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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)

≈∏YCG ‘
(ÌcCÉÃ{
G hCGÚàaÉ°ùÃh
º°S 2.5) ,óMGh
á©°SGh¬Lh
m¢TGƒëHh
,z≥MÓŸGh
,∫hGó÷Gh
,äÉØ£à≤ŸGh
»°TGƒ◊G
∂dP
≈∏Y (A4)
¥Qh ≈∏Y
áYƒÑ£e
åëÑdG ,™LGôŸGh
øe ï°ùf,(¢ûeGƒ¡dG)
çÓK åMÉÑdG
Ωó≤j (1)
»ÑfÉL ≈∏Yh»°TGƒ◊G
πØ°SCGh
≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S 2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh.áëØ°üdG
,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG)

ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH
kÉ≤aôe kÉ»ÑfÉL
HÉ£N ≈∏Yh
åMÉÑdGπØ°SC
Ωó≤j
.áëØ°üdG
Gh (2)
.º«µëàdG
äGAGôLE
AÉ¡àfG≥Ñ°ùj
ÚM ¤E⁄G ¬°ùØf
âbƒdG
iôNCG á¡÷
ô°ûæ∏d
Ωó≤j kÉød
∂dòch
,iôNC
G äÉ¡L
‹EG (2)
ô°ûæ∏d
Ωó≤j
⁄h G.√ô°ûf
(¬¡HÉ°ûj
Ée hC‘
G) åëÑdG
¿CG ó«Øj
,åëÑdÉH
≤aôe
kÉHÉ£N
åMÉÑdG
Ωó≤j
.¬fCG É¬°ùØf
°ûH ” …òdG
Gh åëÑdG
«£N
åëÑdG
ÖMÉ°U
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤E
âbƒdGAGôLE
‘ ’iôNC
G á¡÷ º∏°ùJ
ô°ûæ∏dïjQÉàH
Ωó≤j kÉød
∂dòch
,iôNC
G äÉ¡Lº∏©j
‹EG (3)
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG
º°SGh
,åëÑdG
≈∏Y åëÑdG
¤hC’
G áëØ°üdG
¿CG º∏©j
Öéj (34)
.¬fCÉ°ûH
” …òdG
AGôLE¿GƒæY
’Gh åëÑdG
º∏°ùJ øe
ïjQÉàH
kÉ«£N
åëÑdG …ƒà–
ÖMÉ°U

á«∏ª©d
á∏eÉµdG
ájô°ùdGhCG ¿Éª°†dh
.(óLh ,åëÑdG
¿EG) ÊhÎµdE
’G ≈∏Y
ójÈdGåëÑdG
hCG ,¢ùcÉØdG
,∞JÉ¡dG …ƒà–
ºbQh ¿Gƒæ©dGh
,πª©dG á¡Lh
,ÚãMÉÑdG
,åMÉÑdG º°SGh
¿GƒæY
øe ¤hCºbQh
’G áëØ°üdG
¿CG Öéj (4)
.º¡àjƒgá∏eÉµdG
øY ∞°ûµJ
äGQÉ°TE
G ájCG hCG .(óLh
,åëÑdG¿EGÖ∏°U
‘ ’ÚãMÉÑdG
ΩóY Öéj
á«∏ª©d
ájô°ùdG
¿Éª°†dh
) ÊhÎµdE
G ójÈdG hCG ,åMÉÑdG
,¢ùcÉØdGº°SG
ºbQhôcP
,∞JÉ¡dG
ºbQh.º«µëàdG
¿Gƒæ©dGh
ôjƒ£J ‘øY
GƒªgÉ°S
ºgÒZ
¤EG É¡¡«LƒJ
‘ åMÉÑdG
ÖZôjº°SG
ôµ°T
ájCG ôcP
øµÁh
.º¡àjƒg
∞°ûµJø‡äGQÉ°TE
G ájChCGG hC,ÚªµÙG
G ,åëÑdG Ö∏°U
‘ ÚãMÉÑdG
hCG ,åMÉÑdG
ôcPäGQÉÑY
ΩóY Öéj
.º«µëàdG

.á∏≤à°ùe
‘ åëÑdG
ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T
äGQÉÑYábQh
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
Öéj (5)
.á∏≤à°ùe
ábQhËó≤J
‘ åëÑdG
.ÚãMÉÑdG
hCG åMÉÑdG
º°SG
ôcP ¿hóHh
∂dP G…ƒàëj
¿CG ≈∏Yá¨∏dÉH
,á∏≤à°ùe
áëØ°U
‘ Ëó≤J
πc ,áª∏c
(100)
OhóM
‘ ájõ«∏‚E
’G á¨∏dÉH
ôNBGhåëÑdG
,áª∏c ¿GƒæY
(75) ≈°übC
óëH á«Hô©dG
åëÑ∏d
m¢üî∏e
Öéj (5)

.≥MÓŸGh
’Gh ∫hGó÷Gh
™LGôŸG¿GƒæY
∂dP ‘
áëØ°U¿CG ÚKÓK
≈∏Y åëÑdG
ºéM ‘
ójõjπc
’CG ,áª∏c
≈YGôj (6)
.ÚãMÉÑdG ∫Éµ°TC
hCG åMÉÑdG
º°SG ôcP»°TGƒ◊Gh
¿hóHh åëÑdG
∂dPÉÃ…ƒàëj
≈∏Y ,á∏≤à°ùe
áëØ°U
øe á∏eÉc∫Éµ°TC
áî°ùf
¿CG åMÉÑdG
≈∏©a
,äÉfÉ«ÑdG
™ªL
G øeÚKÓK
ÉgÒZ≈∏Y
hCG ,áfÉÑà°SG
åMÉÑdGójõj
Ωóîà°SG
GPEG (67)
.≥MÓŸGh
’GhΩó≤j
∫hGó÷Gh
»°TGƒ◊Gh
™LGôŸG
∂dP ‘
ÉÃ äGhOC
áëØ°U
åëÑdG ºéM
’CG ≈YGôj
åëÑdG
‘ ÉgOhQh
” ób øµj
⁄ GPEΩóîà°SG
G IGOC’G ∂∏J
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a.¬≤MÓe
,äÉfÉ«ÑdGhCG™ªL
äGhOCÖ∏°U
G øe ÉgÒZ
hCG ,áfÉÑà°SG
åMÉÑdG
GPEG (7)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM
Üƒ°SÉMhCG ¢Uôb
åëÑdG
øe áî°ùf
H åMÉÑdG
.¬≤MÓe
åëÑdG≈∏Y
Ö∏°U
‘ ÉgOhQh
” ób∫É°SQE
øµj É⁄
GPEG IGOC’ó¡©àj
G ∂∏J (8)
ô°ûæ∏d
åëÑdG ó¡©àj
∫ƒÑbh (8)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe .á∏ÛG
áî°ùf‘∫É°SQE
ÉH åMÉÑdG
.á∏ÛG äÓ°SGôŸG
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مع �إطاللة هذا العدد وا�ستمرار �صدور جملتنا العلمية بانتظام ي�رشفنا �أن نكون �أحد امل�ساهمني
دور
يف بناء النه�ضة العلمية العربية ذات البعد احل�ضاري الذي من خالله تقدمت �أمم وكان لها ٌ
ال ي�ستهان به يف تنوير العقول الب�رشية ،وما كان ذلك ليحدث لوال الإميان الرا�سخ ب�أهمية
البحث العلمي ودوره يف تطوير ال�شعوب واملجتمعات .ومن منطلق هذا الإميان ا�ستمدت
دور متمي ٌز يف هذا الرفد الثقايف املميز.
جملتنا كل ما حتتاجه من دافعية وتط ّلع ليكون لها ٌ
ولكون جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ما زالت يف �سنواتها الأوىل فهي ت�سري بخطى حثيثة
واثقة جتعلها جديرة بتقدمي الأف�ضل من الإنتاج العلمي للباحثني واملتابعني .
ويف هذا العدد نقدم جمموعة من البحوث العلمية التي نرجو �أن تكون لها انعكا�سات
�إيجابية يف جمال البحث العلمي  ،فقد تنوعت البحوث من ناحية املجاالت التي تناولتها
والبيئات التي متت فيها فكانت الدرا�سة الأوىل عن تطوير معايري لتقومي منهجية البحث
الرتبوي ،والثانية عن فاعلية برنامج �إر�شادي �سلوكي معريف يف خف�ض قلق االمتحان لدى
عينة من طالبات الثانوية العامة مبحافظة رفح� .أما الدرا�سة الثالثة فبحثت يف بناء �أداة لقيا�س
درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية .وبحثت الدرا�سة الرابعة �أثر ا�ستخدام
الأن�شطة الإثرائية يف تنمية التفكري الإبداعي لدى التالميذ املوهوبني يف مادة الريا�ضيات
باملدار�س احلكومية مبدينة مكة املكرمة .وتناولت الدرا�سة اخلام�سة درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية� .أما الدرا�سة ال�ساد�سة فكانت عن
فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء لتح�سني التفاعل االجتماعي بني
التلميذات املدجمات يف املدار�س احلكومية مبملكة البحرين .وكانت الدرا�سة ال�سابعة عن �أثر
امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية متعددة الو�سائط يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطالبات،
فيما تناولت الدرا�سة الثامنة مو�ضوع تطور الكفاية الوالدية عرب الأجيال كما يدركها طلبة
اجلامعة يف �آبائهم والآباء يف �أنف�سهم .وكانت الدرا�سة التا�سعة بعنوان «ثقافة احلا�سوب لدى
معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س» ،يف حني كانت
الدرا�سة العا�رشة عن الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،
وبحثت الدرا�سة احلادية ع�رشة �أثر برنامج تعديل �سلوك مقرتح يف خف�ض �أمناط �سلوكية لدى
�أطفال التوحد.
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وبهذه الباقة املتميزة من الدرا�سات العلمية ن�أمل �أن نكون قد وافينا قراءنا مبا ت�صبو �إليه
�أنف�سهم من تطلعات علمية تنري دربهم املعريف ونتوجه يف هذا املقام بال�شكر والتقدير لكل
من �ساهم يف �صدور هذا العدد يف وقته املنا�سب وال�شكر مو�صول لكل قرائنا الأعزاء.

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

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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الباب الأول
البحوث العلمية باللغة العربية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي
د .نعمان حممد �صالح املو�سوي
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب – جامعة البحرين

د .نعمان املو�سوي

تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي
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تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي
د .نعمان حممد �صالح املو�سوي
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب – جامعة البحرين
امللخ�ص
ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية بناء معايري لتقومي املنهجية املتبعة يف �إعداد البحث
الرتبوي ،وبناء م� ِرّؤ�شات �أدائية لكل منها ،ولتحقيق هذا الهدف ،قام الباحث مبراجعة
الدرا�سات ال�سابقة ،وفح�ص مراجع البحث العلمي ،و�أدلة حتكيم البحوث الرتبوية ،بهدف
تكوين خلفية عامة ب�ش�أن املعايري امل�ستخدمة يف الأدب الرتبوي لتقومي منهجية البحث.
طور الباحث قائم ًة مبعايري تقومي منهجية البحث الرتبوي ،وذلك �ضمن
ً
وبناء على ذلكّ ،
خم�سة جماالت �أ�سا�سية ،وهي :م�شكلة البحث و�أهدافه ،واملقاربة والدرا�سات ال�سابقة،
ت�ضمنت
و�إجراءات البحث ،وعر�ض النتائج ومناق�شتها ،واملقرتحات والتو�صيات ،حيث
ّ
القائمة ( )25م�ؤ�رشاً �أدائي ًا ميكن من خاللها احلكم على درجة حت ّقق املعايري املذكورة يف
البحث الرتبوي؛ كما مت التح ّقق من �صدق القائمة وثباتها بالطرق املنا�سبة.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحث بتوظيف املعايري املع ّدة يف الدرا�سة احلالية
عند تقومي البحوث الرتبوية املقدمة للن�رش يف املجالت الأكادميية ،وذلك بهدف �ضمان
م�صداقية �أكرب لنتائج العمل البحثي ،ورفع م�ستوى جودة البحوث يف جماالت العلوم
الرتبوية والنف�سية والإن�سانية.
الكلمات املفتاحية :املعيار ،البحث الرتبوي ،منهجية البحث ،معايري تقومي املنهجية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/3/17 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/7/22 :م
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Setting Standards to Evaluate the Quality of
Methodology of Educational Research

Nu’man M. Al-Musawi
Faculty of arts
University of Bahrain

Abstract
The purpose of this study was to develop standards intended to assess the
quality of methodology of educational research as well as to construct performance indicators related to each standard.
To achieve this goal, the author reviewed the previous educational literature,
the main references of educational research and the guidelines for assessing
research papers submitted to refereed periodicals, so as to build a background
on the criteria used to evaluate research methodology.
Based on this understanding, an inventory including five standards was designed to measure the level of quality of research methodology within (25)
performance indicators. The developed standards in this study were: Research
problem and purpose; Theoretical approach and previous research studies;
Procedures; Presentation and discussion of research results; and Suggestions
and recommendations.
Consequently, the author recommends utilizing these standards for the assessment of educational research articles submitted for publication in academic journals so as to enhance the quality of research in education.
Key words: standard, educational research, methodology, standards for evaluating
the methodology of educational research.
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تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي
د .نعمان حممد �صالح املو�سوي
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب – جامعة البحرين

املقدمة

ُي َع ّد البحث العلمي �أحد الأركان الأ�سا�سية التي ِّ
ت�شكل دعامة ن�شاط اجلامعة ك�إحدى
ّ
يحتل مرتبة و�سيطة ومهمة بني الركنني الآخرين :التدري�س
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،حيث
وخدمة املجتمع ،فتح�سني التدري�س يتطلب مزيداً من البحوث امليدانية بهدف �إنتاج
قاعدة املعرفة ،وحت�سني م�ستوى الأداء الأكادميي ،ورفع مكانة اجلامعة وت�أثريها يف املجتمع
).(Braimoh & Alade, 2005
�إن �أحد املظاهر الرئي�سة خلدمة املجتمع املحلي يتج�سد يف تعرف م�شكالته ،والك�شف
عن الو�سائل الكفيلة بحلها ،ولهذا الغر�ض ،تربز ثمة حاجة «لعملية منظمة للتو�صل �إىل
حلول مل�شكالت� ،أو �إجابات عن ت�سا�ؤالت ،تُ�ستخدم فيها �أ�ساليب يف اال�ستق�صاء واملالحظة
مقبولة ومتعارف عليها بني الباحثني يف جمال معينّ  ،وميكن �أن ت�ؤ ِّدي �إىل معرفة جديدة»،
وهذا هو جوهر البحث العلمي يف �أب�سط تعريفاته املتداولة (الكيالين وال�رشيفني.)2005 ،
�إن �أحد الدعائم الأ�سا�سية للبحث الرتبوي ،ك�أحد �أ�شكال البحث العلمي ،يتمثل يف
اختيار املنهجية )� (Methodologyأو املنهج  /الأ�سلوب ) (Methodال�سليم الذي ُيفرت�ض �أن
ُيتبع يف درا�سة امل�شكلة �أو الظاهرة الرتبوية قيد البحث .غري �أن م�صطلحات مثل “ :املنهجية”
و “املنهج” يتم تداولها يف الأدب الرتبوي العربي ب�صورة متفاوتة ،و�أحيان ًا بدون ا�ستيعاب
مدلوالتها الدقيقة يف �سياق البحث ،فاملنهجية ،على حد تعريف وهبة ( )1998هي:
“النظام الفكري الذي تُدار مبوجبه عمليات البحث املختلفة ،والدينامية التي تتفاعل مبوجبها
�أو من خاللها مكونات �سريورة البحث املختلفة” .و ُيق�صد هنا بالنظام الفكري ال�صيغة التي
متتزج فيها قناعات الباحث الفل�سفية مع مبادئه الأخالقية وخياراته الفكرية وخلفيته الثقافية.
�أما �أهم العنا�رص املكونة ل�سريورة البحث فهي :املقاربة ،والأداة ،ومادة البحث ،والعينة،
يت�صور ُمعال (� )2000أن منهجية البحث هي
وامل�ؤ�رشات ،وطريقة التحليل ،وغريها ،بينما
ّ
وتقدم
“طريقة منظمة تنطوي على �سل�سلة من الإجراءات املعيارية التي ت�ضبط �إيقاع البحثِّ ،
التحيز” ،يف حني يرى املهدي (� )2007أن
احلقائق ب�أ�سلوب علمي مو�ضوعي بعيداً عن
ّ
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توجهات بحثية،
املنهجية م�صطلح “يعك�س فن التنظيم ال�صحيح ل�سل�سلة من الأفكار وفق ّ
وت�صوراته ،من �أجل الك�شف عن احلقيقة”.
تعك�س قيم الباحث
ّ
�أما م�صطلح “ منهج البحث” ،الأكرث تداو ًال يف البحوث املن�شورة يف الدوريات الرتبوية
املخت�صة ،فريتبط بالأ�سلوب العلمي الذي يختاره الباحث ب�شكل هادف ومنظم ملواجهة
امل�شكلة املطروحة ،بق�صد �إيجاد احللول املمكنة لها يف �إطار ظروف البحث ،ومعطياته،
ومتطلباته� ،أي �إنَّ املنهج هو “ ما يتخذه الباحث من �إجراءات و� ّآليات وطرق ،وما ي�ستخدمه
من �أدوات ت�ساعده يف الو�صول �إىل احلقائق بطريق ٍة مو�ضوعي ٍة قدر الإمكان ،بحيث يعني
هذا �أنه �إذا ا�ستخدم باحث �آخر اخلطوات والأدوات نف�سها ميكنه �أن ي�صل �إىل النتائج نف�سها
تقريب ًا” (ر�ضوان.)2001 ،
م�صطلحي “املنهجية” و “املنهج” كما يلي:
ومن هنا ميكن تلخي�ص الفروق الأ�سا�سية بني
ّ
يحدد
�أو ًال  -ي�شري م�صطلح «املنهجية» �إىل القناعات الفكرية واملعرفية للباحث� ،أي �إنه ِّ
طبيعة املدر�سة الفكرية التي ينتمي �إليها الباحث ،ومن ثم املقاربة التي ُبني على �أ�سا�سها
البحث الرتبوي ،ويف املقابل ،ي�شري م�صطلح «منهج البحث» �إىل الطريقة التي مت مبوجبها
حتديد امل�شكلة قيد البحث ،وو�ضع الفرو�ض ،واختيار الإجراءات ،و�صو ًال �إىل طرح احللول
املقرتحة للم�شكلة.
يحدد الباحث �سلف ًا ما �إذا كان منهجه و�صفي ًا
ثاني ًا -يف البحوث الرتبوية ب�شكل خا�صِّ ،
�أم جتريبي ًا قبل ال�رشوع يف �إجراءات الدرا�سة ،وهذا التحديد ين�سحب على طريقة اختيار
العينة ،و�أ�سلوب معاجلة البيانات ،وحتليلها ،وتف�سري النتائج .ومع �أنه يف غالبية البحوث
الرتبوية ،مثلما �سيت�ضح الحق ًا ،ي�أنف الباحثون عن ك�شف توجهاتهم الفكرية ،ووالءاتهم
وخلفياتهم املعرفية ،م�ستندين �إىل عدم وجود حاجة لذلك� ،إال �أن القراءة املت�أنية للأبحاث
الرتبوية املن�شورة يف الدوريات العربية ميكن �أن ت�ساعد على ا�ست�شفاف طبيعة املنهجية املتبعة
فيها ب�شكل ّ
مبطن .ففي معظم تلك الأبحاث يتم ا�ستخدام «اللغة الإح�صائية والإجراءات
التجريبية يف قبول �أي نظرية �أو ممار�سة تربوية» (الفرحان ،)1999 ،وهذا هو مفهوم الرتبية
يف الفل�سفة الو�ضعية املنطقية ) ،(Logical Positivismوهو جوهر املمار�سة الفعلية ال�سائدة
يف البحث الرتبوي املعا�رص.
ثالث ًاُ -ت َع ُّد املنهجية حجر الأ�سا�س جلميع املمار�سات البحثية الالحقة ،علم ًا ب�أنه ال توجد
منهجية منوذجية واحدة جاهزة حتتكر �إنتاج العلم واملعرفة ،بل يتعاظم امليل لدى الرتبويني
واملخت�صني �إىل البحث عن بدائل و�سيناريوهات منهجية جديدة ت�ستل قيمتها العلمية
وفاعليتها من وظيفة عنا�رصها الداخلية وات�ساقها مع الهدف من البحث ،ومع درجة مطواعية
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مادة البحث (وهبة� ،)1998 ،إذ تتوافر العديد من املقاربات الفكرية التي ي�ستطيع الباحث
�أن ي�ستعري منها النظام املعريف الذي �سوف ي�ستخدمه يف فهم بيانات بحثه ،وحتليلها وت�أويلها
(علبي.)1996 ،
ُ
املكونات  /العنا�رص الرئي�سة للبحث الرتبوي،
رابع ًا -مل يتم التعاطي مع منهجية البحث ك�أحد ِّ
ومت االكتفاء مبنهج البحث بدي ً
ال عنها ،وي�صح هذا القول على البحوث العربية والأجنبية على
حدٍ �سواءٍ ،والدليل على ذلك هو عدم ت�ضمني معيار املنهجية �ضمن معايري البحث العلمي
ّ
املحكمة ،لقبول الأبحاث �أو
اجليد� ،أي �ضمن املعايري املعتمدة يف �أد ّلة املجالت الرتبوية
ِّ
رف�ضها .كما �أن مفهوم املنهجية يتطابق �أحيان ًا مع مفهوم الطريقة (كاميك ،روو�س ويارديل،
.)2007
والنجار )2003 ،املعيار ب�أنه
عرف معجم امل�صطلحات الرتبوية والنف�سية (�شحاتة
ّ
لقد ّ
عرف الدريج ()2007
«مقيا�س خارجي للحكم على الأ�شياء �أو لتقدير ّ
�صحتها» ،بينما ّ
املعايري ب�أنها «م�ؤ�شرِّ ات رمزية تُ�صاغ يف موا�صفات حتدد ال�صورة املثلى التي ينبغي �أن تتوفّر
لدى التلميذ الذي تُو�ضع له املعايري �أو التي ن�سعى �إىل حتقيقها ،وهي مناذج و�أدوات للقيا�س يتم
االتفاق عليها حملي ًا وعاملي ًا وحتديدها للو�صول �إىل ر�ؤية وا�ضحة ملدخالت النظام التعليمي».
ويً�صاغ املعيار يف عبارات ت�شري �إىل ا ّ
حلد الأدنى من الكفايات �أو املهارات املطلوب حتقيقها
ّ
كمحكات تقوم على �أ�سا�سها عنا�رص املنظومة الرتبوية.
لغر�ض معني ،لذا يتم توظيف املعايري
غري �أنه ينبغي الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح املعيار ) (Standardقد يعني �أ�شياء خمتلفة بح�سب
ال�سياق ،فقد ُيق�صد به م�ستوى الإتقان املن�شود �أي املحك ) ،(Criteriaمثلما يعني تطوير
املعايري )“ (Standard Settingحتديد واحدة �أو �أكرث من درجات القطع )(Cut Scores
على مقيا�س الدرجات ،التي بدورها مت ِّثل م�ستويات متفاوتة من �إتقان املحتوى ،م�شفوع ًا
حمدد للأداء بنا ًء على الدرجة امل�ستخرجة” )(Wiliam, 1996؛ ويف �سياق �آخر يق�صد
بتف�سري ّ
معينة من الدرجات اخلام بحيث
باملعايري “ جمموعة من الدرجات امل�ش ّتقة بطرق �إح�صائية ّ
ت�أخذ باالعتبار توزيع الدرجات اخلام امل�ستمدة من تطبيق االختبار على عينة ع�شوائية ممثلة
الم .)2002 ،وهذه التعريفات ِّ
للمجتمع امل�ستهدف” (ع ّ
الكمي ،ولي�س
تركز على اجلانب ِّ
النوعي ،لبناء املعايري� ،إذ تقت�رص على تعيني درجة القطع �أي درجة النجاح/الإتقان (Wang,
).Pan & Austin, 2003
ويجادل بوفام (� ،)2005أحد �أبرز املخ ّت�صني يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي� ،أن
والتفوق ،حيث �إنّ املع ِّلم “ي�ستطيع �أن ينام وهو
م�صطلح املعيار يرتبط دائم ًا مبرتبة ال�رشف
ّ
طبق املعايري العالية” ،علم ًا ب�أن املعايري والأهداف الرتبوية ت�صفان ،على
مرتاح ال�ضمري �إذا ما ّ
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حدٍ �سواء ،املعلومات واملهارات التي نريد من الطلبة حتقيقها من خالل عملية التدري�س؛
ومن هذا املنطلق ظهرت يف حقبة الت�سعينيات من القرن املا�ضي حركة التقومي القائم على
�شددت على �أهمية و�صول
املعايري ) ،(Standard-based Classroom Assessmentالتي ّ
حمددة� ،إذ ي�شري م�صطلح معايري الأداء )� (Performance Standardsإىل
الطلبة مل�ستويات �أداء ّ
“م�ستوى الكفاءة التي يجب �أن يربزه الطالب كتعبري عن مدى جودة حتقيقه ملعايري املحتوى”
).(McMillan, 2007
جمرد ن�شاط عابر يحفِّزه الف�ضول املعريف للباحث ،بل هو عملية
�إن و�ضع املعايري لي�س ّ
وتت�ضمن احلوار واملناق�شة والت�شاور
منهجية م�ضنية ت�ستند �إىل الدرا�سة والتجريب والتعديل،
ّ
واملخت�صني ،حيث ميكن اعتبارها مبثابة “عمل قومي نابع بالأ�سا�س الأول
بني الرتبويني
ِّ
من الواقع ،ومواكب لظروفه ،ومن �أجل تطويره وحت�سينه يف نف�س الوقت” (البيالوي،
 .)2006و�ضمن هذا ال�سياق ،ي�شري هريمان )� (Herman, 2009إىل �أن تطوير املعايري
الأكادميية يجب �أن يقوم على �أ�سا�س �أف�ضل الدرو�س امل�ستقاة من املمار�سة العملية ،والأمثلة
امل�ستمدة من منهجية البناء ،كما �أن هناك حاجة �إىل الت� ّأكد من درجة �صدق املعايري
احلديثة
ّ
املطورة ،مما ي�ستدعي جمع الأدلة الالزمة للتحقّق من مدى ا�ستيفاء املعايري اجلديدة للأغرا�ض
ّ
التي ُبنيت من �أجلها.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن عملية بناء املعايري يجب �أن ت�ستند �إىل منهجية علمية وعمل
جماعي وتعاوين ،حيث ي�شكل احلوار واملناق�شة والع�صف الذهني مدخ ً
للتو�صل �إىل
ال رئي�س ًا
ّ
واملخت�صني والعاملني بامليدان � ّآليات
بدائل و�أفكاراً جديدة ،وميثل الت�شاور مع اخلرباء الرتبويني
ّ
التو�صل �إليه من معايري وم�ؤ�شرِّ ات
�رضورية للتحقق من ال�صدق الداخلي واخلارجي ملا يتم
ّ
مرتبطة بها (البيالوي2006 ،؛ ال�ضبع ،)2006 ،وذلك عن طريق ا�ستخدام اال�ستبانات
واملقايي�س ) ،(Coklar & Odabasi, 2009وتوظيف طريقة دلفي )(Delphi Method
بهدف جمع �أحكام اخلرباء واملخت�صني ،وحت�سينها ،وذلك بتقدمي التغذية الراجعة ب�ش�أنها يف
اجلوالت التالية ).(Dukes, 2006
وتقرتح بليك ) (Plake, 2008اخلطوات الآتية لبناء املعايري )1( :حتديد الهدف من و�ضع
املعايري ( )2ت�سمية �أع�ضاء فريق امل�شاركني يف حتكيم املعايري ( )3اختيار الطريقة املنا�سبة لو�ضع
التقديرات اخلا�صة باملعيار ( )4تدريب امل�شاركني وت�أهيلهم ( )5و�ضع التقديرات للمعايري
املقرتحة ( )6تقومي املعايري امل�ستخرجة للتحقق من �صدق �إجراءات البناء.
تعرف معايري تقومي املنهجية
وقد اطلع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة ،بهدف ّ
املبي ّنة فيها ،وعرث على بع�ض املعايري ،حيث �أورد وهبة ( )1998مث ً
ال ،ثالثة معايري يمُ كن
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ا�ستخدامها لتقومي منهجية البحث ،وهي )1( :املقاربة املعرفية :و ُيق�صد بها اخللفية الفكرية
التي ي�ستعري منها الباحث النظام املعريف  /النظري الذي �سوف ي�ستخدمه يف ا�ستيعاب البيانات
املتجمعة لديه ،وتف�سريها ( )2املادة املبحوثة :تخ�ضع املادة قيد الدرا�سة لت�أثري متغريات عديدة،
مما يتطلب عدم اجنراف الباحث �إىل اختيار املادة التي ت�صلح لتطبيق �إجراءات جمتز�أة عليها،
واخلروج بنتائج غري موثوقة ،كما هو احلال عند اعتماده على اال�ستبانة وحدها دون غريها
لتف�سري الظاهرة الرتبوية ( )3الأداة والتقنية :فالأداة و�سيلة جلمع املعطيات اخلام ال�رضورية،
مثل :اال�ستبانة واالختبار واملقابلة؛ �أما التقنية فهي جمموعة اخلطوات التي يتبعها الباحث يف
معاجلة املعلومات اخلام بق�صد حت�ضريها لت�صبح معلومات قابلة لال�ستثمار ،ومن �ضمنها مث ً
ال:
تقنية حتليل املحتوى �أو التقنيات الإح�صائية ،علم ًا ب�أن طبيعة املو�ضوع هي التي تفر�ض الأداة
املنا�سبة لبحثه.
ويعتقد ُمعال (� )2001أن �أهم الأ�س�س واملعايري التي تقوم عليها املنهجية العلمية يف البحث
هي :التحديد الوا�ضح مل�شكلة البحث ،ووجود فرو�ض منطقية قابلة لالختبار ،والقيا�س
للمتغيات حمل البحث ،واالختيار الدقيق لعينة البحث ،واالختبار ال�صحيح لفرو�ض
الدقيق
ِ رّ
البحث ،وا�ستخال�ص وحتليل النتائج .وعلى هذا الأ�سا�سّ � ،أعد الباحث �أدا ًة تت�ألّف من ()20
عبار ًة �إيجابي ًة لقيا�س املنهجية العلمية للبحوث الت�سويقية املقدمة للن�رش يف الدوريات العربية
ّ
املحكمة ،حيث �أبرزت الدرا�سة بع�ض جوانب ال�ضعف يف منهجية البحوث العلمية ،ومنها
التوجه
�أ�ساليب التحليل الإح�صائي للبيانات ،واملقايي�س والعينة ،مما ي�ؤ ِ ّثر يف �صدقها .و�ضمن
ّ
تقيد الباحثني باملعايري
ذاتهّ � ،أعد التخيفي ( )2004ا�ستبان ًة من (� )17س�ؤا ًال لتقييم مدى ّ
ّ
املحكمة ،ووجد
املفرت�ض اتباعها عند اختيار العينة للأبحاث املن�شورة يف الدوريات الإدارية
�أن الباحثني مل ّ
يتمكنوا من حتقيق اجلودة املطلوبة يف اختيار املنهج ال�سليم للمعاينة الذي
ي�سمح بالتغطية الكاملة ملجتمع الدرا�سة.
ويف درا�سة ذات �صلة ،قامت كل من هات�شن�سون و لوفيل (Hutchinson & Lovell,
 (2004بتوظيف تقنية حتليل امل�ضمون بهدف مراجعة املقاربات التحليلية للأبحاث املن�شورة
يف ثالث جمالت جامعية حمكمة وذلك خالل فرتة خم�س �سنوات (2000 – 1996م) ،ومن
ثم حتديد �أوجه االختالف بني هذه الدوريات من ناحية املقاربات الفكرية وم�ستوى تطور
املنهجية البحثية يف كل منها ،ولغر�ض تقومي الأبحاث املن�شورة ،مت ت�صميم ا�ستمارة ترميز
ت�ضمنت اجلوانب الآتية :البيانات اخلا�صة بالبحث ,الت�صميم البحثي,
)ّ (Coding Form
طرق جمع البيانات� ,أنواع التحليالت الإح�صائية ,درجة جودة املعلومات اخلا�صة بالعينة
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وعمليات القيا�س ،حيث مت التحقق من توافر هذه العنا�رص يف الأبحاث قيد التقومي ,وقد تبينّ
�أن معظم الدرا�سات املن�شورة يف الدوريات املحكمة قيد املراجعة تعالج البيانات ب�أ�ساليب
�إح�صائية متقدمة ،لكن غالبيتها ت�ستخدم تقنيات البحث الكمي .غري �أن هذه النتيجة تتعار�ض
مع اال�ستنتاج الذي تو�صل �إليه �سابق ًُا الباحثان �إملور و وويهلك (Elmore & Woehlke,
) 1998بوجود زيادة م�ضطردة يف ا�ستخدام طرق البحث النوعية يف الدرا�سات الرتبوية يف
ال�سنوات الع�رشين الأخرية؛ �أما بالن�سبة للمنهجية ،فقد �أبرزت الدرا�سة مهارات منهجية عالية
حتدد ماهية املقاربات
معدي الأبحاث التي مت فح�صها يف املجالت ،غري �أن الدرا�سة مل ِ ّ
لدى ِ ّ
امل�ستخدمة ،وما �إذا كانت تلك املقاربات مالءمة ملو�ضوع البحث و�أهدافه.
و�ضمن ال�سياق ذاته ،قام تايت ) (Tight, 2004مبراجعة (� )406أبحاث ُن�رشت يف العام
2000م يف ( )17دورية تربوية �أكادميية حمكمة يف جمال التعليم العايل ،وذلك بهدف حتديد
الإطار النظري املعتمد يف كل من تلك الدرا�سات .وقد وجد الباحث �أن معظم الباحثني
يتلم�سوا احلاجة �إىل تبني �إطار نظري
الذين خ�ضعت درا�ساتهم ملجهر التحليل النقدي مل ّ
وا�ضح املعامل ،و�أنهم اعتمدوا �إطاراً مفاهيمي ًا مل يقوموا با�شتقاقه من النظريات الرتبوية بل من
املواد االجتماعية� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الباحث مل يعرث حتى على درا�سة واحدة خا�ضت بعمق
يف اجلوانب النظرية للبحث ،وذلك بنا ًء على �أفكار ور�ؤى متباينة م�ستقاة من مدار�س فكرية
�أو تربوية معتمدة .ومن ذلك ا�ستنتج الباحث �أن البحث يف جمال التعليم العايل ال ميثل جماعة
العملية ) ،(Communities of Practiceوال
واحدة ،بل جماعات ت�شتغل باملمار�سة البحثية
ّ
حمددة.
توجهات فكرية ّ
حتمل �أية ّ
ولغر�ض فرز معايري تقومي املنهجية املتبعة عند �إجراء البحوث اجلامعية� ،سعى الباحثان
�ستايرر و �أنتونيو )� (Stierer & Antoniou, 2004إىل متييز ال�سمات الآتية ملنهجية البحث:
� -1أهداف البحث :وميكن تعرفها من خالل طرح الأ�سئلة الآتية:
ما مربرات �إجراء البحث؟ ما الذي ي�سعى البحث للك�شف عنه؟ ما الأهداف التي و�ضعها
الباحثون ن�صب �أعينهم عند تنفيذ هذا البحث؟ ما الأ�سئلة املطروحة على ب�ساط البحث؟ ما
الدور التي ت�ضطلع به النظرية يف كيفية �صياغة �أهداف البحث؟ ما اال�ستخدامات املحتملة
للبحث؟ �إلخ.
 -2بيئة البحث وظروف �إجرائه :متى و�أين مت �إجراء البحث؟ ما ظروف امل�ؤ�س�سة التي مت فيها
املقرر الذي مت فيه تنفيذ البحث؟ �إلخ.
�إجراء البحث؟ كيف مت متويل البحث؟ ما �أو�ضاع ّ
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 -3القيم واالفرتا�ضات التي ُبني على �أ�سا�سها البحث:
ما القيم واالفرتا�ضات الرتبوية  -الظاهرة وامل�سترتة  -التي �شكلت الأ�سا�س الفكري
للبحث؟
� -4أ�ساليب  /منهجيات البحث :كيف �أُجري البحث؟ ما هي املقاربات العملية التي
ا�س ُتخدمت يف جمع البيانات وحتليلها وعر�ض النتائج؟ وعلى �أي �أ�سا�س مت اختيار املقاربات
املذكورة؟ �إلخ.
� -5إطار البحث (النظري ،التحليلي ،االب�ستمولوجي):
ما النماذج واملفاهيم والقيم الثقافية  -املعلنة واخلفية  -التي ا�س ُتخدمت لتحديد موقع
(مكانة) البحث ،وتربير القيام به ،ومناق�شة �أهميته؟ ما �أدوات التحليل امل�ستخدمة جلعل
البيانات ذات معنى؟
عرف الباحث مفهوم «الرتبية»؟ هل ناق�ش بحثه ب�شكل وا�ضح كبحث يتعلق
كيف ّ
بالق�ضايا الرتبوية؟ وهل اختلفت تلك املناق�شة بح�سب طبيعة املادة الدرا�سية قيد البحث؟.
هل مت دعم الإطار يف الأ�سا�س مبتطلبات امليدان العملي �أو باملتطلبات النظرية/املفاهيمية؟
من قام ب�إجراء البحث؟ ماذا كانت مكانته يف بيئة البحث؟ ماذا
 -6الأدوار والعالقاتّ :
بامل�ستخدمني (بك�رس الدال) املحتملني
كانت طبيعة عالقته ب�أفراد العينة؟ ماذا كانت عالقته
ِ
للبحث؟.
 -7امل�سائل املنهجية :هل �سعى الباحث لو�صف مواقفه  /توجهاته املنهجية؟ هل تت�ضمن
مناق�شة نتائج وتطبيقات البحث �إ�سهام ًا يف التطوير الالحق ملنهجية البحث الرتبوي؟
 -8التطبيقات والنتائج :كيف تدعم النظرية �أ�سلوب طرح تطبيقات البحث املحتملة؟؛
هل تت�ضمن نتائج البحث تطبيقات خا�صة بتطوير النظرية الرتبوية؟ ما التطبيقات املحتملة
للبحث؟ �إلخ.
 -9االعتبارات الأخالقية :هل ثمة اهتمام �رصيح بامل�سائل الأخالقية؟؛ كيف �شارك الطلبة
يف عمليات البحث؟ كيف تُ�ستخدم نتائج البحث؟؛ كيف مت مراعاة خ�صو�صية �أفراد العينة
البحثية؟.
ومن ناحي ٍة �أخرى ،ويف �سياق تقييمه للتقارير البحثية للطلبة املع ِ ّلمني ،اقرتح �سوزبلري
)� (Sozbilir, 2007أن يتم طرح الت�سا�ؤالت الآتية يف �إطار تقومي منهجية البحث الرتبوي:
ما هو املنهج البحثي الذي مت ا�ستخدامه يف الدرا�سة؟ هل مت �رشح نواحي القوة وال�ضعف
للمناهج امل�ستخدمة؟ هل مت �رشح طريقة جمع بيانات الدرا�سة و�إعداد �أدواتها واختيار العينة؟
�إلخ.
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كل من
وبتحليل معايري املنهجية لدى الباحثينّ  ،ميكن مالحظة �أن مفهوم املنهجية لدى ٍ
�ستايرر و �أنتونيو يت�ضمن قائم ًة عري�ض ًة من املجاالت املرتبطة بالبحث الرتبوي املعا�رص،
ِّ
(املحكم) تقوميها� ،أي التحقّق من مدى توفّرها
والتي� ،أي املجاالت ،ي�صعب على الباحث
كيفية ا�ستخدام نتائج البحث ،وما �إذا كان
يف البحث ،كاالعتبارات الأخالقية التي تتناول ّ
كخ�صو�صية �أفراد العينة ،والتي عاد ًة ما يتم �ضمانها
هناك اهتمام وا�ضح بامل�سائل الأخالقية،
ّ
يف البحوث الرتبوية عن طريق لفت نظر امل�شاركني يف البحث �إليها �ضمن التعليمات اخلا�صة
بتطبيق �أدواته .ويف املقابل ،اقت�رص مفهوم “املنهجية” لدى �سوزبلري على الإجراءات العملية
الختيار املنهج ،وتربير هذا االختيار ،و�رشح طريقة جمع البيانات ،واختيار العينة ،وبناء
الأدوات وت�صديقها.
و ُيالحظ �أي�ض ًا الت�شديد يف معايري الدرا�سات الأجنبية على القيم واالفرتا�ضات الرتبوية
والنماذج واملفاهيم والقيم الثقافية ،الظاهرة واخلفية منها ،والتي �شكلت الأ�سا�س الفكري
للبحث ،وا�س ُتخدمت لتحديد مكانة البحث ،وتربير القيام به ،ومناق�شة �أهميته ،غري �أن هذه
تتطرق �إىل املقاربات الرتبوية والتوجهات الفكرية التي يتب ّناها الباحث نف�سه،
املعايري ال
ّ
وتنعك�س يف ر�ؤاه ال�شخ�صية ،وطريقة اختياره ملو�ضوع البحث ،واملنهجية العامة التي اتبعها
لتنفيذه يف الواقع.
ومن خالل مراجعة النماذج العملية امللمو�سة ملعايري املنهجية الواردة يف الأدب الرتبوي،
يتبينّ الت�شديد على دور النظرية الرتبوية يف �صياغة �أهداف البحث ،ودعمها لأ�سلوب طرح
يف�س طغيان
تطبيقات البحث املحتملة ،وكذلك على �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة ،مما ِ رّ
الكمي التقليدي ،و�ضعف االجتاه نحو �إجراء البحوث الكيفية (النوعية) يف احلقل
املنهج ِ ّ
الرتبوي والنف�سي.
ويت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أن ثمة اهتمام متزايد برفد الأبحاث العلمية املن�شورة يف
املجالت الرتبوية والنف�سية ب�أطر نظرية وا�ضحة تك�شف توجهات الباحث الفكرية� ،إال �أن
م�صطلحي
املنهجية مل تربز بعد كعن�رص م�ستقل يف البحث الرتبوي ،وذلك ب�سبب اخللط بني
ّ
“املنهجية” و “املنهج”  ،وغياب معايري تقومي املنهجية ،مما حفّز الباحث على �صياغة م�شكلة
الدرا�سة احلالية.

23

تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي

24

د .نعمان املو�سوي

هدف الدرا�سة

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

يف �ضوء ما �سبق ،ت�ستهدف هذه الدرا�سة تطوير معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي،
وو�ضع م�ؤ�رشات �أدائية منا�سبة لتقدير كل منها.

�أ�سئلة الدرا�سة

ميكن �صياغة امل�شكلة يف الت�سا�ؤلني الآتيني:
 -1ما املعايري املقرتحة لتقومي منهجية البحث الرتبوي بنتيجة ا�ستقراء الأدب ال�سابق؟
املطورة يف الدرا�سة الراهنة؟
 -2ما دالالت �صدق وثبات قائمة معايري تقومي املنهجية ّ

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية املعايري امل�صاغة يف الدرا�سة احلالية يف م�ساعدة الباحثني و�أع�ضاء هيئات
التحرير يف الدوريات الرتبوية العربية على تقييم البحث الرتبوي ب�صورة �شاملة ،ال من منظور
�سالمة الإجراءات البحثية فح�سب ،بل من زاوية �صحة املقاربة الفكرية املعتمدة ،وحتديد
ما �إذا كانت املقاربة امل�ستخدمة ت�ستطيع �أن تف�رس امل�شكلة املطروحة ب�صورة خا�صة ،وما �إذا
انعك�ست هذه املقاربة يف مراجعة الأدب ال�سابق ،وحتديد عينة البحث و�إجراءاته ،ومناق�شة
النتائج ).(Yates, 2005
توجه املراجع البارزة يف البحث الرتبوي
كما تظهر �أهمية تلك املعايري بالنظر �إىل عدم ّ
) (Fraenkel, 2009; Johnson, 2008ل�صياغة معايري لتقومي منهجية البحث الرتبوي ،واالكتفاء
بعر�ض معايري عامة لتقييم البحث ،لذا ت�صبو هذه الدرا�سة �إىل ت�أطري عنا�رص الإطار النظري يف
الأبحاث الرتبوية يف �صورة معايري لتقييم املنهجية ،وتقومي البحث الرتبوي كعمل علمي متكامل.

حمددات الدرا�سة

الكمي ،وال متتد هذه
 -1يقت�رص البحث على بناء معايري لتقييم منهجية البحث الرتبوي
ِّ
املحددة �سلف ًا ،يف البحث الرتبوي ،كي
املعايري لت�شمل جميع العنا�رص املطلوبة ،بالتفا�صيل
ّ
ُيقبل للن�رش.
 -2مت ا�ستخال�ص معايري املنهجية من واقع درا�سة الأدب الرتبوي املعا�رص ،ومن ثم فهي
لي�ست املعايري الوحيدة التي ميكن على �أ�سا�سها تقييم مدى �صالحية املنهجية من عدمها ،فهذه
املعايري قابلة للإ�ضافة والتعديل والنق�ض ،مبا ي�سهم يف تطويرها وحتديثها بح�سب امل�ستجدات
الرتبوية.
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م�صطلحات الدرا�سة

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

ا�ستخدم الباحث منهجية املقاربة التحليلية ) ،(Analytical Approachوالتي ته ّتم
“بتحليل املفهوم وتو�ضيحه ب�صور ٍة حمايدةٍ ،عن طريق ف�صله عن املفاهيم املماثلة �أو املرتبطة،
مثلما تويل �أهمي ًة للحاالت التي يتج ّلى فيها هذا املفهوم ،وكيفية ا�ستخدامه” (Noddings,
الت�صورات
) .2007ولتحليل مفهوم “املنهجية” ،مت توظيف املنهج الو�صفي بهدف ا�ستنطاق
ّ
املتعلقة مبنهجية تقومي البحوث يف مراجع البحث العلمي ،والدرا�سات ال�سابقة ،و�أدلّة حتكيم
والتو�صل �إىل معايري لتقومي
املجمعة وحتليلها،
البحوث الرتبوية ،ومن ثم ت�صنيف املعلومات
ّ
ّ
منهجية البحث الرتبوي.
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عمليات ّ
منظمة تهدف �إىل حتليل طرائق
يعرفها غريب ( )2006ب�أنها «جملة
ّ
املنهجيةِّ :
بيداغوجية �أو بلورة �أخرى جديدة .وت�ستند هذه العمليات �إىل �أ�س�س نظرية ت�ستقي منها
ُعرف
مبادئ �أو
ّ
فر�ضيات عامة يف حقول ال�سيكولوجيا وال�سو�سيولوجيا واملادة العلمية» .وت ّ
املنهجية �إجرائي ًا يف الدرا�سة الراهنة بال�صيغة الفكرية  -املعرفية التي انطلق منها الباحث،
يف حتديد م�شكلة البحث و�أهدافه ،واختيار املقاربة وعر�ض الدرا�سات ال�سابقة ،وتنفيذ
الإجراءات ،وعر�ض النتائج ومناق�شتها ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات ،وهذه ال�صيغة
تعك�س ر�ؤاه الفكرية وقناعاته ال�شخ�صية.
حتدد ال�صورة املثلى التي ينبغي
املعيار :يعرف ال�ضبع ( )2006املعايري ب�أنها عبارات
و�صفية ِّ
ّ
�أن تتوافّر يف ال�شيء الذي تُو�ضع له� ،أو التي ُي�سعى �إىل حتقيقها ،و ُيعرف املعيار يف الدرا�سة
احلالية ب�أنه قاعدة �أمنوذجية �أو �إطار مرجعي يتم من خالله احلكم على مدى التزام العمل
املقوم ب�صيغة فكرية حمددة حتدد م�شكلته ،و�أهدافه ،وتر�سم مقارباته و�إجراءاته،
البحثي ّ
وتبلور نتائجه.
بناء املعايريُ :يق�صد بهذه العملية يف البحث احلايل تطوير م�ؤ�شرِّ ات �أدائية لكل من معايري
التو�صل �إليها على �أ�سا�س ا�ستقراء الأدب ال�سابق ،وفح�ص
منهجية البحث الرتبوي التي مت
ّ
املراجع الأ�سا�سية للبحث الرتبوي ،ومراجعة � ِأد َّلة حتكيم الأبحاث الواردة �إىل الدوريات
ّ
املحكمة.
الرتبوية
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تكونت عينة الدرا�سة احلالية من ( )276طالب ًا مت اختيارهم بطريق ٍة ع�شوائية من بني الطلبة
املنتظمني يف برنامج دبلوم التطوير املهني بجامعة البحرين ،وعددهم الإجمايل ( )727طالب ًا،
حيث يدر�س ه�ؤالء الطلبة �أ�سا�سيات البحث العلمي ومناهجه �ضمن مقررات الربنامج� ،أي
�إنَّ عينة الدرا�سة مت ِّثل نحو ( )%38من �إجمايل عدد �أفراد املجتمع الأ�صلي.

�أدوات الدرا�سة

قام الباحث بتطوير قائمة معايري منهجية البحث الرتبوي ،تت�ألّف يف �صيغتها النهائية من
( )25فقرة مت ِّثل امل�ؤ�رشات الأدائية ملنهجية البحث� ،ضمن خم�سة معايري (جماالت) �أ�سا�سية
للمنهجية ،وقد مت التحقّق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للقائمة بالطرق املنا�سبة.

الأ�ساليب الإح�صائية

ا�ستخدم الباحث طريقة التحليل العاملي الو�صفي والتوكيدي لتحديد البنية العاملية لقائمة
معايري املنهجية ،وكذلك معامل �ألفا  -كرونباخ لتحديد درجة ثبات القائمة ،وجماالتها الفرعية.

