطرياً يف حرية الآخر
وحرمانه من التفكري والر�أي والتقرير ،وحتويل الآخر �إىل و�سيلة �أو �أداة لتحقيق �أهدافه دون
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�أن يعامله كع�ضو حر كفء (زحالوي .)1985 ،ومهما تعددت وجهات النظر يف تعريف
يقر على �أنه �سلوك ال عقالين ،م�ؤذٍ  ،غري مت�سامح.
مفهوم العنف � ،إال �أن اجلميع ُّ
ويرى ديبورا (� )Deborah, 1997أن العنف املدر�سي ومن ثم العنف بني طالب اجلامعة
يكون نتيجة ات�صال معقد بني العديد من عوامل املخاطرة ،وال يوجد عامل واحد ي�ؤثر ب�شكل
تام يف �سلوك الطالب ،فكل عامل له القدرة على امل�شاركة يف �سلوك العنف �سواء كان هذا
منتميا �إىل البيئة الأ�رسية �أو املدر�سية .و �أكدت
العامل �شخ�صيا �أو اجتماعيا �أو اقت�صاديا �أو
ً
درا�سة (تانيا) و�آخرين ( )Tania, et al., 2003على وجود عالقة بني �سمات ال�شخ�صية
و�سلوك ال�شغب يف املدار�س .وعن تداعيات العنف ي�ؤكد (�شابيل) ورفاقه (Chappell,
� )et al., 2004أن ال�شغب  Bullingبني طالب الكليات و�أ�ساتذتهم ميثل امتداداً ل�سلوك
ال�شغب يف املرحلة الثانوية وما قبلها ،و�أن لـه انعكا�ساته ال�سلبية على ال�صحة النف�سية للطالب
على املدى البعيد ،وهو ما يعنى فيما بعد ارتباط العنف ب�سمات �شخ�صية الطالب .ويتعر�ض
طالب اجلامعة �إىل �أنواع �شتى من العدوان والعنف التي يكون لها نتائج �سلبية ج�سمي ًا وانفعالي ًا
واجتماعي ًا و�أكادميي ًا ،حيث تعر�ض كلية �سنى  Sunyيف بروكبورت  Brockportيف تقريرها
ال�صادر يف يونيو  2005قائمة من ال�سلوكيات العدوانية التي متار�س يف حرم اجلامعة ت�شمل
ما يلي� :صفع  ،و�رضب ،وم�سك ،ودفع �شخ�ص ما ،والت�سبب يف حدوث جروح ج�سدية
ل�شخ�ص �آخر اغت�صاب فرد ،واختطاف فرد ،والقتل ،وتهديد �شخ�ص ما �أو عائلته �أو �رشكا�ؤه،
والأ�رضار العمد �أو حتطيم �أو تهديد بال�رضب� ،أو التهديد با�ستخدام ر�سائل الهاتف � SMSأو
ر�سائل الربيد الإلكرتوين� ،أو التخويف �أو �إجبار �أحد العاملني �أو الطالب على ممار�سة �أفعال
خاطئة ت�ؤثر يف م�صالح الكلية ،واملتابعة املتكررة وامل�ستمرة واخلبيثة ل�شخ�ص �آخر ت�ؤدى �إىل
�شعوره باخلوف� ،أو الإ�ساءة اللفظية وامل�ضايقة� ،أو ارتكاب �أفعال مرتبطة بالتحر�ش والإ�ساءة
اجلن�سية �أو ممار�سة �سلوكيات جترح �شخ�صا �آخر �أو ت�ؤذي ملكيته واالمتالك �أو اال�ستخدام
غري امل�رشوع وغري املالئم للأ�سلحة النارية �أو �أي �أدوات �أخرى تعد خطرا يف حرم اجلامعة.
) .(Suny, 2005وحول حجم م�شكلة العنف ميكن القول �إنّ تقديرات �سلوكيات العنف
يف حرم اجلامعة تتبتني بتباين التعريفات امل�ستخدمة مل�صطلح العنف وطرق جمع البيانات
ومناهج البحث امل�ستخدمة ،وعلى �أح�سن الظروف وطبق ًا لتقرير �ضحايا العنف من طالب
اجلامعة الذي �أعده ٌّ
كل من بوم ،وكالو�س ) (Baum & Klaus, 2005يف وا�شنطن عن الفرتة
التي امتدت من عام  1995حتى عام  2002من �أن �أعداد الطالب ال�ضحايا الذين ترتاوح
�أعمارهم بني � 24 -18سنة تقرتب من ن�صف مليون طالب �سنوي ًا (� 479ألف) وعلى الرغم
من �أن معدل العنف بني الطالب خالل هذه ال�سنوات ال�سبع كان �أقل من معدله بني غري
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الدار�سني يف املرحلة العمرية نف�سها.كما تختلف معدالت العنف باختالف املجتمعات عرب
العامل ،ومدى اهتمامها بامل�شكلة ففي �إح�صاء �أجراه �إكيبا ) (Akiba, 2002ل�سبع وثالثني
ثقافة ،جاءت ا�سرتاليا يف املركز الأول من حيث معدل العدوان اللفظي للطالب على
املعلمني بن�سبة ( ،)٪45.7وتبعها الدامنارك ( ،)٪40.5والواليات املتحدة (،)٪36.2
والكويت ( ،)٪32.1ونيوزلندا ( ،)٪31.7وتايالند (� )٪30.5أما العدوان البدين فقد
جاءت تايالند يف املركز الأول ( ،)٪25ثم الكويت ( ،)٪22.2وكولومبيا (،)٪16.7
وكوريا (� ،)٪10.9إ�رسائيل ( ،)٪9.1ورومانيا ( .)٪6.3وال يعنى عدم ورود م�رص وكثري
من الدول العربية �ضمن هاتني القائمتني خلوهما من العنف بني طالب املدار�س واجلامعات
ولكنها قد تعني �أحد �أمرين الأول عدم وجود �إح�صاءات متعلقة بامل�شكلة نظراً لتجاهلها� ،أو
�إخفاء حقيقة امل�شكلة وعدم ن�رشها .ويف درا�سة حتليلية بعنوان “ثقافة العنف يف اليمن”� .أكد
ال�رشبجي )2006( ،وجود جملة من الثقافات ميكن �أن ت�شكل املناخ الأمثل لتنامي العنف
وال�سلوك العدواين و�أهمها الثقافات التي تت�سم فيها ال�سلطة بال�شخ�صنة وعدم امل�أ�س�سة ،التي
ت�ستند فيها العالقات االجتماعية على �أ�س�س القرابة واالنتماءات العرقية وال�ساللية والقبلية ال
على �أ�سا�س مبد�أ املواطنة.
ويف درا�سة حتليلية بعنوان العنف الطالبي يف اجلامعات ال�سودانية الأ�سباب والأمناط
والنتائج بني �سليمان ( � )2006أن العوامل امل�سببة للعنف مرتبطة بالعالقات الأفقية والر�أ�سية
داخل اجلامعة :عالقة الطالب مع بع�ضهم ببع�ض وعالقة الطالب ب�أجهزة اجلامعة املختلفة،
وتتمثل هذه العوامل يف تدنى الوعي بكيفية �إدارة ال�رصاع ،وغياب �آليات ال�رصاع الفكري
التي تعلم الطالب كيفية عر�ض الر�أي وتقبل الر�أي الآخر .وغياب الأجهزة النقابية للطالب
وبخا�صة االحتادات الطالبية لفرتات طويلة ،وغياب الأن�شطة الطالبية ،والفراغ الذي يعي�شه
الطالب داخل اجلامعة نتيجة �ضعف امليزانيات املخ�ص�صة للن�شاط غري املنهجي ،و�سوء
املمار�سة التي ت�صاحب العملية االنتخابية اخلا�صة بالأجهزة النقابية للطالب ،وعدم �سماع
�إدارات بع�ض اجلامعات �صوت الطالب ،وعدم �إ�رشاكهم يف مناق�شة الق�ضايا العامة للجامعة
خا�صة تلك التي مت�س الطالب مما يدفع الطالب �إىل �إي�صال �صوتهم بطرق �أخرى غري طريق
احلوار العقالين ،وعدم العدل يف تطبيق النظم واللوائح ال�سلوكية وحتى �أحيانا الأكادميية.
و�أخريا عدم حما�سبة �أولئك الذين ثبت ا�شرتاكهم يف �أحداث العنف.
ويف مراجعة علمية �شويحات ( )2007بعنوان “دور البحث العلمي يف درا�سة العنف
الطالبي يف اجلامعات الأردنية خالل ( )9ت�سع �سنوات من ( ،”)2007-1999تبني
فيها :قلة الدرا�سات امليدانية التي تناولت �أ�سباب العنف الطالبي ب�شكل مبا�رش ،و�أن تركيز
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الدرا�سات اجته نحو التعرف �إىل �أ�شكال العنف ،ومدى انت�شاره ،و�أثر بع�ض املتغريات يف
م�ستويات امليل �إىل العنف ،و�أ�شكال العنف الذي تعر�ض له طلبة اجلامعات �أثناء طفولتهم،
وعالقة العنف بالأفكار الالعقالنية وال�رصاع القيمي ،و�أن ذروة االهتمام بدرا�سة العنف
الطالبي ميدانيا يف اجلامعات الأردنية كانت يف  ،2004مع مالحظة عدم تنفيذ �أية درا�سة
يف �سنوات ( 2000و.)2002ونورد من نتائج الدرا�سات ما تعلق ب�أ�سباب العنف وفقا
لأهداف وتوجهات هذه الدرا�سة:
بينت نتائج درا�سة عامر (� )2004أن ل�شيوع الأفكار الالعقالنية بني طلبة اجلامعات
ً
ارتباطا بالغ�ضب والتوتر والأرق .وبينت درا�سة الزيود ومقبل (� )2004أن
الأردنية
طلبة اجلامعات الأردنية يعانون من ال�رصاع القيمي ب�سبب التغريات االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية وال�سيا�سية يف �ضوء التغريات العاملية املعا�رصة ،و�أن درجة �إ�سهام البيئة اجلامعية يف
ال�رصاع القيمي عند الطالب �أكرث ما وجد يف املجال الثقايف الفكري ،ثم املجال االجتماعي.
وحول واقع طبيعة العالقة الرتبوية بني طلبة اجلامعات الأردنية ومدر�سيهم� ،أظهرت نتائج عدد
تدنيا يف التزام املدر�سني مبهامهم الإر�شادية والأكادميية واالجتماعية
من الدرا�سات �أن هناك ً
(احلوامدة2003 ،؛ العبابنة2007 ،؛ �شويحات .)2007 ،و�أن طبيعة املناخ االجتماعي
النف�سي وتفاعل املدر�سني مع الطلبة وتعديل �سلوكهم �أقل من امل�ستوى املتوقع وي�شكل
�أر�ضية خ�صبة لدفع الطلبة نحو العنف (�شويحات2007 ،؛املخازير2006 ،؛ ال�رصايرة،
 .)2006كذلك بينت نتائج جمموعة من الدرا�سات �أن تدين االلتزام بتطبيق نظام العقوبات
يعد من �أ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية (خم�ش وحمدي وحداد1998 ،؛
ّ
احلوامدة2003 ،؛ ال�رصايرة .)2006 ،ويف ال�سياق نف�سه �أظهرت نتائج درا�سة املركز
الوطني (� )2005أن الت�أثري امللحوظ ملفاهيم املجتمع العامة من عادات وتقاليد خاطئة عامل
م�ساعد على انتهاك بع�ض احلقوق ،و�أظهرت النتائج �أن هناك فجوة معرفية بحقوق الإن�سان
عند طلبة اجلامعات الأردنية .يف حني �أظهرت درا�سة احلوامدة (� )2003أن ن�سبة التعدي
على الطلبة دون مربر كانت الأكرث انت�شارا ،يليها ن�سبة التعر�ض املبا�رش لأنواع التهديد ون�سبة
امل�شاركة يف ال�شجار داخل احلرم اجلامعي ،و�أن العوامل الكامنة وراء �سلوك العنف كان من
بينها ال�شعور بالكبت الزائد ( ،)%76والتع�صب القرابى القبلي ( ،)%62.2وال�شعور بعدم
امل�ساواة يف تطبيق القوانني ( ،)%51.7وعدم التكيف واالن�سجام وال�شعور باالنطواء داخل
اجلامعة ( ،)%52.2وجندة الأ�صدقاء عند تعر�ضهم لال�ستهزاء �أو عند االعتداء (،)%50.2
وال�شعور بوقت الفراغ ( ،)%42.2م�ضايقة الأ�ستاذ للطالب وا�ستفزازه ( .)%37.8وبينت
نتائج درا�سة العبابنة (� )2007أن من �أ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية انت�شار
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مظاهر العنف يف املجتمع املحيط باجلامعة ،والإحباط الناجت عن تدين امل�ستوى املعي�شي
للطلبة ،وتعر�ض الطلبة للعنف يف �أ�رسهم ،وم�شاهدة مناذج العنف من خالل الربامج
التلفزيونية وغريها ،والأمناط اال�ستهالكية غري الر�شيدة للطلبة ،وارتفاع امل�ستوى املعي�شي
والت�ضخم االقت�صادي .ووفقا لنتائج الدرا�سة ذاتها تتمثل العوامل ال�سيا�سية املت�سببة يف
العنف اجلامعي بتدخل تيارات فكرية و�سيا�سية من خارج اجلامعة ،و�ضعف التنظيمات
والأحزاب ال�سيا�سية داخل اجلامعة ،وتقييد حرية الطلبة وعدم ال�سماح باملظاهرات الطالبية
واالحتجاجات التي تعرب عن مواقف الطلبة ،وبينت الدرا�سة ذاتها �أن هناك �أ�سبابا �أخرى
للعنف الطالبي تتعلق مبوظفي الأمن ومنها ال�سماح للطلبة بالتجمع واالكتظاظ يف �أماكن
معينة ،وغياب نظام الرقابة فيها ،وال�سماح ملن لي�س لهم عمل ر�سمي بدخول اجلامعة وعدم
كفاية موظفي الأمن اجلامعي يف مواجهة �أحداث العنف� .أما بخ�صو�ص املتغريات امل�ؤثرة يف
�سلوك العنف فقد دلت نتائج درا�ستني على اختالف جماالت العنف تبعا الختالف اجلامعة
(منيزل ،وعبدالرحمن .)2006 ،ويف ال�سياق نف�سه �أظهرت نتائج درا�سة العبابنة ()2007
�أن هناك �أثرا ملتغري موقع اجلامعة يف �سلوك العنف عند طالبها .وبينت نتائج بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة على وجود عالقة ارتباطيه بني املعدل الرتاكمي للطالب و�أثره يف العنف الطالبي
ول�صالح م�ستوى ال�ضعيف (منيزل  ،وعبد الرحمن2006 ،؛ احلوامدة2003 ،؛ العبابنة،
 .)2007كما �أجمعت نتائج عدد من الدرا�سات على وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني وقت الفراغ املتاح لطلبة كليات العلوم الإن�سانية و�سلوك العنف الطالبي يف اجلامعات
(خم�ش و�آخرين1998 ،؛ الفقهاء2001 ،؛ حوامدة 2003؛ ال�شقور2005 ،؛ املخازير،
2006؛ منيزل وعبدالرحمن2006 ،؛ العبابنة .)2007 ،كما دلت نتائج الدرا�سات
ال�سابقة على وجود عالقة بني ال�سنة الدرا�سية والعنف الطالبي ول�صالح طلبة ال�سنة الثانية يف
�أغلب الأحيان (خم�ش و�آخرون 1998 ،؛ احلوامدة.)2003 ،
ويف درا�سة حديثة �شويحات ( )2008بينت نتائجها �أن �أهم م�سببات العنف الطالبي
ذات ال�صلة بالطالب �أنف�سهم من وجهة نظرهم هي امل�سببات املتعلقة باملهارات ال�شخ�صية
للطالب �إذ ح�صلت على الرتبة الأوىل وبدرجة مرتفعة الأهمية ،تلتها اخللفية الرتبوية
واالجتماعية للطالب وبدرجة مرتفعة الأهمية �أي�ضا ،ويف الرتبة الثالثة ثقافة الطالب وبدرجة
متو�سطة الأهمية� .أما املرتبة الرابعة فكانت لأ�سباب �أكادميية وبدرجة �أهمية متو�سطة .كما
دلت نتائج الدرا�سة ذاتها على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير �أفراد عينة
الدرا�سة لأهمية م�سببات العنف عند م�ستوى  0.05تبعا ملتغري اجلن�س ،وموقع اجلامعة،
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م�شكلة الدرا�سة

يف الوقت الذي �سعت اجلامعات الأردنية بو�صفها م�ؤ�س�سات تربوية منذ ن�ش�أتها لتكري�س
قيم املواطنة ال�صاحلة والدميقراطية و نبذ العنف والعدوان والتع�صب ،واعتماد احلوار للتفاهم
فيما بني الأفراد واجلماعات� ،إال �أننا جند ويف الآونة الأخرية تكرر �أحداث العنف بني
الطلبة يف اجلامعات الأردنية ،وبدت �أ�شكال ممار�سة العنف املادي فيما بني طلبة اجلامعات
الأردنية من خالل فعل ال�رضب واجلرح و�إ�ساءة الآداب� ،أما �أ�شكال العنف الرمزي فتعددت
مظاهرها :كالتحر�شات املختلفة ،وا�ستفحال ظاهرة الكالم النابي ،وتنامي ال�سلوكيات غري
املت�ساحمة .فما الذي يجعل اجلامعات م�رسح ًا للعنف وهى التي يجب �أن تكون منارات للعلم
واملعرفة و�أدب احلوار وتعليم �أ�س�س �إدارة ال�رصاع بالطرق ال�سلمية ،كل هذا وغريه هو الذي
ثم قرع ناقو�س اخلطر على املنحى الالتربوي
وجب التنبيه �إليه ،والتحذير من مغبته ،ومن َّ
الذي غدت تعرفه الكثري من م�ؤ�س�ساتنا التعليمية.
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ومرجعية اجلامعة (حكومية/خا�صة) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ،وطريقة اختياره.
واملالحظ على العينات الطالبية التي ت�ضمنتها الدرا�سات امليدانية ال�سابقة على امل�ستوى
الوطني �أن الرتكيز فيها كان على طلبة اجلامعات احلكومية .با�ستثناء طلبة اجلامعة الأملانية
الأردنية (حديثة الن�ش�أة) يف حني جند ندرة يف الدرا�سات التي ت�ضمنت عيناتها طلبة من
اجلامعات اخلا�صة �إذ ا�ستثنت من عينات الدرا�سات امليدانية املنفذة طلبة كل من اجلامعات
اخلا�صة التالية (البرتا ،والزيتونة ،وعمان الأهلية ،وجامعة الأمرية �سمية للعلوم والتكنولوجيا).
مما ي�ؤكد احلاجة �إىل اجراء درا�سة م�سحية ارتباطية �شاملة جلميع طلبة اجلامعات الأردنية
احلكومية واخلا�صة.
ومن امل�ؤكد �أن ما �سيميز هذه الدرا�سة هو �أن عينتها �ستت�ضمن طلبة البكالوريو�س من
جميع اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة ،لدرا�سة �أثر متغري مرجعية  ،لذا �ستغطي عينة
هذه الدرا�سة طلبة جميع اجلامعات الأردنية (وعددها  22جامعة) مما �سي�ضيف التميز لهذه
الدرا�سة بت�ضمينها لعينة �أكرث �شم ً
وال ومتثي ً
ثم ارتفاع م�ستوى �صدق
ال ملجتمع الدرا�سة ،ومن َّ
تعميم نتائج هذه الدرا�سة .ونظرا لتقدير الباحثة لأهمية اطالع طلبة اجلامعات على الأنظمة
اجلامعية ب�شكل عام و نظام العقوبات ب�شكل خا�ص� ،ستت�ضمن هذه الدرا�سة درا�سة �إمكانية
وجود فروق دالة يف تقدير الطلبة لدرجة �أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها تبعا ملتغري
معرفة الطالب بنظام العقوبات يف جامعته وهذا �أي�ضا ما مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة.
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هدفت هذه الدرا�سة وب�شكل عام �إىل الك�شف عن تقدير طلبة البكالوريو�س يف اجلامعات
الأردنية لدرجة �أهمية البيئة اجلامعية ،و�سيا�ساتها و�إداراتها كم�سببات للعنف بني الطلبة يف
اجلامعات ،وهل يختلف تقدير الطلبة لدرجة الأهمية تبعا ملتغريات الدرا�سة :مرجعية اجلامعة
(حكومية/خا�صة) ،وموقعها وفقا لأقاليم اململكة (ال�شمال/واجلنوب ،والو�سط) .ومعرفة
الطالب بنظام العقوبات يف جامعته.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما �أ�سباب العنف الطالبي ذات ال�صلة بالبيئة اجلامعية من وجهة نظر الطلبة يف اجلامعات
الأردنية ؟
 -2ما �أ�سباب العنف الطالبي ذات ال�صلة ب�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها من وجهة نظر طلبة
اجلامعات الأردنية؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف يف
جمايل الدرا�سة (البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها) تبعا ملرجعية اجلامعة (حكومية/
خا�صة) ،موقعها وفقا لأقاليم اململكة (ال�شمال/واجلنوب ،والو�سط) .ومعرفة الطالب بنظام
العقوبات يف جامعته.

�أهمية الدرا�سة

على الرغم من �أهمية االنكباب على درا�سة وحتليل «العنف» يف �شتى جماالته (عنف
الرجل �ضد املر�أة ،عنف الآباء �ضد الأطفال ،عنف �صاحب العمل �ضد العامل  ،)...ف�إن
ما ميار�س من عنف يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية مل ينل احلظ الكايف من الدرا�سة والتحليل ،ومن
املتوقع لنتائج هذه الدرا�سة �أن تفيد املعنيني من �أ�صحاب القرار يف وزارة التعليم العايل،
وجميع الذين ين�ضوون حتت لواء اجلامعات الأردنية ،من ر�ؤ�ساء اجلامعات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وعمداء �شئون الطلبة ،والإداريني والطلبة �أنف�سهم ،وميكن توظيف نتائج هذه
الدرا�سة لأغرا�ض احلد من انت�شار ظاهرة العنف ،والعمل على توفري بيئة تعليمية �آمنة توفر
للطلبة حقهم يف التعلم �ضمن �أجواء م�ستقرة مفعمة بالأمن وال�سالم االجتماعي.

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بنتائج تقدير �أفراد عينة الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س من
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م�صطلحات الدرا�سة

العنف :يف مراجعة علمية �أعدها �أ�شهبون ( )2007حول العنف جاء فيها :يعرف جميل
�صليبا ،يف معجمه ال�شهري :املعجم الفل�سفي ،العنف بكونه فعل م�ضاد للرفق ،ومرادف لل�شدة
والق�سوة .والعنيف ( )Violentهو املت�صف بالعنف .والعنيف هو القوي الذي ت�شتد �سورته
بازدياد املوانع التي تعرت�ض �سبيله .والعنيف من الرجال هو الذي ال يعامل غريه بالرفق ،وال
تعرف الرحمة �سبي ً
ال �إىل قلبه� .أما يف معجم قامو�س علم االجتماع ،ف�إن العنف يظهر عندما
يكون ثمة فقدان للوعي لدى �أفراد معينني �أو يف جماعات ناق�صة املجتمعية .وبهذه ال�صفة
ميكن و�صفه بال�سلوك الالعقالين .يف حني يرى (بول فولكي) يف قامو�سه الرتبوي �أن العنف
هو اللجوء غري امل�رشوع �إىل القوة� ،سواء للدفاع عن حقوق الفرد� ،أو عن حقوق الغري “كما
�أن العنف ال يبدو بحدة �إال يف وجود الفرد/املراهق يف جمموعة ما”� .أما (�أندري الالند) فقد
ركز على حتديد مفهوم العنف يف �أحد جزئياته املهمة ،ب�أنه عبارة عن “فعل� ،أو عن كلمة
عنيفة” .وهذا ما يدخل يف نطاق العنف الرمزي .ف�أول �سلوك عنيف هو الذي يبتدئ بالكالم
ثم ينتهي بالفعل.
ويق�صد بالعنف يف هذه الدرا�سة �إحدى القوى التي تعمل على الهدم �أكرث من البناء يف
تكوين ال�شخ�صية الإن�سانية ومنوها ،والعنف انفعال ت�سببه عوامل متعددة و تثريه مواقف
خمتلفة ،ي�ؤدي بالفرد �إىل ارتكاب �أفعال م�ؤذية يف حق الآخرين ويف حق ذاته �أحيان ًا �أخرى،
ويظهر العنف يف �أ�شكاله املادية التي تتمثل يف الإيذاء اجل�سدي والأفعال الفيزيقية التي ت�ؤدي
�إىل �أ�رضار مادية يف الأ�شخا�ص �أو املمتلكات ،كما يظهر العنف يف الأ�رضار املعنوية و تتمثل
يف الإيذاء النف�سي والتدخل يف حرية الآخر وحرمانه من التفكري والر�أي والتقرير.
م�سببات العنف :جمموعة العوامل املت�ضمنة يف �أداة الدرا�سة ،ذات العالقة بالبيئة اجلامعية
و�سيا�ساتها و�إداراتها ،والتي من �ش�أنها ت�شكيل �أر�ضية خ�صبة لتنامي الغ�ضب واالنفعال وتدفع
بالطالب �إىل امل�شاجرات و�صوال �إىل ال�سلوك العدواين امل�ؤذي نف�سيا وج�سديا جتاه الطلبة
الآخرين  ،و� /أو التعدي بالتخريب والتك�سري و�إتالف املمتلكات العامة داخل حرم اجلامعة.
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خمتلف التخ�ص�صات وخمتلف امل�ستويات الدرا�سية ،من جميع اجلامعات الأردنية يف الف�صل
الدرا�سي ال�صيفي من العام الدرا�سي  2009-2008وي�ستثنى من الدرا�سة طلبة الدرا�سات
العليا من م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه ،وتقت�رص نتائج هذه الدرا�سة على درجة �أهمية
العوامل امل�سببة للعنف فيما بني طلبة اجلامعات الأردنية ذات العالقة بالبيئة اجلامعية و�سيا�سة
اجلامعة و�إداراتها من وجهة نظر الطلبة فقط.
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درجة الأهمية :درجة اتفاق �أفراد عينة الدرا�سة حول �أهمية امل�سببات املت�ضمنة يف �أداة
الدرا�سة بو�صفها عوامل جتعل من البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها بيئة خ�صبة لتنامي
ال�سلوك العدواين بني الطلبة ،ولأغرا�ض التحليل الإح�صائي �أعطيت الإجابة “موافق ب�شدة”
 5درجات والإجابة “موافق”  4درجات والإجابة “غري مت�أكد”  3درجات والإجابة
“غري موافق” درجتني والإجابة “غري موافق ب�شدة” درجة واحدة .وقد اعتمد املعيار الآتي
لتحديد درجة �أهمية الأ�سباب ح�سب املتو�سطات احل�سابية للفقرات واملجاالت :املتو�سطات
( ،)5-3.67ذات �أهمية مرتفعة.املتو�سطات ( )3.66-2.34ذات �أهمية متو�سطة.
املتو�سطات ( )2.33-1ذات �أهمية متدنية.

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

املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو املنهج امل�سحي االرتباطي.

متغريات الدرا�سة

املتغري التابع :العوامل امل�سببة للعنف الطالبي .
املتغريات امل�ستقلة :مرجعية اجلامعة (حكومية/خا�صة) ،وموقع اجلامعة وفقا لأقاليم اململكة
ال�شمال/واجلنوب ،والو�سط) .ومعرفة الطالب بنظام العقوبات يف جامعته ( نعم ،ال).

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة
املوزعني يف خمتلف مناطق اململكة ،والبالغ عددهم ( )209312طالبا وطالبة يف 21
جامعة ،وفقا لإح�صائيات وزارة التعليم العايل لأعداد طلبة البكالوريو�س امللتحقني بالدرا�سة
طالب وطالبة
يف العام الدرا�سي  .2008/2007وتكونت عينة الدرا�سة من ()2100
ٍ
�أي ما يعادل ( )%1من جمتمع الدرا�سة ،من خمتلف التخ�ص�صات ،ومن خمتلف امل�ستويات
الدرا�سية يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة املوزعني يف خمتلف �أقاليم اململكة (ال�شمال
طالب
واجلنوب والو�سط) من ( )21جامعة مت اختيارهم بالطريقة العنقودية بواقع ()100
ٍ
وطالبة من كل جامعة مت اختيارهم من ال�شعب الدرا�سية التي يدر�س طالبها متطلب جامعة
ل�ضمان التنوع يف اختيار العينة .هذا وقد توزع �أفراد العينة وفقا ملتغريات الدرا�سة على
النحو الآتي :نوع اجلامعة ( 1000طالب وطالبة من اجلامعات احلكومية ،و 11000من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أداة الدرا�سة

�أعدت الباحثة ا�ستبانة خا�صة للدرا�سة مكونة من 29فقرة موزعة (بواقع  18فقرة لعوامل
البيئة اجلامعية 10 ،فقرات ل�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها) ،وجاءت �أداة الدرا�سة يف �صورتها
النهائية مكونة من �أربعة �أجزاء :خ�ص�ص اجلزء الأول للتعريف بالدرا�سة واجلزء الثاين للبيانات
ال�شخ�صية ،وخ�ص�ص اجلزء الثالث لإر�شاد الطلبة لكيفية الإجابة عن فقرات اال�ستبانة يف حني
ت�ضمن اجلزء الأخري فقرات الدرا�سة .وللتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها  ،مت عر�ضها
على جلنة حتكيم ت�ألفت من ( )10من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني من خمتلف اجلامعات الأردنية ومت
الأخذ مبالحظاتهم من حيث ا�ستبعاد بع�ض الفقرات و�إ�ضافة فقرات �أخرى .كما مت احت�ساب
معامل ثبات االت�ساق الداخلي ملجاالت الدرا�سة ككل ،وبلغ معامل الثبات الكلي للمقيا�س
(كرونباخ الفا) � 60.8إذ ح�صل جمال البيئة اجلامعية على معامل ثبات  0.88وح�صلت
�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها على  .0.84واعتربت هذه القيم مقبولة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.

الأ�ساليب الإح�صائية

مت احت�ساب �أ�ساليب الإح�صاء الو�صفي الآتية :التكرارات ،والن�سب املئوية  ،واملتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية) ،كما مت ا�ستخدام اختبار ت ( )tلفح�ص الفروق ح�سب
املتغريات ذات الفئتني ،وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لفح�ص الفروق ح�سب املتغريات
ذات الفئات الثالث ف�أكرث وفيما يلي عر�ض للنتائج لكل متغري على حدة.

نتائج الدرا�سة

ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�سببات العنف يف جمايل الدرا�سة
لدرجات املجاالت املختلفة ومت ترتيبها تنازليا وحددت درجات �أهميتها ح�سب املعيار
املحدد �سابقا ،ووفقا للنتائج العامة املبينة يف اجلدول رقم ( )1ح�صلت البيئة اجلامعية بو�صفها
عام ً
م�سببا للعنف بني طلبة اجلامعات الأردنية على متو�سط ح�سابي عام  ،3.49و انحراف
ال ً
معياري  0.78وبدرجة �أهمية متو�سطة ،وبينت النتائج العامة يف اجلدول رقم (� )2أن
املتو�سط احل�سابي العام ل�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها  3.38بانحراف معياري  0.78وبدرجة
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اجلامعات اخلا�صة) .وموقع اجلامعة بالن�سبة لأقاليم اململكة ( 600فرد من �أفراد عينة الدرا�سة
من جامعات ال�شمال و 1200من جامعات الو�سط و 300من جامعات اجلنوب) ومعرفة
الطالب بنظام العقوبات (يعرف  ، 1155ال يعرف  ،931والباقي غري معروف .)14
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�أهمية متو�سطة �أي�ضا ،وعليه جاء املتو�سط احل�سابي العام ل�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها والبيئة
اجلامعية  3.44وبناء على معايري الدرا�سة ف�إن درجة �أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها
متو�سطة الأهمية كونها تت�ضمن عوامل م�سببة للعنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية.

�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية ذات ال�صلة بالبيئة
اجلامعية؟
بينت نتائج اجلدول رقم (� )1أن �أهم الأ�سباب ذات ال�صلة بالبيئة اجلامعية كما يراها الطلبة
هي “�شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية” (الفقرة  )18مبتو�سط ح�سابي
 3.72وبدرجة �أهمية مرتفعة� .أما “قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة” (الفقرة
 )12فقد جاءت يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي  .3.66ويف املرتبة الثالثة (الفقرة)6
«درجة االلتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة اجلامعية والتعليمات مبتو�سط
ح�سابي � .3.65أما املرتبة الرابعة فكانت “�شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني”.
(الفقرة )9ومبتو�سط ح�سابي  3.63ويف املرتبة اخلام�سة “عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي”
(الفقرة  )16مبتو�سط ح�سابي � .3.55أما بقية الأ�سباب فقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية
من 3.02- 3.55وبدرجات �أهمية متو�سطة.

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال البيئة اجلامعية
م�سببات العنف
البيئة اجلامعية املجموع
� .18شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية
 .12قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة
.6تدين درجة االلتزام بتطبيق نظام العقوبات
� .9شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني
 .16عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي
 .11تق�صري عمادات �شئون الطلبة يف توفري الأن�شطة الرتفيهية
 .10عدم متابعة عمادات �شئون الطلبة ل�شكاوى الطالب
 .17عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي
 .4قدرات رجال الأمن اجلامعي يف �إدارة الأزمات
 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها
 .15تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم للطلبة
 .13اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�صفية

املتو�سط
االنحراف الرتبة
احل�سابي املعياري
0.78
3.38
1
1.35
3.72
2
1.32
3.66
3
1.25
3.65
4
1.45
3.63
5
1.24
3.55
6
1.37
3.51
7
1.40
3.45
8
1.27
3.43
9
1.32
3.37
10
1.38
3.28
11
1.41
3.28
12
1.38
3.25

درجة
الأهمية
متو�سطة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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تابع اجلدول رقم ()1

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

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية ذات ال�صلة
ب�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها؟
بينت نتائج اجلدول رقم (� )2أن �أهم الأ�سباب ذات ال�صلة ب�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها كما
يراها الطلبة هي “�سيا�سة القبول التي ت�ضطر الطلبة �إىل االلتحاق بتخ�ص�صات ال يرغبون يف
درا�ستها” (الفقرة  )25مبتو�سط ح�سابي  3.76وبدرجة �أهمية مرتفعة.ويف املرتبة الثانية
“عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة” (الفقرة  )26مبتو�سط ح�سابي  .3.59يف
حني جاءت يف املرتبة الثالثة “�رصامة تطبيق �رشوط املواظبة والدوام” (الفقرة� )20أما بقية
الأ�سباب فقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية من � 3.56إىل .3.34

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال �سيا�سة اجلامعة و�إدارتها
املتو�سط
م�سببات العنف
احل�سابي
3.49
�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها املجموع
ال
بتخ�ص�صات
االلتحاق
إىل
�
الطلبة
� .25سيا�سة القبول ت�ضطر
3.76
يرغبون يف درا�ستها
3.59
 .26عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة
3.57
� .20صرامة تطبيق �شروط املواظبة والدوام
3.56
 .19تدين عدالة تطبيق نظام قرو�ض الطلبة
3.54
 .24الإجراءات الروتينية يف حل امل�شكالت الأكادميية للطالب
3.54
 .27التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�صالح فئة من الطلبة
3.45
 .29عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة املعمول بها
3.38
 .21عدم و�ضوح �أ�س�س تر�شيح الطالب يف جمل�س الطلبة
3.34
 .28عدم و�ضوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة
3.33
 .22تعقيدات نظام الت�سجيل و�صعوبة الإجراءات
3.32
 .23تعقيدات �إجراءات �سحب املواد و�إ�ضافتها

االنحراف
املعياري
0.78
1.29
1.22
1.14
1.22
1.22
1.29
1.26
1.18
1.27
1.57
1.42

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

درجة
الأهمية
متو�سطة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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املتو�سط
االنحراف الرتبة
م�سببات العنف
احل�سابي املعياري
.14
13
1.58
عدم وجود مرافق كافية تت�سع للطلبة (املكتبات واملختربات 3.25
وغريها)
14
1.43
3.24
 .2ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة
15
1.31
3.22
 .8ت�أثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة
16
1.48
3.20
 .7التناف�س غري ال�شريف على االنتخابات الطالبية
17
1.44
3.16
 .3قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة �أحداث العنف
حرم
داخل
� .5إهمال رجال الأمن مهامهم يف احلفاظ على الأمن
18
1.38
3.02
اجلامعة

درجة
الأهمية
متو�سطة
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ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث

د� .صفاء ال�شويحات
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات تقدير الطلبة
لأهمية م�سببات العنف الطالبي ذات العالقة بالبيئة اجلامعية  ،و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها
تبعا ملرجعية اجلامعة (حكومية/خا�صة) ،موقع اجلامعة  ،ومعرفة الطالب بنظام العقوبات يف
جامعته.
 -1متغري مرجعية اجلامعة (حكومية/خا�صة).
�أ -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا
ملتغري مرجعية اجلامعة).
 يبني اجلدول رقم ( )3الفروق يف تقدير الطلبة لدرجة �أهمية م�سببات العنف (الفقراتمن  18-1للبيئة اجلامعية  ،تبعا ملتغري مرجعية اجلامعة� ،أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى  0.05يف تقدير الطلبة لدرجة �أهمية البيئة اجلامعية تبعا ملرجعية اجلامعة ،ل�صالح
الطلبة يف اجلامعات احلكومية �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لهم  ،3.44يف حني بلغ املتو�سط
احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�صة  ،3.33وقد تبني �أن الفروق جاءت عند م�ستوى 6
فقرات هي:
 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها ،ل�صالح الطلبة يف اجلامعات
احلكومية ،مبتو�سط ح�سابي  ،3.37يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات
اخلا�صة .3.2
� .9شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني ،ل�صالح الطلبة يف اجلامعات احلكومية
مبتو�سط ح�سابي  ،3.79يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�صة
.3.49
 .12قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة ،ل�صالح الطلبة يف اجلامعات احلكومية
مبتو�سط ح�سابي  ،3.77يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�صة
.3.57
 .13اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�صفية ،ل�صالح الطلبة يف اجلامعات احلكومية مبتو�سط
ح�سابي  ،3.47يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�صة .3.05
 .14عدم وجود مرافق كافية تت�سع للطلبة (املكتبات واملختربات وغريها) ،ل�صالح الطلبة
يف اجلامعات احلكومية مبتو�سط ح�سابي  ،3.39يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف
اجلامعات اخلا�صة .3.13
� .18شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية ،ل�صالح الطلبة يف اجلامعات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وم�ستوى الداللة للفرق يف تقدير
�أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها تبعا ملرجعية اجلامعة
نوع اجلامعة

 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حم��ددة مع غياب نظام الرقابة
فيها
 .2ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة
 .3قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة �أحداث العنف
 .4قدرات رجال الأمن اجلامعي يف �إدارة الأزمات
� .5إهمال رجال الأمن مهامهم يف احلفاظ على الأمن داخل
حرم اجلامعة
 .6درجة االلتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة
اجلامعية والتعليمات ال�صادرة عنها
 .7التناف�س غري ال�شريف على االنتخابات الطالبية
 .8ت�أثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة
� .9شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني
 .10عدم متابعة عمادات �شئون الطلبة ل�شكاوى الطالب
 .11تق�صري ع �م��ادات ��ش�ئ��ون الطلبة يف ت��وف�ير الأن�شطة
الرتفيهية
 .12قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة
 .13اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�صفية
 .14ع��دم وج ��ود م��راف��ق ك��اف�ي��ة تت�سع للطلبة (املكتبات
واملختربات وغريها)
 .15تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم الطلبة
 .16عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي .
 .17عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي
� .18شعور الطلبة ب�ع��دم امل���س��اواة عند تطبيق التعليمات
اجلامعية

حكومي
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

خا�صة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3.37
3.25
3.14
3.36

1.35
1.43
1.39
1.29

3.20
3.24
3.18
3.38

1.41
1.44
1.49
1.35

0.01
0.86
0.50
0.82

3.08

1.34

2.96

1.41

0.06

3.60

1.23

3.70

1.26

0.06

3.22
3.28
3.79
3.49

1.48
1.30
1.38
1.33

3.19
3.17
3.49
3.41

1.49
1.32
1.50
1.46

0.56
0.05
0.00
0.18

3.49

1.35

3.54

1.39

0.35

3.77
3.47

1.26
1.36

3.57
3.05

1.36
1.37

0.00
0.00

3.39

1.69

3.13

1.45

0.00

3.34
3.59
3.45
3.79

1.36
1.20
1.23
1.32

3.23
3.52
3.42
3.65

1.45
1.28
1.32
1.38

0.08
0.20
0.55
0.02
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احلكومية مبتو�سط ح�سابي  ،3.79يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة يف اجلامعات اخلا�صة
.3.65
ب -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة
و�إداراتها تبعا ملتغري مرجعية اجلامعة(.حكومية/خا�صة).
 مل تظهر نتائج اجلدول رقم (� )3أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0,05يف تقديرالطلبة لدرجة �أهمية �سيا�سة اجلامعة و�إداراتها (الفقرات من  )29-19تبعا ملرجعية نوع
اجلامعة.
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تابع اجلدول رقم ()3
نوع اجلامعة
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البيئة اجلامعية
 .19تدين عدالة تطبيق نظام قرو�ض الطلبة
� .20صرامة تطبيق �شروط املواظبة والدوام
 .21عدم و�ضوح �أ�س�س تر�شيح الطالب يف جمل�س الطلبة
 .22تعقيدات نظام الت�سجيل و�صعوبة الإجراءات
 .23تعقيدات �إجراءات �سحب املواد و�إ�ضافتها
 .24الإج � ��راءات الروتينية يف ح��ل امل�شكالت الأكادميية
للطالب
� .25سيا�سة القبول ت�ضطر الطلبة �إىل االلتحاق بتخ�ص�صات
ال يرغبون يف درا�ستها
 .26عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة
 .27التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�صالح فئة من الطلبة
 .28عدم و�ضوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة
 .29عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة املعمول
بها
�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها
اجلامعة ب�شكل عام

حكومي
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

خا�صة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3.44
3.48
3.53
3.33
3.21
3.25
3.53

0.75
1.20
1.12
1.17
1.43
1.42
1.09

3.83

1.22

3.70

3.63
3.60
3.30
3.46
3.47
3.45

1.16
1.26
1.21
1.22
0.74
0.67

3.56
3.48
3.38
3.43
3.51
3.40

0.00
0.00
0.13
0.09
0.00
0.04
0.69

3.33
3.64
3.61
3.42
3.43
3.38
3.55

0.80
1.23
1.16
1.19
1.68
1.42
1.33
1.34

0.02

1.27
1.31
1.31
1.29
0.83
0.75

0.22
0.02
0.16
0.58
0.28
0.11

 -2متغري موقع اجلامعة (�شمال ،و�سط ،جنوب اململكة ).
�أ -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا
ملتغري موقع اجلامعة.
 مل تظهر نتائج اجلدول رقم (� )4أن هناك فروقًا دالة �إح�صائيا عند م�ستوى 0,05يف تقديرالطلبة لدرجة �أهمية م�سببات العنف يف البيئة اجلامعية (الفقرات من  )18 -1تبعا ملتغري موقع
اجلامعة
ب -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة
و�إداراتها تبعا ملتغري موقع اجلامعة
 مل تظهر نتائج اجلدول رقم (� )4أن هناك فروقًا دالة �إح�صائيا يف تقدير الطلبة لدرجة �أهمية�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها ب�شكل عام ح�سب موقع اجلامعة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

موقع اجلامعة

 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حمددة مع غياب نظام
الرقابة فيها
 .2ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول
اجلامعة
 .3قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة
�أحداث العنف
 .4قدرات رجال الأمن اجلامعي يف �إدارة الأزمات
� .5إهمال رجال الأمن مهامهم يف احلفاظ على
الأمن داخل حرم اجلامعة
 .6درجة االلتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف
الأنظمة اجلامعية والتعليمات ال�صادرة عنها
 .7التناف�س غري ال�شريف على االنتخابات
الطالبية
 .8ت�أثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج
اجلامعة
� .9شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني
 .10عدم متابعة عمادات �شئون الطلبة ل�شكاوى
الطالب
 .11تق�صري عمادات �شئون الطلبة يف توفري
الأن�شطة الرتفيهية
 .12قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون
الطلبة
 .13اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�صفية
 .14عدم وجود مرافق كافية تت�سع للطلبة
(املكتبات واملختربات وغريها)
 .15تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم
الطلبة
 .16عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي .

ال�شمال
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الو�سط
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي

اجلنوب
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي

م�ستوى
الداللة

3.35

1.39

3.27

1.38

3.20

1.40

0.25

3.23

1.47

3.27

1.40

3.20

1.51

0.72

3.23

1.46

3.13

1.44

3.16

1.41

0.37

3.37

1.32

3.38

1.32

3.33

1.33

0.84

3.17

1.38

2.93

1.36

3.07

1.42

0.00

3.61

1.26

3.66

1.23

3.68

1.28

0.67

3.20

1.48

3.22

1.46

3.14

1.56

0.68

3.28

1.29

3.20

1.33

3.21

1.31

0.47

3.81

1.41

3.54

1.46

3.66

1.47

0.00

3.43

1.37

3.47

1.40

3.42

1.41

0.81

3.57

1.36

3.48

1.38

3.56

1.39

0.32

3.70

1.29

3.62

1.33

3.73

1.30

0.29

3.24

1.38

3.16

1.36

3.62

1.39

0.00

3.18

1.45

3.20

1.66

3.58

1.42

0.00

3.33

1.39

3.24

1.43

3.34

1.40

0.33

3.61

1.24

3.52

1.24

3.59

1.24

0.33

 .17عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي
� .18شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق
التعليمات اجلامعية
البيئة اجلامعية

3.56

1.24

3.37

1.28

3.43

1.29

0.01

3.86

1.33

3.62

1.36

3.85

1.33

0.00

3.43

0.74

3.35

0.79

3.43

0.81

0.06

 .19تدين عدالة تطبيق نظام قرو�ض الطلبة

3.64

1.22

3.53

1.19

3.55

1.30

0.19

� .20صرامة تطبيق �شروط املواظبة والدوام
 .21عدم و�ضوح �أ�س�س تر�شيح الطالب يف جمل�س
الطلبة
 .22تعقيدات نظام الت�سجيل و�صعوبة الإجراءات

3.56

1.14

3.57

1.13

3.58

1.19

0.98

3.43

1.14

3.39

1.17

3.24

1.27

0.07

3.18

1.45

3.40

1.65

3.32

1.43

0.02

 .23تعقيدات �إجراءات �سحب املواد و�إ�ضافتها

3.27

1.45

3.35

1.40

3.30

1.44

0.54
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وم�ستوى الداللة للفرق يف تقدير �أهمية
البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها تبعا ملتغري موقع اجلامعة

139

د� .صفاء ال�شويحات

درجة �أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها

تابع اجلدول رقم ()4

140

موقع اجلامعة
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 .24الإجراءات الروتينية يف حل امل�شكالت
الأكادميية للطالب
� .25سيا�سة القبول ت�ضطر الطلبة �إىل االلتحاق
بتخ�ص�صات ال يرغبون يف درا�ستها
 .26عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول
الطلبة

ال�شمال
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الو�سط
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي

اجلنوب
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي

م�ستوى
الداللة

3.56

1.15

3.54

1.28

3.52

1.13

0.90

3.87

1.24

3.69

1.32

3.84

1.23

0.01

3.73

1.21

3.54

1.22

3.54

1.22

0.00

 .27التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�صالح فئة من
الطلبة
 .28عدم و�ضوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة
 .29عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة
املعمول بها
�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها

3.67

1.28

3.48

1.28

3.52

1.33

0.01

3.38

1.30

3.34

1.25

3.28

1.29

0.57

3.51

1.27

3.40

1.24

3.51

1.30

0.17

3.53

0.75

3.47

0.80

3.47

0.79

0.37

اجلامعة ب�شكل عام

3.47

0.67

3.39

0.72

3.45

0.73

0.12

ثالثا :متغري معرفة الطالب بنظام العقوبات
�أ -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال البيئة اجلامعية تبعا
ملتغري معرفة الطالب بنظام العقوبات:
تبني من نتائج اجلدول رقم (� )5أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا يف تقدير الطلبة لدرجة �أهمية
م�سببات العنف (الفقرات من  )18 -1للبيئة اجلامعية تبعا ملتغري املعرفة بنظام العقوبات
ل�صالح الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.46يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ،3.32
وقد تبني �أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05يف م�سببات العنف الطالبي
عند م�ستوى  14فقرة:

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وم�ستوى الداللة للفرق يف تقدير �أهمية
البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها تبعا ملتغري املعرفة بقانون العقوبات

 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها
 .2ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة
 .3قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة �أحداث العنف

هل لديك معرفة بنظام قانون العقوبات
ال
نعم
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
املعياري
احل�سابي

3.19
3.13
3.09

1.37
1.46
1.46

3.39
3.39
3.26

1.39
1.39
1.42

م�ستوى
الداللة

0.00
0.00
0.01
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 .16عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي .
 .17عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي
� .18شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية
البيئة اجلامعية
 .19تدين عدالة تطبيق نظام قرو�ض الطلبة
� .20صرامة تطبيق �شروط املواظبة والدوام
 .21عدم و�ضوح �أ�س�س تر�شيح الطالب يف جمل�س الطلبة
 .22تعقيدات نظام الت�سجيل و�صعوبة الإجراءات
 .23تعقيدات �إجراءات �سحب املواد و�إ�ضافتها
 .24الإجراءات الروتينية يف حل امل�شكالت الأكادميية للطالب
� .25سيا�سة القبول ت�ضطر الطلبة �إىل االلتحاق بتخ�ص�صات ال
يرغبون يف درا�ستها
 .26عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات قبول الطلبة
 .27التحيز يف تطبيق نظام البعثات ل�صالح فئة من الطلبة
 .28عدم و�ضوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة
 .29عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة املعمول بها
�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها
اجلامعة ب�شكل عام

م�ستوى
الداللة

0.33

3.39

1.33

3.34

1.32

2.96

1.38

3.08

1.38

0.06

3.72

1.25

3.56

1.24

0.01

3.12
3.20
3.56
3.36
3.44
3.59
3.20

1.49
1.33
1.46
1.41
1.39
1.33
1.38

3.31
3.25
3.73
3.56
3.61
3.76
3.32

1.46
1.29
1.43
1.37
1.34
1.29
1.37

0.00
0.33
0.01
0.00
0.01
0.00
0.06

3.18

1.68

3.34

1.43

0.03

3.22

1.44

3.37

1.38

0.02

3.46
3.34
3.66
3.32
3.54
3.60
3.34
3.27
3.27
3.54

1.27
1.29
1.40
0.77
1.22
1.15
1.20
1.68
1.44
1.29

3.67
3.55
3.80
3.46
3.59
3.54
3.42
3.40
3.39
3.55

1.20
1.24
1.29
0.79
1.20
1.13
1.15
1.41
1.39
1.13

0.00
0.00
0.02
0.00
0.41
0.20
0.14
0.05
0.06
0.78

3.75

1.31

3.78

1.26

0.57

3.59
3.51
3.13
3.34
3.44
3.37

1.26
1.32
1.31
1.30
0.79
0.70

3.61
3.58
3.61
3.58
3.55
3.49

1.17
1.25
1.15
1.19
0.77
0.71

0.68
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
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 .4قدرات رجال الأمن اجلامعي يف �إدارة الأزمات
� .5إهمال رجال الأمن ملهامهم يف احلفاظ على الأمن داخل حرم
اجلامعة
 .6درجة االلتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة
اجلامعية والتعليمات ال�صادرة عنها
 .7التناف�س غري ال�شريف على االنتخابات الطالبية
 .8ت�أثر الطلبة بتيارات فكرية �سيا�سية من خارج اجلامعة
� .9شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني
 .10عدم متابعة عمادات �شئون الطلبة ل�شكاوى الطالب
 .11تق�صري عمادات �شئون الطلبة يف توفري الأن�شطة الرتفيهية
 .12قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة
 .13اكتظاظ الطلبة يف القاعات ال�صفية
 .14عدم وجود مرافق كافية تت�سع للطلبة (املكتبات واملختربات
وغريها)
 .15تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم للطلبة