�إجراءات بناء قائمة معايري املنهجية

اتبع الباحث اخلطوات الإجرائية الآتية لتطوير قائمة املعايري اخلا�صة مبنهجية البحث
الرتبوي:
�أو ًال :مراجعة معايري املنهجية يف املراجع الأ�سا�سية للبحث العلمي
واملت�ضمنة يف املراجع الأ�سا�سية
قام الباحث مبراجعة معايري تقومي منهجية البحث الرتبوي،
ّ
للبحث العلمي .وقد وجد الباحث �أن بع�ض املراجع العربية احلديثة (عبا�س ونوفل والعب�سي
و�أبو عواد2009 ،؛ املهدي )2007 ،ال تفرد ف�ص ً
ال خا�ص ًا لتقومي البحث الرتبوي� ،أما
البع�ض الآخر من امل�صادر الأقدم ن�سبي ًا ،ف�إنها تعر�ض بع�ض املعايري اخلا�صة بتقومي البحث
العلمي ،فمث ً
ال يف كتاب «البحث العلمي :مفهومه و�أدواته و�أ�ساليبه» (عبيدات وعد�س و
عبد احلق )2004 ،مت يف الباب اخلام�س �إيراد املعايري الآتية لتقومي البحث العلمي:
�أو ًال – تقومي مو�ضوع الدرا�سة :و ُيق�صد به تقومي م�شكلة الدرا�سة من خالل طرح الأ�سئلة
الآتية:
 -1هل تت�سم هذه امل�شكلة باحلداثة واالبتكارية؟ هل لهذه امل�شكلة قيمة علمية؟ هل
�ستنعك�س نتائج هذه امل�شكلة على جمهور وا�سع؟ هل ميكن �أن ت�ؤ ِّدي هذه امل�شكلة �إىل
درا�سات جديدة؟
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ثاني ًا – تقومي �أ�سلوب الدرا�سة :و ُيق�صد به �أ�سلوب حتديد امل�شكلة ،وتخطيط �إجراءات
بناء على املعايري الآتية:
البحث ،وتنفيذها ،وحتليل نتائجها ،وذلك ُ
حتدد امل�شكلة جمال
 -1معايري حتديد امل�شكلة :وميكن حتديدها من خالل الأ�سئلة الآتية :هل ِّ
الدرا�سة ومو�ضوعها؟ هل تت�سم امل�شكلة بالو�ضوح والتحديد؟ هل مت التعبري عن امل�شكلة
بعبارات� /أ�سئلة دقيقة؟ هل مت حتديد امل�شكلة يف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة؟ هل ات�ضحت
حدود امل�شكلة؟.
 -2معايري تخطيط �إجراءات الدرا�سة :هل مت و�ضع خطة للبحث؟ هل حتتوي خطة البحث
على العنا�رص الأ�سا�سية للخطة؟ هل حتتوي اخلطة على م�س ّلمات خا�صة بالبحث؟ هل متت
�صياغة الفرو�ض بطريقة �سليمة؟ هل كانت الفرو�ض كافية لتف�سري م�شكلة البحث؟� ،إلخ.
 -3معايري تنفيذ الدرا�سة :هل مت اختيار عينة ممثلة؟ هل مت جتريب الأدوات التي ا�ستخدمها
الباحث؟ هل مت �ضبط العوامل امل�ؤ ِّثرة يف �ضبط املتغيرِّ التابع؟ هل ا�ستخدم البحث طرق ًا
منا�سب ًة لإثبات الفرو�ض؟ هل �سار البحث وفق ت�سل�سل الأ�سئلة؟ هل مت فح�ص كل الفرو�ض؟
�إلخ.
 -4معايري حتليل النتائج :هل مت عر�ض النتائج ب�شكل وا�ضح؟ هل ا�ستخدمت اجلداول
والر�سوم يف عر�ض النتائج؟ هل كانت النتائج مرتبط ًة ب�أ�سئلة وفرو�ض الدرا�سة؟ هل مت حتليل
النتائج بطريقة مو�ضوعية؟ هل ا�ستخدمت لغة البحث العلمي يف حتليل النتائج؟� ،إلخ.
ثالث ًا – تقومي �شكل الدرا�سة :حيث يفرت�ض �أن تلتزم الدرا�سة ب�شكل معينّ من حيث املظهر،
وت�سل�سل عر�ض الف�صول ،وطريقة ت�سجيل املراجع ،وفيما ي�أتي بع�ض الأ�سئلة ذات ال�صلة:
هل اتخذت الدرا�سة �شك ً
ال مرتّب ًا و�أنيق ًا؟ هل قُ�سمت الدرا�سة �إىل ف�صول و�أبواب منا�سبة؟
املطبعية؟ هل كان حجمها
هل ُد ِّونت املراجع بطريقة �سليمة؟ هل تخلو الدرا�سة من الأخطاء
ّ
معقو ًال؟ �إلخ.
ويف كتاب «مناهج البحث يف الرتبية وعلم النف�س» (ملحم ،)2000 ،مت �إيراد معايري
لتقومي البحث العلمي ميكن ت�صنيفها �إىل �أربعة �أق�سام �أ�سا�سية:
 -1مدخالت البحث ،وت�شمل :عنوان البحث ،وعر�ض م�شكلة البحث ،و�أهداف البحث،
و�أ�سئلة البحث ،وفرو�ض البحث ،وافرتا�ضات البحث وم�س ّلماته ،وجمال البحث وحدوده،
و�صعوبات البحث ،وم�صطلحات البحث ،والإطار النظري للبحث ،والدرا�سات ال�سابقة.
� -2إجراءات البحث :ت�صميم البحث ،وعينة البحث ،و�أدوات البحث ،ومنهجية البحث
ومناهج (�أ�ساليب) البحث :الأ�سلوب الو�صفي ،والتجريبي ،والتاريخي ،وجمع البيانات
وحتليلها.
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 -3نتائج البحث :عر�ض نتائج البحث ،وحتليل نتائج البحث ،والتو�صيات ،واخلال�صة.
 -4املراجع واملالحق :مراجع البحث ،ومالحق البحث ،وتقرير البحث.
وللحكم على مدى جودة منهجية البحث ،مت �إيراد اجلوانب الآتية� :أهمية امل�صادر
والأدوات لتوفري البيانات املطلوبة ،وتوافر الإجراءات مع ما هو متعارف عليه يف حقل
البحث ،كفاية مدة التجارب جلمع البيانات املطلوبة ،و�ضوح �إجراءات البحث من حيث
املكان والزمان.
�صمم �أراي وزمال�ؤه
وباملثل ،ف�إن املراجع الأجنبية ِّ
حتدد بع�ض املعايري لتقومي البحث ،حيث ّ
) (Ary, Jacobs, & Razavieh, 2002قائم ًة باملعايري الآتية لتقومي البحث الكمي:
 -1عنوان البحث :هل العنوان موجز ويقدم معلومات كافية ويحدد املجتمع امل�ستهدف؟،
�إلخ.
 -2عر�ض امل�شكلة :هل مت حتديد املتغريات امل�ستهدفة وتطوير الإطار النظري املنا�سب؟
�إلخ.
 -3الدرا�سات ذات ال�صلة :هل الدرا�سات ذات ال�صلة كافية ومنا�سبة للبحث ومرتابطة؟
�إلخ.
 -4الفرو�ض :هل مت تو�ضيح الفرو�ض؟ وهل تنبثق الفرو�ض من امل�شكلة ب�صور ٍة منطقيةٍ؟
�إلخ.
 -5العينة :هل مت حتديد جمتمع الدرا�سة ،وهل طريقة اختيار العينة وا�ضحة؟ �إلخ.
 -6الإجراءات :هل مت و�صف الإجراءات مبا يكفي لإجراء الدرا�سة مر ًة ثانيةً؟� ،إلخ.
 -7الأدوات :هل مت و�صف الأدوات ب�شكل منا�سب وتوفري معلومات عن �صدقها وثباتها؟
�إلخ.
 -8حتليل البيانات :هل الدرا�سات الو�صفية امل�ستخدمة منا�سبة لتلخي�ص البيانات؟ �إلخ.
 -9النتائج :هل ُعر�ضت كل نتائج اختبارات الفرو�ض وفُ�سرِّ ت الإح�صاءات ب�شكل �صحيح؟
�إلخ.
 -10املناق�شة :هل ثمة تف�سري وا�ضح للنتائج؟ وهل يعر�ض الباحث تطبيقات لها ذات �صلة؟
�إلخ.
بو�ضوح؟ وهل ترتتّب على النتائج منطقي ًا؟ �إلخ.
 -11اخلال�صة :هل مت عر�ض اخلال�صات
ٍ
 -12ملخ�ص البحث :هل امللخ�ص وا�ضح وموجز وكامل بدرج ٍة كافيةٍ؟ �إلخ.
ويرى فان دالني (� )2007أنه “لي�س ثمة مقيا�س مقبول عند اجلميع ميكن ا�ستخدامه لتقومي
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تقارير البحوث” ،و�إمنا ميكن مراجعة البنود الآتية قبل قراءة البحث و�أثناء ذلك وبعده:
يحدد ميدان امل�شكلة حتديداً دقيق ًا؟ هل هو وا�ضح وموجز وو�صفي؟
 -1عنوان البحث :هل ِّ
�إلخ.
 -2املواد التمهيدية :هل يحتوي التقرير على �صفحة العنوان ،وال�شكر ،وقائمة املحتويات؟
�إلخ.
 -3عر�ض امل�شكلة :هل �أُجري حتليل واف لكل الوقائع والتف�سريات املرتبطة بامل�شكلة؟
�إلخ.
 -4ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة :هل مت تقومي الدرا�سات ال�سابقة وتلخي�صها ومعاجلتها؟
�إلخ.
تقدم الفرو�ض تف�سريات كافية حلل امل�شكلة؟
 -5الفرو�ض :هل مت تو�ضيح الفرو�ض؟ وهل ِّ
�إلخ.
 -6جمال امل�شكلة وكفايتها :هل تتفق امل�شكلة مع مطالب الكلية؟ هل حددت حتديداً كافي ًا؟
�إلخ.
 -7حتديد امل�صطلحات :هل ُح ّللت امل�صطلحات واملفاهيم املهمة امل�ستخدمة يف البحث؟
�إلخ.
 -8طريقة املعاجلة :هل �أُعطي �رشح تف�صيلي دقيق للمنهج املتبع والأ�ساليب والأدوات؟
�إلخ.
 -9حتليل البيانات :هل ُح ّللت الأ ِّدلة التي ُجمعت الختبار �صدق كل نتيجة م�ستنبطة؟
�إلخ.
 -10خال�صة البحث ونتائجه :هل ُعر�ضت خال�صة البحث ونتائجه بدقة و�إيجاز؟� ،إلخ.
 -11املراجع واملالحق :هل تتفق طريقة كتابة املراجع مع مطالب اجلمهور امل�ستهدف؟
�إلخ.
� -12شكل التقرير و�أ�سلوبه :هل التقرير مرتّبّ ،
جذاب ،ومق�سم �إىل ف�صول منا�سبة؟ �إلخ.
حدد كري�سويل ) (Creswell, 2008املعايري الآتية لتقومي البحث الكمي:
ومن جهتهّ ،
ويو�ضح العالقة بينها؟ �إلخ.
 -1عنوان البحث :هل يعك�س املتغريات الأ�سا�سية يف البحث،
ِّ
� -2صياغة امل�شكلة :هل تت�ضمن ال�صياغة مو�ضوع ًا للدرا�سة؟ وهل �أو�ضح الباحث �أهميته؟
�إلخ.
 -3مراجعة الأدب ال�سابق :هل متت مراجعة الدرا�سات اخلا�صة مبتغريات البحث؟ �إلخ.
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 -4الهدف والفرو�ض و�أ�سئلة البحث :هل مت تو�ضيح الهدف و�صياغة الفرو�ض بدقةٍ؟
�إلخ.
 -5جمع البيانات :هل ذكر الباحث الإجراءات وحدد �أدوات �صادقة وثابتة للقيام بالبحث؟
�إلخ.
 -6حتليل البيانات والنتائج :هل الإح�صاءات امل�ستخدمة تتفق مع �أ�سئلة البحث وفرو�ضه؟
�إلخ.
املت�ضمنة فيه؟
� -7أ�سلوب الكتابة :هل ُكتب البحث الكمي ب�أ�سلوب يعك�س املو�ضوعات
ّ
�إلخ.
حدد �سرتاو�س وكوربني ( )1999املعايري
�أما بالن�سبة ملعايري تقومي البحث النوعي ،فقد ّ
ّ
املجذرة ):(Grounded Theory
الآتية لتقومي الدرا�سات يف جمال النظرية
 -1كيف مت اختيار العينة الأ�صلية؟ وما الأ�س�س التي ُبني عليها االختيار؟
تكونت �أو برزت؟
 -2ما هي الفئات الرئي�سة التي ّ
 -3ما هي بع�ض تلك الأحداث والأفعال وامل�ؤ�رشات التي �أ�شارت �إىل بع�ض تلك الفئات
الرئي�سة؟
 -4علي �أي �أ�سا�س من الفئات انبثق االختيار النظري؟ �أي كيف وجهت ال�صياغات النظرية
عملية جمع بع�ض البيانات؟ وبعد �أن متت عملية االختيار النظري ،ما مدى القدرة التمثيلية
لهذه الفئات؟
 -5ما هي بع�ض الفر�ضيات املت�صلة بالعالقات بني املفاهيم؟ وعلي �أي �أ�سا�س متت
�صياغتها؟
الفر�ضيات؟ وكيف مت �أخذ هذه
 -6هل هناك بع�ض احلاالت التي تبينّ فيها عدم م�صداقية
ّ
الفر�ضيات؟
التناق�ضات يف االعتبار؟ وكيف �أ ّثرت هذه التناق�ضات على
ّ
 -7كيف وملاذا مت اختيار الفئة الأ�سا�سية؟ هل مت هذا االختيار ب�شكل مفاجئ �أم تدريجي؟
ب�صعوبة �أم ب�سهولة؟ وعلى �أي الأ�س�س مت عمل القرارات التحليلية النهائية؟
و�ضمن الإطار ذاته ،طرح �أراي وزمال�ؤه )ّ (Ary, Jacobs & Razavieh, 2002
حمكات
معينة لتقومي الدرا�سات النوعية يف �ضوء الت�سا�ؤالت الآتية:
ّ
 -1هل مت حتديد ال�س�ؤال البحثي؟ وهل �أو�ضح الباحث الإطار املفاهيمي والنظري
للدرا�سة؟
 -2هل يعر�ض الباحث العالقة بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة؟
 -3هل ي�شري الباحث �إىل كيفية و�أ�سباب اختيار امل�شرتكني ومدى متثيلهم لبقية �أفراد العينة؟
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 -4هل مت �رشح �أ�ساليب جمع البيانات كي يحكم القارئ على مدى منا�سبتها لأغرا�ض
الدرا�سة؟
 -5هل ي�رشح الباحث الإجراءات التي ا�ستخدمها لتحليل البيانات؟
 -6هل مت و�صف الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتعزيز درجة الثقة يف البيانات
)(Trustworthiness؟
ا�ستقاللية البيانات الو�صفية عن التف�سريات؟
 -7هل مت �ضمان
ّ
 -8هل توجد � ِأد َّلة ت�شري �إىل التزام الباحث باملعايري الأخالقية للبحث العلمي؟
 -9هل جتيب الدرا�سة عن ال�س�ؤال البحثي؟ وهل تطرح مزيداً من الأ�سئلة على ب�ساط
البحث؟
 -10هل يثبت التقرير البحثي �صحة التعميمات امل�ستنتجة ،و�إمكانية �إحالتها �إىل موقف
�آخر؟
ويف املقابل حدد كري�سويل ) (Creswell, 2008املعايري الآتية لتقومي البحث النوعي:
 -1عنوان البحث :هل يعك�س العنوان الظاهرة املركزية والأ�شخا�ص واملواقع قيد البحث؟
�إلخ.
يدل على �أهميته؟
قدم الباحث ما ّ
� -2صياغة امل�شكلة :هل تت�ضمن مو�ضوع ًا للدرا�سة؟ وهل ّ
�إلخ.
 -3مراجعة الأدب :هل ُروجعت البحوث ذات ال�صلة ،وبينّ الباحث �أن املراجعة وقتية؟
�إلخ.
 -4الهدف والفرو�ض و�أ�سئلة البحث :هل مت تو�ضيح الهدف وال�س�ؤال املركزي الأ�سا�سي؟
�إلخ.
 -5جمع البيانات :هل ذكر الباحث الإجراءات امل�ستخدمة وحدد ا�سرتاتيجية هادفة
للمعاينة؟ �إلخ.
 -6حتليل البيانات والنتائج :هل اتُخذت �إجراءات منا�سبة لتحليل الن�ص �إىل فئات ور�ؤى؟
�إلخ.
� -7أ�سلوب الكتابة :هل ُكتب البحث ب�أ�سلوب �أبرز مرئيات الباحث وقناعاته ال�شخ�صية؟
�إلخ.
وبتحليل املعايري ال�سابقة ،يتبينّ �أن املراجع الأ�سا�سية العربية والأجنبية يف جمال البحث
ب�شكل خا�ص (Creswell,
الرتبوي الكمي والنوعي عامةً ،ويف جمال ت�صميم البحث
ٍ
) ،2006مل تفرد بنداً م�ستق ً
التوجهات
ال يتع ّلق بتقومي منهجية البحث ،من حيث فح�ص
ّ
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الفكرية للباحث ،ومدى انعكا�سها على �أ�سلوب اختيار امل�شكلة ،وطريقة معاجلتها� ،أي
اختيار الأدوات و�إجراءات تنفيذها ،وعر�ض النتائج وحتليلها وتف�سريها ،ويت�ضح �أي�ض ًا �أن
ب�شخ�صية الباحث برزت ب�صور ٍة عابر ٍة عند احلديث فقط عن
بع�ض املعايري ذات ال�صلة
ّ
�أ�سلوب حتليل النتائج �أو كتابة البحث الكمي �أو النوعي ،بينما بقيت املنهجية  -باملفهوم
املعتمد يف هذه الدرا�سة  -خارج نطاق البحث والتقومي.

ثاني ًا :فح�ص املعايري املب ّينة يف الأد ّلة اخلا�صة بتقييم الأبحاث الواردة �إىل الدوريات
الرتبوية

ّ
املحكمة
تعر�ض بع�ض �أدلّة تقييم الأبحاث الرتبوية الواردة �إىل الدوريات الرتبوية العربية
عدداً من ال�رشوط املتعلقة ب�سالمة املنهج العلمي ومالءمته ،فمث ً
ال ،و�ضمن عن�رص «و�ضوح
الإطار النظري للبحث» يف �إطار تقومي البحث ،وردت يف دليل حتكيم الأبحاث امليدانية
املر�سلة �إىل «املجلة الرتبوية» ،ال�صادرة من قبل جمل�س الن�رش العلمي بجامعة الكويت ،املعايري
اخلا�صة بو�ضوح الإطار النظري (جمل�س الن�رش العلمي ،)2001 ،ب�أن يتحقّق يف الإطار ما
ي�أتي:
� -1أن تكون مقدمة البحث مرتبط ًة بعنوانه ومت ِّهد مل�شكلته ،فال تخرج عن مو�ضوعه
الرئي�سي.
� -2أن يكون الإطار النظري مكتوب ًا مبنهج فكري وا�ضح ،تظهر من خالله �شخ�صية الباحث
و�أ�سلوبه ،فال يكون ديدن الباحث النقل والق�ص والل�صق من املراجع دون ربط �أو تعليق.
� -3أن يكون الباحث قد اجتهد يف ربط وتوظيف الإطار النظري مبو�ضوع البحث و�أهدافه
من خالل �صياغة �أ�سئلة البحث �أو فرو�ضه على هدى من �إطاره النظري.
� -4أن تكون الدرا�سات ال�سابقة مرتبطة مبو�ضوع البحث ،وتفي بالغر�ض منها يف عر�ض
اجلهود ال�سابقة يف امليدان على امل�ستويات :املحلية والعربية والعاملية.
� -5أن تكون للباحث ر�ؤية يف هذه الدرا�سات من خالل حتليلها والتعليق عليها وتقوميها ونقدها،
أهمية البحث ومكانته العلمية.
وبيان جوانب الق�صور التي ي�سهم بحثه يف جربها ،فتظهر � ّ
حدد الدليل املذكور املعايري الآتية:
ول�ضمان �سالمة املنهج ومالءمته ملو�ضوع البحثّ ،
�أن يكون عنوان البحث مرتبط ًا مبو�ضوعه وم�شكلته ،و�أن تكون �أهدافه متفقة مع عنوانه
�أو مو�ضوعه ،و�أن تكون �أ�سئلته �أو فرو�ضه مرتبطة ب�أهدافه ،وميكن الإجابة عنها من خالل
�إجراءاته ،و�أن تكون عينته وطريقة اختيارها منا�سب ًة لتحقيق �أهدافه ،و�أن يكون �إعداد
الأدوات ،والت� ّأكد من ثباتها و�صدقها ،قد مت بطريق ٍة علميةٍ ،بحيث يبينِّ الباحث �إجراءات
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الإعداد والت�صديق .و�ضمن ال�سياق ذاته ويف �إطار عن�رص التقومي املو�سوم «دقة الأدبيات
املرتبطة مبو�ضوع البحث و�شموليتها» ،طرح دليل حتكيم الأبحاث العلمية التي ترد �إىل جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ( ،)2006التي ت�صدرها كلية الرتبية بجامعة البحرين ،جمموعة من
الت�سا�ؤالت العامة ،وهي:
 -1هل الأدبيات امل�ستخدمة يف مقدمة البحث مرتبطة بعنوان البحث ومت ِّهد مل�شكلته؟
 -2هل �أُحلق الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة بجزء املقدمة مبا يتفق مع �سيا�سة الن�رش؟
�شخ�صية الباحث
 -3هل كتب الإطار النظري مبنهج فكري وا�ضح ،تظهر من خالله
ّ
و�أ�سلوبه؟
أدبيات والدرا�سات ال�سابقة مرتبطة مبو�ضوع البحث ،وتفي بالغر�ض منها يف
 -4هل ال ّ
عر�ض اجلهود ال�سابقة يف امليدان؟
 -5هل ُعر�ضت الدرا�سات ال�سابقة ب�شكل ّ
منظم ومت�سل�سل من الأقدم �إىل الأحدث� ،ضمن
فكري وا�ضح يبينِّ فيه الباحث نقاط االتفاق واالختالف فيما بني هذه الدرا�سات؟
�إطارِ
ٍ
 -6هل ّ
متكن الباحث من بيان موقع بحثه بني هذه الدرا�سات وما �سي�ضيفه �إىل املعرفة الإن�سانية؟
وحول �سالمة املنهج العلمي للبحث ،طرح الدليل جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ()2006
الت�سا�ؤالت الآتية:
بو�ضوح ودقةٍ؟ وهل �أُعطيت عنوان ًا وا�ضح ًا؟
 -1هل متت �صياغة �أهداف البحث
ٍ
 -2هل �أهداف البحث متفقة مع عنوانه �أو مو�ضوعه ،ومت ِّهد لت�سا�ؤالته وفرو�ضه؟
 -3هل �أهداف البحث ميكن حتقيقها من خالل �إجراءات البحث؟
أهمية؟ وهل ترتيبها متفق مع
ب�شكل
 -4هل ُرتِّبت الأهداف و ُن ِّظمت
ٍ
ٍ
منا�سب من حيث ال ّ
ترتيب الأ�سئلة �أو الفرو�ض؟
وميكن للمرء �أن يالحظ التفاوت يف الر�ؤية بني الدوريتني ب�ش�أن مكانة الإطار النظري يف
البحث ،كما ميكنه �أن يتبني الفرق يف الهدف من الت�سا�ؤل حول املنهج الفكري يف احلالتني،
ومن املهم �أي�ض ًا مالحظة �أن احلديث يف معايري التقومي املذكورة �أعاله ال يدور عن فكر �أو
عما �إذا كان الفكر املعرو�ض يوحي
ت�صورات (توجهات) فكرية معينة يتبناها الباحث ،بل ّ
ب�شخ�صية الباحث.
وميكن �أي�ض ًا مالحظة �أن املجلة الرتبوية ِّ
تركز على �رضورة تغطية جوانب الق�صور يف
البحث ،بينما ت� ِّؤكد جملة العلوم الرتبوية والنف�سية على �رضورة �أن ي�ضيف الباحث للمعرفة
الإن�سانية ،ويف ذلك ر�ؤية متقدمة لر�سالة البحث الرتبوي ،غري �أن الإ�ضافة غري م�رشوطة هنا
بعر�ض الباحث لتوجهاته الأيديولوجية �أو مقارباته الفكرية ،بل ب�إظهار �شخ�صيته و�أ�سلوبه
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عن طريق ت�ضمني مقاربات الآخرين و�أفكارهم وقناعاتهم ،وذلك من خالل العر�ض الوايف
للأدب الرتبوي املحلي والعربي والعاملي املتع ِّلق مبو�ضوع الدرا�سة ،وحتليله ،والتعليق عليه
بالنقد.
�أما بخ�صو�ص االرتباط بني عنوان البحث ومو�ضوعه و�أهدافه وت�سا�ؤالته ،ف�إن الدوريتينّ
جتمعان على �رضورة ا�ستيفاء هذا ال�رشط من قبل الباحث ،كما ت�شرتط جملة العلوم الرتبوية
وا�ضح ،و�أن يتم ترتيبها من حيث الأهمية،
والنف�سية �أي�ض ًا �أن تكون الأهداف م�صاغ ًة ب�شكل
ٍ
�أي بالتوازي مع ترتيب الأ�سئلة ،غري �أنه ال يوجد هنا ما ي�شري �إىل �رضورة التيقّن من ارتباط
عنوان الدرا�سة و�أهدافها و�أ�سئلتها بقناعات الباحث الفكرية ،واملقاربة ال�شخ�صية التي
اعتمدها يف بحثه.
وال يختلف الو�ضع جذري ًا يف الدور ّيات الأجنبية الرتبوية والنف�سية ،فمث ً
ال يف جملة
) ،(Journal of Personality Assessmentال توجد معايري معلنة يتم حتكيم منهجية
ِّ
املحكم باجتاه الرتكيز على اجلوانب الآتية للبحث� :أوجه
البحث على �أ�سا�سها ،بل يتم توجيه
القوة وال�ضعف ملناهج البحث ،ومدى �سالمة عملية جمع البيانات ،ودرجة ثبات املتغيرِّ ات
واملتنبئ بها ،ومدى قدرة التحليل الإح�صائي على الإجابة عن الأ�سئلة البحثية ،ومدى
املنبئة
ِّ
ّ
عينة مم ِّثلة للمجتمع الأ�صلي ت�سمح
اال�ستفادة من الأدب ال�سابق ذي ال�صلة ،وا�ستخدام ِّ
بتعميم نتائج البحث ،ومدى معقولية اال�ستنتاجات التي ميكن ا�شتقاقها من البيانات ،ودرجة
حتدد مدى �إ�سهام البحث يف تطوير
و�ضوح العر�ض ،ومن �ش�أن هذه العوامل جمتمع ًة �أن ِّ
الأدب اخلا�ص بتقومي ال�شخ�صية ).(JPA, 2010
وثمة مثال �آخر ميكن اال�ست�شهاد به من واقع التوجيهات اخلا�صة بن�رش الدرا�سات الرتبوية
يف جملة ) ،(Journal of International Society for Teacher Educationال�صادرة عن
اجلمعية الدولية لإعداد املع ِّلم ) ،(ISfTEحيث ال تتوافر �أي�ض ًا معايري �رصيحة لتحكيم منهجية
البحث ،بل يتم تقييمه بنا ًء على اجلوانب الآتية )1( :مدى �أهمية الدرا�سة بالن�سبة لإعداد
املع ِّلم من منظور عاملي )2( ،مدى �شمول مراجعة الدرا�سات ال�سابقة )3( ،و�ضوح العر�ض،
( )4مدى كفاية الأدلة للنتائج امل�ستخرجة )5( ،كفاية الأ�سا�س املنطقي� )6( ،سالمة الت�صميم
والتحليل ).(JISTE, 2010
التو�صل �إىل ا�ستنتاج بغياب معايري منهجية البحث
ومن خالل املثالني ال�سابقني ،ميكن
ّ
ِّ
املحكم
يف �أدلة املجالت الأجنبية ،حيث ُي�ستعا�ض عنها ببع�ض املعايري التي ينبغي على
(املخ ّت�ص) االحتكام �إليها عند تقومي البحث ،وحتديد مدى �صالحيته للن�رش يف املجلة من
عدمه ،وبتحليل هذه املعايري ،يتبينّ تركيزها الأ�سا�سي على �سالمة الت�صميم البحثي ،وو�ضوح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثالث ًا :تطوير قائمة �أول ّية باملعايري على �أ�سا�س الأدب الرتبوي ال�سابق

أولية باملعايري ،مت الإطالع على البحوث ال�سابقة يف تطوير املعايري
لغر�ض بناء قائمة � ّ
(�أ�سكارو�س2008 ،؛ البيالوي2006 ،؛ (Coklar & Odabasi, 2009; Dukes,
 ،2006وبناء املقايي�س ) ،(Aiken, 1997وتقومي البحوث الرتبوية ،ومراجعة �أَ ِد َّلة حتكيم
لتحري �آراء الرتبويني
البحوث املقدمة للن�رش يف املجالت الرتبوية ،وتوظيف الع�صف الذهني ِّ
أولية الآتية لتقومي منهجية
واملخت�صني يف البحث العلمي ،وبذلك �أمكن
ّ
التو�صل �إىل املعايري ال ّ
الكمـي:
البحث الرتبوي ِّ
( )1مقدمة البحث )2( ،م�شكلة البحث� )3( ،أهداف البحث )4( ،املقاربة الفكرية)5( ،
الدرا�سات ال�سابقة� )6( ،إجراءات البحث )7( ،مناق�شة النتائج )8( ،التو�صيات واملقرتحات
ملخ�ص البحث� )10( ،أ�سلوب العر�ض .بعد ذلك ،مت ت�صميم خم�سة م�ؤ�شرِّ ات �أدائية
(ّ )9
لكل من املعايري ال�سابقة ،وبذلك بلغ العدد الإجمايل لفقرات قائمة معايري منهجية البحث
ٍ
الرتبوي يف �صيغتها الأولية ( )50فقر ًة مت عر�ضها يف اجلدول رقم (.)1

رابع ًا :اختيار الأع�ضاء امل�شاركني يف فريق حتكيم املعايري

املت�ضمنة
مت توظيف طريقة دلفي الختيار الأفراد امل�شاركني يف حتكيم معايري املنهجية
ّ
بالقائمة ،وهذه الطريقة تُ�ستخدم لفرز �أحكام �أفراد املجموعة وحت�سينها ،حيث تتم ّتع بثالث
ِّ
املحكمني دون الإ�شارة
مزايا �أ�سا�سية« :يتم ا�ستخدام اال�ستبانة للح�صول على ا�ستجابات و�آراء
ِّ
ّ
للمحكم يف اجلوالت التالية ،حيث يتع ّلم
املحكم املعني ،ويتم تقدمي التغذية الراجعة
�إىل ا�سم
من �آراء زمالئه ،ويعترب الر�أي النهائي للفريق مبثابة املح�صلة املنا�سبة ملجموع �آراء �أفراده ،مما
ّ
املحكم لر�أي معينّ  ،ويدفع �أع�ضاء الفريق باجتاه التوافق
التحيز لدى
ي�ؤدي �إىل تقليل عن�رص
ّ
ب�ش�أن الأولويات ،وتعديل �أحكامهم وانطباعاتهم امل�سبقة» (Maceviciute & Wilson,
).2009
الكمية
وقد اختريت طريقة دلفي يف الدرا�سة احلالية لأنها تتيح املجال ال�ستخدام الطرق
ّ
والكيفية ،فمن ناحية ي�ستطيع امل�شارك �أن ي�ضع تقديراً رقمي ًا لكل م�ؤ�شرِّ �أدائي ،ويد ِّون
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العر�ض ،و�رضورة مراجعة الأدب ال�سابق ذي ال�صلة مب�شكلة الدرا�سة ،واال�ستناد �إىل �أدلة
كافية ومنا�سبة للخروج با�ستنتاجات منطقية ومعقولة� ،أما امل�سائل املتعلقة باخللفية الفكرية
للباحث ،ومدى بروزها يف �أثناء �صياغة الإطار النظري ،ومناق�شة النتائج امل�ستخرجة ،فتظل
خارج نطاق االهتمام والدرا�سة.
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تعليقاته املتع ِّلقة بكل معيار (فقرة) ،كما �أن هذه الطريقة تف�سح املجال للحوار واملناق�شة
بني املخ ّت�صني حول املعايري امل�ستهدفة ،وتعترب نتائجها �أكرث دق ًة من املتو�سط امل�ستخرج من
ِّ
املحكمني.
تقديرات

اجلدول رقم ()1
ال�صيغة الأول ّية لقائمة معايري تقومي منهجية البحث الرتبوي

املعيار

مقدمة البحث

م�شكلة
البحث

�أهداف
البحث

املقاربة الفكرية

الدرا�سات
ال�سابقة

�إجراءات الدرا�سة

مناق�شة النتائج

امل�ؤ�شرات الأدائية اخلا�صة باملعيار
 -1يعر�ض يف املقدمة م�شكل ًة مهم ًة جدير ًة بالبحث �ضمن ر�ؤى فكرية متباينة
 -2يح ِّلل مرئيات املدار�س الفكرية املختلفة حل َّل امل�شكلة يف �ضوء الأدب ال�سابق
 -3ي�ستند �إىل �إطار مرجعي  /فكري  /تربوي حمدّد ّ
حلل امل�شكلة قيد الدرا�سة
 -4يعر�ض املنهجية البحثية التي �سيعتمدها حلل امل�شكلة يف مقدمة الدرا�سة
 -5ي�ست�شهد  -يف �أثناء عر�ض امل�شكلة  -باملراجع الأ�صلية واحلديثة ذات ال�صلة
 -6يحدِّ د م�شكلة البحث بنا ًء على �أ ِد َّلة و�شواهد ملمو�سة من واقع البيئة املحل ّية
 -7يربط م�شكلة البحث بنظرية  /مقاربة تربوية حمدّدة اعتمدها �أ�سا�س ًا لدرا�سته
 -8ي�صوغ امل�شكلة تعبري ًا عن تناق�ض ما بني ما هو كائن وما ُيفرت�ض �أن يكون
 -9يجعل �أ�سلوب �صياغة امل�شكلة متوافق ًا مع املقاربة والأهداف واالفرتا�ضات
 -10ي�صوغ م�شكلة البحث بعبارات وا�ضحة وحمدّدة يف �ضوء ر�ؤيته الفكرية
 -11ي�ستخدم املقاربة الفكرية  /النظرية للبحث يف �صياغة �أهدافه و�أ�سئلته وفرو�ضه
ي�ضمن االفرتا�ضات واملبادئ والقيم الرتبوية الأ�سا�سية يف ت�سا�ؤالت الدرا�سة
ِّ -12
 -13يح ِّقق الرتابط والتكامل بني العنوان وامل�شكلة والأهداف على خلفية املقاربة
 -14ي�صوغ الأهداف والأ�سئلة بحيث ميكن الإجابة عنها من خالل �إجراءات البحث
 -15ي�ستخدم امل�صطلحات الرتبوية املعتمدة يف البحث عند كتابة الأهداف والأ�سئلة
 -16ي�صوغ املقاربة الفكرية امل�ؤ�س�سة للدرا�سة يف �ضوء امل�شكلة والأ�سئلة واملنهج
 -17يكتب الإطار النظري وفق مقاربة تربوية  /فكرية حمددة اعتمدها يف درا�سته
يف�سر الظواهر مو�ضع البحث با�ستخدام املقاربة النظرية املعتمدة يف الدرا�سة
ِّ -18
 -19ينقد مرئيات املدار�س الفكرية املتباينة يف الإطار النظري على خلفية املقاربة
 -20يربز �شخ�صيته كباحث بعر�ض ت�صوراته الذاتية من خالل ر�ؤيته الفكرية
 -21يح ِّلل الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء املقاربات الرتبوية امل�ستخدمة لبحث امل�شكلة
 -22يقارن بني الدرا�سات ال�سابقة من حيث ال�شبه واالختالف على خلفية املقاربات
 -23يختار الدرا�سات ال�سابقة بنا ًء على �أهميتها وحداثتها وارتباطها مب�شكلة الدرا�سة
 -24يح ِّقق الرتابط بني الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري يف �ضوء الر�ؤية الفكرية
 -25يحدِّ د مدى ا�ستفادته من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد امل�شكلة واختيار املنهجية
ِّ -26
يوظف املنهج املنا�سب لدرا�سة امل�شكلة يف �ضوء الر�ؤية الفكرية املعتمدة
 -27يربط االفرتا�ضات وامل�س ّلمات البحثية مبقاربة تربوية منا�سبة ووا�ضحة
 -28يختار ع ِّينة البحث و�أدواته على خلفية منهج البحث والر�ؤية الفكرية
 -29يختار الت�صميم البحثي املنا�سب للمقاربة الفكرية املعتمدة يف درا�سته
 -30يتحقّق من �صدق بناء الأدوات وتطبيقها بح�سب متطلبات املقاربة واملنهج
 -31يجعل مناق�شة النتائج وتف�سريها من�سجم ًة مع �أهداف البحث وافرتا�ضاته
 -32يعك�س الر�ؤية الفكرية التي تب ّناها يف البحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها
يف�سر نتائج الدرا�سة بنا ًء على �أ ِد َّلة و�شواهد ملمو�سة من واقع البيئة املحل ّية
ِّ -33
ِّ -34
يوظف مناق�شة النتائج وتف�سريها باجتاه �إغناء النظرية  /املقاربة الرتبوية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()1

التو�صيات واملقرتحات

ّ
ملخ�ص
البحث

�أ�سلوب
العر�ض

الت�صور ،مت اختيار ع�رشة ِّ
حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية
وبنا ًء على هذا
ّ
التنوع يف جمال التخ�ص�ص و�سنوات اخلربة املهنية امليدانية،
بجامعة البحرين ،حيث ُروعي ّ
ِّ
املحكم ،وعلى هذا الأ�سا�س
واخللفية املعرفية ،واملدر�سة الفكرية (الفل�سفية) التي ينتمي �إليها
والتميز يف جمال البحث
اختري �أع�ضاء فريق التحكيم من الأ�ساتذة امل�شهود لهم بالكفاءة
ّ
التخ�ص�صات الآتية :مناهج البحث الرتبوي (� 3أ�ساتذة) ،القيا�س
الرتبوي ،وذلك بح�سب
ّ
والتقومي الرتبوي ( ،)3املناهج وطرق التدري�س ( ،)2تكنولوجيا التعليم واملعلومات (.)2

خام�س ًا :تقومي املعايري يف �ضوء الأهمية الن�سبية وموا�صفات املعيار الرتبوي

يف هذه املرحلةُ ،طلب من كل ع�ضو يف فريق التحكيم �أن ي�ضع تقديراته للأهمية التي يراها
لكل معيار فرعي وكل م�ؤ�شرِّ �أدائي لذلك املعيار ،و�أن يذيِّل ذلك التقدير الذي و�ضعه بتعليق
منا�سب ،كما �أُتيحت الفر�صة لكل ِّ
حمكم لأن يعيد النظر يف تقديراته يف اجلوالت الالحقة
يف �ضوء فح�ص متو�سط تقديرات املجموعة للمعيار �أو امل�ؤ�شرِّ الأدائي املعني ،ومراجعة
تعليقاتهم بهذا ال�ش�أن ،وقد مت اعتماد املقيا�س الثالثي الآتي لتقدير �أهمية املعيار :مهم جداً �أو
�أ�سا�سي ( ،)3مهم ( ،)2غري مهم ( .)1ومت اختيار هذا املقيا�س ل�سهولة اال�ستخدام ،وتقليل
ِّ
بهويات زمالئه،
جمال الرت ّدد يف اتخاذ القرار .وطوال فرتة التحكيم مل يكن
املحكم على علم ِّ
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املعيار
مناق�شة النتائج

امل�ؤ�شرات الأدائية اخلا�صة باملعيار
 -35يربز �شخ�ص ّيته كباحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها يف �ضوء الر�ؤية
 -36يح ِّقق الرتابط بني التو�صيات واملقرتحات واملنهج الفكري العام للدرا�سة
 -37يح ِّقق التكامل بني التو�صيات واملقرتحات وم�شكلة البحث و�أهدافه ونتائجه
 -38يراعي القيم الرتبوية والأخالقية للبحث عند �صياغة املقرتحات والتو�صيات
ِّ -39
يوظف املقرتحات والتو�صيات باجتاه تطوير املقاربة الفكرية املعتمدة
 -40يعك�س فكره وقناعاته ومرئياته ال�شخ�صية يف تو�صيات الدرا�سة ومقرتحاتها
 -41يكتب ّ
امللخ�ص مبا يتوافق مع الرتتيب املنطقي ال�سليم لعنا�صر الدرا�سة
 -42يد ِّون ّ
وخال من الأخطاء النحوية واللغوية
د
وحم
وا�ضح
أ�سلوب
�
ب
�ص
امللخ
ٍ
ّدٍ ٍ
ٍ
 -43ي�ض ِّمن ّ
امللخ�ص املقاربة الفكرية املعتمدة يف الدرا�سة مع تعليل اختيارها
 -44يدرج يف امللخ�ص التو�صيات واملقرتحات على خلفية املقاربة البحثية
 -45يعك�س �شخ�ص ّيته كباحث عند اختيار �أ�سلوب عر�ض الأفكار وحتليلها ونقدها
 -46يرتِّب عنا�صر الدرا�سة منطقي ًا مبا يتوافق مع الر�ؤية الفكرية املعتمدة فيها
 -47يعر�ض نتائج الدرا�سة يف �ضوء �أ�سئلتها ومبا يتوافق مع مرئياته ال�شخ�صية
أ�سلوب يخلو من الأخطاء النحوية واللغوية والإمالئية كاف ًة
 -48ي�صوغ البحث ب� ٍ
 -49يكتب ّ
امللخ�ص بحيث يعك�س نتائج البحث الفعلية مرتب ًة بح�سب �أهم ّيتها
 -50يرتجم ّ
ملخ�ص الدرا�سة �إىل اللغة الإجنليزية مع مراعاة الدقة والو�ضوح
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حيث ّ
تعذر لقا�ؤه معهم وجه ًا لوجه ،وقد جرى التحكيم �ضمن ثالث جوالت ،حيث كان
ِّ
املحكم ي�ضع تقديره للم�ؤ�شرِّ يف اجلولة الأوىل ،ويقوم بتثبيته �أو تعديله �أو �إلغاءه يف اجلوالت
ِّ
املحكمني .وبعد انتهاء اجلوالت ،مت عر�ض نتائج حتكيم املعايري
الالحقة بنا ٌء على �آراء زمالئه
أهمية الفقرة يف اجلدول رقم (.)2
يف �ضوء � ّ

�ساد�س ًا� :إعداد ال�صورة النهائية للمعايري

بناء على نتائج التحكيم ،مت االحتفاظ بامل�ؤ�شرِّ ات الأدائية التي ح�صلت على تقدير “ مهم
ُ
ِّ
املحكمني بن�سبة  %60فما فوق .وحيث �أنه توجد ثمة قوا�سم م�شرتكة
جداً” من منظور
بني املعايري �سالفة البيان ميكن �أن ت�ساعد على فرز مالمح كل معيار ،وحتديد �أوجه تقاطعه �أو
اندماجه مع املعايري الأخرى ذات ال�صلة ،فقد انبثقت بعد الت�شاور مع املخ ّت�صني فكرة دمج
بع�ض املعايري مع بع�ضها ،وف�صل بع�ضها الآخر ،بحيث يكون لكل معيار م�ؤ�شرِّ اته الوا�ضحة
�ضمن املجال املرتبط به متام ًا ،وبحيث يتم جت ّنب تكرار م�ضمون امل�ؤ�شرِّ الأدائي للمعيار يف
م�ؤ�شرِّ �آخر .وثمة م�س�ألة �أخرى تت�صل برتتيب املعايري بح�سب الأولوية يف �سياق البحث،
حيث �إنَّ بع�ض امل�ؤ�شرِّ ات ي�صعب قبولها �أو �إدراجها �ضمن م�ؤ�شرِّ ات املنهجية لأن ذلك قد
مي�س خ�صو�صية الباحث ،ويتناق�ض مع معايري الأداء الأكادميي الفعال املعتمدة من قبل بع�ض
التو�صل �إىل القائمة
م�ؤ�س�سات االعتماد الأكادميي ) ،(NCATE, 2002وبنا ًء على ما �سبق ،مت
ّ
النهائية ملعايري تقومي املنهجية ،وعر�ضها يف اجلدول رقم ( ،)3حيث مت �إبراز الفقرات التي
اختريت كم�ؤ�شرِّ ات �أدائية ملعايري املنهجية باللون الغامق.

�سابع ًا :تقومي معايري املنهجية البحثية

التو�صل �إليها يف الدار�سة
لغر�ض فح�ص �صدق حمتوى امل�ؤ�شرِّ ات الأدائية للمعايري التي مت
ّ
احلالية ،مت تطبيق فقرات القائمة النهائية على عينة ع�شوائية قوامها ( )276طالب ًا منتظم ًا يف
برنامج دبلوم التطوير املهني بجامعة البحرين ،حيث يدر�س ه�ؤالء الطلبة �أ�سا�سيات البحث
العلمي ومناهجه �ضمن مقررات الربنامج .وبعد جمع البيانات من �أفراد العينة امل�ستهدفة،
مت حتليلها عن طريق تطبيق �أ�سلوب التحليل العاملي الو�صفي ،وذلك بهدف ا�ستخراج عدد
العوامل املعبرِّ ة عن �أبعاد القائمة ،ومقارنتها بالبنية العاملية املفرت�ضة للقائمة ،ثم �إجراء التحليل
العاملي التوكيدي ،وذلك بهدف اختبار ما �إذا كان فقرات الأداة تقي�س عام ً
ال واحداً فقط،
وهو منهجية البحث الرتبوي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

امل� ِّؤ�شرات الأدائية اخلا�صة مبعايري املنهجية
 -1يعر�ض يف املقدمة م�شكل ًة مهمة جدير ًة بالبحث �ضمن ر�ؤى فكرية متباينة
 -2يح ِّلل مرئيات املدار�س الفكرية املختلفة حل ّل امل�شكلة يف �ضوء الأدب ال�سابق
 -3ي�ستند �إىل �إطار مرجعي  /فكري  /تربوي حمدّد ّ
حلل امل�شكلة قيد الدرا�سة
 -4يعر�ض املنهجية البحثية التي �سيعتمدها حلل امل�شكلة يف مقدمة الدرا�سة
 -5ي�ست�شهد  -يف �أثناء عر�ض امل�شكلة  -باملراجع الأ�صلية واحلديثة ذات ال�صلة
 -6يحدِّ د م�شكلة البحث بنا ًء على �أ ِد َّلة و�شواهد ملمو�سة من واقع البيئة املحل ّية
 -7يربط م�شكلة البحث بنظرية  /مقاربة تربوية حمدّدة اعتمدها �أ�سا�س ًا لدرا�سته
 -8ي�صوغ امل�شكلة تعبري ًا عن تناق�ض ما بني ما هو كائن وما ُيفرت�ض �أن يكون
 -9يجعل �أ�سلوب �صياغة امل�شكلة متوافق ًا مع املقاربة والأهداف واالفرتا�ضات
 -10ي�صوغ م�شكلة البحث بعبارات وا�ضحة وحمدّدة يف �ضوء ر�ؤيته الفكرية
 -11ي�ستخدم املقاربة الفكرية املعتمدة بالبحث يف �صياغة �أهدافه و�أ�سئلته وفرو�ضه
ي�ضمن االفرتا�ضات واملبادئ والقيم الرتبوية الأ�سا�سية يف ت�سا�ؤالت الدرا�سة
ِّ -12
 -13يح ِّقق الرتابط والتكامل بني العنوان وامل�شكلة والأهداف على خلفية املقاربة
 -14ي�صوغ الأهداف والأ�سئلة بحيث ميكن الإجابة عنها من خالل �إجراءات البحث
 -15ي�ستخدم امل�صطلحات الرتبوية املعتمدة يف البحث عند كتابة الأهداف والأ�سئلة
 -16ي�صوغ املقاربة الفكرية امل� ِّؤ�س�سة للدرا�سة يف �ضوء امل�شكلة والأ�سئلة واملنهج
 -17يكتب الإطار النظري وفق مقاربة تربوية  /فكرية حمددة اعتمدها يف درا�سته
يف�سر الظواهر مو�ضع البحث با�ستخدام املقاربة النظرية املعتمدة يف الدرا�سة
ِّ -18
 -19ينقد مرئيات املدار�س الفكرية املتباينة يف الإطار النظري على خلفية املقاربة
 -20يربز �شخ�صيته كباحث بعر�ض ت�ص ّوراته الذاتية من خالل ر�ؤيته الفكرية
 -21يح ِّلل الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء املقاربات الرتبوية امل�ستخدمة لبحث امل�شكلة
 -22يقارن بني الدرا�سات ال�سابقة من حيث ال�شبه واالختالف على خلفية املقاربات
 -23يختار الدرا�سات ال�سابقة بنا ًء على �أهميتها وحداثتها وارتباطها مب�شكلة الدرا�سة
 -24يح ِّقق الرتابط بني الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري يف �ضوء الر�ؤية الفكرية
 -25يحدِّ د مدى ا�ستفادته من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد امل�شكلة واختيار املنهجية
ِّ -26
يوظف املنهج املنا�سب لدرا�سة امل�شكلة يف �ضوء الر�ؤية الفكرية املعتمدة
 -27يربط االفرتا�ضات وامل�س ّلمات البحثية مبقاربة تربوية منا�سبة ووا�ضحة
 -28يختار ع ِّينة البحث و�أدواته على خلفية منهج البحث والر�ؤية الفكرية
 -29يختار الت�صميم البحثي املنا�سب للمقاربة الفكرية املعتمدة يف درا�سته
 -30يتحقّق من �صدق بناء الأدوات وتطبيقها بح�سب متطلبات املقاربة واملنهج
 -31يجعل مناق�شة النتائج وتف�سريها من�سجم ًة مع �أهداف البحث وافرتا�ضاته
 -32يعك�س الر�ؤية الفكرية التي تب ّناها يف البحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها
يف�سر نتائج الدرا�سة بنا ًء على �أ ِد َّلة و�شواهد ملمو�سة من واقع البيئة املحل ّية
ِّ -33
ِّ -34
يوظف مناق�شة النتائج وتف�سريها باجتاه �إغناء النظرية  /املقاربة الرتبوية
 -35يربز �شخ�ص ّيته كباحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها يف �ضوء الر�ؤية
 -36يح ِّقق الرتابط بني التو�صيات واملقرتحات واملنهج الفكري العام للدرا�سة

درجة �أهم ّية امل� ِّؤ�شر
غري
مهم
مهم
جد ًا
مهم
10
10
80
20
30
50
30
20
50
20
40
40
10
50
40
30
20
50
10
20
70
30
40
30
50
20
30
10
10
80
20
10
70
40
20
40
10
30
60
20
30
50
40
10
50
30
40
30
10
10
80
30
20
50
20
20
60
10
30
60
10
10
80
30
20
50
30
30
40
10
20
70
10
40
50
10
20
70
20
20
60
30
10
60
10
10
80
10
10
80
40
10
50
10
10
80
10
40
50
10
20
70
10
10
80
20
10
70
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امل� ِّؤ�شرات الأدائية اخلا�صة مبعايري املنهجية
 -37يح ِّقق التكامل بني التو�صيات واملقرتحات وم�شكلة البحث و�أهدافه ونتائجه
 -38يراعي القيم الرتبوية والأخالقية للبحث عند �صياغة املقرتحات والتو�صيات
ِّ -39
يوظف املقرتحات والتو�صيات باجتاه تطوير املقاربة الفكرية املعتمدة
 -40يعك�س فكره وقناعاته ومرئياته ال�شخ�صية يف تو�صيات الدرا�سة ومقرتحاتها
 -41يكتب ّ
امللخ�ص مبا يتوافق مع الرتتيب املنطقي ال�سليم لعنا�صر الدرا�سة
 -42يد ِّون ّ
وخال من الأخطاء النحوية واللغوية
امللخ�ص ب� ٍ
وا�ضح وحمدّدٍ ٍ
أ�سلوب ٍ
 -43ي�ض ِّمن ّ
امللخ�ص املقاربة الفكرية املعتمدة يف الدرا�سة مع تعليل اختيارها
 -44يدرج يف امللخ�ص التو�صيات واملقرتحات على خلفية املقاربة البحثية
 -45يعك�س �شخ�ص ّيته كباحث عند اختيار �أ�سلوب عر�ض الأفكار وحتليلها ونقدها
 -46يرتِّب عنا�صر الدرا�سة منطقي ًا مبا يتوافق مع الر�ؤية الفكرية املعتمدة فيها
 -47يعر�ض نتائج الدرا�سة يف �ضوء �أ�سئلتها ومبا يتوافق مع مرئياته ال�شخ�صية
أ�سلوب يخلو من الأخطاء النحوية واللغوية والإمالئية كاف ًة
 -48ي�صوغ البحث ب� ٍ
 -49يكتب ّ
امللخ�ص بحيث يعك�س نتائج البحث الفعلية مرتب ًة بح�سب �أهم ّيتها
 -50يرتجم ّ
ملخ�ص الدرا�سة �إىل اللغة الإجنليزية مع مراعاة الدقة والو�ضوح

درجة �أهم ّية امل� ِّؤ�شر
غري
مهم
مهم
جد ًا
مهم
10
10
80
40
40
20
30
10
60
10
10
80
20
30
50
20
50
30
20
20
60
10
20
70
20
30
50
50
10
40
10
10
80
10
40
50
30
40
30
10
50
40

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

ي ّن�ص هذا ال�س�ؤال على الآتي« :ما املعايري املقرتحة لتقومي منهجية البحث الرتبوي بنتيجة
ا�ستقراء الأدب ال�سابق؟».
أولية باملعايري ،وعر�ضها على املخ ّت�صني ،ومن ثم
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت بناء قائمة � ّ
املرجوة ،وتبويبها يف اجلدول رقم (.)3
التو�صل �إىل القائمة
ّ
ّ

اجلدول رقم ()3
ال�صيغة النهائية لقائمة معايري تقومي منهجية البحث الرتبوي
املعيار
م�شكلة البحث
و�أهدافه

املقاربة والدرا�سات ال�سابقة

امل� ِّؤ�شرات الأدائية اخلا�صة باملعيار
 -1يعر�ض يف املقدمة م�شكل ًة مهمة جدير ًة بالبحث �ضمن ر�ؤى فكرية متباينة
 -2يربط م�شكلة البحث بنظرية  /مقاربة تربوية حمدّدة اعتمدها �أ�سا�س ًا لدرا�سته
 -3ي�صوغ م�شكلة البحث بعبارات وا�ضحة وحمدّدة يف �ضوء ر�ؤيته الفكرية
 -4ي�ستخدم املقاربة الفكرية املعتمدة بالبحث يف �صياغة �أهدافه و�أ�سئلته وفرو�ضه
 -5يح ِّقق الرتابط والتكامل بني العنوان وامل�شكلة والأهداف على خلفية املقاربة
 -6يربط الإطار النظري مبقاربة تربوية  /معرفية  /فكرية حمددة اعتمدها يف بحثه
 -7ينقد مرئيات املدار�س الفكرية املتباينة يف الإطار النظري على خلفية املقاربة
 -8يربز �شخ�صيته كباحث بعر�ض ت�صوراته الذاتية من خالل ر�ؤيته الفكرية
 -9يح ِّلل الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء املقاربات الرتبوية امل�ستخدمة لبحث امل�شكلة
 -10يح ِّقق الرتابط بني الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري يف �ضوء الر�ؤية الفكرية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املعيار

عر�ض النتائج ومناق�شتها

التو�صيات واملقرتحات

امل� ِّؤ�شرات الأدائية اخلا�صة باملعيار
ِّ -11
يوظف املنهج املنا�سب لدرا�سة امل�شكلة يف �ضوء الر�ؤية الفكرية املعتمدة
 -12يربط االفرتا�ضات وامل�س ّلمات البحثية مبقاربة تربوية منا�سبة ووا�ضحة
 -13يختار ع ِّينة البحث و�أدواته على خلفية منهج البحث والر�ؤية الفكرية
 -14يختار الت�صميم البحثي املنا�سب للمقاربة الفكرية املعتمدة يف درا�سته
 -15يتحقّق من �صدق بناء الأدوات وتطبيقها بح�سب متطلبات املقاربة واملنهج
 -16يعر�ض نتائج الدرا�سة يف �ضوء �أ�سئلتها ومبا يتوافق مع مرئياته ال�شخ�صية
 -17يعك�س الر�ؤية الفكرية التي تب ّناها يف البحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها
ِّ -18
يوظف مناق�شة النتائج وتف�سريها باجتاه �إغناء النظرية  /املقاربة الرتبوية
 -19يربز �شخ�ص ّيته كباحث عند مناق�شة النتائج وتف�سريها يف �ضوء الر�ؤية
 -20ي�ض ِّمن ّ
امللخ�ص املقاربة الفكرية املعتمدة يف الدرا�سة مع تعليل اختيارها
 -21يح ِّقق الرتابط بني التو�صيات واملقرتحات واملنهج الفكري العام للدرا�سة
 -22يح ِّقق التكامل بني التو�صيات واملقرتحات وم�شكلة البحث و�أهدافه ونتائجه
ِّ -23
يوظف املقرتحات والتو�صيات باجتاه تطوير املقاربة الفكرية املعتمدة
 -24يعك�س فكره وقناعاته ومرئياته ال�شخ�صية يف تو�صيات الدرا�سة ومقرتحاتها
 -25يدرج يف امللخ�ص التو�صيات واملقرتحات على خلفية املقاربة البحثية

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ي ّن�ص ال�س�ؤال الثاين على الآتي« :ما دالالت �صدق وثبات قائمة معايري تقومي املنهجية
املطورة يف الدرا�سة الراهنة؟».
ّ
املطورة بو�صفه «�أحد
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت التحقِّق من ال�صدق العاملي للقائمة ّ
�أنواع �صدق املفهوم» (الكيالين وال�رشيفني ،)2005 ،وذلك ب�أ�سلوب التحليل العاملي
ال�ستجابات �أفراد عينة البحث بغية اختزال م�صفوفة االرتباطات يف �أقل عدد من العوامل،
املكونات الأ�سا�سية،
والك�شف عن الفقرات املرتبطة بكل عامل ،وذلك با�ستخدام طريقة
ِّ
وتدوير العوامل املتعامدة بطريقة التدوير املائل ) (Direct Obliminلت�سهيل تف�سري العوامل
امل�ستخرجة ،على افرتا�ض �أن هذه العوامل غري م�ستقلة (الكيالين وال�رشيفني.)2005 ،
ولتحديد العوامل الأ�سا�سية املعبرِّ ة عن �أبعاد القائمة الفعلية ،مت ا�ستخدام حمك غور�ست�ش
ت�شبعاتها على العامل
) (Gorsuch, 1997القا�ضي باالقت�صار على الفقرات التي ال تقِّل قيم ّ
تت�شبع بهذه القيمة �أو ب�أعلى منها على �أكرث من عامل واحد يف
الواحد عن 0.40؛ وال ّ
الوقت نف�سه .وقد مت اختيار حمك غور�ست�ش لكونه �أكرث �رصام ًة من ا ّ
لقيم
حلد الأدنى التقليدي ّ
الت�شبع ،وقيمته ( ،(Bryant & Yarnold, 1995) )0.30الأمر الذي يزيد من احتمال ظهور
ّ
العوامل امل�ستخرجة يف الدرا�سات الالحقة ) .(Floyd & Widaman, 1995وبالنتيجة مت
ا�ستخراج خم�سة عوامل �أ�سا�سية يزيد اجلذر الكامن لكل منها عن الواحد ال�صحيح ،وت�شكل
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( )%61.85من التباين الك ِّلي ،والتي تبينّ بعد التحليل والتف�سري �أنها ذات العوامل (املعايري)
التو�صل �إليها يف البحث احلايل.
التي مت
ّ
املجمعة من عينة الدرا�سة،
وللتحقّق مما �إذا كان منوذج العوامل اخلم�سة يالئم البيانات
ّ
مت ا�ستخدام برجمة ليزرل ) ،(Jöreskog & Sörbom, 1993الأمر الذي يتطلب حتقيق
ال�رشوط الآتية� :أن تكون قيمة كاي تربيع ) (Chi Squareغري دالّة على م�ستوى داللة
�أقل من ( )0.05عند درجة حر ّية مناظرة للنموذج ،و�أن تكون قيمة دليل جودة املالءمة
)� (Goodness of Fit Index, (GFIأكرب من ( ،)0.9و�أن تزيد قيمة دليل مالءمة املقارنة
) (Comparative Fit Index, (CFIعن ( ،)0.9و�أن تقِّل قيمة اجلذر الرتبيعي ملتو�سط
مر ّبعات �أخطاء التقدير ) (RMSEAعن ( .)0.5وقد �أو�ضحت النتائج �أن قيمة دليل جودة
املالءمة ت�ساوي ()0.95؛ و�أن قيمة دليل مالءمة املقارنة ت�ساوي (� )1.06أي قريبة من
تدل على �أن
الواحد ال�صحيح ،بينما بلغت قيمة اجلذر الرتبيعي ()0.03؛ وهذه القيم كافة ّ
املجمعة من العينة.
جيدة للبيانات
ّ
منوذج العوامل اخلم�سة يحقِّق مالءمة ِّ
�أما بالن�سبة ملعامل ثبات االت�ساق الداخلي للقائمة با�ستخدام طريقة �ألفا-كرونباخ ،فقد
كان ي�ساوي ( ،)0.92كما �أن قيم معامالت �ألفا – كرونباخ للمقايي�س الفرعية تراوحت
امل�صممة يف الدرا�سة تتمتع
تدل على �أن القائمة
بني ( ،)0.87( – )0.75وهذه القيم كافة ّ
ّ
بدرجة ثبات مرتفعة.