هل لديك معرفة بنظام قانون العقوبات
ال
نعم
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
املعياري
احل�سابي
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 .1جتمع الطلبة يف �أماكن حمددة مع غياب نظام الرقابة فيها ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.39يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.19الفقرة رقم (.))1
 .2ال�سماح ملن لي�س له عمل ر�سمي بدخول اجلامعة ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة
بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.39يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة
الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم (.3.13الفقرة رقم (.))2
 .3قلة عدد موظفي الأمن اجلامعي ملواجهة �أحداث العنف ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.26يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( 3.09الفقرة رقم (.))3
 .4درجة االلتزام بتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة اجلامعية والتعليمات ال�صادرة
عنها ،ل�صالح الطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي ،3.72
يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم
( .3.56الفقرة رقم (.))6
 .5التناف�س غري ال�رشيف على االنتخابات الطالبية ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة
بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.31يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة
الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.12الفقرة رقم (.))7
� .6شيوع الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند الإداريني ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة
بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.73يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة
الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( 3.56الفقرة رقم (.))9
 .7عدم متابعة عمادات �شئون الطلبة �شكاوى الطالب ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.56يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.36الفقرة رقم (.))10
 .8تق�صري عمادات �شئون الطلبة يف توفري الأن�شطة الرتفيهية ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.61يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.44الفقرة رقم (.))11
 .9قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون الطلبة ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة
بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.76يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة
الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.59الفقرة رقم (.))12
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 .10عدم وجود مرافق كافية تت�سع الطلبة (املكتبات واملختربات وغريها) ،ل�صالح الطلبة
الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.34يف حني بلغ
املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.18الفقرة رقم
(.))14
 .11تعامل الإداريني بفوقية وقلة احرتامهم للطلبة ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة
بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.37يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة
الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم (.3.22الفقرة رقم (.))15
 .12عدم كفاية الإر�شاد االجتماعي ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات
يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.67يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.46الفقرة رقم (.))16
 .13عدم كفاية الإر�شاد الأكادميي ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات
يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.55يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.34الفقرة رقم (.))17
� .14شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق التعليمات اجلامعية ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي  ،3.8يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( .3.66الفقرة رقم (.))18
ب  -الفروق يف درجة تقدير الطلبة لأهمية م�سببات العنف الطالبي يف جمال �سيا�سة اجلامعة
و�إداراتها تبعا ملتغري معرفة الطالب بنظام العقوبات
 تبني من نتائج اجلدول رقم (� )5أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.05يفتقدير الطلبة لدرجة �أهمية م�سببات العنف (الفقرات من  )29-19تبعا ملتغري املعرفة بنظام
العقوبات ل�صالح الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم مبتو�سط ح�سابي
 ،3.55يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم
 ،3.44وقد تبني �أن الفروق جاءت عند م�ستوى الفقرتني (28و  )29وهما:
 عدم و�ضوح تعليمات العقوبات يف اجلامعة ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظامالعقوبات يف جامعتهم �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لهم  ،3.61يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( ،3.13الفقرة .)28
 عدم العدالة يف تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة املعمول بها ،ل�صالح الطلبة الذين لي�س لديهممعرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لهم  ،3.58يف حني بلغ املتو�سط
احل�سابي للطلبة الذين لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم ( ،3.34الفقرة .)29
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بينت النتائج العامة �أن املتو�سط احل�سابي مل�سببات العنف الطالبي ذات العالقة بالبيئة
اجلامعية  ،3.38وبلغ املتو�سط احل�سابي مل�سببات العنف الطالبي ذات ال�صلة ب�سيا�سة اجلامعة
و�إداراتها  ،3.49وعليه يكون املتو�سط احل�سابي العام  ،3.44ووفقا ملعايري هذه الدرا�سة ف�إن
درجة �أهمية م�سببات العنف ذات ال�صلة بالبيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها تقع يف م�ستوى
املتو�سط .وباملقارنة مع املتو�سط احل�سابي العام ( )3.64لأ�سباب العنف الطالبي ذات العالقة
بالطلبة �أنف�سهم (ثقافة الطلبة ،و اخللفية الرتبوية واالجتماعية واملهارات ال�شخ�صية الدرا�سية
والأكادميية) كما جاء يف النتائج العامة لدرا�سة �شويحات (� )2008أمكننا القول �إن درجة
تقدير الطلبة لدرجة �أهمية �أ�سباب العنف الطالبي ذات العالقة بالطلبة �أنف�سهم �أعلى من
تقديرهم لدرجة �أهمية �أ�سباب العنف الطالبي ذات العالقة بالبيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة
و�إداراتها.
كما تبني �أي�ضا من النتائج العامة �أن �أهم �أ�سباب العنف الطالبي وفقا ملجايل هذه الدرا�سة
“البيئة  ،و�سيا�سات اجلامعة و�إداراتها” ،التي ح�صلت على الرتب الثالث الأوىل وبدرجات
تقدير مرتفعة الأهمية هي�“:سيا�سة القبول التي جتعل الطلبة يلتحقون بدرا�سة تخ�ص�صات ال
يرغبون يف درا�ستها” مبتو�سط ح�سابي  ،3,76و“�شعور الطلبة بعدم امل�ساواة عند تطبيق
التعليمات اجلامعية” مبتو�سط ح�سابي ( )3.72و “قلة فر�ص التقاء الطالب بعمداء �شئون
الطلبة” مبتو�سط ح�سابي ( .)3.66وعليه ف�إن �أهم م�سببات العنف الطالبي يف اجلامعات
الأردنية ذات ال�صلة بالبيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها ذات ارتباط وثيق بتدين درجات
تطبيق دميقراطية التعليم .وهذا م�ؤ�رش على وعي طلبة اجلامعات الأردنية وتقديرهم لدرجة
�أهمية �سيادة دميقراطية التعليم من �أجل توفري بيئة تربوية �آمنة خالية من العنف ،ومن امل�ؤكد
�أن �سيا�سة القبول املوحد يف اجلامعات الأردنية التي تنطلق يف قبول الطلبة وتوزيعهم على
الكليات والتخ�ص�صات الدرا�سية من تقييم م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب يف نتائج
امتحان الثانوية العامة ،ولي�س على �أ�سا�س ميول الطالب واهتماماته ،مما يعني حرمان عدد
كبري من الطلبة من االلتحاق بدرا�سة التخ�ص�ص الذي يرغبون يف درا�سته ،وهذا ما ي�ؤثر
�سلبا يف التوافق الأكادميي واالندماج االجتماعي لبع�ض الطلبة يف بدايات التحاقهم يف
ثم عدم القدرة على الإيفاء مبتطلبات املواد الدرا�سية وتدين التح�صيل
الدرا�سة اجلامعية ،ومن َّ
الدرا�سي ،وما ي�صاحبه من انفعاالت �سلبية ت�شكل �أر�ضية خ�صبة ل�سوء التوافق مع الذات
ومع الزمالء ،مما قد ي�شكل �أر�ضية خ�صبة لتنامي امل�شاعر العدائية والعنف والعدوان .ثاين
منطلق ل�سيا�سة القبول يقوم على �أ�سا�س املكرمات التي تقوم على فل�سفة ومربرات حتقيق
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عدالة اجتماعية �أو�سع ملختلف مناطق اململكة ،وملختلف �أبناء الفئات االجتماعية ،كاملكرمة
امللكية لأبناء العاملني يف القوات امل�سلحة ،ومكرمة لأبناء املناطق واملدار�س الأقل حظا ،وال
جمال هنا للبحث يف تفا�صيل �أو�سع .عدم اطالع الطلبة على فل�سفة ومربرات اال�ستثناءات
يف القبول والتوزيع ،يجعل الطلبة يطلقون الأحكام ويعقدون املقارنات من وجهة نظرهم
اخلا�صة ،ودون �أ�سا�س معريف مو�ضوعي ،ومن الطبيعي �أن ت�أتي نتائج املقارنات �سلبية ب�سبب
عدم توافر املعرفة املتعلقة مبربرات اال�ستثناءات ،وبالت�أكيد �سيكون الإح�سا�س بعدم امل�ساواة
قائما.
والتظلم من �سيا�سة القبول ً
�شكوى الطلبة من “قلة التقائهم بعمداء �شئون الطلبة” ح�صلت �أي�ضا على درجات تقدير
مرتفع الأهمية  ،وهذا م�ؤ�رش على تدين االلتزام باتباع �سيا�سة الباب املفتوح يف اال�ستماع
مل�شكالت الطلبة  ،رمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل عدة �أمور منها كرثة عدد الطلبة  ،وكرثة
الأعباء الإدارية � ،أو تدين مهارات التعامل مع الق�ضايا الطالبية ،مما يدعو الطلبة �إىل اللجوء حلل
م�شكالتهم ب�أنف�سهم ،وهنا تبقى م�شاكل الطلبة معلقة � ،أو �أن يلج أ� الطلبة �إىل حل م�شكالتهم
بطلب العون والنجدة من زمالئهم  ،ومن امل�ؤكد �أنهم قد يلج�أون �إىل القوة والعنف ك�أ�رسع
�سبيل حلل م�شكالتهم.
تدين االلتزام بتطبيق القوانني و التجاوب مع �إهمال تطبيقها وفقا ملرجعيات معينة
كالتجاوب مع الوا�سطة واملح�سوبية التي ميار�سها الطلبة و�أولياء �أمورهم ،يجعل الطلبة
م�ستهرتين ال يخ�شون نتائج �سلوكياتهم ال�سلبية  ،وعدم �إح�سا�سهم بامل�سئوليات املرتتبة على
ثم عدم تقديرهم لعواقب الأمور ،وانخراطهم يف مواقف
جتاوزهم لأنظمة اجلامعة ،ومن َّ
ت�صل �إىل حد العنف والعدوان� .إنّ تطبيق �إيقاع العقوبات وفقا ملا تن�ص عليه القوانني والأنظمة
والتعليمات اجلامعية ،يحفز الطلبة للعودة �إىل جادة ال�صواب. ،
ب�شكل عام اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة (خم�ش
و�آخرون1998 ،؛ احلوامدة2003 ،؛ ال�رصايرة2006 ،؛ �سليمان� )2006 ،إذ �أجمعت
يعد من �أ�سباب العنف الطالبي يف اجلامعات
على �أن تدين االلتزام بتطبيق نظام العقوبات ّ
كما بينت النتائج وجود فروق يف درجات تقدير الطلبة لأهمية البيئة اجلامعية تبعا ملتغري
مرجعية اجلامعة ول�صالح الطلبة يف اجلامعات احلكومية .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج
درا�سة (العبابنة2007 ،؛ منيزل ،وعبدالرحمن )2006 ،التي �أظهرت اختالف جماالت
العنف تبعا الختالف مرجعية اجلامعة .هذا ومل تبني نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة �أهمية البيئة اجلامعية ،و�سيا�سة اجلامعة و�إداراتها ب�شكل عام ح�سب موقع
اجلامعة .مما يدل على اتفاق �أفراد عينة الدرا�سة من جميع اجلامعات الأردنية يف ال�شمال
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والو�سط واجلنوب على درجة �أهمية العوامل امل�سببة للعنف الطالبي ذات ال�صلة بالبيئة
و�سيا�سة اجلامعات و�إداراتها ،وقد يعود ال�سبب يف ظهور النتيجة على هذا النحو �إىل كون
ظروف البيئة اجلامعية مت�شابهة بغ�ض النظر عن موقعها اجلغرايف  ،وكذلك �إىل كون جميع
اجلامعات تخ�ضع ل�سيا�سات قبول موحد ة .هذا وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
العبابنة ( )2007التي بينت وجود �أثر ملتغري موقع اجلامعة يف �سلوك العنف عند طالبها ،وقد
يكون �سبب االختالف هذا راج ًعا �إىل �أن الدرا�سة احلالية ا�ستبعدت درا�سة العنف الطالبي
وت�أثره بالبيئة املحيطة للجامعة ،لغايات تتعلق بتعرف �أ�سباب العنف داخل دائرة اجلامعات
الأردنية فقط .وتبني من النتائج �أن هناك �أي�ضا فروقا ذا داللة �إح�صائية ب�شكل عام يف درجة
�أهمية البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة و�إدارتها تبعا ملعرفة الطالب �أو عدم معرفتهم بنظام
العقوبات ،ول�صالح الطلبة الذين لي�س لديهم معرفة بنظام العقوبات عند م�ستوى ( )16فقرة
من �أ�صل  29فقرة و�إن دلت هذه النتيجة على �شيء ف�إمنا تدل على �أن الطلبة غري املطلعني على
نظام العقوبات يرون يف البيئة اجلامعية عوامل خ�صبة لتنامي العنف الطالبي .ويف املقابل ف�إن
اطالع الطلبة على نظام العقوبات و غريه من الأنظمة اجلامعية �سواء كان ب�شكل ذاتي من
خالل قراءة املن�شورات وال�صحف اجلامعية� ،أو من خالل املدر�سني وعمداء �شئون الطلبة �أمر
يف غاية الأهمية ،ذلك �أنه وبتزويد الطلبة بالأنظمة والتعليمات تتحدد لديهم الأدوار املتوقعة
منهم وما يرتتب عليها من م�سئوليات �سلوكية ،كما تتحدد لديهم حقوقهم وواجباتهم
بو�صفهم طال ًبا داخل حرم اجلامعة ،فعندما يتزود الطالب باملعرفة املت�ضمنة يف نظام العقوبات
ثم يتكون لديه خط فا�صل بني امل�سموح
يطمئن ويحدد �سلوكه �ضمن مرجعيات النظام ،ومن َّ
ثم تتحدد لديه م�سئولياته وم�سئوليات الآخرين ال�سلوكية.
واملحظور ومن َّ

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه نتائج الدرا�سة نقدم التو�صيات الآتية:
 �إعادة النظر يف �سيا�سة قبول الطلبة والتحاقهم بالتخ�ص�صات التي يرغبون فيها يف اجلامعاتالأردنية.
 تنفيذ برامج تثقيفية للإداريني لغايات :جتذير مفاهيم امل�ساواة والعدالة والق�ضاء على �شيوعالوا�سطة و قيم املح�سوبية عند كل من ين�ضوي حتت لواء اجلامعات خا�صة �أولئك الذين
يتعاملون ب�شكل مبا�رش مع الطلبة. .
 -تدريب الإداريني خا�صة يف عمادات �شئون الطلبة على �أف�ضل ال�سبل الرتبوية والنف�سية
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لق�ضاء حاجات الطلبة وم�ساعدتهم يف �إيجاد احللول مل�شكالتهم �أفرادا وجماعات ،وت�أكيد
االلتزام بتفعيل �سيا�سة الباب املفتوح من قبل عمادات �شئون الطلبة  ،وتطبيق نظام العقوبات
لكل من يخالف الأنظمة اجلامعية بغ�ض النظر عن �أية اعتبارات مرجعية و�أثر ذلك يف توفري
بيئة �آمنة اجتماعيا وتربويا.
 الت�أكيد على اطالع الطلبة على الأنظمة اجلامعية ب�شكل عام ونظام العقوبات ب�شكلخا�ص ،وذلك بتوزيع ن�سخ كافية من خمتلف الأنظمة اجلامعية على الطلبة اجلدد يف بداية كل
ف�صل درا�سي� ،إذ تبني �أن  931طالبا من �أ�صل  ،2100غري مطلعني على نظام العقوبات –
النظام الت�أديبي للطلبة.
 تفعيل دور الإر�شاد االجتماعي والأكادميي ب�شكل يتنا�سب مع حجم الطلبة يف كل كليةوالت�أكد من التزامهم الوظيفي وم�سئولياتهم جتاه الطلبة.
 �إجراء مزيد من الدرا�سات حول دور البيئة اجلامعية و�سيا�ساتها و�إداراتها يف العنف الطالبييف اجلامعات من وجهة نظر الإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها.
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مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال يف دولة الكويت
ومدى ارتباطها بالأمناط ال�سلوكية للطفل داخل الف�صل
د .نداء عبد الرزاق اخلمي�س
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية-جامعة الكويت

د .هناء غالب الأمعري
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية-جامعة الكويت
امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية
يف ريا�ض الأطفال يف دولة الكويت ،ومدى ارتباطها بالأمناط ال�سلوكية للأطفال داخل
الف�صل يف هذه الريا�ض .من �أجل هدا الغر�ض ،مت ت�صميم �أداة بحث رئي�سة عبارة عن
ا�ستبانة مكونة من ( )35عبارة وزعت على حمورين هما :مقومات البيئة ال�صفيةال�صحية
( 22عبارة) و �سلوك الطفل داخل ال�صف ( 13عبارة) .تكونت عينة الدرا�سة من ()131
معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال.
تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج من �أهمها توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية
بدرجة كبرية يف ف�صول ريا�ض الأطفال بدولة الكويت ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أنه عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء مدر�سات الريا�ض حول توافر جمموعة من
مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف هذه الريا�ض ،كما �أظهرت الدرا�سة �أنه عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املدر�سات باختالف امل�ستوى التعليمي حول توافر جمموعة
من مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف ريا�ض الأطفال.
بينت الدرا�سة �أن هناك ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية بني �آراء املدر�سات حول توافر جمموعة
من مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية ،وممار�سة الطفل جمموعة من ال�سلوكيات داخل ال�صف
يف هذه الريا�ض و �أن وجود هذه املقومات ب�شكل دائم ينعك�س �إيجاب ًا على �سلوك الطفل
بهذه الريا�ض .قدمت الدرا�سة عددا من التو�صيات واملقرتحات حول �أهمية توفري مقومات
البيئة ال�صفية ال�صحية يف الف�صول يف ريا�ض الأطفال يف دولة الكويت.
الكلمات املفتاحية :ريا�ض الأطفال ،البيئة ال�صفية ال�صحية ،الأمناط ال�سلوكية.
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Healthy Classroom Environment and its Effect on the Children’s
Behavior in Kindergarten Schools in Kuwait
Dr. Hanaa G. Al-Amari
College of Education
Kuwait University

Dr. Neda A. Al-Khamees
College of Education
Kuwait University

Abstract
This study was designed to assess the perception of kindergarten teachers
in Kuwait city regarding the effect of a healthy classroom environment on the
children’s behavior the factors of a healthy in kindergarten schools in Kuwait.
For this purpose, a questionnaire was designed and administered to a sample
of 131 female KG teachers in Kuwait City. The questionnaire included 35
sentences divided into two main sections. The first section consisted of 22
sentences related to the healthy environmental factors in the classrooms. The
second section consisted of 13 sentences that measure the kindergarten children’s behavior in the classroom.
The results of the study illustrated that healthy classroom environmental
factors are highly provided in KG schools in Kuwait. Findings indicated that
no significant difference was found between the teacher’s opinion from different school areas, (Hawalli and Ahmadi) and from different educational level.
In addition, it was found that there was a significant difference in the opinion of KG school teachers about the healthy classroom environment, and the
children’s behavior in the classroom; Results showed that healthy classroom
environment affected positively kindergarten children behavior in the classroom, which shows that a healthy environment is very important in the children’s schools.
In the light of findings, the researchers suggested some recommendations
and future studies to be examined.
Key words: kindergarten children, healthy classroom environment, children’s behavior.
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مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال يف دولة الكويت
ومدى ارتباطها بالأمناط ال�سلوكية للطفل داخل الف�صل
د .هناء غالب الأمعري
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية-جامعة الكويت

املقدمة

د .نداء عبد الرزاق اخلمي�س
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية-جامعة الكويت

ال�شك �أن الأطفال هم العن�رص الأهم يف العملية التعليمية ،ولكن البيئة ال�صفية ال�صحية
،تعد من الأمور املهمة يف زيادة الفاعلية والإنتاجية
التي ت�شكل الإطار الذي يتم فيه التعليم ّ
خ�ضع هذا البعد من �أبعاد العملية التعليمية للكثري من الدرا�سات ،و�أ�صبح تنظيم بيئة املتعلم
من املهارات �أو الكفايات الأ�سا�سية التي تدخل �ضمن قيا�س تقومي �أداء املعلم.
�إنّ جانبي ال�شخ�صية وطرق التفكري ،ال ميكن تنميتهما باملعنى الكامل �إال من خالل منهج
مرن قابل للتغيري ،ميكن املتعلمني الأطفال �أن يتخذوا قراراتهم اخلا�صة ب�ش�أن ما ميار�سونه من
�أن�شطة ،ومن �سي�شاركهم فيها لتنمية اجلوانب ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاك الإيجابي يف
ثم ي�ستغرقون فيه بانتباه واهتمام بالغ ،وي�ضيفون
الن�شاط� ،إذ �إنّ الن�شاط يثري اهتمامهم ،ومن َّ
�إىل خرباتهم ال�سابقة من خالل �أن�شطة اال�ستك�شاف واللعب و تنمية اجلوانب العقلية واملعرفية
باتلو وفوجهان ).)Pattillo & Vaughan, 2001
�إنّ البيئة يف الرو�ضة تعني �أكرث من جمرد وجود بناء حديث و�ساحات كافية ومعدات تالءم
ال�صغار� ،إنها تعني املناخ املالئم للأطفال من �أجل تلبية ما يحتاجونه من �أ�شياء ،وت�شجيع ما
يختارونه من ن�شاطات ،وم�شاركة وجدانية الهتماماتهم ون�شاطاتهم ،وعالج م�شكالتهم
بطريقة التوجيه والإر�شاد حتى ي�صبح جو الرو�ضة كالبيت ،ويجب �أن تتيح الرو�ضة للطفل
الفر�ص لينمي �إمكاناته وقدراته ،وتتيح له طريقة اال�ستغالل حني متنحه حرية اختيار املواد
املنا�سبة التي يعمل بها ،وتنمي فيه املهارات االجتماعية عن طريق الأدوار التي يقوم بها
يف امل�شاركة والتعاون مع بقية الأطفال يف �أعمال البناء والر�سم ،واللعب بالرمل ،والرق�ص
والغناء ،واملو�سيقى ،وامل�شاركة بدور القائد �أحيانا والتابع �أحيانا �أخرى ،في�شعر بعد مدة من
الوقت بانتمائه �إىل جماعة الأطفال يف الرو�ضة (اخلليلي.)2003 ،
أ�سا�سيا للحفاظ على �صحة الأطفال
يعد توافر الإ�ضاءة الطبيعية يف الف�صل
ّ
ً
عن�رصا � ً
واملعلمة ،لذا يجب توفري الإ�ضاءة الطبيعية من خالل النوافذ ،ويجب �أال تكون النوافذ خلف
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مقاعد الأطفال �أو �أمامهم حتى تكون ر�ؤية الأطفال وا�ضحة ومريحة (ال�سبيعي.)2003 ،
كما يجب �أن تكون النوافذ منخف�ضة بحيث تتيح للأطفال ر�ؤية البيئة اخلارجية ،وكذلك
اال�ستفادة من الإ�ضاءة الطبيعية و التعرف على املناخ ويجب �أي�ض ًا �أال تقل م�ساحة النوافذ عن
 %8من م�ساحة �أر�ضية القاعة ،كما ينبغي تواجد نافذة يف الباب اخلارجي للقاعة بحيث تتيح
التدخل عند احلاالت الطارئة ،ويجب �أي�ض ًا توفري ال�ستائر لكل النوافذ.
تعد من الأمور املهمة التي �أ�صبحنا نعرتف ب�رضورة وجودها يف
�إنّ ا�ستقاللية املتعلم ّ
املوقف التعليمي .وقد �أو�ضحت عدة بحوث �أهمية �أ�ساليب التعليم التي ت�سمح للأطفال
توجيه تعلمهم اخلا�ص واتخاذ قراراتهم اخلا�صة .فقد �أو�ضحت الدالئل �أن هذا النوع من
التعليم يبني املهارات االجتماعية وال�شخ�صية ،ويعطي ميزات طويلة املدى على �صعيد كل
من التعلم ومنو امل�سئولية االجتماعية (فرماوي واملجادي.)2004 ،
يجب �أن يكون مناخ الألوان داخل الف�صل مثرياً ولي�س تقليدي ًا ،فالألوان والتوازن يف
الت�صميم والأ�شكال يجب �أن تقود الطفل �إىل النجاح ،كما يجب �أال ت�شكل له ارباك ًا �أو
م�صدراً للإزعاج جايل-ايفانز ).)Gayle-Evans, 2004
أ�سا�سيا للحفاظ على �صحة الأطفال،
يعد
�إنّ توفري الدورة الهوائية املنا�سبة يف الف�صل ّ
ً
عن�رصا � ً
ويجب �إدخال الهواء النقي ،وجتنب النوافذ املبا�رشة لدورة الهواء حتى يتجنب الطلبة لفحات
الهواء ،واملعيار املنا�سب للتهوية هو و�صول الطالب ملا يحتاجه من الهواء النقي غري امللوث
(قطامي وقطامي ،)2005 ،ويجب توفري درجة حرارة منا�سبة للأطفال يف الف�صل ،ف�ضبط
درجة حرارة الف�صل عند درجة حرارة منا�سبة للأطفال �سواء يف ف�صل ال�شتاء �أو يف ف�صل
ال�صيف ي�ساعدهم على الرتكيز ،وميكن ا�ستخدام �أجهزة تكييف الهواء �أو املراوح الكهربائية
يف ف�صل ال�صيف ،كما يجب الت�أكد من غلق النوافذ يف ف�صل ال�شتاء ،لتجنب �إ�صابة الأطفال
ب�أمرا�ض الربد� .إن احلرارة والرطوبة ت�ؤثر يف م�ستوى تعاون الأطفال ومدى جناحهم الفكري،
ويو�صي ب�أن تكون درجة حرارة احلجرة ما بني 22 :20درجة مئوية.
�إن م�ستوى الرطوبة الذي يرتاوح بني  50و 65درجة يعمل على زيادة راحة و�إنتاجية
الأطفال ،وقد جتد املعلمات �أن البديل العملي جلهاز الرتطيب هو مرطب مو�ضوع بحر�ص
ومثبت يف ممر ال�سري بحيث ي�صل �إىل الأطفال ،وهناك �أي�ضا ً و�سائل �أخرى قد توفر رطوبة
�إ�ضافية ك�أحوا�ض ال�سمك املفتوحة والنباتات (احلبيب.)1995 ،
يعك�س تنظيم بيئة التعلم معتقداتنا حول الأطفال وتعلمهم ب�شكل كبري ،ف�إذا ما كنا نعتقد
ب�أن الأطفال يعتمدون علينا يف تلقي املعرفة والتعلم ،ف�إننا ننظم الغرفة ب�صورة تعك�س مركزية
دور املعلمة يف عملية التعلم كما يف حالة تنظيم الف�صل يف �صورة �صفوف �أو �شكل حدوة
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تعد مركز التعلم وم�صدره ،يف
ح�صان ،بحيث تتجه �أنظار الأطفال كلهم نحو املعلمة ،التي ّ
حني �أننا �إذا كنا ن�ؤمن بدور الأطفال يف تعليم �أنف�سهم ،واهتمامنا بالتعلم �أكرث يف اختياراتهم
وخرباتهم .ف�إننا ننظم الغرفة بطريقة تعك�س هذا الإميان كما يف حالة تنظيم الفرق يف �صورة
جمموعات عمل �أو مراكز اهتمام ،وو�ضع الأدوات ب�صورة تي�رس للأطفال تناولها و�إعادتها
ب�أنف�سهم ،بحيث ي�شعرون بدرجة �أكرب من اال�ستقالل وامل�سئولية (النا�شف.)2005 ،
البد �أن يتوافر يف غرفة الف�صل عدد من املقاعد يكفي جللو�س جميع الأطفال �إذا ما احتاجوا
لذلك ،وهذا ال يعني �أن الطفل ملزم باجللو�س يف مكانه طيلة اليوم ،فاحلركة والتنويع مهمان،
كما �أن طبيعة الن�شاط هي التي حتدد املكان والطريقة التي يجل�س بها الأطفال عند ممار�ستهم
الن�شاط (م�سعود.)2005 ،
يجب �أن حتوي غرفة ال�صف العدد الكايف من اخلزائن املفتوحة ،بحيث تتوافر فيها الرفوف
والأدراج وتكون يف م�ستوى الأطفال لي�ستطيعوا �أن حفظ حاجياتهم اخلا�صة (مالب�س.. ،
�إلخ) و�إنتاجهم الفني فيها .وللمعلمة خزانة خا�صة بها حلفظ الأدوات واخلامات والو�سائل
التعليمية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التعليمية .يجب االهتمام بتنظيم جدران الغرفة بحيث
تتيح م�ساحات وا�سعة لعر�ض امل�صورات والبطاقات والر�سومات املرتبطة مبو�ضوع اخلربة،
وعر�ض �إنتاج الأطفال ،وهذه يجب �أن تتغري من وقت �إىل �آخر لإثارة اهتمام الأطفال،
و�أن تكون وظيفية تخدم �أوجه الن�شاط الذي ميار�سه الأطفال يف ذلك الوقت (عبد الفتاح،
.)2006
يتطلب تنظيم بيئة التعلم الكثري من اجلهد �أو التكلفة ولكن يحتاج �إىل فهم طبيعة املتعلمني
واحتياجاتهم النف�سية واالجتماعية و�أ�ساليبهم يف العمل ،بالإ�ضافة �إىل ح�سن التخطيط بحيث
يتم ا�ستغالل كل جزء وركن من �أركان الغرفة دون و�ضع �أ�شياء ال �رضورة لها وتوزيع الأثاث
والتجهيزات واملواد والو�سائل التعليمية مبا يتنا�سب مع طبيعة الأن�شطة واخلربات التعليمية
وي�سمح بتنقل الأطفال ب�سهولة بني الأركان املختلفة (فهمي.)2007 ،
�إذا كان الأطفال يف الف�صل هم العن�رص الأهم يف املوقف التعليمي ،ف�إن الف�صل بو�صفه
مكانًا يجل�س فيه الأطفال ويجتمعون ويتفاعلون وهو عن�رص مهم �أي�ض ًا يف املوقف ذاته،
لأنه املكان الذي يتم فيه التعلم ،وي�ؤدي دوراً يف زيادة فاعلية هذا التعلم و�إنتاجيته ،ولذلك
ف�إن تنظيم بيئة التعلم للأطفال واال�ستخدام الأمثل لها يحتاج �أن ت�أخذه املعلمة عند تقدميها
للأن�شطة ،ذلك لأن الطفل يق�ضي معظم يومه الدرا�سي داخل الف�صل ،فيجب �أن يكون مرتب ًا
ومريحا له ،وعلى معلمة الرو�ضة ح�سن تنظيم الف�صل وا�ستغالل م�ساحته مبا يجعله مكان ًا
ً
�صحي ًا ومهيئ ًا لعملية تعلم الطفل ،كما يحتل �أثاث الف�صل مركز االهتمام من قبل املعلمة
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بحيث تتوافر فيه �رشوط ال�سالمة والأمان ،و�أن يكون منا�سب ًا للمرحلة العمرية للأطفال
ولأطوالهم� .إن طبيعة التعلم يف هذه املرحلة ت�ستدعي ا�ستخدام العديد من الأدوات واملواد
التي يجب �أن تكون يف متناول الطفل ي�صل �إليها كلما �شاء ،والبد �أن تتوافر يف كل ركن يف
الف�صل حلفظ حمتوياته وتف�صله عن الأركان الأخرى (قنديل وبدوي.)2007 ،
يهتم علماء علم النف�س )طاهر ،)2007 ،يف ميدان ال�سلوك بثالثة �أنواع من ال�سلوك:
 ال�سلوك اال�ستجابي ال�سلوك الفعال ال�سلوك العقالين�أوال :ال�سلوك اال�ستجابي (التقليدي) �أو االنعكا�سي
هو رد فعل ملنبه ذاتي داخلي �أو بيئي خارجي .ويتميز املنبه الذي يثري هذا النوع من ال�سلوك
خيارا يف �إبداء ال�سلوك املطلوب �أو
بالإمالء والق�رسية� ،أي �أن الأطفال ال ميلكون �إرادة �أو
ً
عدمه.
ثانيا :ال�سلوك الإجرائي الفعال
هو �شعور الطفل بخ�صو�ص الأ�شياء وظروف البيئة ورد الفعل الق�رسي حيالها )طاهر،
� )2007إن ال�سلوك الفعال يج�سد ما يقوم به الطفل �أو يعمله للتفاعل مع البيئة وت�سخريها
ل�صاحله.فهو تطوعي نتيجة �إرادته الذاتية واختياره ،واللتني يحكمهما نوع النتائج املرتتبة عن
ال�سلوك نف�سه.ف�إذا كانت �إيجابية ومر�ضية عندئذ مييل الطفل غالبا �إىل تكراره يف امل�ستقبل
للح�صول على التعزيز الإيجابي املبا�رش�.أما �إذا كانت �سلبية �أو غري مر�ضية ف�إن ال�سلوك عمل
ال يتكرر.
ثالثا :ال�سلوك العقالين
�إنّ ال�سلوك الإن�ساين ترجع �أ�صوله �إىل العقل واملنطق والقدرة على احلكم�.إن الطفل يت�رصف
بطريقة لي�ست ميكانيكيه من خالل ما ي�سمى بنظرية املنبه واال�ستجابة،و�إمنا نتيجة عمليات
فكرية ومنطقية وقدرة عالية من احلكم والتنب�ؤ يتو�صل بوا�سطتها لنوع ال�سلوك املطلوب و�إن
�أفعال الطفل حم�صلة لعوامل ثالثة �أ�سا�سية هي ال�سلوك،وامل�ؤثرات البيئية ،والعوامل املعرفية.
قد تظهر يف الف�صول م�شكالت �صوتية (ال�صدى) ولذلك يجب �أن تخلو الف�صول من
ظروف ال�ضو�ضاء غري املنا�سبة قبل �أن يبد أ� الف�صل الدرا�سي .وعلى الرغم من �أن الف�صول
امل�ستطيلة ال�شكل قد توفر فر�ص ًا �أكرث لال�ستخدام املبدع للمكان املادي� ،إال �أن الف�صول
املربعة هي �أقل �ضو�ضاء .فمن خالل خف�ض ال�صوت يف البيئة تتمكن املعلمات من تقليل
ن�سبة ال�ضو�ضاء البيئية وتوفري حجرة درا�سة �أكرث جاذبية �سواء كانت مرئية �أم بنائية .كما �أن
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هناك بع�ض الأدوات التي متت�ص املوجات وتقلل من حدة ال�ضو�ضاء مثل ال�سجاد وال�ستائر
واملخدات والنباتات (�رشيف.)1997 ،
الرتبية احلديثة ال ترتكز على املحتوى من املعارف التي يجب �أن يكت�سبها الأطفال بقدر
ما تركز على بناء ال�شخ�صية والعقلية التي ميكنها �أن تتناول هذه املعارف ،فت�ضيف �إليها �أو
تغريها �أو ترف�ضها� ،إذا ما وجدت �أنها ال تتفق مع املنطق ال�سليم� ،إن حتديد حمتويات املنهج
بدقة ،وتواريخ تقدميها ،والزمن الذي يجب �أن ي�شغله كل ن�شاط دون �أن ت�شارك املعلمة
والأطفال يف التخطيط لهذا املنهج وفق اهتمامات الأطفال ورغباتهم� ،أمر يتنافى مع �إمياننا
بحرية املتعلم يف اختيار امل�شكلة التي يهتم ببحثها ،واملدة التي ي�ستغرقها كل متعلم يف حل
م�شكلة ما ،بناء على طريقة امل�شكلة ودرجة تعقيدها ،وقدرات الفرد و ذكائه وا�ستعداداته
(جوهر.)2008 ،
عر�ضت الباحثتان بع�ض الدرا�سات والبحوث ال�سابقة ذات ال�صلة بالدرا�سة احلالية ت�شري
درا�سة جاجنارد (� )Grangaard, 1995إىل �أن الإ�ضاءة داخل الف�صل و�ألوان اجلدران ت�ؤثر
يف اال�ستجابة البدنية للأطفال والأداء الأكادميي .ا لألوان الفاحتة للجدران والإ�ضاءة اجليدة
ت�ؤدي �إىل انخفا�ض �ضغط الدم الإنقبا�ضى و�إىل �شعور الأطفال بالراحة داخل الف�صل و�إىل
قلة ال�سلوكيات غري املرغوب فيها بن�سبة � .%22أما درا�سة تقومي كفاءة مرحلة ريا�ض الأطفال
التي قام بها قطاع البحوث الرتبوية واملناهج � -إدارة القيا�س والتقومي بوزارة الرتبية والتعليم
بدولة الكويت ( )1996 -1995فقد هدفت �إىل تقومي عدة جوانب كان من �أبرزها تقومي
اجلانب ال�صحي يف ريا�ض الأطفال ومراعاة �أن تكون تهوية غرفة الف�صل منا�سبة و�إ�ضاءتها
كافية و�أن تكون الف�صول وا�سعة بحيث ال يعوق الأثاث حركة الأطفال ،كما تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أنه من اجلانب ال�صحي يجب �أن يتنا�سب عدد دورات املياه مع عدد الأطفال
امللتحقني وكذلك امل�شارب والتكييف وتوفري �رشوط الأمن وال�سالمة وال�صيانة الدورية.
و�أو�صت الدرا�سة �إىل تقليل عدد الأطفال يف الف�صل الواحد.
ولقد �أظهرت الدرا�سة التي قام بها كل من وان�ستني وولفولك (Weinstein & Woolfolk,
 )1997مدى ت�أثري البيئة يف الأداء� .إنّ العنا�رص الأخرى مثل املواقف و ال�سلوكيات ترتبط
بعنا�رص البيئة ،فالف�صول املريحة جتعل الأطفال الذين يق�ضون فيها عدة �ساعات يوميا ي�شعرون
�أنهم �أف�ضل ،بغ�ض النظر عن ت�أثري ذلك يف الإجناز.
كما �أو�ضحت الدرا�سة التي قام بها وان�ستني (� )Weinstein, 1997أن بيئة �أركان التعلم
تت�شكل من �أجنحة وزوايا يف حجرة ال�صف تخت�ص كل زاوية �أو ركن فيها مبجال فريد �أو
�أن له تركيزا حمدودا ،وتكون املواد يف كل ركن منظمة بحيث يتمكن الأطفال من ممار�سة
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م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الآتي:
 هل تتوافر يف ريا�ض الأطفال بكل من املنطقتني العا�صمة و حويل مقومات البيئة ال�صفيةال�صحية؟
-هل ت�ؤثر البيئة ال�صفية ال�صحية يف الأمناط ال�سلوكية للطفل داخل الف�صل؟
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ن�شاطات التعلم.
وت�شري نتائج درا�سة دو�شارم ( )Ducharme, 2001عن �أثر البيئة ال�صفية على م�ستوى طفل
الرو�ضة يف الر�سم ،وقدرته اللغوية يف التعبري عما ير�سم ،والزمن الذي يق�ضيه يف ممار�سته،
وعدد الر�سوم التي ينجزها .وقد ّبينت الدرا�سة �أن �أداء الأطفال يف بيئة الأركان كانت �أف�ضل
من �أداء نظرائهم يف البيئة التقليدية.
كما �أو�ضحت درا�سة كل من العتيبي وال�سويلم (� )2002أن من ال�صعوبات التي تواجه
حتقيق �أهداف ريا�ض الأطفال ق�صور البيئة ال�صفية يف توفري مناخ تعليمي مالئم خل�صائ�ص منو
الطفل ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن من �أهم ال�صعوبات �صغر حجم الف�صل الذي ال يتيح
للطفل فر�صة العمل بحرية يف الأركان التعليمية.
�أما درا�سة ال�سبيعي ( )2003فقد هدفت �إىل التعرف على �أثر البيئة ال�صفية يف مفهوم الذات
والتح�صيل واالجتاهات نحو املدر�سة يف البيئة ال�صفية ال�صحية لدى الطالب يف البيئة ال�صفية
العادية .كما �أن مفهوم الذات يتوافر لطالب البيئة ال�صحية �أكرث مما هو عليه لدى �أقرانهم ممن
يتعلمون داخل بيئة تعلم عادية� .إال �أنه مل تظهر فروق جوهرية بني طالب بيئتي التعلم يف
التح�صيل.
وت�شري درا�سة م�سعود (� )2005إىل �أنّ من �أهم املتطلبات لتحقيق الأهداف الرتبوية
ملرحلة ريا�ض الأطفال هي توافر املبني املالئم ،و التجهيزات املادية مالءمتها لال�ستخدام،
كما �أظهرت النتائج �أن من �أهم امل�شكالت التي تعوق حتقيق تلك الأهداف الف�صول �صغرية
امل�ساحة التي ال ت�سمح بعمل �أركان متعددة للعب الأطفال و التهوية غري جيدة.
يت�ضح من العر�ض ال�سابق للدرا�سات والبحوث ال�سابقة مدى ت�أثري توافر مقومات البيئة
ال�صفية اجليدة يف �سلوك الطفل داخل الف�صل ،وتفاعله يف البيئة التعليمية� .أتت �أهمية الدرا�سة
احلالية ملحاولة معرفة مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف الف�صول بريا�ض الأطفال
يف دولة الكويت وانعكا�ساتها ومدى ارتباطها (عالقتها) بالأمناط ال�سلوكية للطفل داخل
الف�صل.
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تهدف هذه الدرا�سة �إىل ر�صد مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف عينة من
ريا�ض الأطفال مبنطقتي العا�صمة وحويل التعليميتني ،والتعرف على �أهم انعكا�ساتها ومدى
ارتباطها بالأمناط ال�سلوكية للأطفال داخل الف�صل بهذه الريا�ض.

�أ�سئلة الدرا�سة

حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما �أهم مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت؟ ما �أهم املمار�سات ال�سلوكية للطفل يف حجرة ال�صف يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت؟ هل توجد فروق بني �آراء معلمات الريا�ض حول توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحيةواملمار�سات ال�سلوكية للطفل يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت مبنطقتي العا�صمة وحويل
التعليميتني؟
 هل توجد فروق بني �آراء معلمات الريا�ض حول توافر مقومات البيئة ال�صفية ال�صحيةواملمار�سات ال�سلوكية للطفل يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت تعزى ملتغري امل�ستوى
التعليمي للمعلمات؟
 هل توجد عالقة ارتباطيه بني مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية ،واملمار�سات (الأمناط)ال�سلوكية للأطفال بهذه الريا�ض من وجهة نظر املعلمات؟

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما تقدمة للقائمني على �أمر التخطيط للمناهج
والفل�سفات الرتبوية بريا�ض الأطفال �إذ يتوقع �أن ي�ستفاد من نتائجها و تتمثل يف ما ي�أتي:
 حماولة ر�صد مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت. توفري جانب من املعلومات العلمية املتعلقة بالبيئة ال�صفية ال�صحية �أمام متخذي القرار يفدولة الكويت.
 �إ�ضافة بيانات علمية حديثة على امل�ستوى النظري والتطبيقي حول مو�ضوع البيئة ال�صفيةال�صحية.

حمددات الدرا�سة

املحددات املكانية :مت تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية من معلمات ريا�ض الأطفال بكل
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م�صطلحات الدرا�سة

ريا�ض الأطفال ( :)Children Kindergartenم�ؤ�س�سة تربوية ت�ستقبل الأطفال من �سن
الثالثة �إىل �سن ال�ساد�سة من العمر وهي مرحلة قائمة بذاتها �إذ ت�سبق املرحلة االبتدائية من
مراحل التعليم العام وتعقب مرحلة احل�ضانة ،وظيفتها ال�سعي �إيل توفري البيئة الرتبوية املنا�سبة
لرعاية القوى الكامنة لدى الطفل بغية �إيقاظها وت�سهيل �سبل تنميتها يف خمتلف جماالت النمو
(الر�شيدى.)2004 ،
البيئة ال�صفية ( :)Environment Classroomيق�صد بها الظروف ال�صفية ال�صحية ،التي
توفرها املعلمة لتالميذها يف املوقف التعليمي داخل القاعة وبقدر جودة الظروف ومالءمتها،
ما تكون بيئة ال�صف منا�سبة لتوفري خربات غنية وم�ؤثرة وفعالة ،الأمر الذي ي�ساعد على مرور
التالميذ باخلربات ،واخلروج منها ب�أف�ضل نواجت التعلم ،وتنمية م�ستوى الدافعية الذي توفره
هذه البيئة ال�صفية (اللقاين واجلمل.)2003 ،
الأمناط ال�سلوكية ( :)Attitudes Behavioralيعرف ال�سلوك ب�أنه كل الأفعال والن�شاطات
التي ت�صدر عن الطفل �سواء كانت ظاهرة �أم غري ظاهرة .وهذه الن�شاطات �سواء كانت �أفعاال
ميكن مالحظتها وقيا�سها كالن�شاطات الف�سيولوجية واحلركية �أو ن�شاطات على نحو غري
ملحوظ كالتفكري وغريها (طاهر.)2007 ،
كذلك يعرف ال�سلوك ب�أنه ذلك اجلزء من تفاعل الكائن احلي مع بيئته ،الذي ميكن من خالله
حتري حركة الكائن احلي� ،أو حركة جزء منه يف املكان والزمان ،الذي ينتج عنه تغيري قابل
للقيا�س يف جانب واحد على الأقل من جوانب البيئة .ويعرف �أي�ضا ً ب�أنه اال�ستجابة الكلية
التي بيديها كائن حي �إزاء �أي موقف يواجهه (�شحاتة والنجار وعمار.)2003 ،

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

�أتبعت هذه الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�صفي ونظرا �إىل طبيعة الدرا�سة فقد ا�ستخدمت
�أ�سلوب الدرا�سة امل�سحية وكذلك �أ�سلوب الدرا�سة االرتباطية (عد�س وعبيدان.)2002 ،
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من منطقة العا�صمة ومنطقة حويل التعليميتني.
املحددات الزمنية :مت تطبيق الدرا�سة يف �أثناء الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
.2009/2008
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يتكون جمتمع الدرا�سة من معلمات ريا�ض الأطفال يف منطقة العا�صمة التعليمية ومنطقة
حويل التعليمية بدولة الكويت ،خالل العام الدرا�سي .2009/2008

عينة الدرا�سة

تتكون عينة الدرا�سة من ( )131معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال مبنطقتي العا�صمة
وحويل التعليميتني ،وو�صف العينة من املعلمات ح�سب متغريات الدرا�سة يو�ضحه اجلدول
رقم ( )1الآتي:

اجلدول رقم ()1
املتغري
املنطقة التعليمية
املجموع

العا�صمة
حويل

عدد �سنوات اخلربة

�أقل من � 5سنوات
� 5سنوات ف�أكرث

امل�ستوى التعليمي

دبلوم
جامعي
ماج�ستري

املجموع

املجموع

�أداة الدرا�سة

العدد
66
65
131
49
82
131
12
117
2
131

%
50.4
49.6
100
37.4
62.6
100
9.2
89.3
1.5
100

من خالل االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية (عد�س ،عبيدان ،عبد احلق ،)2002 ،مت جتميع جمموعة من العبارات التي تت�صل
بهدف الدرا�سة ،ومنها مت ت�صميم �أداة بحث رئي�سة عبارة عن ا�ستبانة ،مكونة من ()35
عبارة وزعت على حمورين هما:
 املحور الأول :مقومات البيئة ال�صفية وي�شمل ( )22عبارة. املحور الثاين� :سلوك الطفل داخل ال�صف وي�شمل ( )13عبارة� .أعطيت �إجابات �أفرادالعينة من املعلمات على عبارات اال�ستبانة يف املحور الأول مقومات البيئة ال�صفية �أوزان ًا
متدرجة على مقيا�س ذي خم�س درجات ،ت�شري �إىل درجة توافر املقومات يف الف�صل.
�أما يف املحور الثاين (�سلوك الطفل داخل الف�صل) فقد �أعطيت �إجابات �أفراد العينة من
املعلمات على عبارات اال�ستبانة �أوزان ًا متدرجة على مقيا�س ذي ثالث درجات ،ت�شري �إىل
درجة ممار�سة �سلوك الطفل داخل حجرة ال�صف.
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�صدق الأداة

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات الأداة :مت ا�ستخدام معامل ثبات ( ،)Cronbach Alphaحل�ساب قيمة
معامل الثبات لالت�ساق الداخلي للعبارات يف املحاور املختلفة ،واجلدول رقم ( )2الآتي يبني
معامالت الثبات لكل حمور من حماور اال�ستبانة.

اجلدول رقم ()2
قيم معامل ثبات �ألفا كرونباخ ملحاور الدرا�سة
املحور
املحور الأول :مقومات البيئة ال�صفية
املحور الثاين� :سلوك الطفل داخل ال�صف
الأداة ككل

الأ�ساليب الإح�صائية

معامل الثبات
0.912
0.865
0.922

�سار البحث وفقا للإجراءات واخلطوات الآتية:
 مت ا�ستخدام برنامج حزمة الربامج الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSفقد مت �إدخالالبيانات للحا�سب الآيل ومعاجلتها بالأ�ساليب التي تنا�سب طبيعة البيانات و�أهداف الدرا�سة
كالآتي:
 مت ح�ساب عدد التكرارات ( )Frequencyوالن�سب املئوية ( )Percentageلإجابات �أفرادالعينة من املعلمات.
 مت ا�ستخدام مقايي�س النزعة املركزية :املتو�سطات احل�سابية ( )Meansلقيا�س متو�سطا�ستجابات �أفراد العينة من املعلمات.
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مت التحقق من �صدق الأداة بعر�ض اال�ستبانة على �سبعة حمكمني ممن يحملون درجة
الدكتوراه ،من ذوي االخت�صا�ص ،ق�سم املناهج وطرق التدري�س،وق�سم علم النف�س ،كلية
الرتبية ،جامعة الكويت� ،إذ ُطلب منهم بيان مدى �صدق العبارات من حيث منا�سبتها
للمحور التي تندرج حتته ،وكذلك مدى منا�سبة العبارة ملو�ضوع الدرا�سة ككل ،بالإ�ضافة �إىل
الت�أكد من ح�سن ال�صياغة اللغوية وو�ضوحها ،و منا�سبة العبارة لهدف الدرا�سة ،مع حذف
�أو تعديل �أو �إ�ضافة ما يرونه منا�سب ًا ،وبعد االطالع على �آراء ومالحظات املحكمني ت�أكدت
الباحثتان من �إجراء التعديالت التي �أ�شاروا �إليها و مت ت�صميم اال�ستبانة يف �شكلها النهائي ،ثم
طرحت للتطبيق.
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 مقايي�س الت�شتت :االنحراف املعياري ( )Standard Deviationلقيا�س مدى ت�شتت القيمعن متو�سطها احل�سابي.
 مقايي�س الإح�صاء اال�ستداليل :اختبار ( )T-Testملعرفة الفروق بني متو�سطي درجات عينةاملعلمات ح�سب املنطقة التعليمية (العا�صمة  -حويل) وبيان مدى وجود فروق دالة عند
م�ستويات الداللة (.)0.05
 حتليل التباين الأحادي ( (One Way Anovasملعرفة الفروق بني �أفراد العينة من املعلماتيف متغري امل�ستوى التعليمي.
 م�صفوفة معامالت االرتباط للتعرف على مدى وجود ارتباط بني �آراء ووجهات نظر �أفرادالعينة من املعلمات حول توافر مقومات البيئة ال�صفية ،وال�سلوك املمار�س داخل الف�صل من
قبل �أطفال هذه الريا�ض.

عر�ض نتائج الدرا�سة

مت عر�ض نتائج البحث على �ضوء اختبار �صحة الفرو�ض اخلم�سة وذلك على النحو
الآتي:

عر�ض نتائج الفر�ض الأول

الختبار �صحة الفر�ض الأول املتعلق مبدى توافر جمموعة من املقومات يف البيئة ال�صفية
بريا�ض الأطفال ،مت ح�ساب التكرارات والن�سب واملئوية لإجابات املعلمات عن عبارات
املحور الأول “مقومات البيئة ال�صفية” وكذلك ح�ساب املتو�سط احل�سابي لإجاباتهم حول
هذا املحور ،وكانت كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )3الآتي:

اجلدول رقم ()3
بيان التكرارات والن�سب املئوية لإجابات املعلمات عن عبارات املحور الأول من
مقومات البيئة ال�صفية مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطها احل�سابي
تتوافر هذه املقومات بدرجة

2
14
20

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

املتو�سط
احل�سابي

1

ت�صميم الكرا�سي يتنا�سب مع ج�سم
الطفل
ارتفاع الطاوالت منا�سب للطفل.
دورة مياه الأطفال منا�سبة للمرحلة
العمرية.
الأرك� � ��ان م�ن�ظ�م��ة ب���ش�ك��ل ي�سمح
للمعلمة ب�أن ترى الأطفال يف �أثناء
العمل.

قليلة

الرتتيب

م

العبارات

كبرية جداً

كبرية

متو�سطة

قليلة جداً

68

51.9

43

32.8

17

13.0

2

1.5

1

0.8

4.34

1

61

46.6

53

40.5

16

12.2

0

0

1

0.8

4.32

2

62

47.3

45

34.4

20

15.3

3

2.3

1

0.8

4.25

3

58

44.3

50

38.2

18

13.7

3

2.3

2

1.5

4.21

4

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()3
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ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

املتو�سط
احل�سابي

19

�أركان الف�صل جمهزة مبا يتنا�سب
وط �ب �ي �ع��ة الأن�����ش��ط��ة واخل �ب��رات
التعليمية.
تتوافر يف الف�صل �سبورة تنا�سب
ارتفاع الطفل.
ي �خ �ل��و ال �ف �� �ص��ل م ��ن امل�شكالت
ال�صوتية (�صدى ال�صوت).
النوافذ ت�سمح بالإ�ضاءة الطبيعية
الكافية يف الف�صل والتهوية جيدة.
تتوافر يف الف�صل و�سائل الإ�ضاءة
اجليدة.
ي��وج��د ب �ك��ل رك ��ن �أرف� ��ف خ�شبية
مل�ح�ت��وي��ات��ه تف�صله ع��ن الأرك� ��ان
الأخرى.
�أر�ضيات الف�صل �آمنة للطفل.
الأرك� � � ��ان م �ن �ظ �م��ة ب �� �ش �ك��ل يتيح
للأطفال ممار�سة الأن�شطة بحرية
دون �إزعاج الآخرين.
اجلدران ذات م�ساحة وا�سعة ت�سمح
بعر�ض �إنتاج الأطفال .
ت �ت��واف��ر يف ال�ف���ص��ل التو�صيالت
الكهربائية.
درجة حرارة الف�صل منا�سبة للطفل
يف ف�صل ال�صيف �أو ال�شتاء.
اجل ��دران مطلية ب ��أل��وان منا�سبة
للطفل .
وج���ود ف��راغ��ات ومم� ��رات كافية
لتحرك الأطفال دون �إزعاج.
تتوافر يف الف�صل �ستائر ب�ألوان
منا�سبة للطفل.
�أر�ضيات الف�صل متنوعة لتتنا�سب
مع الأن�شطة.
توجد خزائن للأطفال يف م�ستوى
ارتفاع الطفل.