مناق�شة نتائج الدرا�سة

منهجية البحث الرتبوي ،وت�صميم م�ؤ�شرِّ ات �أدائية
ا�ستهدفت الدرا�سة بناء معايري لتقومي
ّ
ب�سمات
تتميز ،قيا�س ًا ملعايري تقومي البحث العلمي،
ٍ
لكل منها ،وميكن القول �إنَّ هذه املعايري ّ
عد ٍة �أهمها:
ّ
� -1أن هذه املعايري ت�شمل جميع املجاالت ذات ال�صلة بالنظرية �أو املقاربة الفكرية التي
عملياته ،وتر�سم م�ساراته ،وت�ضعه يف املكانة
ت� ِّؤ�س�س ملنهجية البحث الرتبوي الر�صنيِّ ،
وحتدد ّ
الالئقة به.
تتميز بالتكامل والرتابط ،حيث تندمج امل�ؤ�شرِّ ات الأدائية
� -2إن املعايري
ّ
امل�صممة يف الدرا�سة ّ
اخلا�صة مب�شكلة البحث ع�ضوي ًا مبثيلتها املتع ِّلقة باملقاربة والدرا�سات ال�سابقة ،مثلما ترتبط
ب�إجراءات البحث ،وعر�ض النتائج ومناق�شتها ،والتو�صيات واملقرتحات ،وتن�صهر �سوي ًا يف
بوتقة واحدة هي الر�ؤية الفكرية للباحث ،والتي مت ِّثل العماد الأ�سا�سي الذي يرتكز عليه
البحث العلمي.
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تخ�ص�ص الثقل املركزي يف العمل
التو�صل �إليها يف الدرا�سة احلالية
� -3إن املعايري التي مت
ِّ
ّ
ِّ
ت�شكل �شخ�صية
والت�صورات الفكرية التي
البحثي للخلفية الرتبوية ،والر�ؤى املعرفية،
ّ
الباحث ،ومتنحه اال�ستقاللية يف حتديد م�شكلة البحث على �أ�سا�س املنهجية �أي يف �ضوء
املقاربة النظرية التي يتب ّناها ،ولي�ست املقاربة املفرو�ضة عليه �أو ال�سائدة �أو الأكرث �شيوع ًا يف
ب�شكل �آيل ،ومن ثم حتليل
املمار�سات البحثية بحكم تب ِّني معظم الباحثني لها وا�ستخدامها
ٍ
الأدب ال�سابق ،واختيار عينة الدرا�سة ،وعر�ض النتائج ومناق�شتها ،وتقدمي التو�صيات
خلفية املنهجية البحثية؛ ولذلك ِّ
ت�شكل هذه املعايري رافداً �أ�سا�سي ًا للحريّة
واملقرتحات على
ّ
الأكادميية للأ�ستاذ اجلامعي كباحث تربوي م�ستقل.
املطورة يف الدرا�سة الراهنة ال تتوقّف عند
� -4إن معايري تقومي منهجية البحث الرتبوي
ّ
ا�ستخدام املقاربة النظرية امل� ِّؤ�س�سة ل�سريورة العمل البحثي ،بل ت�سعى يف الأ�سا�س �إىل ت�شجيع
الباحث على العمل باجتاه �إغناء النظرية ،وتطويرها مبا يتوافق مع امل�ستجدات الرتبوية،
وحاجات امليدان.
الكمية ،ومن ثم حتقيق
� -5إن املعايري ال�سابقة مت ِّثل �إطاراً معرفي ًا ونظري ًا مهم ًا لت�صميم البحوث
ّ
الكمي والكيفي يف العمل البحثي ،وميكن اعتبارها مر�شداً
الرتابط والتكامل املن�شود بني اجلانبني ِّ
�أ�سا�سي ًا لتحكيم البحث ،بحيث يتم فح�ص اجلوانب املركزية املت�صلة ب�سريورة العمل البحثي،
عو�ض ًا عن الرتكيز على م�سائل �أقل �أهمي ًة كطريقة توثيق املراجع ،والأخطاء اللغوية وغريها.
املحددات اخلا�صة با�ستخدام معايري تقومي املنهجية
غري �أن الأمانة العلمية تقت�ضي �إبراز بع�ض
ِّ
املحددات ميكن �إيجازها يف اجلوانب الآتية:
لتقومي البحث الرتبوي ،وهذه
ِّ
 -1مت �رسد هذه املعايري يف �ضوء حتليل الأدب ال�سابق ،و�أدلة حتكيم البحوث امليدانية ،لكن
هذه املعايري مل تت�ضمن بع�ض اجلوانب املهمة يف العمل البحثي ،ك�سالمة العمليات الإح�صائية
وغريها.
� -2إن تطبيق هذه املعايري ُي ِلزم ال�شخ�ص الذي يتولىّ التحكيم �أو ًال بقراءة البحث الرتبوي
ب�أكمله قراءة ناقد ًة ومت�أنية ،وذلك بهدف ا�ستيعاب م�ضمونه الأ�سا�سي ،ومن ثم احلكم على
مدى التزام البحث املذكور مبعايري منهجية البحث املبينة �أعاله ،بيد �أن تنفيذ هذا العمل� ،أي
حتكيم البحث على خلفية م�ؤ�رشات املنهجية ،يتطلب من املحكم دراي ًة وا�سع ًة باملنهجيات
واملقاربات واملدار�س الفكرية التي ت�ستند �إليها الأبحاث الرتبوية ،والنظرية منها ب�صورة
املقوم
خا�صة ،علم ًا ب�أن �إ�صدار حكم مو�ضوعي يخلو من
التحيز والذاتية يتطلب �إملام ِّ
ّ
مب�ستجدات الفكر الرتبوي املعا�رص ،وانحيازه ،ب�صورة معلنة �أو م�سترتة ،ملدر�سة �أو مقاربة
فكرية حمددة ّ
يطل منها على البحث.
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 -3عطف ًا على اخلا�صية ال�سابقة ،ميكن القول �إنّ معايري (م�ؤ�رشات) جودة منهجية العمل
البحثي املقرتحة يف هذه الدرا�سة مرتابطة فيما بينها ارتباط ًا وثيق ًا ،ومن ثم ي�صعب احلكم على
كل جمال مبعزل عن املجال الآخر ،كما هو احلال عند ا�ستخدام �أدلة حتكيم البحوث امليدانية
�أو النظرية �سابقة الذكر .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن الدرجة املعطاة ملجال ما ت�ؤ�س�س
الأر�ضية للدرجة التي ُيتوقع �أن تُعطى لبقية املجاالت ،وملنهجية العمل البحثي �إجما ًال ،حيث
حتدد كل عمليات البحث ،وت�ضفي عليه طابع الر�صانة العلمية ،كي يظهر عم ً
ال
�إنّ املنهجية ِّ
فكري ًا متما�سك ًا ومتكام ً
ال.

التو�صيات واملقرتحات

ميكن القول ب�أن معايري جودة املنهجية املقرتحة يف هذه الدرا�سة تت�سم بالأ�صالة� ،إذ مل تُراعى
يف ال�سابق عند حتكيم البحوث الرتبوية ،وميكن اعتبارها �إ�ضاف ًة مهمة ملعايري تقومي البحوث
الرتبوية املعتمدة يف الدوريات الأكادميية العربية والأجنبية ،لذا يو�صي الباحث بالآتي:
املطورة يف البحث الراهن ،واال�ستفادة منها يف �إغناء املعايري املعتمدة لتقومي
 -1درا�سة املعايري ّ
حد ما ،وتعزيزها مبا يخدم تطوير الفكر الرتبوي املعا�رص.
الأبحاث
الكمية �أ�سا�سا ،والنوعية �إىل ٍ
ّ
املقدمة
 -2العمل باجتاه التوظيف التدريجي للمعايري بال�صورة ال�سليمة يف حتكيم البحوث ّ
لغر�ض الن�رش يف الدوريات الرتبوية� ،أو الرتقية الأكادميية ،مما ي�ضمن قدراً �أكرب من امل�صداقية
لنتائج الدرا�سة ،ودرج ًة �أعلى من اجلودة للبحوث الرتبوية ،ومكان ًة �أ�سمى للبحث العلمي
عام ًة ب�صفته �أحد امل�ؤ�شرِّ ات الأ�سا�سية لتقومي �أداء اجلامعة ،وحت�سني جودة العمل اجلامعي
(املو�سوي.)2006 ،
كيفية توظيف املعايري ال�سابقة يف �أثناء كتابة البحث
 -3تدريب الباحثني الرتبويني على ّ
العلمي ،وو�ضع �إر�شادات للمخ ّت�صني ب�ش�أن �آلية ا�ستخدام معايري تقومي املنهجية لتحكيم
البحوث الرتبوية.
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج �إر�شادي �سلوكي معريف يف خف�ض
قلق االمتحان لدى عينة من طالبات ال�صف الثاين ع�رش (التوجيهي) مبحافظة رفح .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )24طالبة ترتاوح �أعمارهن مابني  18-17عاماً ،ممن ح�صلن على
�أعلى الدرجات يف مقيا�س قلق االمتحان ،ومت تق�سيمهن ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة عدد كل جمموعة ( )12طالبة ومت التحقق من تكاف�ؤ املجموعتني ،وقد خ�ضعت
طالبات املجموعة التجريبية �إىل برنامج �إر�شادي �سلوكي معريف .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية،
ومتو�سطات درجات املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س قلق االمتحان
ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني
القبلي والبعدي لدى طالبات املجموعة التجريبية ل�صالح القيا�س البعدي ،يف حني مل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف القيا�سني البعدي والتتبعي لدى طالبات املجموعة
التجريبية.
الكلمات املفتاحية :برنامج �إر�شادي ،ال�سلوكي املعريف ،قلق االمتحان ،طالبات الثانوية العامة.
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The Effectiveness of a Cognitive- Behavioral Counseling
Program for Reducing Test Anxiety Among the Twelfth
Female Graders in Rafah Governorate
Dr. Etaf M. Abu Ghali
Dept. of Mental Health
Faculty of Education - Al-Aqsa University

Abstract
The current study aimed at revealing the effectiveness of a cognitive-Behavioral Counseling program on reducing test anxiety among the twelfth female
graders (Tawjehe) in Rafah Governorate. The sample of the study consisted
of (24) female students whose age ranges from 17 to 18 years who scored the
highest on test anxiety after administering the test anxiety scale .The subjects
were randomly divided into two groups: the experimental group and the control one. Each group included (12) subjects and the two groups were equivalent. The experimental group subjects were subjected to Cognitive-Behavioral
Counseling program. The study resulted in the following findings: There were
statistically significant differences between the mean scores of the experimental group female students and that of the control one on test anxiety scale in
favor of the twelfth female graders in the experimental group. There were
statistically significant differences between the pre and post administration
among experimental group subjects in favor of the post administration while
there were no statistically significant differences between post and follow up
measures among the experimental group subjects.
Key words: counseling program; cognitive- behavioral; test anxiety; twelfth female
grader.
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املقدمة

ُيعد قلق االمتحان ) )Test Anxietyجانب ًا من جوانب القلق الذي ت�ستثريه مواقف
االمتحانات ،والذي يعرب عن م�شكلة نف�سية انفعالية خطرية ،مير بها بع�ض الطلبة حيث
يعانون من التوتر وال�ضيق واالرتباك الذي يرتتب عليه الإخفاق الأكادميي.
فالأفراد الذين يح�صلون على درجة عالية يف قلق االمتحان يتجهون لإدراك وتقييم
املواقف على �أنها مهددة لل�شخ�صية ،وهم يف مواقف االمتحانات غالب ًا ما يكونون متوترين،
وخائفني ،وع�صبيني ،وفى حالة �إثارة انفعالية (الطيب .)1997 ،ومت �إدراك قلق االمتحان
بو�صفها م�شكلة خطرية وملحة يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين (.)Sarson, 1984
�إذ تنت�رش يف �أو�ساط الطلبة من املراحل االبتدائية حتى املراحل اجلامعية (،)Siepp, 1991
وترتاوح ن�سبة الطلبة الذين يعانون من قلق االمتحان على الأقل ما بني(  ،)%20-16و يزداد
عددهم بالت�أكيد يف االمتحانات النهائية التي حتدد م�صريهم (.(McDonald, 2001
ويتفق الباحثون �أن قلق االمتحان ي�ؤثر �سلبي ًا يف الأداء الأكادميي (� ،)Zeider, 1998إذ
ي�شكل عام ً
ال �أ�سا�سي ًا يف نتاجات �سلبية ت�شتمل على �ضغوطات نف�سية ،وعدم القدرة على
التح�صيل الدرا�سي ،والف�شل الأكادميي ،وال�شعور بعدم الأمان (;Harris & Coy, 2003
 .)Hembree, 1988ويتكون قلق االمتحان من ثالثة مكونات رئي�سة :معرفية ،وانفعالية،
و�سلوكية ،والطالب الذين يعانون من قلق االمتحان لديهم ت�صورات من الناحية املعرفية ،هم
قلقون ب�شكل عام ،تنق�صهم الثقة بالنف�س ،ورمبا هم م�شغولون ب�أفكار �سلبية ،ولديهم �شك
يف قدراتهم الأكادميية والكفاءة العقلية). (Sarason & Sarason, 1990
ويلخ�ص باوتن وتو�سى ( )Boution & Tosi, 1983امل�شار �إليه يف (فرح  ،عتوم
والعلي )1993 ،نتائج عدد من الدرا�سات يف هذا املجال بالإ�شارة �إىل �أن الأفراد الذين
يعانون من درجة عالية من قلق االختبار يق�ضون كثرياً من وقتهم قبل االمتحان وخالله
وهم-1 :منزعجون حول �أدائهم ويفكرون يف �أداء الآخرين -2 .يفكرون يف البدائل التي
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ميكن اللجوء �إليها يف حالة ف�شلهم يف االختبار -3.تنتابهم ب�شكل متكرر م�شاعر العجز
وعدم الكفاية -4 ،يتوقعون العقاب ،وفقدان االحرتام والتقدير -5 ،تنتابهم ردود فعل،
وا�ضطرابات ف�سيولوجية خمتلفة .وينتج عن هذا كله نوبات من اال�ضطراب �أو الهيجان
ثم بالتايل
االنفعايل الأمر الذي يعوق الرتكيز ،واالنتباه ملهمة الإجابة عن �أ�سئلة االمتحان ومن ّ
�إىل �ضعف الأداء.
وفى هذا االجتاه يرى مايرن وجولد (� )Minor & Gold, 1985أن قلق االمتحان يت�ضمن
مكونني �أ�سا�سيني هما:املكون املعريف �أو االنزعاج ( (Worryواملكون االنفعايل �أو االنفعالية
).)Emotionality
ويت�ضمن قلق االمتحان ب�شكل وا�سع اال�ستثارة الف�سيولوجية العالية ،وغالب ًا ما ترجع �إىل
�أنها ا�ستثارة انفعالية ي�صاحبها الفزع ،واالنزعاج ،وتوقعات الف�شل الذريع .وي�سهم قلق
االمتحان الزائد غالبا يف �إ�ضعاف الأداء يف االمتحان (.)Hembree, 1988
واهتمت كثري من الدرا�سات بفح�ص قلق االمتحان وعالقته بالعديد من املتغريات ،وقد
�أ�شارت �إىل الآثار ال�سلبية الناجتة عن قلق االمتحان ،واملتمثلة يف �ضعف الأداء الأكادميي،
وانخفا�ض الدافعية فمنها :درا�سة بتوين و�آخرين (،)Putwain; Connors & Symes, 2010
وعليمات وهوا�ش ( ،)2006و�شابيل و�آخرين ;(Chapel; Blanding; Silverstein
) ،Takahashi; Newman; Gubi & McCann, 2005وهانكوك (،)Hancock, 2001
وزيدنر ( )Zeidner, 2001والكريدي�س ( )2000و�أبو م�صطفى (.)1998
ويعد قلق االمتحان متغرياً من املتغريات التي ت�ؤثر يف حت�صيل الطلبة ودافعيتهمَ ،بيد �أنه
ّ
ال ُب ّد للطلبة من التعر�ض ملواقف تقوميية حتدد من خالل نتائجها قرارات مهمة يف حياتهم
وم�ستقبلهم املهني كااللتحاق باجلامعة ،واختيار التخ�ص�ص .وت�ؤدي االمتحانات دوراً مهم ًا
يف حياة الطالب؛ وهي �أحد �أ�ساليب التقومي ال�رضورية �إال �أنه قد يرتبط بها ما يجعل منها
م�شكلة خميفة ومقلقلة .ويتخذ قلق االمتحان �أهمية خا�صة ،نظراً الرتباطه ال�شديد بتحديد
يعد م�شكلة
م�صري الطالب وم�ستقبله الدرا�سي والعملي ،ومكانته يف املجتمع ،ولذلك فهو ّ
حقيقية لكثري من الطالب و�أ�رسهم �أي�ضا ،بل وبالن�سبة للمجتمع ،مما حدا بكثري من الأخ�صائيني
يف هذا املجال باالهتمام بدرا�سة قلق االمتحان (زهران.)2000 ،
و�إذا كان قلق االمتحان ي�سبب كل هذا التوتر يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،ف�إن طلبة الثانوية
العامة ،رمبا ينالون الن�صيب الأكرب من اخلوف �أو االنزعاج حيث تنبع �أهمية امتحان الثانوية
العامة (التوجيهي) كونه تتويج ًا للمرحلة الدرا�سية ،ويكت�سب االمتحان �أهمية اجتماعية،
وتربوية ق�صوى� ،إذ تُبنى على �أ�سا�س نتائجه قرارات مهمة كونه املعيار الوحيد يف القبول يف
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م�ؤ�س�سات التعليم العايل وااللتحاق بكليات معينة.
ويعانى املجتمع الفل�سطيني من ال�ضغوط وال�صدمات ،وخا�صة الطلبة الذين يعي�شون جواً
ي�سوده التوتر والقلق ،لذا فهو بحاجة ما�سة �إىل الربامج الإر�شادية النف�سية ،التي ت�ساعده على
احلد من امل�شاكل التي تواجهه ،وتركز معظم الدرا�سات على اجلانب النظري يف ت�شخي�ص
اال�ضطرابات النف�سية ،دون االهتمام باجلوانب التطبيقية امل�ستندة على �أ�س�س علمية يف �آلية
مواجهة امل�شكالت والتعامل مع ال�ضغوط ،وت�شكل االمتحانات لطلبة الثانوية العامة مواقف
�ضاغطة ي�صاحبها حاالت من املر�ض ،واخلوف ،والتوتر ال�شديد؛ الذي ينعك�س على الأ�رسة،
وال�سيما لدى الطالبات �إذ ي�صل الأمر �إىل التغيب عن بع�ض االمتحانات؛ لذا ف�إن ثمة حاجة
لتقدمي الربامج الإر�شادية مل�ساعدة الطلبة يف حل م�شاكلهم ،وكيفية التعامل مع قلق االمتحان،
وقد راعت الباحثة يف هذا الربنامج �أن يكون واقعي ًا مت�ضمن ًا جميع اجلوانب املختلفة املتعلقة
بالطلبة :النف�سية ،واالجتماعية ،والأكادميية التح�صيلية .ونظراً لهذا الأثر ال�سلبي لقلق
االمتحان يف التح�صيل الدرا�سي ظهرت جهود وحماوالت خمتلفة لت�صميم ،وتنفيذ برامج
�إر�شادية ،وعالجية تعتمد على نظريات الإر�شاد املختلفة مل�ساعدة الطلبة الذين يعانون من
قلق االمتحان.
فقد هدفت درا�سة فرح (� )1997إىل الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام املواد املكتوبة� ،أو
ما ُيعرف با�سرتاتيجية العالج بالقراءة يف تخفي�ض قلق االمتحان لدى عينة من طلبة جامعة
الريموك يف الأردن ،وتكونت العينة من ( )55طالب ًا وطالبة ،وقد ا�ستخدم الباحث دلي ً
ال
لعالج قلق االمتحان ،قد �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح املجموعة
التجريبية .كما هدفت درا�سة �صالح (� )1997إىل التعرف على مدي فعالية برنامج �إر�شادى
�سلوكي يف خف�ض قلق االمتحان ،وحت�سني م�ستوى الأداء الدرا�سي يف امتحان �آخر العام،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا من الباقني للإعادة يف الثانوية العامة يف م�رص ،قُ�سموا
على �أربع جمموعات جتريبية ،و مت جمع املعلومات با�ستخدام قائمة قلق االختبار .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة بني متو�سطي درجات �أفراد املجموعات التجريبية ل�صالح
الإر�شاد اجلمعي املبا�رش.
كما قام الزراد ( )1997بدرا�سة هدفت �إىل التحقق من مدى فاعلية االجتاه ال�سلوكي
يف عالج حاالت قلق االمتحان لدى عينة من طالبات املدار�س الثانوية مبدينة بنغازي يف
ليبيا .وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )28طالبة من طالبات الق�سم العلمي والأدبي بلغ متو�سط
�أعمارهن (� 17 ،2ستة) ومت تق�سيم العينة �إىل :جمموعتني متجان�ستني؛ املجموعة الأوىل:
التجريبية ،وهي التي خ�ضعت جلل�سات العالج املعريف ال�سلوكي والتدريب على �أ�ساليب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

ت�أكيد الذات واال�سرتخاء ملدة ثالثة �أ�شهر قبل االمتحانات النهائية بواقع جل�ستني �إىل ثالث
جل�سات مدة اجلل�سة ( )90دقيقة .واملجموعة الثانية :هي املجموعة ال�ضابطة .وات�ضح من
إح�صائيا بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية
نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �
ً
ودرجات املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما هدفت درا�سة الغامدى (� )1998إىل التحقق من فاعلية الربنامج العالجي اجلمعي
يف خف�ض قلق االختبار لدى عينة من طالبات جامعة امللك �سعود .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )30طالبة من جامعة امللك �سعود ُيعانني من قلق االختبار ،مت تق�سيمهن �إىل جمموعتني
متكافئتني من حيث العمر ،والتح�صيل الدرا�سي ،ودرجة القلق (االنزعاج واالنفعالية والدرجة
الكلية) ،ودرجة الأفكار الالعقالنية� ،إحداهما� :ضابطة ،والأخرى جتريبية.و�أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات قلق االختبار؛ (االنزعاج،
واالنفعالية ،والدرجة الكلية) بني نتائج املجموعتني التجريبية ،وال�ضابطة يف القيا�س البعدي
وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أو�ضحت درا�سة زهران ( )1999مدى فعالية برنامج الإر�شاد امل�صغر يف التعامل مع
م�شكلتي قلق الدرا�سة ،وقلق االختبار ب�أ�سلوب املوديالت واملناق�شة اجلماعية ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )360طالب ًا من طالب ال�صف الثالث الإعدادي يف القاهرة ،ومت تطبيق مقيا�س
قلق الدرا�سة ،ومقيا�س قلق االمتحان علي �أفراد العينة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
ارتباطية موجبة علي مقيا�س قلق الدرا�سة وقلق االمتحان ،كما بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك
فروق ًا دالة �إح�صائي ًا ل�صالح القيا�س البعدي مما ي�ؤكد فاعلية الربنامج.
كما هدفت درا�سة عبد الظاهر ( )2005التعرف على منطي التعامل الإيجابي/ال�سلبي مع
قلق االمتحان لدى عينة من طالب اجلامعة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )420طالب ًا وطالبة
ممن تراوحت �أعمارهم بني ( )22-17عام ًا من طلبة كلية الرتبية بقنا يف م�رص .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق بني الذكور والإناث يف منط التعامل الإيجابي ل�صالح الذكور؛
�أي �أن الذكور �أكرث تعام ً
ال �إيجابي ًا من الإناث ،و�أن الإناث �أكرث قلق ًا من الذكور يف قلق
االمتحان ،يف حني ال توجد فروق يف قلق االمتحان تُعزى ملتغريات التخ�ص�ص� ،أو ال�سنة
الدرا�سية .كما قام الباحث مبقابلة �إكلينيكية طليقة على حالتني من الطالبات ،ومت حتليلها
وتف�سريها يف �ضوء الطريقة الكلية وفق نظرية التحليل النف�سي.
كما قام �أبو عزب ( )2008بدرا�سة هدفت �إيل التعرف علي مدى فعالية برنامج �إر�شادى
مقرتح خلف�ض قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة مبحافظات غزة بفرعيها :الأدبي
اختري من هذه العينة �أكرث الطالب الذين �سجلوا �أعلى درجات على مقيا�س قلق
والعلمي ،ثم ُ
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االمتحان �إذ مت اختيار ( )30طالب ًا ،توزعوا على جمموعتني ،وقد تكونت املجموعة التجريبية
من ( )15طالب ًا ،واملجموعة ال�ضابطة من ( )15طالب ًا ،ومت تطبيق الربنامج الإر�شادى عليهم،
ومت ا�ستخدم عدة �أ�ساليب �إر�شادية منها :املحا�رضات ،ولعب الدور ،واال�سرتخاء .وقد بينت
نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى قلق االمتحان انخف�ض ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية.
كما هدفت درا�سة �صواحلة وع�سفا (� )2008إىل تق�صي فاعلية ا�ستخدام �إجراءات التعزيز
يف خف�ض م�ستوى قلق االختبار لدى عينة من طالبات ال�صف ال�ساد�س يف مبحث الريا�ضيات.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالبة من طالبات مدار�س وكالة الغوث الدولية يف مدينة
�إربد يف الأردن .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،مما ي�ؤكد فاعلية ا�ستخدام �إجراءات
التعزيز املادي واللفظي يف خف�ض قلق االختبار.
كذلك اهتمت الدرا�سات الأجنبية بالربامج الإر�شادية املتعلقة بقلق االمتحان منها :درا�سة
با�س و�آخرين ) (Bass, Burroughs, Gallion & Hodel, 2002التي هدفت التعرف �إىل
طرق خف�ض قلق االمتحان لدى عينة من طلبة الف�صول :ال�سابع والثامن والتا�سع يف ثالث
مدار�س متو�سطة و�أخرى عليا يف منطقة ريفية يف ميدو�سرتن يف الواليات املتحدة ،ومت الت�أكد
من قلق االمتحان من خالل مالحظات املعلمني للطلبة �أثناء تقدمي االمتحان .وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة �رضورة حت�سني مهارات املذاكرة ،وا�سرتاتيجيات تقدمي االمتحان ،و�أ�سلوب
حل امل�شكلة ،واال�سرتخاء بو�صفها �أ�ساليب خلف�ض قلق االمتحان.
�أما درا�سة �إرجني ) (Ergene, 2003فقد هدفت �إىل حتليل نتائج درا�سات تناولت برامج
خف�ض قلق االمتحان ،واعتمد التحليل على نتائج ( )56درا�سة بلغ عدد �أفراد عينتها
) (2,482وبينت النتائج �أن العالج كان ناجح ًا ومنا�سب ًا للعمالء ،و�أن العالج الأكرث فاعلية
الذي ي�ضم مهارات ترتكز على املجالني ال�سلوكي واملعريف.
كما هدفت درا�سة ايجب�شكو و�أبودو (� )Egbockuku & Obodo, 2005إىل الك�شف
عن فاعلية �أ�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي يف خف�ض قلق االمتحان لدى جمموعة من ذوي
قلق االمتحان املرتفع من املراهقني يف مدار�س نيجرييا .بالإ�ضافة �إىل فح�ص ثالثة متغريات
م�ستقلة متت درا�ستها خالل التجربة هي :م�ستوى القيا�س القبلي لقلق االمتحان ،واجلن�س،
ومركز ال�ضبط .و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية �أ�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي يف خف�ض
قلق االمتحان ،يف حني مل يوجد ت�أثري ملتغري اجلن�س يف خف�ض قلق االمتحان لدى الطلبة.
كما �أجرى تاتوم و�آخرون ) (Tatum, Lundervold & Ament, 2006درا�سة هدفت �إىل
التعرف على فاعلية التدريب ال�سلوكي يف خف�ض قلق االمتحان لدى طلبة اجلامعة الأمريكيني
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من �أ�صل قوقازي و�أفريقي ،ممن �سجلوا درجات عالية على مقيا�س قلق االمتحان املخت�رص
ومقيا�س االنزعاج الذاتي للقلق .وتكونت عينة الدرا�سة من ()20طالب ًا منهم ( )10جمموعة
جتريبية و( )10جمموعة �ضابطة .وا�ستخدم الباحثون مهارات التدريب ال�سلوكي منها:
اال�سرتخاء ،والتعليمات املبا�رشة ،والنمذجة ،والتغذية الراجعة ،والت�شكيل ،واملديح .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما قام ميلر و�آخرون ) (Miller, Morton, Driscoll & Davis, 2006بدرا�سة هدفت
�إىل تقييم برنامج �إر�شادى خلف�ض قلق االمتحان لدى طلبة ال�صف اخلام�س االبتدائي يف
�رشق والية تين�سي ب�أمريكا .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36طالب ًا ،ممن مت ت�صنيفهم ب�أنهم
ُيعانون من قلق االمتحان و�شمل الربنامج �أ�ساليب عديدة منها :اال�سرتخاء ،والتنف�س العميق،
والتفريغ ،و�سل�سلة من املقرتحات الإيجابية ملواقف التعلم واملراجعة ،واالمتحان والدرا�سة
با�ستخدام �أ�سلوب اختبارات التقييم ال�شاملة التي مت تدريب التالميذ عليها قبل املعاجلة .وقد
بينت نتائج الدرا�سة فاعلية اجلل�سات الإر�شادية.
كما هدفت درا�سة �أوربا�ش و�آخرين )� (Orbach, Lindsay & Grey, 2007إىل التحقق
من فاعلية برنامج معريف �سلوكي عرب �شبكة الإنرتنت يف خف�ض قلق االمتحان لدى طلبة
اجلامعة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )90من طلبة اجلامعات يف اململكة املتحدة .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة حت�سن ًا كبرياً يف خف�ض قلق االمتحان لدى �أفراد املجموعة التجريبية التي
ا�ستخدمت العالج املعريف ال�سلوكي عرب الإنرتنت قبل تطبيق الربنامج وبعده ،ومقارنة مع
�أفراد املجموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما قام يهاف وكوهني ( )Yahav & Cohen, 2008بدرا�سة هدفت �إىل التحقق من
فاعلية العالج ال�سلوكي املعريف ،والتغذية البيولوجية املرتدة للتعامل مع قلق احلالة ،وقلق
االمتحان ،وامل�شكالت ال�سلوكية ،والعداء ،وتقدير الذات لدى عينة من الطالب املراهقني
من العرب ،واليهود يف �إ�رسائيل .و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية العالج املعريف ال�سلوكي
يف خف�ض قلق احلالة ،وقلق االمتحان وامل�شكالت ال�سلوكية وحت�سن يف تقدير الذات ما
عدا العداء لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،و�أن العالج ال�سلوكي املعريف �أثر يف املراهقني من
العرب �أكرث.
و�أجرى وميز و�آخرون (& Weems, Taylor, Costa, Marks, Romano, Verrett
 )Brown, 2009درا�سة هدفت �إىل معرفة فاعلية التدخل للحد من قلق االمتحان لدى �أو�ساط
ال�شباب من الأقليات الإثنية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )94من طلبة ال�صف التا�سع يف
مدينة نيو اورليانز يف الواليات املتحدة الأمريكية التي تعر�ضت لإع�صار كاترينا .و�شملت
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الدرا�سة ( )30طالب ًا ممن لديهم درجات مرتفعة لقلق االمتحان بعد الإع�صار ،و مت تطبيق
برنامج �سلوكي كالتدريب على اال�سرتخاء ،والتعر�ض التدريجي للمثريات املحفزة للقلق.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك ت�أثرياً كبرياً للربنامج يف خف�ض قلق االمتحان ،وحت�سنا يف
وانخفا�ضا يف �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة.
الأداء الأكادميي،
ً
كما قام �ستويل وبينيت ( )Stowell & Bennett, 2010بدرا�سة هدفت �إىل معرفة ت�أثري
�أداء االمتحان على �شبكة الإنرتنت يف خف�ض قلق االمتحان .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )69طالب ًا من ق�سم علم النف�س يف اجلامعة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطالب الذين
لديهم م�ستويات عالية يف قلق االمتحان يف الف�صول الدرا�سية ،قد انخف�ض قلق االمتحان
لديهم عندما تقدموا لالمتحانات عرب الإنرتنت ،كما بينت نتائج الدرا�سة �أن العالقة بني قلق
االمتحان و �أداء االمتحان كان �أ�ضعف على �شبكة االنرتنت مقارنة بالف�صول الدرا�سية.
ن�ستنتج من الدرا�سات ال�سابقة جدوى وفاعلية الربامج الإر�شادية يف خف�ض قلق االمتحان
لدى عينات عمرية متباينة ومراحل درا�سية خمتلفة ،كما الحظت الباحثة تنوع الربامج
الإر�شادية امل�ستخدمة منها :العالج العقالين االنفعايل ،والعالج بالقراءة ،والعالج املتمركز
حول العميل ،و�أ�سلوب املوديالت واملناق�شة اجلماعية ،وحت�سني مهارات املذاكرة ،والإر�شاد
ال�سلوكي وما يحتوى من فنيات اال�سرتخاء والتح�صني التدريجي؛ يف حني اهتمت الدرا�سات
الأجنبية بالعالج املعريف ال�سلوكي ،وهذا ما اعتمدت عليه الباحثة يف الدرا�سة احلالية.
العالج ال�سلوكي املعريف Cognitive Behavior Therapy

يرى كيندال)� (kendall, 1993أن الطرق املعرفية ال�سلوكية هي حماولة دمج تهدف �إىل
تغريعالجي.
حتديد الت�أثريات الإيجابية للنظرية ال�سلوكية مع النظرية املعرفية لإحداث ّ
ويعد العالج ال�سلوكي املعريف اجتاه ًا عالجي ًا حديث ًا ن�سبي ًا ،يعمل على الدمج بني العالج
ّ
املعريف بفنياته املتعددة ،والعالج ال�سلوكي مبا يت�ضمنه من فنيات ،ويهدف �إىل التعامل مع
اال�ضطرابات املختلفة من منظور ثالثي الأبعاد؛ �إذ يتعامل معها معرفي ًا ،وانفعالي ًا ،و�سلوكي ًا؛
بحيث ي�ستخدم العديد من الفنيات �سواء من املنظور املعريف� ،أو املنظور االنفعايل� ،أو
ال�سلوكي (حممد.)2000 ،
فاالفرتا�ض الأ�سا�سي للعالج ال�سلوكي املعريف هو� :أن املعارف ت�ؤثر يف العواطف وال�سلوك؛
فالفرد ي�ستجيب للتمثيالت املعرفية للأحداث �أكرث من ا�ستجابته للأحداث نف�سها ،و�أن الفرد
لديه القدرة على التخل�ص من �سوء التكيف املعريف ،الذي ي�ؤدى بدوره �إىل �سوء التكيف
ب�صفة عامة ،وتنتج عنه �سلوكيات انهزامية ،فمن خالل ا�سرتاتيجيات هذا العالج املختلفة
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تقليل احل�سا�سية التدريجي (التح�صني التدريجي)Systematic desensitization :

ويق�صد به التخل�ص التدريجي من ارتباط ال�سلوك امل�ضطرب ب�شيء �أو حادث معني ،ويتم
ذلك بتحديد وتعري�ض امل�سرت�شد بتكرار متدرج لهذه املثريات؛ وهو يف حالة اال�سرتخاء
حتى التنتج اال�ستجابة امل�ضطربة ثم ي�ستمر التعر�ض للمثريات املتدرجة يف ال�شدة حتى يتم
الو�صول �إىل عدم ا�ستثارتها لال�ستجابة امل�ضطربة (الداهرى .)2005 ،ومت ا�ستخدام هذه
الفنية يف الدرا�سة احلالية بعد �أن مت تدريب الطالبات على اال�سرتخاء ،و�إعداد مدرج القلق.

اال�سرتخاءRelaxation :

يعرف علمي ًا ب�أنه :توقف كامل لكل االنقبا�ضات ،والتقل�صات الع�ضلية امل�صاحبة للتوتر.
وقد ابتكر “جيكب�سون � ”Jacobsonأ�سلوب اال�سرتخاء الت�صاعدي مو�ضح ًا فوائد عالجية
ملمو�سة بني من يعانون من القلق .وقد ا�ستطاع “ ولبى” �أن يطور هذا الأ�سلوب من خالل
يعد من العوامل الكامنة للقلق ،فال ميكن
نظريته يف الكف املتبادل ،مو�ضح ًا �أن اال�سرتخاء ّ
وتعد الأ�ساليب احلديثة يف اال�سرتخاء
لل�شخ�ص �أن يكون م�سرتخي ًا وقلق ًا يف الوقت نف�سهّ .
من �أ�شهر �أ�ساليب العالج ال�سلوكي ويحتاج �إجرا�ؤه �إىل تدريب منظم (�إبراهيم.)1988 ،
وقد قامت الباحثة بتدريب طالبات املجموعة التجريبية على اال�سرتخاء داخل اجلل�سات كما
�شجعت الطالبات على التدريب على اال�سرتخاء من خالل الواجبات املنزلية.

النمذجةModeling :

تُعد النمذجة جزءاً �أ�سا�سي ًا �ضمن برامج كثرية لتعديل ال�سلوك؛ وهى ت�ستند �إىل افرتا�ض
م�ؤداه �أن الإن�سان قادر على التعلم عن طريق مالحظة �سلوك الآخرين ،وتعر�ضه ب�صورة
منتظمة للنماذج ،ويعطى ال�شخ�ص فر�صة ملالحظة منوذج ويطلب منه �أداء العمل نف�سه؛
الذي يقوم به النموذج (مليكة .)1994 ،وتقوم طريقة ا�ستخدام النماذج ال�سلوكية �أو
النمذجة على �إتاحة منوذج مبا�رش �أو �ضمني (تخيلي) للم�سرت�شد ،ويكون الهدف تو�صيل
معلومات حول النموذج ال�سلوكي املعرو�ض للم�سرت�شد ،بق�صد �إحداث تغيري ما يف �سلوكه
و�إك�سابه �سلوك ًا جديداً� ،أو زيادة �سلوك موجود لديه �أو نق�صانه (ال�شناوي .)1996 ،ولقد
ا�ستخدمت الباحثة هذه الفنية ك�أ�سلوب تعليمي �إذ يقوم النموذج ب�أداء ال�سلوك املرغوب
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ميكن �إك�سابه مهارات تعديل ال�سلوك ،وتوليد �أفكار �إيجابية ،وبناء الثقة بالكفاءة الذاتية،
والتخل�ص من الأفكار الالعقالنية واالجتاهات املختلة وظيفي ًا واالجتاهات االنهزامية ،ومن
ثم ي�شعر بالتكيف النف�سي (�إبراهيم .)1997 ،وتت�ضمن برامج الإر�شاد ال�سلوكي املعريف
ّ
العديد من الفنيات ال�سلوكية املعرفية .وا�ستخدمت الباحثة يف الدرا�سة احلالية عدة فنيات
ت�ستعر�ضها باخت�صار فيما يلي:
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فيه بطريقة �صحيحة ،منها :عادات اال�ستذكار اجليد ،ومهارات �إدارة الوقت وتنظيمه،
واال�ستعداد لالمتحانات.
التعزيزReinforcement:

يعد التعزيز �أ�سلوب ًا يف العالج ال�سلوكي يقدم يف كل مرة ،ي�ؤدى فيها ال�سلوك املرغوب فيه؛
ّ
�أي الإثابة تعتمد على ال�سلوك امل�رشوط ب�أدائه (عبد احلميد و كفافى .)1990 ،وا�ستخدمت
الباحثة التعزيز املادي ،واملعنوي خالل الربنامج ،وكذلك الثناء وال�شكر لأفراد املجموعة
التجريبية على مواظبتهن والتزامهن باحل�ضور.
التعليم الذاتيSelf-Instruction:

يعد التدريب على التعليم الذاتي من الفنيات املهمة التي يت�ضمنها اجتاه (ميت�شنبوم) وهي
ّ
تت�ضمن التعرف على الأفكار والتعبريات الذاتية ال�سلبية املرتبطة بال�ضغوط التي ت�سبب ال�ضيق
والكدر وامل�شقة للفرد وم�ساعدة العميل على تعديل التعبريات الذاتية ال�سلبية لديه وا�ستبدالها
بتعبريات ذاتية ايجابية وهكذا من خالل التدريب على التعليم الذاتي يتعلم العميل �أن ما يعانيه
من قلق و�ضغوط هو نتيجة �سوء تف�سريه وت�أويله للمواقف التي يتعر�ض �إليها ،و�أي�ض ًا نتيجة
ثم ال ُب َّد من �رضورة ا�ستبدالها
لأحاديث الذات ال�سلبية لديه (احلوار الداخلي ال�سلبي) ومن ّ
ب�أحاديث ذات �إيجابية ومنطقية (ح�سني وح�سني.)2006 ،
ويذكر كوري (� )Corey, 1996أن ميت�شنبوم ( )Meichenbaumقد ركز على التعليمات
الذاتية يف م�ساعدة امل�سرت�شدين ليكونوا �أكرث وعي ًا باحلوار الذاتي ،وتت�ضمن العملية العالجية
تدريب امل�سرت�شدين على تعديل التعليمات الذاتية لديهم لي�ستطيعوا الت�أقلم ب�شكل �أكرث فاعلية
مع امل�شكالت التي يواجهونها ،والرتكيز على اكت�ساب مهارات عملية مع امل�شكالت؛
كال�سلوك العدواين ،وال�سلوك املندفع ،واخلوف من االمتحانات ،واخلوف من احلديث �أمام
اجلمهور.ولقد ا�ستخدمت الباحثة هذه الفنية و�شجعت الطالبات على تعديل احلوار الذاتي
الداخلي وا�ستبدال الأفكار ال�سلبية ب�أفكار �إيجابية مع مقارنة اختالف م�شاعرهن و�سلوكهن
يف كال املوقفني.
التدريب على �أ�سلوب حل امل�شكلةProblem Solving Training :

اقرتح دزريال وجولدفريد ( )D’Zurilla & Goldfried, 1971منوذج ًا من خم�س مراحل
ال�ستخدامه يف تعديل ال�سلوك؛ وهى التوجه نحو امل�شكلة ،وحتديد امل�شكلة و�صياغتها،
و�إنتاج احللول البديلة ،واتخاذ القرار ،والتحقق من احلل الذي مت اختياره( .ال�شناوي،
 .)1996وهذا الأ�سلوب له فوائد كثرية :منها م�ساعدة الفرد على �إدراك م�شكلته ،ثم
ت�شجيعه على الرتكيز على تقدمي احللول املمكنة املتنوعة حلل امل�شكلة وتقييمها (Southam
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الواجب املنزيلAssignment:

تلك الأن�شطة واخلربات التي كانت تكلف بها الباحثة طالبات املجموعة التدريبية للقيام
بها ،ويتم حتديد الواجب املنزيل يف نهاية اجلل�سات ،ثم تقوم مبراجعتها يف اجلل�سة التالية،
وتقوم بت�شجيع الطالبات على �أداء الواجب املنزيل .وقد راعت الباحثة �أن يكون الواجب
املنزيل من�سجم ًا مع طبيعة اجلل�سات و�أهدافها.

م�شكلة الدرا�سة

تزداد حدة القلق غالب ًا بني طلبة الثانوية العامة الذين يدركون �أنَّ م�ستقبلهم وم�صريهم
مرهون بالنجاح والف�شل يف هذا االمتحان �إذ �إن نتيجة هذا االمتحان هي التي تقرر دخولهم
اجلامعة �أو ال والكلية ونوعية التخ�ص�ص الذي يحدد بنا ًء على درجاتهم ومعدالتهم .وما
ي�ضيف حالة القلق االهتمام الزائد واملفرط من الوالدين وبع�ض املعلمني والأقارب خالل
تعاملهم مع طلبة الثانوية العامة .وقد مل�ست الباحثة عمق امل�شكلة وحجمها من خالل
متابعة طالبات ق�سم الإر�شاد النف�سي يف اجلامعة يف �أثناء تدريبهن امليداين يف املدار�س وما
تعانيه الطالبات من اخلوف ،والتوتر الذي ينتابهن قبل ويف �أثناء االمتحانات والذي ات�ضح
من خالل ا�ستف�ساراتهن حول قلق االمتحان يف ح�ص�ص التوجيه اجلمعي ،ف�ض ً
ال عن كرثة
احلاالت املر�ضية التي يتعر�ض �إليها الطلبة خالل تقدمي امتحانات الثانوية العامة لي�صل احلد
�إىل تغيبهم عن بع�ض املباحث خالل االمتحانات.ومن هنا كانت احلاجة �رضورية �إىل ت�صميم
برنامج عالجي �سلوكي معريف للتخفيف من حدة قلق االمتحان لدى طالبات الثانوية العامة،
وذلك من خالل فنيات تنا�سب طبيعة امل�شكلة ،وعينة الدرا�سة ا�ستناداً �إىل الإطار النظري
للدرا�سة وكذلك الدرا�سات ال�سابقة.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل معرفة فاعلية برنامج �إر�شادى �سلوكي معريف خلف�ض قلق االمتحان لدى
عينة من طالبات الق�سم العلمي يف ال�صف الثاين ع�رش يف حمافظة رفح اللواتي مت تعري�ضهن �إىل
برنامج �إر�شادى مت �إعداده خ�صي�ص ًا للتعرف على �أثر هذا الربنامج يف حتقيق الهدف ،وللك�شف
عن ا�ستمرارية ت�أثري الربنامج بعد تطبيقه بفرتة زمنية يف خف�ض حدة قلق االمتحان.
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 .)– Gerow, Henin, Chu, Marrs & Kendall, 1997ولقد قامت الباحثة بتدريب
املجموعة التجريبية على خطوات هذه الفنية من خالل مناذج ملواقف وم�شكالت وكيفية
مواجهتها يف احلا�رض وامل�ستقبل.

61

فاعلية برنامج �إر�شادي �سلوكي معريف يف خف�ض قلق االمتحان

62

د .عطاف �أبوغايل

فر�ضيات الدرا�سة

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

الفر�ضية الأوىل  :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سط
درجات طالبات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة يف
مقيا�س قلق االمتحان البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية.
الفر�ضية الثانية :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سط
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س قلق االمتحان قبل تطبيق الربنامج ،وبعد
تطبيقه ل�صالح التطبيق البعدي.
الفر�ضية الثالثة :التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αيف متو�سط
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني :البعدي
والتتبعي.

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف احلاجة �إىل توفري برامج عالجية فعالة ،والتي ميكن ا�ستخدامها
من قبل املر�شدين والأخ�صائيني النف�سيني العاملني يف جمال الرتبية والتعليم� ،إذ �سعت الدرا�سة
احلالية �إىل و�ضع برنامج �إر�شادى ي�ستند على النظرية ال�سلوكية املعرفية ،وذلك من خالل
�إك�سابهن العديد من املهارات واال�سرتاتيجيات الإيجابية مل�ساعدة جمموعة من الطالبات
خلف�ض قلق االمتحان لديهن.كما جاءت الدرا�سة لتوجيه �أنظار املهتمني �إىل كيفية التعامل
مع ظاهرة نف�سية خطرية تهدد م�ستقبل الطلبة الأكادميي ب�أ�س�س علمية تطبيقية �إذ مل َ
حتظ
الدرا�سات والبحوث التي تناولت مو�ضوع القلق باالهتمام الكايف يف الربامج الإر�شادية يف
البيئة الفل�سطينية .لذا جاءت الدرا�سة احلالية ل�سد النق�ص يف هذا املجال ،كما جاءت ا�ستجابة
لتو�صيات ونداءات العاملني يف امليدان ،واحلاجة لبناء برامج �إر�شادية؛ تهدف �إىل احلد من
م�شكالت الطلبة ،وتخفيف معاناتهم ،وحت�سني العملية التعليمية.

حمددات الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة احلالية بطبيعة العينة امل�ستخدمة ،وبالت�صميم التجريبي على �أ�سا�س �أن املتغري
امل�ستقل يتمثل يف الربنامج الإر�شادي ال�سلوكي املعريف ،الذي ت�سعى الدرا�سة ملعرفة فاعليته يف
خف�ض قلق االمتحان كمتغري تابع ،كما تتحدد الدرا�سة بالأدوات امل�ستخدمة ،وهى مقيا�س
االجتاه نحو االمتحان ،واملعروف بقلق االمتحان �إعداد :ا�سبيلربجر وعبداحلافظ (،)1984
والربنامج الإر�شادى ال�سلوكي املعريف من �إعداد الباحثة ،وبالعينة امل�ستخدمة التي تتكون من
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م�صطلحات الدرا�سة

الربنامج الإر�شادى ال�سلوكي املعريف  :Cognitive Behavioral Counseling Programهو
برنامج يقوم على �أ�س�س علمية ،يت�ضمن جمموعة من الأن�شطة ,واخلربات املخططة واملنظمة،
واملحددة زمني ًا بهدف خف�ض قلق االمتحان لدى عينة من الطالبات با�ستخدام بع�ض
الفنيات املعرفية كالتحكم الذاتي ،و�أ�سلوب حل امل�شكلة ،والفنيات ال�سلوكية كاال�سرتخاء،
والتح�صني التدريجي ،والنمذجة ،والتعزيز.
قلق االمتحان  :Test Anxietyحالة نف�سية �أو ظاهرة انفعالية مير بها الطالب خالل االختبار،
وتن�ش�أ عن تخوفه من الف�شل �أو الر�سوب يف االختبار� ،أو تخوفه من عدم ح�صوله على نتيجة
مر�ضية له لتوقعات الآخرين منه ،وقد ت�ؤثر هذه احلالة النف�سية يف العمليات العقلية كاالنتباه،
والتذكر ،والرتكيز ،والتفكري (�أبو زينة وزغل.)1984 ،
وتعرف الباحثة قلق االمتحان �إجرائي ًا �أنه“ :جمموع الدرجات التي حت�صل عليها الطالبات
علي مقيا�س قلق االمتحان امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية”.

منهجة الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

اعتمدت الدرا�سة احلالية يف �ضوء �أهدافها على ا�ستخدام املنهج التجريبي الذي يعتمد على
جمموعتني متكافئتني� :إحداهما جتريبية ،والأخرى� :ضابطة وفق ًا ملا يلي ،املجموعة التجريبية:
وهى التي ُطبق عليها مقيا�س قلق االمتحان قبلي ًا ،ثم التعر�ض للمتغري التجريبي ،وهو برنامج
�إر�شادى �سلوكي معريف خلف�ض قلق االمتحان ،ثم مت تطبيق مقيا�س قلق االمتحان بعدي ًا ثم ُطبق
مقيا�س قلق االمتحان مرة �أخرى بعد �شهر كاختبار تتبعي .واملجموعة ال�ضابطة :املجموعة
التي ُطبق عليها مقيا�س قلق االمتحان كاختبار قبلي ومل تتعر�ض للمتغري التجريبي ،ثم �أُعيد
مقيا�س قلق االمتحان كاختبار بعدى .وتكونت جمموعة الدرا�سة من ( )24طالبة من طالبات
الثانوية العامة الق�سم العلمي يف مدر�سة القد�س الثانوية مبحافظة رفح ،وقد اختريت جمموعة
الدرا�سة ممن ح�صلن على �أعلى الدرجات على مقيا�س قلق االمتحان ،وقد مت تق�سيمها �إىل
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( )24طالبة ممن تراوحت �أعمارهن ما بني ( )18-17عام ًا ،بواقع ( )12طالبة متثل املجموعة
التجريبية ,و( )12متثل املجموعة ال�ضابطة ،وباحلدود املكانية حيث مت تطبيق املقايي�س
امل�ستخدمة يف الدرا�سة مبدر�سة القد�س الثانوية برفح ،ثم باحلدود الزمانية حيث مت تطبيق
الربنامج يف الفرتة الزمنية من  9/20وحتى 11/20للعام الدرا�سي 2009-2008م.
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جمموعتني متكافتني يف متغريات التطبيق القبلي ملقيا�س قلق االمتحان ،والتح�صيل الدرا�سي،
وامل�ستوى االجتماعي االقت�صادي للأ�رسة الفل�سطينية (�إعداد� :أبو م�صطفى.)2000 ،

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف الثاين ع�رش (التوجيهي) يف الق�سم العلمي
يف مدر�سة القد�س الثانوية برفح للعام الدرا�سي 2009/2008م والبالغ عددهن ()153
طالبة واللواتي ترتاوح �أعمارهن ما بني ( )18-17عام ًا.

عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدرا�سة بعد تطبيق مقيا�س قلق االمتحان على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة،
ومن ثم ح�رص الطالبات الالتي ح�صلن على درجات يف الربع الأعلى على املقيا�س ،بحيث
تكون درجاتهن ( )60درجة فما فوق ،بالإ�ضافة �إىل موافقتهن املبدئية على امل�شاركة يف
الربنامج الإر�شادى رغبة منهن التخل�ص من قلق االمتحان ،وقد بلغ عددهن ( )24طالبة
ممن انطبقت عليهن ال�رشوط ال�سابقة ،ومت توزيع هذه العينة توزيع ًا ع�شوائي ًا با�ستخدام الأرقام
الع�شوائية �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،بلغ عدد كل منهما ( )12طالبة .ومت التحقق من
جتان�س املجموعتني من حيث القيا�س القبلي ملقيا�س قلق االمتحان ،وامل�ستوى االقت�صادي،
واالجتماعي ،والتح�صيل الدرا�سي كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
نتائج اختبار مان ويتنى للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
متغريات ال�ضبط التجريبي
املتغريات
التطبيق القبلي
ملقيا�س قلق االمتحان
امل�ستوى االقت�صادي
االجتماعي
التح�صيل الدرا�سي

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

12
12
12
12
12
12

متو�سط
الرتب
14.17
10.83
13.46
11.54
11.96
13.04

جمموع
الرتب
170.00
130.00
161.50
138.50
143.50
156.50

م�ستوى
الداللة
0.266غري
دالة �إح�صائي ًا

قيمة u

قيمة z

52.00

1.160

60.500

0.667

0.514غري
دالة �إح�صائي ًا

65.500

0.376

0.713غري
دالة �إح�صائي ًا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا ،بني متو�سطات درجات
�أفراد املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق القبلي ملقيا�س قلق االمتحان وامل�ستوى
االقت�صادي ،واالجتماعي للأ�رسة الفل�سطينية ،والتح�صيل الدرا�سي ،وهذا يدل على تكاف�ؤ
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املجموعتني يف هذه املتغريات.
 -1مقيا�س االجتاه نحو االمتحان :الذي �أعده بالأ�صل ا�سبيلربجر ( )Spiebrgerو�آخرون
واملعروف مبقيا�س قلق االمتحان؛ والذي �أعدته بالعربية عبد احلافظ ( )1984وقام �أبو
م�صطفى ( )1998بالت�أكد من ثبات املقيا�س على البيئة الفل�سطينية وذلك عن طريق �إعادة
االختبار ،وبلغ معامل الثبات ( ،)0.94وهذا يدل على معامل ثبات عال .كما قام �أي�ض ًا
بالت�أكد من �صدق املقيا�س ،وذلك عن طريق التنا�سق الداخلي ،وكان معامل االرتباط
( ،)0.67على بعدى القلق واالنفعالية ،بينما كانت باقي عبارات املقيا�س ( ،)0.68وهى
دالة �إح�صائيا.كما قامت الباحثة بالت�أكد من ثبات االختبار با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ،
وكان معامل الثبات ( ،)0.85بينما معامل الثبات با�ستخدام التجزئة الن�صفية (،)0.633
ومعامل �سبريمان -براون املعدلة ( )0.775مما يدل على �أن املقيا�س على ثبات عال.
-2الربنامج الإر�شادى
يعتمد الربنامج الإر�شادى يف الدرا�سة احلالية على النظرية ال�سلوكية املعرفية ،ويتكون من
�ست ع�رشة جل�سة مت تنفيذها بحيث تتنا�سب مع طبيعة العينة ،وخ�صائ�صها ،وطبيعة امل�شكلة،
ومت تنظيم اجلل�سات ب�شكل منطقي ومت�سل�سل.وقامت الباحثة بعر�ض الربنامج على جمموعة
من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف علم النف�س ،والإر�شاد النف�سي ،وذلك للتحقق من
�صدق حمتوى الربنامج ،ومت �أخذ بع�ض املالحظات بعني االعتبار وتعديلها ،ومن ثم �إعداد
الربنامج ب�شكله النهائي وقد مت تنفيذه على مدى (� )8أ�سابيع على �أن تعقد بواقع جل�ستني
�أ�سبوعي ًا ،وا�ستغرق الزمن املحدد لكل جل�سة من ( )60-50دقيقة ومت تطبيق الربنامج يف
مكتبة املدر�سة ،وتكون فريق العمل من الباحثة واملر�شدة الرتبوية يف املدر�سة.وفيما يلي
ملخ�ص جل�سات الربنامج.
اجلل�سة الأوىل :التعارف :هدفت هذه اجلل�سة �إىل �إقامة عالقة تفاعلية بني الباحثة ،و�أفراد
املجموعة الإر�شادية ،وبني �أفراد املجموعة �أنف�سهن ،كذلك �إتاحة الفر�صة لتحقيق درجة من
الألفة وامل�شاركة والتعاون بني الباحثة و�أفراد املجموعة الإر�شادية .كما مت التعريف بالربنامج
و�أهدافه وحمتوى جل�ساته وزمانه ومكانه� .إ�ضافة �إىل الفائدة التي تعود على الطالبات من
الربنامج ،كما مت تقدمي �أهم الإجراءات ،والقواعد الأ�سا�سية املتبعة يف اجلل�سات� ،إ�ضاف ًة �إىل
توقعات الطالبات امل�شاركات من الربنامج.
اجلل�سة الثانية :هدفت �إىل التعريف مبفهوم قلق االمتحان و�أعرا�ضه النف�سية ،واجل�سمية،

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

�أدوات الدرا�سة
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والعقلية ،وت�أثريه يف العمليات العقلية كالذاكرة ،والرتكيز .وما تعانيه الطالبات من ظاهرة
فراغ العقل يف �أثناء تقدمي االمتحان ،وعر�ضت الطالبات خرباتهن ال�شخ�صية وما ينتابهن من
التوتر ،واخلوف ،واالرتباك قبل االمتحان ويف �أثنائه .و�أتاحت الباحثة املجال �أمام الطالبات
للتعبري عما بداخلهن من �أفكار وم�شاعر يف حالة اخلوف من االمتحان.
اجلل�سة الثالثة والرابعة :هدفتا �إىل تعريف الطالبات مب�صادر قلق االمتحان ،ومنها:
الطالبات �أنف�سهن ،والوالدان ،واملعلمون ،والأقران .وعر�ضت �إحدى الطالبات منوذج ًا
ملوقف قلق يف �أثناء ت�أدية االمتحان والأفكار ال�سلبية التي تراودها واحلديث الداخلي الذي
يدور داخلها وكيف ي�ضيع الوقت وما ت�شعر به من اخلوف ،والتوتر ،والأع�صاب امل�شدودة،
وخربات تعر�ضت لها من املحيطني بها �أدخلت يف نف�سها القلق من االمتحانات ويدور
م�ضمونها حول التوقعات العالية من الوالدين والرغبة يف مناف�سة الآخرين للح�صول على
�أعلى الدرجات .و�أتاحت الباحثة الفر�صة للطالبات للتنفي�س االنفعايل عما بداخلهن من
م�شاعر ومواقف ف�شعرت الطالبات بالراحة.
اجلل�سة اخلام�سة وال�ساد�سة :هدفتا �إىل تعريف الطالبات بالعوامل امل�سببة لقلق االمتحان،
ومنها :م�شكالت عدم اال�ستعداد اجليد لالمتحان ،و�سوء �إدارة الوقت ،وعادات اال�ستذكار.
كما هدفتا �إىل توعية وتدريب الطالبات علي بع�ض مهارات ،وا�سرتاجتيات تطبيق االمتحان،
مثل( :مهارة املراجعة ومهارة اال�ستعداد لالمتحان) .ومت عر�ض (منوذج عملي مو�ضح فيه
كيفية �إدارة الوقت) ثم ناق�شت الباحثة الطالبات يف كيفية �إعداد جدول يومي ،وجدول
�أ�سبوعي للمذاكرة وتنظيم الواجبات املنزلية .ثم قامت الباحثة ب�إعطاء الطالبات واجب ًا منزلي ًا
«�إعداد جدول لتنظيم الوقت» يتم من خالله حتديد الأولويات العاجلة واملهمة .ثم قامت
الباحثة بتوزيع ن�رشات تربوية حول عادات اال�ستذكار اجليد ،و�إدارة الوقت ،واال�ستعداد
اجليد لالمتحان ،وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة يف �أثناء االمتحان.
اجلل�سة ال�سابعة والثامنة :هدفتا �إىل تقدمي مفهوم احلوار الذاتي ف�إنه عندما يحدث لنا موقف
جنرى حديث ًا بيننا وبني �أنف�سنا ،وتظهر علينا م�شاعر ب�سبب حديثنا الذي يت�ضمن تفكرينا،
وي�ؤثر يف �سلوكنا فهناك عالقة بني التلقينات املوجهة للذات ،واحلالة املزاجية لل�شخ�ص،
ف�أفكار ومعارف الفرد مرتبطة با�ضطراباته النف�سية .وقدمت الباحثة منوذج ًا ملوقف قلق
االمتحان وما يدور من احلديث ال�سلبي ،وما ي�صاحبه من م�شاعر ،و�إ�شارات ج�سمية مو�ضحة
�أن هناك �أفكاراً انهزامية تقتحم عقلك ،مثل« :االمتحانات �ستكون �صعبة جداً هذا العام ..
�أنا �س�أكون �أقل من زمالئي � ..أنا فهمي بطيء وقدرتي على التفكري لي�ست مثل بقية زمالئي
� ..أ�رستي �سوف تلومني على تق�صريي ..حني تظهر النتيجة �سينظر �إ َّ
يل اجلميع باحتقار».
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وحثت الباحثة الطالبات على �رضورة التعود على وقف ممار�سة التفكري ال�سلبي وا�ستبدالها
بالتفكري الإيجابي ك�أن تقول « :لقد �أديت ما يف ا�ستطاعتي وذاكرت ب�شكل جيد و�سيكون
�أدائي جيداً يف االمتحان  ..هذا لي�س �أول امتحان وال �آخره  ..دائم ًا هناك فر�صة للتعوي�ض».
ثم قدمت �إحدى الطالبات منوذج ًا للأفكار التي تراودها يف �أثناء تقدمي االمتحان والتي تعرب
عن احلوار ال�سلبي الذاتي ،وناق�شت الطالبات ما تعر�ضه زميلتهن وكيف �أدى بها الأمر �إىل
عدم الرتكيز والن�سيان والتوتر و�ضياع الوقت؛ وطلبت الباحثة من الطالبات �إعداد واجب
منزيل عبارة عن موقف مررت به قبل �أويف �أثناء �أو بعد االمتحان ،ما الأفكار التي تراودك ؟
وما امل�شاعر واالنفعاالت والإ�شارات اجل�سمية امل�صاحبة لها؟.
اجلل�سة التا�سعة :هدفت �إىل �إك�ساب الطالبات مهارات التدريب على متارين اال�سرتخاء
للتخفيف من �آثار قلق االمتحان ،وو�ضحت الباحثة �إجراءات التدريب على اال�سرتخاء :غلق
العينني ونف�س عميق (�شهيق وزفري) مع عدم التفكري ب�شيء ،ثم طلبت �شد بع�ض الع�ضالت
يف اجل�سم ثم �إرخائها ،وهكذا مع بقية �أجزاء اجل�سم خطوة خطوة مع مالحظة الفرق بني
حالتي :ال�شد واالرتخاء للع�ضالت مع ا�ستخدام عبارات الت�شجيع ،منها :احتفظي بع�ضالتك
م�سرتخية ،دافئة وثقيلة وم�سرتخية ،متتعي بالطاقة الهادئة يف ج�سمك� ،أنت الآن م�سرتخية،
التدرب على هذه
�أنت الآن هادئة ،وب�صوت هادئ ومريح ،وطلبت الباحثة من الطالبات
ّ
التمرينات كواجب منزيل يف �أوقات �أخرى.
اجلل�سة العا�شرة :هدفت �إىل تعريف الطالبات ب�أ�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي ،ثم
�رشحت الباحثة خطواتها التالية مو�ضحة �أنه �إذا اتبعنا اخلطوات بدقة ف�إنه ذلك يقود �إىل
التخفيف من �أعرا�ض القلق .وتعتمد اخلطوات على �أربع مراحل تطبق كل مرحلة يف جل�سة
عالجية منفردة ،حيث تبد�أ بتمرينات التنف�س واال�سرتخاء ،ثم �إعداد مدرج قلق االمتحان،
ثم ترتيب املنبهات املثرية للقلق و�أخرياً التعر�ض لهذه املنبهات املثرية للقلق عن طريق التخيل.
التدرب على
ثم قامت الباحثة بتدريب الطالبات على اال�سرتخاء وحثت الطالبات على
ّ
اال�سرتخاء يف املنزل.
التدرب على متارين اال�سرتخاء ملدة
اجلل�سة احلادية ع�شرة :طلبت الباحثة من الطالبات
ّ
( )15دقيقة قبل البدء باملرحلة الثانية من فنية (تقليل احل�سا�سية التدريجي) ،ثم طلبت منهن
حتديد املواقف التي ي�شعرن فيها بقلق االمتحان ،ومن ثم طلبت الباحثة منهن حتديد مدرج
القلق ،وهو ما ت�شعر به الطالبات من مواقف ومثريات ترتبط بقلق االمتحان .وطلبت الباحثة
ترتيبها من الأقل �إثارة حتى الأكرث �إثارة ،وانطالق ًا مما عر�ضته الطالبات مت حتديد املنبهات
املثرية لقلق االمتحان بعد �أن �أتاحت الباحثة للطالبات الفر�صة للتفكري.
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اجلل�سة الثانية ع�شرة وحتى الرابعة ع�شرة :قامت الباحثة بتلخي�ص ما مت يف اجلل�سة
ال�سابقة ،ثم قامت بتدريب الطالبات على متارين اال�سرتخاء ملدة ( )15دقيقة ،ثم قدمت
الباحثة املنبهات املثرية لقلق االمتحان (هرم القلق) ،ومت ترتيبها من املوقف الأقل �إىل الأعلى
بواقع ( )4-2م�شاهد يف اجلل�سة الواحدة مبعدل ( )4-3عرو�ض للم�شهد الواحد حتى
تتمكن ا�ستجابة اال�سرتخاء من التغلب على ا�ستجابة القلق ،ثم طلبت من الطالبات م�ستخدمة
التخيل �أن يت�صورن �أنف�سهن يف املواقف التي تقدم لهن ،بحيث تبد�أ من �أقل درجة الإثارة �إىل
�أعلى درجة للمنبهات ،وعندما حت�س كل طالبة بالقلق يف �أي موقف من املواقف فعليها �أن
ترفع �أ�صبعها ملدة ( )10ثوان ،وطلبت الباحثة من الطالبات تكرار املزاوجة بني اال�سرتخاء،
واملواقف امل�سببة لقلق االمتحانات .وقامت الباحثة مبتابعة الطالبات حتى تنطفئ بع�ض
املنبهات (ال ترفع الطالبات �أيديهن).
اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل امل�ساعدة يف حل امل�شكالت ،وذلك من
خالل تو�ضيح ،وتعريف املق�صود بامل�شكلة وحتديدها (ما هي م�شكلتي؟) وتقدير حجم
امل�شكلة و�أ�سبابها ،و�آثارها ،والعوامل املرتبطة بها ،ومن ثم البحث عن احللول ،والبدائل
املطروحة ،ومناق�شة مدى �إمكانية تطبيقها .وقدمت الباحثة منوذج ًا ملوقف القلق حول
تنظيم الوقت يف �أثناء االمتحانات ،وطرحت جمموعة من الأ�سئلة منها ما الذي يخربين ب�أنها
انفعاالت؟ وما الذي ي�صاحبها من خوف وتوتر وعدم الرتكيز وال�شعور بامللل؟ وهذه اخلطوة
الأوىل ،وال�س�ؤال الثاين :ما الأفكار التي �أفكر فيها ؟ ما هو حواري الذاتي وتوقع الأ�شياء
ال�سيئة ؟ هذه هي اخلطوة الثانية ،و�شجعت �أفراد املجموعة على احلوار واال�ستف�سار واملناق�شة،
ثم طرحت اخلطوة الثالثة؛ ا�سرتاتيجية حل امل�شكلة ومن هنا ناق�شت الباحثة �أفراد املجموعة
يف خطوات حل امل�شكلة ،وفى احللول املمكنة ،و�أف�ضل هذه احللول ،وتطبيق احلل املنا�سب،
و�أهمية تقييم النتائج بعد تقدمي احلل املنا�سب .و�أن احلل غري الفعال للم�شكالت ي�ؤدى �إىل
زيادة اال�ضطرابات االنفعالية متمثلة يف القلق والتوتر و�أن التوجه نحو حل امل�شكلة ب�أ�سلوب
علمي يجعل الأفراد �أكرث توافق ًا وتكيف ًا مع ال�ضغوط وامل�شكالت.
اجلل�سة ال�ساد�سة ع�رشة :هدفت �إىل �إنهاء الربنامج وتطبيق �أداة الدرا�سة وناق�شت الباحثة
الطالبات فيما تعلمنه من املهارات ،ومدى اال�ستفادة من الربنامج ،و�شجعت الطالبات
على تبادل الأفكار و�شكرتهن على اهتمامهن والتزامهن ،ثم مت تطبيق مقيا�س قلق االمتحان
(التطبيق البعدى).
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الأ�ساليب الإح�صائية

عر�ض النتائج ومناق�شتها
نتائج الفر�ضية الأوىل ومناق�شتها

ن�صت هذه الفر�ضية على �أنه «توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 = α
بني متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية ،ومتو�سط درجات طالبات املجموعة
ال�ضابطة يف مقيا�س قلق االمتحان البعدى ل�صالح املجموعة التجريبية”.
الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار مان ويتنى ) )Mannwhnity testالالبارمرتى
حل�ساب متو�سطات وجمموع الرتب وقيمة ( )zكما تو�ضح نتائج اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
داللة الفروق وقيمة ) (Zبني متو�سطات درجات طالبات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�س البعدى (ن=)24
البيان
التجريبية
ال�ضابطة

العدد
12
12

متو�سط الرتب
6.50
18.50

جمموع الرتب
78.00
222.00

قيمة u

قيمة z

0.000

4.160

م�ستوى الداللة
دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات طالبات املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س قلق االمتحان ل�صالح املجموعة التجريبية� ،إذ كانت قيمة
) )4.160( (Zوهى دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  ،0.01وتتفق هذه النتائج مع نتائج
درا�سات اعتمدت على العالج املعريف ال�سلوكي ،منها :درا�سة دينداتو ودينري (Dendato
 ، )& Diener, 1986ودرا�سة وي�سل ومري�س�ش ) ،(Wessel & Mersch, 1994ودرا�سة
وي�شلكا وكاتز ( ،)Weachlka & Katz, 1999ودرا�سة كيندي ودوبكى (Kennedy
 ،)& Doepke, 1999ودرا�سة ايجب�شكو و�أوبدو (،)Egbockuku & Obodo, 2005
ودرا�سة �أوربا�ش و�آخرين ) (Orbach et al., 2007ودرا�سة يهاف وكوهني & (Yahav
).Cohen, 2008
وتف�رس الباحثة حت�سن طالبات املجموعة التجريبية مقارنة بطالبات املجموعة ال�ضابطة
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اختبار ولكوك�سون ) )Wilcoxon testالالبارامرتى حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطاتاملجموعة املرتبطة.
اختبار مان ويتنى ) )Mannwhnity testالالبارمرتى حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطاتدرجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
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بالأثر االيجابي للربنامج ال�سلوكي املعريف امل�ستخدم يف الدرا�سة ،وا�ستفادة الطالبات منه
ملا ت�ضمنه من فنيات ،و�أن�شطة ،وخربات �ساعدت الطالبات على التعبري عما بداخلهن من
خماوف وقلق ،حيث �أتيحت لهن الفر�صة للتنفي�س االنفعايل يف جو �آمن خال من اخلوف �أو
اللوم .فاجلو الإر�شادى القائم على التفاعل الإيجابي بني الباحثة و�أفراد املجموعة الإر�شادية،
وبني بع�ضهن البع�ض ،وتبادل الآراء واحلوار املقنع ،و�إ�شعار الطالبات بذواتهن عزز ثقتهن
ب�أنف�سهن مما �شكل عام ً
ال معززاً لتحقيق اال�ستفادة من الربنامج� ،إ�ضاف ًة �إىل ما قدمته الباحثة من
مهارات ،مت تدريب الطالبات عليها ،وقد �أحدثت لديهن حت�سن ًا جوهري ًا يف مهارات املذاكرة
اجليدة ،و�إدارة الوقت وتنظيمه ،واال�ستعداد الكايف لالمتحان ،و�أ�سلوب حل امل�شكالت.
ف�ض ً
كالتدرب على
ال عما اكت�سبته الطالبات من مهارات التخل�ص من قلق االمتحان
ّ
اال�سرتخاء ،وتطبيق فنية التح�صني التدريجي يف عدة جل�سات �إذ �شعرت الطالبات بالراحة
والطم�أنينة .وميكن تف�سري هذه النتيجة �أي�ض ًا يف �ضوء ما �أدركته الطالبات من �رضورة تعديل
املعتقدات اخلاطئة وال�سلبية ،وا�ستبدالها بالتفكري الإيجابي حيث �ساهمت فنية التعليمات
الذاتية يف م�ساعدة طالبات املجموعة التجريبية على تغيري طريقة تفكريهن ،وذلك بتعديل
احلوار الذاتي ال�سلبي �إىل حوار ذاتي ايجابي.
وفى هذا ال�صدد ي�شري �إبراهيم (� )1988إىل �أنه منت يف ال�سنوات الأخرية اجتاهات العالج
ال�سلوكي املعريف التي تتفق يف جمملها على ت�أكيد جناح العالج النف�سي �أو جناح �أي �شخ�ص
يف العالج ،يجب �أن يكون م�صحوب ًا بتح�سن يف طريقة تفكريه و�إدراكه لنف�سه والعامل .كما
ي�ؤكد ميت�شنبوم ( )Meichenbaumعلى دور العوامل املعرفية يف تعديل ال�سلوك ،وركز على
الكالم الداخلي �سعي ًا �إىل تغيريه ومتثله �أو تفهمه لريى ما �إذا كان هذا التغيري يف الكالم �أو
احلوار الذاتي �سي�ؤدي �إىل تغيريات يف التفكري وال�شعور ال�سلوك (باتر�سون.)1990 ،

نتائج الفر�ضية الثانية ومناق�شتها

ن�صت هذه الفر�ضية على �أنه «توجد فروق ذات داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.05 = α
بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س قلق االمتحان قبل تطبيق
الربنامج ،وبعد تطبيقه ل�صالح التطبيق البعدي”.
الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون ( )Wilcoxon testالالبارمرتى
حل�ساب متو�سطات وجمموع الرتب وقيمة ( (zكما تو�ضح نتائج اجلدول رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

البيان
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الت�ساوي
املجموع

العدد
12
0
0
12

متو�سط الرتب
6.50

جمموع الرتب
78.00

قيمة z

م�ستوى الداللة

3.069

دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى0.002

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالبات
املجموعة التجريبية على مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني القبلي والبعدى ،وكانت قيمة
( )zبني القيا�سني  ،3.069وهي دالة عند م�ستوى ).)0.002
وت�شري هذه النتيجة �إىل جدوى وفاعلية الربنامج الإر�شادى ال�سلوكي املعريف امل�ستخدم
حيث الحظت الباحثة كيف كانت �آراء طالبات املجموعة الإر�شادية يف بداية اجلل�سات،
و�أفكارهن املتمثلة يف �صعوبة التخل�ص من حالة القلق التي تنتابهن يف االمتحانات ،وما طر�أ
عليهن من اختالف بعد عدد من اجلل�سات .ويرجع ذلك �إىل وجود مدى وا�سع من الأ�ساليب
العالجية ،وانتقاء الفنيات املنا�سبة ،واختيار املهارات التي تنمي قدراتهن ،و�إمكانياتهن،
�إ�ضافة �إىل �أجواء اجلل�سات القائم على الثقة ،والود ،والتفاهم؛ مما عزز ثقتهن ب�أنف�سهن،
وزيادة كفاءتهن الذاتية ،و�سعيهن الوا�ضح نحو التغيري ،وال�سيما �أفكارهن ال�سلبية وغري
املنطقية.
وي�شري ال�شناوي (� )1996إىل �أن الأ�ساليب املعرفية وال�سلوكية تُ�ستخدم لتحدي
الأفكار املعطلة ولتطوير تفكري تكيفي �أكرث واقعية ،ويهتم العالج املعريف �أو ًال بالتخل�ص من
الأعرا�ض التي ت�شتمل على �سلوكيات امل�شكلة واختالالت املنطق ،ولكن هدفه النهائي؛
هو �إزالة التحيزات املنتظمة يف التفكري .ف�ض ً
التدرب
ال عما اكت�سبته الطالبات من مهارة
ّ
التدرب على
على اال�سرتخاء ،حيث �أبدت الطالبات ال�سعادة واالهتمام واال�ستمتاع بخربة
ّ
اال�سرتخاء وممار�ستها كواجب منزيل ،فاال�سرتخاء يخفف من التوتر ويلعب دوراً مهم ًا يف
مقاومة ال�ضغوط والقلق ،و�أف�ضل و�سيلة لت�صفية العقل من الأفكار.
�إ�ضافة �إىل تطبيق فنية التح�صني التدريجي والتي ا�ستغرقت عدة جل�سات حيث تعلمت
الطالبات كيفية مواجهة املواقف املثرية للقلق .وفى هذا ال�صدد يذكر ح�سني وح�سني
( )2006الفوائد النف�سية لال�سرتخاء يف ال�شعور بالهدوء ،وزيادة الثقة بالنف�س ،وتقدير
الذات ،وزيادة الرتكيز ،واالنتباه ،وتقوية الذاكرة .كذلك ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء
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اجلدول رقم ()3
داللة الفروق بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وقيمة))Z
على مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني القبلي والبعدي (ن=)12
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حر�ص الطالبات على ح�ضور اجلل�سات بانتظام ،واهتمام ،وامل�شاركة الفعالة ،وااللتزام
باملواعيد ،ف�ض ً
ال عن القيام بالواجبات املنزلية ،فالربنامج يظل �أثره حمدوداً ما مل يتم ممار�سة
املهارات يف مواقف احلياة الواقعية.

نتائج الفر�ضية الثالثة ومناق�شتها

ن�صت هذه الفر�ضية على �أنه «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (= α
 )0.05يف متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني
البعدي والتتبعي" وللتحقق من ذلك ا�ستخدمت الباحثة اختبار ويلكوك�سون (Wilcoxon
 )testالالبارمرتى كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
داللة الفروق بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وقيمة ))Z
على مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني البعدى والتتبعى (ن=)12
البيان
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الت�ساوي
االجماىل

العدد
5
7
0
12

متو�سط الرتب
5.20
7.45

جمموع الرتب
26.00
52.00

قيمة z

م�ستوى الداللة

1.032

غري دالة �إح�صائيا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالبات
املجموعة التجريبية على مقيا�س قلق االمتحان يف القيا�سني البعدي والتتبعي ،وكانت قيمة
( )zبني القيا�سني ) (1.032وهذا ي�شري �إىل ا�ستقرار �أثر الربنامج.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة العطية ( )2001التي �أ�شارت �إىل فاعلية الربنامج
ال�سلوكي املعريف يف خف�ض القلق لدى الأطفال يف دولة قطر بعد �شهر من املتابعة ،ودرا�سة
باريت و�آخرين ) (Barrett, Duffy, Dadds & Rapee, 2001التي ا�ستخدمت العالج
املعريف ال�سلوكي خلف�ض قلق الأطفال والتي �أ�شارت �إىل ا�ستمرار التح�سن لدى الأطفال
ودرا�سة كيندال و�آخرين(Kendall, Flannery-Schroeder, Panichelli-Mindel,
) Southam-Gerow, Henin & Warman, 1997التي �أثبتت فاعلية العالج بعد �سنة
من املتابعة .ويعود ذلك �إىل الربنامج الإر�شادى امل�ستخدم ،الذي اعتمد على فنيات النظرية
ال�سلوكية املعرفية� ،إذ يت�صف بال�شمولية ،وتنوع الفنيات يف اجلل�سات الإر�شادية ومتيزها
بالدينامية والوظيفية� ،إذ �أثرت يف �شخ�صية الطالبات �إيجابي ًا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية تو�صى الباحثة مبا ي�أتي:
 االهتمام بتطبيق الربامج الإر�شادية القائمة على التدخل ال�سلوكي املعريف يف خف�ض قلقاالمتحان لدى الطلبة يف خمتلف املراحل نظراً لفعاليتها.
 تدريب املر�شدين الرتبويني على الربنامج الإر�شادى (ال�سلوكي املعريف) من خالل تنظيمدورات وور�ش عمل لتطوير �أدائهم يف ا�ستخدام فنياته املتعددة خلف�ض قلق االمتحانات لدى
الطلبة.

املراجع

�إبراهيم ،عبد ال�ستار ( .)1988علم النف�س االكلنيكى  -مناهج الت�شخي�ص والعالج .الريا�ض:
دار املريخ للن�رش.
�إبراهيم ،على �إبراهيم ( .)1997االجتاهات احلديثة يف العالج ال�سلوكي .جملة البحث يف
الرتبية وعلم النف�س ،جامعة املنيا.334-297 ،)10(3 ،
�أبوزينة ،فريد كامل وزغل� ،إميان ح�سني (� .)1984أثر قلق االختبار وترتيب فقراته ح�سب
درجة �صعوبتها على حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع يف مبحث الريا�ضيات .جملة درا�سات
العلوم االجتماعية والرتبية ،اجلامعة الأردنية.155-139 ،)6(11 ،
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كما �أن تدريب الطالبات على طرق التعامل مع املواقف املثرية لقلق االمتحان ب�أ�ساليب
واقعية وعلمية ،وما ت�ضمنه الربنامج من خطة عملية تفاعلية موجهة ،نحو تغيري التفكري
وامل�شاعر وال�سلوك ،على م�ستوى الوعي� ،إذ �ساعدت الطالبات على التعبري عن �أنف�سهن
دون خوف �أو تردد وعن خرباتهن واملواقف احلياتية بهدف تغيري معتقداتهن و�أفكارهن
وم�شاعرهن وت�رصفاتهن؛ �أي �أن العالج املعريف ال�سلوكي لي�س عالج ًا للناحية ال�سلوكية،
واجل�سمية ،و�إمنا ميتد �إىل الناحية املعرفية ويخاطب الأفكار مما ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار ت�أثري هذا
النوع من الإر�شاد.
وفى هذا ال�صدد يذكر حممد (� )1987أن �أي �أ�سلوب للعالج النف�سي مهما اختلفت
املدر�سة التابع لها الميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج فعالة و�إيجابية �إال من خالل تغيري وتعديل
النواحي املعرفية واملتمثلة �أ�سا�س ًا يف تعديل وت�صحيح �أفكار الفرد ومعتقداته ،وتوقعاته،
وكذلك ت�صوراته عن نف�سه والآخرين .ناهيك عن اكت�ساب الطالبات العديد من املهارات
خالل الربنامج التدريبي ،منها :اال�سرتخاء كم�ضاد للقلق ،والتوتر و�أ�سلوب حل امل�شكالت،
واال�سرتاتيجيات الإيجابية والفعالة للدرا�سة ،ومهارات �إدارة الوقت وتنظيمه.
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�أبو عزب ،نائل �إبراهيم ( .)2008فعالية برنامج �إر�شادي مقرتح خلف�ض قلق االختبار لدي طالب
املرحلة الثانوية مبحافظات غزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة،
فل�سطني.
�أبو م�صطفى ،نظمى ( .)1998قلق االمتحان وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي لدى طالبات
كلية الرتبية احلكومية مبحافظات غزة .جملة البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية،
.153-130 ،)1(1
�أبو م�صطفى ،نظمى ( .)2000ا�ستمارة تقدير امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة الفل�سطينية.
فل�سطني :جامعة الأق�صى بغزة.
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل بناء �أداة تتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية عالية لقيا�س درجة الر�ضا
عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ،والتحقق من مدى اختالف تلك الدرجة بداللة كل
من النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية ،وقد مت بناء �أداة مكونة من ( )47فقرة
توزعت على ( )5جماالت ،ومت ا�ستخراج دالالت �صدق الأداة با�ستخدام التحليل العاملي،
و�صدق املحكمني ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن درجة ر�ضا الطلبة العام عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة التقنية يقع يف م�ستوى متو�سط ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ُت ْعزا ملتغري النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي يف تقدير درجة
الر�ضا ،يف حني كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف جمال اخلدمات ول�صالح طلبة
كلية العلوم ،وكلية الرتبية ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية لأثر تفاعل امل�ستوى
الدرا�سي مع الكلية ول�صالح طلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الآداب يف جمايل �أ�ساليب التدري�س،
واخلدمات ،ول�صالح طلبة ال�سنة الرابعة يف كلية الآداب يف جمال الإر�شاد الأكادميي.
ويو�صي الباحثان ب�أن يهتم متخذو القرار يف اجلامعة مب�س�ألة ر�ضا الطلبة ،والعمل على
رفع م�ستواها ،واال�ستمرار يف �إجراء الدرا�سات ذات العالقة.
الكلمات املفتاحية :مقيا�س ،ر�ضا الطلبة ،بناء �أداة ،جامعة الطفيلة التقنية.
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Constructing an Instrument to Measure Student’s Satisfaction
about Studying at Tafila Technical University
Dr. Mohammad S. Amarat
Faculty of Educational Sciences
Tafila Technical University

Dr. Ahmad M. Thawabieh
Faculty of Educational Sciences
Tafila Technical University

Abstract
This study aimed at constructing a valid and reliable instrument to assess
student’s satisfaction about studying at tafila technical university (TTU) and
to investigate the influence of gender, study level and college on student’s
satisfaction towards studying at TTU.
To accomplish these objectives an instrument was built, It consists of (47)
items distributed on ( 5) fields, the validity was assessed using factor analysis
and expert judgments, the reliability index was found by using cronbach (α)
The study findings were: Student’s satisfaction about studying at TTU was
moderate. There is no statistically significant differences related to satisfaction about studying at TTU attributed to gender and study level, but there
are statistically significant differences attributed to college variable, these differences were found in science and educational sciences faculties. also there
were no statistically significant differences related to the interaction between
college and studying level to the favor of 1st year art college students in the
fields of teaching methods and university services, also to the 4th year art college student’s regarding academic counseling.
The researchers recommend that university decision makers must take into
account the student’s satisfaction and work to raise it.
Key words: measure student’s satisfaction, constructing an instrument, tafelah technical university.
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متغريا فاع ً
ال يف درجة
ي�شكل جو العمل واملناخ الذي يعي�شه العاملون يف النظام التعليمي
ً
وم�ستوى جناح �أداء هذا النظام ،ويف �شعورهم بالراحة ،والطم�أنينة ،والثقة ،والرغبة يف
بذل �أق�صى جهودهم لإجناز متطلبات �أدوارهم (الطويل.)2005 ،كما ت�شكل اجتاهات
دورا هام ًا يف حتديد ما ي�شعرون به� ،أو يدركونه عن �أنف�سهم� ،أو نحو الآخرين،
املتعلمني ً
�أو نحو �أن�شطة معينة� ،أو جتاه واقع معني ،فهي موجهات ميكن االعتماد عليها يف التنب�ؤ
بنوع ال�سلوك الذي يقوم به الأفراد يف املواقف املختلفة ،وتعد درا�سة االجتاهات من �أهم
الأمور لتف�سري ال�سلوك الإن�ساين ،بغر�ض مواجهة امل�ؤثرات التي تعمل على تكوين االجتاهات
ال�سلبية ،وتعزيز امل�ؤثرات التي تنمي االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة (ال�رشيفني)2009 ،
ونظرا
وقد حظي مو�ضوع االجتاهات باهتمام كبري لدى علماء القيا�س الرتبوي والنف�سي،
ً
أ�سا�سيا يف
لأهميته برزت احلاجة �إىل بناء �أدوات لقيا�سه ،حيث ت�شكل �أدوات القيا�س
ً
عن�رصا � ً
الدرا�سات ال�سيكومرتية� ،إذ ال تخلو درا�سة واحدة من �أداة لقيا�س املتغريات التي تعاجلها� ،أو
ال�سمات التي حتاول قيا�سها ،وتتمثل خطوات بناء �أدوات القيا�س يف :حتديد �أهداف املقيا�س
املنوي بنا�ؤه ،وحتديد عنا�رص املحتوى� ،أو جوانب ال�سلوك التي متثل ال�سمة املراد قيا�سها،
وبناء فقرات املقيا�س ،والتي تت�أثر بثالثة مظاهر رئي�سة هي�:شكل الفقرة ،وم�ضمونها ،وطريقة
نظرا لتنوع وتعدد
احلكم عليها( .النبهان ،)2004 ،ولقد تنوعت وتعددت �أدوات القيا�س ً
ال�سمات التي يراد قيا�سها ،ومنها املقايي�س املتعلقة باالجتاهات وامليول ،والقيم ال�شخ�صية،
ومعظم هذه الأدوات تعرف ب�أنها �أدوات تقرير ذاتي� ،أي �إنّ ال�شخ�ص ي�ستجيب �إىل عدد
من الأ�سئلة ليعرب عن نف�سه ( ،)Gay & Airaisan, 2000ويرى مولوين وفيلد،)2000( ،
�أن املنظمة التي ت�ستخدم مقايي�س الأداء ترتك القليل للم�صادفة ،وتكون م�ستويات الأداء فيها
مرتفعة ،وهذا �سينعك�س على ر�ضا العاملني و�إطالق طاقاتهم الإبداعية واالبتكارية.
ويعرف الر�ضا ب�أنه عالقة بني التوقعات واحلاجات ،و�أنه تعبري العاملني عن م�شاعرهم
ّ
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نحو �أعمالهم ،بحيث تعتمد هذه امل�شاعر على �إدراك الفرد ملا حتققه له مهنته من حاجات
ورغبات ،وما تقدمه من منافع مادية ،ومعنوية ( ،)Sari, 2004ف�إذا مل يكن هناك عالقة،
�أو تناغم بني توقعات النظام ،وحاجات العاملني فيه ف�إنه من ال�صعب تنظيم بعد الر�ضا� ،أما
الر�ضا عن الدرا�سة فهو الأحكام التي تعك�س �شعور العاملني نحو �أداء املدر�سني ،و�أ�ساليب
التدري�س ،واملقررات الدرا�سية ،واخلدمات التي تقدمها اجلامعة للطلبة من ن�شاطات،
وخدمات ت�سجيل ،وخدمات مكتبية ،وال�سكن والطعام وال�رشاب ،واجلمعيات الطالبية،
واخلدمات ال�صحية والإر�شاد الأكادميي وغريها.
وقد �أ�شار العديلي (� ،)1995إىل بع�ض العوامل التي ميكن �أن يتحقق الر�ضا من خاللها
جيدا،
قا�رصا �إذا كان العمل غري منظم
تتمثل يف ت�صميم املهام :فالإجناز قد يكون
تنظيما ً
ً
ً
وكانت طرق العمل ال تتما�شى مع الأهداف املرغوب فيها ،كما �أن الإجناز يعتمد على نوع
التكنولوجيا املتوافرة .ويتحدد الر�ضا بنمط العالقات التي ت�سود �أجواء امل�ؤ�س�سة ،والتي من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف كيفية حتقيق الأهداف التي تتوخاها نتيجة لعملية تفاعل اجلهد الب�رشي،
واملوارد املتاحة فيها ،كما يتحدد الر�ضا من خالل البعد القانوين الذي يحكم �سري العمل
(القوانني ،والأنظمة ،والتعليمات) ،ومن خالل منط التوا�صل ،والتفاعل ال�سائد بني العاملني
من خالل �سعيهم لتفعيل �أدوارهم لتحقيق الأهداف املر�سومة.
وللح�صول على �أكرب عطاء مبدع للم�ؤ�س�سات التعليمية يجب االرتقاء ب�أداء مدخالتها
الب�رشية من حلظة �إن�شائها ،وعرب مراحل ت�شغيلها ،وعطائها ،و�أن درجة الر�ضا ت�ؤثر على
الإجناز �أكرث من ت�أثري الإجناز على الر�ضا ( ،)Seldin, 1982ف�إذا مل يكن هناك عالقة� ،أو تناغم
بني توقعات النظام ،وحاجات العاملني فيه ف�إنه من ال�صعب التنظيم بعد الر�ضا.
كما بينت (ح�سن� ،)2002 ،أن الر�ضا يتحقق نتيجة التوافق بني ما يح�صل عليه الفرد
فع ً
ال من نواجت ،وما يرغب فيه الفرد من هذه النواجت ،فكلما ح�صل الفرد على نواجت ذات قيمة
كلما �شعر بالر�ضا ،وبينت �أن الر�ضا ميكن �أن يتحدد بعدد من العوامل منها :التباعد ،فالر�ضا
يتحقق من التقارب بني النواجت التي يرغب الفرد بتحقيقها وتلك التي يح�صل عليها فع ً
ال يف
جمال عمله �أو درا�سته ،و�شعور الفرد بالعدالة عند ح�صوله على ما يعتقد �أنه ي�ستحقه واملوقف
ال�شخ�صي امل�سبق للفرد قد ي�ؤثر على م�ستوى �شعوره بالر�ضا بالرغم من املتغريات الإيجابية
يف البيئة ،وقد �أورد �سلطان وال�سعود (� )2006ستة عوامل مهمة للر�ضا ،تت�صل ثالثة منها
بالعمل مبا�رشة وهي:كفاية الإ�رشاف املبا�رش ،والر�ضا عن العمل ،واالندماج مع الزمالء ،يف
حني تت�صل ثالثة �أخرى بظروف �أو جوانب ذات عالقة بالعمل وهي توافر الأهداف يف
املنظمة ،وتوافر مناخ من العدالة ،واملو�ضوعية يف العمل ،واحلالة ال�صحية ،كما �أ�شار النبهان
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(� )2001إىل �أن عدم الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعة رمبا يعود �إىل عوامل تتعلق بالطالب
�سببا يت�صل بذكاء
نف�سه  ،وتتمثل يف �ضعف حبه للمهنة التي �ست�ؤول �إليها درا�سته� ،أو �أن هناك ً
املتعلم� ،أو م�ستوى حت�صيله� ،أو مدى مالءمة الدرا�سة يف �إ�شباع حاجاته النف�سية ،كما �أن حالة
الر�ضا قد ترتبط باملناخ االجتماعي واملادي الذي ي�سود امل�ؤ�س�سة التعليمية مثل التدري�س ومن
يقوم به ،وكيفية تقدميه ،وطرق تقييمه.
هذا وقد ظهر عدد من النظريات املتعلقة بر�ضا الأفراد منها نظرية الإجناز ملا�سلو ،التي
�أكدت على �أن ال�سبب الرئي�س يف انتماء النا�س لأي تنظيم والتم�سك به ،والعمل على حتقيق
�أهدافه هو الرتتيب الت�سل�سلي لهرم احلاجات ،بحيث يتم �إ�شباع هذه احلاجات تبع ًا لت�سل�سلها
)بني �سالمة.)1999 ،
ونظرية الدوافع وال�صحة لهريزبريج ،وقد ا�شتملت الدوافع على حاجتني هما التقدير
وحتقيق الذات وقد مت ربطهما بالإجناز والإدراك ،وامل�س�ؤولية ،والرتبية ،ويف حالة �إ�شباع
هذه احلاجات ف�إنها ت�ؤدي �إىل الر�ضا والقناعة� ،أما عامل ال�صحة فا�شتمل على احلاجات الدنيا
الثالث التابعة ملا�سلو وهي (ال�سالمة ،والأمن ،واالندماج االجتماعي) ،وتوافرها ي�ؤدي �إىل
�شعور بالر�ضا والقناعة (الطويل )2006 ،ونظرية الإجناز لديفيد مكليالند ،التي �أكدت على
ثالث حاجات �أ�سا�سية وهي :احلاجة �إىل الإجناز واحلاجة �إىل االندماج ،واحلاجة �إىل القوة
(�شهاب ،)1992 ،غري �أن الر�ضا ظاهرة معقدة وال توجد حتى الآن نظرية وفقت فيما بينها
ٌ
حمرك للدافعية (�سلطان وال�سعود،
جميعا �إال �أن بع�ض النظريات ترى �أن الر�ضا عن الأداء
)2006
ويعد الر�ضا الدرا�سي �أحد امل�ؤ�رشات اجليدة والدالة على كفاءة وفاعلية الربامج املقدمة
دورا يف زيادة الإنتاجية ،وتطوير الأداء يف امل�ؤ�س�سة ،ولقد ات ََّ�ض َح من
للطلبة كما �أنه يلعب ً
ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات �أن درا�سة م�ستوى الر�ضا عن الربنامج الدرا�سي ي�ساعد يف توفري
بع�ض امل�ؤ�رشات الدالة على م�ستوى جناح الربنامج (حممد ،)2004 ،و�أن العالقة ما بني
الر�ضا ،والإجناز عالقة وطيدة على الرغم من اختالف وجهات النظر يف ذلك ،فالبع�ض يرى
�أن الر�ضا يقود �إىل الإجناز ،وزيادة الإنتاجية ويدعم ه�ؤالء وجهة نظرهم ب�أن احلالة النف�سية
للفرد لها ت�أثري قوي على �أدائه ،يف حني يرى البع�ض الآخر ب�أن الأداء املتميز للفرد �سي�ؤدي
�إىل حتفيزه ،ومن ثم �إ�شباع حاجاته غري امل�شبعة ،وبالتايل ف�إنه يعظم م�ستوى الر�ضا لدى الفرد
(النجار وراغب.)1992 ،
�إن الهدف النهائي من عملية تقييم مو�ضوع الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعات هو �إحداث
حت�سني وتطوير ،و�إ�شباع للحاجات غري امل�شبعة ،و�إن احل�صول على التغذية الراجعة من قبل
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الطالب ي�شخ�ص ويحدد م�صادر القوة ،وال�ضعف ،و ُي ْ�سهِ ُم يف حت�سني التدري�س اجلامعي،
ويعدل من �أمناط ال�سلوك التدري�سي ملدر�سي اجلامعة ،وي�ؤكد على �أن الطالب اجلامعي مالحظ
دقيق ،وم�ؤهل لر�صد �أمناط ال�سلوك (رداح ،)1988 ،وقد تناولت هذه الدرا�سة جماالت عدة
لقيا�س مدى ر�ضا الطلبة يف جامعة الطفيلة التقنية عنها منها  :املدر�سون ،فالطالب خالل �سني
حياته الدرا�سية تت�أثر اجتاهات منوه باملواقف الفكرية واالجتماعية للم�ؤ�س�سة االجتماعية ،والتي
تتج�سد يف ممار�سات الأ�ستاذ اجلامعي و�سلوكه ( ،(Robie, & Kidwel, 2003كما يت�أثر
الطلبة باجتاهات املدر�سني نحو املو�ضوعات التي يدر�سونها ومدى اهتمامهم مبتابعة املعرفة
املتجددة ،وحر�صهم على التح�ضري امل�سبق واملنظم للموقف التعليمي كذلك ال�سلوكات التي
ميار�سها املدر�س ،واملتمثلة يف احرتامه للطلبة ،وتقبله لأفكارهم و�آرائهم (الر�شيد،)2004 ،
كبريا يف تكوين اجتاهات �إيجابية
أثريا ً
كما �أن لعوامل الإعداد الثقايف ،والأكادميي للمدر�س ت� ً
كبريا يف �سلوك طالبه و�أفكارهم (اجلمل،
دورا ً
لدى الطلبة نحو الدرا�سة؛ فاملدر�س يلعب ً
 )1988فال�صفات ال�شخ�صية للمدر�س من لباقة ،وجدية ،وحما�س ،وحيوية ،ون�ضوج،
واتزان ،وروح معنوية عالية ،وعدل و�إن�صاف وحب التالميذ ،والرغبة ال�صادقة يف خدمتهم
وتعليمهم ،وال�سماحة ،واحلزم ،وح�سن الت�رصف والثقافة العالية ،والتمتع ب�صحة ج�سمية
الئقة تنعك�س على ر�ضا الطلبة وحبهم للجامعة.
كما �أن �أ�ساليب التدري�س التي ميار�سها املدر�سون يف اجلامعة لها مردود �إيجابي على العملية
الرتبوية وعلى ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة  ،فمهمة الأ�ستاذ اجلامعي لي�ست يف ملء عقول الطلبة
بالعلم واملعرفة فح�سب ،بل �إن املهمة الأكرث �أهمية هي كيفية تزويد ه�ؤالء الطلبة ببو�صلة
توجههم وتهديهم في�ستفيدون من العلم واملعرفة ،ويتعلمون ا�ستعمالها يف حياتهم امل�ستقبلية
(احلوراين وطنا�ش� )2007 ،إ�ضافة �إىل �رضورة تقدير جهودهم واالعرتاف بها ،وان درجة
ر�ضا الطالب عن برنامج درا�سته ينعك�س بال�سلب� ،أو الإيجاب على م�ستوى �إجنازه الدرا�سي
وذلك كما حدده كرايف ).)Carif, 1990
�أما يف جمال االختبارات ف�إن هناك جمموعة عوامل ت�ؤثر يف م�ستوى الر�ضا عن الدرا�سة يف
اجلامعة تتمثل يف مراعاة املدر�س للعدل واملو�ضوعية والإن�صاف يف عمليات تقييم �أداء الطلبة،
بغ�ض النظر عن معتقداتهم واجتاهاتهم الفكرية ،واحلر�ص على مراقبتهم خالل االمتحانات،
واحلزم واجلدية يف تنفيذها (�إ�سماعيل ،)2000 ،وعدم تغا�ضي املدر�سني عن عمليات الغ�ش
يف االمتحانات ،ومنح الطالب ذي ال�شخ�صية املحبوبة لديهم عالمات �إ�ضافيةKuther,( ،
� )2003إ�ضافة �إىل ت�أثر املدر�س يف تقيميه للطلبة بالعوامل اجلغرافية ،والإقليمية والفئوية،
ودرجة القرابة.