قليلة

الرتتيب

م

العبارات

كبرية جداً

كبرية

متو�سطة

قليلة جداً

49

37.4

52

39.7

28

21.4

1

0.8

1

0.8

4.1

5

47

35.9

58

44.3

17

13.0

9

6.9

0

0

4.09

6

56

42.7

41

31.3

24

18.3

8

6.1

2

1.5

4.08

7

54

41.2

39

29.8

31

23.7

6

4.6

1

0.8

4.06

8

55

42.0

39

29.8

26

19.8

10

7.6

1

0.8

4.05

9

49

37.4

48

36.6

22

16.8

9

6.9

3

2.3

4.00

10

46

35.1

47

35.9

28

21.4

7

5.3

3

2.3

3.96

11

43

32.8

48

36.6

28

21.4

12

9.2

0

0

3.93

12

50

38.2

34

26

35

26.7

10

7.6

2

1.5

3.92

13

52

39.7

37

28.2

25

19.1

13

9.9

4

3.1

3.92

14

42

32.1

40

30.5

33

25.2

15

11.5

1

0.8

3.82

15

45

34.4

34

26.0

39

29.8

8

6.1

5

3.8

3.81

16

40

30.5

41

31.3

32

24.4

15

11.5

3

2.3

3.76

17

52

39.7

26

19.8

26

19.8

12

9.2

15

11.5

3.67

18

41

31.3

30

22.9

30

22.9

21

16.0

9

6.9

3.56

19

33

25.2

36

27.5

24

18.3

17

13.0

21

16.0

3.33

20

6

النوافذ تتيح ر�ؤية البيئة اخلارجية.

31

23.7

22

16.8

37

28.2

29

22.1

12

9.2

3.24

21

15

ي ��وج ��د خم� ��زن ل�ل�م�ع�ل�م��ة حلفظ
الأدوات واخل ��ام ��ات والو�سائل
والأن�شطة التعليمية.

33

25.2

27

20.6

26

19.8

20

15.3

25

19.1

3.18

22

13
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5
8
21
10
18
4
22
9
3
17
7
11
16

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن مقومات البيئة ال�صفية اجليدة تتوافر بدرجة كبرية يف ريا�ض
الأطفال بدولة الكويت.
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تتوافر هذه املقومات بدرجة

د .هناء الأمعري ،د .نداء اخلمي�س

مقومات البيئة ال�صفية ال�صحية بريا�ض الأطفال

166

عر�ض نتائج الفر�ض الثاين
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الختبار �صحة الفر�ض الثاين املتعلق بالتعرف على �أهم املمار�سات ال�سلوكية لأطفال الريا�ض
يف حجرة الف�صل ،مت ح�ساب التكرارات والن�سب واملئوية لإجابات �أفراد العينة من املعلمات
عن عبارات املحور الثاين “�سلوك الطفل داخل حجرة الف�صل” وكذلك ح�ساب املتو�سط
احل�سابي لإجاباتهم عن هذا املحور ،وكانت كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
بيان التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد العينة من املعلمات عن
عبارات املحور الثاين”�سلوك الطفل داخل حجرة ال�صف
مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطها احل�سابي

33

تهيئ البيئة التعليمية للطفل ال�شعور بالأمان.
يبدي الطفل �إح�سا�س ًا بال�سعادة واملرح يف �أثناء
املوقف التعليمي.
ي�شارك الطفل �أقرانه يف ممار�سة املهام املوكلة
�إليهم.
يتحرك الطفل بحرية يف حجرة ال�صف.
ي�ستمع الطفل �إىل املعلمة باهتمام.
ت�شجع البيئة التعليمية الطفل على املالحظة
واال�ستك�شاف.
تهيئ البيئة التعليمية للطفل فر�ص اال�ستغراق
واالنهماك يف العمل دون �ضو�ضاء �أو ت�شتت.
تهيئ البيئة التعليمية للطفل فر�ص الت�أمل .
يحرتم الطفل زمالءه يف الف�صل.
يبادر الطفل بطرح الأ�سئلة.
ميار�س الطفل الن�شاط بهدوء.
يبادر الطفل بعر�ض �أرائه.
يتحدث الطفل مع �صديقه دون �إزعاج الآخرين.

30
26
23
25
31
34
32
29
24
28
27
35

ت

%

ت

%

ت

%

الرتتيب
املتو�سط
احل�سابي

م

العبارات

ميار�س الطفل ال�سلوك
�أحيانا
غالبا
دائما

107

81.7

23

17.6

1

0.8

2.81

1

99

75.6

32

24.4

0

0

2.76

2

98

74.8

33

25.2

0

0

2.75

3

96

73.3

34

26.0

1

0.8

2.73

4

90

68.7

41

31.3

0

0

2.69

5

85

64.9

46

35.1

0

0

2.65

6

83

63.4

46

35.1

2

1.5

2.62

7

80

61.1

46

35.1

5

3.8

2.57

8

74

56.5

56

42.7

1

0.8

2.56

9

61

46.6

68

51.9

2

1.5

2.45

10

55

42.0

72

55.0

4

3.1

2.39

11

47

35.9

79

60.3

5

3.8

2.32

12

40

30.5

85

64.9

6

4.6

2.26

13

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات املعلمات عن عبارات
املحور الثاين (�سلوك الطفل داخل الف�صل) قـد تراوحت بني (.)2.81 – 2.26
وب�صفة عامة يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن ريا�ض الأطفال بدولة الكويت تهيئ البيئة ال�صفية
اجليدة التي تعني الطفل على ممار�سة العديد من املمار�سات ال�سلوكية الإيجابية ب�شكل كبري.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

عر�ض نتائج الفر�ض الثالث

اجلدول رقم ()5
بيان داللة الفروق حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية يف ريا�ض
الأطفال تبعا ملتغري املنطقة التعليمية
املحور
مقومات البيئة
ال�صفية
�سلوك الطفل
داخل ال�صف

املنطقة
التعليمية
العا�صمة

العدد
66

املتو�سط
احل�سابي
85.439

االنحراف
املعياري
14.953

حويل

65

85.769

12.917

العا�صمة

66

33.409

4.232

حويل

65

33.677

3.788

قيمة ت

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

مالحظات

0.135 -

129

0.893

غري دالة

0.381 -

129

0.703

غري دالة

من خالل اجلدول رقم ( )5وبعد �إجراء اختبار (ت) للمقارنة بني متو�سطي درجات
جمموعتي املعلمات بريا�ض الأطفال مبنطقتي العا�صمة وحويل التعليميتني ،لبيان الفروق
بني وجهات نظر املعلمات حول توافر مقومات البيئة ال�صفية اجليدة وت�أثريها يف �سلوك
الطفل داخل غرفة ال�صف ،يت�ضح �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد العينة
من املعلمات يف املنطقتني� ،إذ كانت قيم (ت) هي ( )0.135 -يف املحور الأول :مقومات
البيئة ال�صفية ،و( )0.381 -يف املحور الثاين� :سلوك الطفل يف الريا�ض ،وعند درجة احلرية
(.)129

عر�ض نتائج الفر�ض الرابع

الختبار �صحة الفر�ض الرابع عن مدى وجود فروق بني �آراء املدر�سات حول مدى توافر
مقومات البيئة ال�صفية اجليدة ،وكذلك املمار�سات ال�سلوكية للأطفال بالريا�ض داخل الف�صل
تبعا ملتغري امل�ستوى التعليمي؛ مت ا�ستخدام اختبار ( )One Way Anovaحل�ساب قيمة (ف)
لإجابات �أفراد العينة من املعلمات يف املحاور املختلفة ،وكانت كما هو مو�ضح يف اجلدول
رقم ( )6الآتي:
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الختبار �صحة الفر�ض الثالث التعلق مبدى وجود فروق بني �أفراد العينة من املعلمات
حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية واملمار�سات ال�سلوكية للطفل يف ريا�ض الأطفال
بدولة الكويت تعزى ملتغري املنطقة التعليمية؛ مت ا�ستخدام اختبار ( )T-Testحل�ساب قيمة
(ت) لإجابات �أفراد العينة من املعلمات يف املحاور املختلفة ،وكانت كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم ( )5الآتي:
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اجلدول رقم ()6
بيان داللة الفروق حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية واملمار�سات
ال�سلوكية لطفل الريا�ض تبعا ملتغري امل�ستوى التعليمي
املحور
مقومات
البيئة
ال�صفية
�سلوك
الطفل داخل
ال�صف

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

درجة متو�سط
جمموع
احلرية املربعات
املربعات
272.453
2
544.906
192.738 128 24670.453
130 25215.359
1.552
2
3.105
16.261 128 2081.415
130 2084.519

ف

الداللة
إح�صائية مالحظات
ال

1.414

0.247

غري دالة

0.095

0.909

غري دالة

من خالل اجلدول رقم ( )6يت�ضح �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء
املجموعات املختلفة للمعلمات بح�سب امل�ستوى التعليمي حول توافر املقومات ال�رضورية
للبيئة ال�صفية اجليدة بريا�ض الأطفال� ،أو حول انعكا�سات هذه املقومات على �سلوك الطفل،
�إذ كانت قيم (ف) هي ( )1.414يف املحور الأول مقومات البيئة ال�صفية ،ويف املحور الثاين
�سوك الطفل كانت قيمة ف ( ،)0.095وهي قيم غري دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05

عر�ض نتائج الفر�ض اخلام�س

الختبار �صحة الفر�ض اخلام�س واملتعلق مبدى وجود ارتباط �آراء ووجهات نظر �أفراد العينة
من املعلمات حول مدى توافر مقومات البيئة ال�صفية اجليدة ،وكذلك املمار�سات ال�سلوكية
داخل الف�صل للأطفال بالريا�ض ؛ مت عمل م�صفوفة معامالت االرتباط لإجابات �أفراد العينة
من املعلمات يف املحاور املختلفة ،وكانت كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )7الآتي:

اجلدول رقم ()7
بيان م�صفوفة معامالت االرتباط بني مقومات البيئة ال�صفية
واملمار�سات ال�سلوكية لطفل الريا�ض
مقومات البيئة ال�صفية
�سلوك الطفل يف حجرة ال�صف

** دالة عند م�ستوى 0.01

مقومات البيئة ال�صفية
** 0.546

�سلوك الطفل يف حجرة ال�صف
** 0.546

ً
ارتباطا ذا داللة بني �آراء املعلمات حول توافر جمموعة
من اجلدول رقم ( )7يت�ضح �أن هناك
من مقومات البيئة ال�صفية اجليدة ،وممار�سة الطفل ملجموعة من ال�سلوكيات داخل ال�صف يف
هذه الريا�ض� ،إذ �أ�شارت نتائج اجلدولني (� )4 ،3إىل �أن البيئة ال�صفية يتوافر لها جمموعة جيدة
من املقومات التي جتعلها غنية باملثريات و مهي�أة لأن يتعلم الطفل ويكت�سب خربات جيدة،
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مناق�شة النتائج

�أوال :هناك حر�ص من القائمني على هذه الريا�ض على ا�ستكمال وتوفري امل�ستلزمات
ال�رضورية لرتبية الأطفال فيها ،و�أن هناك معايري جيدة ي�ستند �إليها عند �إعداد وجتهيز هذه
البيئات لتنا�سب املرحلة العمرية التي ت�شملها ريا�ض الأطفال ؛ وكذلك حتقيق الأهداف
الرتبوية لهذه الريا�ض؛ �أما املقومات التي �أ�شارت �إجابات املدر�سات �إىل عدم توافرها ب�شكل
جيد فبالتدقيق فيها جند �أنها تتعلق بعدم وجود خزائن للأطفال لو�ضع حقائبهم وحاجياتهم،
�أو �أن النوافذ ال تتيح ر�ؤية البيئة اخلارجية.
ثانيا :يت�ضح �أنه يتوافر للطفل يف ريا�ض الأطفال الإح�سا�س بالأمان وال�سعادة التي تدفعه
للمرح ،مع توفري احلرية الكافية لأن يتحرك بحرية ؛ و�أن البيئة ال�صفية غنية باملثريات التي
ت�ساعد الطفل على اال�ستغراق واالنهماك يف العمل ،وت�ساعده على التخيل والت�صور .كما
يالحظ من �إجابات املعلمات عن عبارات املحور الثاين �أن هناك جمموعة من املمار�سات التي
ميار�سها الطفل يف الف�صل يف ريا�ض الأطفال لي�ست بال�شكل املرغوب فيه ،من �أهمها� :أن
الطفل يطرح بع�ض الأ�سئلة ويعر�ض �أراءه و�أفكاره ب�شكل متو�سط ،و�أنه ميار�س الن�شاط يف
وجود جمموعة من الت�رصفات غري الإيجابية من باقي الأطفال ،ولكن �إذا �أمعنا النظر يف تلك
املمار�سات جند �أنها ت�رصفات طبيعية ،فالطفل يف تلك املرحلة مل يزل يف حاجة �إىل الرتبية
والعناية التي تو�ضح له ما يجب عليه القيام به ،وما يجب عليه الكف عنه.
يت�ضح من �إجابات �أفراد العينة من املعلمات� ،أن البيئة ال�صفية يف ريا�ض الأطفال بدولة
الكويت غنية باملقومات التي تدفع الطفل وحتثه على ممار�سة القيم ال�سلوكية الإيجابية ،يبقي
�رضورة العمل على تنميتها يف املراحل الدرا�سية التالية ،وتوطيد �أوا�رص التعاون بني املدر�سة
والأ�رسة من �أجل تن�شئة الطفل تن�شئة �سليمة و متكاملة.
ثالثا :يت�ضح �أن �أفراد العينة من املعلمات يف ريا�ض الأطفال على اختالف منطقة العمل يتفقن
على توافر جمموعة من مقومات البيئة ال�صفية اجليدة يف ريا�ض الأطفال ،و�أنهن يرين �أن البيئة
ال�صفية غنية باملثريات التي حتث الطفل على ممار�سة ال�سلوكيات الإيجابية بدرجة كبرية،
والتي ت�ؤ�صل لديه جمموعة القيم الرتبوية ال�صحيحة ،وت�ساعد على تن�شئته تن�شئة �صحيحة
ومتكاملة.
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ووجد �أن املمار�سات ال�سلوكية للطفل بهذه الريا�ض هي ممار�سات �سلوكية تت�صف بالإيجابية
واالعتدال والتوازن؛ ومن هنا ميكن تف�سري معنى وجود ارتباط دال ح�سبما يو�ضح اجلدول
رقم (.)7
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رابعا :يت�ضح �أن هناك اتفاقًا بني �أفراد املجموعات املختلفة ح�سب متغري امل�ستوى التعليمي
حول توافر جمموعة من مقومات البيئة ال�صفية اجليدة ،كذلك املمار�سات ال�سلوكية التي
ميار�سها الأطفال يف الريا�ض .وهذه املقومات واملمار�سات ال�سلوكية قد ك�شفت عنها
�إجابات �أفراد العينة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وكما �سبق الإ�شارة �إليه يف اجلدولني رقمي (.)4 ،3
خام�سا� :إنّ توافر مقومات البيئة ال�صفية اجليدة قد �أعان الأطفال على �أن يكت�سبوا ال�سلوك
القومي والإيجابي والرتبوي�.أي �أن وجود هذه املقومات ب�شكل دائم ينعك�س �إيجاب ًا على
�سلوك الطفل يف هذه الريا�ض.

اال�ستنتاجات

�أفرزت الدرا�سة عد ًدا من النتائج من �أهمها:
� -1أن معظم مقومات البيئة ال�صفية اجليدة تتوافر بدرجة كبرية يف ريا�ض الأطفال بدولة
الكويت ،و�أنه يتم �إعداد وجتهيز هذه البيئات لتنا�سب املرحلة العمرية التي ت�شملها ريا�ض
الأطفال ؛ وكذلك حتقيق الأهداف الرتبوية لها.
 -2هناك بع�ض املقومات التي يجب �أن يتم توفريها ب�شكل �أكرب �إذ تبني �أنها غري متوافرة
ب�شكل كبري ،مثل وجود النوافذ الوا�سعة التي ت�سمح بالتهوية اجليدة وتتيح الفر�صة لر�ؤية
البيئة الطبيعية خارج ال�صف ،فالتهوية والإ�ضاءة اجليدة من العوامل واملقومات ال�رضورية التي
ينبغي توفريها يف ريا�ض الأطفال .وتتفق الدرا�سة يف ذلك مع درا�سة (م�سعود.)2005 ،
� -3أن ريا�ض الأطفال بدولة الكويت تهيئ البيئة ال�صفية اجليدة التي تعني الطفل على ممار�سة
العديد من املمار�سات ال�سلوكية الإيجابية ب�شكل كبري ،حيث توفر له الإح�سا�س بالأمان
وال�سعادة التي تدفعه للعب واملرح ،مع �إف�ساح املجال له لأن يتحرك ب�أمان وحرية؛ و�أن البيئة
ال�صفية غنية باملثريات التي ت�ساعد الطفل على اال�ستغراق واالنهماك يف العمل.
 -4تبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد العينة يف منطقتي العا�صمة وحويل
حول توافر جمموعة من مقومات البيئة ال�صفية اجليدة يف ريا�ض الأطفال ،و�أن البيئة ال�صفية
غنية باملثريات التي حتث الطفل على ممار�سة ال�سلوكيات الإيجابية بدرجة كبرية.
 -5تبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املجموعات املختلفة بح�سب
امل�ستوى التعليمي حول توافر املقومات ال�رضورية للبيئة ال�صفية اجليدة بريا�ض الأطفال �أو
حول انعكا�سات هذه املقومات على �سلوك الطفل.
ً
ارتباطا ذا داللة بني �آراء املعلمات حول توافر جمموعة من مقومات البيئة
 -6تبني �أن هناك
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تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء �أدبيات البحث ونتائجه ميكن حتديد تو�صيات البحث على النحو الآتي:
 .1العمل على توفري املقومات ال�رضورية ،وحتديد قواعد ال�ضبط التي جتعل الطفل ميار�س
الن�شاط بهدوء.
 .2العمل على تخ�صي�ص �أوقات �أكرث للمرح وتبادل الأحاديث واحلوار بني الأطفال ،حتى
يعرب الطفل عما بداخله دون �إزعاج الآخرين.
 .3العمل على توفري خزائن للأطفال يف م�ستوى ارتفاع الطفل (لو�ضع حقائبهم
وحاجياتهم.)..
 .4زيادة م�ساحة النوافذ يف غرفة ال�صف و�إعدادها ب�شكل يتيح ر�ؤية البيئة اخلارجية.
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ال�صفية اجليدة ،وممار�سة الطفل ملجموعة من ال�سلوكيات داخل ال�صف يف هذه الريا�ض ،مما
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العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا
د .جمدي علي زامل
ق�سم الرتبية -كلية العلوم الرتبوية الأونروا
رام اهلل -فل�سطني
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد العوائق التي تواجه معلمي اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية،
والعلوم ،والريا�ضيات يف مدار�س الأنروا يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة
ال�صفية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )87معلم ًا ومعلمة ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء
ا�ستبانة مكونة من ( )30فقرة متثل عوائق تنمية مهارات التفكري الإبداعي.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة تقدير عوائق تنمية التفكري الإبداعي لدى املعلمني
منخف�ضة .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة عوائق تنمية
التفكري الإبداعي تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح حملة درجة الدبلوم والبكالوريو�س.
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات اجلن�س ،واملادة التي يدر�سها
املعلم ،وعدد �سنوات اخلربة ،واملحافظة.
الكلمات املفتاحية :معيقات تنمية التفكري الإبداعي ،الغرفة ال�صفية ،مدار�س الأونروا.
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The Obstacles Facing the Palestinian Teacher in Developing
Creative Thinking Skills Inside the Classroom in
U.N.R.W.A Schools
Dr. Majdi A. Zamel
Dept. of Education
Educational Science Faculty– Palestine

Abstract
The study attempted to identify the obstacles that face U.N.R.W.A school
teachers who teach Arabic, English, Science and Math in developing creative
thinking skills inside the classroom. The sample of the study consisted of (87)
male and female school teachers.
To accomplish the purpose of the study, a questionnaire was prepared consisting of (30) items that represent the obstacles that impede creative thinking
skills.
The results of the study revealed a low degree of teachers’ consideration of
the obstacles facing the development of creative thinking. A further finding
showed that there were statistically significant differences in the degree of the
obstacles facing the development of creative thinking attributed to the variable of qualification for the benefit of holders of diploma or bachelor degrees.
Also, the study revealed that there were no statistically significant differences
attributed to the variables of gender, school subject, years of experience or the
governorate.
Key words: obstacles to creative thinking development, classroom and .N.R.W.A
schools.
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العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا
د .جمدي علي زامل
ق�سم الرتبية -كلية العلوم الرتبوية الأونروا
رام اهلل -فل�سطني

املقدمة

يواجه الأفراد عامل ًا �رسيع التغريات من حيث التطور التكنولوجي ،واالنفجار املعريف ّمما
يجعل حياتهم �صعبة ،مليئة بالعقبات التي تعوق عملهم .وهذا ما يتطلب االهتمام بالأفراد
يف خمتلف القطاعات عامة ،باملعلمني والرتبويني يف قطاع التعليم خا�صة .حيث �إنّ املعلم
الذي ميتلك املهارات واملعارف الالزمة يف جمال تنمية التفكري ،يكون قادراً على تنمية هذه
ثم جعلهم قادرين على اللحاق بهذا التطور والتغري ال�رسيعني.
املهارات لدى الطلبة ،ومن ّ
كما يجعلهم مبدعني يف معاجلتهم للق�ضايا التي تعرت�ضهم.
وميثل التفكري عملية عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثري من الأمور وتذكرها وفهمها
وتقبلها ( .)Wilson, 2003ويعرفه باير ( )Beyer, 2001ب�أنه عبارة عن عملية عقلية
ي�ستطيع الطالب عن طريقها عمل �شيء ذي معنى من خالل اخلربة التي مير بها .وي�ؤكد كوتن
( )Cotton, 2002على �رضورة توفري اجلو امل�شجع للتفكري� ،إذ يكون الطالب حرا يف التعامل
مع الأفكار للتو�صل �إىل ما هو جديد.
وي�شري ويل�سون (� )Wilson, 2003إىل �أن مهارات التفكري ترتبط بالعمليات العقلية التي
يقوم بها الطالب من �أجل جمع املعلومات وحفظها �أو تخزينها ،وذلك من خالل �إجراءات
التحليل والتخطيط والتقييم والو�صول �إىل ا�ستنتاجات و�صنع القرارات.
�أما جروان ( )1999فيعرف الإبداع ب�أنه مزيج من القدرات واال�ستعدادات واخل�صائ�ص
ال�شخ�صية التي �إذا وجدت بيئة منا�سبة ميكن �أن ترقى بالعمليات العقلية لت�ؤدي �إىل نتاجات
�أ�صلية ومفيدة� ،سواء بالن�سبة خلربات الفرد ال�سابقة� ،أو خربات امل�ؤ�س�سة� ،أو املجتمع �أو العامل.
ويعرفه والي�س ( )Wallis, 1994ب�أنه العملية التي مير بها الفرد يف �أثناء خرباته ،والتي ت�ؤدي
�إىل حت�سني ذاته وتنميتها ،كما �أنها تعبري عن فرديته وتفرده.
عرف �سعادة وقطامي ( )1996التفكري الإبداعي ب�أنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل
وقد ّ
فيها الطالب مع اخلربات العديدة التي يواجهها ،بهدف ا�ستيعاب عنا�رص املوقف ،من �أجل
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ال �أ�صي ً
الو�صول �إىل فهم جديد �أو �إنتاج جديد ،يحقق ح ً
ال مل�شكلته� ،أو اكت�شاف �شيء جديد
ذي قيمة بالن�سبة له �أو للمجتمع الذي يعي�ش فيه الطالب.
وت�شري الرتبية الناجحة �إىل تعلم الفرد كيف يفكر ،وعلى املعلم و�ضع الطالب �أمام املواقف
وامل�شكالت التي تتطلب ا�ستخدام العقل ،واملحاوالت اجلادة والعميقة لإيجاد �آراء منطقية
ومدرو�سة ،ويتطلب ذلك من املعلم ا�ستخدام الفعاليات والأن�شطة الفعالة والأ�سئلة التي تثري
تفكري الطالب ،وتوجهه نحو ما تعلمه ،وتف�سريه ال�س�ؤال املوجه �إليه من قبل املعلم (Tye,
.)1984
وي�شري جروان (� )2002إىل �أن تنمية الإبداع م�سئولية كل م�ؤ�س�سات املجتمع ،وعلى
ر�أ�سها امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية ،فمن املعلوم �أنها تنمي مهارات التفكري الإبداعي من
خالل املناهج الدرا�سية املختلفة ،والربامج التدريبية امل�ستقلة عن املناهج الدرا�سية ،وذلك يف
�ضوء توافر الإمكانات املنا�سبة لذلك.
وي�شري العزيز (� )2006إىل �أن املدر�سة ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف تنمية خمتلف ا�ستعدادات
الطالب وميوله وقدراته املختلفة ،فهي بفل�سفتها ومناخها املدر�سي العام واملناخ ال�صفي
ب�شكل خا�ص ،ومبا لديها من م�صادر للتعلم ،وب�أ�ساليب تقييمها ،ومبا تقدمه من �إر�شاد
لطلبتها ،ت�شكل حجر الزاوية يف تكوين الإبداع لدى الطلبة ومنوهم وتطويرهم.
وبينت روجرز ( )Rogers, 1980اخل�صائ�ص التي متيز الطالب املبدع عن غريه وهي:
الرغبة يف اقتحام املجهول والغام�ض ،واال�ستقاللية يف التفكري واملمار�سة ،وعدم االمتثال
للأعراف والتعليمات التقليدية اجلامدة ،وذلك بهدف اخلو�ض يف املواقف ال�صعبة للو�صول
�إىل احلل والتو�ضيح املنا�سب.
والتعليم املميز ي�سهم يف تنمية الإبداع لدى الطلبة ،واملعلم املتميز هو الذي ميتلك املعارف
واملهارات احلديثة يف التعليم ،ويتمتع ب�صفات �شخ�صية ومهاراتية كالبحث الدائم ،والتفكري
بذهن �صاف ،وتقبل �أفكار الطلبة املختلفة ،وا�ستخدام الأ�ساليب والو�سائل التعليمية الفعالة
غري التقليدية.
وي�شري م�ساد (� )2005إىل �أهمية التعليم املميز يف �إحداث تغيريات يف ال�شخ�صية،
وجعل الطالب ن�شط ًا يف العملية التعليمية التعلمية ،وتنمية قدرته يف تنظيم وترتيب احلقائق
واملعلومات ،التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تنمية التفكري الإبداعي ،والو�صول �إىل احللول
اجلديدة للم�شكالت.
وتواجه تنمية التفكري الإبداعي عوائق عدة ،تتمثل يف قلة املهارات التي ميتلكها املعلم يف
تنفيذ الأن�شطة الإبداعية ،و�ضعف الثقة بالنف�س ،واالفتقار �إىل املرونة ،والتقيد ببع�ض الأفكار
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والتقاليد اجلامدة ،ونق�ص املعلومات والإمكانات املادية ،والأخذ بوجهة نظر واحدة و�إهمال
وجهات نظر الآخرين ،وان�شغال املعلم الزائد بالأعمال الروتينية (�سعادة.)2003 ،
كما �أن اعتقاد املعلم ب�أن الكتاب املدر�سي هو املرجع الوحيد ،واعتماده على �أ�ساليب
التعليم التقليدية ،واقت�صاره على توجيه الأ�سئلة التي ال تقي�س �سوى مهارة التفكري الدنيا
(احلفظ) يجعل تنمية التفكري الإبداعي لديهم حمدودة (�سعادة.)2003 ،
ويرى م�ساد (� )2005أن العوائق التي تعرت�ض التفكري الإبداعي تتمثل يف الرتبية التقليدية
الهادفة �إىل تلقني الطالب احلقائق واملعلومات ،ومطالبته بحفظها دون التفكري فيها،
واقت�صارها على الكتب املدر�سية غري املرتبطة مب�شاكل املجتمع اخلارجي وامل�شاكل التي تواجه
الطالب� ،إ�ضافة �إىل اعتمادها على الأن�شطة املدر�سية دون االعتماد على الرحالت العلمية
واال�ستك�شافية ،وعدم �إ�رشاك الطلبة يف الأعمال التعاونية التي تنمي التفكري لديهم.
وي�شري �أبو عمرية (� )1991إىل �أن احلد من العوائق التي تواجه التفكري الإبداعي ،يتطلب
تغيري املناهج املدر�سية ،واال�ستعانة بو�سائل التقدم التكنولوجي يف تدري�س املواد .كما يجب
االهتمام بتنمية مهارات التفكري الإبداعي من خالل احل�ص�ص اليومية للمواد الدرا�سية
–املناهج املدر�سية .)Judith, Fraivillling, & Karen, 1999( -و�أ�شار ملفني (Melvin,
� )1999إىل �إمكانية رفع م�ستوى تفكري الطالب الإبداعي من خالل التعامل املنا�سب من قبل
الوالدين واملعلمني.
ونظرا �إىل ما لتنمية التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية من �أهمية كبرية يف عمليتي
التعلم والتعليم ،و�أثر ذلك يف الطالب حمور العملية التعلمية التعليمية  ،ويف �إيجاد خمرج
ي�ستطيع التعامل مع امل�شكالت التي تواجهه ب�شكل علمي ،ويف الإبداع يف معاجلة العديد
ثم تطوير املجتمع ،فقد بد أ� االهتمام ينمو ويتزايد يف خمتلف البيئات
من الق�ضايا احلياتية ،ومن ّ
العربية والأجنبية ،لرفع كفاية املعلم جتاه تنمية التفكري الإبداعي ،واحلد من العوائق التي
تواجهه يف ذلك.
وقد اهتم عدد من الباحثني بالتفكري الإبداعي وتنميته على �صعيد املدر�سة من معلمني
ومديرين وم�رشفني تربويني ،ومن الدرا�سات التي �أجريت يف هذا امليدان :ما قام به ال�سمري،
جردات وحوامدة ) )2007حول معرفة �أثر برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني
جتريبيتني ،وجمموعتني �ضابطتني .و�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى التفكري الإبداعي تعزى للربنامج ،وكانت الفروق ل�صالح املجموعتني التجريبيتني،
و�أظهرت �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الإبداعي تعزى للجن�س
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ول�صالح الإناث.
ويف الدرا�سة التي �أجراها العرجان ( )2007على معلمي الرتبية الريا�ضية يف مديرية التعليم
اخلا�ص يف الأردن ،تبينّ وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على بعد �أ�سلوب التعزيز االجتماعي ،تبعا
ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،و وجود فروق �إح�صائية دالة على مقيا�س القدرة على التفكري
االبتكاري تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح حاملي درجة املاج�ستري ،و�رضورة تخ�صي�ص
قدر كبري من احلوافز املادية واملعنوية للمعلمني املتميزين واملبدعني.
�أما درا�سة العجمي ( )2005فقد هدفت �إىل حتديد امل�شكالت النف�سية واالجتماعية
والتعليمية التي تواجه املعلم يف تنمية الإبداع  ،وقد بينت نتائج الدرا�سة � ،أن �أكرث امل�شكالت
النف�سية هي �صعوبة التعامل مع الأعداد الكبرية من الطالبات داخل الغرفة الدرا�سية ،و�أقل
امل�شكالت النف�سية هي ال�شعور بالتوتر من كرثة �أ�سئلة الطالبات .وبينت �أي�ض ًا �أن �أكرث
امل�شكالت االجتماعية هي قلة وعي �أولياء الأمور ب�أهمية التعلم الإبداعي �أو الذاتي ،و�أقلها
تدي ًنا الو�ضع االقت�صادي للمعلمة .و�أن �أكرث امل�شكالت التعليمية هي �إلزام كل معلمة مبنهج
درا�سي حمدد يجب االنتهاء منه يف مدة زمنية حمددة ،و�أقل امل�شكالت التعليمية هي التقيد
بنموذج التعلم املبا�رش ،و�إغفال مناذج التعلم القائمة على حل امل�شكالت والتعلم التعاوين
والتعلم من �أجل التفكري.
وقام ليفنج�ستون ( )Livingstone, 1998بدرا�سة هدفت �إىل حتديد ت�أثري العوامل البيئية
واملادية للعمل يف الإبداع ،من خالل درا�سة ظروف العمل ،والظروف املادية للمعلمني
املبدعني .وتكونت العينة من ( )50معلم ًا مبدع ًا مبدار�س و�سط كالفورنيا ب�أمريكا ،وطبق
الباحث اال�ستبانة واملالحظة واملقابلة ال�شخ�صية .وبينت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث العوامل ذات
الت�أثري ال�سلبي يف الإبداع هي ال�ضغوط النف�سية ،وظروف العمل ،والظروف املادية ،كما
�أ�شارت �إىل �أن ال�ضغوط النف�سية لها ت�أثري يف الإبداع �أكرث من الظروف املادية ،و�أن حت�سني
ظروف العمل ي�ؤدي �إىل الر�ضا الوظيفي وزيادة الأداء الإبداعي ،وبينت النتائج وجود عالقة
�إيجابية بني الدوافع الداخلية وال�ضغوط النف�سية.
وطبق جودمان ( )Goodman, 1993درا�سة هدفت �إىل حتديد امل�شكالت التي يواجهها
املعلم الذي يرغب يف ت�شجيع التفكري الإبداعي بوالية امل�سي�سبي ب�أمريكا .على عينة عددها
( )250معلم ًا ،وطبق الباحث ا�ستبانة لتحديد امل�شكالت .وكان من �أهم نتائجها :قلة
الإمكانات املادية للبيئة املدر�سية ،و�ضغط الوقت ،وم�شكالت تتعلق باجلدول املدر�سي،
و�سوء العالقة بني مدير املدر�سة واملعلمني من ناحية ،وبني املعلمني �أنف�سهم من ناحية ثانية،
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة ميل املعلم �إىل �إخبار الطلبة باحللول اجلاهزة ،وذلك اخت�صاراً
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للوقت ،وانطالق ًا من عدم متكنه من املادة والأ�ساليب املنا�سبة لتطبيق التفكري الإبداعي.
ويف الدرا�سة التي �أجراها كل من تيجانو و�ساور ( )Tegano & Sawer, 1991يف والية
ميت�شجن ب�أمريكا على ( )30م�رشف ًا ،طبق عليهم املقابلة ال�شخ�صية ،تو�صل الباحثان �إىل
عدم ت�أهيل املعلمني لكيفية تطبيق الإبداع يف املدار�س ،وعدم توافر الإمكانات املادية لهذه
الن�شاطات يف املدار�س ،وعدم توفري الإمكانات املعنوية من ت�شجيع وحوافز مادية �أو رمزية
للمعلمني املتميزين.
وهدفت درا�سة يونيك (� )Eunice, 1990إىل التعرف على �أهم ال�رشوط التي يجب
تهيئتها لتطوير الإبداع للطالب واملعلمني يف والية �أريزونا الأمريكية ،وكانت الأداة
امل�ستخدمة هي اال�ستبانة .وخرجت الدرا�سة بالت�أكيد على متيز املعلم بخ�صائ�ص معينة من
�أجل تطوير الإبداع لدى الطالب ومن �أهمها :االهتمام بالطالب ك�أفراد ،و�إك�سابهم
املعلومات واملهارات الالزمة ،وم�ساعدتهم عند احلاجة ،وعدم اعتبار املعلم نف�سه امل�صدر
الوحيد للمعرفة ،وال�سماح للطلبة بقدر من احلرية يف العمل واختيار اخلربات التي تنا�سبهم،
والتحلي ب�سعة الأفق ،وعدم الت�رسع يف �إ�صدار الأحكام على �أعمال الطلبة .كما بينت
النتائج متيز املدير بخ�صائ�ص عدة من �أجل تطوير �إبداع املعلمني و�أهمها ،ا�ستعداده لتقبل
الآراء املخالفة لر�أيه واحرتامها ،وت�شجيع الزيارات بني املعلمني لتبادل اخلربات خا�صة تلك
التي تت�سم بالإبداع.
�أما درا�سة تي ( )Tye, 1984فقد هدفت �إىل التحقق من امل�سلمة التي تقول �إن الرتبية
الناجحة هي تلك العملية التي يتعلم الفرد فيها كيف يفكر ،ال �أن ن�سقط عليه �أفكار الآخرين،
وطبق الباحث ا�ستبانة مالحظات على ( )525ف�صال من املدار�س االبتدائية .وبينت نتائج
الدرا�سة �أن كثرياً من املعلمني مل ي�ستخدموا �إال القليل من املواد والأن�شطة ،وذلك ب�سبب عدم
تدريبهم على كيفية ا�ستعمالها يف �أثناء درا�ستهم ،وامليزانية املحدودة ،وات�ساع مدى الفروق
الفردية بني الطلبة ،واجلداول ال�صارمة يف نظام املدر�سة .كما �أظهرت النتائج عدم وجود
املجموعات التعليمية ال�صغرية التي ت�ستخدم �أ�سلوب التدري�س املوجه.
وطبق توما�س ( )Tomas, 1981دار�سة هدفت �إىل معرفة دور البيئة املدر�سية يف تنمية
الإبداع عند الأطفال ،على عينة من ( )500معلم و( )30مديراً و( )25م�رشف ًا يف والية
بن�سلفانيا ب�أمريكيا ،وقد جمعت بيانات الدرا�سة با�ستخدام ا�ستبانة ،و�أظهرت نتائجها �أهمية
ممار�سة الدميقراطية ،والت�شجيع على تفتح الإمكانات الإبداعية لدى املعلمني ،وتوفري الأن�شطة
الغنية ملا تتميز به من الت�صور والإبداع ،وتوفري بيئة م�شبعة بال�صداقة وعالقات الدفء واملحبة
واحلرية والألفة بني املعلمني و�إدارة املدر�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة

تظهر يف كثري من الأحيان ،عوائق وم�شكالت تعرت�ض عمل الفرد� ،إذ �إنّ املعلم وخالل
تعامله مع الطلبة يف �أعماله اليومية يواجه العديد من العوائق ،التي حتول دون حتقيق الأهداف
املرجوة ،وحتى ي�ستطيع حتقيق ما يريد من �أهداف تربوية وتعليمية ،ال بد من تظافر اجلهود
للحد من العوائق التي تعرت�ض عمله .وهذا يعني �أن املعلم ال بد له من اكت�ساب الأ�ساليب
واملهارات التي ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة ،وذلك خالل تعليمهم
املواد الدرا�سية املختلفة� ،إذ �إنّ املعلم املتمكن من هذه الأ�ساليب واملهارات يكون �أكرث قدرة
على �إثارة العديد من املواقف التعليمية التي ت�ستدعي من الطالب ت�سخري �إمكاناته و�إثارة
الدافعية لديه ،التي من �ش�أنها �أن جتعله قادراً على ا�ستخدام تفكريه الإبداعي يف املواجهة،
وتعلم العديد من الق�ضايا التعليمية واحلياتية.
ولكي يتمكن املعلم من حتقيق ذلك داخل الغرفة ال�صفية ال بد من احلد �أو التخل�ص من
العوائق التي تواجهه يف تنمية التفكري الإبداعي ،كا�ستخدام �أ�ساليب التعليم التقليدية ،وقلة
توافر املواد والأدوات امل�ساندة للأن�شطة الإبداعية ،واهتمام املعلم ب�إنهاء الكتاب املدر�سي،
دون االهتمام باجلوانب التي تنمي مهارات التفكري العليا ,و�أكد العزيز ( )2006على
عدد من العوائق التي قد تعوق التفكري الإبداعي ،منها ما هو على م�ستوى الفرد كعدم
امتالكه مهارات التفكري الإبداعي املتمثلة يف الطالقة واملرونة والأ�صالة ،ومنها ما هو خا�ص
بامل�ؤ�س�سة التعليمية مبا فيها املعلم ،من حيث عدم امتالكها الأ�ساليب واملهارات املحفزة لتنمية
التفكري الإبداعي ،وقلة احلوافز املعنوية واملادية للمبدعني.
و�أ�شارت العديد من الدرا�سات والبحوث الرتبوية �إىل �أن التفكري الإبداعي الكامن لدى الطلبة
يحدث من خالل �أ�ساليب املعلم و�سلوكه ومهاراته ،و�إثارتها يف مواقف تعليمية .ومن هذه
الدرا�سات ما �أ�شار �إليه جودمان ( )Goodman, 1993يف درا�سته التي �أو�ضحت بع�ض نتائجها
�أن ا�ستخدام الأ�ساليب الإبداعية يف التدري�س ي�ؤدي �إىل ظهور الن�شاط الإبداعي لدى الطلبة.
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وهكذا نالحظ ان نتائج الدرا�سات ت�شري �إىل �أن تنمية التفكري الإبداعي داخل الغرفة
ال�صفية �أمر مهم للطالب وللعملية التعلمية التعليمية ،وحتى يتم تنمية التفكري الإبداعي ال
بد من التخل�ص من العوائق التي تواجه املعلم ،كما بينت �أن للعوائق دوراً يف احلد من تنمية
التفكري الإبداعي عند الطلبة ،الأمر الذي يقت�ضي �إجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا املجال،
لتحديد العوائق التي تواجه املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية،
ثم تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة.
حتى ي�ستطيع املعلم معاجلتها ،ومن ّ
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ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف على العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية ،وذلك لالرتقاء مب�ستوى التعليم و�إيجاد
الطالب املبدع .لذا تتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
“ما العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة
ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني؟”

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتديد العوائق التي تواجه معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية
والعلوم والريا�ضيات لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س
الأونروا يف حمافظتي طولكرم وجنني ،وذلك من خالل حتديدها والتعرف عليها للحد منها،
وتنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة.

�أ�سئلة الدرا�سة

هدفت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة
ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني؟
 -2هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني تعزى �إىل
النوع؟
 -3هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني تعزى �إىل
امل�ؤهل العلمي؟
 -4هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني تعزى �إىل املادة
التي يدر�سها املعلم؟
 -5هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني تعزى �إىل عدد
�سنوات اخلربة؟
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�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �إلقاء ال�ضوء على العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا  ،مل�ساعدة املعلمني
يف التخل�ص منها ،و�إيجاد الأن�شطة التعليمية التي تثري التفكري لدى الطلبة ،وو�ضع الربامج
املنا�سبة الداعمة ال�ستخدام الأ�ساليب املعززة لتنمية التفكري داخل الغرفة ال�صفية .كما ت�سهم
هذه الدرا�سة يف �إفادة �أ�صحاب القرار يف ق�سم التعليم بوكالة الغوث الدولية ،ووزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية ،ومديري املدار�س الأ�سا�سية لتذليل العقبات التي تعرت�ض معلمي
املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها يف تنمية التفكري الإبداعي داخل ال�صف.

حمددات الدرا�سة

تتمثل حدود الدرا�سة احلالية يف الآتي:
 -1اقت�رصت الدرا�سة على معلمي ومعلمات اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم العامة
والريا�ضيات ومعلماتها يف املرحلة الأ�سا�سية لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي.
� -2أجريت الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2008/2007م.
 -3اقت�رصت الدرا�سة على مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظتي طولكرم وجنني.
 -4اقت�رصت الدرا�سة على عينة بلغ عددها ( )87معلما ومعلمة ،يف ( )11مدر�سة يف
حمافظتي طولكرم وجنني )5( ،مدار�س يف طولكرم ،و( )6مدار�س يف جنني.
 -5اقت�رصت الدرا�سة احلالية على قيا�س العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا يف حمافظتي طولكرم وجنني.
 -6تتحدد الدرا�سة يف الأداة امل�صممة لقيا�س العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا.

م�صطلحات الدرا�سة

تتمثل �أهم املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت يف الدرا�سة يف الآتي:
عوائق تنمية التفكري الإبداعي :هي ال�صعوبات التي تواجه املعلم يف توظيف الأ�ساليب
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 -6هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني تعزى �إىل
املحافظة؟
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والأن�شطة والو�سائل التعليمية يف املواقف الإبداعية ،التي من �ش�أنها ان ت�ؤدي �إىل عدم توفري
املناخ التعليمي املنا�سب ،والتقليل من دافعية الطالب للتعلم الذاتي ،ومتثل العقبات التي
تعرت�ض املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف خمتلف املواقف.
التفكري الإبداعي :ويعرفه حناوي ( )2007ب�أنه ن�شاط عقلي مركب وهادف ،توجهه رغبة
قوية يف البحث عن احللول� ،أو التو�صل �إىل نواجت �أ�صيلة مل تكن معروفة �سابقا .ومن �صفاته
ومهاراته املرونة ،والطالقة ،والأ�صالة ،والإ�سهاب �أو الإفا�ضة ،والوعي بامل�شكالت.
ويعرفه بروك�س ) )Brooks, 1990ب�أنه قدرة الفرد على جتنب الروتني العادي ،والطرق
التقليدية يف التفكري ،مع �إنتاج �أ�صيل وجديد �أو غري �شائع ميكن تنفيذه �أو حتقيقه.
ويعرفه الباحث ب�أنه الأ�ساليب والأن�شطة والو�سائل التي يتبعها املعلم من �أجل توفري
املناخ املنا�سب لتنمية �إمكانيات الطلبة التي ت�ساعدهم يف ا�ستثارة دافعيتهم للتعلم الذاتي
والإبداع.

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

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي امليداين ،وذلك من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة
خا�صة بذلك ،لأن هذا املنهج يقوم على و�صف الظاهرة ،ومن ثم حتليلها وتف�سريها.

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي مواد اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية،
والعلوم ،والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي يف مدار�س الأونروا يف
حمافظتي طولكرم وجنني للعام الدرا�سي 2008-2007م ،والبالغ عددهم ( )140معلم ًا
ومعلمة.

عينة الدرا�سة

اختار الباحث عينة ع�شوائية ب�سيطة بالقرعة  ،من خالل ترقيم �أفراد املجتمع  ،ومن ثم
�سحب �أفراد العينة ب�شكل ع�شوائي ،وقد بلغ حجمها (  ) 87معلم ًا ومعلمة من �أفراد جمتمع
الدرا�سة منهم ( )34معلم ًا و( )53معلمة ،وبن�سبة بلغت ( .)%62.1وقد اختريت هذه
العينة ومل ي�ؤخذ املجتمع كامال ،نتيجة عدم متكن الباحث من الو�صول �إىل املعلمني كافة،
وذلك نتيجة احلواجز الع�سكرية التي تفر�ضها �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على حمافظتي
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طولكرم وجنني .واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغرياتها:

املتغري
اجلن�س
امل�ؤهل العلمي

املادة التي يدر�سها

عدد �سنوات اخلربة
املحافظة

�أداة الدرا�سة

امل�ستويات
ذكر
�أنثى
املجموع
دبلوم
بكالوريو�س
درا�سات عليا
املجموع
لغة عربية
لغة �إجنليزية
علوم
ريا�ضيات
املجموع
�5سنوات فما دون
من �10-6سنوات
�أكرث من �10سنوات
املجموع
طولكرم
جنني
املجموع

التكرار
34
53
87
29
47
11
87
28
18
21
20
87
22
20
45
87
40
47
87

الن�سبة املئوية
%39.1
%60.9
%100
%32.3
%54
%12.6
%100
%32.2
%20.7
%24.1
%23
%100
%25.3
%23
%51.7
%100
%46
%54
%100

طور الباحث �أداة الدرا�سة اخلا�صة بالعوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم وجنني ،
وذلك من خالل اللقاءات التي �أجريت مع عدد من معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها،
وبعد مراجعة الأدب الرتبوي والبحوث والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
وقد تكونت اال�ستبانة من ق�سمني ،الأول ر�سالة موجهة للمعلمني .والثاين ي�شتمل على قائمة
مكونة من الفقرات اخلا�صة بعوائق تنمية التفكري الإبداعي لدى معلمي مواد اللغة العربية
واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي يف مدار�س
الأونروا يف حمافظتي طولكرم وجنني.
�شملت الأداة ب�صورتها الأولية ( )37فقرة وفق �سلم ليكرت اخلما�سي( :كبرية جداً،
كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً).
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اجلدول رقم ()1
عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واملادة التي يدر�سها
وعدد �سنوات اخلربة واملحافظة
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عر�ضت �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية على ( )15حمكم ًا ،وذلك للتحقق من �صدق
حمتوى الأداة ومدى حتقيقها الأهداف التي و�ضعت من �أجلها .منهم ( )5من املعلمني يف
املدار�س الأ�سا�سية بالأونروا واملدار�س احلكومية )10( ،من �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي
ممن يحملون درجة الدكتوراه يف الرتبية واملناهج و�أ�ساليب تدري�سها والعلوم يف جامعة
النجاح الوطنية بنابل�س ،وجامعة القد�س املفتوحة/فرع نابل�س وفرع رام اهلل ،وجامعة بري
زيت ،وكلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية برام اهلل؛ وذلك لإبداء الر�أي حول
و�ضوح الفقرات ومدى مالءمتها لأهداف الدرا�سة .ومت تثبيت الفقرات التي �أجمع عليها
( )9حمكمني ف�أكرث ،حيث تكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ( )30فقرة ،مت ا�ستبعاد
( )7فقرات مل تبلغ ن�سبة �إجماع املحكمني عليها ،وهو املعيار الذي حدد يف تثبيت الفقرات
يف �أداة الدرا�سة.

ثبات الأداة

لقد ت�أكد الباحث من ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ب�إ�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا� ،إذ
بلغ معامل الثبات لفقرات اال�ستبانة ( )0.90وهو معامل ثبات عال جدا ويفي ب�أغرا�ض
الدرا�سة.

املعاجلة الإح�صائية

من �أجل حتليل نتائج الدرا�سة ،مت ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية التالية:املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية ،واختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ) ،(Independent t-testواختبار
حتليل التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAواختبار �شيفيه للمقارنات البعدية بني
املتو�سطات احل�سابية.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدار�سة مع املناق�شة ،فيما يتعلق بالعوائق
التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف
مدار�س الأونروا .وذلك بعد ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSويف
�ضوء �أ�سئلة الدرا�سة وهي كالآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات
املعلمني واملعلمات لفقرات ا�ستبانة العوائق التي تواجههم يف تنمية
التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ن�ص العبارة
عدم متكن املعلم من املادة العلمية.
ُبعد املواد التي يدر�سها املعلم عن تخ�ص�صه.
كرثة الأعباء التدري�سية امللقاة على عاتق املعلم.
ا�ستخدام �أ�ساليب التعليم القائمة على التلقني واحلفظ.
تدين الو�ضع االقت�صادي للمعلم ،ي�سهم يف تعزيز الأ�ساليب القائمة على
احلفظ والتلقني.
عدم تعاون �إدارة املدر�سة مع املعلم يف تنمية التفكري الإبداعي.
طول املناهج الدرا�سية وازدحامها باملعلومات.
عدم اهتمام املناهج املدر�سية باجلوانب التطبيقية والعملية.
عدم تعزيز املناهج املدر�سية لأ�ساليب التعلم احلديثة.
عدم تعر�ض املناهج املدر�سية للأن�شطة التي تثري التفكري.
عدم تعر�ض املناهج املدر�سية لأ�ساليب التقييم التي تثري التفكري.
عدم تعر�ض املناهج الدرا�سية للم�شكالت التي تالم�س احلياة.

املتو�سط
احل�سابي
1.60
2.15
3.61
2.36

االنحراف
املعياري
0.946
1.244
1.175
0.902

الن�سبة
املئوية
%32
%43
%72.2
%47.2

درجة
ال�صعوبة
C
C
A
C

1.87

0.998

%37.4

C

1.90
3.88
2.78
2.62
2.69
2.62
2.73

0.965
1.252
1.061
1.037
1.004
0.879
1.062

%38
%77.6
%55.6
%52.4
%53.8
%52.4
%54.6

C
A
C
C
C
C
C
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ن�ص ال�س�ؤال الأول للدرا�سة على الآتي :ما هي �أهم العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني
يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا يف حمافظتي
طولكرم وجنني؟
وللتعرف �إىل درجة العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا ،ا�ستخدم الباحث التقديرات التي اعتمد
عليها العديد من الباحثني يف جمال حتديد العوائق للعديد من الق�ضايا الرتبوية ،وهي كالآتي:
 �أكرث من ( )3.5درجة تقدير مرتفع ،ويرمز لها بالرمز (.)A من ( )3حتى( )3.5درجة تقدير متو�سط ،ويرمز لها بالرمز (.)B �أقل من( )3درجة تقدير منخف�ض ،ويرمز لها بالرمز (.)Cوللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والن�سب املئوية ،ودرجة تقدير املعلمني واملعلمات للعوائق التي تواجه معلمي اللغة
العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك:
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رقم
الفقرة
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ن�ص العبارة
عدم توفر الو�سائل التعليمية التعلمية املنا�سبة كاللوحات والأجهزة التعليمية.
عدم توافر التجهيزات الأ�سا�سية يف غرفة ال�صف كالإ�ضاءة والتهوية
والتدفئة.
قلة اهتمام �إدارة املدر�سة بالتفكري الإبداعي.
قلة الت�شجيع املعنوي واحلوافز املادية للمعلمني املتميزين.
عدم تهيئة الفر�ص لتجربة الأفكار اجلديدة يف التعليم من قبل �إدارة
املدر�سة.
�ضغط اجلدول املدر�سي ي�سهم يف عدم مناق�شة ما يطرحه الطالب داخل
ال�صف.
�إهمال �إدارة املدر�سة الأن�شطة ال�صفية �أو الال�صفية للطالب.
ا�شغال املعلم بالأعمال الإدارية الروتينية واملتكررة من جانب �إدارة املدر�سة،
يعوقه عن ت�صميم الأن�شطة والفعاليات التي تثري التفكري.
ارتفاع عدد الطلبة يف ال�صف مع �ضيق امل�ساحة ي�سهم يف عدم توفر اجلو
ال�صفي املنا�سب للتعلم.
اختالف م�ستويات الطلبة داخل ال�صف الواحد ،ي�سهم يف عدم تطبيق
الأن�شطة التي تنمي التفكري الإبداعي.
�سوء العالقة بني �إدارة املدر�سة واملعلمني من ناحية ،وبني املعلمني �أنف�سهم
ي�سهم يف عدم تنمية التفكري الإبداعي.
�ضغط املعلمني الزمالء على املعلم الذي يطبق مهارات التفكري لي�سري يف
�سلوكهم العام (التقليدي).
عدم توافر املكتبات املدر�سية الغنية باملراجع ،والكتب العلمية التي ت�سهم يف
تنمية التفكري الإبداعي.
�إلزام املعلم باملواد ،وامللخ�صات ال�صادرة من �إدارة املدر�سة ،ي�سهم يف عدم
قدرته على تطبيق الأن�شطة والفعاليات التي تثري التفكري الإبداعي.
�إدارة املدر�سة الت�سلطية ت�سهم يف �إيجاد املعلم املت�سلط ،وهذا ي�ؤدي �إىل تبني
اجتاهات �سلبية جتاه �أ�ساليب التعلم التي تنمي التفكري الإبداعي.
قلة وعي �أولياء �أمور الطلبة بالأن�شطة التي تثري التفكري الإبداعي للطلبة.
قلة وعي امل�شرف الرتبوي بتنمية مهارات التفكري ،ي�سهم يف عدم تطبيق
الفعاليات القائمة على التفكري الإبداعي.
تزويد املعلم بالتغذية الراجعة بعد الزيارة ال�صفية من جانب امل�شرف ،ي�سهم
يف توليد ال�صراعات والتناق�ضات..
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي
2.36

االنحراف
املعياري
1.089

الن�سبة
املئوية
%47.2

درجة
ال�صعوبة
C

2.37

1.365

%47.4

C

2.05
3.02

0.999
1.320

%41
%60.4

C
B

2.38

1.154

%47.6

C

3.44

1.309

%68.8

B

2.01

0.946

%40.2

C

3.05

1.397

%61

B

3.53

1.396

%70.6

A

3.38

1.260

%67.6

B

2.17

1.269

%43.4

C

1.87

0.912

%37.4

C

2.19

1.055

%43.8

C

2.44

1.020

%48.8

C

2.11

1.195

%42.2

C

3.83

1.002

%76.6

A

2.16

1.190

%43.2

C

2.50

1.119

%50

C

2.59

0.562

%51.8

C

ت�شري هذه النتائج �إىل �أن �أكرث العوائق التي تواجه معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية
والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي يف مدار�س الأونروا ،متثلت
يف العبارات ذات الأرقام ( )21 ،3 ،28 ،7بالرتتيب ح�سب درجة العوائق� ،إذ يرتاوح
املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرات من ( .)3.53 - 3.88وح�صلت الفقرات (،22 ،18
 )16 ،20على درجة تقدير متو�سطة� ،إذ تراوح املتو�سط احل�سابي لها من (.)3.02 - 3.44
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �أقل العوائق وجوداً متثلت يف الفقرات ذات الأرقام (،6 ،24 ،5 ،1
)8 ،12 ،10 ،11 ،9 ،30 ،26 ،17 ،14 ،4 ،13 ،25 ،23 ،29 ،2 ،27 ،15 ،19

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

بالرتتيب ح�سب �أقل ن�سبة وجود لها ،وبو�سط ح�سابي تراوح ما بني (.)2.78 – 1.60
�أما الدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة فقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ()2.59
وهذا يعني درجة �صعوبة منخف�ضة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل النظام املعمول به يف مدار�س فل�سطني� ،سواء �أكانت
املدار�س حكومية �أم تابعة لوكالة الغوث الدولية – الأونروا� ،إذ �إنّ املنهاج املطبق هو منهاج
واحد ،و�أن املواد الدرا�سية  :اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات هي نف�س
املواد التي تطبق يف جميع املدار�س ،ونتيجة ازدحام املناهج املدر�سية باملعلومات وطولها.
ما جعل املعلمني يركزون على �إنهاء املنهاج يف الوقت املحدد� ،إذ �إنّ امل�رشف الرتبوي ويف
�أثناء زيارته الإ�رشافية للمعلم يناق�ش معه املادة التي �أنهاها ،واملادة التي مل ينهها مقارنة مع
الوقت .ويعود �أي�ضا �إىل حجم الأعباء امللقاة على عاتق املعلم من حيث ن�صابه من احل�ص�ص
الأ�سبوعية ،والأن�شطة الإ�ضافية ،والأمور الإدارية املطلوبة منه كر�صد احل�ضور والغياب،
ثم ي�ؤثر �سلب ًا
ومعاجلة العديد من الق�ضايا ،ويجعل تركيز املعلم على �إنهاء مهماته املطلوبة ومن ّ
يف تطوير مهارات التفكري وتنميتها لدى الطالب من خالل تدري�س املواد الأ�سا�سية :كاللغة
العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات .وال نن�سى �أن عدد الطلبة يف غرفة ال�صف
الواحدة مقارنة مع م�ساحته يعوق من قدرة املعلم على تطبيق الأن�شطة والفعاليات التي قد
تنمي مهارات التفكري لديهم.
ويعزو الباحث ح�صول الفقرة التي تن�ص على �أن“ :قلة وعي �أولياء �أمور الطلبة بالأن�شطة
التي تثري التفكري الإبداعي للطلبة” على درجة عائق مرتفع� ،إىل عدم زيارة �أولياء الأمور
املدار�س� ،إ�ضافة �إىل عدم تفعيل دور جمال�س �أولياء الأمور ،وقلة الأن�شطة التثقيفية الرامية �إىل
تو�ضيح �أهمية الأن�شطة غري التقليدية يف تنمية التفكري الإبداعي� ،إذ �إنّ هذه الأمور حتول دون
�إدراك �أولياء الأمور لأهمية ذلك  ،ودور املعلم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي.
اتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة العجمي ( )2005التي �أ�شارت �إىل �صعوبة
مرتفعة يف تعامل املعلم مع الأعداد الكبرية ،وقلة وعي �أولياء الأمور ب�أهمية التعلم الإبداعي،
و�إلزام املعلمة مبنهج درا�سي حمدد واالنتهاء منه يف مدة زمنية حمددة.
واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة توما�س ( )Tomas, 1981التي �أ�شارت �إىل وجود
تعاون بني املعلمني من ناحية و�إدارة املدر�سة من ناحية ثانية ،واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج
درا�سة يونيك ( )Eunice, 1990التي بينت متيز املعلم بخ�صائ�ص �إبداعية.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة تيجانو و�ساور (Tegano & Sawer,
 )1991التي �أ�شارت �إىل عدم ت�أهيل املعلم لكيفية تطبيق الإبداع يف املدار�س .وتعار�ضت
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�أي�ضا مع درا�سة تي ( )Tye, 1984التي بينت عدم تدريب املعلم على ا�ستخدام املواد
والأن�شطة بفعالية .وكذلك تعار�ضت مع بع�ض نتائج درا�سة جودمان ()Goodman, 1993
التي �أ�شارت �إىل �سوء العالقة بني املعلمني �أنف�سهم وعدم متكنهم من املادة والأ�ساليب املنا�سبة
لتطبيق التفكري الإبداعي.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم
وجنني تعزى �إىل النوع ؟”
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني
 Independent t- testوقد ظهرت نتائجه يف اجلدول رقم ( )3الآتي:

اجلدول رقم ()3
ً
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني تبعا ملتغري اجلن�س
ذكور(ن=)34
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.6142
2.691

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

�إناث(ن=)53
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.5207
2.524

قيمة ت

الداللة*

)Sig. 2) tailed

1.362

0.177

ويتبني من اجلدول ال�سابق رقم ( )3عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني �إجابات معلمي
اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي
يف مدار�س الأونروا جتاه العوائق التي تواجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي ،وذلك
لأن م�ستوى الداللة �أكرب من (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل املعلمني من كال اجلن�سني الذين يخ�ضعون للظروف نف�سها
والتعليمات نف�سها والنظام التعليمي نف�سه� ،أي �أن النظام التعليمي ال يفرق بني املعلمني ذكوراً
و�إناث َا .فالربامج التي تنفذ من قبل ق�سم التعليم بوكالة الغوث الدولية ت�ستهدف املعلمني من
كال اجلن�سني� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�رشف الرتبوي يقوم بزيارات �إ�رشافية للمعلمني ،ويقدم لهم
التوجيهات والإر�شادات الالزمة ،التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تقليل العوائق التي تواجههم
يف تنمية التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية� ،أي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني
معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ()9-5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم
وجنني تعزى �إىل امل�ؤهل العلمي؟”
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لعوائق تنمية التفكري الإبداعي،
ح�سب امل�ؤهل العلمي (دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا) .ويبني اجلدول رقم ( )4النتائج
التي مت التو�صل �إليها.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم
الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
يف مدار�س االونروا تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي
امل�ؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريو�س
درا�سات عليا

املتو�سط احل�سابي
2.72
2.62
2.58

االنحراف املعياري
0.526
0.533
0.583

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سط احل�سابي لعوائق التفكري الإبداعي عند امل�ؤهل
العلمي (الدبلوم) ي�ساوي ( )2.72بانحراف معياري ي�ساوي ( .)0.526كما بلغ املتو�سط
احل�سابي للم�ؤهل العلمي (البكالوريو�س) ( )2.62بانحراف معياري ( .)0.533وبلغ
املتو�سط احل�سابي للم�ؤهل العلمي (الدرا�سات العليا) ( )2.58بانحراف معياري (.)0.583
وللت�أكد من دالالت الفروق بني هذه املتو�سطات مت �إجراء حتليل التباين الأحادي One Way
 ANOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)5
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الأ�سا�سي يف مدار�س الأونروا ،يف العوائق التي تواجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
داخل الغرفة ال�صفية.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة ال�سمري و�آخرين ( )2007التي �أ�شارت �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الإبداعي ل�صالح الإناث .وتعار�ضت
�أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة العرجان ( )2007التي بينت وجود فروق �إح�صائية دالة تبع ًا
ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور.
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اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي
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م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع مربعات االنحراف درجات احلرية متو�سط االنحراف
1.515
2
3.029
0.287
84
24.096
86
27.126

قيمة(ف)
5.280

الداللة*

0.007

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

يتبني من اجلدول رقم ( )5وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني معلمي اللغة العربية واللغة
الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي ،يف متو�سطات
الدرجة الكلية للعوائق التي تواجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
يف حمافظتي طولكرم وجنني ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وذلك لأن م�ستوى الداللة �أقل من
(.)0.05
ولتحديد ل�صالح من تعود هذه الفروق ،ا�ستخدم الباحث اختبار �شيفيه Scheffe
للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول رقم ( )6تو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية على العوائق التي تواجه املعلم
الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
يف مدار�س الأونروا تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي
امل�ؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريو�س
درا�سات عليا

دبلوم
------------

بكالوريو�س
0.1053
-------------

درا�سات عليا
*0.6078
*0.5026

-------------

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن الفروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف اللغة
العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي ،يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي
كانت كالآتي:
 هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني (الدبلوم ،والدرا�سات العليا) ل�صالح الدبلوم�.أي وجودعوائق التفكري الإبداعي لدى حملة الدبلوم �أكرث من حملة الدرا�سات العليا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم
وجنني تعزى �إىل املادة التي يدر�سها املعلم؟”
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لعوائق تنمية التفكري الإبداعي،
ح�سب املادة التي يدر�سها املعلم (لغة عربية ،لغة �إجنليزية ،علوم ،ريا�ضيات) .ويبني اجلدول
رقم ( )7النتائج التي مت التو�صل �إليها.
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 هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني (البكالوريو�س ،والدرا�سات العليا) ل�صالح البكالوريو�س� .أيوجود عوائق التفكري الإبداعي لدى حملة البكالوريو�س �أكرث من حملة الدرا�سات العليا.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل امتالك املعلم من حملة الدرا�سات العليا الكفاءة التعليمية،
�إذ �إنه ميتلك �أ�ساليب التعلم احلديثة ،ولديه القدرة على معاجلة العديد من املواقف التعليمية
ال�صفية ،وهذا ينبع من املعرفة اجليدة يف التعامل مع الطلبة ،و�إثارة املواقف التي ت�ستدعي
توظيف مهارات التفكري الإبداعي لديهم� .إ�ضافة �إىل �أن حملة الدرا�سات العليا يتجهون �إىل
تطوير �أنف�سهم من خالل االلتحاق بالربامج الرتبوية �أكرث من حملة الدبلوم والبكالوريو�س،
كما يتابعون الندوات وامل�ؤمترات الرتبوية الهادفة �إىل التطوير املهني �أكرث من غريهم .وهذا ما
يجعلهم يتمتعون بكفاءة تعليمية ،تقودهم �إىل اتباع الأ�ساليب والأن�شطة الإبداعية يف مواد
اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي.
�أما حملة الدبلوم ،ف�إنهم يتجهون �إىل �إنهاء الكتب املدر�سية ،وااللتزام ب�إنهاء بالأمور
الإدارية والفنية التي تطلب منهم من قبل �إدارة املدر�سة ،ويكون اجتاههم يف الغالب نحو
الرتبية القدمية القائمة على �أ�ساليب التعلم التقليدية� .إذ يتم فيها ا�ستدعاء الطالب للمهارات
العقلية الدنيا كاحلفظ .ويتجه �أ�صحاب حملة الدبلوم �إىل مقاومة التغيري ،لأن ذلك يتطلب
منهم التغيري يف �أ�ساليب التعليم من التقليدية �إىل احلديثة� ،أي �إن جعلهم يتمتعون بكفاءة
تعليمية جيدة ،ي�ؤدي بهم �إىل حت�ضري الأدوات وحتليل املحتوى وت�صميم الأن�شطة والفعاليات
التعليمية التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تنمية التفكري الإبداعي لديهم� ،أي التفكري املنتج.
واتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة العرجان ( )2007يف وجود فروق �إح�صائية دالة على
مقيا�س القدرة على التفكري الإبداعي تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،ولكن الفروق ل�صالح حاملي
درجة املاج�ستري(الدرا�سات العليا).
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم
الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
يف مدار�س االونروا تبع ًا ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم
املادة التي يدر�سها
لغة عربية
لغة �إجنليزية
علوم
ريا�ضيات

املتو�سط احل�سابي
2.61
2.78
2.63
2.60

االنحراف املعياري
0.548
0.618
0.542
0.436

يت�ضح من اجلدول (� )7أن املتو�سط احل�سابي للعوائق التفكري الإبداعي عند املادة التي
يدر�سها املعلم (لغة عربية) ي�ساوي ( )2.61بانحراف معياري ي�ساوي ( .)0.548كما بلغ
املتو�سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها (لغة �إجنليزية) ( )2.78بانحراف معياري (.)0.618
وبلغ املتو�سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها(علوم) ( )2.63بانحراف معياري (.)0.542
فيما بلغ املتو�سط احل�سابي للمادة التي يدر�سها املعلم (ريا�ضيات) ( )2.60بانحراف معياري
( .)0.436وللت�أكد من دالالت الفروق بني هذه املتو�سطات مت �إجراء حتليل التباين الأحادي
 One Way ANOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول (:)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبع ًا ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع مربعات االنحراف درجات احلرية متو�سط االنحراف
0.354
3
1.062
0.314
83
26.064
86
27.126

قيمة(ف)
1.127

الداللة*

0.343

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

ويتبني من اجلدول ال�سابق رقم ( )8عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني معلمي اللغة
العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي،
بينما كانت �أعلى العوائق لدى معلم اللغة الإجنليزية� ،إال �أنها غري دالة �إح�صائي ًا .ويف
متو�سطات الدرجة الكلية للعوائق التي تواجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل
الغرفة ال�صفية يف حمافظتي طولكرم وجنني ،تعزى ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم ،وذلك لأن
م�ستوى الداللة �أكرب من (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم
والريا�ضيات ميتلكون من الأ�ساليب واملهارات ،ما ي�ساعدهم على تنمية مهارات التفكري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم
وجنني تعزى �إىل عدد �سنوات اخلربة؟”
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لعوائق تنمية التفكري الإبداعي،
ح�سب عدد �سنوات اخلربة (�5سنوات فما دون ،من �10-6سنوات� ،أكرث من �10سنوات).
ويبني اجلدول رقم ( )9النتائج التي مت التو�صل �إليها.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للعوائق التي تواجه املعلم
الفل�سطيني يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية
يف مدار�س الأونروا تبع ًا ملتغري عدد �سنوات اخلربة
عدد �سنوات اخلربة
�5سنوات فما دون
من �10-6سنوات
�أكرث من �10سنوات

املتو�سط احل�سابي
2.63
2.81
2.58

االنحراف املعياري
0.472
0.632
0.512

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن املتو�سط احل�سابي لعوائق التفكري الإبداعي ح�سب عدد
�سنوات اخلربة (�5سنوات فما دون) ي�ساوي ( )2.63بانحراف معياري ي�ساوي (.)0.472
كما بلغ املتو�سط احل�سابي لعدد �سنوات اخلربة (من �10-6سنوات) ( )2.81بانحراف
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الإبداعي داخل غرفة ال�صف� ،إ�ضافة �إىل �أن ق�سم التعليم بوكالة الغوث الدولية ينفذ الربامج
التدريبية اخلا�صة باملناهج املدر�سية دون �أن يفرق بني معلم اللغة العربية �أو اللغة الإجنليزية �أو
العلوم �أو الريا�ضيات� .إذ يتم الرتكيز على تدريب املعلمني من خمتلف التخ�ص�صات على تنمية
مهارات التفكري الإبداعي من خالل املن�شورات والور�شات التدريبية التي ينظمها ق�سم التعلم
بالأونروا ب�رصف النظر عن تخ�ص�ص املعلم .كما يتم يف بداية العام الدرا�سي حتليل للمحتوى
وجتديد �أ�ساليب التعليم احلديثة التي ت�ستدعي مهارات التفكري العليا  ،كما يتجه كل تخ�ص�ص
�إىل ت�صميم الأن�شطة والفعاليات الإبداعية التي تتنا�سب مع املادة الدرا�سية من ناحية ،وتنمية
التفكري الإبداعي من ناحية �أخرى� .إال �أن �أعلى العوائق كانت لدى معلمي اللغة الإجنليزية
وهذا يعود �إىل طبيعة املادة واختالفها عن بقية املواد املدر�سية ،و�ضعف الطلبة فيها لكونها
تعد اللغة الأم ،فهذا يجعل معلم اللغة الإجنليزية يواجه العوائق �أكرث من غريه� ،إذ يتجه �إىل
ال ّ
�إك�ساب الطالب املعارف واملفاهيم التي ي�سعى �إليها الكتاب املدر�سي �أوال.
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معياري ( .)0.632وبلغ املتو�سط احل�سابي لعدد �سنوات اخلربة (�أكرث من �10سنوات)
( )2.58بانحراف معياري ( .)0.512وللت�أكد من دالالت الفروق بني هذه املتو�سطات
مت �إجراء حتليل التباين الأحادي  One Way ANOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم
(:)10

اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي تبع ًا ملتغري عدد �سنوات اخلربة
م�صدر التباين جمموع مربعات االنحراف
1.427
بني املجموعات
25.698
داخل املجموعات
27.126
املجموع

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

درجات احلرية
2
84
86

متو�سط االنحراف
0.714
0.306

قيمة(ف) الداللة*
0.103 2.333

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )10عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني معلمي اللغة
العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي ،يف
متو�سطات الدرجة الكلية للعوائق التي تواجههم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل
الغرفة ال�صفية يف حمافظتي طولكرم وجنني ،تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة ،وذلك لأن
م�ستوى الداللة �أكرب من (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املعلم ذا اخلربة الطويلة يف التعليم يكون قادراً على تنمية
مهارات التفكري الإبداعي ،وذلك من خالل خربته الطويلة ،واكت�سابه امل�ستمر لأ�ساليب
التعليم التي تثري التفكري .و�أن املعلم حديث اخلربة يف الغالب يكون من خريجي معاهد
وكليات �إعداد املعلمني واملعلمات التابعة لوكالة الغوث الدولية ،و�أن ما مييز هذه الكليات
هو التدريب الذي يخ�ضع له الطالب الذي يعد ملهنة التعليم طوال مدة تعليمه �أي ال�سنوات
الأربع� .إذ يخ�ضع الطالب خالل فرتة التعليم اجلامعي �إىل ( )7دورات بواقع ( )21يوم ًا
تقريب ًا للدورة الواحدة ،ويتطلب منه تنفيذ ( )21ح�صة يف كل دورة تدريبية .وخالل
هذه الدورات ي�رشف عليه �أ�ساتذة ومعلمون مدربون مما ي�ؤدي �إىل �إك�ساب الطالب/املعلم
ثم ي�سهم يف تقليل الأربع التي قد
املعارف واملهارات والأ�ساليب التعليمية احلديثة ،ومن ّ
يواجهها خالل عمله يف تنمية التفكري الإبداعي .وهذا الأمر يحول دون وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني املعلم �صاحب اخلربة الطويلة واملعلم �صاحب اخلربة الق�صرية جتاه الأربع التي
تواجه معلمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات يف مدار�س الأونروا يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية.
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�ساد�س ًا :نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ومناق�شتها

اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني تبع ًا ملتغري املحافظة
طولكرم(ن=)40
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.5744
2.461

جنني(ن=)47
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
0.5327
2.698

قيمة ت

الداللة*

)Sig. 2) tailed

-1.988

0.05

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05=α

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )11عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املعلمني يف
حمافظتي طولكرم وجنني ،يف �إجاباتهم جتاه العوائق التي تواجه معلمي اللغة العربية واللغة
الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي يف مدار�س
الأونروا يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية ،وذلك الن م�ستوى الداللة
�أكرب من (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الق�سم املخت�ص مبتابعة املعلمني واملديرين يف حمافظات
ال�شمال ومنها حمافظتا طولكرم وجنني ،هو ق�سم التعليم بوكالة الغوث الدولية-مكتب
ال�شمال� ،-أي �أن مدير التعليم وامل�رشفني الرتبويني هم الأفراد �أنف�سهم الذين يقومون بالتوجيه
والإ�رشاف لكال املنطقتني .و�أن الربامج املنفذة ملعلمي طولكرم ومعلماتها هي الربامج نف�سها
التي تنفذ يف جنني .كما يعمل على تنفيذ الأن�شطة الالمنهجية التي ت�سهم يف تنمية التفكري
الإبداعي .ويعود �أي�ضا �إىل طبيعة عمل مركز التطوير بوكالة الغوث الدولية الذي ي�ستهدف
املعلمني من خمتلف املحافظات ،وينظم الربامج املركزية يف خمتلف التخ�ص�صات التعليمية،
وتزويد املحافظات بالن�رشات واملواد التعليمية الإبداعية ،التي من �ش�أنها �أن حتفز املعلم على
تنمية مهارات التفكري الإبداعي ،واحلد من عوائق داخل الغرفة ال�صفية.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :هل هناك فروق يف العوائق التي تواجه املعلم الفل�سطيني يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي داخل الغرفة ال�صفية يف مدار�س الأونروا مبحافظتي طولكرم
وجنني تعزى �إىل املحافظة؟”
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني
 ،Independent t-testونتائج اجلدول رقم ( )11تو�ضح ذلك:
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ميكن �إيجاز ا�ستنتاجات الدرا�سة فيما يلي:
� -1أنّ �أكرث العوائق التي حتد من تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمي اللغة العربية
واللغة الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات ومعلماتها لل�صفوف من ( )9-5الأ�سا�سي يف مدار�س
االونروا هي :تركيز املعلمني على �إنهاء الكتب املدر�سية ،وكرثة عدد الطلبة يف ال�صف
الواحد ،وعدم تعاون �أولياء �أمور الطلبة يف تنظيم الأن�شطة املحفزة للتفكري الإبداعي لدى
الطلبة.
 -2وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني حملة (الدبلوم ،والدرا�سات العليا) ل�صالح الدبلوم .وبني
(البكالوريو�س ،والدرا�سات العليا) ل�صالح البكالوريو�س.
 -3عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،وعدد
�سنوات اخلربة ،واملحافظة.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج واال�ستنتاجات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا يلي:
� -1رضورة تنفيذ املعلمني الأن�شطة التي تنمي التفكري الإبداعي لدى الطلبة.
 -2توعية �أولياء �أمور الطلبة ب�أهمية الأن�شطة املحفزة للتفكري الإبداعي لدى الطلبة.
 -3التخفيف من الأعباء التدري�سية امللقاة على كاهل املعلم ،وذلك من خالل تعيني معلمني
جدد.
� -4رضورة اتباع املعلمني �أ�ساليب التعلم احلديثة التي ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى الطلبة.
 -5قيام �إدارة املدر�سة ومكتب التعليم بالأونروا بتحفيز املعلمني املبدعني من ناحية ،والطلبة
املبدعني من ناحية ثانية ،معنوي ًا ومادي ًا.
 -6تنظيم الأن�شطة والفعاليات الإبداعية من خالل الإذاعة املدر�سية وامل�سابقات والرحالت
العلمية.
 -7قيام ق�سم التعليم بوكالة الغوث الدولية بتوفري قاعات �صفية للطلبة� ،أو �إن�شاء مبانٍ
مدر�سية جديدة للتخفيف من عدد الطلبة يف ال�صف الواحد ،وذلك حتى يت�سنى للمعلم
منا�سبا من الطلبة ،التي من �ش�أنها �أن ت�سهم
تطبيق الأن�شطة التي تتطلب م�ساحة جيدة ،وعد ًدا
ً
يف تنمية التفكري الإبداعي لديهم.
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مدى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة
جازان من وجهة نظر طالب اجلامعة
د .وائل عبد الرحمن التل
ق�سم �أ�صول الرتبية
كلية الرتبية -جامعة جازان
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مدى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان من
وجهة نظر طالب اجلامعة
د .وائل عبد الرحمن التل
ق�سم �أ�صول الرتبية
كلية الرتبية -جامعة جازان
امللخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان كما يق ّدره طالب اجلامعة
امللتحقون بدرا�سة مقررات تربوية ،و�إىل الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات
تقديرات ه�ؤالء الطالب وفق ًا ملتغريات �صفة التخ�ص�ص الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي وتقدير
املعدل الرتاكمي .لتحقيق هذه الأهداف �أُع ّدت ا�ستبانة من ( )48فقرة ت�شتمل على ال�صفات
وطبقت على عينة من ()358
واخل�صائ�ص املكونة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعيّ ،
طالباً .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املقومات ال�شخ�صية ب�شكل عام ،و(� )30صفة وخ�صي�صة
منها ،توافرت يف �أع�ضاء هيئة التدري�س مب�ستوى مرتفع ،يف حني توافرت فيهم (� )18صفة
وخ�صي�صة مب�ستوى متو�سط .وتو�صلت �إىل وجود فروق دالة تعزى ملتغريي �صفة التخ�ص�ص
الدرا�سي ل�صالح الطالب ذوي التخ�ص�صات الأدبية ،وامل�ستوى الدرا�سي ل�صالح الطالب يف
ال�سنة الرابعة ،ومل تكن هناك فروق دالة تعزى ملتغري تقدير املعدل الرتاكمي.
الكلمات املفتاحية :املقومات ال�شخ�صية ،ال�صفات اجل�سمية ،ال�صفات العقلية ،اال�ستقرار االنفعايل،
التفاعل االجتماعي ،ع�ضو هيئة التدري�س ،جامعة جازان.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/6/4 :م
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The Availability Extent of University Teacher’s Personal Characteristics of Staff Members at the College of Education, Jazan
University from the University Students’ Viewpoints
Dr. Wael A. AL-Tal
College of Education
Jazan University- KSA

Abstract
The present study aimed at identifying and investigating the level of availability of university teacher’ personal characteristics of staff members at the
College of Education, Jazan University, K.S.A, as was assessed by the university students who were studying and taking education courses or classes. It
also aimed at identifying the significant statistical and indicative differences
among the above-mentioned students’ grades, in accordance with their academic specialties, academic levels and General Points Average.
To achieve such objectives, a questionnaire has been designed and developed and consisted of (48) items’, covering the qualities and special attributes
which shape university teacher’s personal characteristics. The study sample
was applied to the sample of about (358) students.
The fresults of the study indicated and revealed that, about (30) traits and
prerogatives of personal characteristics were available in staff members in a
higher level. However, about (18) traits and prerogatives of personal characteristics were available in an average level. The study also revealed that, there
were significant statistical differences, which were due to academic specialty
and attributed to the advantage of literary specialties. The academic levels
were attributed to the advantages of the 4th year university students. The results did not indicate any statistical and indicative differences that, were due
to General Points Average.
Key words: personal characteristics, physical qualities, mental qualities, emotional
stability, social interaction, staff member, Jazan University.
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مدى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان من
وجهة نظر طالب اجلامعة
د .وائل عبد الرحمن التل
ق�سم �أ�صول الرتبية
كلية الرتبية  -جامعة جازان

املقدمة
ّ

يرتبط جناح الطالب يف اجلامعة �أكادميي ًا واجتماعي ًا و�شخ�صي ًا مبدى اهتمام اجلامعة ب�إغناء
برمتها من خالل تطبيق املمار�سات امل�ؤ�س�سية
وحت�سني وتعميق عملية تنمية جوانب �شخ�صيته ّ
الفاعلة التي ثبتت فائدتها وقيمتها باالختبار والتجربة� ،أو التي تتمتع ب�أ�سا�س مفهومي
ت�شدد عليه م�ؤ�س�سات وهيئات
ونظري متني ومقنع مثل املبادئ النظرية والتطوير الذي ّ
االعتماد الأكادميي� ،أو التي ُط ّورت ا�ستجابة للتحديات املعا�رصة الناجتة عن التغيرّ الذي
يطر�أ على �صفات و�سمات وخ�صائ�ص الطالب وتوقعات م�ؤ�س�سات التعليم العايل (Kuh,
لكن تطبيق هذه املمار�سات يف اجلامعة يرتبط ب�شكل كبري
ّ ،)Kenzy & Associates, 2005
بنوعية ع�ضو هيئة التدري�س فيها .لذلك حتر�ص اجلامعات العريقة على ا�ستقطاب الكفاءات
املتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تتوافر فيهم املقومات املعيارية التي تعتمدها تلك
حتول الأق�سام الأكادميية بكليات اجلامعة
اجلامعات ،وذلك لكونهم �أهم العنا�رص امل�ؤ ّثرة يف ّ
�إىل جماعات تع ّلم منتجة ،ويف حت�سني جودة خمرجاتها (�أجنلو� ،)2006 ،إذ ي�سهمون يف
وقت ّ
مبكر من التحاقهم
ت�شكيل اجتاهات الطالب فكري ًا و�سلوكي ًا ،واكت�شاف مواهبهم يف ٍ
باجلامعة ،وتوظيف قدراتهم ،وتنمية مهاراتهم وفق ا�ستعداداتهم وخرباتهم واهتماماتهم،
وتو�ضيح الر�ؤية �أمامهم (را�شد.)1988 ،
ّ
ولعل �أهم املقومات املعيارية لع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي هي املقومات ال�شخ�صية،
�إذ ي�ؤ ّثر توافر هذه املقومات يف ع�ضو هيئة التدري�س يف درجة ر�ضا الطالب عن الكلية �أو
اجلامعة وتوجهاته لال�ستمرار فيها (Schulte, Thompson, Hayes, Noble & Jacobs,
 .)2001; Schnake, Fredenberger, & Dumler, 2004ويف حت�صيله الدرا�سي (�آل ناجي،
تكيفه ،و�ضبط �سلوكه ،وتقدير �أدواره ،وحل
1998؛ واملحبوب والنعيم ،)2008 ،ويف ّ
كثري من م�شكالته التعليمية واالجتماعية والنف�سية ،وخا�صة امل�شكالت الناجتة عن اجتياز
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مرحلة املراهقة ودخول مرحلة الر�شد ،واال�ستقالل النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي،
و�ضغوط الدرا�سة ،وتوقعات الأ�رس (ال�صالح ،)2004 ،ويف حتقيق املناخ الدرا�سي الإيجابي
داخل القاعات الدرا�سية ،و�إ�شباع املناخ اجلامعي العام بالنماذج ال�سلوكية املُر�ضية ،و�إ�شاعة
التطور اخللقي للطالب (Robie & Kidwell,
املعايري ال�ضابطة لل�سلوك ،وا�ستمرارية
ّ
.)2003
لذلك ،تهتم تلك اجلامعات بالتخطيط الدقيق لعملية مقابلة �أع�ضاء هيئة التدري�س املر�شحني
للتعيني فيها ،والتدقيق يف نوعية الأ�سئلة التي �ستطرحها جلان املقابالت عليهم (& Gmelch
 ،)Miskin, 1995; Bensimon, Ward, & Sanders, 2000حتى ّ
تتمكن من الك�شف
عن اجتاهات املر�شح واهتماماته ،وعن مدى التوافق بني م�ؤهالته وم�ستوى ح�ضوره ،وعن
م�ستوى حيويته (ن�شيط� ،أم عادي� ،أم ك�سول) ،وعن تعبريات ق�سمات وجهه (االنفتاح،
�أم الغطر�سة� ،أم احلرية� ،أم الر�ضا� ،أم ال�ضجر� ،أم اليقظة) ،وعن �سمات طبيعته (الع�صبية� ،أم
الهدوء� ،أم الثقة� ،أم االرتباك� ،أم الدفاع� ،أم ال�صالبة) (.)Tucker, 1992
كما حتر�ص تلك اجلامعات على تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،اجلدد والقدامى ،مرة
على الأقل كل ف�صل درا�سي ،وتت�ضمن ا�ستمارات هذا التقييم املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ
اجلامعي التي تعتمدها بهدف متابعة مدى التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س بها ،ومن ذلك
توا�صلهم مع الطالب وعالقاتهم التفاعلية داخل القاعة الدرا�سية وخارجها ،وقدرتهم على
حتفيز الطالب و�صقل مهاراتهم ،ومبادراتهم ب�إجراء مناق�شات جادة مع الطالب وبتقدمي
الن�صح وامل�شورة لهم حول �أو�ضاعهم الدرا�سية ون�شاطاتهم وم�ستقبلهم ،وال�سيما الطالب
الذين يحتاجون �إىل عناية خا�صة (�أومريا2006 ،؛ .)Kuh et al., 2005
�إن هذا االهتمام باملقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي لي�س وليد الع�رص احلايل ،فقد كانت
هذه املقومات وتوافرها يف العالمِ حمط اهتمام الفكر الرتبوي الإ�سالمي عرب الع�صور؛ فقد
�أورد ابن عبد الرب القرطبي (د.ت ،ج� ،1ص� )158أن عبد اهلل بن م�سعود قال“ :ال يزال
النا�س بخري ما �أخذوا العلم عن �أكابرهم ف�إذا �أخذوه عن �أ�صاغرهم و�رشارهم هلكوا” ،وروى
اخلطيب البغدادي ( ،1983ج� ،1ص� )129أن �أبا هريرة قال�“ :إن هذا العلم دين فانظروا
عمن ت�أخذونه” ،وروى ( ،1983ج� ،1ص � )128أن �إبراهيم التيمي قال“ :كانوا �إذا �أتوا
ّ
الرجل لي�أخذوا عنه نظروا �إىل َ�س ْم ِت ِه ،و�إىل �صالته ،و�إىل حاله ،ثم ي�أخذون عنه” .وقد كان
اكت�ساب �صفات وخ�صائ�ص العلماء هدف ًا بحد ذاته� ،أو�صى حبيب بن ال�شهيد ابنه“ :يا بني
ا�صحب الفقهاء والعلماء وتع ّلم منهم وخذ من �أدبهم( ”...ابن جماعة ،د.ت� ،ص ،)2وقال
�إبراهيم النخعي“ :ك ّنا ن�أتي م�رسوق ًا فنتع ّلم من هديه ود ّله” (ابن عبد الرب القرطبي ،د.ت،
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ج� ،1ص.)105
وقد �أ�سهم املفكرون امل�سلمون يف حتديد املقومات ال�شخ�صية للعالمِ وحتليلها وتقييمها،
ومن هذه املقومات :العمل بالعلم ،ومراعاة �أفهام الطلبة ،واحللم ،والرفق ،واحلزم يف لني،
وحفظ ال�رس ،والن�صح ،والتوا�ضع وترك الفخر على الطلبة ،واالعرتاف باخلط�أ ،واالعرتاف
بعلم العلماء وف�ضلهم ،وال�صدق ،والأمانة يف نقل العلم ،وال�صرب ،والوقار ،وامل�ساواة بني
الطلبة ،وحب الطلبة ،والرتحيب بالطلبة عند �إقبالهم ،واجتناب دعوى ما ال يعلم ،اجتناب
احلقد والوقوع يف العلماء ،واجتناب الغ�ضب ،وترك احل�سد ،واجتناب خلط العلم ب�ضحك
�أو مبزاح ،والتن ّزه عن الطمع ،واجتناب الرياء ،واجتناب حب املدح (ابن عبد الرب القرطبي،
د.ت) ،والأمانة يف نقل العلم ،والتوا�ضع ،واجتناب العجب ،واجتناب دعوى ما ال يح�سن،
واجتناب الأنفة من قول ال �أعلم ،واجتناب الغ�ضب (املاوردي ،)1988 ،ومراعاة املظهر
احل�سن ،وال�صدق ،واجتناب الكذب يف العلم ،واال�ستعداد الذهني ،واجللو�س على الوجه
املحمود ،واجتناب خلط العلم ب�ضحك �أو مبزاح ،والتن ّزه عن الطمع (اخلطيب البغدادي،
 ،)1983والتوكل ،والأمانة يف نقل العلم ،والقناعة ،والعدل بني الطلبة ،وامل�ساواة
يف املعاملة ،وانتقاء الألفاظ املنا�سبة عند احلديث مع الطلبة ،وح�سن الق�صد بتعليم الطلبة
وتهذيبهم ،وال�رصاحة يف الكالم مع الطلبة ،وال�صدق ،وال�صرب ،واالعرتاف باخلط أ� والرجوع
عنه ،واحلياء ،والوفاء ،والت�أين ،واملو�ضوعية ،واحللم ،الرفق ،وال�شفقة ،والت�سامح مع الطلبة،
العناية باملظهر اخلارجي ،والتوا�ضع ،والن�صح للطلبة ،والرتحيب بالطلبة وح�سن ا�ستقبالهم،
والوقار ،ال�سكينة ،و�إتاحة الفر�صة �أمام الطلبة للحوار و�سماع ر�أيهم ،ومراعاة �أفهام
الكبرْ  ،واجتناب الغ�ضب ،واجتناب العجب،
الطلبة ،و�إر�شاد الطلبة وتوجيههم ،واجتناب ِ
واجتناب احلقد ،واجتناب الرياء ،وترك احل�سد ،واجتناب خلط العلم ب�ضحك �أو مبزاح،
واجتناب الأنفة من قول ال �أعلم ،والتن ّزه عن الطمع ،واجتناب الغيبة ،واجتناب الفح�ش يف
القول (الغزايل1997 ،؛  ،)1984وطالقة الوجه والب�شا�شة ،وقلة ال�ضحك ،والتوا�ضع،
والرفق ،والعفو ،وكظم الغيظ ،وح�سن احلديث وطيب الكالم ،وحفظ الل�سان ،والقناعة،
وح�سن املظهر ،واجتناب املجادلة ،واجتناب املداهنة ،واجتناب العجب ،واجتناب الغرور،
الكبرْ  ،واجتناب ف�ضول الكالم واخلو�ض فيما ال يعنيه ،واجتناب املزاح (الآجري،
واجتناب ِ
والتطيب،و لب�س �أح�سن الثياب ،والتوا�ضع ،والإن�صاف يف
 ،)1984والطهارة ،والنظافة،
ّ
�سماع ال�س�ؤال ،والدعاء للطلبة ،وال�صدق ،وال�صرب ،والوقار ،وال�سكينة ،وحفظ الل�سان،
وامل�ساواة بني الطلبة ،والعدل يف املعاملة ،وحب الطلبة ،وال�سعي يف م�صالح الطلبة
وم�ساعدتهم عند القدرة ،والرتحيب بالطلبة عند �إقبالهم ،و�إر�شاد الطلبة برفق و�سعة بال،
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والتودد للحا�رضين من الطلبة ،وذكر الغائب من الطلبة بخري واال�ستف�سار عن �أحواله ،و�إكرام
الطلبة و�إينا�سهم بال�س�ؤال عن �أحوالهم ،وتوقري الأفا�ضل من الطلبة ،والثناء على الطالب
املجد ،واملكوث للطلبة بعد الدر�س ،وطالقة الوجه ،وظهور البِ�رش ،وال�شفقة ،والإيثار،
و�إف�شاء ال�سالم ،وح�سن الق�صد بتعليم الطلبة وتهذيبهم ،والق�صد يف رفع ال�صوت ،وكف
الأذى ،وكظم الغيظ ،واجتناب البغي ،واجتناب الع�صبية لغري اهلل تعاىل ،واجتناب اللغط،
واجتناب خلط العلم ب�ضحك �أو مبزاح ،وترك احلقد ،واجتناب الغيبة ،والتن ّزه عن الطمع،
واجتناب الرياء ،واجتناب الغ�ش (ابن جماعة ،د.ت) .وقد اهتمت عدة درا�سات تربوية
بتجلية هذه املقومات عند املفكرين امل�سلمني وت�صنيفها ،منها :درا�سة العمو�ش (،)1997
ودرا�سة ال�صمادي ( ،)1997ودرا�سة العطا�س ( ،)1999ودرا�سة ح�سن والتل (.)2000
ويف جمال جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،اهتمت عدة درا�سات تربوية يف العقدين
الأخريين بتحديد املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي� ،أو بالك�شف عن توافر هذه املقومات
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات من وجهة نظر طالبهم ،فقد قام مريديث (Meredith,
 )1988بتحديد ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية الآتية :الدفء ،وال�صداقة ،والوعي،
واملو�ضوعية ،وااللتزام باملواعيد ،وت�شجيع املناق�شة والقدرة على �إثارة التفكري ،واال�ستماع
�إىل الطالب ،والإجابة عن الأ�سئلة بو�ضوح.
وطور عودة و�صباريني (� )1990أداة لتقييم املمار�سات التدري�سية لع�ضو هيئة التدري�س
ّ
ت�ضمنت بع�ض فقراتها ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية التالية:
يف جامعة الريموك بالأردن ّ
االلتزام باملواعيد مع الطلبة ،وعدم التمييز بني الطلبة يف التعامل ،وعدم �إف�شاء �أ�رسار الطلبة التي
ُيطلعونه عليها ،والتعامل مع الطلبة بو�ضوح ،وتوفري فر�ص كافية للطلبة لاللتقاء به ومراجعته
يف مكتبه ،واللني والق�سوة حيثما يتطلب املوقف ذلك ،وال�صداقة مع الطلبة بال�شكل الذي
ال ينعك�س �سلب ًا على اهتمامهم باملادة ،واملرونة مع الطلبة بوعي وحذر لبع�ض املمار�سات
مثل ت�أجيل االمتحان والتغيب ،وتفهم حاجات وم�شاعر الطلبة ،وحتري ظروف الطالب
وتقديرها قبل اتخاذ قرار ما يتعلق به ،وحماولة ت�ضييق الفجوة بينه وبني طلبته ،والتكلم
ب�صوت وا�ضح م�سموع.
وقام ال�شخيبي ( )1992بدرا�سة هدفت �إىل ترتيب املقومات التي يف�ضلها طالب كلية
الرتبية يف جامعتي عني �شم�س وقناة ال�سوي�س مب�رص ،و�إىل بيان مدى اختالف هذه املقومات
عن واقع ال�صورة املف�ضلة لأ�ستاذ اجلامعة وفق ًا لبع�ض املتغريات .لتحقيق هذه الأهداف مت
�إعداد ا�ستبانة من ( )24فقرة طبقت على عينة من ( )748طالب ًا وطالبةً .تو�صلت الدرا�سة �إىل
تطابق ترتيب �صورة املقومات املف�ضلة لأ�ستاذ اجلامعة من وجهة نظر العينة الكلية وجمموعة
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الطالب ،وكانت هناك فروق دالة ل�صالح الطالبات ،يف حني مل تكن هناك فروق دالة تعزى
للتخ�ص�ص ب�شكل عام .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اختالف كبري بني ترتيب املقومات
املف�ضلة وواقع هذه املقومات من وجهة نظر الطالب ،يف حني مل تكن هناك فروق دالة تعزى
للجن�س �أو للتخ�ص�ص ب�شكل عام� ،أو وجود عالقة دالة بني ترتيب املقومات التي يف�ضلها
الطالب يف �أ�ستاذ اجلامعة ور�ؤيتهم لواقع هذه املقومات.
وقامت �شبيجل و�آخرون ( )Spiegel, Tabachnick, & Allen, 1993بدرا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن ال�سلوك ا ُ
خللقي للأ�ستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة ،و�إىل الك�شف عن
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني ا�ستجاباتهم التي تعزى للجن�س .لتحقيق هذه الأهداف مت �إعداد
طبقت على عينة من ( )482طالب ًا وطالبة .تو�صلت الدرا�سة �إىل
ا�ستبانة من ( )107فقرات ّ
وجود فروق دالة بني ا�ستجابات الطلبة تعزى �إىل اجلن�س ل�صالح الطالبات يف �ست فقرات
اعتربنها �سلوكيات ال ُخلقية متام ًا ،وهي :يتجاهل الدالئل وال�شواهد يف عمليات الغ�ش لدى
�صدر تعليقات �أو حتر�شات جن�سية بحق طالب/طالبة من اجلن�س الآخر دون رغبة
الطلبة ،و ُي ِ
�رصح لطالب/طالبة من اجلن�س الآخر ب�أنه منجذب نحوه/
من الطالب/الطالبة يف هذا ،و ُي ّ
ها جن�سي ًا ،ويقوم بعر�ض فيلم ي�ؤ ّثر يف نف�سيات بع�ض الطلبة �أو ي�ؤدي بهم للإحباط دون �أن
ي�شعرهم م�سبق ًا مب�ضمون الفيلم ،و ُيلزم الطلبة مب�شاهدة فيلم عن تقنية زراعة الأدمغة للقرود،
و ُيلزم الطلبة خالل النقا�ش ال�صفي بالك�شف عن معلومات �شخ�صية بحتة.
وقام وطفة ( )1993بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على �آراء طالب جامعتي الكويت
تقبل الأ�ساتذة �آراء الطلبة،
ودم�شق جتاه م�ؤ�رشات التفاعل التي ا�شتملت على �سبعة عوامل هيّ :
وفر�ض املدر�سني �آراءهم على الطلبة ،والرتحيب بهم ،وحما�س الأ�ساتذة لعملهم ،وتفهم
الأ�ساتذة لأو�ضاع طالبهم النف�سية واالجتماعية ،وقدرة الأ�ساتذة على �إثارة حما�س الطلبة،
والعدالة مع الطلبة .تو�صلت الدرا�سة �إىل انخفا�ض م�ستوى التفاعل بني الطلبة والأ�ساتذة يف
اجلامعتني ،و�إىل عدم وجود فروق دالة بني الطلبة جتاه م�ؤ�رشات التفاعل تعزى للجن�س.
وقام ال�شامي ( )1994بدرا�سة هدفت �إىل حتديد بع�ض مهام �أع�ضاء هيئة التدري�س وواقع
�أدائها كما يدركه الطالب والأع�ضاء بجامعة امللك في�صل بال�سعودية ،و�إىل الك�شف عن
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني ما يدركه الطالب والأع�ضاء حول قيام الأع�ضاء مبهامهم .لتحقيق
طبقت على عينة من ( )120ع�ضو هيئة
هذه الأهداف مت �إعداد ا�ستبانة من ( )40فقرة ّ
تدري�س و( )250طالب ًا وطالبة .تو�صلت الدرا�سة فيما يتعلق باملظهر ال�شخ�صي وال�صفات
ال�شخ�صية من وجهة نظر الطالب والطالبات �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يت�صفون
بها بدرجة متو�سطة ،و�أن هذه ال�صفات مل تتوافر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية �إال
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�صفة واحدة ،واثنتان يف �أع�ضاء الهيئة بكلية الطب البيطري والرثوة احليوانية ،وتوافرت
جميع ال�صفات يف �أع�ضاء الهيئة بكلية العلوم الزراعية والأغذية عدا �أربع �صفات ،ومل تتوافر
�أي منها يف �أع�ضاء الهيئة بكلية العلوم الإدارية والتخطيط .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
الكفاية املتعلقة بالعالقة مع الطالب غري متوافرة يف �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،و�إىل عدم
وجود فروق دالة تعزى للكلية �أو للجن�س.
وقام عبد ربه وعبا�س ( )1994ب�إعداد �أداة لتقييم ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة البحرين
ت�ضمنت بع�ض فقراتها ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية الآتية :الثقة بالنف�س ،وقوة ال�شخ�صية،
ّ
وح�سن الت�رصف ،والهدوء واالتزان ،واملرونة يف التفكري ،وحتمل امل�سئولية ،وب�شا�شة الوجه،
والتوا�ضع وعدم الغرور ،والتعاون ،والدميقراطية ،واحرتام م�شاعر طالبه ،والتم�سك
بالعقيدة ،واجلد والإخال�ص يف العلم ،والتلفظ ب�ألفاظ مهذبة ،والرفعة يف ا ُ
خللق.
وقام الأغربي ( )1998بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على ت�صور الطلبة بجامعة نا�رص بليبيا
ل�صفات وخ�صائ�ص �شخ�صية الأ�ستاذ اجلامعي الكفء يف التدري�س .ولتحقيق هذا الهدف مت
طالب وطالبة .تو�صلت الدرا�سة
طبقت على عينة من ()300
ٍ
�إعداد ا�ستبانة من ( )22فقرة ّ
فيما يتعلق بال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي �إىل �أن هناك اتفاقًا عا ًما بني
الطالب والطالبات يف معظم هذه ال�صفات واخل�صائ�ص ،وانفردت الطالبات ب�صفة �أن يكون
حليم ًا و�صبوراً� .أما ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي اتفق عليها طالب ال�سنتني الثالثة
والرابعة فهي :احرتام الطالب ومعاملته معاملة تليق به ،وحتقيق العدالة بني الطلبة يف التقييم،
و�أن يكون قوي ال�شخ�صية ،والدقة يف املواعيد وااللتزام بها .ويرى طالب ال�سنة الثالثة
�رضورة توافر ال�صفات التالية :التمتع ب�أخالق عالية ،و�أن يكون حليم ًا و�صبوراً ،و�إتاحة
الفر�صة للنقا�ش واحلوار يف املحا�رضة ،يف حني يرى طالب ال�سنة الرابعة �رضورة توافر
ال�صفات الآتية :احلزم و�ضبط الف�صل دون انفعال ،و�أن يكون ذا مظهر الئق.
وقامت �شلتي و�آخرون ( )Schulte et al., 2001بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة للمناخ ا ُ
خللقي يف كلية الرتبية ب�إحدى اجلامعات الأمريكية ،و�إىل
الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني ت�صوراتهم والتفاعل بني دور كل فئة وتخ�ص�صها.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث �أمناط �سلوك الأ�ستاذ اجلامعي ت�أثرياً يف املناخ اخللقي هي :يبدي
بتطور الطلبة مهني ًا ،ويقبل ت�س ّلم الواجبات الدرا�سية املت�أخرة عن موعد ت�سليمها يف
اهتمام ًا ّ
حال وجود �أعذار حقيقية عند الطلبة ،ويقدم الدعم والت�شجيع ال�رضوريني للطلبة ،ويحافظ
على �أ�رسار الطلبة ،ويجامل الطلبة ويعاملهم بلطف عند ا�ستقبالهم يف ال�ساعات املكتبية
املخ�ص�صة ملراجعاتهم .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة بني ت�صورات العينة يف جمال
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�سلوك الأ�ستاذ اجلامعي جتاه الطلبة ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يف حني تبينّ عدم وجود
فروق دالة تعزى للتفاعل بني دور امل�ستجيب �أو تخ�ص�صه.
وقام مورجان وكور�شجني ( )Morgan & Korschgen, 2001بدرا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني ت�صورات �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة لدرجة
ُخلقية �سلوك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إحدى اجلامعات الأمريكية .تو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة بني ت�صورات �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة لأمناط ال�سلوك الآتية :ي�سعى
لل�شعبية من خالل عقد امتحانات �سهلة ،ويقبل عمولة مالية عند طباعة كتاب جامعي مقرر،
وي�ستعمل �أ�سلوب الإهانة خالل املحا�رضات ،وينغم�س يف عالقة جن�سية مع �أحد طلبته،
وينتهك الثقة التي يرنو �إليها الطلبة.
وقام ال�شهري ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل حتديد �صفات �أ�ستاذ اجلامعة من وجهة نظر
الطالب والطالبات يف كلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز بال�سعودية ،وبيان االختالف يف
وجهة نظرهم وفق ًا لبع�ض املتغريات .لتحقيق هذه الأهداف مت �إعداد ا�ستبانة من ( )45فقرة
طبقت على عينة من ( )482طالب ًا وطالبة .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث ال�صفات ال�شخ�صية
ّ
توافراً يف ع�ضو هيئة التدري�س هي :الثقة بالنف�س ،والتحدث بلغة مفهومة ،وااللتزام بالعقيدة
الإ�سالمية ،ومطابقة الأفعال بالأقوال .و�أن �أكرث ال�صفات ال�شخ�صية �أهمية لع�ضو هيئة
التدري�س هي :االلتزام بالعقيدة الإ�سالمية ،وااللتزام باملواعيد ،والعدالة يف تقومي حت�صيل
الطالب ،والقدرة على �ضبط �سلوك الطالب يف �أثناء املحا�رضة .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة يف �إدراك توافر بع�ض ال�صفات يف ع�ضو هيئة التدري�س ل�صالح طالب
وطالبات امل�ستوى الأول العلمي وطالب امل�ستوى الأول وطالبات امل�ستوى النهائي الأدبي
والطالب والطالبات ذوي املعدالت املنخف�ضة .و�إىل وجود فروق دالة يف �إدراك �أهمية
�صفات الأ�ستاذ اجلامعي ل�صالح طالب امل�ستوى الأول العلمي وذوي املعدالت املرتفعة.
وقام غنيم واليحيوي ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل تقومي الأداء الأكادميي لع�ضو هيئة
التدري�س بجامعة امللك عبد العزيز بال�سعودية من وجهة نظر الطالب والطالبات ،وحتديد
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني وجهات نظرهم .لتحقيق هذه الأهداف مت �إعداد ا�ستبانة من
طبقت على عينة من ( )1554طالب ًا وطالبة .تو�صلت الدرا�سة فيما يتعلق مبجال
( )71فقرة ّ
ال�صفات ال�شخ�صية والعالقة بالطالب �إىل �أن ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة يتحلى بهذه
ال�صفات وي�ؤدي دوره يف عالقته مع الطالب بدرجة متو�سطة ،يف حني كان من امل�أمول
�أن يتحلى بها ويكون �أدا�ؤه لها بدرجة عالية ،ووجود فروق دالة بني وجهات نظر الطالب
والطالبات ل�صالح امل�أمول مبا يجب �أن يتحلى به ع�ضو هيئة التدري�س ول�صالح �أداء امل�أمول
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فيما يتعلق بعالقته مع الطالب.
وقام يعقوب ( )2005بدرا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات املهنية وال�صفات ال�شخ�صية
املرغوبة يف الأ�ستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالب كلية املعلمني يف بي�شة بال�سعودية ،و�إىل
الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني درجات تف�ضيلهم لهذه الكفايات وال�صفات وفق ًا
طبقت على عينة
لبع�ض املتغريات .لتحقيق هذه الأهداف مت �إعداد ا�ستبانة من ( )48فقرة ّ
من ( )190طالب ًا .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أهم ال�صفات ال�شخ�صية املرغوبة يف الأ�ستاذ
اجلامعي هي :لديه �صوت وا�ضح وم�سموع ،ونظيف وح�سن املظهر ،وذو وجه ب�شو�ش،
وتتميز ردوده االنفعالية باالتزان ،وال توجد فيه عيوب َخ ْلقية ت�ؤثر يف عمله �سلب ًا ،وي�ستمع
�إىل الطالب ويحرتم �آراءهم ،وي�ؤمن بالقيم الأخالقية ويعمل على غر�سها يف نفو�س الطالب،
و�إن�سان متدين .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة بني درجات التف�ضيل لل�صفات
ال�شخ�صية تعزى ملتغري الق�سم ل�صالح طالب ق�سم العلوم وق�سم الدرا�سات القر�آنية ،وملتغري
امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طالب امل�ستويني الثالث وال�سابع.
وطور احلوراين وطنا�ش (� )2007أداة لتقييم الأخالقيات الأكادميية لع�ضو هيئة التدري�س
ّ
ت�ضمنت بع�ض فقراتها ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية التالية :احرتام
يف اجلامعة الأردنية ّ
الطلبة وتقدير �آرائهم ووجهات نظرهم وخلفياتهم ،واللياقة وح�سن الت�رصف ومراعاة الآداب
العامة ،وعدم ا�ستغالل اجلامعة �أو الطلبة ،واجتناب العالقات الغرامية مع الطلبة ،واجتناب
التعامالت املالية مع الطلبة �أو مع ذويهم �أو قبول الهدايا منهم ،ومراعاة خ�صو�صية الطلبة
واملحافظة عليها ،واملحافظة على جو الزمالة وعدم الإ�ساءة للزمالء ،واحرتام تعليمات اجلامعة
معينة ،واجتناب �إهانة
وعدم �إيذاء الطلبة ،وعدم
التحيز يف املعاملة مع الطلبة انطالق ًا من �أبعاد ّ
ّ
الطالب �أو اال�ستهزاء به بوجود �آخرين ،وال�سماح جلميع الطلبة وعلى قدم امل�ساواة باالت�صال
ال�سهل معه خارج قاعة التدري�س ،و�إظهار املودة والألفة جلميع الطلبة ،واجتناب احلديث مع
الطلبة يف م�شكالتهم اخلا�صة دون رغبة منهم ،واجتناب �إطالع زمالئه على �أ�رسار الطلبة،
يقدمه الطالب ،وارتداء املالب�س الر�سمية عند التدري�س.
واالعرتاف بالأداء املتميز الذي ّ
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فقرات التقييم املحددة �أكرث واقعية وعلى جانب كبري من امل�صداقية من تقديرات غريهم
( ,)Gardiner, 1996وعليه ،فقد حتددت م�شكلة الدرا�سة احلالية يف تقييم مدى توافر
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان
من وجهة نظر طالب اجلامعة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 التعرف على م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�سيقدره طالب اجلامعة امللتحقون بدرا�سة مقررات تربوية.
بكلية الرتبية يف جامعة جازان كما ّ
 الك�شف عن فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازانامللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى �إىل متغريات الدرا�سة� :صفة التخ�ص�ص
الدرا�سي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،وتقدير املعدل الرتاكمي.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
يقدره طالب اجلامعة امللتحقون بدرا�سة مقررات تربوية؟
الرتبية يف جامعة جازان كما ّ
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان
امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي (علمي� ،أدبي)؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان
امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى للم�ستوى الدرا�سي (�سنة ثانية� ،سنة ثالثة،
�سنة رابعة)؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان
امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى لتقدير املعدل الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً،
جيد ،مقبول)؟
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فرو�ض الدرا�سة