85

بناء �أداة لقيا�س درجة ر�ضا الطلبة

86

د .حممد العمرات ،د� .أحمد الثوابية

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

ويف جمال الإر�شاد الأكادميي للطلبة ف�إن معظم جامعات العامل تتبنى �ضمن براجمها برنامج
الإر�شاد الأكادميي ،حيث يلتقي املدر�س وب�شكل دوري مع جمموعة من الطالب ،حيث
م�رشف �أكادميي لهم ،حيث يلتقي بهم امل�رشف وب�شكل منتظم �أثناء
تقوم عمادة الكلية بتعيني
ٍ
مراحل الدرا�سة ،ويعد الإ�رشاف الأكادميي امل�شكلة الأعظم من بني امل�شكالت التي يواجهها
الطالب يف معظم اجلامعات ،فما زال �أع�ضاء هيئة التدري�س يقاومون الأدوار املوكلة �إليهم،
مما يجعل بع�ض الطلبة يفتقدون بع�ض املهارات ال�شخ�صية ،وعدم القدرة على �إدارة برناجمهم
الدرا�سي ،الأمر الذي يرتتب عليه �سوء اختيار املواد الدرا�سية ويعد الر�ضا عن خدمات
الإر�شاد الأكادميي املفتاح واملدخل الرئي�س لنجاح الطالب يف احلياة اجلامعية امل�ؤثرة يف توافق
الطالب داخل اجلامعة ،وي�شعره بالراحة واالطمئنان النف�سي ،كما �إن الإر�شاد الأكادميي
الفعال �سوف ي�سهم يف حتقيق ر�ضا داخلي لدى الطالب عن خياره املهني والأكادميي
والتخ�ص�ص العلمي الذي يدر�سه (�سليمان )2008 ،ويرى جوردون ((Gordon, 1995
�أنَّ معظم الطالب يح�رضون �إىل امل�رشف الأكادميي بهدف املوافقة على منوذج ت�سجيل املواد
الدرا�سية ،وعند مراجعة �أهداف الطالب وخطته املهنية يجد امل�رشف الأكادميي �أن الطالب
ال ميتلك تلك الر�ؤية للتخطيط الأكادميي ،و�أن الطالب ال ي�سعه �إال �أن ي�ستمع �إىل �إر�شادات
امل�رشف الأكادميي فقط ،و كل ما يحتاجه هو موافقة امل�رشف على برناجمه للت�سجيل.
كما تتعدد اجلهات والأق�سام التي ت�سعى جاهدة لتقدمي اخلدمات للطالب يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل حيث تت�ضافر اجلهود يف النهاية خللق جو تعليمي م�رشق وتطوير خطة تربوية
حتقق �أهداف احلياة ،وانطالقًا من الأُطر الرتبوية احلديثة توفر اجلامعة �أن�شطة خمتلفة هدفها
تطوير و�صقل �شخ�صية الطالب ،ورعاية �سلوك الطلبة من خالل برامج مدرو�سة لتنمية روح
امل�س�ؤولية واالنتماء لديهم ،وتهيئة مناخ جامعي منا�سب له و�إتاحة الفر�صة لأكرب عدد ممكن
من الطلبة لتحقيق رغباتهم وهواياتهم ب�أنواعها املختلفة ،وتوفري عوامل ال�سالمة وال�صحة
العامة للطلبة ،وذلك من خالل توفري عيادة طبية جمهزة ب�شكل دائم طوال فرتة دوام الطلبة
تهتم بربامج التوعية ال�صحية و�إجراء الفحو�صات الطبية الدورية وت�رشف على جوانب ال�صحة
العامة يف اجلامعة ،وتوفري بنية متكاملة خلدمة الطلبة مثل كافيترييا الطلبة التي تقدم خدمات
غذائية �صحية متميزة وتوفري املكتبات التقليدية ،والإلكرتونية مبحتواها الغني مب�صادر التعلم
ومواقعها اجلاذبة للدرا�سة والت�سهيالت يف الو�صول �إىل املعلومة و�إتاحة الفر�صة �أمام الطلبة
للبحث العلمي ،وقد �أ�شار (� (Elrod, 2002إىل وجود عالقة �إيجابية بني خمتلف جماالت
مكتبية ،و�صحية ،وغذائية ،وبني
اخلدمة اجلامعية ،من �إر�شاد ،وت�سجيل للمواد ،وخدمات
َّ
م�ستوى الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعة.
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لقد �أ�س�ست جامعة الطفيلة التقنية يف عام  ،2005وهي �أول جامعة تقنية يف الأردن ،وهي
ع�ضو فاعل يف احتاد اجلامعات العربية ،وت�ضم خم�س كليات �أكادميية هي :كلية الهند�سة
ويتبع لها �أربعة �أق�سام وت�شتمل على �أحد ع�رش برنا ًجما ،وكلية العلوم ،ويتبع لها �أربعة �أق�سام،
وت�شمل ثالثة برامج ،وكلية العلوم الرتبوية ،ويتبع لها ق�سمان ،وت�شمل ثالثة برامج ،وكلية
العلوم الإدارية واملالية ،ويتبع لها ثالثة �أق�سام وت�شمل �أربعة برامج ،وكلية الآداب ،ويتبع لها
ق�سمان ،وت�شمل برناجمني( ،جامعة الطفيلة ،)2009 ،وعليه فهناك جملة من الأ�سباب التي
ت�ستدعي بناء �أداة لقيا�س درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية منها:
 وجود جهات �إدارية ،وفنية يف اجلامعة مهتمة مبعرفة درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعةوم�سح �آراء الطلبة بهدف التح�سني والتطوير ،لذا ال بد من توفري الأداة املنا�سبة لتحقيق هذا
الهدف
 افتقار جامعة الطفيلة �إىل الأداة نف�سها ،والتي ميكن بو�ساطتها تقييم م�ستوى الر�ضا عنالدرا�سة
ونظرا لأهمية الر�ضا فقد �أجريت العديد من الدرا�سات يف العديد من دول العامل ال�ستق�صاء
ً
م�ستوى الر�ضا وا�ستك�شاف العوامل املرتبطة به ) ،(Koastelios, 2001فقد قام لآل
( )1999بدرا�سة �سعت للك�شف عن ر�ضا بع�ض الطلبة عن الدرا�سة يف بع�ض كليات الرتبية
يف بع�ض اجلامعات ال�سعودية عن برامج الدرا�سات العليا ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
طالبا وطالبة يف ثالثة تخ�ص�صات خمتلفة يف ثالث كليات من ثالث جامعات �سعودية،
(ً )90
وقد بينت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص
على الر�ضا عن الدرا�سة يف الربنامج.
كما طور النبهان (� )2001أداة تتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية جيدة لقيا�س درجة ر�ضا
الطلبة عن الدرا�سة يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة م�ؤته ،وقد تكونت الأداة من ()33
فقرة موزعة على �أربعة جماالت� ،أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف كلية العلوم الرتبوية متو�سطة و�أن درجة ر�ضا الطلبة ال تختلف باختالف جن�سهم� ،أو
املرحلة الدرا�سية.
�أما �إلرود ( )Elrod, 2002فقد هدفت درا�سته �إىل ا�ستك�شاف درجة ر�ضا الطلبة عن
اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعة ،وقد ا�ستخدم فيها مقيا�س الر�ضا جلمع البيانات ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ايجابية بني خمتلف جماالت اخلدمة اجلامعية مثل:خدمة الإ�رشاف
الأكادميي ،وخدمة الإر�شاد النف�سي ،وخدمة الت�سجيل ،واالن�سحاب ،والإ�ضافة للمواد ،ومل
تظهر النتائج �أي �أثر لكل من النوع االجتماعي ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي على م�ستوى
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الر�ضا عن اخلدمات املقدمة للطلبة.
وهدفت درا�سة حممد (� )2004إىل معرفة الر�ضا الدرا�سي لطالب كلية الرتبية يف جامعة
�آب باليمن لال�ستفادة منها يف تقييم �أن�شطة الأق�سام العلمية املختلفة يف الكلية ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )149فر ًدا من جمتمع الدرا�سة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع
عاليا ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
الطالب من خمتلف الأق�سام كان ر�ضاهم الدرا�سي ً
�إح�صائية يف متو�سطات الر�ضا الدرا�سي بينهم.
وقد هدفت درا�سة عابدين وعو�ض (� )2004إىل التعرف �إىل واقع برناجمي املاج�ستري
يف جامعة القد�س وبري زيت ،واخلدمات املتوافرة فيهما من وجهة نظر الطلبة واخلريجني
طالبا من جامعتي القد�س ،وبري
واملتوقع تخرجهم ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من (ً )298
زيت يتوزعون على ( )3تخ�ص�صات يف العلوم الرتبوية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التقييم
ً
متو�سطا� ،أما درا�سة تاي�سوم
العام لربناجمي املاج�ستري يف جامعتي القد�س ،وبري زيت كان
) ،(Tysome, 2006فقد هدفت �إىل التعرف �إىل ر�ضا طلبة جامعة بري�س تول يف بريطانيا،
وقد �أظهرت النتائج �إىل �أن طريقة التدري�س التي يتبعها املدر�سون ت�ؤثر على ر�ضا الطلبة ،و�أن
ر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعة الطالبات البي�ض اللواتي تزيد �أعمارهن عن ()30
�أكرث الطلبة ً
�سنة ،و�أن �أكرث املواد الدرا�سية التي ت�شعر الطلبة بالر�ضا هي الفل�سفة ،واللغات ،و�أن �أقل
الطلبة ر�ضا هم الأ�سيويون الذين يدر�سون الزراعة والعلوم االجتماعية.
كما �أجرى كليم�س ،وجان ،وتزوهو ) (Clems, Gan & Tzu-hu, 2007درا�سة بعنوان
ر�ضا الطالب اجلامعيني ،درا�سة جتريبية ،هدفت �إىل التعرف �إىل ر�ضا الطالب عن خرباتهم
اجلامعية ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من ( )500طالب من طلبة كلية التجارة يف جامعة
لينكولن يف نيوزيلندا يف العام الدرا�سي  ،2006وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
إيجابية بني ر�ضا الطلبة عن اجلامعة مقابل نوعية اخلدمة التي تقدمها لهم ،وعدم وجود عالقة
� َّ
ذات داللة �إح�صائية بني الر�سوم اجلامعية التي يدفعها الطلبة ور�ضاهم عن اجلامعة.
و�أجرت �سليمان ( ،)2008درا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف مدى الر�ضا عن خدمات
الإ�رشاف الأكادميي املقدمة لطالب جامعة ال�سلطان قابو�س ،وذلك يف �ضوء متغريات
اجلن�س ،والكلية ،وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية ،ومعدل التح�صيل ،وتكونت عينة الدرا�سة من
طالبا وطالبة ،طبق عليهم مقيا�س م�ستوى الر�ضا الذي تكون من ( )29فقرة تقي�س
(ً )767
ثالثة جماالت ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ر�ضا الطالب العام عن خدمات الإ�رشاف
الأكادميي يقع يف املدى املتدين ،كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى الر�ضا عن خدمات الإ�رشاف
الأكادميي جاءت ل�صالح الطالب الذكور ،كما هي ل�صالح الطالب يف كلية الآداب والعلوم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة

مل ينل مو�ضوع الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعات االهتمام الكايف ،وركزت معظم
الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع على م�ستوى برنامج جامعي حمدد� ،أو كلية معينة ،ومن
هنا جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف برامج اجلامعة املختلفة ،ملا
لذلك من دور يف احل�صول على الكثري من املعلومات التي تفيد يف تقييم الواقع والبناء عليه،
وحت�سني م�ستوى الأداء و�إعداد الطلبة ملهنة امل�ستقبل ،ويف �ضوء ذلك تتحدد م�شكلة الدرا�سة
يف بناء �أداة لقيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ،و تعرف درجة
ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف اجلامعة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل بناء �أداة تتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية مقبولة لقيا�س درجة ر�ضا
طلبة جامعة الطفيلة التقنية عن الدرا�سة يف اجلامعة ،و تعرف درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف اجلامعة.

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

االجتماعية ،وكلية العلوم ،وكلية الطب ،وكذلك ل�صالح الطالب الذين تقديرهم مقبول
أثرا ملتغري ال�سنة الدرا�سية يف م�ستوى الر�ضا عن خدمات الإ�رشاف
فما دون ومل تظهر النتائج � ً
الأكادميي .
و�أجرى ليم ،وكيم ،وريدر ) ،(Lim, Kim, & Ryder, 2008درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر ثالث طرق تدري�سية (التعليم الإلكرتوين ،والتعليم التقليدي ،والتعليم التقليدي،
والإلكرتوين م ًعا) يف حت�صيل ور�ضا الطالب يف جامعة ميدوي�سرتن ،وتكونت عينة الدرا�سة
طالبا وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج �أن الطلبة الذين تعلموا بطريقة التعلم
من (ً )153
االلكرتوين ،والتعلم التقليدي كانوا �أكرث حت�صي ً
ال من الطالب الذين تعلموا بطريقة التعليم
التقليدي ،وبالتايل هم �أكرث ر�ض ًا عن اجلامعة.
وهكذا ت�شري نتائج الدرا�سات �إىل �أن �إ�شباع حاجات الطلبة ،وتوفري مناخ �إيجابي يف
اجلامعات ي�سهم �إ�سهام ًا فاع ً
ال يف زيادة الر�ضا لدى الطلبة ،ويجعل التعليم اجلامعي ماتع ًا
لهم ،و�أن طبيعة العالقة بني الطلبة ومدر�سيهم ،ومراعاتهم للفروق الفردية ،وكذلك حمتوى
املقررات الدرا�سية ،وتوافر اخلدمات الإر�شادية واملكتبية ،و�إجراءات الت�سجيل كلها �أمور
لها عالقة بدرجة الر�ضا ،ونظراً لقلة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الر�ضا عن الدرا�سة يف
اجلامعات يف الأردن -وذلك يف حدود علم الباحثني -فقد جاءت هذه الدرا�سة ال�ستبانته.
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 -1ما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ؟
 -2ما درجة فاعلية فقرات �أداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية؟
 -3ما درجة ر�ضا طلبة جامعة الطفيلة التقنية عن الدرا�سة يف اجلامعة ؟
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف اجلامعة تعزا
 -4هل ِ
ملتغري النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية ،ودرجة التفاعل بينها؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية درا�سة الر�ضا من منطلق �أن ارتفاع درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعة م�ؤ�رش
على م�ستوى الأداء اجلامعي يف بناء القوى الب�رشية امل�ؤهلة ملهنة امل�ستقبل ،كما �أن انخفا�ض
م�ؤ�رش الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعة مرتبط بدرجة معقولة بارتفاع م�ستوى اخلوف،
واال�ضطراب ،و�ضعف الإنتاج والقلق ،والف�شل الدرا�سي (النبهان ،)2001 ،وهذه الدرا�سة
�ستك�شف عن درجة ر�ضا الطلبة يف اجلامعة الأمر الذي قد ي�ساعد �صناع القرار ،والعاملني
فيها من �إداريني ،و�أع�ضاء هيئة تدري�س على اتخاذ القرارات املنا�سبة يف تعميق عنا�رص القوة
وجتذيرها ،والوقوف على عنا�رص ال�ضعف ومعاجلتها من �أجل تعميق ر�ضا الطلبة ،وتوفري مناخ
تنظيمي يدعم �إعدادهم وتعلمهم ،ومن امل�ؤمل �أن تفتح هذه الدرا�سة الأبواب �أمام الباحثني
لإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة مب�س�ألة الر�ضا عن الدرا�سة يف اجلامعات الأخرى.

حدود الدرا�سة

 اقت�رصت الدرا�سة على بناء �أداة لقيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية. اقت�رصت الدرا�سة على برامج البكالوريو�س يف جامعة الطفيلة التقنية للعام الدرا�سي.2008/2007

م�صطلحات الدرا�سة

الر�ضا :هو الفرق بني ما يحققه املرء فع ً
ال ،وما يطمح �إىل حتقيقه� ،أو هو الفرق بني �شعور
ال�شخ�ص جتاه ما ينبغي �أن يح�صل عليه ،وما يدرك ال�شخ�ص �أنه حا�صل عليه بالفعل( .حممد،
.)2004
الر�ضا الدرا�سي :هو احلالة ال�شخ�صية للطالب يف جامعة الطفيلة التقنية ،والتي تعرب عن
م�ستوى ر�ضاه �أو قبوله ملجموعة املتغريات ،والأبعاد الواردة يف �أداة البحث وهي�:أع�ضاء

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

اتبع الباحثان منهج البحث النوعي يف بناء �أداة القيا�س ،واملنهج الو�صفي التحليلي مت
اتباع املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهتم بو�صف درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة
الطفيلة التقنية.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة الطفيلة التقنية وعددهم ( )2933طالبا
وطالبة للعام الدرا�سي .2008/2007

عينة الدرا�سة

اقت�رصت عملية اختيار �أفراد عينة الدرا�سة على الطلبة الذين �أكملوا ف�ص ً
ال درا�سي ًا واحداً
�أو �أكرث ،وقد مت توزيع اال�ستبانة على �أفراد العينة املكونة من ( )590طالب ًا وطالبة من طلبة
كليات :الهند�سة ،والعلوم والآداب ،والعلوم املالية والإدارية ،والعلوم الرتبوية ،وبطريقة
العينة الع�شوائية متعددة املراحل ،وقد مت ا�ستعادة ( )575ا�ستبانة ،مت ا�ستثناء ( ،)9منها لعدم
ا�ستكمال البيانات فيها ،وبذلك تكون عينة الدرا�سة قد تكونت من ( )566طالب ًا بن�سبة
تقدر ب ( )%19من جمتمع الدرا�سة ،وينب اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية
النوع االجتماعي
امل�ستوى الدرا�سي
الهند�سة
علوم
الآداب
الكلية
علوم مالية
علوم تربوية
املجموع

�أوىل
15
14
20
13
12
74

ثانية
14
15
13
11
14
67

ذكور

ثالثة
15
11
9
18
9
64

رابعة
12
13
12
16
15
69

�أوىل
12
16
16
11
16
71

�إناث
ثانية ثالثة
13
16
14
15
12
17
14
16
15
18
68
82

رابعة
15
14
15
15
15
74

املجموع
112
112
114
114
114
566
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هيئة التدري�س ،واملحتوى الدرا�سي ،و�أ�ساليب التدري�س ،واالختبارات ،واخلدمات،
والإر�شاد الأكادميي.
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ويتلخ�ص الأ�سلوب الذي اتبعه الباحثان يف بناء �أداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة التقنية باخلطوات الآتية:
اخلطوة الأوىل :حتديد الأبعاد التي تكون يف جمموعها �أداة التقومي ،ويف هذه اخلطوة مت
حتديد مفهوم الر�ضا ،و�أهدافه ،ومكوناته ،وقد �أفاد الباحثان يف ذلك من الأدب النظري
الذي و�ضعه (لآل ،1999 ،و�سليمان ،2008 ،و ،)Elrod, 2002كما مت الإفادة من الإطار
النظري الذي و�ضعه م�صممو �أدوات القيا�س ومطورها يف بناء الأداة ،والتعرف �إىل املحكات
التي يجب مراعاتها يف كتابة الفقرات (النبهان.)2001 ،
كما مت حتليل النتائج التي مت احل�صول عليها من ا�ستجابات ( )100طالب من امل�سجلني يف
عدد من امل�ساقات الدرا�سية يف الكليات اخلم�س للف�صل الدرا�سي الثاين للعام 2008/2007
يف جامعة الطفيلة التقنية على الأ�سئلة الثالثة املفتوحة وهي:
 -1ما هي �أبرز الإيجابيات التي تتمتع بها الكلية التي التحقت بها يف جامعة الطفيلة
التقنية؟
 -2ما هي �أبرز ال�سلبيات التي الحظتها يف الكلية التي التحقت بها يف جامعة الطفيلة
التقنية؟
 -3اكتب ثالثة مقرتحات لتح�سني الأو�ضاع يف الكلية لت�صبح كما حتب.
وبنا ًء على حتليل ا�ستجابات الطلبة ،واعتماداً على الإطار النظري مت تبويب الأبعاد �إىل �ستة
�أبعاد �أ�سا�سية هي �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملقررات الدرا�سية ،و�أ�ساليب التدري�س ،واخلدمات،
والإر�شاد الأكادميي ،واالختبارات.
اخلطوة الثانية :كتابة فقرات املقيا�س التي بنيت على �أ�سا�سها الأداة باالعتماد على خربة
الباحثني وباال�ستفادة من بع�ض الدرا�سات يف جمال بناء املقايي�س (املقد�شي وال�شعوان،
 ،1991والعزام )1999 ،متكن الباحثان من كتابة ( )70فقرة موزعة على �ستة �أبعاد،
وا�ستخدمت الدرجات اخلم�س الآتية لال�ستجابة( :بدرجة عالية جداً ،بدرجة عالية ،بدرجة
متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً).
اخلطوة الثالثة :جتريب الأداة ،مت جتريبها ب�صورتها الأولية ( 70فقرة) ،على عينة ا�ستطالعية
م�ؤلفة من ( )50طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة الطفيلة التقنية من خارج عينة الدرا�سة ،ثم
جمعت مالحظاتهم ،وجرى تفريغ ا�ستجاباتهم ،وبنا ًء على ذلك مت تعديل العبارات التي
�أبديت حولها املالحظات كما مت الت�أكد من �صدق املحتوى عن طريق عر�ضها على جمموعة
من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية،
وعلى عدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام يف كليات جامعة الطفيلة التقنية ،وبنا ًء على مالحظاتهم مت
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الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

لتبويب البيانات وترميزها و�إدخالها ذاكرة احلا�سوب با�ستخدام برنامج احلزمة االجتماعية،
ا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية الآتية:
 ا�ستخدم �أ�سلوب التحليل العاملي .Factor Analysis ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد الدرا�سة لكل جمالمن جماالت الدرا�سة.
 ا�ستخدم �أ�سلوب حتليل التباين ،واملقارنات البعدية للتعرف �إىل الفروق ذات الداللة الإح�صائية. مت حتديد نقاط قطع لقيم املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقةالآتية:
 عالية = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي =  3.50فما فوق متو�سطة = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي = 2.50- 3.49� -ضعيفة = عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي = �أقل من 2.49

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

ن�ص ال�س�ؤال على «ما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة التقنية؟» للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت التعرف �إىل:

خ�صائ�ص فقرات املقيا�س

باالعتماد على الأوزان واملحكات التي و�ضعها �رشيغلي وكوباال (Shrigley & Koballa,
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حذف ( )5فقرات من فقرات الأداة ،وذلك لوجود �إجماع من قبل املحكمني على عدم
مالءمتها وغمو�ضها ،وعدم انتمائها للأبعاد التي و�ضعت فيها وبذلك �أ�صبح عدد فقرات
الأداة ب�صورتها الأولية ( )65فقرة.
اخلطوة الرابعة :تطبيق الأداة ،جرى تطبيق الأداة ب�صورتها الأولية ( 65فقرة) على �أفراد عينة
الدرا�سة امل�ؤلفة من ( )566طالب ًا وطالب ًة موزعني على كليات اجلامعة اخلم�س ،ومت ا�سرتدادها
جميع ًا وذلك لأغرا�ض التو�صل �إىل دالالت ال�صدق ،والثبات ،وفاعلية الفقرات.
اخلطوة اخلام�سة :حتليل بيانات الأداة ،للتعرف �إىل خ�صائ�ص الفقرات ،والبناء العاملي
للأداة.
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) 1983وباال�ستفادة من املعايري امل�ستخدمة يف الدرا�سات ال�سابقة (اخلليلي ،1989 ،وعودة،
 1990والعزام )1999 ،مت حذف كل فقرة مبتو�سط ح�سابي خارج املدى ()3.75-2.75
وبعد تطبيق املعيار ال�سابق على فقرات املقيا�س ب�صورته الأولية والبالغة ( )65فقرة ،مت حذف
( )14فقرة فتبقى منها ( )51فقرة ،وحذف هذا العدد من الفقرات رمبا يعزا �إىل عدد من
الأمور منها :عدم جدية بع�ض الطلبة يف تعبئة �أداة الدرا�سة مبو�ضوعية ،وميل عينة �أفراد
الدرا�سة ملوافقة العديد من الفقرات الواردة ،ويعد هذا املعيار من املعايري املهمة ،امل�ستخدمة
تد �إحدى اخل�صائ�ص الإح�صائية
يف اختيار فقرات الأداة كونه م�ؤ�رشاً للقدرة التميزية التي ُت َع َّ
للفقرات.

البناء العاملي للأداة

للتعرف �إىل البناء العاملي للأداة مت �إجراء التحليل العاملي ) (factor analysisعلى م�ستوى
الفقرات من نوع حتليل املكونات الرئي�سة ) (principle componentsولتح�سني درجة
تف�سري العوامل مت �إجراء التدوير املتعامد ( (Varimax Rotationب�أخذ العوامل التي كانت
قيمة اجلذر الكامن ( )Eigen valueلها �أكرب من واحد �صحيح ،نتج عنه خم�سة عوامل
ف�رست جمتمعة ما جمموعه ( ) %51.64من التباين الكلي ،وقد بلغت قيمة اجلذر الكامن
لكل من العوامل اخلم�سة ما بني  )1.46-)16.31وي�شكل تباين البواقي )(٪48.36
من جممل التباين ،واجلدول رقم ( )2يبني م�صفوفة البناء العاملي ،حيث يبني العوامل الناجتة،
واجلذر الكامن لكل منها ،ون�سبة التباين املف�رس ،بالإ�ضافة �إىل ن�سبة التباين الرتاكمي املف�رس.

اجلدول رقم ()2
نتائج التحليل العاملي لأداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن
الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية
العامل
1
2
3
4
5

اجلذر الكامن
16.63
2.73
2.36
1.69
1.46

ن�سبة التباين املف�سر
34.66
5.69
4.71
3.53
3.04

ن�سبة التباين الرتاكمي
34.66
40.55
45.06
48.59
51.64

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن العامل الأول ف�رس �أكرث من ثلث التباين
الكلي ( ،)34.66وباالعتماد على قيمة اجلذر الكامن كم�ؤ�رش على وجود عامل عام واحد،
فقد ذكر لورد امل�شار �إليه يف (ال�رشيفني� ،)2006 ،أن الفقرات تكون �أحادية البعد �إذا كانت
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قيمة اجلذر الكامن للعامل الأول كبرية باملقارنة مع قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين ،و�أن
ن�سبة اجلذر الكامن الأول �إىل العامل الثاين كبرية وتزيد على ( ،)2وهذا متحقق يف هذه
الدرا�سة ،واملحك الآخر هو ن�سبة التباين املف�رس حيث بلغت ن�سبة التباين املف�رس للعامل
الأول ( )34.66من التباين الكلي ،مما ي�ؤكد وجود عامل عام ) ،(general factorsوت�شري
الدرا�سات �أنه �إذا ف�رس العامل الأول ( )%20من التباين املف�رس على الأقل ،ف�إن ذلك يعترب
م�ؤ�رشاً كافي ًا على وجود عامل واحد ،وهذا بدوره �أدى �إىل االعتقاد ب�أنَّ هذا املقيا�س يقي�س
درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية (Hambleton, & Swaminathan,
). 1985, Hattie, 1985
ولدى ا�ستعرا�ض توزيع فقرات املقيا�س كافة البالغ عددها ( )51فقرة على العوامل الناجتة
وجد �أن هناك تفاوت ًا يف التوزيع ،الأمر الذي �أمكن معه فرز خم�سة عوامل فقط ف�رست
مبجموعها ( )%51.64من التباين ،وقد حددت هوية العوامل يف هذه الدرا�سة بتبني منهجية
مايكل و�سميث ومايكل ) ،(Michael, Smith, & Michael, 1975التي حتدد هوية العامل
�إذا ت�شبع عليه ب�أربع فقرات على الأقل ،وتكون قيمة ت�شبع �إحداها على العامل تزيد على �أو
ت�ساوي ( ،)0.60و قيمة ت�شبع الفقرة الثانية على هذا العامل تزيد على �أو ت�ساوي (،)0.50
وقيمة ت�شبع الفقرة الثالثة والرابعة على هذا العامل تزيد على �أو ت�ساوي ( ،)0.30كما مت
اعتماد معايري حمك جليفورد ()Guilford؛ بحيث يكون ت�شبع الفقرة على العامل الذي
تنتمي �إليه (� ،)0.30أو �أكرث ،و�إذا كانت الفقرة تتمتع بت�شبع �أكرث من ( )0.30على �أكرث
من عامل فتعد مت�شبعة للعامل الذي يكون ت�شبعها عليه �أعلى وبفارق ( )0.10على الأقل
عن �أي عامل �آخر� ،أما هاتي ()Hattie, 1985؛ فيو�صي ب�إ�سقاط الفقرة التي ت�شبعها �أقل من
( )0.30على العامل الذي تنتمي �إليه ،كما �أفاد الباحث من اقرتاحات كومري امل�شار �إليها
يف العزام ( ،)1999يف تف�سري ت�شبع الفقرات على العوامل ) ،(Factor Loadingالذي
يعطي رتب ًا لهذه الأوزان كما ي�أتي:
الت�شبع مبقدار0.70ف�أكرث ممتاز.الت�شبع مبقدار 0.63لأقل من0.70جيد جداً.الت�شبع مبقدار  0.55لأقل من 0.63جيد.الت�شبع مبقدار  0.45لأقل من 0.55مقبول.الت�شبع مبقدار  0.32لأقل من� 0.45ضعيف.وبذلك يكون عدد العوامل التي حققت �رشوط هذه املنهجية خم�سة عوامل �أمكن
ت�سميتها:
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العامل الأول :املدر�سون واملحتوى الدرا�سي ،كان جذره الكامن ( ،)16.63وف�رس ما ن�سبته
( ،)34.66من التباين ،وكان عدد الفقرات املنتمية �إليه ( )10فقرات تراوحت قيم ت�شبعاتها
بهذا العامل من ( ،)0.58–0.33منها خم�س فقرات زادت ت�شبعاتها عن ( ،)0.50و�أربع
فقرات زادت ت�شبعاتها عن ( )0.40وفقرة واحدة زاد ت�شبعها عن  ،0.30وهي قيم مرتفعة
جلميع الفقرات.
�أما العامل الثاين� :أ�ساليب التدري�س ،فكان جذره الكامن ( ،)2.73وف�رس ما ن�سبته ()5.69
من التباين ،وكان عدد الفقرات املنتمية �إليه ( )13فقرة ،وقد تراوحت قيم ت�شبعاتها بهذا
العامل من ( ،)0.69-0.30منها �أربع فقرات زادت ت�شبعاتها عن  ،0.60وخم�س فقرات
زادت ت�شبعاتها عن  ،0.50وفقرة واحدة زاد ت�شبعها عن ،0.40وثالثة فقرات زادت
ت�شبعاتها عن  ،0.30وهي قيم مقبولة.
العامل الثالث :االختبارات ،كان جذره الكامن ( ،)2.36وف�رس ما ن�سبته (،)%4.71
من التباين وكان عدد الفقرات املنتمية �إليه ( )10فقرات ،وقد تراوحت قيم ت�شبعاتها بهذا
العامل من ( )0.79-0.51منها خم�س فقرات زادت ت�شبعاتها عن ( ،)0.70وفقرتان
زادت ت�شبعاتهما عن ( ،)0.60وثالث فقرات زادت ت�شبعاتها عن (.)0.50
العامل الرابع :اخلدمات ،كان جذره الكامن ( ،)1.69وف�رس ما ن�سبته ( ،)%3.53من
التباين وكان عدد الفقرات املنتمية �إليه ( )7فقرات ،وقد تراوحت قيم ت�شبعاتها بهذا العامل
من ( ،)0.64 -0.40منها فقرة واحدة زاد ت�شبعها عن ( ،)0.50و�أربع فقرات زادت
ت�شبعاتها عن (.)0.40
�أما العامل اخلام�س :الإر�شاد الأكادميي ،كان جذره الكامن ( ،)1.46وف�رس ما ن�سبته ()3.04
من التباين ،وكان عدد الفقرات املنتمية �إليه ( )7فقرات ،وقد تراوحت قيم ت�شبعاتها بهذا
العامل من ( )0.70 -0.38منها فقرة واحدة زاد ت�شبعها عن ( )0.70وفقرة واحدة زاد
ت�شبعها عن ( )0.60وفقرة واحدة زاد ت�شبعها عن ( )0.50وثالث فقرات زادت ت�شبعاتها
عن ( )0.40وفقرة واحدة زاد ت�شبعها عن (.)0.30

ثبات الأداة

للتحقق من درجة ثبات الأداة مت ا�ستخدام معامل االت�ساق الداخلي Internal Consistency

بح�ساب معادلة �ألفا كرونباخ لأبعاد املقيا�س ،وقد بلغت قيمة �ألفا كرونباخ للمقيا�س الكلي
( )0.95وللمجاالت ،)0.83( ،)0.70( ،)0.85( ،)0.89( ،)0.86( :على التوايل،
وتعترب قيم ًا عالية وم�ؤ�رشاً على مدى جتان�س فقرات املقيا�س يف قيا�سها ملا تقي�سه.
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ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

اجلدول رقم ()3
ت�شبع الفقرات ومعامل االرتباط للفقرة بالبعد وللفقرة باملقيا�س ككل

الرقم

مقدار ت�شبع
رقم
الفقرة
الفقرة
فقرة
بالعامل
الأداة
جمال /املدر�سني
 1يتمتع مدر�سو الكلية بقدرة عالية على تو�صيل
0.40
1
املعلومات والأفكار.
 2ي��وظ��ف م��در� �س��و ال�ك�ل�ي��ة ت�ق�ن�ي��ات م�ت�ن��وع��ة يف
0.33
2
التدري�س.
 3يتميز مدر�سو الكلية بدماثة اخللق يف تعاملهم
0.46
3
مع الطلبة .
 4يتميز م��در��س��و الكلية ب��اجل��دي��ة عند تدري�س
0.54
4
مقررات الربنامج .
 5ي �ع��ام��ل م��در� �س��و ال �ك �ل �ي��ة ال �ط �ل �ب��ة مب ��ا يتفق
0.46
5
وخ�صائ�صهم و�شخ�صياتهم.
0.42
� 12 6أ�شعر �أن حمتويات الربنامج تر�ضي طموحي.
 13 7تنمي املقررات الدرا�سية لدي القدرة على حتمل
0.52
امل�س�ؤولية.
املراجع
م�ستمرة
ب�صفة
اجلامعة
مكتبة
توفر
0.52
 16 8العلمية الالزمة للمقررات الدرا�سية.
 17 9تتوافر للربنامج �أج�ه��زة حا�سوب تتنا�سب مع
0.56
�أعداد الطلبة .
باملعارف
للربنامج
الدرا�سية
املقررات
تزودين
0.58
 18 10التي ت�ساعدين على مواجهة امل�شكالت.
�أ�ساليب التدري�س
ت�ساعدين امل �ق��ررات الدرا�سية للربنامج على
0.41
 6 11مواكبة امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية يف
جمال تخ�ص�صي.

معامل
ارتباط
الفقرة بالبعد

معامل ارتباط
الفقرة بالأداة

0.34

0.60

0.33

0.49

0.37

0.57

0.33

0.51

0.27
0.41

0.45
0.62

0.31

0.67

0.53

0.64

0.39

0.69

0.40

0.68

0.50

0.63
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ن�ص هذ ا ال�س�ؤال على« :ما درجة فاعلية فقرات �أداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة التقنية؟»
لقد مت التو�صل �إىل دالالت لفاعلية فقرات الأداة من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة،
حيث مت ا�ستخراج نوعني من �إح�صاءات الفقرة :عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بني
الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد الكلي الذي تنتمي �إليه ،وارتباطها بالبعد الكلي
للأداة ،ومقدار ت�شبع الفقرة بالبعد الذي تنتمي �إليه ،ويبني اجلدول رقم ) (3مقدار ت�شبع
الفقرة بالبعد� ،أو العامل الذي تتبع له ،وكذلك معامالت ارتباط الفقرة بكل من البعد الذي
تنتمي �إليه ،وبالأداة ككل� ،أما �أرمر ،فيو�صي ب�إ�سقاط الفقرة التي ت�شبعها �أقل من ()0.30
على العامل الذي تنتمي �إليه (.)Hattie, 1985
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الرقم

رقم
الفقرة
فقرة
الأداة
 7 12تنمي املقررات الدرا�سية للربنامج لدي القدرة
على االكت�شاف واال�ستق�صاء.
 8 13تربط �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
التعليم بحياة الطالب اليومية.
 9 14متكنني املقررات الدرا�سية للربنامج من ربط
النظرية بالتطبيق.
 10 15تدعم املقررات الدرا�سية الروح الوطنية لدي .
 11 16ع��دد الطلبة يف امل�ساق ال��واح��د ي�شجعني على
التعلم .
 15 17ت�شجعني �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
على التعلم الذاتي.
� 25 18أ�شعر �أن �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
جتعل عملية التعلم ممتعة.
 26 19ت�شجعني �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
على احلوار واملناق�شة ال�صفية.
 27 20تبعدين �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
عن احلفظ والتلقني �إىل الت�أمل والتفكري.
ت�ثري �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
 28 21املحا�ضرات ب�أ�سئلة مفتوحة تدفعني للتح�ضري
والبحث.
 29 22تراعي �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
الفروق الفردية يف املواقف التعليمية املختلفة.
 30 23تنمي �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية
قدرتي على كتابة التقارير والأبحاث.
االختبارات
 38 24يحدد مدر�سو الكلية مواعيد االمتحانات بالتعاون
مع الطلبة.
 39 25ي �ن��وع م��در� �س��و ال�ك�ل�ي��ة يف م���س�ت��وي��ات �أ�سئلة
االختبارات.
 40 26ت�سري عملية مراقبة و�إدارة االمتحان يف الكلية
بكل حزم.
� 41 27أتلقى تغذية راجعة تف�صيلية على �أعمايل خالل
الف�صل (اختبارات مقاالت ،م�شاريع).
 42 28تتواءم �أ�ساليب التقومي يف الكلية وطبيعة �أ�ساليب
التدري�س امل�ستخدمة.
 43 29ترفع االمتحانات يف الكلية م�ستوى القلق والتوتر
عندي.
 44 30تركز �أ�ساليب التقومي على العمليات العقلية
العليا (حتليل ،تركيب� ،إ�صدار �أحكام).
 45 31يتم الرتكيز يف الكلية على االمتحانات النهائية.
� 46 32أ�شعر بالعدالة و الإن�صاف عند تقييمي من قبل
مدر�سي الكلية.

مقدار ت�شبع
الفقرة
بالعامل
0.58

معامل
ارتباط
الفقرة بالبعد
0.43

0.64

0.30

0.40

0.62

0.69
0.55
0.54

0.46
0.32
0.28

0.59
0.54
0.59

0.47

0.30

0.59

0.56

0.43

0.67

0.64

0.41

0.66

0.67

0.41

0.64

0.66

0.33

0.63

0.55

0.41

0.61

0.39

0.43

0.62

0.54

0.30

0.58

0.63

0.24

0.54

0.51

0.29

0.55

0.59

0.24

0.56

0.76

0.33

0.60

0.78

0.28

0.65

0.79
0.74

0.32
0.39

0.57
0.59

0.73

0.34

0.53

معامل ارتباط
الفقرة بالأداة
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تابع اجلدول رقم ()3
الرقم

مقدار ت�شبع
الفقرة
بالعامل
0.64

معامل
ارتباط
الفقرة بالبعد
0.35

0.63

0.43

0.30

0.55

0.48

0.41

0.61

0.64

0.37

0.64

0.50

0.45

0.61

0.40

0.47

0.56

0.62

0.40

0.66

0.46

0.27

0.57

0.45

0.28

0.66

0.40

0.31

0.51

0.38

0.34

0.56

0.70

0.40

0.61

0.64

0.30

0.55

0.59

0.41

0.57

0.44

0.38

0.52

معامل ارتباط
الفقرة بالأداة

وبتطبيق معيار كل من ،(Michael, Smith, &Michael, 1975) ،وامل�شار �إليها �سابق ًا مت
حذف (�أربع فقرات) ،كان مقدار ت�شبعها على العامل �أقل من ( ،)0.30لت�صبح �أداة قيا�س
درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )47فقرة ،ومن
خالل ا�ستعرا�ض معامالت االرتباط الواردة يف اجلدول �أعاله نالحظ �أن معامالت ارتباط
الفقرة مع بعدها تراوح ما بني ( ،)0.50-0.24و�أن معامالت ارتباط الفقرة مع املقيا�س
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رقم
فقرة
الأداة
 47 33يتقبل مدر�سو الكلية مراجعتي للعالمات بكل
احرتام.
اخلدمات
توفر اجلامعة خدمات (عناية �صحية� ،سكن،
 19 34تغذية� ،أن�شطة) ت�سهم يف ا�ستمراري يف الدرا�سة
يف اجلامعة.
 20 35توفر مكتبة اجلامعة ب�صفة م�ستمرة املراجع
العلمية الالزمة للمقررات الدرا�سية.
يتوافر للربنامج «خم �ت�برات ع�ل��وم ،م�شاغل،
 21 36مركز و�سائل �سمعية وب�صرية» تتنا�سب مع �أعداد
الطلبة.
 22 37هناك �إدارة فاعلة يف الكلية تعمل على حتقيق
�أهداف الربنامج.
 23 38توفر �إدارة ال�برن��ام��ج للطلبة م��ا يلزمهم من
معلومات وخدمات �إر�شادية.
 24 39تب�سط دائرة القبول والت�سجيل �إجراءاتها للطلبة
�أثناء الت�سجيل واملراجعة.
 14 40ت��وف��ر ال�ك�ل�ي��ة �أن ��واع� � ًا م �ت �ع��ددة م��ن الأن�شطة
الال�صفية.
الإر�شاد الأكادميي
� 31 41أ�شعر �أنَّ املر�شد الأك��ادمي��ي يلتزم بال�ساعات
املكتبية التي يحددها ملراجعة طالبه.
 32 42ي�ساعد املر�شد الأكادميي الطلبة على التكيف مع
البيئة اجلامعية.
 33 43يوجهني املر�شد الأكادميي عند الت�سجيل الختيار
امل�ساقات ح�سب خطة التخ�ص�ص.
 34 44يخ�ص�ص املر�شد الأكادميي وقت ًا كافي ًا لإر�شادي
�أكادميي ًا.
 35 45يتابع املر�شد الأكادميي امل�شكالت التي تواجهني
�أثناء ت�سجيل املواد.
�أ�شعر �أنَّ املر�شد الأك��ادمي��ي لديه �إمل��ام كامل
 36 46باخلطة الدرا�سية للطالب وما يطر�أ عليها من
تعديالت.
 37 47يتقبل املر�شد الأكادميي الطلبة حني مراجعتهم
له.
الفقرة
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ككل تراوح ما بني ( ،)0.69 -0.45وهذا ي�شري �إىل �أن ارتباط الفقرة مع البعد الكلي
للأداة �أكرب من ارتباطها مع البعد الذي تنتمي �إليه.

االرتباطات الداخلية للمقيا�س

مت �إيجاد قيم معامالت االرتباط بني الأبعاد التي تكونت منها �أداة قيا�س درجة ر�ضا الطلبة
عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة ،وكيفية ارتباطها م ًعا من ناحية ،وباملقيا�س ككل من ناحية
�أخرى با�ستخدام معامالت ارتباط بري�سون كما يف اجلدول رقم (. )4

اجلدول رقم ()4
قيم معامالت االرتباط بني الأداة و�أبعادها
املجاالت
املدر�سون
�أ�ساليب التدري�س
االختبارات
اخلدمات
الإر�شاد الأكادميي
الكلي

املدر�سون �أ�ساليب التدري�س
*0.77

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

االختبارات
*0.67
*0.58

اخلدمات
*0.65
*0.65
*0.47

الإر�شاد الأكادميي الكلي
*0.89
*0.61
*0.90
*0.68
*0.82
*0.69
*0.76
*0.53
*0.82
1.00

يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن معامالت االرتباط بني الأبعاد تراوحت بني ()0.47
و( ،)0.77وهي قيم مقبولة لغايات ا�ستخدام املقيا�س� ،إ�ضافة �إىل �أنها ترتبط باملقيا�س ارتباطا
�أقوى من ارتباطها بع�ضها ببع�ض حيث تراوحت بني ( )0.76و( ،)0.90كما يالحظ �أن
قيم معامالت ارتباط الأبعاد بع�ضها ببع�ض وبالأداة ككل قيم دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
الداللة (.)0.05 = α

ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما درجة ر�ضا طلبة جامعة الطفيلة التقنية عن الدرا�سة يف اجلامعة؟»
وللتعرف �إىل ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية مت تطبيق املقيا�س ب�صورته
النهائية ( )47فقرة على عينة ع�شوائية من طلبة اجلامعة امللتحقني يف عدد من امل�ساقات
الدرا�سية يف كليات جامعة الطفيلة التقنية للف�صل الدرا�سي الثاين  ،2008/2007وبواقع
( )300طالب وطالبة وذلك بهدف التعرف �إىل درجة ر�ضاهم عن الدرا�سة يف اجلامعة،
وهل تختلف هذه الدرجة باختالف النوع االجتماعي ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الدرا�سة اخلم�سة
الأبعاد
املدر�سون
�أ�ساليب التدري�س
االختبارات
اخلدمات
الإر�شاد الأكادميي
الكلي

االنحراف املعياري
0.57
0.69
0.58
0.54
0.48
0.48

الو�سط احل�سابي
2.94
2.92
3.31
2.89
3.08
3.07

يالحظ من اجلدول (� )5أن متو�سط الأبعاد تراوح ما بني ( ،) 2.89-3.31و�أن املتو�سط
الكلي للأبعاد بلغ ( ،)3.07وهذا ي�شري �إىل �أن التقييم العام للر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة
الطفيلة التقنية من قبل الطلبة كان متو�سط ًا.

رابع ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ر�ضا الطلبة عن
ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل ِ
الدرا�سة يف جامعة الطفيلة ،تعزا ملتغري النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية؟»

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين تبع ًا ملتغريات الدرا�سة

النوع
االجتماعي

امل�ستوى
الدرا�سي
الكلية

املجال
املدر�سون
�أ�ساليب التدري�س
االختبارات
اخلدمات
الإر�شاد الأكادميي
املدر�سون
�أ�ساليب التدري�س
االختبارات
اخلدمات
الإر�شاد الأكادميي
املدر�سون

جمموع
املربعات
1.534
0.621
0.513
0.233
0.160
1.348
1.239
1.729
2.440
0.503
2.691

درجات
احلرية
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4

متو�سط
املربعات
1.534
0.621
0.513
0.233
0.160
0.337
0.310
0.435
6.099
0.126
0.673

قيمة F
0.051
1.389
1.570
0.889
0.711
1.124
0.693
1.330
0.023
0.558
2.244

م�ستوى
الداللة
0.82
0.24
0.21
0.35
0.40
0.30
0.60
0.26
0.99
0.72
0.07
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ولتحقيق ذلك مت ا�ستخراج املتو�سط احل�سابي لكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،واجلدول
رقم ( )5يو�ضح ذلك.
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الكلية

املجال
�أ�ساليب التدري�س
االختبارات
اخلدمات
الإر�شاد الأكادميي

جمموع
املربعات
1.925
0.302
4.122
1.018

درجات
احلرية
4
4
4
4

متو�سط
املربعات
0.481
7.548
1.030
0.254

م�ستوى
الداللة
0.37
0.92
0.004
0.34

قيمة F
1.067
0.231
3.928
1.130

وملعرفة �أثر كل من النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية على درجة الر�ضا عن
الدرا�سة يف جامعة الطفيلة ،مت ا�ستخدام حتليل التباين يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال.
يت�ضح من خالل اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الدالة  0.05≤ αتعزا ملتغري النوع االجتماعي كما يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الدالة  0.05 ≤ αتعزا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي يف جميع �أبعاد
الدرا�سة ،كما يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة 0.05≤ α
تعزا ملتغري الكلية يف جميع الأبعاد ما عدا البعد الرابع «اخلدمات» ،وملعرفة �أي فئة من فئات
امل�ستوى الدرا�سي توجد فيها فروق ذات داللة �إح�صائية ،فقد مت ا�ستخدام اختبار توكي
للمقارنات البعدية لدرجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ،ويبني اجلدول
رقم ( )7املقارنات البعدية بطريقة توكي لدرجة ر�ضا الطلبة.

اجلدول رقم ()7
املقارنات البعدية بطريقة توكي لدرجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة وفق ًا ملتغري الكلية
البعد

اخلدمات

الفئات
هند�سة
2.68
علوم
3.10
�آداب
2.91
علوم مالية
2.74
علوم تربوية
3.05

هند�سة
2.68
------

علوم
3.10
*0.2458

�آداب
2.91
*0.2053-

علوم مالية
2.74
0.1341-

علوم تربوية
3.05
*0.2682-

------

------

0.40513

0.1117

*0.2230-

-----

---

-----

0.0712

0.0628-

-----

-----

------

-------

0.1341-

-----

-----

-----

------

-----

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

ي�شري اجلدول رقم (� )7إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة = ≤0.05
يف بعد (اخلدمات) بني كلية الهند�سة ،وكلية العلوم من جهة ،ول�صالح كلية العلوم ،وملعرفة
�أثر التفاعل بني متغريات الدرا�سة مت ا�ستخدام حتليل التباين كما يف اجلدول رقم (.)8

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم()8
حتليل التباين لأثر التفاعل بني متغريات الدرا�سة

النوع االجتماعي*
امل�ستوى الدرا�سي

النوع االجتماعي*
الكلية

امل�ستوى الدرا�سي*
الكلية

النوع االجتماعي*
امل�ستوى الدرا�سي*
الكلية

املدر�سون

جمموع
املربعات
0.821

درجات
احلرية
4

متو�سط
املربعات
0.205

0.685

�أ�ساليب التدري�س

1.856

4

0.466

1.043

0.39.