�أهمية الدرا�سة

اكت�سبت هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية املو�ضوع ذاته ،ويف ّ
متكنها من الإجابة عن
�أ�سئلتها ،بالإ�ضافة �إىل اجلوانب الآتية:
طبقت على جمتمع الدرا�سة لقيا�س م�ستوى توافر املقومات
 �إنها الدرا�سة الأوىل التي ّال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جازان.
 يتوقع �أن تفيد نتائج الدرا�سة يف التنبيه �إىل �أهمية �شمول املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذاجلامعي يف خطة برامج عمادة التطوير الأكادميي باجلامعة.
 يتوقع �أن تفيد نتائج الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة جازان يف التعرفيقدر ذلك طالب اجلامعة
على م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي فيهم كما ّ
امللتحقون بدرا�سة مقررات تربوية لديهم.
 تقدمي �أداة تتمتع بدرجة جيدة من ال�صدق والثبات يتوقع �أن ي�ستخدمها باحثون �آخرون يف�إجراء درا�سات تربوية �أخرى ذات �صلة باملقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي.

حدود الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على قيا�س م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
يعول عليها املجتمع
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان كونها الكلية التي ّ
املحلي واجلامعة نف�سها يف �إك�ساب طالب اجلامعة �أخالقيات املهن ،و�ضبط �سلوكهم اخللقي

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

حتققت هذه الدرا�سة من الفرو�ض ال�صفرية التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازانامللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازانامللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى للم�ستوى الدرا�سي.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازانامللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى لتقدير املعدل الرتاكمي.
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واالجتماعي وتطويره وفق املعايري اخللقية والنظريات النف�سية واالجتماعية مما يتفق مع املبادئ
الدينية ال�سائدة يف املجتمع .كما اقت�رص تطبيق هذه الدرا�سة على طالب جامعة جازان الذين
هم مب�ستوى ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة مبختلف التخ�ص�صات الدرا�سية العلمية
والإن�سانية امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي -1429
1430هـ (.)2009-2008

م�صطلحات الدرا�سة

يعرف الباحث امل�صطلحات الواردة يف عنوان الدرا�سة على النحو الآتي:
ّ
مدى التوافر :هو ت�صنيف متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان لتمثل �أ�ساتذتهم
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية للمقومات ال�شخ�صية التي حتددت يف �أداة الدرا�سة وفق ًا
لإجاباتهم داخل �إحدى اخلانات املقابلة لكل فقرة يف الأداة.
املقومات ال�شخ�صية :هي ال�صفات �أو اخل�صائ�ص التي يت�صف بها �شخ�ص ما وتتفق مع القواعد
والأنظمة والأعراف ال�سائدة ويتمثلها يف �سلوكه جتاه نف�سه وجتاه الآخرين (Leaming,
 .)2003وقد ُعبرّ عن هذا التعريف �إجرائي ًا بتحديد (� )48صفة ج�سمية وعقلية وانفعالية
واجتماعية للأ�ستاذ اجلامعي �أُدرجت كل منها يف فقرة م�ستقلة با�ستبانة مت �إعدادها لقيا�س
مدى توافرها يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان ي�ستطيع الطالب
امللتحقون بالدرا�سة لديهم التعرف عليها.
الأ�ستاذ اجلامعي/ع�ضو هيئة التدري�س :هو ال�شخ�ص الذي يحمل درجة الدكتوراه ويتوىل
مهمة التدري�س يف �إحدى اجلامعات وكان برتبة �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك �أو �أ�ستاذ م�ساعد
(جمل�س التعليم العايل .)2007 ،وقد ُعبرّ عن هذا التعريف �إجرائي ًا ب�أنه كل �شخ�ص يحمل
درجة الدكتوراه وينت�سب �إىل كادر �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان وكان
برتبة �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك �أو �أ�ستاذ م�ساعد ويتوىل مهمة تدري�س مقرر درا�سي �أو �أكرث
خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1430-1429هـ (.)2009-2008
مقيداً
طالب اجلامعة :هو ال�شخ�ص املنتظم/املنت�سب للدرا�سة يف �إحدى اجلامعات وكان ّ
يف �أحد التخ�ص�صات املعتمدة بكليات اجلامعة (جمل�س التعليم العايل .)2007 ،وقد ُعبرّ
عن هذا التعريف �إجرائي ًا ب�أنه كل �شخ�ص منتظم للدرا�سة يف جامعة جازان وكان مقيداً يف
�أحد التخ�ص�صات العلمية �أو الإن�سانية مب�ستوى ال�سنة الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة وكان يدر�س
مقرراً تربوي ًا �أو �أكرث خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1430-1429هـ (-2008
.)2009
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جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب جامعة جازان يف التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية
ّ
الذين مب�ستوى ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة ويلتحقون بدرا�سة مقرر تربوي �أو
�أكرث خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1430-1429هـ ( )2009-2008وعددهم
( )1170طالب ًا.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )358طالب ًا� ،أي ما ن�سبته ( )٪31تقريب ًا من جمتمع الدرا�سة،
ّ
وقد مت اختيار �أفرادها بالطريقة الع�شوائية ،وتوزعوا ح�سب متغريات الدرا�سة كما يف اجلدول
رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
توزع �أفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة ون�سبهم املئوية
املتغري
العدد
الن�سبة املئوية

�أداة الدرا�سة

�صفة التخ�ص�ص
الدرا�سي
علمي �أدبي
192
166
53.6 46.4

امل�ستوى الدرا�سي
�سنة ثانية
110
30.7

�سنة ثالثة
105
29.3

تقدير املعدل الرتاكمي
�سنة رابعة
143
40

ممتاز
29
8.1

جيد جداً
109
30.5

جيد
168
46.9

مقبول
52
14.5

الكلي
358
٪100

قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة باملقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي ،وذلك بعد حتليل
ا�ستمارة تقييم الطالب لفعاليات التدري�س بجامعة جازان وجامعة امللك �سعود وجامعة
امللك عبد العزيز بال�سعودية وجامعة الريموك بالأردن ،ومراجعة �أدبيات الدرا�سة والدرا�سات
ال�سابقة ذات ال�صلة .وقد تكونت هذه اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ( )48فقرة مقرونة
�صمم وفق منوذج (ليكرت) ذي التدرج اخلما�سي (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال
ب�سلم �إجابات ّ
�أدري ،ال �أوافق ،ال �أوافق �أبداً)� ،إذ يجيب كل فرد من �أفراد العينة عن كل فقرة يف اال�ستبانة
باختيار درجة موافقة واحدة فقط من بني بدائل الإجابة اخلم�سة ال�سابقة بو�ضع �إ�شارة (√)
داخل اخلانة املنا�سبة ،وتوزعت هذه الفقرات على �أربعة جماالت هي:
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ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها.
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 جمال ال�صفات اجل�سمية ( 7فقرات).31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1 : جمال ال�صفات العقلية ( 10فقرات).44 ،40 ،36 ،32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2 : جمال اال�ستقرار االنفعايل ( 11فقرة)،45 ،41 ،37 ،33 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3 :.48
 جمال التفاعل االجتماعي ( 20فقرة)،25 ،24 ،20 ،19 ،15 ،14 ،10 ،9 ،5 ،4 :.47 ،46 ،43 ،42 ،39 ،38 ،35 ،34 ،30 ،29

�صدق الأداة

مت التحقق من ال�صدق الظاهري لال�ستبانة بعر�ضها على ع�رشة حمكمني ذوي خربة وكفاءة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جازان وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك خالد
بال�سعودية وجامعة الريموك بالأردن ،و�إجراء كافة التعديالت التي �أ�شاروا �إليها� ،إ�ضافة
وحذف ًا وتعدي ً
ال ،واملتعلقة ب�شمول اال�ستبانة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي وكفايتها
لغايات هذه الدرا�سة ،وانتماء كل فقرة ملجالها ،وو�ضوح هدفها ،ودقة �صياغتها ،ومنا�سبة
توزيعها يف اال�ستبانة ،و�أي ملحوظات �أخرى .وقد ُع ّدت موافقة ( )٪85من املحكمني
على منا�سبة الفقرة �رشط ًا العتمادها.
وللت�أكد من ال�صدق الداخلي لال�ستبانة ّمت ح�ساب معامالت االرتباط بني الدرجات
املتحققة على الأداة وجماالتها ومعامالت ارتباط املجاالت بع�ضها ببع�ض ،وهو ما يو�ضحه
اجلدول رقم ()2

اجلدول رقم ()2
قيم معامالت االرتباط بني الدرجات املتحققة على الأداة وجماالتها الأربعة
املجال
الأول
الثاين
الثالث
الرابع

الأول
-

الثاين

**0.65

-

الثالث

**0.58
**0.80

-

الرابع

**0.62
**0.79
**0.87

-

الكلي

**0.73
**0.89
**0.93
**0.96

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(.)0.01

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات اال�ستبانة مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
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معادلة كرونباخ�-ألفا ،وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم (.)3

219

الرقم
1
2
3
4

املجال
ال�صفات اجل�سمية
ال�صفات العقلية
اال�ستقرار االنفعايل
التفاعل االجتماعي

عدد الفقرات
7
10
11
20

االت�ساق الداخلي
0.77
0.76
0.85
0.90

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن اال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع ّ
ميكنها من حتقيق �أهداف
الدرا�سة.

متغريات الدرا�سة

احتوت الدرا�سة على ثالثة متغريات م�ستقلة ومتغري تابع واحد ،وهي:
 -1املتغريات امل�ستقلة:
 �صفة التخ�ص�ص الدرا�سي :وهو م�ستويان :علمي (التخ�ص�صات يف الكليات العلمية)،�أدبي (التخ�ص�صات يف الكليات الإن�سانية).
 امل�ستوى الدرا�سي :وهو ثالثة م�ستويات� :سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة. تقدير املعدل الرتاكمي :وهو �أربعة م�ستويات :ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول. -2املتغري التابع :تقديرات طالب جامعة جازان ملدى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ
اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة.

املعاجلات الإح�صائية

ا�ستخدمت لغايات املعاجلة الإح�صائية بع�ض الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لطبيعة �أ�سئلة
الدرا�سة ،وهي:
 -1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤال الأول املتعلق بتقديرات
طالب جامعة جازان مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ،والثالث املتعلق مبتغري امل�ستوى الدرا�سي ،والرابع املتعلق
مبتغري تقدير املعدل الرتاكمي .وللو�صول �إىل بيانات و�صفية ُ�ص ّنفت تقديرات الطالب وفق
ثالثة م�ستويات )5-3.50( :م�ستوى مرتفع ،و( )3.49-2.50م�ستوى متو�سط�( ،أقل
من  )2.50م�ستوى منخف�ض.
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اجلدول رقم ()3
معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ�-ألفا ملجاالت اال�ستبانة
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 -2اختبار (ت) ( )t-testللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق مبتغري �صفة التخ�ص�ص الدرا�سي.
 -3حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق الظاهرية املتعلقة مبتغري امل�ستوى الدرا�سي،
واملتعلقة مبتغري تقدير املعدل الرتاكمي.
 -4طريقة (�شيفيه) للمقارنات البعدية ملعرفة الفروق الزوجية املتعلقة مبتغري امل�ستوى
الدرا�سي.

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

ن�ص ال�س�ؤال الأول على مايلي :ما م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان كما يقدره طالب اجلامعة امللتحقون
بدرا�سة مقررات تربوية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة
من فقرات ا�ستبانة املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي واال�ستبانة ككل كما تتوافر يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة جازان وفق ًا لتقديرات طالب اجلامعة امللتحقني
بدرا�سة مقررات تربوية ،وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم ()4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة مرتبة تنازلي ًا
الرقم

1
6
16
27
44
31
13
19
42
23
21
25
38
17
28
2

الفقرات

يحافظ على نظافة ج�سمه
يلب�س الثياب التي تليق بالأ�ستاذ اجلامعي
يهتم بنظافة مالب�سه*
ميتلك مفردات لغوية غزيرة متكنه من التعبري عن �أفكاره ب�سهولة
يت�سم تفكريه بالعقالنية واملنطق
يقدر �صحي ًا على القيام باملمار�سات التدري�سية*
يتفاءل باخلري يف جميع الأحوال
يحافظ على �أ�سرار الطالب التي يطلعونه عليها برغبة منهم*
ُيقدّر الطالب املتفوقني واملوهوبني
تعبرّ �أفكاره عن نظرة �إيجابية نحو احلياة*
ينطق حروف الكالم بو�ضوح
يهتم بال�س�ؤال عن الطالب الذين يطيلون الغياب*
يلتزم مبواعيده مع الطالب يف الأوقات املخ�ص�صة*
يت�صف بدقة املالحظة
ي�صدر قراراته بحزم دون انفعال
يكون يف حالة ا�ستعداد ذهني يف معظم الأحيان*

املتو�سطات
احل�سابية

4.29
4.16
4.11
3.94
3.90
3.88
3.85
3.84
3.82
3.81
3.79
3.78
3.76
3.73
3.70
3.67

االنحرافات
املعيارية

0.74
0.95
0.96
0.94
0.96
0.96
1.11
1.12
1.17
1.05
1.13
1.17
1.20
1.03
1.05
1.01

الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()4
14
37
26
32
33
12
35
7
22
43
41
39
20
29
46
47
18
11
24
48
3
9
40
8
36
15
10
30
5
45
4
34

* فقرات �سلبية يف الأ�صل ،عك�ست تقديرات املقيا�س عند ت�صحيحها

املتو�سطات
احل�سابية

االنحرافات
املعيارية

3.67
3.64
3.62
3.62
3.62
3.61
3.61
3.59
3.56
3.56
3.53

1.28
1.38
1.14
0.91
0.95
1.15
1.28
1.12
0.96
1.29
1.24

16
18
19
19
19
22
22
24
25
25
27

3.52

1.19

28

3.51
3.51
3.49
3.48
3.47
3.46
3.44
3.42
3.39
3.37
3.35
3.30
3.29
3.17
3.16
3.02
2.94
2.92
2.88

1.31
1.35
1.25
1.24
1.11
1.05
1.23
1.39
1.23
1.28
1.16
1.24
1.22
1.18
1.05
1.33
1.31
1.33
1.28

29
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2.81
3.55

1.28
0.63

48

الرتبة
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الرقم

الفقرات

يبادر بتقدمي امل�شورة �أو الن�صح للطالب مبا فيه م�صلحتهم دون م�سا�س
بزميل له �أو مبقرر درا�سي بعينه*
يتوا�ضع مع الطالب �إذا قاموا مبا يجب عليهم من واجبات*
يتكلم ب�صوت م�سموع*
ميتلك مهارة التفكري الت�أملي
يعبرّ عن م�شاعره نحو الأ�شخا�ص �أو الأحداث باتزان
ي�صغي برتكيز ملن يتحدث �إليه*
يعدل بني جميع الطالب يف املعاملة بغ�ض النظر عن خلفياتهم الثقافية
�أو االجتماعية �أو االقت�صادية
تتطابق �أقواله مع �أفعاله
يتمتع بقوة الذاكرة والقدرة على اال�سرتجاع*
يراعي م�شاعر الطالب
ي�ضفي على املحا�ضرة جو ًا منا�سب ًا من املرح الذي يف�ضي �إىل الفاعلية
يف القاعة الدرا�سية
يتحدث مع الطالب يف الق�ضايا الأكادميية �أو التي يطلعونه عليها
بو�ضوح و�صراحة*
ي�شعر دوم ًا بال�سعادة لوجوده بيننا
يحرتم الطالب فال يهينهم �أو ي�ستهزئ بهم بغ�ض النظر عن م�ستوى
حت�صيلهم الدرا�سي
يتقبل �آراء الطالب ووجهات نظرهم و�إن خالفت ر�أيه �أو وجهة نظره*
يقابل جميع الطالب بالب�شر وطالقة الوجه
يت�صف باحلكمة يف معاجلة امل�شكالت الطارئة بالقاعة الدرا�سية
ميتلك احل�س اجلمايل يف اختيار مالب�سه �أو تنا�سق �ألوانها*
يتفهم ظروف الطالب و�أعذارهم مبا ال ي�ؤثر على �سري التدري�س �أو
يتعار�ض مع التعليمات النافذة يف اجلامعة
يتحلى بال�صرب على خط�أ الطالب وكرثة �س�ؤالهم
يقدر على �ضبط انفعاالته يف املواقف ال�صعبة مع الطالب*
ينتقي الألفاظ املنا�سبة يف حديثه مع الطالب*
يهتم باملبادرات الفردية للطالب*
يعرتف مبا ي�صدر عنه من �أخطاء
تتنا�سب �أفكاره مع م�ستوى ا�ستيعاب الطالب*
ميتلك قدر ًا من املرونة يف تعديل �أخطــاء الطالب*
يحر�ص على ح�ضور الأن�شطة الطالبية املتاحة داخل اجلامعة*
يتيح �أمام الطالب فر�صة مناق�شة خطط حياتهم امل�ستقبلية خارج
القاعات الدرا�سية
يهتم مب�شكالت الطالب اخلا�صة التي يطلعونه عليها برغبة منهم
م�ستقر املزاج يف تعامله مع الطالب*
يوفر للطالب فر�ص ًا كافية لاللتقاء به بعد انتهاء املحا�ضرة �أو يف
مكتبه*
ي�سعى �إىل �إ�شراك الطالب يف الأن�شطة اجلامعية الالمنهجية ما �أمكن
ذلك
الأداة ككل
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يبني اجلدول رقم ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من
فقرات ا�ستبانة املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي واال�ستبانة ككل وفق ًا لتقديرات طالب
جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة .وميكن تو�ضيح النتائج التي ت�ضمنها هذا اجلدول رقم ()4
على النحو الآتي:
 -1تتوافر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان املقومات ال�شخ�صية
للأ�ستاذ اجلامعي ب�شكل عام مب�ستوى مرتفع� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ملجموع ال�صفات
املكونة لهذه املقومات ككل ( .)3.55كما تتوافر فيهم بهذا امل�ستوى ()30
واخل�صائ�ص
ّ
�صفة وخ�صي�صة تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( )4.29و( ،)3.51كانت �أعالها ثالث
�صفات وخ�صائ�ص وردت يف الفقرة (“ )1يحافظ على نظافة ج�سمه” ومتو�سطها (،)4.29
فالفقرة (“ )6يلب�س الثياب التي تليق بالأ�ستاذ اجلامعي” ومتو�سطها ( ،)4.16فالفقرة ()16
“يهتم بنظافة مالب�سه” ومتو�سطها ( .)4.11يف حني كانت �أدناها �ضمن هذا امل�ستوى ثالث
�صفات وخ�صائ�ص وردت يف الفقرة (“ )29يحرتم الطالب فال يهينهم �أو ي�ستهزئ بهم
بغ�ض النظر عن م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي” والفقرة (“ )20ي�شعر دوم ًا بال�سعادة لوجوده
بيننا” ومتو�سطهما ( ،)3.51فالفقرة (“ )39يتحدث مع الطالب يف الق�ضايا الأكادميية �أو
التي يطلعونه عليها بو�ضوح و�رصاحة” ومتو�سطها (.)3.52
 -2تتوافر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان (� )18صفة وخ�صي�صة من
املكونة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي مب�ستوى متو�سط ،حيث
ال�صفات واخل�صائ�ص ّ
تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( )3.49و( ،)2.81كانت �أعالها ال�صفات واخل�صائ�ص
الواردة يف الفقرة (“ )46يتقبل �آراء الطالب ووجهات نظرهم و�إن خالفت ر�أيه �أو وجهة
نظره” ومتو�سطها ( ،)3.49فالفقرة (“ )47يقابل جميع الطالب بالب�رش وطالقة الوجه”
ومتو�سطها ( .)3.48يف حني كانت �أدناها الواردة يف الفقرة (“ )34ي�سعى �إىل �إ�رشاك
الطالب يف الأن�شطة اجلامعية الالمنهجية ما �أمكن ذلك” ومتو�سطها ( ،)2.81فالفقرة
(“ )4يوفر للطالب فر�ص ًا كافية لاللتقاء به بعد انتهاء املحا�رضة �أو يف مكتبه” ومتو�سطها
(.)2.88
 -3مل تتوافر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان �أي من ال�صفات
املكونة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي مب�ستوى منخف�ض� ،إذ كانت
واخل�صائ�ص
ّ
جميع متو�سطاتها احل�سابية �أعلى من (.)2.50

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة
وفق ًا ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي
املجال
ال�صفات اجل�سمية
ال�صفات العقلية
اال�ستقرار االنفعايل
التفاعل االجتماعي
املجاالت ككل

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

العدد
166
192
166
192
166
192
166
192
166
192

املتو�سط
احل�سابي
3.82
3.97
3.55
3.70
3.36
3.64
3.28
3.53
3.43
3.66

االنحراف
املعياري
0.57
0.58
0.56
0.61
0.78
0.73
0.74
0.71
0.62
0.62

قيمة
(ت)

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

2.349-

356

0.019

2.385-

356

0.018

3.546-

356

0.000

3.278-

356

0.001

3.365-

356

0.001

يبني اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار ت
( )t-testلتقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على
كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي.
وبالنظر يف قيم (ت) واملتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول رقم ( )5يتبينّ وجود فروق
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ن�ص ال�س�ؤال الثاين على ما ي�أتي :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى ل�صفة
التخ�ص�ص الدرا�سي (علمي� ،أدبي)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار
ت ( )t-testللك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة
جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية
واملجاالت ككل وفق ًا ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي (علمي� ،أدبي) ،وقد جاءت النتائج كما يف
اجلدول رقم (.)5
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ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ستوى توافر هذه املقومات
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية
واملجاالت ككل تعزى ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح الطالب ذوي التخ�ص�صات الأدبية،
وهذا يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل التي تن�ص “ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى
توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة
تُعزى ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي”.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على مايلي :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى للم�ستوى
الدرا�سي (�سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للك�شف عن
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات
تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية
باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي
(�سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة) ،وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة الفروق بني متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي
املجال
ال�صفات
اجل�سمية
ال�صفات العقلية
اال�ستقرار
االنفعايل

امل�ستوى الدرا�سي
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع

العدد
110
105
143
358
110
105
143
358
110
105
143
358

املتو�سطات احل�سابية
3.87
3.80
4.00
3.90
3.58
3.54
3.73
3.63
3.45
3.38
3.66
3.51

االنحرافات املعيارية
0.54
0.64
0.54
0.58
0.54
0.64
0.59
0.59
0.73
0.81
0.73
0.76
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تابع اجلدول رقم ()6
التفاعل
االجتماعي
املجاالت ككل

يبني اجلدول رقم ( )6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات طالب جامعة
جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية
واملجاالت ككل وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي .وبالنظر يف قيم املتو�سطات احل�سابية الواردة يف
اجلدول رقم ( )6يتبينّ وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ستوى
توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت
اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل تعزى للم�ستوى الدرا�سي ،وملعرفة داللة هذه الفروق مت
�إجراء حتليل التباين الأحادي ،وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي
املجال
ال�صفات
اجل�سمية
ال�صفات
العقلية
اال�ستقرار
االنفعايل
التفاعل
االجتماعي
املجاالت
ككل

م�صدر التباين
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

جمموع املربعات
2.513
116.512
119.025
2.504
123.009
125.513
5.695
201.639
207.334
4.544
185.839
190.383
3.96
136.769
140.745

درجات
احلرية
2
355
357
2
355
357
2
355
357
2
355
357
2
355
357

متو�سط
املربعات
1.256
0.328

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

3.828

0.023

1.252
0.347

3.614

0.028

2.847
0.568

5.013

0.007

2.272
0.523

4.340

0.014

1.988
0.385

5.160

0.006
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املجال

امل�ستوى الدرا�سي
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع

العدد
110
105
143
358
110
105
143
358

املتو�سطات احل�سابية
3.36
3.29
3.55
3.42
3.50
3.44
3.68
3.55

االنحرافات املعيارية
0.68
0.74
0.74
0.73
0.57
0.66
0.63
0.63
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يبني اجلدول رقم ( )7نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق الظاهرية بني
متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على
كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي .وبالنظر
يف نتائج حتليل التباين الأحادي الواردة يف اجلدول رقم ( )7يتبينّ وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ستوى توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل
تعزى للم�ستوى الدرا�سي ،وملعرفة الفروق الزوجية بني هذه املتو�سطات مت �إجراء املقارنات
البعدية بطريقة (�شيفيه) ،وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم ()8

اجلدول رقم ()8
نتائج املقارنات البعدية ملعرفة الفروق الزوجية بني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي
املجال

امل�ستوى الدرا�سي ()I

�سنة ثانية
ال�صفات
اجل�سمية

�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية

ال�صفات
العقلية

�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية

اال�ستقرار
االنفعايل

�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية

التفاعل
االجتماعي

�سنة ثالثة
�سنة رابعة

امل�ستوى الدرا�سي ()J

�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة ثالثة

املتو�سطات احل�سابية()I-J

0.07
0.130.07)*(0.200.13
)*(0.20
0.04
0.150.04)*(0.190.15
)*(0.19
0.07
0.210.07)*(0.290.21
)*(0.29
0.07
0.190.07)*(0.260.19
)*(0.26

االنحرافات املعيارية

0.659
0.221
0.659
0.028
0.221
0.028
0.898
0.134
0.898
0.048
0.134
0.048
0.773
0.082
0.773
0.012
0.082
0.012
0.752
0.130
0.752
0.021
0.130
0.021
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املجال

امل�ستوى الدرا�سي ()I

املجاالت
ككل

�سنة ثالثة
�سنة رابعة

امل�ستوى الدرا�سي ()J

�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة رابعة
�سنة ثانية
�سنة ثالثة

املتو�سطات احل�سابية()I-J

0.07
0.180.07)*(0.240.18
)*(0.24

االنحرافات املعيارية

0.737
0.083
0.737
0.010
0.83
0.010

يبني اجلدول رقم ( )8نتائج املقارنات البعدية بطريقة (�شيفيه) ملعرفة الفروق الزوجية بني
متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل
جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا للم�ستوى الدرا�سي .وبالنظر يف
نتائج املقارنات البعدية الواردة يف اجلدول رقم ( )8يتبينّ وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ستوى توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل تعزى
للم�ستوى الدرا�سي ل�صالح الطالب يف ال�سنة الرابعة ،وهذا يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية
الثانية التي تن�صعلى �أنه “ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب
جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ
اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى للم�ستوى الدرا�سي”.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى لتقدير
املعدل الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للك�شف
عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة
مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا لتقدير
املعدل الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول) ،جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)9
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�سنة ثانية

تابع اجلدول رقم ()8
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اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة الفروق بني متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة وفق ًا لتقدير املعدل الرتاكمي
املجال
ال�صفات اجل�سمية

ال�صفات العقلية

اال�ستقرار االنفعايل

التفاعل االجتماعي

املجاالت ككل

التقدير العام
ممتاز
جيد جد ًا
جيد
مقبول
املجموع
ممتاز
جيد جد ًا
جيد
مقبول
املجموع
ممتاز
جيد جد ًا
جيد
مقبول
املجموع
ممتاز
جيد جد ًا
جيد
مقبول
املجموع
ممتاز
جيد جداً
جيد
مقبول
املجموع

العدد
29
109
168
52
358
29
109
168
52
358
29
109
168
52
358
29
109
168
52
358
29
109
168
52
358

املتو�سطات احل�سابية
3.86
3.92
3.86
4.01
3.90
3.52
3.60
3.65
3.68
3.63
3.44
3.44
3.55
3.57
3.51
3.23
3.38
3.46
3.45
3.42
3.43
3.52
3.58
3.61
3.55

االنحرافات املعيارية
0.56
0.62
0.56
0.56
0.58
0.57
0.61
0.57
0.63
0.59
0.69
0.73
0.79
0.80
0.76
0.72
0.71
0.73
0.76
0.73
0.58
0.62
0.64
0.66
0.63

يبني اجلدول رقم ( )9املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات طالب جامعة
جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية
واملجاالت ككل وفق ًا لتقدير املعدل الرتاكمي .وبالنظر يف قيم املتو�سطات احل�سابية الواردة
يف اجلدول رقم ( )9يتبينّ وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة
مل�ستوى توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية على كل جمال من جماالت
اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل تعزى لتقدير املعدل الرتاكمي ،وملعرفة داللة هذه الفروق
مت �إجراء حتليل التباين الأحادي ،وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)10

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجال
ال�صفات اجل�سمية
ال�صفات العقلية
اال�ستقرار االنفعايل
التفاعل االجتماعي
املجاالت ككل

م�صدر التباين
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

جمموع
املربعات
0.878
118.146
119.025
0.598
124.916
125.513
1.097
206.237
207.334
1.517
188.866
190.383
0.817
139.928
140.745

درجات
احلرية
3
354
357
3
354
357
3
354
357
3
354
357
3
354
357

متو�سط
املربعات
0.293
0.334

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.877

0.453

0.199
0.353

0.565

0.639

0.366
0.583

0.628

0.598

0.506
0.534

0.948

0.418

0.272
0.395

0.689

0.559

يبني اجلدول رقم ( )10نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق الظاهرية بني
متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل
جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل وفق ًا لتقدير املعدل الرتاكمي .وبالنظر يف
نتائج حتليل التباين الأحادي الواردة يف اجلدول رقم ( )10يتبينّ عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب اجلامعة مل�ستوى توافر هذه املقومات يف �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت
ككل تعزى لتقدير املعدل الرتاكمي ،وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية الثالثة التي تن�ص
على �أنه “ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان
امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تُعزى لتقدير املعدل الرتاكمي”.

مناق�شة نتائج الدرا�سة

بينت نتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول املتعلق بتقديرات طالب جامعة
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اجلدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة وفق ًا لتقدير املعدل الرتاكمي
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جازان مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الرتبية باجلامعة �أن هذه املقومات تتوافر فيهم ب�شكل عام مب�ستوى مرتفع ،كما تتوافر فيهم
بهذا امل�ستوى (� )30صفة وخ�صي�صة� ،أي ما ن�سبته ( )٪63تقريب ًا من جمموع ال�صفات
املكونة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي ،يف حني مل تتوافر يف �أع�ضاء هيئة
واخل�صائ�ص ّ
املكونة للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
التدري�س ه�ؤالء �أي من ال�صفات واخل�صائ�ص
ّ
مب�ستوى منخف�ض .ميكن �أن تُعزى هذه النتيجة من جهة طالب اجلامعة امللتحقني بدرا�سة
مقررات تربوية �إىل �إنه رمبا تو ّلد لديهم اجتاهات �إيجابية نحو �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
الرتبية باجلامعة العتقادهم مبثالية �سلوك وممار�سات �أع�ضاء هيئة التدري�س ه�ؤالء ،ولتقارب
ال�صورة الواقعية مع ال�صورة الذهنية لديهم ل�سلوك وممار�سات الأ�ستاذ اجلامعي� .أما من جهة
ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الرتبية باجلامعة فقد تعزى هذه النتيجة �إىل �إدراكه للمكانة التي
يحظى بها الأ�ستاذ اجلامعي ومهنة التدري�س اجلامعي �أكادميي ًا واجتماعي ًا ،و�شعوره ب�أهمية
تخ�ص�صه الرتبوي يف تع ّلم الطلبة وتربيتهم وتهذيب �سلوكهم و�إعدادهم للم�ستقبل ،وبتميز
الأدوار املتعددة املنوطة به داخل اجلامعة وخارجها ،وبالثقة مبمار�ساته التي ّ
ت�شكل لدى
الطالب يف هذه املرحلة قاعدة �أ�سا�سية من قواعد احلكم اخللقي ،وهذا ما جعله ينظر �إىل ذاته
باحرتام ،ويحر�ص على مت ّثل ال�صفات ال�شخ�صية اجل�سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية
الالزمة للأ�ستاذ اجلامعي يف �سلوكه وممار�ساته� .أما من جهة جامعة جازان فيمكن �أن تعزى
حتري توافر املقومات ال�شخ�صية يف ع�ضو هيئة التدري�س
هذه النتيجة �إىل حر�ص اجلامعة على ّ
وذلك من خالل ت�ضمينها ا�ستمارات تقييم �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،ومن خالل
ت�ضمينها معايري مقابالت �أع�ضاء هيئة التدري�س املر�شحني للتعاقد �أو للتعيني فيها .كما �أن
اجلامعة يف حاالت عديدة ت�ستبق املقابلة ال�شخ�صية للمر�شح باالت�صال هاتفي ًا مع الأ�شخا�ص
ُعد هذه
قدم منهم خطابات تزكية .حيث ت ّ
الذين ذكر املر�شح �أ�سماءهم ك�إ�سناد و�إن كان ّ
اخلطوة مهمة يف تقييم ع�ضو هيئة التدري�س املر�شح علمي ًا و�شخ�صي ًا ،و�أكرث و�ضوح ًا وفائدة
مما قد تت�ضمنه خطابات التزكية كما �أ�شار �إىل ذلك بن�سيمون و�آخرون (Bensimon et al.,
.)2000
وبالن�سبة لل�صفات واخل�صائ�ص التي احتلت املراتب الثالث الأوىل �ضمن هذا امل�ستوى
(م�ستوى مرتفع) ،وجميعها تتعلق مبجال ال�صفات اجل�سمية ،التي وردت يف الفقرة ()1
“يحافظ على نظافة ج�سمه” ،والفقرة (“ )6يلب�س الثياب التي تليق بالأ�ستاذ اجلامعي”،
والفقرة (“ )16يهتم بنظافة مالب�سه” ،ف�إمنا تعود �إىل معرفة ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية
يف جامعة جازان ب�أن هذه ال�صفات اجل�سمية جتعله الئق ًا بني طالبه و�أقرانه وعامة النا�س ،كما
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تعود �إىل �إدراكه لأهمية هذه ال�صفات يف الرتبية الإ�سالمية ،حيث ّنبه ابن جماعة (د.ت)،
مث ً
ت�صدره جمل�س العلم متهيئ ًا دوم ًا يف نف�سه ،ويف ج�سده ،ويف
ال ،العالمِ َ �إىل �أن يكون عند ّ
ّ
ويتطيب ويلب�س �أح�سن الثياب.
ويتنظف
فيتطهر
لبا�سه؛
ّ
ّ
�أما بالن�سبة لل�صفات واخل�صائ�ص التي احتلت املراتب الثالث الأخرية �ضمن هذا امل�ستوى
(م�ستوى مرتفع) ،وجميعها تتعلق مبجال التفاعل االجتماعي ،والتي وردت يف الفقرة ()29
“يحرتم الطالب فال يهينهم �أو ي�ستهزئ بهم بغ�ض النظر عن م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي”،
والفقرة (“ )20ي�شعر دوم ًا بال�سعادة لوجوده بيننا” ،والفقرة (“ )39يتحدث مع الطالب
يف الق�ضايا الأكادميية �أو التي يطلعونه عليها بو�ضوح و�رصاحة” ،فهي تعني �إدراك �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان لأهمية توافر هذه ال�صفات فيهم ،و�إن كان متو�سط
توافرها �أقل من متو�سط توافر بقية ال�صفات واخل�صائ�ص �ضمن هذا امل�ستوى .حيث ت� ّؤكد
الرتبية الإ�سالمية �أن حتقري الطالب واال�ستهزاء به ينفي عن العالمِ �صفة العاملية ،فقد �أورد ابن
عبد الرب القرطبي (د.ت ،ج� ،1ص“ :)131ال يكون الرجل عالمِ ًا حتى تكون فيه ثالث
خ�صال :ال يحقّر َم ْن دونه يف العلم ،”... ،و�إنه بهذا ال�سلوك يكون متكرباً بعلمه (الغزايل،
 ،)1997ويكون من جبابرة العلماء (املاوردي1988 ،؛ اخلطيب البغدادي،)1983 ،
ويكون ممقوت ًا بغي�ض ًا عند اهلل تعاىل (الغزايل ،)1997 ،و َي ِذ ُّل (ابن عبد الرب القرطبي ،د.ت).
وقد ّ
حذرت الرتبية الإ�سالمية من اقرتاف كل ما يقود �إىل هذا ال�سلوك ،ومن ذلك الغ�ضب،
عد �آفة خطرية من �آفات العلم ،قال الغزايل ( ،1997ج� ،3ص�“ :)123أما طاعة كلب
الذي ُي ّ
الغ�ضب فتنت�رش منها �إىل القلب �صفة ال ّتهور ،والبذالة والبذخ ،وال�صلف واال�ست�شاطة ،والتكبرّ
والعجب ،واال�ستهزاء واال�ستخفاف وحتقري النا�س� .”...أما العبارة “ي�شعر دوم ًا بال�سعادة
لوجوده بيننا” فقد ّبينت الرتبية الإ�سالمية �أن العالمِ حني ي�شعر بال�سعادة لوجوده بني الطالب
حبه لهم (ابن جماعة ،د.ت)؛ ومما روي يف ذلك �أن عون بن عبد
ف�إمنا يعبرّ بذلك لطالبه عن ّ
اهلل بن عتبة قال“ :لقد �أتينا �أم الدرداء فتحدثنا عندها ،فقلنا� :أمللناك يا �أم الدرداء؟ فقالت :ما
�أمللتموين ،لقد طلبت العبادة يف كل �شئ فما وجدت �شيئ ًا �أ�شفى لنف�سي من مذاكرة العلم”
(ابن عبد الرب القرطبي ،د.ت ،ج� ،1ص� .)103-102أما العبارة “يتحدث مع الطالب
يف الق�ضايا الأكادميية �أو التي يطلعونه عليها بو�ضوح و�رصاحة” ف�إن ذلك دليل على �صدقه
وح�سن ق�صده بتعليم طلبته وتربيتهم وتهذيب �سلوكهم ،وهو ما �أكد عليه الغزايل ()1997
حتمله �أمانة وم�سئولية مهنته ،وبها يقي نف�سه من
وابن جماعة (د.ت) ،كما �أن ذلك دليل على ّ
االت�سام ب�صفات ُخ ُلقية مذمومة مثل الغ�ش والبخل واملداهنة والرياء (ابن جماعة ،د.ت).
املكونة للمقومات
كما بينت النتائج توافر (� )18صفة وخ�صي�صة من ال�صفات واخل�صائ�ص ّ
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ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان مب�ستوى
املكونة للمقومات
متو�سط� ،أي ما ن�سبته ( )٪37تقريب ًا من جمموع ال�صفات واخل�صائ�ص
ّ
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي ،وكان معظم هذه ال�صفات متعلق ًا مبجال التفاعل االجتماعي.
وميكن �أن تُعزى هذه النتيجة من جهة طالب اجلامعة امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية �إىل
تخوف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية من التفاعل مع الطالب
حتفّظ ه�ؤالء الطالب على ّ
والتوا�صل معهم بدرجة �أكرب ،حتى و�إن كان هذا التفاعل والتوا�صل ال ُيف�ضي �إىل مواقف
مت�س مكانة ع�ضو هيئة التدري�س �أو �أمانة م�سئولياته �أو جوهر عمله� .أما من جهة
م�شبوهة ّ
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جازان فقد تكون هناك بع�ض العوامل التي ت�ؤ ّثر
�سلب ًا يف التوا�صل مع الطالب والتفاعل معهم ،منها وجود م�شكالت داخلية تتعلق بالعمل
�أو خارجية �سواء كانت �أ�رسية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية ت�شغل تفكريه وتُبعده عن االهتمام
بالتوا�صل مع الطالب والتفاعل معهم .ومن هذه العوامل ان�شغاله ب�أعباء �أخرى تُلقى على
وقت
كاهله غري �أعباء التدري�س ،ورمبا تكون هذه الأعباء �أكرث مما يحتمل �أو �إنها رمبا حتتاج �إىل ٍ
�أكرب مما يخ�ص�صه لها .وقد � ّأكد كيوه و�آخرون ( )Kuh et al., 2005على �أهمية ارتباط ع�ضو
هيئة التدري�س اجلامعي بالطالب وم�شاركته ق�ضاياهم ،و�إتاحة املجال �أمامهم للتوا�صل معه،
وم�شاركته يف الأن�شطة والفعاليات الطالبية ،لتعميق م�شاعر الوالء للجامعة لديهم ،ولزيادة
االرتباط بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
وبالن�سبة لل�صفتني �أو اخل�صي�صتني اللتني احتلتا املرتبتني الأوىل والثانية بني ال�صفات
واخل�صائ�ص الـ (� )18ضمن هذا امل�ستوى (م�ستوى متو�سط) واللتني وردتا يف الفقرة ()46
“يتقبل �آراء الطالب ووجهات نظرهم و�إن خالفت ر�أيه �أو وجهة نظره” ،والفقرة ()47
“يقابل جميع الطالب بالبِ�رش وطالقة الوجه” فذلك يعني حاجة ع�ضو هيئة التدري�س �إىل
تقبل �آراء الطالب ووجهات نظرهم دليل على احرتام
تنمية هذه املقومات يف �شخ�صيته ،لأن ّ
تقبل �آراء
ع�ضو هيئة التدري�س لتخ�ص�صه
ّ
وتعمقه فيه و�إخال�صه يف التدري�س ،وهو متى ّ
ووجهات نظر الطالب ف�إنه ينفي عن نف�سه �صفة العجب ،وهي يف الرتبية الإ�سالمية �صفة
ُخ ُلقية منفّرة قبيحة للعلماء ،قال املاوردي (� ،1988ص“ :)119والعجب منفّر ،وهو بكل
�أحد قبيح ،وبالعلماء �أقبح ،لأن النا�س بهم يقتدون” ،و�إذا بادر ع�ضو هيئة التدري�س بت�شجيع
الطالب على �إبداء �آرائهم ووجهات نظرهم ف�إن ذلك يو ّلد فيهم الثقة بالنف�س� .أما �أهمية
توافر مقابلة الطالب بالبِ�رش وطالقة الوجه فلأنها يف الرتبية الإ�سالمية خ�صلة من خ�صال
تكمل بها مروءة الرجل ،فقد ذكر اخلطيب البغدادي
العالمِ القدوة (الذهبي ،)1990 ،ومما ُ
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(د.ت ،ج� ،10ص� )389أن عبد امللك بن مروان دخل يوم ًا على معاوية بن �أبي �سفيان
وعنده عمرو بن العا�ص ف�س ّلم عبد امللك وجل�س و�رسعان ما نه�ض ،فقال معاوية“ :ما �أكمل
مروءة هذا الفتى! فقال عمرو :يا �أمري امل�ؤمنني �إنه �أخذ ب�أخالق �أربعة وترك �أخالق ًا ثالثة� ،إنه
�أخذ ب�أح�سن ال ِب�شرْ �إذا لقي .”...،وهي باب من �أبواب �إكرام الطلبة ومعاملتهم باحل�سنى (ابن
جماعة ،د.ت).
�أما بالن�سبة لل�صفتني �أو اخل�صي�صتني اللتني احتلتا املرتبتني الأخريتني �ضمن هذا امل�ستوى
(م�ستوى متو�سط) واللتني وردتا يف الفقرة (“ )34ي�سعى �إىل �إ�رشاك الطالب يف الأن�شطة
اجلامعية الالمنهجية ما �أمكن ذلك” والفقرة (“ )4يوفر للطالب فر�ص ًا كافية لاللتقاء به بعد
انتهاء املحا�رضة �أو يف مكتبه” ،فيمكن �أن يعزى ذلك �إىل �شعور طالب اجلامعة امللتحقني
بدرا�سة مقررات تربوية بتق�صري ع�ضو هيئة التدري�س يف التفاعل معهم وفق م�ضامني هاتني
الفقرتني ب�شكل �أكرب من غريهما ،و�إىل �شعورهم بحاجتهم بدرجة �أكرب �إىل توا�صل ع�ضو
هيئة التدري�س معهم وزيادة الفر�ص �أمامهم لاللتقاء به� .إن هذه امل�ضامني تتيح �أمام الطالب
فر�ص ًا حقيقية لتنمية �شخ�صياتهم و�أ�ساليب تفكريهم و�صقل مهاراتهم وتعزيز الثقة ب�أنف�سهم
والتعرف على ر�ؤية �أ�ساتذتهم للأ�ساليب النافعة التي ّ
متكنهم من حتقيق طموحاتهم والتغلب
على م�شكالتهم� .أما �أهمية �أن يرتيّث ع�ضو هيئة التدري�س يف اخلروج من القاعة الدرا�سية بعد
انتهاء املحا�رضة فقد �أكدت الرتبية الإ�سالمية على �أن يف ذلك �آداب كثرية له ،منها �أنه يج ّنب
نف�سه مزاحمة الطالب يف اخلروج ،ويحقق للطالب فوائد كثرية ،منها �أنه يتمكن من �س�ؤال
�أ�ستاذه �إن كان يف نف�سه بقايا �س�ؤال (ابن جماعة ،د.ت).
مل تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة (ال�شخيبي1992 ،؛ وطفة1993 ،؛
ال�شامي1994 ،؛ وغنيم واليحيوي ،)2004 ،فقد ّبينت نتائج درا�سة ال�شخيبي ()1992
وجود اختالف كبري يف ترتيب املقومات املف�ضلة لأ�ستاذ اجلامعة وواقع هذه املقومات كما
وبينت نتائج درا�سة وطفة
يراها طالب كلية الرتبية بجامعتي عني �شم�س وقناة ال�سوي�سّ .
( )1993انخفا�ض م�ستوى التفاعل بني طلبة جامعتي الكويت ودم�شق و�أ�ساتذتهم جتاه
وبينت نتائج درا�سة ال�شامي
م�ؤ�رشات التفاعل التي ا�شتملت على �سبعة مقومات �شخ�صيةّ .
(� )1994أن ال�صفات املتعلقة باملظهر ال�شخ�صي وال�صفات ال�شخ�صية من وجهة نظر
الطالب والطالبات متوافرة يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل بدرجة متو�سطة.
وبينت نتائج درا�سة غنيم واليحيوي (� )2004أن طالب جامعة امللك عبد العزيز يرون
ّ
�أن ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة يتحلى بال�صفات ال�شخ�صية وي�ؤدي دوره يف عالقته مع
الطالب بدرجة متو�سطة.
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�أما فيما يتعلق بنتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق مبتغري �صفة
التخ�ص�ص الدرا�سي فقد بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات
طالب جامعة جازان مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل
ل�صالح الطالب ذوي التخ�ص�صات الأدبية .ميكن �أن تُعزى هذه النتيجة من جهة طالب
اجلامعة امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية �إىل ت�أ ّثر الطالب ذوي التخ�ص�صات الأدبية بطبيعة
املقررات الدرا�سية املعتمدة يف خططهم الدرا�سية� ،سواء كانت مقررات تربوية �أو دينية �أو
اجتماعية �أو مقررات اللغة العربية و�آدابها� ،إذ ي�شتمل حمتوى هذه املقررات على �آيات قر�آنية
و�أحاديث نبوية وق�صائد �أو �شواهد �شعرية ون�صو�ص نرثية من الرتاث الفكري القدمي واملعا�رص
تنمي �إدراك الطالب بال�سلوكيات املرغوب فيها� .أما من جهة ع�ضو هيئة التدري�س فقد تعزى
ّ
هذه النتيجة �إىل �أن �سلوك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التخ�ص�صات الأدبية جتاه طالبهم رمبا
ي�صطبغ بامل�شاعر والأحا�سي�س ودفء القول بدرجة �أكرب من �سلوك �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف التخ�ص�صات العلمية جتاه طالبهم ،و�إىل �أنهم رمبا يهتمون �أكرث من اهتمام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف التخ�ص�صات العلمية با�ستثمار املنا�سبات الوطنية والدينية واالجتماعية �أو الق�ضايا
الطالبية �أو الظواهر ال�سلوكية لتوجيه الطالب نحو االنتماء والوالء وااللتزام بالقواعد والقيم
والآداب التي توافق عليها املجتمع ،ولبيان �آثار هذا االنتماء والوالء وااللتزام على كل من
الفرد واملجتمع .وهذا كله جعل الطالب ذوي التخ�ص�صات الأدبية �أكرث �إدراك ًا من الطالب
املكونة للمقومات ال�شخ�صية ،و�أكرث
ذوي التخ�ص�صات العلمية لل�صفات وللخ�صائ�ص
ّ
�إح�سا�س ًا مب�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الرتبية باجلامعة ،وقد عبرّ ه�ؤالء الطالب عن هذا الإح�سا�س بتحديد توافر م�ضمون كل فقرة
من فقرات ا�ستبانة املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية
باجلامعة بدرجة �أكرب من م�ستوى حتديد طالب التخ�ص�صات العلمية.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�شهري ( )2001ودرا�سة يعقوب (� ،)2005إذ
بينت نتائج كال الدرا�ستني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي.
يف حني مل تتفق مع نتيجة درا�سات (ال�شخيبي1992 ،؛ ال�شامي1994 ،؛ Schulty et
� )al., 2001إذ بينت نتائج هذه الدرا�سات عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
للتخ�ص�ص الدرا�سي.
و�أما فيما يتعلق بنتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث املتعلق مبتغري امل�ستوى
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الدرا�سي فقد بينت وجود فروق زوجية ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب
جامعة جازان مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل ل�صالح
الطالب يف ال�سنة الرابعة .ميكن �أن تعزى هذه النتيجة من جهة طالب اجلامعة امللتحقني
بدرا�سة مقررات تربوية �إىل �أن الطالب يف ال�سنة الرابعة قد در�سوا مقررات تربوية �أكرث من
املقررات الرتبوية التي در�سها الطالب يف م�ستويات ال�سنوات الدرا�سية الأخرى مما �أتاح
�أمامهم فر�صة التعرف بدقة �أكرب على املقومات ال�شخ�صية التي ا�شتملت عليها �أداة الدرا�سة
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية .وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل ن�ضج �شخ�صية
الطالب يف ال�سنة الرابعة وقدرتهم على تنظيم العالقة مع ع�ضو هيئة التدري�س ب�شكل �أكرب من
قدرة الطالب يف م�ستويات ال�سنوات الدرا�سية الأخرى� .أما من جهة ع�ضو هيئة التدري�س
يف كلية الرتبية بجامعة جازان فيمكن �أن تُعزى هذه النتيجة �إىل ما يلم�سه الباحث حقيقة
عما
يف �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س ه�ؤالء يعاملون الطالب يف ال�سنة الرابعة ب�أ�سلوب يختلف ّ
يعاملون به بقية الطالب يف امل�ستويات الدرا�سية الأخرى� ،إذ يكون �أع�ضاء الهيئة خالل هذا
التعامل � ّ
أقل حتفظ ًا و�أكرث انفتاح ًا مع الطالب مبا ال يخرج عن ال�ضوابط العامة التي حتددها
اجلامعة للعالقة بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب ،وذلك تقديراً له�ؤالء الطالب بحكم
وحتملهم م�سئولية القيام باملتطلبات الدرا�سية والتزامهم بتنفيذ
�س ّنهم وم�ستواهم الدرا�سي
ّ
التدريبات والن�شاطات املحددة يف خطة املقرر �أكرث من قدرة والتزام الطالب يف امل�ستويات
الدرا�سية الأخرى جتاه حتقيق هذه املتطلبات نف�سها.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�شهري ( )2001ودرا�سة يعقوب ( ،)2005فقد
بينت نتائج كال الدرا�ستني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للم�ستوى الدرا�سي.
و�أما فيما يتعلق بنتائج الدرا�سة املرتبطة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع املتعلق مبتغري تقدير املعدل
الرتاكمي فقد بينت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب
جامعة جازان مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية باجلامعة على كل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجاالت ككل تعزى
لتقدير املعدل الرتاكمي .ميكن �أن تُعزى هذه النتيجة �إىل �أن طالب اجلامعة امللتحقني بدرا�سة
مقررات تربوية قادرون على حتديد ال�صفات اجل�سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية يف
�شخ�صية ع�ضو هيئة التدري�س بغ�ض النظر عن تقدير املعدل الرتاكمي ،وذلك �إما لو�ضوح هذه
ثم
املقومات ال�شخ�صية يف ممار�سات و�سلوك ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة ومن ّ
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ف�إن التعرف عليها وحتديدها ال يحتاج �إىل عمليات تفكري عليا وهي العمليات التي ميكن
�أن يتمايز فيها الطالب وفق ًا لتقدير املعدل الرتاكمي ،و�إما �أن ه�ؤالء الطالب ينطلقون يف
تقييمهم للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي و�إ�صدار �أحكامهم حول م�ستوى توافر هذه
املقومات يف ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة من منطلقات قيمية متجان�سة .كما
ميكن �أن تُعزى هذه النتيجة �إىل عدم وجود تفاوت كبري يف تقدير املعدل الرتاكمي بني �أفراد
عينة الدرا�سة� ،إذ بلغت ن�سبة عدد الطالب �أفراد عينة الدرا�سة الذين تقدير معدلهم الرتاكمي
جيد جداً �أو جيد (.)٪77.4
اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�شهري ( )2001التي ّبينت وجود فروق ذات
للمعدل الرتاكمي.
داللة �إح�صائية تعزى
ّ

ا�ستنتاجات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ي�ستنتج الباحث ما ي�أتي:
 توافرت املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يفاملكونة لهذه
جامعة جازان ب�شكل عام و(� )30صفة وخ�صي�صة من بني ال�صفات واخل�صائ�ص ّ
املقومات مب�ستوى مرتفع .كما توافرت فيهم (� )18صفة وخ�صي�صة مب�ستوى متو�سط .يف
حني مل تتوافر فيهم �أي �صفة �أو خ�صي�صة مب�ستوى منخف�ض.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقنيبدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى ل�صفة التخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح الطالب ذوي
التخ�ص�صات الأدبية.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازان امللتحقنيبدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى للم�ستوى الدرا�سي ل�صالح الطالب يف ال�سنة الرابعة.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات طالب جامعة جازانامللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية مل�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف
املعدل الرتاكمي.
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة تعزى لتقدير ّ

تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
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 -1فيما يتعلق مب�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية يف جامعة جازان ف�إن الباحث يو�صي بن�رش املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
التي حتددت يف �أداة الدرا�سة احلالية على جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،وب�شمول
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف خطة برامج عمادة التطوير الأكادميي باجلامعة
املوجهة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد يف كل كلية وعلى م�ستوى
وخا�صة تلك الربامج
ّ
�أق�سامها الأكادميية ،وذلك بهدف زيادة م�ستوى مت ّثل �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ب�شكل
عام للمقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي عملي ًا يف ممار�ساتهم و�سلوكياتهم ،وللمحافظة
على م�ستوى توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي التي تتوافر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية مب�ستوى مرتفع ،ولرفع م�ستوى توافر هذه املقومات التي تتوافر فيهم مب�ستوى
متو�سط.
 -2فيما يتعلق بالنتائج املرتبطة مبتغريات الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي ب�رضورة عقد عدد من
ور�ش العمل بهدف حتديد الأ�سباب �أو العوامل التي �أ�سهمت يف زيادة �إدراك طالب اجلامعة
امللتحقني بدرا�سة مقررات تربوية (ذوي التخ�ص�صات الأدبية وممن هم مب�ستوى ال�سنة الرابعة
ومن خمتلف م�ستويات تقدير املعدل الرتاكمي) لتوافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية ،وذلك للإفادة منها يف زيادة م�ستوى �إدراك الطالب
(ذوي التخ�ص�صات العلمية ،وممن هم يف م�ستويات ال�سنتني الثانية والثالثة) لتوافر املقومات
ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية.
 -3ا�ستكما ًال جلهد هذه الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صي ب�إجراء درا�سات �أخرى تتناول
املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات من حيث اجلوانب
الآتية:
 العالقة االرتباطية بني توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف ع�ضو هيئة التدري�سوم�ستوى فاعليته يف التدري�س.
 العالقة االرتباطية بني توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف ع�ضو هيئة التدري�سوطبيعة امل�شكالت التي يعاين منها.
 العالقة االرتباطية بني توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف ع�ضو هيئة التدري�سوتنوع خ�صائ�ص الطالب االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
 العالقة االرتباطية بني توافر املقومات ال�شخ�صية للأ�ستاذ اجلامعي يف ع�ضو هيئة التدري�سوم�ستوى ر�ضا الطالب عن اجلامعة واجتاهاتهم نحو اال�ستمرار فيها �أو االنتقال منها.
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي العالقة بني التفكري الريا�ضي واجتاهات طالب ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي نحو الريا�ضيات وحت�صيلهم الدرا�سي فيها ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )104طالب من ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق
ثالث �أدوات وهي مقيا�س لالجتاهات مكون من ( )40فقرة ،واختبار للتفكري الريا�ضي
مكون من ( )40فقرة ،وكذلك اختبار للتح�صيل الدرا�سي مكون من ( )50فقرة.
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات
الطالب على �أبعاد االجتاهات نحو الريا�ضيات ،ووجود عالقة موجبة بني �صعوبة
الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات والتح�صيل الدرا�سي والتفكري الريا�ضي ،وانتهت الدرا�سة
بالتو�صية ب�رضورة بناء برامج تدريبية ملعلمي الريا�ضيات تتمحور حول االجتاهات نحو
الريا�ضيات ب�أبعادها املختلفة و�سبل تنميتها .والأخذ بعني االعتبار الأهداف الوجدانية
واجتاهات الطالب عند ت�أليف كتب الريا�ضيات
الكلمات املفتاحية :التفكري الريا�ضي ،االجتاهات نحو الريا�ضيات ،التح�صيل.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/4/23 :م
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The Mathematical Thinking and its Relationship with Students’
Attitudes and Achievement: A Study on Seventh Grade
Students in Mathematic in Jordan
Dr. Mohammad A. Alkhateeb
Directorate of Educational Research
Ministry of Education - Jordan

Prof. Abdullah Y. Ababneh
Dept. of Curricula & Teaching
Mu’tah University

Abstract
This study aimed to explore the relationship between mathematical thinking and the seventh grade students’ attitudes towards math and achievement.
The study sample consisted of (104) students from seventh grade in Jordan. In
order to achieve the objectives of the study, three tools were applied: attitudes
measurement, mathematical thinking test and achievement test. The first two
tools consisted of (40) items each and the third one encompassed (50) items.
The results showed that there were statistically significant differences between the mean averages of students’ marks on the dimensions of attitudes
towards mathematics. There was a positive relationship between the difficulty
of mathematics and its nature, academic achievement and mathematical thinking. The study recommended that there was a need to design and develop
training programs for teachers of mathematics that focused on the attitudes
towards mathematics and it spotlighted various dimensions of development.
The study also concentrated on the students’ emotional goals and trends when
developing and writing math curricula.
Key words: mathematical thinking, attitudes, achievement.
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املقدمة

�أ.د .عبداهلل يو�سف عبابنه
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية العلوم الرتبوية -جامعة م�ؤته

للريا�ضيات اليوم دور مهم يف ميادين احلياة كلها ،يتجلى يف دورها يف �أغلب مظاهر
التقدم التكنولوجي مبا تقدمه من و�سائل و�أ�ساليب وتطبيقات خمتلفة ،وامتدت ا�ستخداماتها
حتى �شملت كثرياً من فروع العلوم الأخرى ،وتعد الريا�ضيات �أداة �رضورية للتعامل بني
الأفراد يف احلياة اليومية ،فهي ت�ساعدهم يف التعرف على امل�شكالت احلياتية ،وت�سهم يف
و�ضع حلول لهذه امل�شكالت ،ومن هنا غدت الريا�ضيات من م�ستلزمات الع�رص احلا�رض ومن
املكونات الأ�سا�سية للثقافة ،وال ميكن اال�ستغناء عن درا�ستها.
وال ريب �أن الدعوة �إىل االهتمام بالريا�ضيات وبراجمها املقدمة للطلبة ،ت�ؤدي بال�رضورة
�إىل حتري حت�صيلهم وتفكريهم واجتاهاتهم نحو هذه املادة وتقت�ضي بحثها� ،إذ بد�أ االهتمام
بدرا�سة االجتاهات بعد ظهور مفهوم االجتاه يف بداية القرن املا�ضي ،وقد تطور هذا االهتمام
ب�شكل خا�ص خالل العقدين املن�رصمني ،حتى �أ�صبحت تنمية االجتاهات املرغوب فيها هدف ًا
�أ�سا�سي ًا من �أهداف الرتبية يف املراحل التعليمية املختلفة ،و�أ�صبحت االجتاهات ال تقل �أهمية
عن اكت�ساب املعرفة العلمية ،وتطوير مهارات التفكري العلمي ،ويذهب بع�ض الباحثني �إىل
عد تنمية االجتاهات الهدف الأ�سا�سي للرتبية (اليون�سكو( )1988 ،ترجمة عمر ال�شيخ).
وتباينت نظرة الباحثني حول مفهوم االجتاهات .مبعنى �أنه ال يوجد تعريف واحد جامع
يتفق عليه الرتبويون لالجتاه .ويعد الفيل�سوف الإجنليزي (هربرت �سبن�رس) �أول من ا�ستخدم
م�صطلح االجتاه ) (Attitudeوقد عرفه ب�أنه حالة وا�ستعداد عقلي وع�صبي تنظمه اخلربة،
ويولد ت�أثريا وتوجيها ديناميكيا على ا�ستجابة الفرد نحو الأ�شياء واملواقف التي ترتبط بها
(�صواحلة.)2004 ،
ويعرف كري�ستا ) (Krista, 2004االجتاه ب�أنه مفهوم يعك�س جمموعة ا�ستجابات الفرد ،كما
يتمثل يف �سلوكه نحو املو�ضوعات واملواقف االجتماعية ،التي تختلف نحوها ا�ستجابات
الأفراد بحكم �أن هذه املو�ضوعات واملواقف تكون جدلية بال�رضورة� ،أي تختلف فيها
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وجهات النظر ،وتت�سم ا�ستجابات الفرد بالقبول بدرجات متباينة �أو بالرف�ض بدرجات
متباينة.
�إن هناك اعتقاداً عام ًا لدى الكثري من الرتبويني ،ب�أن اجتاهات الطالب نحو الريا�ضيات التي
يتعلمها ،ت�ؤثر يف مدى تقبله ملفاهيمها وخرباتها ،وكذلك ت�ؤثر يف مدى �إملامه بها وتوظيفه
لها .لذلك من ال�رضوري عمل كل ما يلزم من �أجل تنمية االجتاهات الإيجابية لدى الطالب
نحو الريا�ضيات التي يتعلمها ،وكذلك حت�سني االجتاهات ال�سلبية نحوها �أي�ض ًا (اجلابري،
.)1993
وي�شري عودة (� )1985إىل �أن معظم املربني ي�ؤكدون على �أهمية الرتكيز على غر�س بذور
االجتاهات املرغوب فيها وتنميتها يف مادة الريا�ضيات� .إال �أن االهتمام ما يزال مرتكزاً على
املجال املعريف دون املجال الوجداين .فقيا�س نواجت التعلم وتقوميه يف املجال الوجداين ،ما
يزال يحظى باهتمام قليل عند مقارنته باملجال املعريف� .إذ ترتبط االجتاهات نحو الريا�ضيات
ويعد (بل )1993 ،الأهداف
ببع�ض الأهداف املحددة لتدري�سها يف املجال الوجداين.
ّ
الوجدانية يف الريا�ضيات �أكرث �صعوبة يف قيا�سها من الأهداف املعرفية ،ولعل هذا يف�رس
ما كنا نراه يف كتب الريا�ضيات املدر�سية من ت�صدرها بقوائم للأهداف املعرفية ،وبتذييلها
باختبارات للقدرات الريا�ضية املعرفية ،يف حني يندر �أن جند فيها �إ�شارة ولو ب�سيطة للأهداف
الوجدانية� ،أو لطرق قيا�سها.
ويرى ال�رشيدة (� ،)1993أن �إهمال اجلانب الوجداين يف تدري�س الريا�ضيات ،يرجع
�إىل عدة عوامل منها :النظر �إىل اجتاهات ال�شخ�ص ومعتقداته على �أنها م�سائل �شخ�صية ،يف
حني ينظر �إىل حت�صيله على �أنه �شيء عام ،وكذلك ندرة املقايي�س التي ميكن �أن تقي�س �أهداف
اجلانب الوجداين يف تدري�س الريا�ضيات� ،إ�ضافة �إىل االعتقاد ال�سائد ب�أن حتقيق الأهداف
الوجدانية يحتاج �إىل مدة زمنية طويلة ن�سبي ًا� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الأهداف الوجدانية ت�صاغ
عادة ب�صورة عامة ،بحيث ي�صعب تف�سريها ب�أ�سلوب ي�صلح للتدري�س والقيا�س.
وت�ؤكد االجتاهات احلديثة نحو مناهج الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها �أن الريا�ضيات
�أ�سلوب يف التفكري� ،أ�سا�سه الفهم واملنطق ،ويعتمد �أ�سلوب االكت�شاف واملناق�شة للو�صول
�إىل احلل ( .)Lutfiyya, 1998كما �أن التفكري الريا�ضي وتنميته من املعايري الوا�ضحة من بني
معايري منهاج الريا�ضيات املدر�سية لعام (� ،)1989إذ كان �أحد �أهم الأهداف التي يراد �أن
تتحقق لدى جميع الطلبة يف جميع املراحل (.)NCTM, 1989
ولقد �ضمت وثيقة االحتاد الوطني للريا�ضيات (� )NCTM, 1989أهدافا تف�صيلية للتفكري
الريا�ضي ح�سب املراحل العمرية ،فقد جاء يف معيار (الريا�ضيات والتفكري) عدد من
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الأهداف املتوقعة يف تدري�س الريا�ضيات ومنها التو�صل �إىل نتائج منطقية عن الريا�ضيات،
وا�ستخدام النماذج واحلقائق واخل�صائ�ص والعالقات لتف�سري الأفكار ،وتربير الإجابات
والإجراءات التي مت التو�صل �إليها من خالل احللول ،وا�ستخدام الأمناط والعالقات لتحليل
املواقف الريا�ضية ،واالعتقاد ب�أن الريا�ضيات ذات معنى.
�أما وثيقة املبادئ واملعايري للريا�ضيات املدر�سية لعام ( ،)2000فقد بينت يف املعيار ال�سابع
وهو (معيار التفكري والربهان) �أنه يجب على املناهج املدر�سية ملبحث الريا�ضيات �أن متكن
طلبة املراحل جميعها ،ابتداء من مرحلة ريا�ض الأطفال حتى ال�صف الثاين ع�رش ،من حتقيق
الأهداف الآتية� :إدراك �أهمية التفكري والربهان يف الريا�ضيات ،وبناء تخمينات ريا�ضية
والتحقق منها ،وتطوير وتقييم حجج وبراهني ريا�ضية ،واختيار وا�ستخدام �أمناط خمتلفة من
التفكري و�أ�ساليب الربهان ).)NCTM, 2000
وقد كان من بني الأهداف التي وردت يف مناهج الريا�ضيات للمرحلتني الأ�سا�سية
والثانوية يف الأردن �أن ينمي الطالب قدرته على التفكري املنطقي ،والربهان ،و�أن يكت�سب
اجتاهات �إيجابية نحو الت�سا�ؤل ،واالبتكار ،والبحث ،كما �أن علماء النف�س الرتبوي يركزون
كثرياً على درا�سة الأ�ساليب املعرفية ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة بو�صفها من �أبرز مكونات
التفكري الالزم للتعلم والتعليم (اخلطيب.)2007 ،
وميكن اعتبار التفكري الريا�ضي ذلك التفكري امل�صاحب للفرد يف مواجهة امل�شكالت
وامل�سائل الريا�ضية يف حماولة حلها .وحتده عدة اعتبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتكون
منها عملية احلل ،والعمليات املنطقية التي تتكون منها عملية حل م�سائل خمتلفة الأنواع،
والعمليات الريا�ضية التي يجب �أن ت�ستخدم لإجابة �س�ؤال امل�شكلة �أو امل�سائل الريا�ضية.
(اخلطيب.)2004 ،
ومع تطور العلم ،فقد تطورت �أهداف تدري�س الريا�ضيات لكونها تتحمل ق�سط ًا مهم ًا من
م�سئولية التعليم ب�شكل عام .واملتتبع لتطور مناهج الريا�ضيات الأخرية يجد التغري الوا�ضح
يف طبيعة �أهداف تدري�س الريا�ضيات .فلم يعد املجال املعريف هو الأهم ،بل �أ�صبحت
�أهداف مناهج الريا�ضيات تت�صف بال�شمولية ،فنجد بالإ�ضافة �إىل االهتمام باملجال املعريف
اهتمام ًا وا�ضح ًا باملجال االنفعايل للريا�ضيات ،من خالل الرتكيز على تقدير قيمة الريا�ضيات
ومكانتها ،وتذوق البعد اجلمايل ،وتنمية التفكري املنطقي ،والدقة يف التعبري ،و�إدراك طبيعتها
وتطبيقاتها املهمة يف احلياة اليومية ودورها يف تقدم احلياة (عبابنة.)1995 ،
وجنم عن هذا التطور �رضورة �إعادة النظر يف منظومة خمرجات التعلم مبا يتم�شى مع متطلبات
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م�شكلة الدرا�سة

�إن الغر�ض من درا�سة االجتاهات ،هو تف�سري ال�سلوك والتنب�ؤ به� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية التحكم
به ،ومن ثم العمل على تعديله مبا يتنا�سب وم�صلحة الفرد واجلماعة .وهذا الأمر ينطبق على
قيا�س االجتاهات ،ملعرفة وجودها ودرجة قوتها ،لنتمكن من معرفة �أثرها يف العمل ،والرتبية
والتعليم ،فيهمنا ،يف هذا املجال قيا�س نوع اجتاهات الطلبة وقوتها نحو املواد الدرا�سية،
ونحو بيئتهم املدر�سية ومعلميهم( .املخزومي.)1995 ،
ويرى العملة (� )1995أن �أهمية قيا�س االجتاهات تنبع من �أهمية االجتاهات نف�سها من
يعد قيا�س ًا لتلك الدوافع ،كذلك هناك الفائدة
حيث �إنها تعمل كدوافع لل�سلوك ،وقيا�سها ّ
التطبيقية لقيا�س االجتاه ،ف�إن التعلم ،وتعديل ال�سلوك� ،أو تغيريه ،وبناء برامج هذا التعديل
والتغيري ،ال ميكن �أن تكون فعالة وجمدية دون القيا�س العلمي الدقيق لالجتاهات الفعلية
الواقعية ،وتلك املتوقعة بعد تنفيذ الربامج.
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الع�رص ومبا ين�سجم مع �أغرا�ض اقت�صاد املعرفة ،مما ا�ستدعى �إعادة النظر يف كيفية بناء املناهج
ب�شكل عام ومنها مناهج الريا�ضيات ،ف�أدخلت مو�ضوعات جديدة يف املراحل الأ�سا�سية
مثل الإح�صاء والأمناط ،ومت عر�ض املحتوى الريا�ضي با�سرتاتيجيات تدري�سية غري مبا�رشة
وحمورها املتعلم و�أ�سا�سها اال�ستقراء واال�ستنتاج واال�ستق�صاء وحل امل�شكالت ،مما يحتم على
املعلم �أن يكون بنائي ًا يف تدري�سه يعي �أهمية التعلم ال�سابق والبنية الذهنية واعتقادات املتعلمني
عند تدري�سه ،لأن خمرجات التعلم مل تعد املعرفة باملحتوى بل تعدته �إىل الوجدان والتفكري
والقدرة على الإبداع يف حل امل�شكالت وتعزيز مهارات االت�صال.
فاالجتاهات والتفكري الريا�ضي من العنا�رص املهمة يف منظومة املخرجات ،وتنميتهما
كثريا
يتطلب يف الأ�سا�س الرتكيز على املعرفة ،لأن املعرفة من مكوناتهما الأ�سا�سية ،لذا جند �أن ً
من الدرا�سات بينت العالقة بني التح�صيل واالجتاهات وبيت التح�صيل والتفكري الريا�ضي
(عابد و�سعيدي2002 ،؛ نا�رص1999 ،؛ احمد1986 ،؛ البابطني1999 ،؛ عبابنة
والنهار1994 ،؛ كو�سا2001 ،؛ يون�س1991 ،؛ البايطني1999 ،؛ �سواملة;1987 ،
.)Vanayan, White, Ynen & Teper, 1997
لذا جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة مدى م�ساهمة كل من االجتاهات ب�أبعادها ( فائدة
الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات ،و�صعوبة الريا�ضيات ،وطبيعة الريا�ضيات) والتح�صيل يف
تكوين التفكري الريا�ضي.
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ويجمل �أحمد (� )1986أهمية قيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات يف �إمكانية التعرف
�إليها ،وحماولة تعديل ال�سلبية منها وتطويرها وحت�سينها� ،إذ �إنّ تكوين اجتاهات ايجابية نحو
يعد من الأهداف املهمة التي ن�سعى �إىل حتقيقها من وراء تدري�س الريا�ضيات.
الريا�ضيات ّ
وحتديد رغبات الطلبة وتف�ضيالتهم نحو املواد الدرا�سية ،واختيارهم للتخ�ص�صات الدرا�سية
التي يرغبون يف اال�ستمرار يف درا�ستها يف �ضوء اجتاهاتهم نحو هذه املواد الدرا�سية .ويف
الريا�ضيات ،يحاولون جتنب درا�سة الريا�ضيات ،ما �أمكنهم حينما ،تكون اجتاهاتهم �سلبية
نحوها �أو العك�س .وتوقع م�ستويات حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات – يف �ضوء اجتاهاتهم
نحوها -يف بع�ض الأحيان ،الرتباط التح�صيل باالجتاهات يف حدود معينة.
وا�ستجابة للدعوات �إىل �إجراء مزيد من البحوث يف االجتاهات ،قامت درا�سات حترت
ارتباط االجتاهات� ،أو ت�أثرها وت�أثريها مبتغريات ذات عالقة بالرتبية كالتح�صيل واجلن�س
(عبابنة1998،؛  )Tall & Yudaniah, 1994; Higgins,1993و�سريا ًنحو هذا االجتاه،
فقد تناولت هذه الدرا�سة التح�صيل ،والتفكري الريا�ضي ،وهي متغريات لها عالقة باالجتاهات
وت�شكيلها لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية.

�أ�سئلة الدرا�سة

بالتحديد حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما مدى م�ساهمة التح�صيل يف التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالة�إح�صائي ًا؟
 ما مدى م�ساهمة االجتاه ب�شكل عام يف التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه امل�ساهمة دالة�إح�صائي ًا؟
 ما مدى م�ساهمة االجتاه ب�أبعاده ( طبيعة الريا�ضيات� ،صعوبة الريا�ضيات ،مكانة الريا�ضيات،فائدة الريا�ضيات) يف التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه امل�ساهمة ٌّ
دال �إح�صائي ًا؟

�أهمية الدرا�سة

ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من الآتي:
 مو�ضوع الريا�ضيات الذي يحتل مكانة متميزة بني املجاالت املعرفية الأخرى ،ملا له منتطبيقات حياتية متعددة ومن عالقته باملو�ضوعات الأخرى ،ويف كونه يعد ميدانا خ�صبا
لتدريب الطلبة على �أمناط من �أ�ساليب التفكري ال�سليم ،وتنميتها بحيث تالزمهم طيلة
حياتهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التعريفات الإجرائية

فيما يلي عدد من م�صطلحات البحث التي مت تعريفها �إجرائيا على النحو الآتي:
االجتاهات نحو الريا�ضيات :هي ا�ستجابات القبول �أو الرف�ض نحو عدد من الفقرات التي
تدور حول �أبعاد ذات �صلة مبو�ضوع الريا�ضيات .وتتمثل هذه الأبعاد بـ (طبيعة الريا�ضيات،
و�صعوبة الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات)( .اخلطيب،)2007 ،
وتقا�س بالعالمة التي ح�صل عليها الطالب على مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.
التفكري الريا�ضي :هو ذلك النمط من �أمناط التفكري ،الذي يقوم به الإن�سان املتعلم عندما
يتعر�ض ملوقف ريا�ضي ،والذي يتمثل يف �أحد املظاهر الآتية :اال�ستقراء ،واال�ستنتاج ،والتعبري
بالرموز ،والربهان ،والتفكري املنطقي ،والتخمني ،والنمذجة ،والتعليل وال�سببية ،والنقد،
والتنب�ؤ( .اخلطيب ،)2007 ،ويقا�س بالعالمة التي ح�صل عليها الطالب على اختبار التفكري
الريا�ضي.
التح�صيل الدرا�سي :جمموعة املفاهيم واملهارات واملعرفة التي اكت�سبها الطالب نتيجة خربات
تربوية حمددة (خ�شان .)2005 ،ويقا�س بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب يف االختبار
التح�صيلي للوحدات (املعادالت ،وامل�ساحات واحلجوم) من منهاج ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
الذي �أعد لأغرا�ض الدرا�سة.

حمددات الدرا�سة

 -1اقت�رص تطبيق الدرا�سة على طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي امللتحقني باملدار�س التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية يف العام الدرا�سي 2007/2006م.
 -2تتمثل االجتاهات نحو الريا�ضيات يف هذه الدرا�سة ب�أربعة �أبعاد هي :طبيعة الريا�ضيات،
و�صعوبة الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات ،ومن املمكن �أن تتمثل
االجتاهات نحو الريا�ضيات يف غري هذه الأبعاد� ،أي �أن تعميم نتائج الدرا�سة مق�صور على
هذه الأبعاد الأربعة فقط.
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 �أهمية االجتاهات� ،إذ �أ�صبحت تنمية االجتاهات املرغوب فيها هدفا �أ�سا�سيا من �أهدافالرتبية يف املراحل التعليمية املختلفة .و�أ�صبحت االجتاهات ال تقل �أهمية عن اكت�ساب املعرفة
العلمية ،وتطوير مهارات التفكري العلمي.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
عينة الدرا�سة

ت�شكل �أفراد الدرا�سة من جميع طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة الها�شمية
الثانوية ال�شاملة للبنني ،التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية يف العام الدرا�سي
 .2007/2006والبالغ عددهم ( )104طالب موزعني على �أربع �شعب �صفية.

�أدوات الدرا�سة

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة الأدوات الآتية:

�أوال :اختبار التح�صيل املعريف

مت �إعداد اختبار من نوع االختيار من متعدد يقي�س حت�صيل الطالب يف الريا�ضيات مكون
من ( )55فقرة ،ومت الت�أكد من �صدق االختبار من خالل عر�ضه على جمموعة من املحكمني
م�صحوب ًا بطريقة �إعداد جدول املو�صفات ،وبعد االطالع على �آراء املحكمني �أجريت
التعديالت الالزمة ،ومت تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية ،وذلك ملعرفة زمن االختبار،
وح�ساب درجة ال�صعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وحذف الفقرات
ذات درجة ال�صعوبة ومعامل التمييز املنخف�ض ،وبهذا �أ�صبح عدد فقرات االختبار ب�صورته
النهائية ( )50فقرة ،والزمن الالزم لتطبيقه ( )60دقيقة ،ومت ح�ساب معامل الثبات بطريقة
التجزئة الن�صفية با�ستخدام معادلة �سبريمان – براون الذي بلغ ( ،)0.84علم ًا ب�أن العالمة
الق�صوى لالختبار هي ( )50درجة.

ثانيا :اختبار التفكري الريا�ضي

قام الباحثان بعد االطالع على الدرا�سات التي تناولت التفكري الريا�ضي مثل درا�سة
اخلطيب ( )2004وال�صباغ ( ،)2003لوتيفيا ( )Lutiffyya, 1998ب�إعداد اختبار للتفكري
الريا�ضي ،وقد ا�ستخدم لقيا�س قدرة الطالب على التفكري الريا�ضي ،وقد ت�ضمن االختبار
ع�رش مهارات ،بزيادة ثالث مهارات جديدة على اختبارات التفكري الريا�ضي ال�سابقة وهي:
التعليل والتربير (ال�سببية) ،والنقد ،والتنب�ؤ .ولقد مت بناء االختبار وفق اخلطوات الآتية:
 -1تعريف التفكري الريا�ضي على �أنه ذلك النمط من �أمناط التفكري ،الذي يقوم به الإن�سان
املتعلم عندما يتعر�ض ملوقف ريا�ضي ،والذي يتمثل يف �أحد املظاهر الآتية :اال�ستقراء،
واال�ستنتاج ،والتعبري بالرموز ،والربهان ،والتفكري املنطقي ،والتخمني ،والنمذجة ،والتعليل
وال�سببية ،والنقد ،والتنب�ؤ .ويقا�س بالعالمة التي ح�صل عليها الطالب على اختبار التفكري
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الريا�ضي الذي �أعده الباحثان (اخلطيب.)2004 ،
 -2ا�ستخل�صت ع�رش مهارات اعتربت �أ�سا�سية يف تكوين التفكري الريا�ضي وا�ستندت
يف م�ضمونها مع عدد من االختبارات املعروفة (اخلطيب2004 ،؛ ال�صباغ2003 ،؛
.)Lutiffyya, 1998
 -3ترجمت املهارات الع�رش (اال�ستقراء ،واال�ستنتاج ،والتعبري بالرموز ،والتفكري املنطقي،
والربهان ،والنمذجة ،والتخمني ،والتعليل والتربير (ال�سببية) ،والنقد ،والتنب�ؤ) �إىل فقرات
اختبار ،بحيث �شملت كل مهارة �ستة �أ�سئلة.
 -4تثبيت خم�س فقرات على كل مهارة من مهارات التفكري الريا�ضي ،وتكون اختبار
التفكري الريا�ضي يف �صورته الأولية من ( )50فقرة ،موزعة على مهارات التفكري الريا�ضي،
بواقع ( )5فقرات لكل مهارة من املهارات الع�رش.
 -5للتحقق من �صدق االختبار عر�ض على جمموعة من املحكمني عددهم ( )10حمكمني،
ومت الأخذ ب�آرائهم التي كان من �أبرزها� :إعادة النظر يف بع�ض الفقرات املتعلقة مبهارة
اال�ستقراء ،و�إعادة �صياغة بع�ض الفقرات وخ�صو�ص ًا يف مهارتي التخمني والتعبري بالرموز،
وجتنب �أ�سئلة االختيار من متعدد يف بع�ض املهارات ،و�إحكام اجلانب اللغوي ،ودقة الر�سم
للأ�شكال الهند�سية والر�سومات الأخرى.
 -6مت تطبيق اختبار التفكري الريا�ضي على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها ()50
طالبا قبل �إجراء الدرا�سة ،ومت ح�ساب معامل ال�صعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات
اختبار التفكري الريا�ضي ،وكانت معامالت ال�صعوبة ترتاوح قيمتها بني (.)0.86-0.11
ومعامالت التمييز ترتاوح قيمتها بني ( .)0.82-0.08وقد مت حذف الفقرات التي كانت
معامالت �صعوبتها �أقل من ( ،)0.20والفقرات التي معامالت متييزها �أقل من (،)0.20
واختيار الفقرات ذات التمييز الأف�ضل �إذ مت اختيار ( )40فقرة ،مع مراعاة �أن يبقى االختبار
ممث ً
ال ملهارات التفكري الريا�ضي ،وبذلك تكون اختبار التفكري الريا�ضي يف �صورته النهائية
من ( )40فقرة.
 -7مت تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها ( )40طالبا،
وا�ستخدمت ا�ستجاباتهم يف حتليل فقرات االختبار با�ستخراج معامل ارتباط بري�سون بني
اال�ستجابة للفقرة والدرجة على املهارة الفرعية التي تقع فيها .و�أظهرت النتائج وجود ارتباط
ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبني الدرجة على كل فقرة وبني الدرجة
على املهارة الفرعية.
 -8ح�ساب م�صفوفة معامالت االرتباط فيما بني املهارات الفرعية وبني كل منها والدرجة
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اجلدول رقم ()1
م�صفوفة معامالت االرتباط بني املقايي�س الفرعية وبينها وبني
الدرجة الكلية الختبار التفكري الريا�ضي
اال�ستقراء

اال�ستنتاج

التعبري
بالرموز

التفكري
املنطقي

الربهان

التخمني

النمذجة

التعليل
والتربير

اال�ستقراء
اال�ستنتاج
التعبري بالرموز
التفكري املنطقي
الربهان
التخمني
النمذجة
التعليل والتربير
النقد
التنب�ؤ

النقد

املهارة

التنب�ؤ
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الكلية ،والتي ا�شتقت من ا�ستجابات عينة التجريب التي �أجري عليها حتليل الفقرات
(ن= )40وتظهر هذه امل�صفوفة باجلدول رقم (.)1

الدرجة
الكلية

1

0.90
1

0.42
0.62
1

0.33
0.73
0.91
1

0.31
0.51
0.97
0.90
1

0.65
0.75
0.87
0.88
0.82
1

0.54
0.58
0.90
0.81
0.80
0.80
1

0.85
0.89
0.62
0.50
0.51
0.70
0.72
1

0.86
0.76
0.64
0.57
0.55
0.80
0.66
0.96
1

0.89
0.91
0.48
0.39
0.38
0.62
0.60
0.94
0.93
1

*0.78
*0.82
*0.87
*0.80
*0.80
*0.92
*0.87
*0.89
*0.91
*0.83

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

يظهر اجلدول رقم (� )1أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ن�سبي ًا ،مما ي�شري ب�شكل وا�ضح
�إىل �أنها جميعها ت�شرتك يف قيا�س مفهوم واحد للتفكري الريا�ضي ،ويت�أكد ذلك يف ارتباطات
الدرجات الفرعية مع الدرجة الكلية .هذه النتائج ت�شكل داللة على �صدق االختبار.
 -9ولزيادة التحقق من �صدق اختبار التفكري الريا�ضي ،مت تطبيق االختبار يف �صورته النهائية
على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها ( )50طالبا ،وح�ساب معامل االرتباط بني
عالمات العينة اال�ستطالعية على اختبار التفكري الريا�ضي وعالمتهم املدر�سية يف الريا�ضيات
للف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  ،2009/2008وكان معامل االرتباط (،)0.94
وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة.

ثبات اختبار التفكري الريا�ضي

ا�ستخرجت معامالت الثبات الن�صفية من ا�ستجابات عينة التجريب (ن =  )40التي
�أجريت عليها عملية حتليل الفقرات ،ويبني اجلدول رقم ( )2القيم الناجتة بعد ت�صحيحها
مبعادلة �سبريمان -براون.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()2
معامالت الثبات للمهارات الفرعية الختبار التفكري الريا�ضي
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اال�ستقراء

اال�ستنتاج

التعبري
بالرموز

التفكري
املنطقي

الربهان

التخمني

النمذجة

التعليل
والتربير

النقد

التنب�ؤ

0.79

0.78

0.91

0.91

0.84

0.82

0.73

0.70

0.64

0.69

0.97

وقد اعتربت هذه القيم مقبولة لأغرا�ض تطبيق االختبار يف الدرا�سة .وو�ضعت �إجابات
منوذجية لأ�سئلة االختبار ،و�سلم ت�صحيح من خالل �إعطاء درجة (عالمة) واحدة للإجابة
ال�صحيحة و�صفر للإجابة اخلط�أ .وبذلك بلغت العالمة الق�صوى على اختبار التفكري
الريا�ضي ( )40درجة والعالمة الدنيا �صفرا.

ثالث ًا :مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات

طور الباحثان لأغرا�ض الدرا�سة مقيا�سا لالجتاهات نحو الريا�ضيات م�ؤلفا من ( )40فقرة،
موزعة بالت�ساوي على �أربعة �أبعاد فرعية .وقد مت بناء املقيا�س وفق اخلطوات الآتية:
 -1تعريف االجتاه على �أنه ميثل نظرة تقوميية ملفهوم �أو مو�ضوع تعرب عن درجة من التقبل �أو
الرف�ض �أو الأف�ضلية ،وميكن �أن ترتجم �إىل فعل م�شاهد لفظي ًا �أو �سلوكي ًا ،ويكمن االفرتا�ض
يف �أن تقومي الأف�ضلية ميكن �أن يتناول مفهوم ًا له �صفة �إيجابية �أو �آخر له �صفة �سلبية والعك�س
�صحيح .و�أن التدرج يف التقبل �أو الرف�ض يقدم الأ�سا�س االفرتا�ضي يف ا�ستخدام طريقة
ليكرت يف تدريج اال�ستبانة يف خم�س قيم �أو م�ستويات�( .أبو زينة والكيالين.)1980 ،
 -2ا�ستخل�صت �أربعة �أبعاد اعتربت �أ�سا�سية يف تكوين االجتاه نحو الريا�ضيات وهي (�صعوبة
الريا�ضيات ،وطبيعة الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات) ،وا�ستند يف
م�ضمونها مع بع�ض الأبعاد امل�أخوذ بها يف عدد من املقايي�س املعروفة ( .عبابنة1997 ،؛ �أبو
زينة والكيالين.)Aiken, 1976;1980 ،
 -3مت تعريف املفاهيم الإيجابية واملفاهيم ال�سلبية يف كل بعد من الأبعاد الأربعة.
 -4مت �صياغة ع�رش فقرات على كل مقيا�س فرعي ،خم�س منها �إيجابية ،وخم�س �سلبية،
وقد �شكلت تلك الفقرات مقايي�س االجتاهات الأربعة ،ولذا تكونت مقايي�س االجتاهات من
( )40فقرة.
 -5بعد �إعداد مقايي�س االجتاهات ،عر�ضت على جمموعة من املحكمني عددهم ()10
حمكمني ،وقد مت الأخذ ب�آرائهم التي كان من �أبرزها� :إعادة النظر يف بع�ض الفقرات ،و�إعادة
�صياغة بع�ض الفقرات ،واالبتعاد عن الفقرات املركبة ،و�إحكام اجلانب اللغوي.
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مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة عددها ( )60طالبا ،وا�ستخدمت
ا�ستجاباتهم يف حتليل فقرات املقيا�س با�ستخراج معامل ارتباط بري�سون بني اال�ستجابة للفقرة
والدرجة على املقيا�س الفرعي الذي تقع فيه ،وبينها وبني الدرجة الكلية ،و�أظهرت النتائج
وجود ارتباط ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 =αبني الدرجة على كل
فقرة وبني الدرجة على املقيا�س الفرعي ،وبني الدرجة على كل فقرة وبني الدرجة على
املقيا�س الكلي ،تراوحت الدرجة الكلية لكل مقيا�س فرعي بني ( .)50-10وتراوحت
الدرجة الكلية للمقيا�س الكلي بني (� .)200-40أما الدرجة الكلية للطالب فيتم ح�سابها
بجمع الدرجات التي يح�صل عليها على كل عبارة من عبارات املقيا�س.

�صدق املقيا�س

حتققت الدالالت الآتية عن �صدق املقيا�س:
الأوىل :م�ستخل�صة من التحليل النظري الذي �سبق �إعداد املقيا�س والذي ت�ضمن تعريف
املفهوم املقي�س ،وحتديد �أبعاده ،التي متثلت باملقايي�س الفرعية وتعريفها �إجرائيا و�صياغة
الفقرات وفق العالقة املنطقية بني م�ضمون الفقرة والتعريف الإجرائي للبعد املقي�س.
الثانية :تعرب عن نوع من �صدق املحتوى املتحقق يف �أحكام املخت�صني الذي عر�ض عليهم
املقيا�س ،و�أجروا �أحكامهم حول ارتباط الفقرات بالبعد املقي�س ،والتعديالت املرتتبة على
هذه الأحكام.
الثالثة :م�شتقة من ا�ستجابات عينة التجريب ،التي �أجريت عليها حتليل الفقرات (ن = ،)60
فقد ا�ستخدمت هذه اال�ستجابات يف ح�ساب م�صفوفة معامالت االرتباط بني املقايي�س
الفرعية وبني كل منها والدرجة الكلية ،وتظهر هذه امل�صفوفة باجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
م�صفوفة معامالت االرتباط بني املقايي�س الفرعية لالجتاهات وبينها وبني
الدرجة الكلية على مقيا�س االجتاهات
املقيا�س
�صعوبة الريا�ضيات
طبيعة الريا�ضيات
فائدة الريا�ضيات
مكانة الريا�ضيات

طبيعية
الريا�ضيات
*0.85
1

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

فائدة
الريا�ضيات
*0.77
*0.66
1

مكانة
الريا�ضيات
*0.75
*0.80
*0.73
1

الدرجة الكلية
*0.63
*0.74
*0.92
*0.80

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثبات املقيا�س

ا�ستخرجت معامالت الثبات الن�صفية من ا�ستجابات عينة التجريب (ن =  )60التي
�أجريت عليها عملية حتليل الفقرات ،ويبني اجلدول رقم ( )4القيم الناجتة بعد ت�صحيحها
مبعادلة �سبريمان -براون.

اجلدول رقم ()4
معامالت الثبات للمقايي�س الفرعية لالجتاهات
�صعوبة الريا�ضيات

طبيعة الريا�ضيات

فائدة الريا�ضيات

مكانة الريا�ضيات

املقيا�س الكلي

0.75

0.83

0.78

0.66

0.84

وقد ُع َّدت هذه القيم مقبولة لأغرا�ض تطبيق املقيا�س يف الدرا�سة.

�إجراءات التنفيذ

 -1تطبيق مقيا�س لالجتاهات نحو الريا�ضيات.
 -2تطبيق اختبار للتفكري الريا�ضي.
 -3تطبيق اختبار للتح�صيل املعريف

نتائج الدرا�سة ومناف�شتها

�أ�سفر التحليل الإح�صائي للبيانات يف �ضوء متغريات الدرا�سة التفكري الريا�ضي والتح�صيل
واالجتاهات نحو الريا�ضيات عن النتائج الآتية:

�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول املتعلق ب�أداء الطالب على اختبار التفكري الريا�ضي واالختبار
التح�صيلي :ما مدى م�ساهمة التح�صيل يف التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه امل�ساهمة ٌّ
دال
�إح�صائي ًا؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام االنحدار اخلطي بني عالمات الطالب على اختبار
التفكري الريا�ضي وعلى االختبار التح�صيلي ،ويظهر اجلدول رقم ( ) 5معامل االرتباط بني

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

يظهر اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ن�سبي ًا ،مما ي�شري ب�شكل وا�ضح �إىل �أن
جميعها ت�شرتك يف قيا�س مفهوم واحد لالجتاه ،ويت�أكد ذلك يف ارتباطات الدرجات الفرعية
مع الدرجة الكلية ،وهذه النتائج ت�شكل داللة على �صدق املقيا�س.
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التفكري الريا�ضي وحت�صيل طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،الذي بلغ ( )0.54مما يدل على
�أن العالقة بني التفكري الريا�ضي وحت�صيل طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي كانت موجبة ،مبعنى
�أن زيادة التح�صيل تزيد من التفكري الريا�ضي.

اجلدول رقم ()5
معامالت االرتباط بني التح�صيل الدرا�سي والتفكري الريا�ضي
معامل االرتباط التفكري الريا�ضي
التح�صيل
الداللة الإح�صائية

التح�صيل
0.54
1
0.000

التفكري الريا�ضي
1
0.54
0.000

كما يظهر اجلدول رقم ( )6قيمة ) )R2البالغة ) (0.29التي تدل على قدرة متغري التح�صيل
الدرا�سي يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي .وحتليل التباين الأحادي من خالل اختبار ) (Fالذي
بني �أن مقدرة متغري التح�صيل الدرا�سي يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي مقبولة �إح�صائيا ً�إذ كانت
قيمة )ف= (41.40وهي ذات داللة عند م�ستوى ).(0.000

اجلدول رقم ()6
قيمة ) )R2للتنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي من خالل التح�صيل الدرا�سي
قيمة ( )R2
0.29

قيمة ()R
0.54

قيمة ( ف)
41.40

الداللة الإح�صائية
0.000

كما يظهر اجلدول ( ) 7قيمتي ( )αو ( )βالتي تدل على �شكل معادلة التنب�ؤ:
التفكري الريا�ضي =  x 0.43 + 8.6التح�صيل الدرا�سي

اجلدول رقم ()7
قيمة ( )αو ( )βوالعالمة املعيارية يف معادلة التنب ؤ�
قيمة ()α
8.60

قيمة ()β
0.43

العالمة املعيارية
0.54

وهذه املعادلة تدل على �أن الزيادة يف التح�صيل الدرا�سي يرافقها زيادة يف التفكري الريا�ضي،
ولكن لي�س من ال�سهل تف�سري �أثر متغري التح�صيل الدرا�سي من خالل معامله ( )βالبالغ
( ،)0.43ويكون هذا التف�سري �أ�سهل عندما يتم ح�ساب املعامل بعد ا�ستخدام العالمة
املعيارية  Scores -Zلكل من املتغريين التابع وامل�ستقل ،ويكون هذا املعامل م�ساوي ًا لقيمة
معامل االرتباط بني املتغريين:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

الذي ين�ص على الآتي :ما مدى م�ساهمة االجتاهات نحو الريا�ضيات ب�شكل عام يف
التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه امل�ساهمة ٌّ
دال �إح�صائي ًا؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام االنحدار اخلطي بني عالمات
الطالب على مقيا�س االجتاهات وعلى اختبار التفكري الريا�ضي ،ويظهر اجلدول رقم ()8
معامل االرتباط بني االجتاهات نحو الريا�ضيات والتفكري الريا�ضي لدى طالب ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،الذي بلغ ( )0.35مما يدل على �أن العالقة بني االجتاهات نحو الريا�ضيات
والتفكري الريا�ضي لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي كانت موجبة ،مبعنى �أن زيادة
االجتاهات نحو الريا�ضيات تزيد من التفكري الريا�ضي.