االختبارات

0.950

4

0.238

0.726

0.58

اخلدمات

0.767

4

0.192

0.731

0.57

الإر�شاد الأكادميي

0.513

4

0.128

0.569

0.69

املدر�سون

0.768

4

0.192

0.640

0.63

�أ�ساليب التدري�س

1.431

4

0.358

0.800

0.53

االختبارات

1.363

4

0.341

1.042

0.39

اخلدمات

0.451

4

0.113

0.430

0.79

الإر�شاد الأكادميي

0.984

4

0.246

1.092

0.36

املدر�سون

5.002

12

0.417

1.390

0.17

�أ�ساليب التدري�س

13.274

12

1.104

2.469

0.005

االختبارات

4.644

12

0.387

1.184

0.30

اخلدمات

4.383

12

0.615

2.346

0.007

الإر�شاد الأكادميي

6.279

12

0.523

2.223

0.008

املدر�سون

2.216

9

0.246

0.821

0.60

�أ�ساليب التدري�س

3.391

9

0.377

0.843

0.58

االختبارات

4.062

9

0.451

1.380

0.20

اخلدمات

2.048

9

0.228

0.868

0.56

الإر�شاد الأكادميي

1.250

9

0.139

0.617

0.78

الأبعاد

قيمة ف

م�ستوى
الداللة
0.60

يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزا لتفاعل النوع االجتماعي وامل�ستوى
الدرا�سي والنوع االجتماعي والكلية ،والنوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والكلية،
يف حني هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزا لتفاعل امل�ستوى والكلية يف جماالت� :أ�ساليب
التدري�س ،واخلدمات ،والإر�شاد الأكادميي وملعرفة ل�صالح من هذه الفروق مت ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية كما يف اجلدول رقم (.)9
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اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتفاعل امل�ستوى الدرا�سي مع الكلية يف
جماالت�:أ�ساليب التدري�س ،واخلدمات ،والإر�شاد الأكادميي
املجال

�أ�ساليب
التدري�س

امل�ستوى

الكلية

�أوىل

الهند�سة
العلوم
الآداب
الرتبية

2.6
3.0
3.4
2.7

ثالثة

الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
الرتبية

2.77
2.9
2.8
2.7
3.0
3.2
3.1
3.5
2.9

0.63
0.40
0.45
0.46
0.52
00
0.49
0.37
0.77

ثالثة

الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية

3.0
3.2
3.1
2.7
3.2
3.0
2.8
3.3
2.6

0.24
0.55
0.47
0.44
0.55
000
0.70
0.45
1.16

2.8
3.0
3.0
2.9
3.2

0.40
0.70
0.64
0.71
0.72

�أوىل

اخلدمات

�أوىل
الإر�شاد
الأكادميي

ثالثة
الإر�شاد
الأكادميي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

00
0.39
0.57
0.58

امل�ستوى

الكلية

ثانية

الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية
الهند�سة
العلوم
الآداب
املالية
الرتبية

رابعة

ثانية

رابعة

ثانية

رابعة

املتو�سط
احل�سابي

2.8
3.0
2.7
2.9
3.0
2.6
3.3
3.2
2.5
2.9
3.0
3.0
2.9
3.2
3.2
2.6
3.2
3.5
2.9
2.8
2.9
2.5
2.6
3.2
3.1
2.5
3.1
3.4
2.8
2.6

االنحراف
املعياري

0.45
0.45
0.54
0.42
0.51
0.51
0.80
0.50
0.47
0.41
0.34
0.23
0.57
0.39
0.43
0.54
0.66
0.53
0.43
0.37
0.52
0.36
0.72
0.70
0.67
0.73
0.79
0.65
0.60
0.58

يالحظ من اجلدول رقم (� )9أن �أعلى متو�سط يف جمال �أ�ساليب التدري�س كان لطلبة
ال�سنة الأوىل يف كلية الآداب مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.3كما �أن �أعلى متو�سط ملجال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مناق�شة النتائج

�أ�شارت نتائج التحليل العاملي املتعلقة بال�س�ؤال الأول للبيانات الناجتة عن عملية بناء
�أداة لقيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية �إىل متييز خم�سة عوامل
للمقيا�س وت�سميتها هي :املدر�سون واملحتوى الدرا�سي ،و�أ�ساليب التدري�س ،واالختبارات،
واخلدمات ،والإر�شاد الأكادميي ،كما �أن داللة ما ف�رسه العامل الأول نتيجة التحليل العاملي
( ،)34.66بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�رشات العالية للثبات ،واالت�ساق الداخلي للمقيا�س ككل ت�شري
�إىل �أن درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية تتكون من جمموعة من املكونات
ت�شكل مبجموعها مفهوم ًا عام ًا عن الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية
وعند النظر يف نتائج ال�س�ؤال الثاين املتمثل يف درجة فاعلية فقرات �أداة قيا�س درجة ر�ضا
الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ،ويف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة مت ا�شتقاق بع�ض
احلقائق كان من �أبرزها �أن نتائج معامالت االرتباط بني �أبعاد املقيا�س من ناحية ومقارنة كل
منها مع معامالت ارتباط املقيا�س ككل �أ�شارت �إىل وجود ارتباط قوي بني فقرات املقيا�س
والبعد الذي تنتمي �إليه والبعد الكلي للمقيا�س و�إىل �أن ارتباط الأبعاد باملقيا�س تفوق ارتباط
�أي منها بع�ضها البع�ض ،كما �أن دالالت ال�صدق والثبات التي يتمتع بها املقيا�س وذلك من
خالل الطريقة والإجراءات التي ا�ستخدمت يف بنائه ،ومن خالل نتائج التحليل العاملي،
جتعل من ا�ستخدامه امراً ممكن ًا لأغرا�ض تقوميية يف الدرا�سات والبحوث � ،أو لإغرا�ض �إدارية
يف اجلامعة.
كما �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل �أن درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة
التقنية متو�سطة ،الأمر الذي يدعو �إىل �رضورة �إعادة النظر ب�شكل يتالءم وتوقعات الطلبة
ب الطموحات املختلفة للطلبة وتوقعاتهم ب�شكل
وطموحاتهم ،وهذا يعني �أن اجلامعة مل ُت َل ِّ
كاف ،و�أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر ب�شكل يتالءم وتوقعات الطلبة ،وطموحاتهم،
ورمبا يعزا تدين درجة الر�ضا عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية �إىل درجة املتو�سط �إىل �أن
مي�ض على ت�أ�سي�سها �أكرث من �أربع �سنوات ،فلم تكتمل فيها البنية
اجلامعة حديثة الن�ش�أة حيث مل ِ
التحتية بعد ،ومل تتكامل خدماتها بامل�ستوى املطلوب رمبا نتيجة الظروف االقت�صادية ،و�أنها
ما زالت ت�شق طريقها يف جماالت عدة من خدمات وتطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ولدى
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اخلدمات كان لطلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الآداب مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.4و�أن �أعلى
متو�سط للإر�شاد الأكادميي كان لطلبة ال�سنة الرابعة يف كلية الآداب مبتو�سط ح�سابي مقداره
(.)3.5
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مقارنة هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة النبهان ( )2001ودرا�سة ال�سادة ،والبوهي
( ،)1995حيث يالحظ وجود توافق بينها �إىل درجة كبرية يف حتديد درجة الر�ضا.
وعند النظر يف نتائج ال�س�ؤال الرابع املتمثل يف دور النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي
والكلية يف درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية ،فقد وجد �أن درجة
الر�ضا ال تختلف باختالف النوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي ،وقد يعزا ذلك �إىل
�أن اجلامعة تقدم خدماتها الأكادميية والإدارية للطلبة دون تفريق بني �سنة و�أخرى �أو نوع
اجتماعي و�آخر ،يف حني كان هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية ملتغري الكلية يف جمال اخلدمات،
وت�شري نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية �إىل �أن الفرق جاء ل�صالح كليتي العلوم ،والعلوم
الرتبوية ،ورمبا يعزا ذلك �إىل كرثة تخ�ص�صات الهند�سة يف اجلامعة ،وتداخل م�ساقاتها مع
امل�ساقات يف الكليات الأخرى مثل :كلية العلوم ،والعلوم الرتبوية ،والآداب ،وكذلك وجود
خمتربات علمية ،وخمتربات حا�سوب كافية يف كلية العلوم ،ووجود هيئة تدري�سية متكاملة يف
هذه الكلية ،ورمبا يعزا ذلك �إىل �أن اخلدمات املتوافرة يف كلية العلوم الرتبوية كافية مقارنة
مع اخلدمات التي يحتاجها طلبة كلية الهند�سة من جتهيزات ،و�أدوات ومرا�سم و�أجهزة
حوا�سيب ،وكتب علمية ،ودوريات متخ�ص�صة تتالءم وطبيعة كل تخ�ص�ص من تخ�ص�صات
كلية الهند�سة .ورمبا يعود �أي�ضا �إىل �أن معظم الطلبة يف الكلية هم من �أبناء املنطقة التعليمية التي
توجد فيها اجلامعة ،وبالتايل خدمات الطعام وال�رشاب وال�سكن ال ت�شكل �إ�شكالية بالن�سبة
�إليهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ،ال�سادة والبوهي ( )1995ودرا�سة لآل ()1999
ودرا�سة حممد (.)2004
كما �أظهرت نتائج التحليل �أن الفروق ذات الداللة الإح�صائية لتفاعل امل�ستوى الدرا�سي
مع الكلية يف جمال �أ�ساليب التدري�س جاءت ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الآداب ،ورمبا
يعزا ذلك �إىل �أن طلبة ال�سنة الأوىل هم �أكرث ر�ض ًا من طلبة ال�سنوات الأخرى لكونهم م�رسورين
بقبولهم يف اجلامعة ،ويعي�شون �أجواء تختلف عن �أجواء املدر�سة الثانوية ،كذلك حمدودية
عدد التخ�ص�صات يف كلية الآداب حيث ح�رصت بتخ�ص�صني هما اللغة الإجنليزية ،واللغة
العربية� ،إ�ضافة �إىل �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية ،وح�سب معرفة الباحثني مروا
بخربات تربوية �أثناء خدمتهم يف مالك وزارة الرتبية ،وتلقوا تدريب ًا يف جمال �إ�سرتاتيجيات
التدري�س الفعال .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سةالنبهان (.)2001
كما �أظهرت نتائج التحليل �أن الفروق ذات الداللة الإح�صائية لتفاعل امل�ستوى الدرا�سي
مع الكلية يف جمال اخلدمات جاء ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الآداب ورمبا يعزا ذلك
�إىل قلة عدد الطلبة يف الكلية فهم الأقل عدداً مقارنة مع كليات اجلامعة الأخرى ،بالإ�ضافة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التو�صيات واملقرتحات

يف �ضوء النتائج ال�سابقة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
 ا�ستخدام الأداة ب�صورتها املطورة ( 47فقرة) ،من قبل �إدارة اجلامعة يف تقييم م�ستوىالر�ضا عن الدرا�سة واخلدامات اجلامعية املقدمة للطلبة يف اجلامعة.
 زيادة اخلدمات املقدمة من قبل اجلهات املعنية يف اجلامعة لطلبة كلية الهند�سة والعلوم املاليةوالإدارية من حيث خدمات الت�سجيل ،وخدمات الطعام وال�رشاب ،وتوفري مطاعم داخل
احلرم اجلامعي ت�ساعد الطلبة على �سد حاجاتهم الغذائية ،وكذلك توفري خدمات ال�سكن
للطلبة القادمني من خارج منطقة الطفيلة ،ب�أ�سعار معقولة تتنا�سب ومداخيل الطلبة املادية،
وخدمات الإنرتنت وزيادة عدد املختربات احلا�سوبية يف اجلامعة ليتمكن الطلبة من توظيفها
يف عمليات التعلم.
 ت�أهيل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة م�سلكي ًا ،وذلك لتح�سني �أدائهم التدري�سي ،وعقددورات متخ�ص�صة يف �أ�ساليب وطرائق التدري�س اجلامعي  ،وا�ستخدام التكنولوجيا يف عمليات
التعلم والتعليم ،من خالل �إيجاد مركز يف اجلامعة لتطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 حت�سني خدمات الإر�شاد الأكادميي لطلبة اجلامعة من خالل تدريب العاملني يف جمالالإر�شاد على عمليات الإر�شاد الأكادميي ،وتواجد املر�شدين يف مكاتبهم �أثناء عمليات
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�إىل �أن تخ�ص�ص اللغة العربية ال يحتاج �إىل خدمات كبرية من خمتربات وم�شاغل ،وجتهيزات
مثل بقية التخ�ص�صات الأخرى يف اجلامعة ،وخا�صة الكليات العلمية منها ،ورمبا يعود �إىل
�أن معظم الطلبة يف الكلية هم من �أبناء حمافظة الطفيلة التي تتواجد فيها اجلامعة ،وبالتايل
خدمات الطعام وال�رشاب وال�سكن ال ت�شكل �إ�شكالية بالن�سبة �إليهم.
كما �أظهرت نتائج التحليل �أن الفروق ذات الداللة الإح�صائية لتفاعل امل�ستوى الدرا�سي
مع الكلية يف جمال الإر�شاد الأكادميي ،جاء ل�صالح طلبة ال�سنة الرابعة يف كلية الآداب ورمبا
يعزا ذلك �إىل خربة الطلبة يف عمليات الت�سجيل وال�سحب والإ�ضافة للمواد ،والعالقة
الإيجابية بني املر�شد الأكادميي والطلبة ،ب�سبب طول الفرتة الزمنية التي ق�ضوها مع ًا ،وتعاون
املر�شد الأكادميي مع الطلبة يف فتح م�ساقات درا�سية ل�رضورات التخرج ،بالإ�ضافة �إىل �أن
عدد الطلبة يف كلية الآداب قليل ،وبالتايل من ال�سهولة مبكان تقدمي خدمة الإر�شاد الأكادميي
لهم بفاعلية وكفاية.
وبناء عليه تكون الدرا�سة قد حققت �أهدافها وهي بناء �أداة لقيا�س درجة الر�ضا عن الدرا�سة
يف جامعة الطفيلة التقنية ،وقيا�س درجة ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف اجلامعة.
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الإر�شاد والت�سجيل على املواد ،والتزامهم بال�ساعات املكتبية املحددة من قبلهم.و�إن�شاء ق�سم
للإر�شاد والت�أهيل الطالبي يف اجلامعة.
كما يقرتح الباحثان ما ي�أتي:
•�إجراء املزيد من الدرا�سات حل�رص العوامل ،واملتغريات التي تقف خلف تدين ن�سبة الر�ضا
لدى الطلبة يف جامعة الطفيلة التقنية.
•�إجراء درا�سة مقارنة بني ر�ضا الطلبة عن الدرا�سة يف جامعة الطفيلة التقنية والر�ضا عن
الدرا�سة يف اجلامعات الأردنية الر�سمية.
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تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني يف مادة الريا�ضيات
باملدار�س احلكومية مبدينة مكة املكرمة
د .عبداهلل ع ّبا�س ق ّبا�ض
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف تنمية التفكري
الإبداعي من خالل تنمية قدرة (الطالقة ,واملرونة ,والأ�صالة ,والتفا�صيل ,والتفكري
الإبداعي ككل) يف مادة الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني
باملدار�س احلكومية يف مدينة مكة املكرمة.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )41تلميذاً من تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني
باملدار�س احلكومية يف مدينة مكة املكرمة ,خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام 1429هـ
 1430هـ ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني :جتريبية ( )20تلميذاً( ,در�ست مب�ساندة الأن�شطةالإثرائية) ،و�ضابطة ( )21تلميذاً( ,در�ست مب�ساندة الأن�شطة التقليدية).
وا�ستخدمت الدرا�سة اختبار توران�س للتفكري الإبداعي ال�شكلي (ال�صورة ب) .ومت اختبار
�صحة الفرو�ض با�ستخدام اختبار (ت) .و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�شكل عام �أن تالميذ
املجموعة التجريبية تفوقوا على نظرائهم يف املجموعة ال�ضابطة يف متو�سط درجات
التفكري الإبداعي يف جميع قدرات التفكري الإبداعي التي مت قيا�سها.
الكلمات املفتاحية :الأثر ,الإثراء ,الأن�شطة ,الإبداع ,التفكري ,الريا�ضيات ,املدر�سة ,االبتدائية.
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Effect of using some Enrichment Activities in Teaching Mathematics on the development of Creative Thinking Skills among the
Gifted Sixth Grade Students at Public Elementary
School in Makkah Almukaramah
Dr. Abdullah A. Gubbad
Dept. of Curricula & Instruction - Teachers’ College
Umm Al-Qura University

Abstract
This study aimed to examine the effect of using some enrichment activities
in teaching mathematics on the development of creative thinking skills just as
(Fluency, Flexibility, Originality, Elaboration, Total creative thinking) among
the Gifted Sixth Grade students at Public Elementary School students in Makkah Almukaramah.
The study sample was comprised of (41) Gifted Sixth Grade students at
Public Elementary School students in Makkah Almukaramah studying in the
First Academic Term of 1429/1430H. These students were assigned to two
groups: experimental (20) students, (which learned with the assistant of the
Enrichment Activities) and control (21) students, (which learned with the assistant of the traditional Activities). The measuring instrument used in the
study was Torrance test of Creative Thinking, and the testing of hypotheses
was performed using the (T.test) analysis.
The study’s results revealed in general that the experimental group’s students outperformed their counterparts in the control group in the mean scores
of Post-creative thinking at all creative skills.
Key words: effect, enrichment, activities, creative, thinking, Mathematics, primary,
school.
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املقدمة

تعي�ش املجتمعات املعا�رصة اليوم ع�رص النه�ضة والتقدم العلمي والتقني ,واالخرتاعات
واالبتكارات التي لها �أثر متعاظم يف �شتى مناحي احلياة االجتماعية املختلفة .فالتدفق الكبري
للمعلومات و�رسعة تنامي و�سائل االت�صال جعل املجتمعات يف حاجة ملحة و�رسيعة �إىل
من يتوىل جوانب البحث واالخرتاع ،مل�سايرة التطورات العلمية والتقنية .وقد زاد االهتمام
بجميع كفاءات القوى الب�رشية وا�ستعداداتها ،حيث يعد هذا االهتمام ركيزة �أ�سا�سية ال�ستثمار
الطاقات الب�رشية يف املجتمعات النامية واملتقدمة بغر�ض تقدم الأمم ومنوها وازدهارها.
واملوهوبون هم �أهم �أمناط هذه القوى الب�رشية  ,فهم عتاد احلا�رض وقادة امل�ستقبل ،و ُت َع ُّد
رعايتهم جما ًال �أ�سا�سي ًا من جماالت التجديد والتطوير الرتبوي املن�شود .ويرى املربون �أن ق�ضية
االهتمام برعاية املوهوبني والك�شف عنهم والتعرف �إليهم وا�ستثمار مواهبهم وقدراتهم من
الق�ضايا املحورية واملهمة يف عاملنا املعا�رص.
وقد تدافعت الأمم نحو االهتمام ب�أبنائها املوهوبني ،وتوفري الرعاية املنا�سبة لهم .فقد
تزايدت الدرا�سات التي اهتمت باملوهوبني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ومت �إن�شاء العديد
من املدار�س للموهوبني مثل مدر�سة (مارين) لتعليم املوهوبني Marin School for Gifted
) .)Educationويف اليابان مت و�ضع نظام تعليمي للموهوبني يعتمد على توفري جمموعة من
الربامج الرتبوية املتنوعة ح�سب قدرات ومواهب التلميذ .واعتمد يف �أ�سرتاليا برنامج تقوم
بتنفيذه �سبع مدار�س لتعليم املوهوبني �أطلق عليه برنامج الطالب ذوي القدرات العقلية
الفائقة .ويف بريطانيا �أن�شئت املدار�س اخلا�صة باملوهوبني مثل :مدر�سة (بيلني) لتعليم
املوهوبني (( )Belin School for Gifted Educationبيومي.)2000 ,
وللدول العربية جهود مقدرة يف رعاية املوهوبني واالهتمام بهم ,ففي م�رص ظهرت عام
( )1959حركة الف�صول اخلا�صة للمتفوقني عقلي ًا .واعتمدت الأردن �أ�سلوب املدار�س
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اخلا�صة مثل مدر�سة اليوبيل للموهوبني .وللمملكة العربية ال�سعودية دور بارز من حيث
رعاية الطالب املوهوبني ,فقد �أكدت على اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم ،و�إتاحة الفر�ص
املختلفة لنمو مواهبهم وقدراتهم يف �إطار الربامج العامة ،وت�ضافرت اجلهود الر�سمية خالل
الأعوام (1410هـ 1416 -هـ) بدعم من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم والرئا�سة العامة لتعليم البنات ،حيث مت اعتماد م�رشوع بحثي
متكامل با�سم (برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم) ،والذي متخ�ض عنه �إعداد وتقنني
مقايي�س الذكاء والإبداع ،كما ت�ضمن �إعداد برناجمني �إثرائيني جتريبيني يف العلوم والريا�ضيات
(�آل غالب.)2005 ,
وقد �أثبتت الدرا�سات والأبحاث العلمية �أن حاجات الطالب املوهوبني العلمية والنف�سية
واالجتماعية تختلف اختالف ًا كبرياً عن غريهم ،فهم فئة حتتاج �إىل رعاية خا�صة تتنا�سب
وحاجتها ومتطلباتها كما هو حال الفئات اخلا�صة الأخرى .ويالحظ �أن مقررات التعليم
املوحدة و�أن�شطة التعلم يف الربامج التقليدية ال تفي بحاجات املوهوبني وال ت ُْ�سهِ ُم يف حثهم
على التفكري الإبداعي ،وال ت�ستثمر �إمكاناتهم وقدراتهم وا�ستعداداتهم املتميزة .فقد ذهبت
درا�سة (الراجحي )2005 ،و(�آل عامر )2005 ،و(ال�رشيف )2002 ،التي �أجريت يف
اململكة العربية ال�سعودية �إىل �أن الطلبة املوهوبني يحتاجون �إىل برامج رعاية تربوية خا�صة
ومتميزة �إ�ضافة ملا يقدم عادة يف الربامج التقليدية للمدر�سة العادية .وقد �أ�شار جروان
(� )2002إىل �أن اخلربات الرتبوية التي تقدمها برامج رعاية الطلبة املوهوبني تتنوع تبع ًا
لتباين فل�سفة و�أهداف و�إمكانات وطبيعة املجتمع امل�ستهدف بخدماتها ,وهي ثالثة �أنواع
(الت�رسيع ,والتجميع ،والإثراء) ,وقد اختار الباحث الإثراء ( )Enrichmentلأنه ي�سمح بتنمية
قدرات التلميذ املوهوب من خالل بيئة طبيعية تبقيه مع �أقرانه العاديني وهذا ما ذهب �إليه
كثري من الرتبويني .فقد ذكر ال�شخ�ص (� )1990أن الإثراء ي�سمح للموهوبني بدرا�سة املفاهيم
والوحدات واملو�ضوعات التي يدر�سها بقية تالميذ الف�صل ولكن يوفر لهم فر�ص ًا ليندجموا يف
املنهج الدرا�سي مل�ستوى �أكرث تعقيداً على �أنه ي�شمل �أن�شطة بديلة للطالب املوهوبني من �ش�أنها
�أن تقدم لهم حتدي ًا �أكرب .ويرى املليجي (� )1972أن الإثراء هو �إ�ضافة �أجزاء يف كل وحدة �أو
مو�ضوع يف الكتاب املدر�سي �أو التعمق يف مو�ضوع الوحدة �سواء مبعرفة �إ�ضافية �أو �أن�شطة
يقوم بها التلميذ ويطلق عليها الأن�شطة الإثرائية كالألغاز ،والألعاب وامل�شكالت الريا�ضية،
والطرائف العلمية والنوادر التاريخية.
وتلعب الأن�شطة والربامج الإثرائية دوراً بارزاً يف تنمية التفكري الإبداعي والتح�صيل
الدرا�سي واالجتاه الإيجابي نحو املادة واملدر�سة ب�صورة عامة ,فقد تو�صل احلموري ()2009
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وال�صاعدي ( )2006و�صالح (� )2006إىل �أن هنالك �أثراً �إيجابي ًا لربامج الن�شاط الإثرائي
علي تنمية التفكري الإبداعي وزيادة م�ستوى حت�صيل املتعلمني .و�أكد كارا وباميال (& Cara
 )Pamela, 2006على فعالية الأن�شطة الأدبية يف تنمية الأفكار املبدعة ومهارات االت�صال
يف الريا�ضيات .و�أ�شار اجلالد (� )2006إىل فاعلية الأن�شطة الواردة يف برنامج كورت يف
تنمية قدرات التفكري الإبداعي لدى طالبات اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية .و�أكد جري
( )Geyer,2009ومورقان ( )Morgan, 2007على تطور م�ستوى التعبري الإبداعي وحت�سن
م�ستوى الطلبة املوهوبني اجتماعي ًا و�أكادميي ًا بعد تعر�ضهم للأن�شطة والربامج الإثرائية.
وهناك عدد كبري من ال�سبل والطرق الناجحة يف جمال الك�شف عن املوهوبني حيث
ا�ستخدم �ساروفيم ) )Sarouphim, 2008مقيا�س دي�سكفر ( )DISCOVERالأمريكي
للك�شف عن املوهوبني يف لبنان ,و�أ�شار �آل كزمان (� )2005إىل �أن �أكرث املقايي�س ا�ستخدام ًا يف
الك�شف عن املوهوبني يف مدينة الريا�ض هي :التح�صيل العلمي للطالب ،واختبار القدرات،
ومقيا�س الإبداع لتوران�س ،واختبار الذكاء الفردي ,ومقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال املعدل،
وتقديرات وتر�شيحات املعلمني ،واختبار الذكاء اجلمعي ،و�آراء �أولياء الأمور .و�أكد �ساك
( )Sak, 2009فعالية ا�ستخدام اختبار القدرات الريا�ضية الثالثي ( )M3يف الك�شف عن
الطلبة املوهوبني يف جمال الريا�ضيات ,و�أ�شارت �أران�سيبيا ولي�سي وناريا (Arancibia; Lissi
� )& Narea, 2008إىل �أن الربنامج الإثرائي الال�صفي له �أثر �إيجابي على عمليات الك�شف
عن املوهوبني �أكادميي ًا والتعرف �إليهم.
كما �أن هنالك العديد من املعوقات التي تواجه عمليات اكت�شاف املوهوبني فقد ذكر
ال�رشيف (� )2002أن من هذه املعوقات ما هو مرتبط بالبيئة املدر�سية ،واملناهج ،وقلة
املتخ�ص�صني يف رعاية املوهوبني ،واملعوقات الإدارية ،واملالية ،و�ضعف الوعي الأ�رسي
ب�أهمية مواهب �أبنائهم ،وكرثة الأعباء على املعلم ،وعدم تقدير املعلمني للتالميذ املوهوبني.
وتو�صل جويل (� )Julie, 2007إىل �أن غالبية املدار�س ت�ستخدم مقايي�س للك�شف حتد وت�ضيق
من عدد املوهوبني املكت�شفني.
وركز الباحث يف هذه الدرا�سة احلالية على مدخل الإثراء ك�أ�سلوب من �أ�ساليب تعليم
املوهوبني ممث ً
ال يف الأن�شطة الإثرائية (كالألغاز ،والألعاب ,وامل�شكالت الريا�ضية) .وعمل
الباحث على �إعداد �أن�شطة �إثرائية تتنا�سب وريا�ضيات ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وتتالءم مع
امل�ستوى العقلي للموهوبني وت�ساعدهم على تنمية �إمكاناتهم الإبداعية .

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سـة

�أهداف الدرا�سة

يف �ضوء م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ي�سعى الباحث يف هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر
ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف :تنمية قدرة الطالقة واملرونة والأ�صالة والتفا�صيل باعتبارها
القدرات الأ�سا�سية للتفكري الإبداعي يف مادة الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي املوهوبني ,ومن ثم معرفة الأثر على هذه القدرات جمتمعة.

فر�ضيات الدرا�سة

 -1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة
الطالقة.
 -2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة
املرونة.
 -3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة
الأ�صالة.
 -4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة
التفا�صيل.
 -5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بالقدرات
الكلية للتفكري الإبداعي.
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تربز م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما �أثر ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف تنمية قدرات التفكري الإبداعي (الطالقة  -املرونة -
الأ�صالة  -التفا�صيل  -التفكري الإبداعي ككل) يف مادة الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني مبدينة مكة املكرمة؟
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ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل �أنها ت�سهم يف الك�شف عن �أثر ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية
يف تنمية التفكري الإبداعي لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني .وتوفر مرجعية
منا�سبة للمعلمني عن كيفية تخطيط وتنفيذ الأن�شطة الإثرائية املنا�سبة لتالميذ ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي املوهوبني .كما تُلفت هذه الدرا�سة انتباه امل�سئولني �إىل �إعداد برامج خا�صة للتالميذ
املوهوبني ت�ساعدهم على تنمية التفكري الإبداعي ,وانتباه العاملني يف جمال مناهج الريا�ضيات
وتطويرها يف املرحلة االبتدائية �إىل �إ�ضافة �أن�شطة �إثرائية تنا�سب �إمكانات وقدرات املتعلمني.
كما تعمل هذه الدرا�سة على ت�أكيد �أهمية تعليم التفكري بوجه عام ,والتفكري الإبداعي
بوجه خا�ص لدى املعلمني يف مراحل التعليم العام.
وت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات ومقرتحات الدرا�سات ال�سابقة ,وتقدم جمموعة
من التو�صيات واملقرتحات التي تعمل على فتح �آفاق جديدة يف جمال ترقية مناهج وطرق
تدري�س الريا�ضيات .كما ميكن �أن تُعد هذه الدرا�سة �إحدى الإ�سهامات لتحقيق نه�ضة جادة
يف جمال طرق تدري�س الريا�ضيات للموهوبني باململكة العربية ال�سعودية.

حمددات الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة احلالية بعدد من احلدود منها:
 -1تقت�رص عينة التجربة يف الدرا�سة احلالية على تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني
باملدار�س احلكومية مبدينة مكة املكرمة للعام الدرا�سي 1429هـ1430/هـ.
 -2تقت�رص الدرا�سة احلالية على �إعداد �أن�شطة �إثرائية (الألغاز ،والألعاب وامل�شكالت الريا�ضية)
يف وحدة الك�سور والأعداد الع�رشية يف كتاب ريا�ضيات ال�صف ال�ساد�س االبتدائي الف�صل
الدرا�سي الأول.
 -3تقت�رص الدرا�سة على قيا�س قدرات التفكري الإبداعي (الطالقة ،املرونة ،الأ�صالة,
التفا�صيل) والقدرة الكلية للتفكري الإبداعي.

م�صطلحات الدرا�سة

اعتمد الباحث التعريفات الإجرائية الآتية:
�أثر ( :)Effectوهو “القيمة الفعلية املتبقية من ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية (الألغاز ،والألعاب
وامل�شكالت الريا�ضية) كعن�رص م�ساند لتدري�س الريا�ضيات املنعك�سة على تنمية التفكري
الإبداعي لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني”.
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الأن�شطة الإثرائية ( :)Enrichment Activitiesوهي “جمموعة الألغاز والألعاب
وامل�شكالت الريا�ضية التي يتم �إ�ضافتها �إىل وحدة التجربة يف مقرر ريا�ضيات ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي ,وتكون متعلقة بها وتعمل على تعميقها وتتيح فر�ص ًا منا�سبة للتالميذ املوهوبني
ملمار�سة الأن�شطة التي تثري تفكريهم وتنمي قدراتهم الإبداعية”.
املوهوبون ( :)Giftedوهم “تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي الذين �أحرزوا تقدم ًا ملحوظ ًا
يف حت�صيل مادة الريا�ضيات يف ال�سنة ال�سابقة ،وح�صلوا على �أعلى من  %25من جمموعة
درجـات اختبار الذكاء لرافن يف امل�صفوفات املتتابعة الذي يجريه مكتب رعاية املوهوبني».
التفكري الإبداعي ( :)Creative Thinkingوهو “قدرة تالميذ ال�صف ال�ساد�س ابتدائي
املوهوبني على توليد و�إنتاج �أفكار جديدة �أ�صيلة ومتميزة وغري م�ألوفة ,واالنتقال من فكرة
�إىل �أخرى مبرونة و�سهولة وي�رس ,ويقا�س بالدرجات التي يتح�صل عليها التلميذ يف اختبار
توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي(ال�صورة ب)”.
قدرات التفكري الإبداعي:
�أ-الطالقة  :Fluencyوهي “القدرة على �إنتاج وا�ستدعاء �أكرب عدد ممكن من الأفكار املنا�سبة
يف وحدة زمنية ثابتة �أو موقف مثري يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة
ب) ,وتقا�س مبقدار الدرجات التي يتح�صل عليها التلميذ لقيا�س قدرة الطالقة يف اختبار
توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب)”.
ب-املرونة  :Flexibilityوهي “قدرة التلميذ على تغيري احلالة الذهنية بتغري املوقف ،والتحرر
من الأفكار النمطية و�إنتاج ا�ستجابات تت�سم بالتنوع يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري
الإبداعي (ال�صورة ب) ,وتقا�س مبقدار الدرجات التي يتح�صل عليها التلميذ لقيا�س قدرة
املرونة يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب)”.
جـ-الأ�صالة  :Originalityوهي “قدرة التلميذ على توليد �أفكار جديدة ,وقليلة التكرار
�إح�صائي ًا باملقارنة مع الأفكار التي تربز عند التالميذ الآخرين والتي ترتبط باملوقف املثري
يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) ,وتقا�س مبقدار الدرجات التي
يتح�صل عليها التلميذ لقيا�س قدرة الأ�صالة يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي
(ال�صورة ب)”.
د -التفا�صيل  :Elaborationوهي “قابلية التلميذ على �إعطاء تف�صيالت ذات معنى لفكرة
معينة �أو �إعطاء مزيد من الإ�ضافات املحورية لهذه الفكرة يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري
الإبداعي (ال�صورة ب) ,وتقا�س مبقدار الدرجات التي يتح�صل عليها التلميذ لقيا�س قدرة
التفا�صيل يف اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب)”.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

�أُجريت هذه الدرا�سة بهدف التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف تنمية التفكري
الإبداعي يف مادة الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني يف املدار�س
احلكومية يف مدينة مكة املكرمة .وطبق املنهج �شبه التجريبي ,وا�س ُتخدم الت�صميم (القبلي/
البعدي) ملجموعتني متثل الأوىل املجموعة ال�ضابطة ومتثل الثانية املجموعة التجريبية.

عينة الدرا�سة

مت ح�رص جميع املدار�س االبتدائية احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة
وامللحق بها املوهوبون ,حيث بلغ عددها ( )34مدر�سة .ومت اختيار مدر�ستني ابتدائيتني من
بني قائمة هذه املدار�س ع�شوائي ًا ,ومت اختيار ف�صل واحد ع�شوائي ًا من كل مدر�سة ,واختيار
�أحد الف�صول كمجموعة جتريبية والآخر كمجموعة �ضابطة .وقد بلغ احلجم الكلي الأ�صلي
للعينة التي مت اختيارها ( )51تلميذاً موهوب ًا منهم ( )27تلميذاً موهوب ًا ميثلون املجموعة
ال�ضابطة ،و( )24تلميذاً موهوب ًا ميثلون املجموعة التجريبية .وقد ا�س ُتبعد من احلجم الكلي
للعينة ( )10تالميذ لتغيبهم عن االختبار البعدي ،وبذلك بلغ حجم العينة الكلي امل�شرتكة
يف جتربة الدرا�سة ( )41تلميذاً موهوب ًا بواقع ( )21تلميذاً موهوب ًا يف املجموعة ال�ضابطة و
( )20تلميذاً موهوب ًا يف املجموعة التجريبية.

متغريات الدرا�سة

 -1املتغري امل�ستقل وهو طريقة التدري�س ولها م�ستويان هما:
�أ -ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية.
ب -ا�ستخدام الأن�شطة التقليدية.
 -2املتغري التابع وهو التفكري الإبداعي للتالميذ املوهوبني بال�صف ال�ساد�س االبتدائي الذي
يقي�سه اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) ب�أبعاده الأربعة.

�أداة الدرا�سة

لقيا�س �أثر ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية (الألغاز والألعاب الريا�ضية وامل�شكالت الريا�ضية)
يف تنمية التفكري الإبداعي يف مادة الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
املوهوبني يف املدار�س احلكومية يف مدينة مكة املكرمة ,طبقت هذه الدرا�سة اختبار توران�س
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اخلطوات الإجرائية لتجربة الدرا�سة

�أ� -إجراءات ما قبل التطبيق:
 الختيار �أفراد املجموعتني قام الباحث باالطالع على ك�شوفات التالميذ املوهوبني يفال�صف ال�ساد�س االبتدائي ,وامل�صنفني م�سبق ًا كموهوبني ,من قبل مركز رعاية املوهوبني
التابع لإدارة الرتبية والتعليم بالعا�صمة املقد�سة ,واختار عينة الدرا�سة ع�شوائي ًا من بينهم.
 وبهدف �ضبط تكاف�ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة واحل�صول على املعلومات القبليةالتي ت�ساعد يف العمليات الإح�صائية اخلا�صة بنتائج الدرا�سة ،قام الباحث بتطبيق �أداة الدرا�سة
(اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي-ال�صورة ب )-قبلي ًا على تالميذ جمموعتي
الدرا�سة .ومتت مقارنة نتائج القيا�س القبلي للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة وات�ضح �أنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات كل من املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف التطبيق القبلي الختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) مما
ي�ؤكد تكاف�ؤ املجموعتني يف م�ستوى التفكري الإبداعي القبلي.
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ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) ) ,(Torrance, 1998الذي يتنا�سب مع جميع
الفئات العمرية .واملدة الزمنية الالزمة لتطبيق هذا االختبار ن�صف �ساعة ،توزع بالت�ساوي
على الأن�شطة الثالثة (تكوين ال�صورة ,تكملة ال�شكل ,الدوائر) بواقع ( )10دقائق ٍّ
لكل منها
).(Torrance, 1976
ُطبق االختبار على عينة ا�ستطالعية بلغت ( )20تلميذاً موهوب ًا ,ومت التو�صل �إىل �أن قيمة
الثبات بطريقة �إعادة االختبار تراوحت بني ( )0.88 -0.72بالن�سبة للقدرات الإبداعية
الأربع والدرجة الكلية .كما تراوحت قيم معامل �ألفا كرونباخ للقدرات الإبداعية الأربع
وح�سب �صدق االختبار بطريقة التحليل العاملي,
وللدرجة الكلية بني (ُ .)0.82 -0.71
و�أ�سفرت نتائج التحليل العاملي عن ثبات قدره (.)0.84
ِ�صيغت تعليمات االختبار مبا يتنا�سب مع تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي املوهوبني,
من حيث الو�ضوح وال�سهولة ودقة ال�صياغة .وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار ,مت �إعداد
دليل لت�صحيح ا�ستجابات التالميذ ،بعد مراجعة دليل الت�صحيح الختبار توران�س املعد
من قبل م�رشوع برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم باململكة العربية ال�سعودية (�آل
�شارع ،القاطعي ،ال�ضبيان ،احلازمي1416 ،هـ) ,واالطالع على معايري الت�صحيح جلرادات
( .)2006وثم الت�صحيح وفق ذلك الدليل املعد لل�صورة ال�شكلية (ب) ،كما مت ر�صد
الدرجات يف مناذج ر�صد الدرجات.
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 مت تق�سيم تالميذ املجموعة التجريبية �إىل �أربع جمموعات عمل �صغرية ت�ضمنت كل جمموعة( )5تالميذ .كما مت جتهيز لوحات ب�أ�سماء املجموعات الأربعة ،وذلك بطباعتها وتعليقها
على طاولة كل جمموعة.
 مت ح�رص املواد والأدوات والأجهزة التي يتطلبها تنفيذ جتربة الدرا�سة من واقع الأن�شطةالإثرائية ودليل املعلم ،ثم مقابلتها مبا هو موجود يف معمل املدر�سة (الذي �سيتم فيه تطبيق
الأن�شطة الإثرائية من قبل املجموعة التجريبية) ل�سد النق�ص الذي يظهر.
 بعد مراجعة كتابات ) (Joshua, 1993و) (Bolt, 1982قام الباحث بتجهيز وتهيئة الأن�شطةالإثرائية عن طريق �إعداد الألعاب والألغاز وامل�شكالت التعليمية الريا�ضية واملراد تطبيقها
على موا�ضيع وحدة الك�سور والأعداد الع�رشية بكتاب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ,حيث
متت �إعادة ترتيب وتنظيم حمتوى وحدة التطبيق مبا يتنا�سب والألعاب والألغاز وامل�شكالت
الريا�ضية امل�ستخدمة يف التطبيق .ومت عر�ض الأن�شطة الإثرائية ب�صورتها الأولية على جمموعة
من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص بهدف ا�ستخراج �صدق املحكمني للأن�شطة الإثرائية.
ومت تعريف معلم املجموعة التجريبية مب�ضمون الأن�شطة الإثرائية وكيفية تنظيمها ,وكيفية
ا�ستخدامها وتطبيقاتها على وحدة الك�سور والأعداد الع�رشية.
ب� -إجراءات تطبيق التجربة:
 بعد التطبيق القبلي الختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) ,مت البدءبتدري�س مو�ضوعات الوحدة املختارة للمجموعتني يف بداية الف�صل الأول للعـام الدرا�سي
1430/1429هـ .ومت تدري�س املجموعة التجريبية مبعاونة الأن�شطة الإثرائية ,وتدري�س
املجموعة ال�ضابطة مبعاونة الأن�شطة التقليدية.
ج� -إجراءات ما بعد التجربة:
 بعد االنتهاء من تدري�س مو�ضوعات الوحدة املختارة للمجموعتني قام الباحث ب�إعادةتطبيق اختبار توران�س ال�شكلي للتفكري الإبداعي (ال�صورة ب) على تالميذ املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة بهدف معرفة �أثر املتغري امل�ستقل (الأن�شطة الإثرائية) على املتغري التابع
(التفكري الإبداعي البعدي).
 ثم قام الباحث بت�صحيح كرا�سات االختبار ور�صد درجاتها واالحتفاظ بها متهيداً ملعاجلتها�إح�صائي ًا.
 الحظ الباحث توج�س وحذر بع�ض التالميذ يف بداية احل�صة الأوىل لتطبيق الأن�شطة,ولكن �رسعان ما جتاوز غالب التالميذ تلك احلالة وبد�أت انطالقة وا�سعة يف التفاعل مع
الأن�شطة املطروحة .والحظ ظهور قدرات �إبداعية خا�صة ونوعية لدى بع�ض التالميذ,
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مناق�شة نتائج الدرا�سة
�أو ًال :النتائج املتعلقة بالفر�ض الأول (الطالقة)

ين�ص الفر�ض الأول على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بقدرة الطالقة.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطي
درجات جمموعتي الدرا�سة يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة الطالقة،
واجلدول رقم (� )1أدناه يو�ضح ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها.

اجلدول رقم ()1
ملخ�ص نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما
يتعلق بقدرة الطالقة بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
العينة

املتو�سط

العدد

االنحراف املعياري

التجريبية

49.91

20

2.10

ال�ضابطة

35.29

21

3.31

قيمة (ت)

درجة احلرية

م�ستوى الداللة

5.184

39

0.006

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن قيمة (ت) الختبار الفرق بني متو�سطي درجات جمموعتي
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وقدرات قيادية متميزة �أثناء حتمل م�سئولية املجموعة .كما ظهرت قدرة �إبداعية فائقة يف
ت�أليف الألغاز والألعاب وامل�شكالت الريا�ضية ,ومهارة عالية يف طرحها على زمالئهم ,مما
�أعطى عمق ًا �أكرب ملا يطرح من �أن�شطة.
 وواجهت التجربة بع�ض ال�صعوبات متثلت يف :كرثة حركة بع�ض التالميذ وتنقلهم منجمموعة �إىل �أخرى �أثناء ممار�سة الن�شاط -مما �أدى �إىل �إحداث �شئ من الفو�ضى -،و�ضيق
معمل الريا�ضيات الذي ت�سبب يف تقليل �إمكانية �إ�ضافة بع�ض �أنواع الأجهزة التي حتقق �شيئ ًا
من الرتويح والت�سلية للم�شاركني.
د -املعاجلة الإح�صائية:
والختبار �صحة الفرو�ض الإح�صائية من عدمها ا�س ُتخدم الربنامج الإح�صائي(احلزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعي ( )SPSSلإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة لأهداف
الدرا�سة وطبيعة املتغريات .وقد مت ا�ستخدام اختبار (ت )T-test ,للعينات امل�ستقلة ملعرفة
الفروق بني املتو�سطات.

125

�أثر ا�ستخدام لأن�شطة الإثرائية يف تنمية التفكري اال�إبداعي

126

د .عبداهلل ق ّبا�ض

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة الطالقة
بلغت ( ،)5.184وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05وهذا ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ض ال�صفري الأول ،وقبول الفر�ض البديل لذلك الفر�ض ،حيث جاءت النتائج معربة عنه
وم�ؤكدة له .ومما �سبق يت�ضح تفوق تالميذ املجموعة التجريبية (الذين در�سوا مو�ضوعات
الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة (الذين در�سوا
املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف متو�سط درجات التفكري الإبداعي فيما
يتعلق بقدرة (الطالقة) ،تفوق ًا دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05ومبتو�سط مقداره
( )49.91لقدرة الطالقة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من :جري ( ،)Geyer, 2009واخل�رض (,)2000
والتي �أكدت الأثر الإيجابي ال�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف زيادة التفكري الإبداعي فيما
يتعلق بقدرة (الطالقة).
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تعود �إىل� :أن عر�ض املفاهيم الريا�ضية الأ�سا�سية ملوا�ضيع
الريا�ضيات يف الوحدة التجريبية ب�صورة منظمة ومتتابعة ,و�إثرائها من خالل الألعاب
والألغاز �سهل على امل�شاركني تذكرها والتعبري عنها ب�صور �شتى عند احلاجة لذلك .و�أن
ربط املفاهيم اجلديدة املتعلمة مع املفاهيم (ال�سابقة) ,من خالل مواقف م�سلية ي�ؤدي �إىل تعلم
ذي معنى ينتج عنه فهم املادة املتعلمة واالحتفاظ بها ،مع القدرة على ا�ستدعائها ب�أ�شكال
متنوعة كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .و�أن العمل يف جمموعات الأن�شطة الإثرائية احلرة ي�ؤدي �إىل
تبادل املعلومات والأفكار ،وزيادة فعالية البحث عن املعلومات الذي ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة
القدرة على توليد الأفكار عند التعر�ض للمثريات املنا�سبة.

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بالفر�ض الثاين (املرونة)

ين�ص الفر�ض الثاين على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بقدرة املرونة.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني
متو�سطي درجات جمموعتي الدرا�سة يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي املتعلق بقدرة
املرونة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها.
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العينة
التجريبية
ال�ضابطة

املتو�سط
41.07
21.09

العدد
20
21

االنحراف املعياري
3.67
2.48

قيمة (ت)

درجة احلرية

م�ستوى الداللة

6.381

39

0.000

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن قيمة (ت) الختبار الفرق بني متو�سطي درجات جمموعتي
الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة املرونة
بلغت ( ،)6.381وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05وهذا ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ض ال�صفري الثاين ،وقبول الفر�ض البديل لذلك الفر�ض ،حيث جاءت النتائج معربة عنه
وم�ؤكدة له .ومما �سبق يت�ضح تفوق تالميذ املجموعة التجريبية (الذين در�سوا مو�ضوعات
الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة (الذين در�سوا
املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف متو�سط درجات التفكري الإبداعي فيما
يتعلق بقدرة (املرونة) ،تفوق ًا دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05ومبتو�سط مقداره
( )41.07لقدرة املرونة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من احلموري ( ,)2009وكارا وباميال (Cara
 ,)& Pamela, 2006والتي �أكدت الأثر الإيجابي ال�ستخدام الأن�شطة الإثرائية يف زيادة
التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة (املرونة).
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تعود �إىل� :أن التعلم مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية عملية معرفية
ن�شطة ،تركز على �إيجابية املتعلم ون�شاطه ،وتُوجهه للح�صول علي املعلومات الإ�ضافية يف
�إطار وظيفي مثري و ُم َ�س ٍّل ،يقود �إىل زيادة قدرته على التحرر من الأفكار النمطية وتغيري احلالة
الذهنية بتغري املوقف ,وا�ستخال�ص النتائج التي تتعلق باحلل الأف�ضل للم�شكلة التي تواجهه.
و�أن طبيعة الأن�شطة الإثرائية تعمل على انتقال �أثر التعلم ،وتعميم اخلربات ال�سابقة يف مواقف
جديدة من خالل ممار�سة الألعاب والألغاز وامل�شكالت الريا�ضية املثرية وامل�سلية ,مما يزيد من
قدرة املتعلم على تغيري زاوية تفكريه وبالتايل ا�ستخدام ما لديه من مفاهيم ومعلومات ب�صورة
مرنة متى ما ا�ستدعى املوقف.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بالفر�ض الثالث (الأ�صالة)

ين�ص الفر�ض الثالث على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
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اجلدول رقم ()2
ملخ�ص نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما
يتعلق بقدرة املرونة بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
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املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بقدرة الأ�صالة.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطي
درجات جمموعتي الدرا�سة يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة الأ�صالة،
واجلدول رقم (� )3أدناه يو�ضح ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها.

اجلدول رقم ()3
ملخ�ص نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما
يتعلق بقدرة الأ�صالة بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
العينة
التجريبية
ال�ضابطة

املتو�سط
26.11
25.91

العدد
20
21

االنحراف املعياري
1.91
1.35

قيمة (ت)

درجة احلرية

م�ستوى الداللة

9.510

39

0.022

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن قيمة (ت) الختبار الفرق بني متو�سطي درجات جمموعتي
الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة الأ�صالة
بلغت ( ،)9.510وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05وهذا ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ض ال�صفري الثالث ،وقبول الفر�ض البديل لذلك الفر�ض ،حيث جاءت النتائج معربة
عنه وم�ؤكدة له .ومما �سبق يت�ضح تفوق تالميذ املجموعة التجريبية (الذين در�سوا مو�ضوعات
الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة (الذين در�سوا
املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف متو�سط درجات التفكري الإبداعي فيما
يتعلق بقدرة (الأ�صالة) ،تفوق ًا دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05ومبتو�سط مقداره
( )26.11لقدرة الأ�صالة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من :ال�صاعدي ( ,)2006و�صالح (,)2006
والتي �أكدت الأثر الإيجابي ال�ستخدام برامج الأن�شطة الإثرائية يف زيادة التفكري الإبداعي
فيما يتعلق بقدرة (الأ�صالة).
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تعود �إىل� :أن ممار�سة الأن�شطة الإثرائية تعتمد على ن�شاط
املتعلم ,وعلى البحث والتق�صي بهدف بناء تطبيقات ومناذج للمعرفة بنف�سه ,مما يتيح فر�ص ًا
مميزة لتوليد �أفكار وتطبيقات ومناذج معرفية حديثة و�أ�صيلة وغري م�سبوقة .و�أن بع�ض الألعاب
والألغاز وامل�شكالت الريا�ضية  -التي قدمتها الدرا�سة – ت�ستثمر الأفكار التي ت�سيطر على
لب املتعلم لتكوين خربات ومعلومات جديدة� ،أو �إ�ضافة معلومات حديثة �إىل بنيته املعرفية
ب�صورة غري م�سبوقة.
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رابع ًا :النتائج املتعلقة بالفر�ض الرابع (التفا�صيل)

اجلدول رقم ()4
ملخ�ص نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما
يتعلق بقدرة التفا�صيل بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
العينة
التجريبية
ال�ضابطة

املتو�سط
97.91
49.69

العدد
20
21

االنحراف املعياري
2.19
4.45

قيمة (ت)

درجة احلرية

م�ستوى الداللة

12.267

39

0.001

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن قيمة (ت) الختبار الفرق بني متو�سطي درجات
جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق
بقدرة التفا�صيل بلغت ( ،)12.267وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)0.05
وهذا ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ض ال�صفري الرابع ،وقبول الفر�ض البديل لذلك الفر�ض ،حيث
جاءت النتائج معربة عنه وم�ؤكدة له .ومما �سبق يت�ضح تفوق تالميذ املجموعة التجريبية (الذين
در�سوا مو�ضوعات الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابط
(الذين در�سوا املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف متو�سط درجات التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بقدرة (التفا�صيل) ،تفوق ًا دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ()0.05
ومبتو�سط مقداره ( )97.91لقدرة التفا�صيل .وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من
اجلالد ( ,)2006وال�صاعدي ( ,)2006والتي �أكدت الأثر الإيجابي ال�ستخدام برامج
الأن�شطة الإثرائية يف زيادة التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة (التفا�صيل).
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تعود �إىل� :أن الأن�شطة الإثرائية �أك�سبت امل�شاركني جمموعة
من املهارات واملعارف ب�أ�سلوب علمي ات�صف باملتعة والت�سلية ,و�شجعهم على تقدمي �أ�سئلة
مفتوحة وا�ستجابات متعددة ومتنوعة ومف�صلة تف�صي ً
ال دقيق ًا ,مما �أ�سهم يف �إثراء خرباتهم يف
جمال �إ�ضافة التفا�صيل املنا�سبة لكل مو�ضوع من موا�ضيع الوحدة التجريبية .و�أن التعاون الن�شط
وتبادل الأفكار بني �أفراد املجموعة الواحدة حول تفا�صيل املعلومات واملهارات واملمار�سات
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ين�ص الفر�ض الرابع على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بقدرة التفا�صيل.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطي
درجات جمموعتي الدرا�سة يف اختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بقدرة التفا�صيل ،واجلدول
رقـم ( )4يو�ضح ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها.
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املطروحة� ,أدى �إىل ارتفاع م�ستوى تفكريهم الإبداعي املتعلق بقدرة التفا�صيل.
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خام�س ًا :النتائج املتعلقة بالفر�ض اخلام�س (التفكري الإبداعي الكلي)

ين�ص الفر�ض اخلام�س على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الإبداعي فيما يتعلق بالقدرات الكلية للتفكري الإبداعي.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطي
درجات جمموعتي الدرا�سة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الإبداعي فيما يتعلق بالقدرات
الكلية للتفكري الإبداعي ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها.

اجلدول رقم ()5
ملخ�ص نتائج اختبار (ت) ملعرفة الفروق يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي
فيما يتعلق بالقدرات الكلية للتفكري الإبداعي بني �أفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة

العينة
التجريبية
ال�ضابطة

املتو�سط
134.46
89.88

العدد
20
21

االنحراف املعياري
19.121
14.611

قيمة (ت)
3.001

درجة احلرية م�ستوى الداللة
39

0.05

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيمة (ت) الختبار الفرق بني متو�سطي درجات جمموعتي
الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي فيما يتعلق بالقدرات
الكلية للتفكري الإبداعي بلغت ( ،)3.001وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( ،)0.05وهذا ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ض ال�صفري اخلام�س ،وقبول الفر�ض البديل لذلك
الفر�ض ،حيث جاءت النتائج معربة عنه وم�ؤكدة له .ومما �سبق يت�ضح تفوق تالميذ املجموعة
التجريبية (الذين در�سوا مو�ضوعات الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) على �أقرانهم
يف املجموعة ال�ضابطة (الذين در�سوا املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف
متو�سط درجات التفكري الإبداعي فيما يتعلق بالقدرات الكلية للتفكري الإبداعي ،تفوق ًا دا ًال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05ومبتو�سط مقداره ( )134.46للقدرة الكلية للتفكري
الإبداعي.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من اجلالد ( ,)2006وال�صاعدي ( ,)2006التي
�أكدت الأثر الإيجابي ال�ستخدام برامج الأن�شطة الإثرائية يف زيادة التفكري الإبداعي فيما
يتعلق بالقدرات الكلية للتفكري الإبداعي.
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اال�ستنتاج والتو�صيات

تو�صلت الدرا�سة احلالية �إىل �أن تالميذ املجموعة التجريبية (الذين در�سوا مو�ضوعات
وحدة الريا�ضيات مب�ساندة الأن�شطة الإثرائية) تفوقوا على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة
(الذين در�سوا املو�ضوعات نف�سها مب�ساندة الأن�شطة التقليدية) يف متو�سط درجات التفكري
الإبداعي البعدي فيما يتعلق بقدرة الطالقة واملرونة و الأ�صالة و التفا�صيل والتفكري الإبداعي
ككل.
ويف �ضوء نتائج البحث يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
� -1إدماج الأن�شطة الإثرائية ومناذجها التدري�سية (الألعاب والألغاز وامل�شكالت الريا�ضية)
يف مناهج الريا�ضيات بغر�ض تفعيل تدري�س الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية ب�صورة خا�صة
والتعليم العام ب�شكل عام.
� -2إعداد دورات لتدريب املعلمني واملعلمات �أثناء اخلدمة على ا�ستخدام الأن�شطة الإثرائية
يف تفعيل تدري�س الريا�ضيات.
� -3إعداد برامج وخطط للك�شف املبكر عن املوهوبني بهدف توفري الرعاية املنا�سبة لهم.
� -4إجراء درا�سة مماثلة وتطبيقها على عينة �أكرب لت�أكيد نتائج الدرا�سة احلالية.
� -5إجراء درا�سة بهدف حتديد موا�صفات وكفايات معلم املوهوبني.

املراجع

�آل �شارع ,النافع؛ القاطعي ،عبداهلل؛ ال�ضبيان� ،صالح ،واحلازمي ،مطلق ( .)1416برنامج
الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم ،اجلزء الأول� :إعداد اختبارات ومقايي�س للتعرف على املوهوبني
والك�شف عنهم .مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .الريا�ض :اللجنة الوطنية للتعليم،
التقرير النهائي.
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ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تعود �إىل� :أن الأن�شطة الإثرائية  -التي قدمتها الدرا�سة–
متيزت با�ستخدام �أدوات عملية ,وتدريبات واقعية تعمل على ا�ستثارة تفكري امل�شاركني �أثناء
التفاعل معها ب�صورة دقيقة و�صحيحة ,الأمر الذي �أدى �إىل تنمية التفكري ب�صورة عامة
والتفكري الإبداعي على وجه �أخ�ص .و�أن تنفيذ الأن�شطة الإثرائية يف جمموعات �صغرية �أ�سهم
يف زيادة تفاعل امل�شاركني ,و�أتاح فر�ص ًا �أكرب ملناق�شة الأفكار املطروحة بعمق ,الأمر الذي
�أ�سهم يف تنمية جميع قدرات التفكري الإبداعي لديهم.
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�آل عامر حنان� ,سامل ( .)2005فاعلية الأن�شطة الإثرائية يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى
متفوقات ال�صف الأول الثانوي يف الريا�ضيات واجتاههن نحوها .ر�سالة ماج�ستري من�شورة،
كلية الرتبية للبنات ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
�آل غالب� ،سعد ( .)2005الطالب املوهوب .الريا�ض :مطابع احلمي�ضي.
�آل كزمان علي ,فالح عاي�ض ( .)2005تقومي برامج اكت�شاف ورعاية املوهوبني .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية.
بيومي  ,كمال ( .)2000اجتاهات وجتارب عاملية حول تعليم الأطفال املوهوبني و�إمكانية اال�ستفادة
منها يف م�رص .ورقة مقدمة يف امل�ؤمتر القومي للموهوبني ,القاهرة :وزارة الرتبية والتعليم,
.99 – 85
جرادات عبداهلل ,م�صطفى حممود (� .)2006أثر برنامج �إثرائي قائم على امل�شكالت يف تنمية
مهارات التفكري الناقد والإبداعي لدى الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية يف الأردن .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،اململكة الأردنية
الها�شمية.
جروان فتحي ,عبدالرحمن (� .)2002أ�ساليب الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم .عمان :دار
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جامعة ال�شرق الأو�سط للدرا�سات العليا

�أ .منال حممود التنح
كلية العلوم –اجلامعة الأردنية
اململكة الأردنية الها�شمية

امللخ�ص
تعرف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ّ
ال�شارقة للقيادة الأخالقية وعالقتها بدرجة متكني املعلمني ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )200معلم ومعلمة يف املدار�س الثانوية اخلا�صة ،مت اختيارهم بالطريقة الطبقية
الع�شوائية .وا�ستخدمت �أداتان جلمع البيانات ،الأوىل :لقيا�س درجة ممار�سة املديرين
للقيادة الأخالقية ،والثانية :لقيا�س درجة متكني املعلمني .وا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ومعامل ارتباط بري�سون ،ملعاجلة البيانات �إح�صائياً.
و�أظهرت النتائج �أن درجة ممار�سة املديرين للقيادة الأخالقية كانت متو�سطة من وجهة
نظر املعلمني ،و�أن درجة متكني املعلمني كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وللمجاالت ال�ستة،
من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم .وكانت هناك عالقة ارتباطية �إيجابية دالـة �إح�صائي ًا بني
درجة ممار�سة املديرين للقيادة الأخالقية ،ودرجة متكني املعلمني .ومن بني التو�صيات
التي قدمتها الدرا�سة )1( :عقد دورات تدريبية يف القيادة الرتبوية مع الرتكيز على القيادة
الأخالقية )2( ،تفوي�ض املعلمني واملعلمات �سلطات و�صالحيات �أكرث لتعزيز الثقة بهم،
ولتمكينهم من �أداء مهماتهم بفاعلية.
الكلمات املفتاحية :مديري املدار�س الثانوية ،مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة،
القيادة الأخالقية ،ومتكني املعلمني.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/12/7 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/4/1 :م
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The Degree Of Practicing Ethical Leadership by Private Secondary School Principals in Al- Sharjah Emirate and its Relationship
to the Degree of Teachers Empowerment
Dr. Abbas A. Al-Sharifi
Manal M. Altanneh
Faculty of Educational Sciences
Faculty of Educational Sciences
Middle East University
University of Jordan
for Graduate Studies
Abstract
This study aimed at finding out the degree of practicing ethical leadership
by private secondary school principals in Al- Sharjah Emirate and the degree
of empowering teachers, and the relationship between them. The sample consisted of (200) male and female teachers, in private secondary schools, drawn
by using stratified random sample method. Two instrument were used to collect data, the first was to measure the degree of practicing ethical leadership
by principals, the second was to measure the degree of teachers empowerment. Means, standard deviations and Pearson correlation coefficient were
used to manipulate data statistically. The finding showed that: (1) The degree
of practicing ethical leadership by principals from teachers’ point of view was
medium, (2) The degree of teachers empowerment in general, and for each of
the six areas, as perceived by teachers themselves were medium too, (3) There
was a significant positive relationship between the degree of practicing ethical
leadership by principals, and the degree of teachers empowerment. Among
the recommendations were: (1) Conducting training courses in educational
leadership with emphasis on ethical leadership, (2) Delegating teachers some
authorities, to reinforce trust with them, and to empower them performing
their tasks effectively.
Key words: secondary school principals, private secondary school principals in alsharjah emirate, ethical leadership, teachers empowerment.
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املقدمة
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كلية العلوم –اجلامعة الأردنية
اململكة الأردنية الها�شمية

ميثل العامل الأخالقي �أحد العوامل الرئي�سة يف العملية الإدارية الرتبوية ،بو�صفه القاعدة
الأ�سا�س النطالق خمتلف �أنواع الن�شاطات واملمار�سات .وتعد القيادة املدر�سية ملزمة �أخالقي ًا
برعاية كل ما يهم الطلبة والعاملني .لذا يحتاج رجل الإدارة املدر�سية �إىل قاعدة �أخالقية حتكم
ممار�سته لل�سلطة ،وتنعك�س �إيجابي ًا يف �إ�رشاك العاملني يف �صنع القرارات الر�شيدة ،وتفوي�ضهم
بع�ض ال�سلطات التي ّ
متكنهم من �أداء �أعمالهم باقتدار.
وهناك اتفاق بني عدد من الباحثني يف جمال الإدارة الرتبوية على ت�أكيد و�ضع القيم الأخالقية
كجزء تكاملي يف �إدارة املدر�سة ،ال ميكن �إغفاله عند حتقيق التميز الأكادميي… ف�ض ً
ال عن
اال�ستناد �إىل املبادئ الأخالقية التي تر�شد العاملني يف جمال الإدارة املدر�سية ،وتو�ضح م�س�ؤولية
املعلمني يف حتم ّلهم ملهمات تنمية القواعد الأخالقية وتنفيذها يف املدر�سة (علي.)1997 ،
ال ي�ستطيع الإن�سان وال املجتمع احلفاظ على البقاء �إال بالأخالق التي ُيعد �إ�شباعها �أمراً
مفرو�ض ًا على الأفراد كافة ،وبخا�صة �أولئك الذين يعملون يف النظام الرتبوي ،لأنهم
يواجهون يومي ًا مواقف عدة تخترب من خاللها خ�صائ�صهم الأخالقية .لذلك ي�شكل البعد
الأخالقي للإداريني الرتبويني عام ً
ال رئي�س ًا ،ينبغي �أخذه يف االعتبار عند اختيار الإداريني
والقادة.
تعد القيادة عملية ت�أثري منظمة يف جماعة منظمة لتحقيق هدف �أو �أهداف حمددة� .أما
القيادة الأخالقية ،ف�إنها ،كما �أ�شار ميلرت ورو�سون ( ،)Melter, & Rosson, 2009تفر�ض
على القادة اتخاذ قرارات يرتتب عليها كثري من النتائج ال نتيجة واحدة ،وال النتيجة املخطط
لها .ولذلك ُي ّ
حذر القادة الأخالقيون من العمل (ورمبا من غري ق�صد) ب�شكل متحيز.
اقرتحت الدرا�سات املعا�رصة التي �أ�شار �إليها برن�س ( )Prince, 2006ب�أن هناك حاجة
لقادة �أخالقيني بارعني يف كل م�ستوى .و�إن م�ستقبل املجتمع يتوقف على مثل ه�ؤالء القادة
الذين با�ستطاعتهم ممار�سة قيادة قوية تت�ضمن خدمة للآخرين وتعهداً لهم ،لأن جناح القادة يف
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�أداء �أعمالهم يتوقف على مدى التزامهم الأخالقي يف حتقيق �أهداف املنظمة.
تعد القيادة الأخالقية نظام ًا فكري ًا قائم ًا على قواعد و�ضعية تت�ضمن ما ينبغي عمله
( ،)Rubenstien, 2006و�إن نقطة البداية لفهم القيادة الأخالقية تتمثل يف القيم التي
تتحدد بقيم ال�رشف والأمانة والعدالة واال�ستقامة ،وحتميل الآخرين م�س�ؤولية ت�رصفاتهم،
التي ينبغي توافرها لدى القائد الأخالقي .لذلك حتتاج القيادة الأخالقية ملنظومة قيمية،
تت�ضمن معايري �أخالقية ،و�أمناط ًا من ال�سلوك القيادي املن�سجمة مع هذه املنظومة ،ف�ض ً
ال عن
القيم ال�شخ�صية للقائد التي ت�ؤثر يف �إرادته �أو قراره ،فيما �إذا كان �أخالقي ًا �أم غري �أخالقي
(.)Groner, 1996
تتعلق املمار�سات القيادية بالأخالق ،لأن هناك ُبعداً �أخالقي ًا للقيادة ينبغي عدم اال�ستخفاف
به� ،إ ّال �أن القادة الذي ي�ستخدمون هذه املمار�سات قد يكونون �أخالقيني �أو غري �أخالقيني يف
تعاملهم مع الأتباع (ال�شبلي ،)2009 ،وعليه ف�إن �أحد املتطلبات الأ�سا�سية للقيادة الأخالقية
هو العمل على خدمة الآخرين مبا يحقق �إطالق الطاقات والقدرات الكامنة لديهم.
ُينظر �إىل املدار�س اليوم بو�صفها م�ؤ�س�سات �أخالقية� ،صممت لدعم املعايري االجتماعية،
و�إن مديري املدار�س هم وكالء �أخالق ،غالب ًا ما ينبغي عليهم اتخاذ قرارات بتف�ضيل قيم
�أخالقية على �أخرى ،وعليهم م�س�ؤولية خا�صة تتمثل يف ممار�سة ال�سلطة بطريقة �أخالقية،
لأن معظم �سلطة املدير –يف جوهرها� -سلطة �أخالقية ( ،)Greenfield, 1991لذلك حتظى
القيادة الأخالقية يف النظام الرتبوي باهتمام خا�ص ،لأن التقدم الذي �أحرزته املجتمعات
كان نتيجة لت�أثرها بامل�ستوى الأخالقي الذي عك�سته تلك النظم الرتبوية نظري ًا وعملي ًا.
�إن القيادة الرتبوية ملزمة �أخالقي ًا برعاية �ش�ؤون الطلبة وحت�سني �أحوالهم� ،إنها م�س�ؤولية
�أخالقية ،تعني االلتزام والعمل الد�ؤوب من جانب املدير لتح�سني تعلم الطلبة ،وتطوير
قدراتهم للو�صول بهم �إىل مرحلة متميزة من التعلم ( ،)Robbins & Alvy, 2004وهذا
يتعذر حتقيقه �إ ّال �إذا �أ�رشك مدير املدر�سة جميع املعلمني والعاملني الآخرين من الإداريني
والرتبويني يف ر�سم �سيا�سة املدر�سة ،ويف اتخاذ القرارات املدر�سية ،لأن �أ�سلوب العمل يف
املدر�سة قائم على التعاون وامل�شاركة يف الن�شاطات املتنوعة ،ولتفعيل هذا الأ�سلوب ال بد من
متكني املعلمني من خالل منحهم اال�ستقاللية واعتبارهم �رشكاء يف �إجناز املهمات الرتبوية.
ُيعد التمكني ( )Empowermentعملية وعي وبناء للإمكانات ،ي�ؤدي �إىل م�شاركة �أكرث
ومقدرة �أكرب على �صنع القرار و�إجراء التغيري ،ويت�ضمن مقدرة الفرد على التفاو�ض والت�أثري
يف طبيعة العالقات والقرارات التي تتخذ يف �إطار هذه العالقات ( ،)Karl, 1995لذلك
يحتل متكني املعلم �أهمية ا�ستثنائية يف �أي نظام تربوي ين�شد التغيري والتطوير ،لأن املعلم هو
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املحور الرئي�س للعملية الرتبوية ،وال بد من �إعطائه الدور املنا�سب يف �صنع القرار ،ومنحه
الفر�صة الكافية للم�شاركة الفاعلة يف الق�ضايا التي تهم املدر�سة ،وال يعني التمكني عملية
امل�شاركة يف القوة والتفوي�ض فقط ،بل ي�شري �إىل كيف �أن الدافعية احلقيقية ،والفاعلية الذاتية
للنا�س تت�أثر بال�سلوك القيادي ،وخ�صائ�ص العمل ،وهيكلية املنظمة ،واحلاجات ،والقيم
اخلا�صة ( ،)Yukl, 2006ويرتبط التمكني بدافعية املهمة ارتباط ًا عالي ًا ،ويتطلب تطبيقه على
املعلمني �إعداداً للكادر الإداري ،وتوفرياً مل�ستلزمات التطوير الإداري والتكنولوجي ،ف�ض ً
ال
عن قيام مدير املدر�سة بالعديد من �أنواع التفاعل مع املعلمني بتبني �أ�سلوب قيادي يت�سق مع
فل�سفة التمكني.
ويت�ضمـن التمكيـن �أربعـة �أبعـاد نف�سـية رئي�سـة حددها ويتنغتون و�إيفانز (Whittington
 )& Evans , 2005ب�أنها� :إ�ضفاء معنى على العمل من خالل العالقات ال�شخ�صية يف العمل،
وتقرير امل�صري الذي يعني احلرية واالجتهاد يف العمل ،والكفاءة التي تعني ثقة الفرد بقدراته مما
يزيد من كفاءته ال�شخ�صية ،والت�أثري الذي يعني املقدرة على �إحداث فرق يف الأداء والإنتاج،
وقد �أ�شار �شورت (� )Short, 1994إىل �أن متكني املعلمني ي�شتمل على �ستة �أبعاد هي� :صنع
القرار ،والنمو املهني ،والفاعلية ،واال�ستقاللية ،واملكانة ،والت�أثري.
ويف �ضوء ما تقدم ،ميكن القول �إنّ التمكني – ب�شكل عام  -ي�ضمن فاعلية الأداء ،وفاعلية
ا�ستثمار املوارد الب�رشية ،ويجعل العمل �أكرث قيمة و�أكرث حتفيزاً ،مما ي�ساعد على حتقيق الأهداف
الرتبوية بي�رس واقتدار.
لقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات التي تناولت �أخالقيات العمل �أو املهنة والقيادة
الأخالقية �إىل �أهمية الأخالق والقيادة الأخالقية يف املنظمات ،فقد تو�صلت درا�سة حيدر
تعرف �أخالقيات املهنة (من ر�ؤية �إ�سالمية) ومدى التزام املعلمني
( ،)2000التي هدفت �إىل ّ
بهذه الأخالقيات من وجهة نظر املديرين واملعلمني والطلبة� ،إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املديرين واملعلمني والطلبة يف وجهات نظرهم �إزاء �أخالقيات املهنة ،وكانت
الفروق ل�صالح املديرين.
وهدفت درا�سة دراو�شة (� )2004إىل بناء برنامج تدريبي مقرتح لتنمية �أخالقيات املهنة
ملديري املدار�س احلكومية يف الأردن يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ،وقد تكونت العينة من
( )150مديراً و( )1440معلم ًا اختريوا بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
لقيا�س درجة ممار�سة املديرين لأخالقيات املهنة ،ومن بني النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ارتفاع
درجة ممار�سة املديرين لأخالقيات مهنتهم ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات
املعلمني واملديرين يف درجة ممار�سة املديرين لأخالقيات املهنة ول�صالح املديرين.
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تعرف درجة التزام ر�ؤ�ساء الأق�سام يف
�أما درا�سة قزق ( )2005فقد مت ّثل هدفها يف ّ
اجلامعات الأردنية ب�أخالقيات املهنة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )458ع�ضو هيئة
تدري�س ،وا�ستخدمت اال�ستبانة و�سيلة جلمع البيانات ،وقد �أظهرت النتائج �أن التزام ر�ؤ�ساء
الأق�سام ب�أخالقيات املهنة كان بدرجة مرتفعة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكانت
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة االلتزام ب�أخالقيات املهنة تعزا للتفاعل بني متغريي
التخ�ص�ص والرتبة الأكادميية.
وناق�ش عبدال�صمد ونور ( )Ab. Samad & Nor, 2007يف درا�ستهما املو�سومة «هل
يحتاج قادة املدار�س �إىل القيادة الأخالقية لتكوين مدار�س فاعلة؟» تعريف القيادة الأخالقية
ومفهومها ،وكيف تُطبق يف املدار�س ،وركزا على تف�سري العالقة بني القيادة الأخالقية
والنماذج القيادية التقليدية املتنوعة ،كما ناق�شا �إيجابيات تطبيق القيادة الأخالقية يف املدار�س،
وتو�صال �إىل حتديد عدد من النقاط املرتبطة بالق�ضايا الأخالقية.
وكان الغر�ض من درا�سة ووكر وهاين و�شوبنجي (Walker, Haiyan & Shuangye,
) 2007هو اكت�شاف ما يعنيه التثقيف الأخالقي يف املدار�س ذات الثقافات املتعددة ،وقد
�أظهرت النتائج �أن الأ�سا�س لتطوير مثل هذا التثقيف يتطلب قادة لديهم معرفة واطالع
وا�سعني ،ويعملون على ت�شجيع الف�ضائل الأخالقية ،ويطورون ت�صورات �أخالقية ف�ض ً
ال عن
امتالكهم مهارات التفكري الأخالقي.
تعرف درجة ا�ستخدام ر�ؤ�ساء الأق�سام بكليات
�أما درا�سة عي�سى ( )2009فقد هدفت �إىل ّ
التمري�ض يف اجلامعات الأردنية اخلا�صة لإ�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع وعالقتها ب�أخالقيات
العمل الإداري لديهم من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقد بلغ عدد �أفراد العينة ()85
ع�ضو هيئة تدري�س ،وا�ستخدمت �أداتان جلمع البيانات �إحداهما لقيا�س درجة ا�ستخدام
ر�ؤ�ساء الأق�سام لإ�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع ،والثانية لقيا�س م�ستوى �أخالقيات العمل
الإداري لر�ؤ�ساء الأق�سام ،و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى �أخالقيات العمل الإداري لر�ؤ�ساء
الأق�سام كان مرتفع ًا ،و�أن هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا بني �إ�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع الأربع
(التعاون ،والتوفيق ،واال�سرت�ضاء ،والتجنب) و�أخالقيات العمل الإداري ،وال توجد عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني الإ�سرتاتيجية اخلام�سة (الهيمنة) و�أخالقيات العمل الإداري.
وفيما يتعلق بالدرا�سات التي تناولت مو�ضوع التمكني ،فقد جاءت نتائجها مت�سقة مع
�أهدافها وكما ي�أتي:
لقد �أيدت النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة �سويتالند وهوي (Sweetland & Hog,
 ،)2000التي �أجريت على ( )86مدر�سة متو�سطة يف نيوجري�سي (الواليات املتحدة
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الأمريكية) ( ،)New Jerseyالأهمية احليوية لتمكني املعلم يف فاعلية املدر�سة ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة التي �أجراها دي وهنكن وديومر (� )Dee, Henkin، & Duemer, 2003أن
املعلمني املمكنني (� )teachers Empoweredأبدوا م�ستويات عالية من االلتزام التنظيمي
و�أن فريق العمل مييز بني الإدارة التمكينية والإدارة غري التمكينية ،و�أن قادة املدار�س الذين
يهتمون بتطوير �إ�سرتاتيجية �شخ�صية لتمكني املعلم ،يجب عليهم ابتكار طرق خا�صة لنمذجة
ال�سلوك التمكيني للمعلمني.
تعرف العالقة بني درجة متكني معلمي
وهدفت درا�سة هونك (� )Hung, 2005إىل ّ
املدر�سة املتو�سطة يف منطقة كوم�سيوجن التعليمية يف تايوان ور�ضاهم عن العمل ،وقد تكونت
العينة من ( )450معلم ًا يف املدار�س احلكومية التايوانية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني متكني املعلم و�أبعاد الر�ضا عن العمل ،با�ستثناء ُبعد واحد هو ُبعد
(الأمن).
تعرف م�ستوى التمكني املهني للقيادات
يف حني هدفت درا�سة الع�ساف (� )2006إىل ّ
الأكادميية يف اجلامعات الأردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واال�ستقرار املهني الطوعي
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )541ع�ضو هيئة تدري�س
�أُختريوا بالطريقة الع�شوائية ،وا�ستخدمت ثالث ا�ستبانات جلمع البيانات ،ومن بني نتائج
الدرا�سة ،التي مت التو�صل �إليها� ،أن م�ستوى ممار�سة التمكني املهني لدى القيادات الأكادميية يف
اجلامعات الأردنية العامة كان متو�سط ًا ،و�أن هناك عالقة بني م�ستوى ممار�سة التمكني املهني
وااللتزام التنظيمي ،كما وجدت عالقة بني م�ستوى املمار�سة للتمكني املهني واال�ستقرار
الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم.
�أما درا�سة ال�رصايرة ( )2008فقد بحثت يف العالقة بني م�ستوى الن�ضج الوظيفي ملديري
املدار�س الثانوية العامة يف الأردن ،و�أدائهم الإداري ومتكني املعلمني ،وقد بلغ عدد �أفراد
العينة ( )300معلم ومعلمة ،وا�ستخدمت ثالث ا�ستبانات جلمع البيانات ،ومن بني النتائج
التي مت التو�صل �إليها� ،أن درجة متكني املعلمني كانت مرتفعة ،و�أن هناك عالقة �إيجابية دالة
�إح�صائي ًا بني م�ستوى الن�ضج الوظيفي ودرجة متكني املعلمني ،وبني م�ستوى الأداء الإداري
ودرجة متكني املعلمني �أي�ض ًا.
لقد تناولت الدرا�سات ال�سابقة ك ً
ال من املتغريين ب�شكل م�ستقل ،ومل تكن هناك درا�سة
– ح�سب علم الباحثني  -تناولت املتغريين مع ًا لبحث العالقة بينهما ،لذا جاءت الدرا�سة
لتعرف العالقة بني درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة
احلالية ّ
للقيادة الأخالقية ودرجة متكني املعلمني العاملني معهم.
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ال ميكن الف�صل بني القيادة الفاعلة والأخالق الرتباطهما الوثيق ببع�ض ،فقد �أكد الأدب
النظري احلديث يف القيادة �أهمية ال�سلوك الأخالقي للقادة ( ،)Jones, 1995و�أن القيادة
الأخالقية لي�ست جمرد �رسد للقيم ،بل �إنها عملية تقوم على ركيزتني �أ�سا�سيتني هما :القائد
ك�شخ�ص �أخالقي ،والقائد ك�إداري �أخالقي ،وال يكفي �أن يكون القائد �شخ�ص ًا �أخالقي ًا فقط
(.)Trevion, Hartman, & Brown, 2000
�إن مديري املدار�س ملزمون بالتعامل مع واقع اجتماعي معقد ،تكتنفه ال�رصاعات ،وهم
بحاجة �إىل قدرات معينة يجب تنميتها وممار�ستها ،وال بد �أن تت�ضمن برامج الإعداد لوظائف
الإدارة الرتبوية درا�سة ملو�ضوعات يف القانون والأخالقيات ،با�ستخدام �أن�سب الطرق
و�أف�ضلها (� ،)Van-Geal, 1995إذ يواجه ه�ؤالء املديرون عدة حتديات �أخالقية من بينها:
�إدارة امل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�أ�سلوب �أخالقي ،وتدري�س الأخالقيات للطلبة� ،سواء يف قاعات
الدر�س �أم عند التعامل معهم �سلوكي ًا ،ف�ض ً
ال عن القيام بدور القادة الأخالقيني للمجتمع
املحلي (.)Perlman, 1992
وملا كان مدير املدر�سة الثانوية ال يعمل مبعزل عن الآخرين ،فهو بحاجة �إىل من يقدم له
العون وامل�ساعدة لتحقيق �أهداف املدر�سة ،وهذا يتوقف على مدى ا�ستجابة املعلمني بناء
على العالقة والتفاعل القائمني بني الطرفني ،فقد �أ�شار �أفندي (� )2003إىل �أن البحوث التي
�أُجريت يف جمال التمكني �أظهرت �أن املعلمني غالب ًا ما يعانون من �إح�سا�س بالعزلة ،و�أنّ كثرياً
من �أمناط التفاعل بينهم تت�سم بال�سطحية ،واالبتعاد عن التعاون املطلوب بني العاملني.
�إن �إتاحة الفر�صة �أمام املعلمني ملمار�سة بع�ض ال�سلطات وال�صالحيات املتعلقة ب�صياغة
�أهداف املدر�سة ،ور�سم �سيا�ستها ،واتخاذ القرارات ذات ال�صلة بعملهم ،قد ي�ساعد على
�إجناز كثري من املهمات املنوطة بهم ب�شكل �أف�ضل� ،إذ غالب ًا ما ي�شكو املعلمون –كما ذكر
�ستيم�سون وابيليوم ( - )Stimson & Appelbaum, 1988من فقدانهم لل�سلطة و�أنهم
يف احللقة الأخرية من �سل�سلة تدرج ال�سلطة� ،إذ يحدد لهم ما ينبغي القيام به� ،سواء ما يتعلق
بعمليات التعليم� ،أم ب�إجراء االمتحانات ،من غري ا�ست�شارتهم �أو �أخذ ر�أيهم.
ونظراً ملا للأخالق وال�سلوك الأخالقي من ت�أثري يف �سلوك املعلمني ،من خالل ممار�سة
املديرين للقيادة الأخالقية ،وانعكا�س ذلك على متكني املعلمني فقد تبلورت م�شكلة الدرا�سة
احلالية يف ال�س�ؤال الآتي:
ما العالقة بني درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة
الأخالقية ودرجة متكني املعلمني؟
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تتحدد �أهداف الدرا�سة مبا ي�أتي:
تعرف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية.
 ّتعرف درجة متكني معلمي املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة.
 ّتعرف العالقة بني درجة ممار�سة املديرين للقيادة الأخالقية ودرجة متكني املعلمني.
ّ -

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية من وجهةنظر معلميهم؟
ما درجة متكني معلمي املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة من وجهة نظرهم؟هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني درجة ممار�سة مديرياملدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية ودرجة متكني املعلمني؟

�أهمية الدرا�سة

تبدو �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل �أهمية الأخالق ب�شكل عام ،و�أهمية القيادة الأخالقية
ب�شكل خا�ص ،ملا لهما من دور مهم يف حتقيق �أهداف املدر�سة ،ف�ض ً
ال عن �أهمية متكني
املعلمني ،بو�صفه عام ً
ال رئي�س ًا ي�ساعد املعلمني على �أداء �أعمالهم با�ستقاللية ،بعيداً عن التقيد
والأوامر امل�شددة ،وي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن:
تعرف اجلوانب الإيجابية وال�سلبية ملمار�سة املديرين
ت�سهم يف ت�سهيل �أداء املديرين من خالل ّللقيادة الأخالقية ،وانعكا�سها على متكينهم للمعلمني.
تفيد نتائجها العاملني يف جمال التدريب الإداري ،بتوظيفها يف �إعداد الربامج التدريبية للمديرين.ت�سهم يف رفد املكتبة العربية واملكتبة الإماراتية ،بهذا النوع من الأبحاث ،الذي ُيعد –ح�سب علم الباحثني  -الأول على م�ستوى الإمارات العربية املتحدة ،والذي ي�شكل �إ�ضافة
ذات �صلة بالقيادة الأخالقية ،ومتكني املعلمني� ،إ�ضافة �إىل بنائه لأداتني ،مت الت�أكد من �صدقهما
وثباتهما ،ميكن ا�ستخدامهما يف درا�سات و�أبحاث م�ستقبلية.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي املدار�س الثانوية اخلا�صة ومعلماتها ب�إمارة ال�شارقة بدولة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�صطلحات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة احلالية على م�صطلحني �أ�سا�سيني مت تعريفهما مفاهيمي ًا و�إجرائي ًا ،كما
ي�أتي:
القيادة الأخالقية (ُ :)Ethical Leadershipع ّرفت ب�أنها :ال�سلوك املنا�سب الذي ُيظهره
الفرد من خالل ن�شاطاته وعالقاته البني�شخ�صية ( ،)Interpersonalوتعزيز هذا ال�سلوك لدى
الأتباع عن طريق عمليات االت�صال ذي االجتاهني ،والتعزيز ،واتخاذ القرار (& Brown
.)Trevino, 2002
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :درجة ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف املدار�س
ّ
الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة عن املمار�سات الأخالقية ملديريهم عند قيادتهم ملدار�سهم،
وكما تعك�سها فقرات اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
لتحمـل
متكني املعلمني (ُ :)Teachers Empowermentعرف ب�أنه� :إتاحـة الفر�صـة للمعلميـن ّ
امل�س�ؤوليـة عـن عملهم املهني وامل�شاركة فـي �صنع القرار ،والتطوير املهني ،واال�ستقاللية
املهنية ،والكفاءة ال�شخ�صية (.)Edwards, Green & Lyons, 2002
عرف �إجرائي ًا ب�أنه� :إعطاء املعلمني واملعلمات يف املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة
و ُي ّ
ال�صالحية الكافية لو�ضع الأهداف اخلا�صة بعملهم ،و�إتاحة الفر�صة �أمامهم لتحقيق
اال�ستقاللية ،والنمو ال�شخ�صي ،وامل�شاركة يف �صنع القرار ،والنمو املهني ،واالت�صال،
واملكاف�أة ،وكما تعك�س ذلك ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن فقرات ا�ستبانة متكني املعلمني
امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.

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

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة منهج البحث امل�سحي االرتباطي ،بو�صفه املنهج الأكرث مالءمة،
وا�ستخدمت اال�ستبانة و�سيلة جلمع البيانات عن متغريي الدرا�سة.

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

الإمارات العربية املتحدة للعام الدرا�سي  ،2009/2008وتتحدد نتائجها يف �ضوء �صدق
الأداتني وثباتهما ومو�ضوعية امل�ستجيبني ،و�إن تعميم النتائج ال ي�صح �إ ّال على املجتمع الذي
�سحبت منه العينة ،واملجتمعات املماثلة.
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات يف املدار�س الثانوية اخلا�صة التي تطبق
املنهج العربي (منهج وزارة الرتبية والتعليم) ب�إمارة ال�شارقة ،والبالغ عددهم ( )610بني
ُم َع ِّل ٍم ومعلمة للعام الدرا�سي  2009/2008بواقع ( )253معلم ًا ،و( )357معلمة.
�أما عينة الدرا�سة ،فقد اختريت بالطريقة الطبقية الع�شوائية الن�سبية من املعلمني واملعلمات
يف املدار�س الثانوية اخلا�صة وبن�سبة  %33تقريب ًا ،وقد بلغ عدد �أفراد العينة ( )200معلم
ومعلمة ،بواقع ( )83معلم ًا ،و( )117معلمة ،وكان عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة وال�صاحلة
للتحليل ( )165ا�ستبانة لكل �أداة ،وبن�سبة قدرها  ،%82.5وهي ن�سبة مقبولة لأغرا�ض
الدرا�سة احلالية ،واجلدول رقم ( )1يبني جمتمع الدرا�سة وعينتها.

اجلدول رقم ()1
�أفراد جمتمع الدرا�سة وعينتها موزعني ح�سب اجلن�س
اجلن�س
املعلمون
املعلمات
املجموع

عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة
253
357
610

عدد �أفراد عينة الدرا�سة
83
117
200

�أداتا الدرا�سة

مت بناء �أداتني جلمع البيانات هما« :ا�ستبانة القيادة الأخالقية» التي بنيت يف �ضوء الأدب
النظري ذي العالقة والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة ،مثل درا�سة دراو�شة ( )2004ودرا�سة
قزق ( ،)2005وقد بلغ عدد فقراتها ب�صيغتها الأولية ( )47فقرة.
�أما الأداة الثانية فكانت «ا�ستبانة متكني املعلمني» التي مت بنا�ؤها بالرجوع �إىل الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مثل درا�سة الع�ساف ( )2006وال�رصايرة ( ،)2008وقد
تكونت ب�صيغتها الأولية من ( )75فقرة موزعة على �ستة جماالت هي :النمو ال�شخ�صي،
واال�ستقاللية ،وامل�شاركة يف �صنع القرار ،والنمو املهني ،واالت�صال والكفاءة.

�صدق الأداتني

للت�أكد من �صدق الأداتني ،فقد مت عر�ضهما على عدد من املحكمني يف الإدارة الرتبوية ،وبعد
الأخذ باملالحظات التي قدمها املحكمون� ،أ�صبحت الأداة الأوىل «ا�ستبانة القيادة الأخالقية»
مكونة من ( )39فقرة ،و�أ�صبحت الأداة الثانية «ا�ستبانة متكني املعلمني» مكونة من ()63
فقرة موزعة على �ستة جماالت ،وقد تراوح عدد فقرات كل جمال ما بني (.)9-12

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثبات الأداتني

اجلدول رقم ()2
قيم معامل االت�ساق الداخلي للمجاالت ال�ستة ال�ستبانة متكني املعلمني
الرقم

املجال
النمو ال�شخ�صي
اال�ستقاللية
امل�شاركة يف �صنع القرار
النمو املهني
االت�صال
املكاف�أة

عدد الفقرات
10
10
12
12
9
10

معامل كرونباخ �ألفا
0.95
0.93
0.94
0.95
0.93
0.90

وتعد هذه القيم مرتفعة ومقبولة لأغرا�ض هذا البحث.
ح�ساب درجة املمار�سة للقيادة الأخالقية
ق�سمت درجة ممار�سة القيادة الأخالقية �إىل ثالثة م�ستويات :درجة منخف�ضة ،ودرجة
متو�سطة ،ودرجة مرتفعة ،واعتمدت املعادلة الآتية يف ذلك:
القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل 4 1-5
=
=
3
3
عدد امل�ستويات

=  1.33مدى الفئة

وبذلك تكون الدرجة املنخف�ضة من 2.33 = 1.33 + 1
وتكون الدرجة املتو�سطة من �أكرث من 3.66 = 1.33 + 2.33
�أما الدرجة املرتفعة فتكون من �أكرث من 5 – 3.66
كما ا�ستخدمت املعادلة نف�سها يف ح�ساب درجة متكني املعلمني ،وق�سمت درجة التمكني
�إىل ثالثة م�ستويات �أي�ض ًا (درجة منخف�ضة ،ودرجة متو�سطة ،ودرجة مرتفعة).

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

ا�ستخدمت طريقة التجزئة الن�صفية لإيجاد ثبات الأداتني ،وقد بلغ معامل الثبات امل�صحح
با�ستخدام معادلة �سبريمان براون ( )0.95ال�ستبانة القيادة الأخالقية ،و( )0.96ال�ستبانة
متكني املعلمني ،كما ا�ستخدمت معادلة �ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachلإيجاد معامل
االت�ساق الداخلي لكلتا الأداتني ،فبلغت قيمة هذا املعامل ال�ستبانة القيادة الأخالقية (،)0.97
وال�ستبانة متكني املعلمني ح�سب املجاالت ال�ستة ما بني ( )0.95ملجايل النمو ال�شخ�صي
والنمو املهني ،و( )0.90ملجال املكاف�أة ،واجلدول رقم ( )2يبني ذلك.
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الأ�ساليب الإح�صائية

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين،
وا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ولإيجاد معامل الثبات بطريقة
التجزئة الن�صفية ،كما ا�ستخدمت معادلة �سبريمان براون لت�صحيح معامل ارتباط بري�سون،
وا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا لإيجاد معامل االت�ساق الداخلي للأداتني.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

فيما ي�أتي عر�ض للنتائج وفق ًا لأ�سئلة الدرا�سة:

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال« :ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة
الأخالقية من وجهة نظر معلميهم»؟
متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ب�إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات
�أفراد العينة ،وحددت الرتبة ودرجة املمار�سة لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،وللأداة ككل،
واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات
�أفراد العينة عن فقرات ا�ستبانة القيادة الأخالقية مرتبة تنازلي ًا

الرقم
15
1
32
2
4
16
25
3
18
7
17
5
19
20
21
34
33

املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرات
احل�سابي املعياري
1
1.21
3.98
ي�شرك املعلمني يف اتخاذ القرارات املتعلقة بعملهم
2
1.41
ي�شارك املعلمني يف منا�سباتهم االجتماعية خارج املدر�سة 3.94
3
1.32
3.81
يت�صف باحللم فال يغ�ضب من �أعمال الآخرين
4
1.20
3.36
يقيم عالقات اجتماعية مع املعلمني داخل املدر�سة
4
1.05
3.36
يلتزم بالقيم الرتبوية
6
1.01
3.35
يت�صف بالنزاهة يف تعامله اليومي مع الآخرين
6
1.17
3.35
ال يذكر الآخرين بال�سوء يف غيابهم
8
1.19
3.33
يلتزم املو�ضوعية عند تقوميه للآخرين
9
1.08
3.31
يت�صف بالأمانة يف �أداء املهام املوكلة �إليه
10
1.23
3.30
يتوا�ضع يف تعامله مع املعلمني
10
1.15
3.30
يتم�سك بالدين فال ي�سيء �إىل �أحد من املعلمني
12
1.20
3.29
ميد يد العون وامل�ساعدة للمعلمني
13
1.31
3.27
يتقبل نقد الآخرين برحابة �صدر
املدر�سة
داخل
من
املراجعني
باب مكتبه مفتوح ال�ستقبال
13
1.21
3.27
وخارجها
ؤون
ش�
�
إدارة
�
يف
الدميقراطي
أ�سلوب
ل
ا
ا�ستخدام
مييل �إىل
13
1.20
3.27
املدر�سة
13
1.14
ين�سب النجاح الذي حتققه املدر�سة �إىل العاملني معه 3.27
كافة
17
0.99
3.26
يحب للمعلمني مثلما يحب لنف�سه

درجة
املمار�سة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الرقم

تراوحت املتو�سطات احل�سابية للفرات ما بني ( )2.95 – 3.98وجاءت الفقرة ()15
التي تن�ص على «ي�رشك املعلمني يف القرارات املتعلقة بعملهم» بالرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )3.98وانحراف معياري ( )1.21ودرجة ممار�سة مرتفعة وجاءت الفقرة الأوىل التي
تن�ص على «ي�شارك املعلمني يف منا�سباتهم االجتماعية خارج املدر�سة» بالرتبة الثانية ،مبتو�سط
ح�سابي ( )3.94وانحراف معياري ( )1.41ودرجة ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ()32
التي تن�ص على «يت�صف باحللم فال يغ�ضب من �أعمال الآخرين» بالرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي
( )3.81وانحراف معياري ( )1.32ودرجة ممار�سة مرتفعة.
�أما الفقرة ( )31التي تن�ص على «ي�سامح املخطئ �إن اعتذر» فقد جاءت بالرتبة قبل
الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.05وانحراف معياري ( )1.34وبدرجة ممار�سة متو�سطة
وح�صلت الفقرة ( )14التي تن�ص على «ال يخالف قوله فعله» على الرتبة الأخرية� ،إذ
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )2.95وانحرافها املعياري ( )1.22وبدرجة ممار�سة متو�سطة،
وفيما يتعلق بالأداة ككل ،فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.27وانحرافها املعياري ()1.18
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11
27
6
22
9
26
28
30
37
8
12
24
13
29
35
36
10
23
38
39
31
14

تابع اجلدول رقم ()3

املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرات
احل�سابي املعياري
17
1.18
3.26
يتمتع بثقة عالية من املعلمني
19
1.24
3.24
يتيح الفر�صة للمعلمني للتعبري عن �آرائهم
20
1.17
3.23
يلتزم بتطبيق العدالة يف تعامله مع املعلمني
من
أكد
�
الت
بعد
ال يرتدد يف حما�سبة املق�صرين
20
1.13
3.23
تق�صريهم
22
1.21
3.22
يتفقد العاملني معه لالطمئنان عليهم
23
1.11
3.21
ال يجامل على ح�ساب م�صلحة املدر�سة
24
1.18
3.19
ال ينحاز �إىل فرد �أو جماعة من العاملني يف املدر�سة
24
1.21
3.19
ي�شجع العمل التعاوين بني املعلمني يف املدر�سة
24
1.15
3.19
يحافظ على �أ�سرار العمل الإداري
27
1.13
3.18
يت�صف بال�صدق يف تعامله مع املعلمني
27
1.15
3.18
يثق باملعلمني العاملني معه
27
1.16
3.18
�إذا ارتكب خط�أ يعرتف بذلك �أمام الآخرين
30
1.27
3.16
يتحلى بال�صرب يف �إجناز املهمات
30
1.21
3.16
يوزع الواجبات على املعلمني بعدالة
30
1.19
3.16
يت�صف باملو�ضوعية يف اتخاذ القرارات الإدارية
30
1.26
3.16
يعطي انطباع ًا �إيجابي ًا للم�س�ؤولني عن العاملني معه
34
1.13
3.13
يت�صف باملرونة يف تعامله مع الآخرين
35
1.19
3.12
يت�صف بالهدوء فال ينفعل عند تعامله مع الآخرين
36
1.28
3.11
يخل�ص يف �أداء الواجبات املنوطة به
36
1.26
3.11
يحر�ص على �أن يكون �أ�سوة ح�سنة للآخرين
38
1.34
3.05
ي�سامح املخطئ �إن اعتذر
39
1.22
2.95
ال يخالف قوله فعله
1.18
3.27
الدرجة الكلية

درجة
املمار�سة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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وبدرجة ممار�سة متو�سطة.

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال« :ما درجة متكني معلمي املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة من
وجهة نظرهم»؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت
التمكني ال�ستة ،كما حددت رتبها ودرجتها ،وكما مبني يف اجلدول رقم ()4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة متكني املعلمني ملجاالت
اال�ستبانة ال�ستة مرتبة تنازلي ًا
م

املجال
النمو ال�شخ�صي
اال�ستقاللية
امل�شاركة يف �صنع القرار
النمو املهني
االت�صال
املكاف�أة
الدرجة الكلية

عدد
الفقرات
10
10
12
12
9
10
63

املتو�سط
احل�سابي
3.34
3.33
3.33
3.31
3.28
3.28
3.31

االنحراف
املعياري
1.21
1.17
1.20
1.27
1.22
1.16
1.23

الرتبة
1
2
2
4
5
5
-

درجة
التمكني
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يتبني من اجلدول رقم (� )4أن درجة التمكني للمجاالت ال�ستة كانت متو�سطة� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية ما بني ( )3.28 – 3.34فقد جاء جمال النمو ال�شخ�صي بالرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )3.34وانحراف معياري ( ،)1.21وجاء جمال اال�ستقاللية وامل�شاركة يف
�صنع القرار بالرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وانحرافني معياريني ( )1.17و()1.20
على التوايل ،بينما ح�صل جمال النمو املهني على الرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي ()3.31
وانحراف معياري ( )1.27وجاء جماال االت�صال واملكاف�أة بالرتبة اخلام�سة والأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )3.28وانحرافني معياريني ( )1.22و( )1.16على التوايل� ،أما الدرجة الكلية
للأداة فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.31وانحرافها املعياري (.)1.23

�أما النتائج املتعلقة بفقرات كل جمال فكانت على النحو الآتي:

( )1جمال النمو ال�شخ�صي :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
هذا املجال ،كما حددت الرتبة ودرجة التمكني لكل فقرة ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الرقم

الفقرات

 3ي�ساعد املعلمني على تطوير مهارات التعامل مع
الآخرين
 1يهتم للآراء التي يطرحها املعلمون
 4ي�شجع املعلمني على احرتام بع�ضهم بع�ض ًا
 10يتخذ موقف ًا مدافع ًا عن املعلمني
 8ي�شجع املعلمني على النقد املو�ضوعي
 7يخ ّول بع�ض املعلمني �صالحية �إجناز بع�ض الأعمال
الإدارية
 9ي�شجع املبادرات ال�شخ�صية للمعلمني
 2يعمل على تعزيز ثقة املعلمني ب�أنف�سهم
 6يقيم عالقات ودية مع املعلمني كافة
 5ي�شجع املعلمني على مناق�شة الأمور الرتبوية بجر�أة
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التمكني

3.99

1.15

1

مرتفعة

3.67
3.42
3.33
3.24
3.21
3.19
3.16
3.14
3.06
3.34

1.23
1.00
1.19
1.13
1.18
1.15
1.17
1.25
1.22
1.21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يتبني من اجلدول رقم (� )5أن هناك فقرتني ح�صلتا على درجة متكني مرتفعة بلغ متو�سطيهما
احل�سابيني ( )3.99و( )3.67وبانحرافني معياريني ( )1.15و( )1.23على التوايل
وح�صلت الفقرات الثمان الأخرى على درجة متكني متو�سطة وقد تراوحت متو�سطاتها
احل�سابية بني ( )3.06 – 3.42وانحرافاتها املعيارية ما بني ()1.00 – 1.25
( )2جمال اال�ستقاللية :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا
املجال ،وحددت الرتبة ودرجة التمكني لكل فقرة ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة التمكني
لفقرات جمال «اال�ستقاللية»
الرقم
1
4
5
7
8

الفقرات
مينح املعلمني حرية التعبري عن �أفكارهم يف الأمور
اخلا�صة باملدر�سة
يرتك للمعلمني حرية اختيار الو�سيلة التعليمية املنا�سبة
ال يفر�ض على املعلمني ما ال يوافقون عليه �إال القانون
ال يتدخل يف �ش�ؤون املعلمني
ي�سمح للمعلمني باختيار كتاب م�ساند للكتاب املدر�سي

املتو�سط
احل�سابي
3.51
3.42
3.41
3.38
3.31

االنحراف الرتبة
املعياري
1
1.20
2
1.04
3
1.19
4
1.19
5
1.19

درجة
التمكني
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة التمكني لكل فقرة من
فقرات جمال «النمو ال�شخ�صي»
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الرقم

الفقرات
 10يرتك للمعلمني حرية اختيار النمط املنا�سب لإدارة
�صفوفهم
 6يرتك للمعلمني حرية امل�شاركة يف برامج التقوية للطلبة
ال�ضعفاء
 9يرتك للمعلمني حرية اختيار الأ�سلوب املنا�سب لتقومي
الطلبة
 3يتيح الفر�صة للمعلمني لإثبات قدراتهم على �إحداث
التغيري املن�شود يف املدر�سة
 2يتيح الفر�صة للمعلمني لأداء مهماتهم الرتبوية بطرقهم
اخلا�صة
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط
احل�سابي
3.31

االنحراف الرتبة
املعياري
5
1.27

درجة
التمكني
متو�سطة

3.30

1.15

7

متو�سطة

3.26

1.26

8

متو�سطة

3.20

1.22

9

متو�سطة

3.18
3.33

0.99
1.17

10
-

متو�سطة
متو�سطة

ُيالحظ من اجلدول رقم (� )6أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة متكني
متو�سطة ،فقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية ما بني ( )3.18 – 3.51بانحرافات معيارية
ما بني (.)0.99 – 1.27
( )3جمال امل�شاركة يف �صنع القرار :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
والرتبة ودرجة التمكني لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول رقم ( )7يبني النتائج.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة التمكني
لفقرات جمال «امل�شاركة يف �صنع القرار»

الرقم
4
1
8
7
5
6
11
2
9
3

املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرات
احل�سابي املعياري
ي�شرك
1
1.24
املدر�سياملعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة باالن�ضباط 3.93
2
1.21
3.48
يثق بقدرات املعلمني على �صنع القرارات املدر�سية
بني
بالعالقة
ي�شرك املعلمني يف �صنع القرارات ذات ال�صلة
3
1.09
3.36
املدر�سة واملجتمع املحلي
على
الطلبة
بتوزيع
املتعلقة
القرارات
ي�شرك املعلمني يف �صنع
4
1.27
3.34
ال�صفوف
الدرو�س
بجدول
املتعلقة
القرارات
�صنع
يف
املعلمني
ي�شرك
5
1.14
3.31
الأ�سبوعي
ي�شرك
6
1.18
املدر�سيةاملعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة بت�شكيل اللجان 3.29
ي�شرك املعلمني يف
6
1.21
ال�ضعفاء�صنع القرارات املتعلقة ب�إعداد برامج 3.29
تقوية للطلبة
8
1.17
3.26
يبني للمعلمني نطاق امل�شاركة يف �صنع القرارات
ي�شرك
8
1.21
املعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة ب�شراء الكتب 3.26
ملكتبة املدر�سة
10
1.26
ي�شرك املعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة مبهامهم الرتبوية 3.21

درجة
التمكني
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()7

الرقم
10

متو�سطة
متو�سطة

يتبني من اجلدول رقم (� )7أن هناك فقرة واحدة ح�صلت على درجة متكني مرتفعة ،بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )3.93وانحرافها املعياري (� ،)1.24أما الفقرات الباقية فقد ح�صلت
جميعها على درجة متكني متو�سطة ،وقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية ما بني (– 3.48
 )3.10بانحرافات معيارية ما بني (.)1.09 – 1.27
( )4جمال النمو املهني :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة
ودرجة التمكني لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة
التمكني لفقرات جمال «النمو املهني»
الرقم
7
12
10
8
5
6
4
2
1
3
9
11

الفقرات
يقوم بزيارات منتظمة للمعلمني يف �صفوفهم
يف�سح املجال �أمام املعلمني للقيام بالزيارات ال�صفية
املتبادلة
ين ّمي لدى املعلمني القدرة على مواجهة املواقف
ال�صعبة
يقدم التغذية الراجعة للمعلمني بعد زياراته ال�صفية
لهم
يعمل على توفري فر�ص تدريبية للمعلمني يف جمال
طرائق التدري�س
ير�شد املعلمني �إىل املراجع ذات ال�صلة بتخ�ص�صاتهم
يحر�ص على ا�ست�شارة املعلمني يف الأمور التي تهم
املدر�سة
ي�شجع املعلمني على امل�شاركة يف املعار�ض املدر�سية
يطلع املعلمني على الأنظمة والتعليمات املدر�سية
يتيح الفر�صة للمعلمني للم�شاركة يف الن�شاطات الرتبوية
يطلع املعلمني على التجديدات الرتبوية يف املجاالت
املختلفة
ي�شجع املعلمني على توظيف التكنولوجيا املعا�صرة يف
التعليم
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط
احل�سابي
3.94

االنحراف
املعياري
1.24

الرتبة
1

درجة
التمكني
مرتفعة

3.39

1.22

2

متو�سطة

3.39

1.24

2

متو�سطة

3.32

1.07

4

متو�سطة

3.27
3.27
3.24
3.24
3.24
3.19
3.15

1.24
1.29
1.12
1.24
1.13
1.23
1.17

5
5
7
7
7
10
11

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

3.10
3.31

1.12
1.23

12
-

متو�سطة
متو�سطة
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12

املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرات
احل�سابي املعياري
يدعم
11
1.17
قرارات املعلمني املتخذة يف �ضوء ال�صالحيات 3.19
املفو�ضة اليهم
ي�شرك
12
1.15
املدر�سيةاملعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة باالمتحانات 3.10
1.20
3.33
الدرجة الكلية للمجال

درجة
التمكني
متو�سطة
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ُيالحظ من اجلدول رقم (� )8أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة متكني
متو�سطة ،با�ستثناء فقرة واحدة ح�صلت على درجة متكني مرتفعة ،بلغ متو�سطها احل�سابي
( )3.94وانحرافها املعياري ( ،)1.24وتراوحت املتو�سطات احل�سابية للفقرات الأخرى
ما بني ( )3.10 – 3.39وانحرافات معيارية ما بني (.)1.07 – 1.29
( )5جمال االت�صال :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا
املجال ،كما حددت رتبها ودرجة التمكني لكل فقرة ،واجلدول رقم ( )9يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة
التمكني لكل فقرة من فقرات جمال «االت�صال»
الرقم
1
4
6
2
5
9
7
8
3

املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرات
احل�سابي املعياري
يطلع
1
1.17
العليا املعلمني على الكتب الر�سمية ال�صادرة من الإدارة 3.49

ي�شجع املعلمني على ا�ستخدام و�سائل االت�صال املتنوعة
يو�ضح للمعلمني كيفية توظيف مهارات االت�صال
يعمل على توفري و�سائل االت�صال احلديثة يف املدر�سة
ي�شجع املعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا املعا�صرة يف
االت�صال
يو�ضح للمعلمني �أن التعليم ال يتم �إ ّال باالت�صال
يو�ضح للمعلمني �أهمية الإن�صات يف االت�صال
يبني للمعلمني �أهمية االت�صال غري اللفظي
ي�شجع املعلمني على امل�شاركة يف الدورات التدريبية يف جمال
االت�صال
الدرجة الكلية للمجال

درجة
التمكني
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة
متو�سطة

3.36
3.33
3.31
3.28
3.24
3.19
3.19

0.98
1.14
1.23
1.15
1.18
1.15
1.20

2
3
4
5
6
7
7

3.13

1.16

9

متو�سطة

3.28

1.22

-

متو�سطة

يتبني من اجلدول رقم (� )9أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة متكني
متو�سطة ،فقد تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( )3.13 – 3.49بانحرافات معيارية ما
بني (.)0.98 – 1.23
( )6جمال املكاف�أة :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا
املجال ،كما حددت الرتبة ودرجة التمكني لكل فقرة ،واجلدول رقم ( )10يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة
التمكني لكل فقرة من فقرات جمال «املكاف�أة»
الرقم

 6يو�صي برتقية املعلمني املتميزين علمي ًا
 1يكافئ املعلمني على اجلهود التي يبذلونها
 8يكافئ املعلمني املتميزين
 10يويل اهتمام ًا �أكرث للمكاف�آت املادية
 7يثني على الأخالق احلميدة التي يتحلى بها املعلمون
 3يكافئ املعلمني امللتزمني يف �أداء العمل
 5عادل يف مكاف�أة املعلمني
 9يكافئ على �أ�سا�س العمل املنجز ال الفرد الذي �أجنزه
 4ين ّوع يف مكاف�أة املعلمني (مادي ًا ومعنوي ًا)
 2ي�شجع املعلمني على مكاف�أة املعلمني املتميزين
الدرجة الكلية للمجال

1
2
3
3
5
6
7
7
9
9
-

درجة
التمكني
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

ُيالحظ من اجلدول رقم (� )10أن هناك فقرة واحدة ح�صلت على درجة متكني مرتفعة،
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.75وانحرافها املعياري (� ،)1.22أما الفقرات الت�سع الأخرى
فقد ح�صلت على درجة متكني متو�سطة ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية ما بني (– 3.33
 )3.13بانحرافات معيارية ما بني (.)0.95 – 1.29

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال« :هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية ودرجة متكني
املعلمني؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون واجلدول رقم ( )11يبني
ذلك.
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الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
3.75
3.33
3.32
3.32
3.28
3.27
3.15
3.15
3.13
3.13
3.28

االنحراف
املعياري
1.22
1.26
1.13
1.29
0.95
1.20
1.16
1.26
1.05
1.11
1.16

الرتبة
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اجلدول رقم ()11
قيم معامل االرتباط بني درجة ممار�سة القيادة الأخالقية ودرجة متكني املعلمني

*0.88
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النمو
ال�شخ�صي

امل�شاركة يف
�صنع القرار
*0.86

*0.82

*0.80

اال�ستقاللية *0.85

النمو املهني

االت�صال

املكاف�أة

*0.89

معامل ارتباط بري�سون

*0.79

القيادة الأخالقية

الأداة

جماالت التمكني

* ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.01 ≤ α

يتبني من اجلدول رقم ( )11وجود عالقة ارتباطية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( ،)0.01 ≤ αبني درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة
للقيادة الأخالقية ،ودرجة متكني املعلمني� ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0.89
كما وجدت عالقة ارتباطية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ،)0.01 ≤ αبني
درجة املمار�سة للقيادة الأخالقية ،ودرجة متكني املعلمني وفق ًا للمجاالت ال�ستة للتمكني،
فقد تراوحت قيم معامل ارتباط بري�سون ما بني (.)0.79 – 0.88