اجلدول رقم ()8
معامالت االرتباط بني االجتاهات نحو الريا�ضيات والتفكري الريا�ضي
معامل االرتباط االجتاهات نحو الريا�ضيات
التفكري الريا�ضي

االجتاهات نحو الريا�ضيات
1
0.35

التفكري الريا�ضي
0.35
1

الداللة الإح�صائية

0.000

0.000

كما يظهر اجلدول ( ) 9قيمة ) )R2البالغة ) (0.12التي تدل على قدرة متغري االجتاهات
نحو الريا�ضيات يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي وحتليل التباين الأحادي من خالل اختبار )(F
الذي بني �أن مقدرة متغري االجتاهات نحو الريا�ضيات يف التنب�ؤ بالتفكري الريا�ضي مقبولة
�إح�صائيا ً�إذ كانت قيمة (ف= (14.10وهي ذات داللة عند م�ستوى ).(0.000
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القيمة املعيارية للتفكري الريا�ضي =  x 0.54القيمة املعيارية للتح�صيل الدرا�سي.
وهذا يعني �أن زيادة التح�صيل الدرا�سي درجة واحدة يرافقه زيادة يف التفكري الريا�ضي
مبقدار (  .)0.54وميكن تعليل هذه النتيجة ب�أن اختبار التفكري الريا�ضي هو عبارة عن اختبار
حت�صيلي يقي�س قدرات عقلية وريا�ضية ،ولذلك ميكن اعتبار �أداء الطالب على اختبار التفكري
الريا�ضي م�ؤ�رشاً �إىل م�ستواه التح�صيلي يف الريا�ضيات .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �أبو
الهدى ( )1985ودرا�سة ن�رص (.)1988
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اجلدول رقم ()9
قيمة ) )R2للتنب�ؤ باالجتاهات نحو الريا�ضيات من خالل التفكري الريا�ضي
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قيمة ( )R
0.35

قيمة ( ف)
14.10

قيمة ( )R2
0.12

الداللة الإح�صائية
0.000

كما يظهر اجلدول رقم ( ) 10قيمتي ( )αو ( )βواللتني تدالن على �شكل معادلة التنب�ؤ:
التفكري الريا�ضي =  x 0.13 +3.20االجتاهات نحو الريا�ضيات

اجلدول رقم ()10
قيمة ( )αو ( ) βيف معادلة التنب�ؤ
قيمة ()α

قيمة ()β

العالمة املعيارية

3.20

0.13

0.35

هذه املعادلة تدل على �أن الزيادة يف االجتاهات نحو الريا�ضيات يرافقها زيادة يف التفكري
الريا�ضي ،ولكن لي�س من ال�سهل تف�سري �أثر التفكري الريا�ضي من خالل معامله ( )βالبالغ
( ،)0.35ويكون هذا التف�سري �أ�سهل عندما يتم ح�ساب املعامل بعد ا�ستخدام العالمة
املعيارية  Scores -Zلكل من املتغريين التابع وامل�ستقل ،ويكون هذا املعامل م�ساوي ًا لقيمة
معامل االرتباط بني املتغريين:
القيمة املعيارية للتفكري الريا�ضي =  x 0.35القيمة املعيارية لالجتاهات نحو الريا�ضيات
وهذا يعني �أن زيادة االجتاهات نحو الريا�ضيات درجة واحدة يرافقه زيادة يف التفكري
الريا�ضي مبقدار ( .)0.35
وميكن تعليل هذه النتيجة ب�أن �أحد مكونات التفكري الريا�ضي هو اجلانب الوجداين الذي
يتمثل يف اجتاهات الطالب نحو الريا�ضيات .وتوحي هذه النتائج – يف جملتها -مبا يعتقده
مهما وذا قيمة عالية ،وتفيد يف املهن املختلفة،
الطالب حول الريا�ضيات من كونها
ً
مو�ضوعا ٍّ
وتت�صف ب�أنها علم متطور با�ستمرار ،وقد يالحظ هذا جلي ًا من خالل ما ميكن �أن ي�شار �إليه
باتفاق عام لدى الطالب يف اجتاهاتهم نحو ماجاء يف مفردات مقيا�س االجتاهات ،ولعل اتفاق
الطالب تربره درايتهم بالواقع الذي يعي�شونه ،فما يحيط بهم من تطور علمي وتكنولوجي
يدعوهم �إىل االعتقاد ب�أهمية الريا�ضيات .مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على تفكريهم الريا�ضي.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة �سواملة ( )1987ونا�رص ( )1999واحلريقي
ومو�سى (.)1993
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ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث

اجلدول رقم ()11
معامالت االرتباط بني االجتاهات نحو الريا�ضيات والتفكري الريا�ضي
معامل االرتباط
التفكري الريا�ضي
الداللة الإح�صائية

طبيعة
الريا�ضيات
0.34
0.000

فائدة
الريا�ضيات
0.06
0.27

مكانة
الريا�ضيات
0.08
0.19

�صعوبة
الريا�ضيات
0.45
0.000

املقيا�س
الكلي
0.35
0.00

ولتحديد مقدار �إ�سهام املتغريات املرتبطة باالجتاهات نحو الريا�ضيات يف التنب�ؤ بالتفكري
الريا�ضي ،ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد املتدرج ()Regression Multiple Stepwise
وي�شري اجلدول رقم (� )12إىل نتائج هذا التحليل على التفكري الريا�ضي.

اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل االنحدار املتعدد لبعد التفكري الريا�ضي على
املتغريات املتن ّب�أة لدى عينة الدرا�سة
املتنب�أ به

املتنبئات

R

R2

التفكري
الريا�ضي

�صعوبة الريا�ضيات
طبيعة الريا�ضيات
فائدة الريا�ضيات
مكانة الريا�ضيات

0.61
0.64
-

0.37
0.41
-

املجموع

الزيادة يف
R2
0.08
0.04
0.12

ف

13.365
7.096
-

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.09
-

يت�ضح من نتائج حتليل االنحدار املتعدد اجلدول رقم (� )12أن املتغريات الداخلة يف معادلة
االنحدار ف�رست جمتمعة ( )%12من التباين يف التفكري الريا�ضي لدى عينة الدرا�سة ،وقد ف�رس
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الذي ين�ص على الآتي :ما مدى م�ساهمة االجتاه ب�أبعاده ( طبيعة الريا�ضيات ،و�صعوبة
الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات) يف التفكري الريا�ضي ،وهل مقدار هذه
امل�ساهمة ٌّ
دال �إح�صائي ًا؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام االنحدار املتعدد بني عالمات
الطالب على مقيا�س االجتاهات ب�أبعاده الأربعة وعلى اختبار التفكري الريا�ضي ،ويظهر
اجلدول رقم ( )11معامل االرتباط بني �أبعاد االجتاهات الأربعة نحو الريا�ضيات والتفكري
الريا�ضي لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،الذي بلغ ( )0.35مما يدل على �أن العالقة
بني االجتاهات نحو الريا�ضيات والتفكري الريا�ضي لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
كانت موجبة ،مبعنى �أن زيادة االجتاهات نحو الريا�ضيات تزيد من التفكري الريا�ضي.
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متغري �صعوبة الريا�ضيات ( ،)%8كما ف�رس متغري طبيعة الريا�ضيات (  ،)%4يف حني مل يف�رس
فائدة الريا�ضيات ومتغري مكانة الريا�ضيات �شيئ ًا من التباين ،كما يت�ضح �أي�ض ًا �أن قيمة التغري
يف مربع معامالت االرتباط كانت ذات داللة �إح�صائية للمتنبئات �صعوبة الريا�ضيات ،ولكن
مل تكن ذات داللة �إح�صائية للمتنب�أ طبيعة الريا�ضيات.
ورمبا تعزى هذه النتيجة املتمثلة يف تف�سري �صعوبة الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات �إىل التباين
يف التفكري الريا�ضي و�إىل احلقيقة املتمثلة يف �أن هذين املتغريين (�صعوبة الريا�ضيات وطبيعة
الريا�ضيات) كانا �أقوى متغريات االجتاهات نحو الريا�ضيات (�صعوبة الريا�ضيات ،وطبيعة
الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات) ارتباط ًا بالتفكري الريا�ضي (اجلدول
رقم .)1
املتنب أ� (�صعوبة الريا�ضيات  )%8ف�رس تباي ًنا �أكرث من
ومما ك�شفت عنه النتائج �أن املتغري َّ
بعد (طبيعة الريا�ضيات  )%4الأمر الذي يعزز االفرتا�ض القائل ب�أن بعد �صعوبة الريا�ضيات
يرتبط ( باملكون املعريف) لالجتاهات نحو الريا�ضيات وهذا املكون يتباين بدرجات كبرية
بني الطلبة ،يف حني �أن بعد طبيعة الريا�ضيات يرتبط ( باملكون االنفعايل) لالجتاهات نحو
الريا�ضيات وهذا املكون يتباين بدرجات قليلة بني الطلبة .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة �سواملة ( )1987و نا�رص ( )1999وبوكمان وفردمان(Bookman & Friedman,
 )1998وعبد العال ومبارك (.)1992
وهكذا نرى �أن التح�صيل واالجتاهات نحو الريا�ضيات ب�أبعادها املختلفة (�صعوبة
الريا�ضيات ،وطبيعة الريا�ضيات ،وفائدة الريا�ضيات ،ومكانة الريا�ضيات) تعمل ب�صورة
خمتلفة عند الطلبة ،ففي حني يف�رس التح�صيل و�صعوبة الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات معظم
التباين يف التفكري الريا�ضي ،جند �أن االجتاهات نحو الريا�ضيات وفائدة الريا�ضيات ،ومكانة
الريا�ضيات ال تف�رس مثل هذا التباين.
وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن التح�صيل و�صعوبة الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات هي التي
حتدد التفكري الريا�ضي وذلك ب�سبب تداخل عوامل التفوق واخلوف من الف�شل واالن�شغال
مب�ستوى الإجناز مع الأداء العقلي على اختبار الريا�ضيات ب�صورة كبرية عند الطالب نظرا
لإدراكهم ب�أن الريا�ضيات مو�ضوع �صعب ويحتاج �إىل م�ساعدة يف تعلمه ،وهو عبارة عن
جمموعة من القوانني والنظريات املحددة ولها لغة دقيقة خا�صة بها.
وملا كانت الريا�ضيات ذات طبيعة خا�صة من حيث ا�شتمالها على جتريدات كثرية،
وحاجتها �إىل طريقة تفكري خا�صة حلل امل�سائل مثل ا�ستخدام التفكري الفر�ضي اال�ستداليل،
ف�إن طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي مبا مييزهم من منط تفكري حم�سو�س ،ما زالوا ينظرون �إىل
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التو�صيات

 -1بناء برامج تدريبية ملعلمي الريا�ضيات تتمحور حول االجتاهات نحو الريا�ضيات ب�أبعادها
املختلفة و�سبل تنميتها.
 -2الأخذ بعني االعتبار الأهداف الوجدانية واجتاهات الطالب عند ت�أليف كتب
الريا�ضيات.

املراجع

�أبو الهدى ،رميا (  .)1985التفكري الريا�ضي وعالقته باالجتاهات نحو الريا�ضيات والتح�صيل يف
الريا�ضيات لطلبة �صفوف املرحلة الثانوية يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري م�شورة ،اجلامعة
الأردنية ،عمان ،الأردن.
�أبو زينة ،فريد والكيالين ،عبداهلل (� .)1980أثر التخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي على
االجتاهات نحو الريا�ضيات عند فئات من املعلمني والطلبة يف الأردن .درا�سات اجلامعة
الأردنية.44-32 ،)7(2 ،
�أحمد� ،شكري ) .(1986قيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات .املجلة العربية للرتبية،)2(6 ،
171-152
البابطني� ،إبراهيم ( .)1999اجتاهات الطلبة نحو الريا�ضيات وعالقته بالتح�صيل فيها.
درا�سات تربوية.115-104 ،)37(7 ،
بل ،فريدريك ( .)1993طرق تدري�س الريا�ضيات (ط( ،)3ترجمة حممد املفتي وممدوح
�سليمان) .القاهرة :الدار العربية للن�رش والتوزيع.

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

الريا�ضيات على �أنها مو�ضوع �صعب ،و�أن املهم بالن�سبة لهم الآن يف هذه املرحلة هو النجاح
يف مادة الريا�ضيات.
�إن هذه النتائج تك�شف عن �أن معاجلة مو�ضوع التفكري الريا�ضي ميكن التعامل معه ب�صور
خمتلفة ،رمبا بزيادة التعلم ملادة الريا�ضيات والتمكن منها والأداء اجليد على اختباراتها ( بعد
التح�صيل)� ،أو مبحاولة تغيري اجتاهات الطالب نحو الريا�ضيات وخ�صو�صا يف النظرة �إىل
�صعوبة الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات .مما يحتم على املربني واملعلمني واملر�شدين و�أولياء
الأمور يف تعاملهم مع التفكري الريا�ضي بان ي�أخذوا بعني االعتبار مثل هذه املحددات ،ومن
جهة �أخرى ف�إن النتائج عززت من الت�صور املفهومي للتفكري الريا�ضي من حيث تكوينه
وبنا�ؤه (مكون معريف ،ومكون انفعايل ،ومكون عمليات) وقد تبني ذلك بداللة تف�سري متغري
التح�صيل (معريف) و�صعوبة الريا�ضيات (انفعايل).
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اجلابري ،نهيل ( .)1993العالقة بني اجتاهات الطلبة يف املرحلتني الثانوية والإعدادية نحو
العلم و�سمات �شخ�صياتهم .جملة العلوم االجتماعية115-92 ،)14(2 ،
احلريقي� ،سعد ومو�سى ،ر�شاد ( .)1993اجتاه طالب وطالبات املرحلة املتو�سطة والثانوية
يف الريف واحل�رض نحو العلوم وعالقته بالتح�صيل يف مادة العلوم يف منطقة االح�ساء
باململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة اخلليج العربي55 -34 ،54،
خ�شان ،خالد (� .)2005أثر تقدمي مادة تعليمية م�ستندة �إىل بناء املعرفة الريا�ضية من خالل حل
امل�شكالت يف تنمية القدرة على حل امل�شكالت وعلى التح�صيل يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف
الأول ثانوي العلمي .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،
عمان ،الأردن.
اخلطيب ،خالد ( .)2004ا�ستق�صاء فاعلية برنامج تدريبي ملعلمي الريا�ضيات يف تنمية قدرة الطلبة
يف املرحلة الأ�سا�سية العليا على التفكري الريا�ضي والتح�صيل يف الريا�ضيات .ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،عمان ،الأردن.
اخلطيب ،حممد (� .)2007أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�سية قائمة على حل امل�شكالت يف تنمية
التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن.
�أطروحة دكتوراة غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
�سواملة ،يو�سف (� .)1987أثر برنامج الريا�ضيات على اجتاهات الطلبة يف الأردن نحو الريا�ضيات.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
ال�رشيدة ،حامت (� .)1993أثر امل�ستوى التعليمي واجلن�س على االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل بحث العالقة بني ا�ضطرابات النطق والكالم وكل من :القلق ،ورهاب
الكالم ،واالكتئاب ،والقبول -الرف�ض الوالدي من جانب الأم،ودرا�سة الفروق بني طالب
املرحلتني :االبتدائية واملتو�سطة يف ا�ضطرابات النطق والكالم ،وبحث مدى �إمكانية
التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم لدي  726من طالب املرحلتني االبتدائية ,واملتو�سطة
الذكور�.أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بني ا�ضطرابات النطق والكالم
و كل من :رهاب الكالم،والقلق ،كما توجد عالقة ارتباطية عك�سية دالة بني ا�ضطرابات
النطق والكالم والرف�ض الوالدي من جانب الأم .يف حني ال توجد عالقة ارتباطية دالة بني
ا�ضطرابات النطق والكالم وكل من :القبول الوالدي من جانب الأم ،واالكتئاب.و�أظهرت
النتائج �أنه توجد فروق دالة بني طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف ا�ضطرابات
النطق والكالم ل�صالح طالب املرحلة االبتدائية.و�أظهرت النتائج �أن القلق ورهاب الكالم
والرف�ض الوالدي لديها القدرة على التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم.
الكلمات املفتاحية :ا�ضطرابات النطق والكالم ،رهاب الكالم ،القلق ،االكتئاب ،القبول ،الرف�ض
الوالدي ،التنب�ؤ.
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Some Personal Variables Associate with Articulation and Speech
Disorders Among Elementary and Intermediate Students
in Saudi Arabia: Predictive Study Comparison
Dr. Ibrahim A. Ibrahim
Dept. of Education & Psychology
King Khaled University

Abstract
Study aims to examine the relationship between speech disorders and: anxiety, Speech phobia, depression, and acceptance - rejection by the mother’s
parenting. Allow study of the differences between the students of the two
stages: primary and middle male in Saudi Arabia, and finally discuss the possibility of predict speech disorders through the previous changes I have 726
students from primary and secondary levels. Results showed that there was a
positive correlation signification between the function of speech disorders and
all of: speech phobia, anxiety, and there are relational negative relationship
between the function of speech disorders and parental rejection by the mother.
While there is no relationship between the connectivity function of speech disorders and parental acceptance on the part of the mother. The results showed
that there are differences in function between the students of elementary and
middle-speech disorders for the benefit of primary school students. Finally,
the results showed that anxiety, speech phobia and parental refusal to have the
ability predictability of speech disorders, not acceptance and depression have
this ability to predict the speech disorders among students.
Key words: articulation and speech disorders, anxiety, speech phobia, depression,
acceptance, rejection by the mother’s parenting, predict.
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املقدمة

البيان �إحدى النعم التي �أنعم اهلل بها على الب�رش دون �سائر املخلوقات ،ولهذا ُع َّد غياب
القدرة على التعبري فقدان ًا �أو �ضعف ًا �أحد �أوجه الق�صور يف الب�رش،ومن و�سائل البيان ا�ستخدام
اللغة :كالما وا�ستماعا وكتابة ،وقراءة لتحقيق التوا�صل بني النا�س .وتعد اللغة من �أهم و�سائل
التوا�صل  communicationبني الب�رش .ويق�صد بالتوا�صل “العملية �أو الطريقة التي تنتقل
بها الأفكار واملعلومات بني الب�رش داخل ن�سق اجتماعي معني يختلف من حيث احلجم
وحمتوى العالقات املت�ضمنة فيه” (عبد النبي ،)337 ،2007 ،وعملية التوا�صل تت�ضمن
عملية �أكرث حتديداً وهي التوا�صل البني �شخ�صي  interpersonal communicationالتي تتم
من خالل عملية قائمة على �سلوك م�شرتك بني مر�سل ،وم�ستقبل� ،أو مر�سل وعدة م�ستقبلني،
ويتم التوا�صل اللغوي من خالل �صورتني متمايزتني هما :ال�صورة املنطوقة �أو لغة احلديث
والكالم ،وال�صورة املكتوبة املدونة �أو لغة الكتابة.
وال مياري �أحد يف �أن اللغة مفهوم �أ�شمل و�أعم من الكالم ،ومن املعلوم �أن النا�س يتفاوتون
فيما ميلكون من قدرات على حتقيق مطالبهم وحاجاتهم احلياتية ومن هذه القدرات :القدرة
على التوا�صل ،والكفاية اللغوية التوا�صلية ،وت�ؤثر �سمات الفرد ال�شخ�صية يف قدرته على
حتقيق التوا�صل مع غريه ،ولذا “ف�إن من ميتلك �صحة نف�سية جيدة ميتلك بال�رضورة قدرة على
التفاهم اجليد مع واقعه اخلارجي ،ذلك �أن مهارات التوا�صل ترتبط بعوامل النف�س الب�رشية
ارتباط ًا وثيق ًا ،ومن ثم ف�إن �إتقان هذه املهارات ميثل �أهمية بالغة يف �إ�صالح النف�س ،وتهذيبها،
وترتيب مداركها ،وتن�سيق طباعها” (عبد النبي� ،2007 ،ص ،)325وي�ؤكد ذلك ما
�أظهرته نتائج درا�سة يو�سف ( )1991من وجود فروق ذات داللة بني العاديني والع�صابيني
والذهانيني يف معظم مناحي و�صور الكفاية اللغوية فهما و�إنتاجا ل�صالح العاديني .وي�ؤثر
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ا�ضطراب النمو اللغوي والقدرة على الكالم ال�صحيح اخلايل من العيوب يف الكثري من
النواحي النف�سية واالجتماعية لدى ال�شخ�ص امل�صاب بهذا النوع من اال�ضطراب،وي�ؤكد
ذلك ما �أظهرته درا�سة �سنولج و�آخرون (Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase
 )& Kaplan, 2006من �أن معدل اال�ضطرابات النف�سية كان منخف�ضا لدى العينة التي
مل يكن لديها �ضعف لغوى حتى �سن (� )5.5سنة ،و�أن من ا�ستمر لديهم ال�ضعف اللغوي
وا�ضطرابات الكالم يف �أثناء الدرا�سة باملرحلة االبتدائية كانوا �أكرث عر�ضة للقلق ،والرهاب
االجتماعي ،وق�صور االنتباه يف املرحلة املتو�سطة مقارنة مبن تخل�صوا من هذا ال�ضعف وتلك
اال�ضطرابات يف مرحلة التعليم االبتدائي.
ويرى بع�ض الباحثني املعنيني بذوي االحتياجات اخلا�صة �أن من لديهم ا�ضطرابات يف
النطق والكالم ينتمون �إىل فئات ذوى االحتياجات اخلا�صة مبفهومها الوا�سع والأ�شمل مع
الت�سليم ب�أن هذه الفئات امل�ضافة حديث ًا لفئات ذوى االحتياجات اخلا�صة تختلف اختالف ًا
جوهري ًا عن الفئات التقليدية املتعارف عليها التي ت�شتمل على ذوى الإعاقات :العقلية،
والب�رصية ،وال�سمعية (ال�شخ�ص1997 ،؛ القريوتي و�آخرون.)2001 ،
واختلف الباحثون حول ت�صنيف ا�ضطرابات النطق والكالم وميكن �إجمال توجهات
الباحثني يف هذا ال�ش�أن يف �أربعة توجهات رئي�سة هي :التوجه الأول يعنى �أن�صاره ب�أعرا�ض
ويعدونه �أ�سا�س الت�صنيف،ولهذا ق�سموا ا�ضطرابات النطق والكالم
اال�ضطراب ومظاهره
ّ
�إىل �أربع فئات هي :ا�ضطرابات النطق الإبدالية � Phonologicalأو ما ا�صطلحوا على
ت�سميته  ،Articulationوا�ضطرابات الفهم وا�ستخدام رموز الكالم ،Symbols speech
وا�ضطرابات يف نربات ال�صوت وطبقته  ،Voice disordersوا�ضطرابات الطالقة
كاللجلجة ،والتلعثم واحلب�سة والإيقاع ،ومعدل ان�سياب الكالم Fluency disorders
(ال�شخ�ص1997 ،؛ قا�سم2002 ،؛ الطاهر ،)2005 ،والتوجه الثاين ي�صنف ا�ضطرابات
الكالم بناء على �أ�سبابها ولهذا يق�سمون اال�ضطرابات �إىل فئتني الأوىل :ا�ضطرابات كالمية
�سببها ع�ضوي  Organicوهي اال�ضطرابات الناجتة عن خلل يف اجلهاز الع�صبي مثل احلب�سة،
�أو الأفازيا � ،Aphasiaأما الفئة الثانية :فت�شتمل على اال�ضطرابات الناجتة عن خلل يف
�أع�ضاء النطق مع �سالمة القدرات العقلية مثل ال�شلل الرخو�،أو الت�شنجي الذي ي�ؤدى �إىل
التلعثم ،وكما يف حاالت ال�شفة الأرنبية� ،أو فقدان ال�صوت ب�سبب �أمرا�ض يف احلنجرة،
�أو ا�ستئ�صالها ،والتوجه الثالث يرى �أن�صاره �أن املعول عليه عند ت�صنيف ا�ضطرابات
النطق والكالم هو بناء الكلمات و�شكلها ومعانيها ،ولهذا ي�صنفونها �إىل خم�سة �أنواع
من اال�ضطرابات هي :ا�ضطرابات يف الأ�صوات  ،Phonologyا�ضطرابات يف الرتكيب
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 ،Morphologyوا�ضطرابات يف اتباع القواعد النحوية  ،Syntaxا�ضطرابات يف املعاين
 ،Semanticsوا�ضطرابات يف ا�ستخدام اللغة وفق ال�سياق االجتماعي املالئم ،pragmatic
ويف�صلها (Schuster, Andreas, Haderlein, Nrenke, Wohlleben, Rosanowski,
) 2006يف �سبعة �أنواع ولي�س خم�سة هي :ت�أخر الكالم �أو بط�ؤه الوراثي ،وت�أخر الكالم
ب�سبب م�شكالت يف ال�سمع ،وا�ضطرابات  ،Apraxiaوا�ضطرابات الطالقة وان�سيابية
الكالم كالتلعثم ،وا�ضطرابات ال�صوت كالبحة وال�صوت الأج�ش ،وا�ضطرابات النطق،
وا�ضطرابات الكالم اله�ستريي لدي مر�ضى الف�صام ونحوه .والتوجه الرابع يرى �أن�صاره �أن
املعيار الأن�سب لت�صنيف ا�ضطرابات النطق والكالم هو مظاهر ال�سلوك اللغوي الذي ميكن
�إخ�ضاعه للقيا�س واملالحظة ،ويتم ذلك يف �ضوء حمكات ثالثة هي الفهم Comprehension
واملحاكاة  ،Imitationوالإنتاج التلقائي للكالم  ،Spontaneous productionوعلى �ضوء
هذه املحكات مت ت�صنيف اال�ضطرابات �إىل خم�س فئات هي :ت�أخر النمو اللغوي �إذ ميار�س
الطفل �سلوك ًا لغوي ًا كالمي ًا يتفق مع قواعد اللغة ولكنه غري منا�سب لعمره الزمني Infantile
 ،Speechوا�ضطرابات يف �شكل �أو �صيغ الكالم  Formوتت�ضمن عدم القدرة على التعبري عن
الأفكار ب�صورة تي�رس التوا�صل مع الآخرين ،وا�ضطرابات املحتوى  Contentحيث ي�صعب
على الفرد اختيار م�ضمون الكالم مبا يتنا�سب مع الأفكار التي يريد التعبري عنها ،وا�ضطرابات
اال�ستخدام ويكون من ال�صعب على الفرد ا�ستخدام الكالم املنا�سب للمواقف املختلفة،
وا�ضطرابات تفكك املحتوى  Separation of Contentويكون كالم ال�شخ�ص مفكك ًا
يف حمتواه و�شكله وال يتفق مع املوقف �أو طبيعة احلديث (ال�شخ�ص� ,1997 ،ص-197
 .)199ويبدو �أن النوع الأخري من اال�ضطرابات �سالفة الذكر هو ا�ضطراب يت�ضمن جميع
مظاهر اال�ضطرابات ال�سابقة الأربعة ولعله �أ�شدها.
والت�صنيف الأول هو الذي ي�أخذ به الباحث يف درا�سته احلالية ،ووفق هذا الت�صنيف؛ ف�إن
فئات اال�ضطرابات و�أنواعها هي :ا�ضطرابات النطق،وا�ضطرابات ال�صوت ،وا�ضطرابات يف
طالقة الكالم وان�سيابيته ،و�سوف تعنى الدرا�سة احلالية بهذه الأنواع الثالثة من اال�ضطرابات
دون النوع الرابع املتعلق بفهم رموز الكالم وا�ستخدامها لتداخله مع الكفاية اللغوية ،وقواعد
النحو ،و�صعوبات تعلم اللغة العربية على نحو قد يربك الإجراءات ،كما يح�سن �أن جترى
درا�سة م�ستقلة لهذا النمط من اال�ضطراب.
ويتطلب احلديث عن ا�ضطرابات الكالم معرفة �أ�سبابه ،والعوامل امل�ؤثرة فيه ،ومن هذه
العوامل واملتغريات العوامل النف�سية االنفعالية كمفهوم الفرد عن ذاته ،ومدى كفاءته اللغوية،
وكفاءته العامة ،و�أ�ساليب املعاملة الوالدية ،والقلق ،والتوتر من احلديث �أمام الآخرين �أي ما
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يعرف برهاب الكالم  .Speech phobiaومن العوامل الأ�رسية امل�ؤثرة يف الكالم :املعاملة
الوالدية  Parental stylesفبداية من �أواخر �سبعينات القرن املا�ضي واالهتمام يتزايد ب�أ�ساليب
املعاملة الوالدية من جانب �أحد الأبوين �أو كليهما ،كما �شغل الباحثون ب�أمناط التفاعل بني
الوالدين والأ�رسة من جهة والطفل �أو الأطفال يف �سن النمو والتكوين من جهة �أخرى وت�شري
الدرا�سات �إىل �أن �أ�سلوب التفاعل ،و�أ�ساليب املعاملة التي ينتجها �أحد الوالدين �أو كليهما
ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف حتقيق النمو ال�شامل للأطفال يف االجتاه الطبيعي �أو غريه (قناوي،
1996؛ ال�شخ�ص.)1997 ،
ويتفق معظم الباحثني على �أن �أ�ساليب املعاملة الوالدية هي “تلك الأ�ساليب الرتبوية التي
يتبعها الوالدان �أو �أحدهما يف تن�شئة الأبناء ورعايتهم وتوجيههم يف مواقف احلياة املختلفة مبا
يعك�س قناعات وخربات كل من الأبوين والتي يهدفان منها �إىل تن�شئة الأبناء على قيم املجتمع
الذي يعي�شون فيه وثقافته (جابر وال�شيخ1978 ،؛ �سالمة1987 ،؛ �إبراهيم.)2008 ،
ولأ�ساليب املعاملة الوالدية بعدان :الأول هو القبول الوالدي :ويق�صد به ما ميكن �أن مينحه
الوالدان من :الدفء ،واملحبة لأطفالهم الذي قد ُيعرب عنه بالقول :كالثناء على الطفل،
وح�سن احلديث �إليه ،والفخر به وب�أعماله�،أو بالفعل مثل :التقبيل ،واملداعبة ،وال�سعي لرعاية
الطفل ،وامل�ساندة له عند احلاجة” (�سالمة� ،1987 ،ص� ،)79أما الرف�ض الوالدي فيق�صد به
“غياب الدفء ،واملحبة ويظهرهما :العدوان على الطفل ،والعداء جتاهه� ،أو يظهر يف �صورة
عدم املباالة بالطفل ،و�إهماله ،وي�شري مفهوم العدوان والعداء �إىل م�شاعر الغ�ضب واال�ستياء
والكراهية املوجهة للطفل ،يف حني ي�شري مفهوم الإهمال – عدم املباالة �إىل انعدام االهتمام
احلقيقي بالطفل دون �أن يكون هناك بال�رضورة عدوان يقع على الطفل لأن الإهمال جمرد
�إغفال وجتاهل للطفل وللأمور التي يراها هو مهمة ،و�رضورية بالن�سبة له (�سالمة،1987 ،
�ص ،)8فالعديد من مظاهر التوافق �أو �سوء التوافق التي تظهر على �سلوك الأفراد ومن ثم
يتحقق لهم “النجاح �أو الف�شل” ميكن �إرجاعها �إىل نوع العالقة الإن�سانية التي �سادت بني
�أفراد الأ�رسة ،و�إىل �أ�ساليب املعاملة الوالدية التي ينتهجونها يف حياتهم .ومن جوانب النمو
الأكرث ت�أثراً ب�أ�ساليب املعاملة الوالدية النمو اللغوي والقدرة على الكالم والنطق؛ف�أمناط
التعامل والتفاعل بني الأبوين والطفل ت�سهم يف رفع معدالت اكت�ساب اللغة وحت�سني الظروف
املالئمة كي يحقق الطفل منواً �سليم ًا يف ميادين وجماالت اللغة والكالم ،و�أ�شار الباحثون
�إىل �أن اللجلجة  Stutteringعلى �سبيل املثال ترجع �أ�سا�س ًا �إىل خمتلف الظروف االجتماعية
امل�ضطربة التي يتعر�ض لها الطفل �أثناء عملية التن�شئة االجتماعية ال�سيما الظروف الأ�رسية وما
تت�ضمنه من توترات �أو �رصاعات ،وخالفات بني الأبوين ،و�أ�ساليب املعاملة الوالدية التي قد
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تت�سم “بالت�سلط �أو العقاب� ،أو ا�ضطراب العالقة بني الوالدين ،وكذلك بينهما وبني الطفل
ف�ض ً
ال عن التفرقة يف املعاملة بني الأبناء” (ال�شخ�ص� ،1997 ،ص.)292
وهذا ي�ؤكده جاجنوا وكيل ) (Janjua & Kyle, 2002ف�إنّ ت�أخر الكالم ،وبط�أه قد ي�سهم
يف حدوثهما �أ�ساليب التفاعل بني الأبوين �أو �أحدهما مع الطفل ،وا�ستخل�ص جيم�سون
( )Jamieson, 1995عدة حقائق من خالل مراجعة �شاملة للدرا�سات والبحوث التي عنيت
با�سرتاتيجيات الأمهات التي تي�رس التوا�صل والتفاعل بني الأمهات و�أبنائهن يف الفرتة من
 1974 – 1972فوجد �أن منو الطفل اللغوي يعتمد وبدرجة كبرية على تركيز انتباهه على
مو�ضوعات خمتارة بعناية ،و�إمداده باال�ستجابات املرتبطة باملو�ضوع ،وال�سماح له مبرونة
لكي يقوم بدوره يف التفاعل وامل�شاركة ملدد زمنية تتدرج يف كل من :الطول ،واالت�ساع،
واالمتداد مع احلدب عليه ،والرفق به ،وت�شجيعه كلما �أجنز عم ً
ال جيداً مما يعك�س �أ�سلوب
الأم يف املعاملة الوالدية مع الطفل،وعلى االرغم من �أن هذا يتعلق ب�أمهات ال�صم ف�إنه ال
يختلف كثرياً عن �أمهات العاديني من الأطفال .وعن عالقة ا�ضطرابات اللغة لدى الآباء
والأمهات با�ضطرابات اللغة لدى الأبناء �أجرى لوي�س و�آخرون (Lewis, Freebarin,
) Hansen, Miscimarra, Tyenger & Taylor, 2007درا�سة هدفت �إىل تق�صى املهارات
اللغوية وا�ضطرابات النطق والكالم ال �سيما ا�ضطرابات ال�صوت لدى �آباء و�أمهات �أطفال
لديهم ا�ضطرابات لغوية وعالقة هذا ب�إ�صابة �أبنائهم باال�ضطراب نف�سه؛ �إذ �شملت العينة
 147فرداً (� 58أبا و�89أما) ,و�أفادت ت�سجيالت النطق �أنه يوجد لدى ما ن�سبته %15
من �أفراد العينة ا�ضطرابات يف الأ�صوات ,و�أن ما ن�سبته %8من الآباء لديهم تكرار لأحرف
وكلمات ولديهم ع�رس يف النطق ,و�أن معظم الآباء والأمهات كانوا �أقل قدرة على القراءة
ولديهم �صعوبات �إمالئية و�ضعف وا�ضح يف اللغة ,كما �أن احتماالت �إ�صابة �أحد الأبناء
با�ضطرابات النطق والكالم لدى هذه الأ�رس تتزايد مبعدل من  9-1وذلك لدى الأمهات� ,أما
معدل االحتمال لدى �أبناء الآباء الذين يعانون من هذا اال�ضطراب فقد كان من .4-1
ومن الباحثني من يويل �أهمية خا�صة للعوامل وال�سمات ال�شخ�صية عند درا�سة ا�ضطرابات
النطق والكالم ،على نحو ما �أظهرته نتائج الدرا�سات التي �أجريت حول هذه املتغريات يف
عالقتها بالكالم :فمث ً
ال “هناك ت�أثري للعجز اللغوي ،وال�ضطرابات الكالم يف االتزان النف�سي
لل�شخ�ص فيثري هذا ال�ضعف �أو العجز انفعاالت قلق التوا�صل مع الآخرين� ،أو الرهاب
االجتماعي ،وجتنب املواقف الكالمية يف حميط اجتماعي ؛ بل قد ي�ؤدى ال�ضعف� ،أو العجز
عن ا�ستخدام اللغة ال�شفهية �إىل انخفا�ض الأداء الأكادميي”(McInnes, Fung, Manassis,.
.)Fiksen baum & Tannock, 2004, p. 309
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�إن ا�ضطراب قدرة الفرد على التوا�صل الناجح مع من حوله ،وانخفا�ض قدرته على
مواجهة املواقف التي تتطلب تفاع ً
ال اجتماعي ًا ناجح ًا ،ووجود ا�ضطرابات يف نطقه وكالمه،
�أو ا�سرت�ساله يف احلديث ،و�إ�شفاقه من تقييم الآخرين له تقييم ًا �سلبي ًا بناء على هذه الفكرة التي
كونها هو عن نف�سه على نحو غري واقعي ميثل �سببا مهم ًا يف نفوره من املواقف االجتماعية
مما قد ي�سلمه �إىل تف�ضيل العزلة ،والوحدة ،والبعد عن النا�س مما يدخله يف التحليل الأخري �إىل
دائرة االكتئاب املفرغة.ويف جمال العالقة بني القلق والكالم ف�إن هناك نوبات من ال�شعور
بالقلق تتزامن مع املواقف التي ت�ستدعى من الفرد التفاعل والتوا�صل مع الآخرين ال �سيما
تلك املواقف التي تعتمد على احلديث والكالم ،ويف هذا ال�سياق قام جولدمان و�آخرون
( )Goldman, Hargreve, Hillman & Gress, 1996بدرا�سة هدفت �إىل بحث العالقة
بني ال�ضغوط والقلق وال�شكاوى من الأعرا�ض اجل�سدية لدى الإناث مع ا�ضطرابات ا�ستخدام
ال�صوت ،وتكونت العينة من جمموعتني الأوىل (ن =  )27من الإناث البالغات الالئي يعانني
من ا�ضطرابات يف عقد الأحبال ال�صوتية ،والثانية (ن =  )17من الإناث البالغات الالئي
لي�س لديهن تاريخ مر�ضي له �صلة با�ضطرابات ال�صوت،و�أظهرت النتائج �أنه توجد فروق
دالة بني املجموعتني يف كافة املتغريات ل�صالح جمموعة املري�ضات.
ويف ال�سياق ذاته هدفت درا�سة ماهر وتور�سيان (� )Mahr & Torosian, 1999إىل درا�سة
العالقة بني كل من :القلق والرهاب االجتماعي بالتلعثم لدى عينة ممن يعانون من التلعثم (ن
=  )22ومقارنتهم مع جمموعة �ضابطة ال يعانون من هذا اال�ضطراب (ن =  ،)22و�أظهرت
النتائج �أن عينة املتلعثمني لديهم قلق اجتماعي و�سلوك جتنبي �أعلى من املجموعة ال�ضابطة،و�أن
عينة املتلعثمني لديهم �شعور بالتعا�سة االجتماعية �أقل وجتنب �أقل وخماوف من التقييم ال�سلبي
�أقل من املجموعة ال�ضابطة ولكن لديهم م�ؤ�رشات حمددة من الرهاب االجتماعي وم�ؤ�رشات
على الرهاب من الأماكن املفتوحة مقارنة باملجموعة التي تعانى من الرهاب االجتماعي،
وعموما قرر املتلعثمون �أن لديهم خماوف مرتبطة بالكالم كنمط �أوىل من املخاوف،و�أظهرت
النتائج �أن املتلعثمني ال يعانون من الرهاب االجتماعي ولكن بع�ضا من ه�ؤالء رمبا يتجنبون
املواقف االجتماعية ب�سبب اخلوف من التلعثم.ويف منحى �آخر هدفت درا�سة كورنويل
و�آخرين )� (Cornwell, Johnson, Beoardi & Grillpn, 2006إىل درا�سة ا�ست�رشاف
الكالم �أمام جماهري يف �إطار موقف واقعي عملي وعالقته ب�سمة القلق االجتماعي والإ�شفاق
من التفاعل لدى عينة من الرا�شدين (ن=  )45منهم  24من الإناث 21 ,من الرجال،
و�أظهرت النتائج �أن �سمة القلق االجتماعي لها ارتباط وثيق بجودة الكالم يف حني �أن القلق
العام ك�سمة لي�س له هذه العالقة ،كما �أثار �إدماج الفرد يف موقف يتحدث فيه �إىل جمهور
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حقيقي بطريق مفاجئة ردود فعل ج�سمية عنيفة ،كما �أن تخيل املواقف يختلف اختالفا
جوهريا عن املواقف الفعلية احلقيقية يف �إثارة الرهاب االجتماعي ومن ثم جودة الكالم.
ومن املتغريات التي تنبه لها الباحثون م�ؤخرا يف جمال ا�ضطرابات الكالم ما يطلق عليه
رهاب الكالم  Speech phobiaالذي يق�صد به خماوف غري عقالنية من مواجهة الفرد
لآخرين م�ستمعني حلديثه مما يعوق قدرته على احلديث اجليد والتوا�صل الفعال مع الآخرين؛
فاملتحدث اجليد يحتاج �إىل درجة من الثقة ،والقدرة على مواجهة اجلماهري ،والت�أثري فيها،
ومعظم الب�رش يحتاجون �إىل خماطبة الآخرين �سواء :يف املدر�سة� ،أو عند التخرج ،وهناك
بع�ض املهن التي تتطلب من ال�شخ�ص �أن يقف متحدث ًا �أمام غريه وهناك من يح�سن مواجهة
الآخرين من خالل الكالم وهناك من ال يح�سن ذلك مما ي�شعره باال�ضطراب على نحو
ي�شل حركته ،ويحد من قدرته على التوا�صل مع الآخرين ،بل قد ي�ؤدى هذا اال�ضطراب
�إىل انقطاع ال�شخ�ص عن الدرا�سة �أو العمل لفرتات،فه�ؤالء الأ�شخا�ص �إذا �أجربوا� ،أو كانوا
م�ضطرين للحديث �أمام الآخرين ف�إنهم يعانون من العذاب والأمل ال�شديدين ال�سيما �إن مل
يكن هناك مهرب من الكالم �أمام الآخرين ،و�أظهرت درا�سة )(Mahr & Torosian, 1999
�أن من يعانون من التلعثم  Stutteringلديهم خماوف مرتبطة بكالمهم ،ويعانون من خوف
مبالغ فيه من التقييم ال�سلبي من قبل الآخرين مما قد يقلل من مكانتهم�،أو ي�ؤدي �إىل انتزاع
مزايا كانت لهم.
كما �أظهرت درا�سة يتل و�آخرون & (Tillfors, Furmark, Marteimsdottir
)� Fredrikson, 2002أن ما يتوقعه الفرد عن �أدائه يف خماطبة جمهور من امل�ستمعني،وانتظاره
لدوره يف هذه املواجهة قد ي�ؤدى �إىل تغريات ف�سيولوجية وانفعالية على نحو ميكن قيا�سه من
خالل ر�سم املخ ،والتحاليل الطبية وم�ؤ�رشاتها الدالة على حدوث تغريات ع�صبية تدل على
توتر ،وقلق ،وهذا ما �أكدت عليه� -أي�ض ًا -درا�سة ( )Cornwell et al, 2006من �أنه توجد
عالقة ارتباطية عك�سية بني القلق االجتماعي وجودة الكالم .وبحث هوفمان و�آخرون
) (Hofman, Gerlach & Roth, 1997ا�ضطرابات كل من :ال�سلوك،والنظر �إىل وجوه
امل�ستمعني �أثناء خماطبة اجلماهري من خالل بع�ض الأنواع الفرعية من الرهاب االجتماعي
وبحث مدى �إمكانية التنب�ؤ بالرهاب االجتماعي من خالل هذه املتغريات ،و�شملت العينة
� 24شخ�صا ممن يعانون من الرهاب االجتماعي عند احلديث كخطباء (املجموعة التجريبية)
و� 25شخ�صا ال يعانون من هذا النمط من اال�ضطرابات (املجموعة ال�ضابطة) ،و�أظهرت
النتائج �أن الرهاب االجتماعي املعمم كان �أكرث ارتباطا بالقلق العام و�سلوك جتنب النظر يف
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عيون املخاطبني .كما كان من يعانون من الرهاب االجتماعي (املجموعة التجريبية) �أكرث
توترا ،وتوقفا عن الكالم ومي�ضى وقت طويل قبل الدخول يف مناق�شة �أو ا�سرت�سال يف احلديث
مقارنة باملجموعة ال�ضابطة،وا�ستخل�ص الباحثون �أن الرهاب االجتماعي مييل �إىل التحول �إىل
ا�ضطراب يف االنتباه والتح�س�س من املهام التي تتطلب خطابا مع الآخرين.
ومن ثم فاملواقف االجتماعية التي تتطلب من ال�شخ�ص �أن يتحدث يف جمع من الب�رشقد
جتعله م�شفق ًا من الظهور �أمام ح�شد من النا�س مبظهر فاقد القدرة على الكالم �أو الت�أثري فيهم،
ويخ�شى من تقييمهم ال�سلبي له مما قد ينعك�س يف – من وجهة نظره – على �شكل �أ�رضار
ال�سيما �إن كان من بني امل�ستمعني من له مكانة م�ؤثرة على ال�شخ�ص املتحدث ،ومن هنا فقد
ت�ؤدى �إثارة م�شاعر اخلوف املباغتة �إىل ردود فعل لدى الإن�سان تت�سم بالقلق والرهبة التي قد
يتم تعزيزها وفق �ضوابط وحمددات خمتلف حولها بني الباحثني لتتحول �إىل ا�ضطراب يعانى
منه ال�شخ�ص ،ومن هذه املواقف �إقحام ال�شخ�ص يف موقف اجتماعي يطلب منه �إلقاء كلمة
�أمام ح�شد من النا�س مما يحفز النواحي الع�صبية النف�سية اجل�سمية  Neurophysiologicعلى
نحو فارق لدى من يعانون من الرهاب االجتماعي،وترتاوح امل�ؤ�رشات الف�سيولوجية امل�صاحبة
للقلق من �إلقاء كلمة يف ح�شد من النا�س ما بني تزايد يف معدل �رضبات القلب ,وازدياد يف
معدل ا�ستجابة اجللد اجللفانية مروراً بخلل يف �ضغط الدم وانتهاء بالغثيان،والدوار ،والرغبة
اجلاحمة يف الهرب،ومن هنا يرى )� (Bogels & Mansell, 2004أن �سبب حدوث الرهاب
االجتماعي وما ينتج عنه من رهاب من التوا�صل الكالمي مع الآخرين هو التحريف يف
حتديد �أ�سباب امل�شكالت مما ي�ؤدى �إىل ارتفاع معدل القلق االجتماعي ،ومع ارتفاع معدل
القلق االجتماعي مييل ال�شخ�ص �إىل �إظهار حتيزات �سلبية اجتماعية يف جتهيز الإ�شارات التي
منحنى �إدراكي ًا فيحدث حتيز يف االنتباه
تدل على التقييم ال�سلبي،وهذه الإ�شارات ت�أخذ
ً
واالهتمام املفرط بالإ�شارات الف�سيولوجية الداخلية ،وما ينتج عنها من تف�سريات �سلبية
للأحداث االجتماعية واملواقف االجتماعية عموما.
ويف جمال التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم �أجرى يايرا و�آخرون (Yairi, Ambrose,
 )Paden & Throaneburg, 1996درا�سة هدفت �إىل درا�سة العوامل القادرة على التنب�ؤ
بكل من :بقاء التلعثم لدى الأطفال �أو تال�شيه من خالل درا�سة طولية لعينة من �أطفال
املدر�سة االبتدائية عددهم  100طالب يعانون من التلعثم على مدار ال�سنوات ال�سابقة ،ومتت
مقارنتهم بعينة �أخرى من نف�س ال�سن وال�صف الدرا�سي ولكن ال يعانون من التلعثم عددهم
 45طفال ميثلون املجموعة ال�ضابطة،و�أظهرت النتائج حدوث حت�سن لعدد  32طفال من
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املجموعة التجريبية يف حني بقي  34طفال يعانون من التلعثم ،و�أن  32طفال حدث لهم
حت�سن مبكر و�رسيع،كما وجدت فروق دالة بني املجموعتني يف كل من:الطالقة وال�سمات
ال�صوتية للكالم واملهارات ال�شفوية ل�صالح من حدث لهم حت�سن تدريجي �أو مبكر،كما
وجدت فروق دالة بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف كافة مظاهر الكالم ال�سابق
ذكرها ل�صالح املجموعة ال�ضابطة ،و�أن العوامل املنبئة بالتلعثم وبقائه مالزما لل�شخ�ص تتمثل
يف:متى بد�أ التلعثم ،وعالقة الطفل بوالديه ومعاملتهما له ،وما قدم من عالج مبكر ،ومدى
تقبل املحيطني له.
مما �سبق ميكن ا�ستخال�ص عدة نقاط مهمة هي
� -1أن الدرا�سات العربية قليلة فيما يتعلق با�ضطرابات النطق والكالم وما يتعلق بها من
ال�سمات ال�شخ�صية.
� -2أن الدرا�سات التي عر�ضت �أظهرت وجود عالقات ارتباطية بني العوامل �أو املتغريات
ال�شخ�صية (�ضيقا �أو ات�ساع ًا) مع ا�ضطرابات النطق والكالم.
 -3ح�رصت العوامل �أو املتغريات ال�شخ�صية يف عدد حمدود من العوامل املنفردة كالقلق
وال�ضغط النف�سي كما يف درا�سة جولدمان و�آخرون )� (Goldman et al., 1996أو الرهاب
االجتماعي كما يف درا�سة تيل فور�س و�آخرين ) (Tillfors et al., 2002وظل االكتئاب
والقلق ورهاب الكالم واملعاملة الوالدية جمتمعني بعيدين عن اهتمام معظم الباحثني على
الرغم من �أن الأطر النظرية تو�ضح ما لهذه املتغريات من دور م�شارك يف عالج هذه امل�شكلة
�أو تفاقمها.
 -4مل تعن الدرا�سات با�ضطرابات الكالم على نحو متكامل �أو �شبه متكامل �إذ ق�رصت
جهودها على نوع واحد من هذه اال�ضطرابات �أو على نوعني على الأكرث ،وظلت �أنواع
�أخرى ال تقل �أهمية بعيدة عن االهتمام فمث ً
ال درا�سة جولدمان )(Goldman et al., 1996
اقت�رصت على ا�ضطرابات ال�صوت.
 -5ويف جمال ت�شخي�ص ا�ضطرابات الكالم كان يعتمد على و�سائل متعددة فقد اعتمدت
بع�ض الدرا�سات على طالب الدرا�سات العليا للقيام بهذا الأمر (ال�شخ�ص� ،)1997 ،أو
التقارير الذاتية التي يقدمها من يعانى من هذه اال�ضطرابات �أو املقابالت الفردية التي يجريها
طالب يدر�سون مقرراً متهيدي ًا يف علم النف�س )� (Snowling et al., 2006أو عرب مواقع
الإنرتنت التفاعلية ) (Allard, & Williams, 2008ومل ت�ضع الدرا�سات يف االعتبار عند
ت�شخي�ص ا�ضطرابات النطق والكالم لدى عينات من طالب املدار�س التقارير التي يقدمها
املعلم املقيم مع الطالب يف ال�صف الدرا�سي الذي يوجد فيه الطالب ويتفاعل معه ملدة ف�صل
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التوا�صل بني الب�رش يتطلب توافر قدر من الكفاية التوا�صلية اللغوية بنوعيها:الكتابي
والكالمي،والكالم �أكرث ا�ستخداما من الكتابة.ومير طالب املرحلتني الدرا�سيتني:االبتدائية
واملتو�سطة مبرحلتني منائيتني متمايزتني هما :مرحلتا الطفولة املت�أخرة واملراهقة
املبكرة،ويحتاج الطالب يف هاتني املرحلتني ملهارات التوا�صل مع الآخرين باملدر�سة
وخارجها وي�ؤدي الق�صور يف النطق والكالم �إىل احلد من مقدرة الطالب على حتقيق حاجاته
النف�سية واالجتماعية يف التفاعل االجتماعي الناجح ،وت�سهم بع�ض خ�صائ�ص ال�شخ�صية يف
تكري�س امل�شكلة �أو التغلب عليها ح�سب نوع ال�شخ�صية وحمدداتها .ومن هذه اخل�صائ�ص
رهاب الكالم وما ينتج عنه من جتنب املواقف املرتبطة بالكالم (Mahr & Terosian,
) 1999والقلق واالكتئاب ) (Goldman et al., 1996واملعاملة الوالدية من جانب الأم
ببعديها القبول –الرف�ض الوالدي ) .(Jamieson, 1995وقد الحظ الباحث احلايل �أثناء
قيامه بالإ�رشاف واملتابعة لطالب التدريب امليداين للمر�شدين الطالبيني مبدار�س حمافظة بي�شة
على مدار خم�سة �أعوام �أن ن�سبة ال ي�ستهان بها من الطالب باملرحلتني :االبتدائية واملتو�سطة
يعانون من ا�ضطرابات يف النطق والكالم ،وي�صاحب هذه اال�ضطرابات مظاهر اخلوف
والقلق والرهبة .ونظرا للق�صور الوا�ضح يف �إعداد بع�ض معلمي املرحلتني فيما يتعلق بالتعامل
مع امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية للطالب ف�إن الباحث الحظ غياب القدرة على ت�شخي�ص
ا�ضطرابات النطق والكالم من جانب املعلم ناهيك عن قدرته على توجيه و�إر�شاد وعالج
تلك اال�ضطرابات ،بل �إن بع�ض املعلمني عن غري ق�صد ي�سهم ب�أ�سلوب خط�أ يف التعامل مع
البوادر الأوىل ال�ضطرابات النطق والكالم مما ي�سهم يف تفاقم امل�شكلة وتعقدها.
ومن هنا ف�إن م�شكلة الدرا�سة احلالية تتمثل يف درا�سة العالقة بني ا�ضطرابات النطق
والكالم وبع�ض خ�صائ�ص ال�شخ�صية ،والفروق بني طالب املرحلة االبتدائية واملتو�سطة يف
تلك اال�ضطرابات ،ثم بحث مدى �إمكانية التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم من خالل تلك
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
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درا�سي كامل ورمبا ف�صلني كاملني ال يقل �أي منهما عن � 16أ�سبوع ًا �إذ ال توجد درا�سة واحدة
عنيت ب�أخذ هذا الإجراء بعني االعتبار.
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 -1درا�سة ا�ضطرابات النطق والكالم وعالقتها ببع�ض �سمات ال�شخ�صية لدى طالب
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة وذلك لأول مرة  -يف حدود علم الباحث – يف هذه املنطقة
من مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
 -2درا�سة الفروق بني طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة الذكور يف ا�ضطرابات النطق
والكالم مبا ي�سمح بو�ضع �أ�س�س لت�شخي�ص هذه اال�ضطرابات الكالمية وما يرتبط بها من
خ�صائ�ص �شخ�صية.
 -3درا�سة مدى �إمكانية التنب�ؤ با�ضطرابات الكالم من خالل املتغريات مو�ضوع االهتمام
يف الدرا�سة احلالية وحتديد �أهم املتغريات القادرة على التنب�ؤ ال�ستباق وقوع اال�ضطراب متى
كان ذلك ممكنا لتحقيق الوقاية التي هي �أحد �أهداف ال�صحة النف�سية.

فرو�ض الدرا�سة

تتمثل يف:
 -1الفر�ض الأول :توجد عالقات ارتباطية دالة بني ا�ضطرابات النطق والكالم وكل
من املعاملة الوالدية والقلق واالكتئاب ورهاب الكالم لدى طالب املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة.
 -2الفر�ض الثاين :ال توجد فروق دالة بني طالب املرحلة االبتدائية وطالب املرحلة املتو�سطة
يف ا�ضطرابات النطق والكالم.
 -3الفر�ض الثالث :ي�سهم كل من املعاملة الوالدية والقلق واالكتئاب ورهاب الكالم يف
التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم لدى طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة.

�أهمية الدرا�سة

 -1تعنى الدرا�سة احلالية بفئة من فئات ذوى االحتياجات اخلا�صة وهي فئة ذوي ا�ضطرابات
النطق والكالم وال�سمات ال�شخ�صية املرتبطة بهذه اال�ضطرابات لأول مرة  -يف حدود علم
الباحث  -يف هذه املنطقة من مناطق اململكة.
 -2تعنى الدرا�سة احلالية ببحث ا�ضطرابات النطق والكالم يف �ضوء ت�صنيف ثالثي دلت
البحوث على �أهميته عند الت�صدي لدرا�سة هذه اال�ضطرابات ،كما مت بحث هذه اال�ضطرابات
من خالل تكامل بني مناحي بحثية متعددة هي :الو�صفي املقارن والتنب�ؤي.
 -2ت�أخذ الدرا�سة احلالية بعني االعتبار متغريات ال�شخ�صية و�سماتها ودورها يف �إحداث
ا�ضطرابات النطق والكالم.
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حدود الدرا�سة

م�صطلحات الدرا�سة

ا�ضطرابات النطق  :Articulation Disordersيق�صد بها فقدان ال�شخ�ص القدرة على ممار�سة
الكالم ب�صورة طبيعية تتنا�سب مع عمره الزمني ويتمثل ذلك يف �صعوبة نطق الأ�صوات� ،أو
تركيب الأ�صوات مع بع�ضها لتكون كلمات مفهومة� ،أو تركيب الكلمات يف �صورة جمل
مفهومة� ،أو ا�ستخدام الكالم ب�صورة فاعلة يف عملية التوا�صل مع الآخرين وهذا التعريف
اخت�رص ا�ضطرابات الكالم يف ا�ضطرابات النطق،ولذا ف�إن الباحث يرى �أن ا�ضطرابات النطق
حتديدا هي ال�صعوبات التي يواجهها ال�شخ�ص عند القيام بعملية �إنتاج الأ�صوات و�إخراج
الكلمات فتظهر على هيئة حذف� ،أو �إبدال� ،أو ت�شويه� ،أو �إ�ضافة مما يعوق قدرته على
التوا�صل الفعال مع الآخرين.
ا�ضطرابات الكالم  :Speech Disordersهي ا�ضطرابات �إنتاج الكالم والتي تت�ضمن
ا�ضطرابات النطق ،وا�ضطرابات ال�صوت ،وا�ضطرابات الكالم ،والطالقة Stuttering
(ال�شخ�ص � ،1997ص ،)345وهناك من يرى �أن ا�ضطرابات اللغة ت�شري �إىل “اال�ضطرابات
املتعلقة با�ستقبال اللغة (فهمها) �أو التعبري بها ،ومن ثم اال�ضطرابات املت�صلة بالتتابع اللغوي”.
(يو�سف ،)171 :1991 ،وا�ضطرابات الكالم ت�شري �إىل م�شاكل يف جمال االت�صاالت وما
يت�صل بها من �أمور تتعلق بالنطق والتعبري ال�شفوي .)Hamaguchi, 1995( .ويرى الباحث
�أن ا�ضطرابات الكالم هي:وجود خلل يف كالم ال�شخ�ص وحديثه يحد من التوا�صل اجليد
مع الآخرين يف املواقف التي تتطلب كالما �شفويا مما يجعل ال�شخ�ص امل�ضطرب كالميا ي�شعر
باحلرج وال�ضيق والإ�شفاق من تلك املواقف مما يدفعه �إىل جتنبها.
االكتئاب  :Depressionيرى بيك يف غريب (� ،1993ص� )52أن االكتئاب حالة تت�ضمن
“تغري املزاج مثل وجود م�شاعر باحلزن وبالوحدة والالمباالة ومفهوم �سالب عن الذات
متزامن �أو م�صاحب لتوبيخ الذات وحتقريها ولومها ورغبات يف عقاب الذات مع الرغبة يف
الهروب واالختفاء واملوت وتغريات يف الن�شاط كما تبدو يف �صعوبة النوم ،و�صعوبة الأكل،
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اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة من الطالب الذكور فقط باملرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة بعدد من مدار�س حمافظة بي�شة مبنطقة ع�سري جنوب اململكة العربية ال�سعودية يف
الفرتة من  2008-10-9م وحتى 2009-3-20م وتلك حدود مكانية وب�رشية وزمانية
جتعل النتائج امل�ستخل�صة من الدرا�سة احلالية ال ميكن تعميمها �إال على جمتمعها الإح�صائي
واملجتمعات املماثلة لها.
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وتغريات يف م�ستوى الن�شاط و يف نق�ص �أو زيادة يف الن�شاط ،ويرى الباحث �أن االكتئاب
هو “اعتالل يف احلالة املزاجية لل�شخ�ص يت�سم ب�سيطرة انفعاالت احلزن وال�شعور بالأ�سى
�أو الندم على ما م�ضى ونق�ص حاد يف درجة اال�ستمتاع باحلياة ذاتها مع انخفا�ض الكفاءة
العقلية والبدنية تظهر من خالل جتنب القيام ب�سلوكيات كانت حمببة فيما م�ضى وت�ستمر هذه
احلالة غالبا ملدة زمنية لي�ست ق�صرية.
القلــق  :Anxietyهو انفعال غري �سار ،و�شعور مكدر ب�سبب توقع تهديد م�صحوب مب�شاعر
ال�شك والإ�شفاق لي�س لها ما يربرها من الناحية املو�ضوعية ومعتقدات حمرفة بال �أ�سا�س منطقي
تبنى عليه ،وي�صاحبه م�ؤ�رشات ف�سيولوجية من قبيل العرق الغزير و �شحوب الوجه والتململ،
وال�ضيق ،والرغبة يف الهرب على نحو يحد من قدرة الفرد على التوا�صل مع الآخرين ومن
قدرته على اال�ستمتاع بحياته (عبد اخلالق .)1994 ،ويرى الباحث احلايل �أن القلق يف
الدرا�سة احلالية يق�صد به �شعور بالتوتر وال�ضيق ينتاب الفرد بال مقدمات ت�صاحبه ا�ستجابات
ف�سيولوجية و�سلوكية قد تدفع بالفرد ملحاولة الهرب من املوقف �أو جتنبه ابتداء مما ينعك�س
�سلبا على درجة �شعوره بالراحة والتمتع باحلياة على النحو الذي كان ي�شعر به يف ال�سابق.
رهاب الكالم  :Speech phobiaيرى الباحث �أنه خماوف غري عقالنية مرتبطة باحلديث �أو
الكالم �أمام الآخرين فريى ال�شخ�ص �أن املوقف الكالمي مهدد لكينونته ،ويعتقد بنق�ص
قدرته على الت�أثري فيمن ي�ستمعون �إليه وي�ؤثر كل ذلك يف قدرته على الكالم ومدى كفاءته
وقد يدفعه هذا �إىل جتنب املواقف التي يتوقع �أن يجرب فيها على الكالم.
املعاملة الوالدية  :Parental stylesهي الطرق واال�سرتاتيجيات التي يتبعها الوالدان �أو من
يقوم مقامهما يف �أغلب املواقف يف التعامل مع الأبناء من �أقوال و�أفعال تعك�س معتقداتهم
وقناعاتهم واجتاهاتهم فيما يتعلق برتبية وتهذيب الأبناء” (�إبراهيم� ،2008،ص.)80

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

تكونت العينة من  726طالب ًا من عدد من مدار�س مدينة بي�شة باملنطقة اجلنوبية بال�سعودية:
منهم  354طالب ًا من طالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي تراوحت �أعمارهم مابني ،11.32و
� 12.49سنة مبتو�سط عمر زمني مقداره  12.03وانحراف معياري مقداره  ،1.89و372
طالب ًا من طالب ال�صف الثالث املتو�سط تراوحت �أعمارهم ما بني � 15.00سنة و 16.44
�سنة مبتو�سط عمر زمني مقداره � 15.88سنة وانحراف معياري مقداره .2.04

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أدوات الدرا�سة

م
1
2
3

اجلدول رقم ()1
قيم معامالت ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية على قائمة مالحظة
ا�ضطرابات النطق والكالم
البعد
ا�ضطرابات ال�صوت
ا�ضطرابات النطق
ا�ضطرابات الطالقة

ن=  ** 200دال عند م�ستوى �أكرب من 0.001

معامل االرتباط
**0.69
**0.75
**0.89
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 -1قائمة مالحظة ا�ضطرابات النطق والكالم من �إعداد الباحث (�إبراهيم )2008 ،هي
قائمة مكونة من  25عبارة موزعة على ثالثة �أبعاد فرعية ،ومت حتديد هذه الأبعاد بناء على
التوجه النظري الذي تبناه الباحث والذي �سبق عر�ضه يف �أثناء مقدمة الدرا�سة احلالية و�إطارها
النظري ،وهذه الأبعاد ،وعباراتها موزعة على النحو الآتي يف �صورتها النهائية :ا�ضطرابات
ال�صوت 10عبارات ،وا�ضطرابات النطق  8عبارات ،وا�ضطرابات الطالقة  7عبارات،
املالحظ من خالل ثالثة اختيارات
للمالحظ ليحدد درجة انطباق العبارة على
وتقدم القائمة
ِ
َ
هي “كثرياً� ،أحيان ًا ،نادراً” ،ويعطى لكل اختيار درجة وفق التقدير التايل ( ،)3،2،1وبذلك
تكون �أعلى درجة هي  75 = 3 × 25تدل على �أعلى درجة من مهارات النطق والكالم،
و�أدنى درجة  25تدل على �أدنى درجة من مهارات النطق والكالم ،ومت التحقق من ال�صدق
بعر�ض القائمة على عدد من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سمي :الرتبية وعلم
النف�س واملناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بال�سعودية ،الذين ي�رشفون
على طالب الرتبية امليدانية يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،و مت تعديل بع�ض العبارات بناء
وعدلت طريقة عر�ض املفردات بحيث تكون كلها يف
على مالحظات بع�ض املحكمنيّ ،
املالحظني للطالب،
االجتاه املوجب بد ًال من �أن يكون بع�ضها يف االجتاه ال�سالب تي�سريا على
ِ
وملزيد من ال�ضبط مت اتباع الإجراء الآتي :قام الباحث احلايل ومدر�س اللغة العربية وامل�رشف
على الرتبية امليدانية مبالحظة عينة من طالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي (ن =  ،)50وقام
مالحظ �أعد نفر ًدا ا�ستمارة عن كل طالب ثم
الثالثة مبالحظة كل طالب يف �أثناء حديثه وكل ِ
ُ�صححت اال�ستمارات وح�سب لكل طالب ثالث درجات ،ثم ح�سب معامل االرتباط بني
هذه التقديرات فكان معامل االرتباط بني درجات املحكمني الثالثة يرتاوح ما بني 0.79
 0.96وهو معامل ذو داللة عالية ،ومت التحقق من التما�سك الداخلي للقائمة من خالل
ح�ساب معامالت االرتباط بني الدرجات على الأبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية واجلدول
رقم ( )1يو�ضح ما مت التو�صل �إليه من نتائج.
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من اجلدول ال�سابق يتبني �أن القائمة تتمتع بالتما�سك الداخلي فجميع معامالت االرتباط
ذات داللة عند م�ستوى �أكرب من  0.001كما مت التحقق من ال�صدق من خالل التحليل
العاملي اال�ستك�شايف  Exploratory Factor Analysisبطريقة املكونات الأ�سا�سية
 ،Principal Component Analysisوالتدوير املتعامد  Varimaxمت التو�صل �إىل وجود
ثالثة عوامل تف�رس جمتمعة ما ن�سبته  %83.68من التباين الكلي :العامل الأول=،%60.4
والعامل الثاين = ،%12.19والعامل الثالث= )%11.08وكانت الت�شبعات الدالة وفق حمك
جليفورد ( )0.3±ترتاوح مابني  0.64و  0.85وميثل العامل الأول� :سالمة نطق الأ�صوات
ومنا�سبة ال�صوت للموقف ،والعامل الثاين:نغمات ال�صوت وعالقته باملوقف الكالمي،
والعامل الثالث :الطالقة يف الكالم والثقة بالنف�س.ومت التحقق من الثبات من خالل ح�ساب
معامل �ألفا كرونباخ للأبعاد الفرعية ،والدرجة الكلية فكانت ترتاوح قيمه ما بني  0.67و
 0.79وهي قيم تدل على ثبات مرتفع للقائمة ،كما مت ح�ساب معامل االرتباط بني ن�صفي
القائمة فكان معامل االرتباط بعد الت�صحيح مبعادلة �سبريمان –براون = 0.92وهو معامل
دال عند م�ستوى �أكرب من 0.01كما مت ح�ساب الثبات من خالل �إعادة التطبيق على عينة
مكونة من  200طالب من طالب املرحلتني :االبتدائية واملتو�سطة بفا�صل زمني مقداره 3
�أ�سابيع فكان معامل االرتباط بني درجات الطالب بعد ا�ستبعاد من تخلفوا عن التطبيق الثاين
(ن= )184هو  0.88وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من 0.001
 -2اختبار القلق العام ك�سمة للأطفال واملراهقني من �إعداد الباحث (�إبراهيم)2008 ،
وهو اختبار يتكون من ع�رشين عبارة يجاب عنها من خالل مدرج رباعي تنطبق متام ًا،
تنطبق �أحيان ًا ،ال تنطبق غالب ًا ،ال تنطبق نهائي ًا ،و�أعد االختبار لينا�سب ك ً
ال من مرحلة الطفولة
املت�أخرة واملراهقة املبكرة والو�سطى ,ومت حتديد �أبعاد االختبار من خالل ا�ستقراء كل من:
الأطر النظرية التي تناولت القلق بالدرا�سة ،واالختبارات واملقايي�س التي عنيت بقيا�س القلق
(كا�ستانيدا وكاندل�س1987 ،؛ عبد اخلالق )1994،على �سبيل املثال ،وما جاء يف الدليل
الإح�صائي لت�شخي�ص الأمرا�ض النف�سية والعقلية الأمريكي يف ن�سخته الرابعة (DSM IV,
) ،1994والتي جاءت يف الأبعاد التالية:م�ؤ�رشات ف�سيولوجية ،والرغبة يف الهروب ،وجتنب
املواقف ،و�صعوبات يف النوم ،واحلديث مع الذات ،وال�ضيق والكدر وفقدان ال�شعور باملتعة.
و�صياغة العبارات موزعة على الأبعاد ال�سابقة،ومت التحقق من �صدقه من خالل ح�ساب
ال�صدق التجريبي فتم ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات عينة التقنني (ن =  )200على
االختبار احلايل ودرجاتهم على اختبار القلق العام من �إعداد (كا�ستانيدا و كاندل�س)1987 ،
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اجلدول رقم ()2
قيم معامالت االرتباط بني كل عبارة واملجموع الكلي على اختبار القلق
م
6
7
8
9
10

معامل االرتباط
**0.82
**0.77
**0.73
**0.78
**0.8

م معامل االرتباط
1
**0.76
2
**0,77
3
**0.71
4
**0.76
0.78د
5
ن= ** 200دال عند م�ستوى �أكرب من 0.001

م
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
**0.76
**0.8
**0.79
**0.77
**0.83

م
16
17
18
19
20

معامل االرتباط
**0.75
**0.73
**0.81
**0.77
**0.78

من اجلدول ال�سابق يتبني �أن جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة عند م�ستوى �أكرب
من � 0.001أي �أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي ،0.01كما مت التحقق
من الثبات من خالل ح�ساب معامل االرتباط بني جزئي االختبار فكان معامل االرتباط بني
ن�صفي االختبار بعد الت�صحيح مبعادلة �سبريمان -براون ي�ساوي  0.83وهو معامل دال عند
م�ستوى �أكرب من  ،0.01كما مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجات عينة التقنني يف مرتي
التطبيق بفا�صل زمني مقداره ثالثة �أ�سابيع،وبعد ا�ستبعاد من تخلفوا عن التطبيق الثاين (ن
النهائية =ُ )184و ِج َد �أنّ معامل االرتباط ي�ساوي 0.79وهو معامل ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى �أكرب من  ،0.01كما ح�سب معامل �ألفا كرونباخ لالختبار ككل فكان =0.87
وهو معامل يدل على ثبات مرتفع.
 -3اختبار رهاب الكالم للأطفال واملراهقني من �إعداد الباحث (�إبراهيم)2008 ،
وهو اختبار ي�شتمل على  20عبارة كلها يف االجتاه املوجب يجاب عنها بواحد من �أربعة
اختيارات تنطبق متام ًا ،تنطبق غالب ًا ،تنطبق نادراً ،ال تنطبق نهائي ًا وتدور العبارات حول
خم�سة �أبعاد بناء على حتليل كل من :نتائج الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري ،وما جاء يف
الدليل الإح�صائي الأمريكي لال�ضطرابات النف�سية والعقلية يف ن�سخته الرابعة (DSM IV,
) ،19940وهذه الأبعاد تتعلق مبا ي�شعر به الفرد عندما يواجه موقف ًا يطلب منه فيه الكالم من
م�ؤ�رشات ف�سيولوجية ،وانفعالية و �سلوكية ممثلة يف الرغبة يف الهروب ،و�سلوك التتجنب
لهذه املواقف ،ومعتقدات ال عقالنية حمرفة .وت�شري �أق�صى درجة (� 80 = )20 × 4إىل �أعلى
درجة من الرهاب عند الكالم ،وت�شري الدرجة الدنيا (� 20 = )20 × 1إىل التحرر من رهاب
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فكان معامل االرتباط ي�ساوي  0.79وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من  ،0.01ومت
التحقق من التما�سك الداخلي لالختبار من خالل ح�ساب معامالت ارتباط درجات عينة
التقنني على كل مفردة مع الدرجة الكلية واجلدول رقم ( )2يو�ضح ما مت التو�صل �إليه من
نتائج.
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الكالم ،و مت التحقق من �صدق االختبار من خالل� :صدق املحكمني فعر�ضت القائمة على
خم�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم الرتبية وعلم النف�س بكلية الرتبية يف جامعة امللك
خالد و�أبقى على العبارات التي حظيت بن�سبة اتفاق  % 85ومل حتذف �أيّة عبارة وفق هذا
وعدلت �صياغة بع�ض العبارات ،ومت التحقق من االت�ساق الداخلي لالختبار فتم
املحكّ ،
ح�ساب معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لالختبار واجلدول رقم ( )3يو�ضح ما مت
التو�صل �إليه من نتائج

م
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()3
قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة
الكلية على اختبار رهاب الكالم

معامل االرتباط
**0.59
**0.64
**0.61
**0.65
**0.78

م
6
7
8
9
10

معامل االرتباط
**0.72
**0.81
**0.64
**0.78
**0.66

ن=  ** 200دال عند م�ستوى �أكرب من 0.001

م
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
**0.66
**0.75
**0.72
**0.71
**0.77

م
16
17
18
19
20

معامل االرتباط
**0.67
**0.79
**0.65
**0.8
**0.67

من اجلدول ال�سابق يتبني �أن جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة عند م�ستوى �أكرب
من  ،0.000كما مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجات عينة التقنني على االختبار احلايل
ودرجاتهم على مقيا�س ليبفتز للقلق االجتماعي Liebowitz Social Anxiety Scale
 LSASوهو مقيا�س و�ضعه “ليبفتز” لقيا�س القلق الذي ينتاب الفرد يف املواقف ذات الطابع
االجتماعي وترجمه وقننه يف البيئة العربية �إبراهيم ( )2008فكان معامل االرتباط ي�ساوي
 0.84وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من  ،0.01كما مت التحقق من الثبات من خالل
طريقة �إعادة التطبيق بفا�صل زمني مقداره � 3أ�سابيع وكان معامل االرتباط بني درجات عينة
التقنني يف مرتي التطبيق ي�ساوي  0.89وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من  ،0.001كما
مت ح�ساب معامل االرتباط بني جزئي االختبار فكان بعد الت�صحيح مبعادلة �سبريمان براون
ي�ساوي  0.85وهو معامل ذو داللة عند م�ستوى �أكرب من .0.001
 -4مقيا�س االكتئاب ال�صورة (د) لل�صغار ) (CDIمن �إعداد ماريا كوفاك�س ،و�أعده للعربية
غريب ( )1988وا�ستعني يف الدرا�سة احلالية بالن�سخة العربية الف�صيحة .ويف درا�سة م�ستقلة
لغريب تبني �أن هناك قدراً كافي ًا من التكاف�ؤ بني ال�صورة العامية وال�صورة الف�صحى للمقيا�س،و
ا�ستعان الباحث يف الدرا�سة احلالية بال�صورة الف�صحى التي تتكون من  27جمموعة من
العبارات تقيم وجود �أعرا�ض االكتئاب وتتكون كل جمموعة من ثالث عبارات تتدرج من
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�صفر –  2يف اجتاه زيادة العر�ض وترتاوح الدرجة على املقيا�س بني �صفر ،54 ،و فيما يتعلق
بال�صدق والثبات فقد ا�ستخدم املقيا�س على نطاق وا�سع يف م�رص ،والإمارات وتبني متتعه
مب�ؤ�رشات �صدق جيدة فقد ثبت �صدقه تالزمي ًا مع كل من :القلق ،و�صورة �أخرى من مقيا�س
االكتئاب  BDIغريب عبد الفتاح (� ،)1995أما الثبات فتم التحقق منه من خالل عدة طرق
�سواء يف م�رص� ،أو الإمارات منها� :إعادة التطبيق ،واالت�ساق الداخلي ،ومعامل �ألفا (غريب،
� ،1988ص.)16وكانت النتائج ت�ؤكد متتع املقيا�س مبعدالت ثبات مرتفعة .وقام الباحث
احلايل بح�ساب ال�صدق التجريبي للمقيا�س من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات
عينة التقنني (ن= )200على املقيا�س احلايل ومقيا�س االكتئاب من �إعداد �إبراهيم ال�شافعي
( )2008فكان معامل االرتباط = 0.74وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من ،0.001
كما مت التحقق من الثبات من خالل �إعادة التطبيق بفا�صل زمني مقداره � 3أ�سابيع وبعد
ا�ستبعاد من تخلفوا عن التطبيق الثاين (ن النهائية= )184كان معامل االرتباط بني درجات
الطالب يف مرتي التطبيق هو  0.8وهو معامل دال عند م�ستوى �أكرب من .0.001
 -5ا�ستبيانة املعاملة الوالدية للأطفال:القبول -الرف�ض الوالدي  Scale Parental Stylesمن
�إعداد  Ronnerومن تقنني �سالمة ( )1988وهو اختبار يعتمد على التقرير الذاتي ويهدف
�إىل التقدير الكمي ملدى ما يدركه الأطفال من قبول�،أو رف�ض من قبل والديهم�،أو من يقوم
مقامهما ،وهو مكون من  60عبارة موزعة على �أربعة �أبعاد فرعية هي :الدفء –املحبة
املدركة  20عبارة ،والرف�ض املدرك غري املحدد  10عبارات،والعدوان –العداء املدرك 15
عبارة ،والالمباالة –الإهمال  15عبارة .ويدل بعد الدفء -املحبة املدركة على القبول� ،أما
الثالثة الأخرى فتمثل الرف�ض الوالدي ،ويحدد الطفل موقفه مما يعر�ض عليه من عبارات من
خالل �أحد االختيارات الأربعة التالية :دائما –�أحيانا –نادرا� -أبدا ،وت�صح�صح اال�ستجابات
يف �ضوء اجتاه العبارة،ولالختبار م�ؤ�رشات �صدق وثبات جيدة يف البيئة الأمريكية ،وقامت
معدة ال�صورة العربية بح�ساب ال�صدق من خالل االت�ساق الداخلي على م�ستوى الأبعاد
الفرعية ،وعلى م�ستوى الدرجة الكلية فرتاوحت معامالت االرتباط ما بني  0.46و 0.78
وهي معامالت ذات داللة عند م�ستوى �أكرب من  ،0.001و�أ�شار التحليل العاملي �إىل وجود
عاملني �أ�سا�سيني لالختبار هما :القبول الوالدي املدرك ،والقبول والدفء الوالدي ،وقام
الباحث احلايل بح�ساب ال�صدق التجريبي من خالل ح�ساب معامل ارتباط درجات عينة من
طالب املدر�سة االبتدائية (بال�صف ال�ساد�س ن= )100على مقيا�س املعاملة الوالدية املرتبطة
بالدرا�سة والتح�صيل من �إعداد �إبراهيم ال�شافعي ( )2008مع درجاتهم على االختبار احلايل
فكانت قيمة معامل االرتباط ت�ساوي  0.77وهو معامل ذو داللة عند م�ستوى �أكرب من
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 0.001كما مت التحقق من الثبات من خالل ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ على م�ستوى
درجة الأبعاد الفرعية فرتاوحت قيم معامل �ألفا مابني  0.85و  0.92وهي قيم تدل على
معدل ثبات مرتفع .وقام الباحث احلايل بح�ساب الثبات من خالل �إعادة التطبيق بفا�صل
زمني مقداره ثالثة �أ�سابيع ومت ح�ساب معامل االرتباط بني درجات �أفراد العينة يف مرتي
التطبيق فكان معامل االرتباط ي�ساوي  0.88وهو معامل ذو داللة عند م�ستوى �أكرب من
0.001

الأ�ساليب الإح�صائية

ا�ستعان الباحث بالأ�ساليب الإح�صائية الآتية:معامل ارتباط بري�سون ،واختبار «ت» لداللة
الفروق بني املتو�سطات للعينات امل�ستقلة غري مت�ساوية العدد ،وحتليل االنحدار املتعدد.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
نتائج الفر�ض الأول

ن�ص هذا الفر�ض على وجود عالقات ارتباطية دالة بني ا�ضطرابات النطق والكالم وكل
من املعاملة الوالدية والقلق واالكتئاب ورهاب الكالم لدى طالب املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة ،والختبار �صحة هذا الفر�ض مت ح�ساب معامالت االرتباط بني ا�ضطرابات النطق
والكالم كدرجة كلية واملتغريات مو�ضوع االهتمام ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح ما مت التو�صل
�إليه من نتائج.

اجلدول رقم ()4
معامالت االرتباط بني ا�ضطرابات النطق والكالم ومتغريات الدرا�سة مو�ضع االهتمام
البيان

القبول

الرف�ض

االكتئاب

رهاب الكالم

القلق

الدرجة الكلية ال�ضطرابات النطق والكالم

0.07

* * -0.14

0.1

*0.26

* * 0.26

ن= * 726دال عند  * * 0.05دال عند 0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني �أنه توجد عالقات ارتباطية طردية ذات داللة عند م�ستوى اكرب
من  0.001بني ا�ضطرابات النطق والكالم وكل من :القلق ورهاب الكالم ،وتوجد عالقة
ارتباطية عك�سية دالة بني ا�ضطرابات النطق والكالم والرف�ض الوالدي من جانب الأم ،وال
توجد عالقة ارتباطية بني كل من :ا�ضطرابات النطق والقبول الوالدي من جانب الأم،
واالكتئاب .وهذه النتائج ت�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ض الثاين جزئيا ،وهذا يعني �أن ا�ضطرابات
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النطق والكالم متمثلة يف ا�ضطرابات الأ�صوات ،وا�ضطرابات اجلمل ،وا�ضطرابات الطالقة
ترتبط مع رهاب الكالم �أي الإ�شفاق ،واخلوف من احلديث �أمام الآخرين مما يدفع بال�شخ�ص
�إىل التلعثم واحتبا�س ال�صوت ،وارتعا�شه ،والتنف�س �أثناء الكالم مرات متعددة مما يعوق ال�شخ�ص
عن اال�سرت�سال يف احلديث على نحو يعرب فيه عما ي�شعر به بكفاءة،وو�ضوح ،وي�ساهم القلق
العام ،وم�شاعر احلزن ،وال�ضيق يف تفاقم امل�شكلة على نحو ينذر بوجود ا�ضطرابات نف�سية
م�صاحبة ال�ضطرابات النطق والكالم.وي�سهم �شعور ال�شخ�ص ب�أن نطقه وكالمه ال يرقى �إىل
م�ستوى نطق وكالم �أقرانه يف جعله ي�شعر بالقلق والتوتر وعدم الر�ضا عن نف�سه ،كما ت�سهم
املعتقدات الذاتية املحرفة وغري العقالنية يف تكري�س امل�شكلة وتفاقمها ؛�إذ يعتقد ال�شخ�ص
ب�أن تقييم الآخرين له �سيكون �سلبيا ،و�ستت�أثر مكانته بينهم تبعا لذلك مما ي�سلمه يف الأخري �إىل
جتنب تلك املواقف والهروب منها .ورمبا حتول املوقف �إىل رهاب من املواقف التي يتوقع �أن
يخاطب فيها جمهورا من امل�ستمعني.و�أجريت بحوث �أظهرت نتائجها �أن ال�شخ�ص الذي
يعاين من القلق من مواقف االت�صال االجتماعي وما يرتبط بها من كالم وخماطبة الآخرين
يظهر لديه حتيزات �سلبية يف جتهيز الإ�شارات والتجاوب معها مرتبطة بالتقييم ال�سلبي له من
قبل امل�ستمعني ويعاين ال�شخ�ص من �إفراط يف االنتباه للم�ؤ�رشات الف�سيولوجية التي ي�ستدعيها
رهاب الكالم .وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع ما �أظهرته نتائج درا�سة (Goldman et al.,
 )1996من �أن ا�ضطرابات ال�صوت لها ارتباط موجب مع القلق العام ،وال�ضغوط النف�سية،
و�أظهرت نتائج درا�سة (� )Hofman et al., 1997أن ا�ضطرابات الطالقة ترتبط بكل من
الرهاب االجتماعي ورهاب الكالم ،و�أنها جمتمعة �ساهمت يف �إثارة م�شاعر التح�س�س من
املواقف االجتماعية التي تتطلب خماطبة اجلمهور ،ويف نف�س ال�سياق ف�إن درا�سة (& Mahr
بكل من القلق االجتماعي،
� )Torosian, 1999أظهرت �أن التلعثم له عالقة ارتباطية موجبة ٍ
والرهاب االجتماعي ،ويف جمال جودة الكالم �أظهرت دراسة ()Cornwell et al., 2006
وجود ارتباط �سالب ودال بني جودة الكالم والقلق االجتماعي �إ ّال �أن القلق العام ك�سمة مل
تكن له هذه العالقة،ف�شعور الفرد بالقلق من املواقف االجتماعية ،و�سيطرة انفعاالت الرهبة
من الكالم �أمام الآخرين لأ�سباب ع�ضوية ف�سيولوجية �أحيان ًا ،ونف�سية انفعالية �أحيان ًا �أخرى
عيييا ،ويدل على خلل وا�ضطراب.
قد تدفع الفرد �إىل �أن يكون كالمه ًّ
ومما ظهر للباحث احلايل �أثناء تطبيق الأدوات �أن كرثة املواقف التناف�سية املرتبطة بالتح�صيل
الدرا�سي والأن�شطة التعليمية والعمل الفردي ي�ؤدي �إىل التوقعات ال�سلبية لدى الطالب
ال�سيما طالب املرحلة املتو�سطة يف التعليم الذين بد�أوا الدخول يف املراهقة املبكرة مبا حتمله
من تغريات دراماتيكية �رسيعة و�أظهر ت درا�سة رانتا و�آخرون (Ranta, Heino, Koivisto,
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)� Tuomisto, Pelkonen & Marttunen, 2007أن املرحلة الأ�شد ارتباطا بالرهاب من
خماطبة اجلمهور وما قد ينتج عنه من عيوب يف النطق والكالم هي الفرتة من �سن 16-10
�سنة و�أن ن�سبة من يعانون من هذه املخاوف من  %3-2من جملة املراهقني يف بع�ض البيئات
ت�صل �إىل %27
ومل تظهر النتائج وجود عالقة بني :القبول الوالدي من جانب الأم وا�ضطرابات النطق
والكالم ،وهذه النتيجة رمبا يف�رسها �أن ال�صورة امل�ستخدمة من مقيا�س القبول  /الرف�ض
الوالدي خا�صة بالأم فقط دون الأب ف�إذا علمنا �أن العينة كلها من الذكور ،و�أن املجتمع ُيع ّلي
من �ش�أن الذكر على ح�ساب الأنثى ،و�أن الطفل يف �سن الطفولة املت�أخرة ،وبدايات املراهقة
يتوحد مع الأب من نف�س اجلن�س ف�إننا قد جند تف�سرياً يو�ضح ملاذا مل يكن للقبول الوالدي من
جانب الأم هذه العالقة؟� ،إال �أنه ويف املقابل �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية عك�سية
دالة بني الرف�ض الوالدي من جانب الأم وا�ضطرابات النطق والكالم .ويرى الباحث �أن
�إدراك الطفل للرف�ض و�شعوره به �أي�رس من القبول الوالدي الذي ال يكون مفاج�أة وال م�ستغربا
ال �سيما من جانب الأم ؛ فمظاهر ودالئل الرف�ض الوالدي املمثلة يف النبذ والإهمال ورمبا
العنف اللفظي �أو البدين هي مظاهر ال تخفى على الطفل وخ�صو�صا �إذا �صدرت عن الأم التي
هي م�صدر احلب والعطف الأول للطفل واملراهق ؛ بل والرا�شد الكبري،ومن هنا ف�إن الباحث
يو�صي ب�أن يتم تطبيق اختبار يقي�س القبول /الرف�ض الوالدي (�صورة للأب و�صورة للأم) �أو
هما مع ًا على نحو يعزل التحيز للجن�س من جانب الأبناء عند ت�ضمني �أية درا�سة متغري القبول
ـ الرف�ض الوالدي يف املجتمع ال�سعودي.
كما �أظهرت النتائج �أنه ال توجد عالقة ارتباطية بني ا�ضطرابات النطق والكالم واالكتئاب
فلم ت�صل قيمة معامل االرتباط �إىل م�ستوى الداللة املقبول وهذه النتيجة ميكن تف�سريها ب�أن
�أفراد العينة مازالوا يف مقتبل العمر ومل تتجذر م�شكلة النطق والكالم يف بنائهم النف�سي بعد،
ومل يتعر�ضوا للحرج من وجود هذه العيوب على النحو الذي ي�شكل لهم �صدمة متنعهم
من التوا�صل مع الآخرين وتف�ضيل العزلة والوحدة على امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية.
ولكن لي�س معنى ذلك �أنهم ال يدركون �أنهم يف م�أزق ؛ ولكن كل ما يف الأمر �أنهم مل ي�صلوا
�إىل درجة االكتئاب املر�ضي الذي يتطلب عالجا ،ورمبا لو كان املقيا�س امل�ستخدم لقيا�س
االكتئاب م�شبعا بعبارات تتعلق مبواقف تفاعل لفظي مع الآخرين لظهرت عالقة ما بني
ا�ضطرابات النطق والكالم واالكتئاب.
�إن الباحثني املعنيني بدرا�سة العالقات بني �سمات ال�شخ�صية ومظاهر �سوء التوافق ال �سيما
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نتائج الفر�ض الثاين

ون�ص هذا الفر�ض على �أنه “ال توجد فروق ذات داللة بني طالب املرحلة االبتدائية
وطالب املرحلة املتو�سطة يف ا�ضطرابات النطق والكالم” ،والختبار �صحة هذا الفر�ض مت
تطبيق اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة غري مت�ساوية العدد ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح النتائج
التي مت التو�صل �إليها.

اجلدول رقم ()5
قيم (ت)لداللة الفروق بني طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة
يف ا�ضطرابات النطق والكالم
ا�ضطرابات ال�صوت
ا�ضطرابات النطق
ا�ضطرابات الطالقة
الدرجة الكلية

ابتدائي
متو�سط
ابتدائي
متو�سط
ابتدائي
متو�سط
ابتدائي
متو�سط

العدد
354
372
354
372
354
372
354
372

املتو�سط
23.81
21.71
24.36
20.33
11.08
9.96
59.24
51.99

«ت»

االنحراف املعياري
3.48
7.3
4.15
3.55
14.3
4.01
2.5
8.62
2.07
8.17
15.76
8.88

م�ستوى الداللة
.0.001
0.001
0.001
0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني �أنه توجد فروق ذات داللة بني طالب املرحلة االبتدائية وطالب
املرحلة املتو�سطة يف كل من :ا�ضطرابات ال�صوت (ت= ،)7.31وا�ضطرابات النطق
(ت= ،)14.3وا�ضطرابات الطالقة (ت= ،)8.62واملجموع الكلي (ت=)15.76
ل�صالح طالب املرحلة االبتدائية وهذه النتيجة ت�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ض الثاين.
حدة
تعني تلك النتيجة �أنه كلما تقدم ال�شخ�ص يف العمر ،وامل�ستوى الدرا�سي خفت ّ
هذه اال�ضطرابات على نحو ذي داللة حتى لو مل يقدم لها عالج ،ذلك �أنه مع تزايد
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التوافق االجتماعي وما يحتويه من ا�ضطرابات التوا�صل والتفاعل الكالمي مع الآخرين
) (Pinelse, Vogt & Orr, 2009يرون �أن هناك �سمات مت بحثها والنتائج امل�ستخل�صة منها
متناغمة مثل املقبولية واملرونة وهما عامالن من العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية ،يف
حني �أن الع�صابية واالنب�ساطية مل ت�ستقر النتائج ب�ش�أنهما على نحو ميكن تعميمه ،ومازالت
هناك �أبعاد يف ال�شخ�صية مل تلق عناية منا�سبة من قبل الباحثني يف عالقتها با�ضطرابات النطق
والكالم خ�صو�صا ورهاب الكالم عموما.

291

بع�ض املتغريات ال�شخ�صية املرتبطة با�ضطرابات النطق

292

د� .إبراهيم �إبراهيم

املجلد  12العدد  1مار�س 2011

خربات التفاعل االجتماعي بني ال�شخ�ص والآخرين ،وات�ساع دائرته وتزايد فر�ص امل�شاركة
االجتماعية ،والرتقي يف التعليم تزداد ثقة الفرد يف قدراته على احلديث والكالم الوا�ضح؛
بل �إن بع�ض �أنواع اال�ضطرابات الكالمية تختفي مع مرور الزمن ،و�أ�شارت درا�سة (Yairi,
� )et al., 1996إىل �أن من يعانون من التلعثم من �أطفال املدر�سة االبتدائية ومل يقدم لهم عالج
حت�سن منهم  %32حت�سن ًا �رسيع ًا ولكن ظل  %34منهم يعانون من التلعثم ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة ( )Reyan, 2001من خالل درا�سة طولية لأطفال يف �سن ما قبل
املدر�سة على مدار عامني ،و�أظهرت النتائج �أن ما ن�سبته  %68.2تخل�صوا من التلعثم دون
عالج يذكر� ،أي �أنه مع النمو ،والتقدم يف مراحل النمو ف�إن هناك عددا من الأ�شخا�ص
يتخل�صون من هذه اال�ضطرابات حتى لو مل ُيقدم لهم عالج ،وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية
مع نتائج درا�سة ال�شخ�ص ( )1995التي �أظهرت نتائجها �أن هناك عالقة ارتباطية عك�سية
ذات داللة بني العمر الزمني وا�ضطرابات الكالم لدى الأطفال يف ال�سن من � 12 – 4سنة
ل�صالح الأعمار الأقل� ،إ ّال �أن العالقة بني العمر الزمني واملرحلة الدرا�سية لي�ست خطية �إذ
لي�س كل تقدم يف ال�سن والتعليم يلزم معه �أن يحدث انخفا�ض ،بل قد يحدث �أحيان ًا ارتفاع
�أو انتكا�س ال�سيما يف نهاية الطفولة املت�أخرة وبداية املراهقة حيث تق�ضي لوائح الدرا�سة يف
بع�ض املدار�س بانتقال الطالب من املدر�سة االبتدائية �إىل مدر�سة �أخرى م�ستقلة متو�سطة مما قد
يفجر امل�شكلة ومن ثم تعاود الظهور؛ بل حدث ارتفاع م�ؤقت يف ن�سبة انت�شار اال�ضطرابات
يف �سن املرحلة املتو�سطة ال�سيما ال�صفوف الأوىل منها.
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن طالب املرحلة االبتدائية �أكرث ا�ضطرابا يف النطق والكالم
من طالب املرحلة املتو�سطة الذين هم يف نف�س املدر�سة ويتلقون –تقريبا -نف�س �أ�ساليب
املعاملة داخل املدر�سة ويعي�شون نف�س الظروف واجلو التعليمي حتت �إدارة واحدة؛ بل �أكرث
املدر�سني يتوزع جدولهم الدرا�سي بني املرحلتني ال�سيما ال�صف ال�ساد�س االبتدائي الذي
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طالبه �إىل جانب طالب ال�صف الثالث املتو�سط ،وكثري من
طالب املرحلة االبتدائية ي�شاركهم �إخوانهم الذين يف املرحلة املتو�سطة نف�س املدر�سة وهو
�إجراء متبع يف ال�سعودية ل�ضم الإخوة يف مدر�سة واحدة.مما �سبق من حيثيات ف�إن الفروق
بني طالب املرحلتني يف�رسها �أن طالب املرحلة االبتدائية مل ي�صلوا �إىل الن�ضج الذي بلغه
طالب املرحلة املتو�سطة الذين دخلوا يف املراهقة ،كما �أن طالب املرحلة االبتدائية مازال
لدى بع�ضهم خ�صائ�ص الكالم الطفويل وتهيب املواقف االجتماعية ال�سيما تلك التي تتطلب
حديثا مبا�رشا للآخرين مقارنة بطالب املرحلة املتو�سطة الذين تتاح لهم امل�شاركة يف �أن�شطة
اجتماعية كثرية بل رمبا يقود �أكرث ه�ؤالء الطالب �سيارة ويتحمل م�سئولية �إخوانه و�أخواته يف
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نتائج الفر�ض الثالث

ون�ص هذ الفر�ض على �أنه ي�سهم كل من املعاملة الوالدية والقلق واالكتئاب ورهاب الكالم
يف التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم لدى طالب املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة،والختبار
�صحة هذا الفر�ض مت �إجراء حتليل انحدار متعدد  Mullet Regressionبطريقة Stepwise
التي تعتمد على �إجراء حتليل االنحدار من خالل �إدراج �أقوى املتغريات قدرة على التنب�ؤ
باملتغري التابع �أوال يف منوذج التحليل ،ثم يف اخلطوة التالية يتم �إدراج ثاين �أقوى املتغريات
�إ�ضافة للمتغري الأول وهكذا حتى يتم ا�ستيفاء كافة املتغريات القادرة على التنب�ؤ وال يتم ت�ضمني
املتغريات ذات القدرة املنخف�ضة على التنب�ؤ باملتغري التابع،و�أظهرت النتائج وجود ثالثة مناذج
لتحليل االنحدار هي القادرة على التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم وهي بالرتتيب :القلق،
والقلق ورهاب الكالم ،والقلق ورهاب الكالم والرف�ض الوالدي ،وقيم معامالت االرتباط
هي بالرتتيب ،0.34 ،0.3 ،0.26 :و�أظهرت نتائج حتليل التباين االنحداري ANOVA
�أن قيم “ف” للنماذج الثالثة ال�سابقة ذات داللة عند م�ستوى  0.000واجلدول رقم ()6
يو�ضح ما مت التو�صل �إليه من نتائج

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين االنحداري وقيم «ف» للنماذج الثالثة للمتغريات القادرة
على التنب�ؤ با�ضطرابات النطق والكالم
البيان
القلق بني جمموعات
داخل املجموعة
القلق و رهاب الكالم بني املجموعات
داخل املجموعة
القلق ورهاب الكالم والرف�ض بني
املجموعات داخل املجموعة

جمموع
املربعات
5198.65
69157.39
6782.79
67573.25
8512.097
65843.95

درجات
احلرية
1
724
1
724
1
724

متو�سط
املربعات قيمة»ف»
جمموع
5198.65
54.42
95.52
6782.79
72.68
93.33
8512.097
93.59
91.197

م�ستوى
الداللة
0.001
0.001
0.001

من اجلدول ال�سابق يتبني �أن القلق هو �أكرث املتغريات قدرة على التنب�ؤ با�ضطرابات النطق
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الذهاب �إىل املدر�سة والعودة منها.
تلك العوامل مت�شابكة معا قد ت�سهم يف تخفيف بع�ض مظاهر ا�ضطرابات النطق والكالم
لدى طالب املرحلة املتو�سطة عند مقارنتهم مع طالب املرحلة االبتدائية ال�سيما تلك
اال�ضطرابات الناجتة عن نق�ص الفر�ص للم�شاركة يف الأن�شطة الكالمية�،أو تلك اال�ضطرابات
الناجتة عن �أ�سباب نف�سية ولي�ست ع�ضوية.
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والكالم،ثم القلق ورهاب الكالم والرف�ض الوالدي من جانب الأم ،وتدل قيم «ف «على
�صدق االرتباط املتعدد حيث كانت قيم (ف) لكل من النماذج ال�سابقة ذات داللة عند
م�ستوى  0.001ومن هنا ف�إن معامل (( = )B Betaالقلق =  ،0.220الرهاب = ،0.197
والرف�ض =  .)0.16 -وجمموع قيم  Bللكل =  ،43.54ولذلك ف�إن معادلة التنب�ؤ ميكن
�صياغتها على النحو الآتي :ا�ضطرابات النطق والكالم (� × 43.54 = )αس (+ )0.22
�ص ( – )0.197ع (.)0.16
وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن القلق ورهاب الكالم والرف�ض الوالدي ميكنها التنب�ؤ بدرجة
مقبولة من الثقة با�ضطرابات الكالم ،و�سبق احلديث عن عالقة ا�ضطرابات النطق والكالم
بكل من القلق ورهاب الكالم والرف�ض الوالدي �إذ �إنّ ما لدى الفرد من قلق ال�سيما
املو�ضوعات ذات ال�صبغة االجتماعية ،ورهبته من �أن يتحدث �أمام الآخرين وما ينتابه من
م�شاعر متناق�ضة من رغبة يف الظهور �أمام الآخرين وحتقيق ذاته من ناحية ورهبة وخماوف
من �ضعف الأداء ،ومن التقييم ال�سلبي من قبل الآخرين من ناحية �أخرى ،وما قد يكون لديه
من �إدراك مل�شاعر النبذ والإ�ساءة وعدم التقبل من والديه �أو �أحدهما كل ذلك م�ضاف �إليه
حتريفات معرفية عن عواقب عدم الظهور مبظهر الكفء قد يدفع �إىل حدوث ا�ضطراب يف
كل من النطق والكالم .ويتفق مع هذا التف�سري كل من (� )Vrana & Gross, 2004إذ يريان
�أنه ميكن التنب�ؤ بدرجة عالية من الدقة با�ضطرابات الكالم وما ي�ستتبعها من رهاب وقلق من
خماطبة اجلماهري من خالل القلق االجتماعي والقلق العام ،ورهاب الكالم على اختالف يف
مدى قدرة كل منهم على التنب�ؤ.
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن ا�ضطرابات النطق والكالم ميكن التنب�ؤ بحدوثها بناء
على وجود �شعور عال بالقلق من خماطبة جمهور من امل�ستمعني ،ورهبة �شديدة من الكالم
�أمام الآخرين م�ضافا �إىل ذلك �إدراك ال�شخ�ص للرف�ض الوالدي من جانب الأم.هذه العوامل
معا ت�سمح لنا وبدرجة عالية من الثقة ب�أن نتوقع �أن ال�شخ�ص الذي تتجمع لديه �سوف يعاين
من ا�ضطرابات يف النطق والكالم.ومن هنا ف�إن نتائج الدرا�سة احلالية ت�ضع �أمام عيون الآباء
واملربني خططا وا�ضحة لوقاية �أبنائهم من ا�ضطرابات النطق والكالم التي لي�س لها �أ�سباب
ع�ضوية من خالل تخفيف القيود على الكالم ،وتوفري جو منا�سب من التقبل للطفل،وتدعيم
كفاءته يف احلوار والكالم بال تعنيف �أو نقد ي�شبه الذم ،وتقبل الطفل و�إ�شعاره بالدفء
والرعاية الكاملة له مبا يحرره من ال�شعور بالنبذ والإهمال.
�إن درا�سة خ�صائ�ص ال�شخ�صية املرتبطة باملخاوف املر�ضية له دور �إيجابي يف جمال التنب�ؤ
بها ،كما �أن خ�صائ�ص ال�شخ�صية تو�ضح الدور الفريد الذي متار�سه العوامل الذاتية يف اكت�ساب
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التو�صيات

يو�صي الباحث مبا ي�أتي
� -1أن يتم االهتمام بالدور الذي متار�سه �أ�ساليب املعاملة الوالدية يف تنمية �أو �إعاقة النمو
اللغوي و�سالمة النطق والكالم لدى الأبناء وذلك بعقد دورات تدريبية،للآباء والأمهات
لتدريبهم على التعامل مع �أبنائهم ومن ثم تقبلهم على نحو يدفع بالأبناء يف طريق النمو
اللغوي ال�سوي.
� -2أن يتم ت�ضمني برامج �إعداد املعلمني مقررات تتعلق بالك�شف عن ا�ضطرابات النمو
اللغوي والتي منها النطق والكالم وطرق التعامل معها فاملعلم هو الركن الأ�سا�سي يف مواجهة
كثري من اال�ضطرابات ك�شفا و�إر�شادا يف ظل انح�سار دور الأ�رسة.
� -3أن توىل الأن�شطة داخل املدر�سة العناية الواجبة ال �سيما جماعات اخلطابة والإن�شاد
والإذاعة املدر�سية و�أ ّال يتم اعتبارها كما مهمال وعبئا م�ضافا يتم الت�ضحية به عند �أول �أزمة
يف اجلدول الدرا�سي
� -4أن يتم تزويد �إدارة التوجيه والإر�شاد الطالبي باملقايي�س واالختبارات املقننة التي
ت�شخ�ص ا�ضطرابات النطق والكالم و�أن يتم تدريب املر�شدين الطالبيني يف امليدان عليها
لتوفري ت�شخي�ص دقيق ي�ساعد يف التدخل العالجي يف الوقت املنا�سب من خالل وحدات
التوجيه والإر�شاد املنت�رشة يف كل �أنحاء اململكة.
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تلك املخاوف مما ي�ساعد كثريا يف ا�ستباق الأحداث والتعامل املبكر مع ا�ضطرابات الكالم منذ
ظهور بوادرها بدال من تركها تتفاقم مع مرور الوقت وغياب الت�شخي�ص والتدخل الإر�شادي
�أوال والعالجي يف مرحلة تالية �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .ويرى )(Pineles et al., 2009
�أن حتليل االنحدار ك�أ�سلوب �إح�صائي تالفى الع�شوائية ،و�أخطاء معاجلة البيانات من خالل
�أ�ساليب االرتباط ونحوه التي تت�أثر بحجم العينة عند االحتكام مل�ستوى الداللة املقبول.
ومل تتح للباحث درا�سات �سابقة عنيت بالتنب�ؤ با�ضطرابات الكالم يف الثقافة العربية عموما
وال�سعودية خ�صو�صا حتى ميكن عر�ض نتائج الدرا�سة احلالية عليها،ولذا ف�إن الأمر مازال
يحتاج لدرا�سات �أخرى ت�سهم يف تو�ضيح ال�صورة فيما يتعلق بالقدرة التنب�ؤية للمتغريات
ال�شخ�صية فيما يتعلق با�ضطرابات النطق والكالم �سواء من خالل نف�س املتغريات مو�ضوع
الدرا�سة احلالية� ،أو متغريات �أخرى �شخ�صية.
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البحوث املقرتحة
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يقرتح الباحث ب�أن جترى درا�سات تتعلق مبا ي�أتي:
 -1درا�سة عالقة فهم وا�ستخدام رموز الكالم باعتباره نوعا من ا�ضطرابات النطق والكالم
ببع�ض متغريات ال�شخ�صية �إذ �أن الدرا�سة احلالية اقت�رصت على ثالثة �أنواع من ا�ضطرابات
النطق والكالم ومت �إرجاء النوع الرابع املذكور الحتياجه لدرا�سة م�ستقلة.
 -2درا�سة مدى فاعلية العالج املعريف ال�سلوكي يف عالج ا�ضطرابات النطق والكالم.
� -3أن جترى درا�سة للمقارنة بني الذكور والإناث يف املتغريات التي قامت عليها الدرا�سة
احلالية حيث مل يت�سن للباحث احلايل القيام ب�أخذ عينة من الإناث ل�صعوبات احل�صول عليها
حيث �إن مدار�س البنات لها �إدارات خا�صة و�إجراءات متعددة لي�ست مي�سورة على نحو ما
هو متاح يف مدار�س الذكور.
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