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال :ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة
الأخالقية من وجهة نظر معلميهم؟
�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (� )3أن درجة ممار�سة املديرين للقيادة الأخالقية من وجهة
نظر املعلمني العاملني معهم كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وقد يعزا ذلك �إىل �أن غالبية املعلمني
من املغرتبني الذي يعملون وفق عقود خا�صة �أبرمت معهم ،ال بد من االلتزام بفقراتها،
ويكون تعامل املديرين معهم مبا ي�ضمن عدم خمالفتها ،مما قد يتطلب نوع ًا من ال�سلوك الذي
قد يكون يف بع�ض الأحيان مت�شدداً لتنفيذ بنود العقد �أو التقيد بها ،ورمبا ر�أى املعلمون يف
القيادة الأخالقية ملديريهم ب�أنها دون امل�ستوى املطلوب ،لعدم ارتقائها �إىل ما ينبغي �أن تكون
عليه ،ومع �أن الدرجة املتو�سطة للممار�سة لي�ست �سلبية� ،إ ّال �أن ما ينبغي القيام به من ممار�سات
ال بد �أن تكون بدرجة مرتفعة ،لت�شجيع املعلمني على بذل جهد �أكرث ،وحثهم على االندفاع
نحو العمل بدافعية عالية ،ف�ض ً
ال عن االقتداء مبديرهم ،مما قد ينعك�س �إيجابي ًا على �أدائهم
ملهامهم الرتبوية.
و�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (� )3أن هناك ثالث فقرات ح�صلت على درجة ممار�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال :ما درجة متكني معلمي املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة من وجهة
نظرهم؟
يبدو من النتائج يف اجلدول رقم (� )4أن درجة متكني املعلمني كانت متو�سطة ب�شكل
عام ،ولكل جمال من املجاالت ال�ستة لتمكني ،وقد تعزا هذه النتيجة �إىل قناعة املديرين
�أنف�سهم بعملية التمكني و�أهميتها يف �أداء املهمات املطلوبة ،من خالل العمل على حتقيق
النمو ال�شخ�صي واملهني للمعلمني ،واال�ستقاللية يف �إجناز �أعمالهم ،و�إ�رشاكهم يف عملية
�صنع القرارات ،وتوفري قنوات ات�صال منا�سبة لت�سيري العمل ،وحتقيق التفاهم والتعاون بني
العاملني ومكاف�أة املعلمني املجدين امللتزمني ،وعلى الرغم من �أن الدرجة املتو�سطة لتمكني
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مرتفعة للقيادة الأخالقية ،وقد تعزا نتيجة الفقرة ( )15التي تن�ص على «ي�رشك املعلمني يف
اتخاذ القرارات املتعلقة بعملهم» على التزام املديرين باملبد�أ الدميقراطي الت�شاركي ،الذي
يدعو �إىل �إ�رشاك املعلمني يف عملية اتخاذ القرار ،انطالق ًا من فكرة �أن تعدد العقول خري من
العقل الواحد ،ورمبا مل�س املعلمون م�شاركتهم يف عملية اتخاذ القرارات ،وال�سماح لهم
ب�إبداء �آرائهم �إزاء الأمور املتعلقة بعملهم� ،أما الفقرة الأوىل التي تن�ص على «ي�شارك املعلمني
يف منا�سباتهم االجتماعية خارج املدر�سة» ،فقد تعزا الدرجة املرتفعة ال�ستجابات املعلمني
�إىل �أن لدى املديرين رغبة يف �إقامة عالقات اجتماعية مع معلميهم خارج املدر�سة ،لتوطيد
روابط العالقات الإن�سانية� ،إميان ًا منهم ب�أن ذلك �سينعك�س �إيجاب ًا على العالقات داخل
املدر�سة ،و�سي�سهم يف تكوين مناخ مدر�سي قد ي�ؤثر يف الناجت النهائي للعلمية الرتبوية ب�شكل
فاعل.
�أما بالن�سبة للفقرة ( )32التي تن�ص على «يت�صف باحللم فال يغ�ضب من �أعمال الآخرين»،
فقد يكون ال�سبب وراء هذه الدرجة املرتفعة ال�ستجابات املعلمني عائداً �إىل �أن احللم �سمة
الرجال ،وهو �سمة �إيجابية تعك�س عن �صاحبها �سمعة طيبة ،ومكانة مرموقة ،متكنه من
جتاوز املع�ضالت والعقبات وامل�شكالت ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن املدير بو�صفه قائداً تربوي ًا
ال بد و�أن يتميز بالهدوء واحللم و�سعة ال�صدر ليكون قدوة للآخرين ،و�أال ي�صدر عنه �أي
رد فعل �سلبي ،واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة وكر وهاين و�شوجني (Walker, Haigan,
 ،)& Shuangye, 2007واختلفت مع نتائج درا�سات كل من دراو�شة ( ،)2004وقزق
( ،)2005وعي�سى (� ،)2009إذ جاءت درجة االلتزام ب�أخالقيات املهنة مرتفعة.
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املعلمني لي�ست �سلبية �إ ّال �أنها دون م�ستوى طموح املعلمني الذين قد يرون يف هذه الدرجة
اهتمام ًا �أقل بهم ،وعدم منحهم ال�سلطات وال�صالحيات بدرجة كافية.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة الع�ساف ( ،)2006التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى التمكني
املهني للقيادات الأكادميية يف اجلامعات الأردنية العامة كان متو�سط ًا ،واختلفت مع درا�سة
ال�رصايرة ( ،)2008التي �أظهرت �أن درجة متكني املعلمني الأردنيني كانت مرتفعة.
وفيما يتعلق مبجاالت التمكني ،فقد �أظهرت النتائج يف اجلداول رقم (� )10 – 5أن درجة
التمكني يف كل جمال من املجاالت ال�ستة كانت متو�سطة ،ورمبا جاءت نتيجة جمال «النمو
ال�شخ�صي» متو�سطة ،لأن بع�ض املعلمني يعتقدون �أنَّ مديريهم ال يرون فيهم املقدرة على
النمو ال�شخ�صي �أو تطوير �أنف�سهم� ،أما جمال «اال�ستقاللية» فقد تعزا النتيجة املتو�سطة له �إىل
قناعة بع�ض املعلمني ب�أن املديرين ال يرون فيهم �إمكانية االعتماد على �أنف�سهم واال�ستقاللية
يف �أداء �أعمالهم� ،إما حلداثة خربتهم� ،أو حاجتهم �إىل الآخرين ،وعليه ال بد �أن ُيوجهوا �أو ًال
ب�أول.
وقد تعزا النتيجة املتو�سطة ملجال «امل�شاركة يف �صنع القرار» �إىل �أن بع�ض املديرين ال
يرون يف املعلمني املقدرة على القيام بدور فاعل عند �إ�رشاكهم يف �صنع القرارات املدر�سية،
ظن ًا منهم �أنَّ املعلمني ال ميتلكون املعلومات الوافية ،وال اخلربة الكافية ،ورمبا جاءت هذه
النتيجة ل�ضعف ثقة املديرين باملعلمني ،فال يعتمدون عليهم يف �آرائهم وال ي�رشكونهم يف �صنع
القرار.
وقد تعك�س الدرجة املتو�سطة ملجال «النمو املهني» �ضعف رغبة بع�ض املعلمني يف التطوير
املهني ،باعتبار �أن اجلميع يح�صلون على الرواتب واالمتيازات نف�سها بغ�ض النظر عن
م�شاركتهم يف دورات تدريبية مهنية �أو م�ؤمترات علمية تربوية ،ورمبا ر�أى بع�ض املديرين �أن
النمو املهني �أمر مرتوك للمعلمني �أنف�سهم ،ولي�س هناك �أي دور للمدير يف ذلك ،لأنه ق�ضية
�شخ�صية خا�صة باملعلمني.
�أما الدرجة املتو�سطة يف جمال «االت�صال» فقد تعزا �إىل �ضعف �إملام املديرين بو�سائل االت�صال
املختلفة وقنواتها املتنوعة ،ورمبا اقت�رص بع�ض املديرين على ا�ستخدام و�سيلة �أو و�سيلتني عرب
قناة �أو قناتني لالت�صال� ،أو قد ال يرى بع�ض املديرين �رضورة لالت�صال اليومي مبعلميهم ،مبا
�أنهم يح�رضون �إىل املدر�سة ،ويدخلون �صفوفهم ،وال يثريون �أية م�شكالت.
وقد تعزا الدرجة املتو�سطة ملجال «املكاف�أة» �إىل �أن التعليمات الإدارية رمبا حتول دون
تقدمي املكاف�آت التي يرغب املديرون بتقدميها �إىل املعلمني ،و�إن �سمحت التعليمات بذلك،
فقد ال تكون املكاف�أة جمزية لبع�ض املعلمني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث

اال�ستنتاج والتو�صيات

يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ميكن اال�ستنتاج ب�أنه كلما ارتفعت درجة املمار�سة
للقيادة الأخالقية ،ارتفعت درجة متكني املعلمني.
�أما التو�صيات فهي:
عقد دورات تدريبية يف القيادة الرتبوية ملديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة ،معالرتكيز على القيادة الأخالقية.
تفوي�ض املعلمني �صالحيات �أكرث لتعزيز الثقة بهم ومتكينهم يف �أداء واجباتهم بفاعلية.�إجراء درا�سة عن العالقة بني القيادة الأخالقية ملديري املدار�س ومتغريات �أخرى ،مثل :الثقةالتنظيمية ،واال�ستقرار الوظيفي ،والروح املعنوية ،و�سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمني.
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ن�ص ال�س�ؤال :هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة للقيادة الأخالقية ودرجة متكني
املعلمني؟
�أظهرت النتائج يف اجلدول ( )11وجود عالقة ارتباطية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.01 ≤ αبني الدرجة الكلية ملمار�سة القيادة الأخالقية والدرجة الكلية لتمكني
املعلمني� ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.89كما وجدت عالقة ارتباطية �إيجابية ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01 ≤ αبني الدرجة الكلية للقيادة الأخالقية ودرجة كل جمال
من املجاالت ال�ستة للتمكني ،وقد تعزا هذه النتيجة �إىل �أن ممار�سة القيادة الأخالقية قد تنعك�س
�إيجابي ًا على درجة متكني املعلمني� ،إذ يدرك املدير الذي ميار�س هذا النوع من القيادة �أهمية التمكني
و�رضورته للعملية الإدارية الرتبوية ،ورمبا تعزا هذه النتيجة �إىل دور مدير املدر�سة بو�صفه قائداً
تربوي ًا ،ال بد �أن يرتك �أثراً يف جماالت العمل الرتبوي ذات العالقة بتمكني املعلمني �سواء
ما يتعلق بنموهم ال�شخ�صي �أم متتعهم باال�ستقاللية يف عملهم� ،أم �إ�رشاكهم يف عملية �صنع
القرارات ،وحيث �إنَّ القيادة – �أي ًا كان نوعها  -حتدث �أثراً يف املتغريات التي تتفاعل معها،
ف�إن ارتباط القيادة الأخالقية باملجاالت ال�ستة لتمكني املعلمني ،يعك�س نتيجة �إيجابية ،تُف�سرّ
على �أن هذا النوع من القيادة عامل م�ؤثر ي�ؤدي �إىل حتقيق متطلبات التمكني املتمثلة يف
جماالته ال�ستة املحددة يف هذه الدرا�سة.
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لتح�سني التفاعل االجتماعي بني التلميذات املدجمات
يف املدار�س احلكومية مبملكة البحرين
د .مرمي عي�سى ال�شرياوي
ق�سم �صعوبات التعلم
كلية الدرا�سات العليا-جامعة اخلليج العربي

�أ.د .فتحي ال�سيد عبدالرحيم
ق�سم �صعوبات التعلم
كلية الدرا�سات العليا-جامعة اخلليج العربي

�أ .نهى عبدالرحمن النجار
ق�سم الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية للبنات-جامعة امللك في�صل
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل حت�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي لدى التلميذات من ذوات الإعاقة
الذهنية الب�سيطة يف �إحدى املدار�س احلكومية مبملكة البحرين ،من خالل تطبيق برنامج
تدريبي ي�سعى لتنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء وتعميمها يف املواقف االجتماعية املختلفة.
وقد حاولت الدرا�سة التحقق من الفر�ضني االتيني:
 .1ي�ؤدي تطبيق الربنامج التدريبي امل�ستخدم �إىل تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء لدى �أفراد
املجموعة التجريبية من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.
 .2ي�ؤدي التدريب على مهارة تكوين الأ�صدقاء �إىل حت�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي لدى
�أفراد املجموعة التجريبية من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية.
وبلغت عينة الدرا�سة ع�رشة تلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة املدجمات يف �صف
الدمج مبدر�سة �سمية االبتدائية للبنات مبملكة البحرين ،والالتي ترتاوح �أعمارهن من
(� )12-9سنة.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج التدريبي ،حيث �أدى هذا الربنامج �إىل تنمية
مهارة تكوين الأ�صدقاء وحت�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي لدى التلميذات من ذوات
الإعاقة الذهنية الب�سيطة ،حيث كانت الفروق دالة بني االختبارين القبلي والبعدي على
قائمة تقدير مهارة تكوين الأ�صدقاء ل�صالح القيا�س البعدي.
الكلمات املفتاحية :فاعلية برنامج تدريبي ،مهارة تكوين الأ�صدقاء ،التفاعل االجتماعي ،الإعاقة
الذهنية.
* تاريخ ت�سلم البحث2009/9/21 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/9/29 :م
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The Effectiveness of a Training Program in the Development of
the Making Friends Skill on the Improvement of Social Interaction between Female Students With Mild Intellectual
Disability in the Kingdom of Bahrain
Dr. Mariam I. Al-Sherawi
Disability & Autism Program
Arabian Gulf University

Prof. Fathi Al-S. Abdul-Rahim
Disability & Autism Program
Arabian Gulf University

Noha A. Al-Najjar
College of Education for Girls
King Faisal University

Abstract
The objective of this study was to improve the level of social interaction of
girls with intellectual disability in Bahraini public school through applying a
training program to develop a social skill which is the skill of making friends
and generalize it in different social situations.
The study attempted to examine these two hypotheses:
1. The application of the used training program leads to the development of
the making friends Skill within the experimental group members of girls with
intellectual disability.
2. The training on the skills of making friends lead to improve the level of
social interaction within the experimental group members of girls with intellectual disability.
The study participants were (10) girls with intellectual disability integrated
into a regular classroom at Somaiah Primary School for girls in the kingdom
of Bahrain. Their ages were between (9-12).
The study confirmed the fact that applying the program led to developing
the skills of making friends as well as improving the level of social interaction
to the intellectual disabled girls. It also revealed that there were significant
differences between the pre-and post-tests of making friends skills in favor of
the post-test results.
Key words: the effectiveness of a training program, making friends skills, social intellectual disability.
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�أ .نهى عبدالرحمن النجار
ق�سم الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية للبنات-جامعة امللك في�صل

املقدمة

�إن �شعور الإن�سان بذاته و�إح�سا�سه بكيانه و�إ�شباعه لبع�ض حاجاته ،وبنائه ل�شخ�صية �سوية
وم�ستقلة ،ال ي�أتي �إال عن طريق التفاعل االجتماعي والتوا�صل مع الآخرين .فالفرد منذ
طفولته تنمو لديه القدرة بالتدريج على �إن�شاء العالقات االجتماعية الفعالة مع الآخرين،
فهو يكت�سب الأ�ساليب ال�سلوكية واالجتماعية واالجتاهات والقيم واملعايري ،ويتعلم الأدوار
االجتماعية ،كما يتعلم التفاعل االجتماعي والذي يبد�أ من اللحظات الأوىل لتكوينه ،فمن
العالقة احلميمة بالأم �إىل الأ�رسة ،واملدر�سة ثم املجتمع الأكرب.
ومع كل مرحلة عمرية تزداد املتطلبات الإن�سانية وتتعقد وت�صبح بحاجة ما�سة �إىل مهارات
اجتماعية توائم بني االت�ساع الطردي للعالقات وتعقدها ،واليبتعد الأطفال من ذوي الإعاقة
الذهنية كثرياً عن هذه القاعدة .فالإعاقة ال تفقد ال�شخ�ص احلاجة للحب والتقدير والرغبة
يف التفاعل مع الآخرين يف مواقف احلزن والفرح بطريقة �إيجابية ،ولكن بالرغم من هذه
احلقيقة �إال �أن الق�صور الذهني ينعك�س على مهارات الطفل االجتماعية ويحول دون حتقيقه
لتلك احلاجات ،فالزيادة والنق�ص يف هذه ال�سلوكيات حتدد كيفية قبول الفرد لدى الآخرين،
مثل عدد ونوعية الأفراد والأ�صدقاء الذين ي�صادقهم (.)Jacobson & Mulick, 2000
ومن هنا يلعب النمو االجتماعي دوراً مهم ًا مثل النمو االنفعايل واملعريف والعقلي يف مرحلة
الطفولة ،وي�ؤثر على تكيف الفرد لي�س فقط يف هذه املرحلة بل يف مراحل احلياة كلها .ويتعلم
الأفراد مهارات اجتماعية وحركية ومعرفية مهمة من خالل تفاعالتهم مع الأقران ،ومتنحهم
هذه العالقات والتفاعالت دعم القرين ال�رضوري عندما يكون الأطفال �أو املراهقون يف
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مواقف جديدة �أو �صعبة ،كما ي�ؤثر الأمان العاطفي واالندماج يف البيئة االجتماعية وقبول
قيم املجتمع يف قدرة الطفل على التفاعل مع الآخرين وعلى تطوير �صداقات مع الأقران
(.)Hepler, 1994
لذلك ف�إن اكت�ساب الطفل للمهارات االجتماعية وال�سلوك االجتماعي يعد �أمراً �رضوري ًا
ي�ؤثر على حياته يف مراحله العمرية املختلفة ،كما يتطلب منه قدراً مقبو ًال من العالقات
االجتماعية مع من ميثلون �أهمية يف حياته كالأ�صدقاء واملدر�سني والآباء .و�إذا كان م�ستوى
املهارات االجتماعية ال يوحي ب�أن الطفل قادر على الأداء الوظيفي الناجح يف ظل الأو�ضاع
التعليمية املدجمة ،فمن ال�رضوري يف مثل هذه احلالة و�ضع الطفل يف ظل برنامج تعليمي �أكرث
بنا ًء وتنظيم ًا �إىل �أن يتمكن من حتقيق امل�ستوى املطلوب من املهارات االجتماعية (ال�سيد
عبد الرحيم .)1985 ،ويعد التفاعل االجتماعي الأ�سا�س لقبول الفرد يف �أي جماعة
ليكون ع�ضواً له دوره يف هذه اجلماعة ويتفاعل ب�شكل �إيجابي معها .فالأطفال املعاقون
ذهني ًا يعي�شون يف املجتمع وي�ستجيبون للمتطلبات االجتماعية نف�سها ويذهبون �إىل املدار�س
والأندية وينتمون لرفاق ويعي�شون يف �أ�رس ولهم �أخوة و�آباء و�أقارب ،وت�ؤثر �إعاقتهم يف
تكيفهم لهذه اجلماعات ومتطلباتها فنجد �أن كثرياً منهم قد ال ي�ستطيع القيام بهذه املتطلبات
مما يجعل تواجده وتفاعله وعالقاته املختلفة م�ضطربة.
لذا فاملهارات االجتماعية تلعب دوراً مهم ًا للأفراد املعاقني ذهني ًا يف تعزيز �إدماجهم
يف املدار�س العادية واحلياة العامة ،حيث ت�ؤكد العديد من الدرا�سات �أن تنمية املهارات
االجتماعية ت�سهم ب�شكل فعال يف حت�سني التفاعل االجتماعي بني الأطفال املعاقني و�أقرانهم
يف التعليم العام ،وذلك من خالل تبادل الدعم االجتماعي وتطور مفهوم ال�صداقة فيما
بينهم ،والذي يتم بنا ًء على �إ�سرتاتيجيات معينة ك�إدراج الأهداف التعليمية التي تزيد من
تفاعل الأقران ب�شكل متكرر يف برامج التعليم الفردي وزيادة فر�ص التفاعل االجتماعي بني
الأطفال املعاقني و�أقرانهم يف التعليم العام ،حيث و�ضعت �أهمية كربى لتعزيز تفاعل الأقران
من قبل عدة �أ�شخا�ص يف املدر�سة ت�شمل املعلمني والأطفال العاديني و�أولياء الأمور و�إدارة
املدر�سة (.)Carolyn, Carlo & Guth, 2005
وقد �أ�شارت درا�سة �سميث ( )Smith, 1991التي هدفت �إىل تنمية مهارات التفاعل
االجتماعي للأطفال املعاقني ذهني ًا بدرجة ب�سيطة ،وذلك من خالل تطبيق برنامج تدريبي
�صمم لتدريب الأطفال املعاقني عن طريق الق�ص�ص امل�صورة و�أ�سلوب التلقني وت�شجيع
الأطفال للعب الأدوار وم�ساعدة كل طفل يف التعبري عن دوره االجتماعي الذي يجب �أن
يقوم به ،و�أ�ستغرقت فرتة تطبيق الربنامج ثالثة �أ�شهر ،بواقع �أربع جل�سات �أ�سبوعي ًا ،مدة كل
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جل�سة ( )45دقيقة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )45طف ً
ال من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة
تراوحت �أعمارهم بني (� )10-5سنوات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تطوراً ملحوظ ًا يف
مهارات التفاعل االجتماعي لدى املجموعة التجريبية خالل تطبيق الربنامج ،وبعد االنتهاء
من تطبيق الربنامج قام الباحث بدرا�سة تتبعية ات�ضح منها �أن املهارات التي متت تنميتها
انخف�ضت قلي ً
ال� ،إال �أن الأطفال احتفظوا بجزء كبري من املهارات التي مت التدريب عليها.
�أما درا�سة روننج ونابوزوكا ( )Nabuzoka & Roning, 1997التي هدفت �إىل زيادة
التفاعل االجتماعي لدى ثمانية �أطفال معاقني ذهني ًا باملرحلة االبتدائية مع عدد مماثل لهم
من الأطفال العاديني ،مت تدريبهم على مهارات اللعب اجلماعي ،وا�ستغرق تطبيق الربنامج
�ستة �أ�سابيع مبعدل مرة واحدة يومي ًا ملدة ( )20دقيقة ،ومت تقييم التفاعل االجتماعي من
خالل ا�ستمارة مالحظة يومية ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة يف التفاعل
االجتماعي لدى الأطفال املعاقني ذهني ًا بعد التدريب على مهارات اللعب اجلماعي ،حيث
حت�سنت مهارات التفاعل االجتماعي ،واملبادرة لدى عينة الدرا�سة.
�أما درا�سة مكماهون و�آخرون ( )McMahon, et al., 1996هدفت �إىل معرفة ت�أثري
الأقران من الأطفال العاديني يف مدر�سة ابتدائية يوجد بها ف�صول دمج للأطفال املعاقني على
اكت�ساب املهارات االجتماعية .وتكونت عينة الدرا�سة من �أربعة تالميذ من ذوي الإعاقة
الذهنية الب�سيطة مب�شاركة ثالثني من �أقرانهم يف ال�صف الثالث االبتدائي ،حيث يتم �أ�سلوب
تدري�س القرين عن طريق تدريب قرين املعاق ذهني ًا على بع�ض املهارات االجتماعية من خالل
�ألعاب متنوعة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج مهمة �أدت �إىل زيادة تدريجية عرب اجلل�سات يف
التفاعالت االجتماعية مع الأقران ،وذلك باالعتماد على �أنف�سهم وقلة اعتمادهم على تلقي
التعليمات من �أقرانهم العاديني ،وهذه النتيجة كانت ل�صالح ثالثة تالميذ من الأربعة عينة
الدرا�سة.
بينما درا�سة �إلي�س ( )Ellis, 1997التي هدفت �إىل و�صف التفاعالت االجتماعية الرتبوية
لتالميذ معاقني ذهني ًا بدرجة ب�سيطة من خالل ح�ص�ص الرتبية البدنية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ع�رشة تالميذ من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة واملتو�سطة يف ف�صول الدمج امللحقة
مبدار�س املرحلة االبتدائية ،وا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب املالحظة �أثناء التفاعل االجتماعي
مع الأقران �أثناء �أن�شطة الرتبية الريا�ضية ،كانت نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل عدم وجود فروق دالة
يف التفاعل االجتماعي بني املعاقني ذهني ًا و�أقرانهم يف �أن�شطة الرتبية البدنية.
ومن الدرا�سات التجريبية التي تناولت تنمية املهارات االجتماعية يف املجتمعات العربية
اخلليجية درا�سة القحطاين ( ،)2000والتي هدفت �إىل تقييم برنامج تدريبي يف تنمية بع�ض

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة

نظراً ملا تعانيه التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة من انخفا�ض يف القدرة العقلية
ونق�ص يف الكفاءة االجتماعية مقارنة بزميالتهن العاديات ،لذا ف�إن تنمية قدرات ه�ؤالء
التلميذات ذهني ًا و�إك�سابهن مهارات اجتماعية ومعرفية تزيد من تفاعلهن االجتماعي ي�أتي
يف مقدمة الأهداف التي يجب �أن ي�سعى لها املتخ�ص�صون يف جمال الإعاقة الذهنية .ومبا �أن
املدر�سة تتكون من �رشائح خمتلفة كمعلمة ال�صف والأخ�صائية والتلميذة العادية والتلميذة
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املهارات االجتماعية للأطفال املعاقني ذهني ًا بدرجة ب�سيطة ،والتي تتمثل يف مهارة �إلقاء التحية
(ال�سالم عليكم) ،ومهارة قول �شكراً ومهارة االعتذار (�آ�سف) ،وتكونت عينة الدرا�سة من
ع�رشة تالميذ معاقني ذهني ًا �إعاقة عقلية ب�سيطة مبعهد الرتبية الفكرية للبنني باململكة العربية
ال�سعودية من ال�صف اخلام�س ،وقد مت تطبيق الربنامج من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة
متثلت يف لعب الأدوار ،والنمذجة ،و�أ�سلوب حتليل املهمة ،والت�سل�سل ،وتدري�س القرين
والتلقني ،ملدة �ستة �أ�سابيع درا�سية متثلت يف ( )36جل�سة ،من خالل ت�صميم املجموعة
التجريبية الواحدة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل تنمية املهارات االجتماعية ال�سابقة مو�ضوع
الدرا�سة لدى عينة الدرا�سة واحتفاظهم باملهارات بعد فرتة من تطبيق الربنامج.
�أما درا�سة ال�سليماين ( ،)2003فهدفت �إىل تقييم فاعلية برامج تدريبية لتنمية بع�ض
املهارات االجتماعية كمهارتي طلب امل�ساعدة وتقدمي امل�ساعدة للتلميذات من ذوات الإعاقة
الذهنية الب�سيطة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )20تلميذة ملتحقات مبعهد الرتبية الفكرية
مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج التدريبي يف ت�صميم
املجموعة التجريبية الواحدة ،ومت تطبيق الربنامج يف �أربعة �أ�سابيع بواقع خم�س جل�سات يف
الأ�سبوع الأول والثاين وع�رش جل�سات يف الأ�سبوع الثالث والرابع ،و�أ�سفرت النتائج عن
اكت�ساب التلميذات املعاقات ذهني ًا للمهارتني ،حيث ارتفع م�ستوى �أداء التلميذات �إىل �أكرث
من ( )%90يف املهارتني.
ومبا �أن الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية ت�ؤكد على �أهمية الربامج التدريببة يف تنمية
بع�ض املهارات االجتماعة لدى التالميذ املعاقني ذهني ًا مما ينعك�س على م�ستوى التفاعل
االجتماعي لديهم ،لذا جاءت فكرة الدرا�سة للحاجة �إىل �إثبات فاعلية برنامج تدريبي يف
تنمية مهارة جديدة مل يتم تدريب الأطفال املعاقني يف مملكة البحرين عليها ،وهي مهارة
تكوين الأ�صدقاء لتح�سني التفاعل االجتماعي بني التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية
الب�سيطة املدجمات يف مدر�سة �سمية االبتدائية مبملكة البحرين.

169

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء

170

د .مرمي ال�شرياوي� ،أ .د .فتحي عبدالرحيم� ،أ .نهى النجار

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

املعاقة �إعاقة ذهنية ب�سيطة ،فهي ت�سهم يف بناء ال�سلوك فتعمل على �إك�ساب التلميذات القدرة
على فهم العالقات االجتماعية ال�سليمة وممار�ستها ،وتنمية ال�صداقة والتعاون بني التلميذات
�أنف�سهن وبني املعلمات ،خا�صة ما يحدث من تفاعل بني املعلمة وبني تلميذاتها داخل
ال�صف الدرا�سي وخارجه ،فهو ي�ؤثر بطريقة فردية على كل تلميذة وي�ؤثر يف حتقيق التفاعل
االجتماعي بني التلميذات ،وهو الأمر الذي يجعل من املعلمة و�سيط ًا مهم ًا بني التلميذات
وبني بيئة الدرا�سة والتعلم ،ومن هنا تعد املدر�سة املجال الأرحب الذي ميكن من خاللها
تنمية املهارات االجتماعية واملعرفية وال�سلوكية الالزمة للتلميذات وجعلهن �أع�ضاء فاعالت
يف املجتمع.
وت�شري امل�شاهدات� ،إىل انخفا�ض م�ستوى املهارات االجتماعية بني الأطفال املدموجني
على الرغم من �أهمية املهارات االجتماعية لكل فرد حتى يتوا�صل تفاعله مع املحيطني به،
لذلك ف�إن نق�ص هذه املهارات يرتبط مب�شكالت �سوء التوافق وال�صعوبات التي يواجهها
الطفل يف عالقاته االجتماعية اليومية� .إذ �إنَّ نتائج كثري من الدرا�سات ت�ؤكد �أن �ضعف
املهارات االجتماعية يرتبط �إيجابي ًا مب�ستوى الرف�ض االجتماعي  Social Rejectionالذي
يتلقاه ذوو القدرات املحدودة ،وخا�صة املعاقون �إعاقة ذهنية مقارنة ب�أقرانهم العاديني ،مما
ي�ستدعي الك�شف عن تلك املهارات و�إعداد برامج التدريب املنا�سبة (هارون .)2000 ،ومبا
�أن الربامج الرتبوية تتبو�أ مكانة مهمة يف ميدان الرتبية اخلا�صة بفروعها كافة فهي �رضورية
للتالميذ من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة والتالميذ ذوي الإعاقات الأخرى ،وتكمن
م�شكلة الدرا�سة احلالية يف �أن التلميذات املعاقات ذهني ًا يعانني من انخفا�ض يف م�ستوى
املهارات االجتماعية ،ونق�ص هذه املهارات لديهم يرتبط �إىل حد كبري بانخفا�ض يف درجة
التفاعل االجتماعي بينهن حتى �أن عالقتهم مع زميالتهم تكاد تكون حمدودة ،وحتقيق
التفاعل االجتماعي لدى هذه الفئة يتطلب معرفة وتطبيق لبع�ض املهارات الالزمة لزيادة
التفاعل االجتماعي .لذا ف�إن هذه الدرا�سة ركزت على تطبيق برنامج تدريبي يهدف �إىل
تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء بني التلميذات من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة ،وذلك بهدف
حت�سني التفاعل االجتماعي لديهم.

فرو�ض الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل التحقق من الفر�ضني الآتيني:
 -1ي�ؤدي تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح �إىل تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء لدى �أفراد
املجموعة التجريبية من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

هدف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل حت�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي لدى التلميذات من ذوات الإعاقة
الذهنية الب�سيطة املدجمات يف �أحد املدار�س احلكومية مبملكة البحرين ،من خالل تطبيق برنامج
تدريبي ي�سعى لتنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء وتعميمها يف املواقف االجتماعية املختلفة.

�أهمية الدرا�سة

•نظراً لكون املهارات االجتماعية متثل �أحد الأ�س�س املهمة للتفاعل االجتماعي والنجاح
اليومي يف احلياة الواقعية مع الأ�صدقاء ،واملدر�سني ،والأ�شخا�ص الآخرين كافة ف�إن االهتمام
بتطبيق برنامج تدريبي على مهارة ( تكوين الأ�صدقاء) من �ش�أنه �أن ي�سهم يف رفع م�ستوى
التفاعل االجتماعي وحت�سني م�ستوى العالقات االجتماعية بني التلميذات من ذوات الإعاقة
الذهنية الب�سيطة املدجمات يف املدار�س احلكومية مبملكة البحرين.
•قد تفيد نتائج الدرا�سة احلالية العاملني باحلقل الرتبوي والتعليمي يف دعم التفاعل االجتماعي
بني التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة املدجمات يف املدار�س احلكومية و�أقرانهم
يف التعليم العام.
•احلاجة �إىل دعم وتعزيز التفاعل االجتماعي و“تكوين ال�صداقة” بني الأطفال ذوي الإعاقة
الذهنية الب�سيطة من قبل عدة �أ�شخا�ص يف املدر�سة ت�شمل املعلمني والأطفال العاديني و�أولياء
الأمورو�إدارة املدر�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

الإعاقة الذهنية  :Intellectual Disabilityت�أخذ الدرا�سة بتعريف اجلمعية الأمريكية
للإعاقة الذهنية عام ( )2002الذي ين�ص على �أنها «عجز يتميز ب�أوجه ق�صور وا�ضحة يف كل
من الأداء الوظيفي العقلي ،وال�سلوك التكيفي ،ويظهر هذا الق�صور يف املهارات املفاهيمية
واالجتماعية والتكيفية العملية ،وين�ش�أ هذا العجز قبل �سن الثامنة ع�رش» (Luckasson et
.)al., 2002
التعريف الإجرائي للتلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة :هن التلميذات املدجمات
يف مدر�سة �سمية االبتدائية ،وترتاوح ن�سبة ذكائهن بني 70-55 ،درجة على مقيا�س وك�سلر

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

 -2ي�ؤدي التدريب على مهارة تكوين الأ�صدقاء �إىل حت�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي
لدى �أفراد املجموعة التجريبية من التلميذت ذوات الإعاقة الذهنيـة الب�سيطة.

171

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء

172

د .مرمي ال�شرياوي� ،أ .د .فتحي عبدالرحيم� ،أ .نهى النجار

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

للذكاء املعتمد من الطب النف�سي يف مملكة البحرين.
التفاعل االجتماعي  :Social Interactionيعرف التفاعل االجتماعي ب�أنه العملية التي
يرتبط بها �أع�ضاء اجلماعة بع�ضهم مع بع�ض عقلي ًا ودافعي ًا ويف احلاجات والرغبات والو�سائل
والغايات واملعارف وما �شابه ذلك( .زهران .)2003،ويعرف جيل�سون التفاعل االجتماعي
ب�أنه املهارة التي يبديها الطفل يف التعبري عن ذاته للآخرين ،والإقبال عليهم ،واالت�صال بهم،
والتوا�صل معهم وم�شاركتهم يف الأن�شطة االجتماعية املختلفة� ،إىل جانب االن�شغال بهم
و�إقامة �صداقات معهم ،وا�ستخدام الإ�شارات االجتماعية للتوا�صل معهم ،ومراعاة قواعد
الذوق االجتماعي العام يف التعامل معهم (.)Gillson, 2000
التعريف الإجرائي للتفاعل االجتماعي :يعرف التفاعل االجتماعي �إجرائي ًا ب�أنه ا�شرتاك
تلميذتني �أو �أكرث يف القيام ببع�ض الأن�شطة واملهارات داخل ال�صف الدرا�سي �أو خارجه
لتحقيق هدف م�شرتك بينهما ،فتت�أثر كل منهما ب�سلوك الأخرى.
املهارات االجتماعية  :Social Skillsيعرف ها�سيلت و�آخرون & (Hasselt, Simon
) Mastauono, 1982املهارات االجتماعية ب�أنها :جمموعة من الأمناط ال�سلوكية اللفظية
وغري اللفظية التي ي�ستجيب لها الطفل مع غريه من النا�س :كالرفاق ،والأخوة ،والوالدين
واملعلمني ،التي تعمل ك�آليات حتدد معدل ت�أثري الفرد يف الآخرين داخل البيئة عن طريق
التحرك نحو �أو بعيداً عما هو مرغوب يف البيئة االجتماعية دون �أن ي�سبب �أذى �أو �رضراً
للآخرين من حوله .كما عرف مورجان ( )Morganاملهارات االجتماعية ب�أنها “�سلوك
مكت�سب مقبول اجتماعي ًا ميكن الفرد من التفاعل مع الآخرين تفاع ً
ال �إيجابي ًا» (عبد املق�صود،
.)1995
�أما التعريف الإجرائي للمهارات االجتماعية :فهو م�ساعدة الطالبة املعاقة �إعاقة ذهنية
ب�سيطة على القيام ب�سل�سلة من الإجراءات لإك�سابها مهارة �أو تعويدها على �سلوك ما من
خالل االعتماد على خطوات الربنامج يف الدرا�سة حتى ت�ستطيع ا�ستخدامها يف املواقف
الطبيعية دون م�ساعدة.

حدود الدرا�سة

�أ -احلدود الب�رشية� :أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )10تلميذات من ذوات الإعاقة
الذهنية الب�سيطة ،ممن ترتاوح �أعمارهن ما بني (� )12-9سنة.
ب -احلدود املكانية :مت تطبيق الدرا�سة يف �صف الدمج امللحق مبدر�سة �سمية االبتدائية
للبنات مبملكة البحرين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

مت ا�ستخدام املنهج التجريبي «ت�صميم املجموعة التجريبية الواحدة» يف درا�سة م�شكلة
البحث ،لكونه املنهج املالئم ملالحظة التغريات الناجتة عن �إدخال املتغري امل�ستقل ،حيث مت
قيا�س املتغريات التابعة قبل تطبيق الربنامج التدريبي وبعده ،وميثل التغري يف �أداء التلميذات
على مهارة تكوين الأ�صدقاء م�ؤ�رشاً لأثر املتغري التجريبي وهو(الربنامج) وذلك من خالل
التطبيق القبلي والبعدي ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق ا�ستمارة مالحظة ال�سلوك التي تو�ضح درجة
تكراربع�ض �سلوكيات التفاعل االجتماعي لدىالتلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة
يف املواقف املختلفة داخل املدر�سة (داخل ال�صف ،وخارج ال�صف) ،قبل تطبيق الربنامج
وبعده وذلك ملعرفة �أثر الربنامج على ال�سلوك التفاعلي بني التلميذات ،فكلما كان �أداء
التلميذات ملهارة تكوين الأ�صدقاء يف املواقف الطبيعية �أكرث مالءمة للموقف االجتماعي كان
ذلك م�ؤ�رشاً على ارتفاع �أو حت�سن م�ستوى التفاعل االجتماعي بني التلميذات.

متغريات الدرا�سة

املتغري امل�ستقل :الربنامج التدريبي للمهارات االجتماعية ،مهارة (تكوين الأ�صدقاء).
املتغريات التابعة:
 -1ا�ستخدام التلميذات ملهارة تكوين الأ�صدقاء بال�شكل املطلوب يف املواقف املختلفة التي
تتطلب ظهور املهارة.
 -2التفاعل االجتماعي بني التلميذات املدجمات من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة وي�شمل:
•	 بع�ض �أمناط ال�سلوك يف التفاعل االجتماعي الذي يحدث بني التلميذات داخل ال�صف الدرا�سي.
•	 بع�ض �أمناط ال�سلوك يف التفاعل االجتماعي الذي يحدث بني التلميذات خارج ال�صف
الدرا�سي.

جمتمع الدرا�سة عينتها

•جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من تلميذات (�صف الدمج) مبدر�سة �سمية االبتدائية
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ج -احلدود الزمنية :مت تطبيق الدرا�سة امليدانية من خالل ف�صل درا�سي واحد للعام (/2006
2007م) ،حيث مت تطبيق ا�ستمارة املالحظة بالإ�ضافة �إىل الربنامج التدريبي يف تنمية مهارة
تكوين الأ�صدقاء.
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للبنات مبملكة البحرين والذي ي�شتمل على اثنتي ع�رشة تلميذة من ذوات الإعاقة الذهنية
الب�سيطة.
•عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من ع�رش تلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة
املدجمات يف(�صف الدمج) مبدر�سة �سمية االبتدائية للبنات مبملكة البحرين والتي ترتاوح
�أعمارهن من � 12-9سنة.
مت اختيار عينة الدرا�سة وفقا للمحكات الآتية:
•�أن تكون التلميذة م�سجلة �ضمن تلميذات �صف الدمج التابع ملدر�سة �سمية االبتدائية
للبنات مبملكة البحرين.
•�أن تكون التلميذة م�صنفة من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة وفق ت�شخي�ص م�ست�شفى الطب
النف�سي مبملكة البحرين املوجود مبلف كل تلميذة.
•�أن ال تعاين التلميذة من �إعاقات �أخرى م�صاحبة للإعاقة الذهنية الب�سيطة.
•�أن ترتاوح �أعمار التلميذات ما بني ( � )12-9سنة.
•�أن حت�صل التلميذة على م�ستوى �أداء يقل عن ( )%50وفق قائمتي تقدير املهارة وقائمة
�شطب املهام املفاجئة للمدرب ،حيث يعطي نقطتني لكل خطوة قامت بهاالتلميذة ب�شكل
�صحيح ونقطة واحدة لكل خطوة قامت التلميذة بعمل جزء منها ب�شكل �صحيح ،و�صفر يف
حالة عدم الإجابة .وي�ضاف �إىل ذلك خم�س درجات يف حالة الإجابة على ع�رش خطوات
من �أحدى ع�رشة خطوة ب�شكل �صحيح ،ثم نقوم بح�ساب متو�سط تلك املواقف على �أنها
م�ستوى املهارة الذي حققته كل تلميذة على القائمة ،وذلك لقيا�س م�ستوى املهارة لدى
التلميذات قبل تطبيق الربنامج.
كما مت اختيار عينة الدرا�سة وفق ًا للإجراءات الآتية:
•مت االطالع على ملفات التلميذات وذلك للت�أكد من و�ضع كل تلميذة بدقة وجمع معلومات
كافية حول كل تلميذة ،واال�ستعانة مبعلمة ال�صف يف كثري من الأمور اخلا�صة بالتلميذات.
•تدوين املالحظات حول �سلوكيات التلميذات ومعرفة مدى مالءمتها للدرا�سة ،حيث
متت مالحظة بع�ض ال�سلوكيات التي تعك�س التفاعل االجتماعي التي تتكرر يف �أوقات
خمتلفة (وذلك مبالحظة �سلوك التلميذة مرة يف الفرتة ال�صباحية ومرة �أخرى يف فرتة ما بعد
الظهر).
•مت ا�ستبعاد تلميذتني من �صف الدمج وذلك لعدم توافر �رشوط العينة الأ�سا�سية يف كل منهما
ف�إحداهما م�شتبه يف ت�صنيفها من الأطفال التوحديني والأخرى من متالزمة داون.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أدوات الدرا�سة
�أو ًال :ا�ستمارة مالحظة ال�سلوك

مت �إعداد ا�ستمارة مالحظة لت�سجيل تكرار ال�سلوكيات التي ت�صدرها التلميذات من ذوات
الإعاقة الذهنية الب�سيطة �أثناء التفاعل االجتماعي مع زميالتهن داخل ال�صف وخارجه ،حيث
تعمل ب�شكل مو�ضوعي على و�صف �سلوك التلميذة �أثناء تفاعلها مع زميالتها ،كما تعطي
و�صف ًا تف�صيلي ًا لذلك ال�سلوك التفاعلي من حيث داللته ون�سبة حدوثه و تكراره من خالل
الرتكيز على مدى �إقبال التلميذة على زميالتها ،ومدى اهتمامها وان�شغالها بهن ،ومدى
تفاعلها وتوا�صلها معهن ،لذا فقد قامت الباحثة ب�إعداد اال�ستمارة لتتعرف من خاللها �إىل
م�ستوى التقدم الذي قد حترزه التلميذات عينة الدرا�سة يف التفاعل االجتماعي بعد تعر�ضهن
للربنامج التدريبي .وتهدف اال�ستمارة �إىل ح�ساب تكرارال�سلوكيات التي تعك�س التفاعل
االجتماعي بني التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة ،التي ت�ساعد على معرفة
ال�سلوكيات املنخف�ضة ومن ثم تنميتها من خالل الربنامج.
حتتوي ا�ستمارة املالحظة على البيانات الآتية:
 -1ا�سم القائم باملالحظة ،وتاريخ املالحظة ،ورقم اجلل�سة واحل�صة الدرا�سية ،ووقت بدء
املالحظة ووقت انتهائها و�أ�سماء التلميذات.
 -2حتتوي اال�ستمارة على ( )18مفردة مق�سمة يف بعدين :كل بعد يحتوي على ت�سع
مفردات ميثل كل منها �سلوك ًا اجتماعي ًا تظهره التلميذة املعاقة �إعاقة ذهنية ب�سيطة يف املواقف
املختلفة داخل ال�صف الدرا�سي مثال على ذلك :تتحدث مع زميالتها يف ال�صف ،تنادي
زميالتها ب�أ�سمائهن ،وت�سع منها خا�صة بال�سلوكيات االجتماعية التي تظهرها التلميذات يف
املواقف املختلفة خارج ال�صف الدرا�سي ،مثال على ذلك :مت�سك يد زميلتها �أثناء امل�شي يف
فناء املدر�سة ،ت�شارك زميالتها �أثناء اللعب يف فناء املدر�سة.
 -3تعتمد الإجابة يف بنود اال�ستمارة على �أ�سلوب املالحظة ،ولهذا حتتاج من حيث التطبيق
�إىل مالحظتني على �صلة وثيقة بالتلميذة يف مواقف متعددة حتى ن�ضمن تقديراً �صادق ًا
ل�سلوكيات التلميذة ،حيث تقوم كل مالحظة بت�سجيل تكرار ال�سلوك لكل تلميذة �أي عدد
مرات حدوثه داخل ال�صف �أوخارجه.
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•مت قيا�س م�ستوى مهارة تكوين الأ�صدقاء لدى التلميذات عينة الدرا�سة قبل تطبيق الربنامج
من خالل قائمتي تقدير املهارة و�شطب املهام املفاجئة امللحقة بالربنامج.
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الدرا�سة اال�ستطالعية لال�ستمارة
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قامت الباحثة مع مالحظتني من املعلمات بتطبيق ا�ستمارة مالحظة ال�سلوك على عينة
الدرا�سة ،وذلك بهدف التعرف �إىل ال�صعوبات التي قد تواجه املالحظات �أثناء فرتة التطبيق
والتعرف �إىل ن�سبة االتفاق بني املالحظتني على بع�ض �أمناط التفاعل االجتماعي التي ميكن
�أن حتدث بني التلميذات داخل ال�صف �أو خارجه .ونتيجة هذه الدرا�سة اال�ستطالعية كانت
ن�سبة االتفاق بني املالحظتني �إىل ( ،)%98وللت�أكد من ثبات اال�ستمارة مت ا�ستخدام معامل
الثبات (�ألفا) وذلك على عينة الدرا�سة املكونة من ( )10تلميذات ،وقد مت تطبيقها يف
�أ�سبوعني درا�سيني ،حيث قامت الباحثة مبالحظة ال�سلوك يف الأ�سبوع الأول ،كما قامت
املعلمة مبالحظة ال�سلوك يف الأ�سبوع الثاين ،وقد �أ�شارت نتائج هذا التحليل �إىل �أن قيمة
معامل الثبات يف البعد الأول لدى الباحثة ي�ساوي ( )0.84وعند املعلمة ( )0.83هذا ي�شري
�إىل �أن معامل االرتباط بني تقديرات املعلمة والباحثة على البعد الأول (التفاعل االجتماعي
بني التلميذات داخل ال�صف الدرا�سي) مالئم للدرا�سة .كما �أ�شارت نتائج هذا التحليل �إىل
�أن قيمة معامل الثبات يف البعد الثاين (التفاعل االجتماعي بني التلميذات خارج ال�صف
الدرا�سي) لدى الباحثة ي�ساوي ( )0.86وعند املعلمة ي�ساوي ( )0.82وهذا ما ي�شري �إىل �أن
ا�ستمارة املالحظة تتمتع بثبات مقبول.

تطبيق اال�ستمارة وت�صحيحها

قامت الباحثة مبالحظة تكرار ال�سلوك� ،أي عدد مرات حدوث ال�سلوك لكل تلميذة يف
احل�صة الدرا�سية ،كما قامت مبالحظة تكرار ال�سلوك خارج ال�صف �أثناء الف�سحة ،وبعد
االنتهاء من املالحظة مت جمع عدد التكرارات لكل �سلوك قامت به التلميذة داخل ال�صف �أو
خارجه.

ثاني ًا :برنامج املهارات االجتماعية (مهارة تكوين الأ�صدقاء)

الربنامج من �إعداد �شوماكر و�آخرين (،)Schumaker, Haazel & Pederson, 1988
وقد �أعد هذا الربنامج للتدريب على املهارات االجتماعية للأطفال واملراهقني من ذوي
الإعاقة الذهنية الب�سيطة ،وميكن تطبيقه يف املنزل �أو يف املدر�سة .يت�ضمن الربنامج ثالثني
مهارة مق�سمة وفق ًا لثالثة جماالت:
 -1مهارات احلوار وال�صداقة.
 -2مهارات التعامل مع الآخرين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املعاجلة الإح�صائية

نظراً ل�صغر حجم العينة مت ا�ستخدام �أ�ساليب الإح�صاء الالبارمرتي كاختبار ويلكوك�سون
 Wilcoxonالالبارمرتي امل�ضبوط ،الذي مت ا�ستخدامه للتحقق من داللة الفروق بني �أداء
املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي ،كما مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة يف موقف القيا�س القبلي والبعدي.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أو ًال :عر�ض نتائج الفر�ض الأول

ن�ص هذا الفر�ض على :ي�ؤدي تطبيق الربنامج التدريبي امل�ستخدم �إىل تنمية مهارة تكوين
الأ�صدقاء لدى �أفراد املجموعة التجريبية من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.
للتحقق من �صحة الفر�ض ال�سابق مت ا�ستخدام التحليالت الآتية:
 -1املقارنة بني �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي والقيا�س يف قائمة املهام
املفاجئة.
 -2ا�ستخراج املجموع الكلي للدرجات على القائمة يف القيا�سني القبلي والبعدي وو�ضع
درجات كل بند على حدة.
 -3ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد املجموعة التجريبية ،وذلك
من خالل تقدير �أدائهم على قائمة املهام املفاجئة واجلداول ( )2-1تبني ذلك.
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 -3مهارات حل امل�شكالت.
ومت اختيار مهارة تكوين الأ�صدقاء من جمال مهارات احلوار وال�صداقة يف هذه الدرا�سة،
وتكون الربنامج من ( )48جل�سة ،موزعة على �ستة �أ�سابيع ،بواقع � 4أيام �أ�سبوعي ًا ،مبعدل
جل�ستني يف اليوم� ،أي ثماين جل�سات يف كل �أ�سبوع ،ومدة اجلل�سة ( )30دقيقة ،بحيث
متثل اجلل�سة ح�صة درا�سية كاملة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة الربنامج تتكون من الق�صة
الرتفيهية امل�صورة ،وكتاب املهارة ،وكرا�سة الواجب ،وبطاقات التدريب ،ومواقف مفاجئة،
واختبارات ق�صرية وقوائم �شطب .ومت ا�ستخدام الأ�سلوب الق�ص�صي الذي يحتوي على
عن�رص الت�شويق والإثارة ،وذلك لإظهار املواقف ال�سلوكية بو�ضوح والتي تظهر اجلوانب
الإيجابية للمهارة و�أ�سلوب لعب الدور ومتثيله والنمذجة وتدري�س القرين ،كما مت ا�ستخدام
بع�ض املعززات لتحفيز التلميذات على املتابعة يف التدريب.
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 -4املقارنة بني �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي يف قائمة تقدير املهارة.
 -5ا�ستخراج املجموع الكلي للدرجات على القائمة يف القيا�سني القبلي والبعدي وو�ضع
درجات كل بند على حدة.
 -6ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد املجموعة التجريبية ،وذلك
من خالل تقدير �أدائهم على قائمة تقدير املهارة واجلداول ( )4-3تبني ذلك.
 -7ا�ستخراج الن�سب املئوية لتو�ضيح م�ستوى �أداء التلميذات خالل مراحل الربنامج واجلدول
رقم ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعة التجريبية على مهارة تكوين
الأ�صدقاء يف القيا�سني القبلي والبعدي على قائمة املهام املفاجئة
البنود
هل واجهت التلميذة زميلتها؟
هل نظرت �إىل عيني زميلتها؟
هل ا�ستخدمت نربة �صوت لطيفة؟
هل كانت تعابري وجهها مبت�سمة؟
هل كانت وقفة ج�سمها م�سرتخية؟
هل قالت ال�سالم عليكم؟
هل قدمت نف�سها عند احلاجة؟
هل تكلمت مع زميلتها وقامت مبدحها؟
هل تكلمت مع زميلتها عدة مرات؟
هل طلبت من زميلتها �أن تقوم ب�أعمال معها �أو تذهب
معها �إىل مكان ما؟
هل وافقت التلميذة �أن تلعب مع زميلتها عندما طلبت
منها ذلك؟
الدرجـة الكليـة

القيا�س القبلي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
0.48
1.3
0.52
1.4
0.53
1.5
0.52
1.4
0.53
1.5
0.53
1.3
0.32
1.4
0.52
1.6
0.53
1.5

القيا�س البعدي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
0.000
2.0
0.32
1.9
0.63
1.8
0.000
2.0
0.32
1.9
0.42
1.8
0.67
1.7
0.71
1.5
0.71
1.5

1.3

0.48

1.5

0.71

1.4
15.6

0.52
2.6

1.7
22

0.67
5.8

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن متو�سط �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي �أعلى
منه يف القيا�س القبلي وذلك بالنظر �إىل الدرجة الكلية لقائمة املهام املفاجئة يف القيا�سني
القبلي والبعدي .وللت�أكد من �أن هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية مت فح�ص الفروق بني الأداء
القبلي والأداء البعدي للمجموعة التجريبية.
ويبني اجلدول رقم ( )2جمموع الرتب ال�سالبة وجمموع الرتب املوجبة كما يبني داللة
الفرق بني الأدائني (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()2
نتائج اختبار ويلكوك�سن امل�ضبوط للفرق بني الأداء القبلي والأداء
البعدي للمجموعة التجريبية يف قائمة املهام املفاجئة
هل واجهت التلميذة زميلتها ؟
هل نظرت �إىل عيني زميلتها ؟
هل ا�ستخدمت نربة �صوت لطيفة ؟
هل كانت تعابري وجهها مبت�سمة ؟
هل كانت وقفة ج�سمها م�سرتخية ؟
هل قالت ال�سالم عليكم ؟
هل قدمت نف�سها عند احلاجة ؟
هل تكلمت التلميذة مع زميلتها وقامت مبدحها ؟
هل تكلمت التلميذة مع زميلتها عدة مرات ؟
هل طلبت التلميذة من زميلتها �أن تقوم ب�أعمال معها �أو تذهب
معها اىل مكان ما ؟
هل وافقت التلميذة �أن تلعب مع زميلتها عندما طلبت منها
ذلك؟
الدرجة الكلية

املجموعة التجريبية
جمموع الرتب جمموع الرتب
Z
املوجبة
ال�سالبة
28
0.00
***-2.64
15
0.00
*-2.23
-1.34
12
3
21
0.00
*-2.44
-2.0
10
0.00
-1.0
7.5
2.0
31.5
4.5
*-2.12
-0.38
4
6
0.00
3
3
7

14

-0.82

6

15

-1.0

5

35

**-2.39

***دالة عند م�ستوى** 0.00 1دالة عند م�ستوى  * 0.0 1دالة عند م�ستوى 0.05

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي كان
�أف�ضل من �أدائها يف القيا�س القبلي حيث كان دا ًال عند م�ستوى ( )0.01يف الدرجة الكلية
لقائمة املهام املفاجئة ،الأمر الذي ي�شري �إىل فاعلية الربنامج يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الفرق يف بنود قائمة املهام املفاجئة من القيا�س القبلي �إىل القيا�س
البعدي قد تركز يف البنود الآتية وهي :هل واجهت التلميذة زميلتها؟ كان دا ًال عند م�ستوى
( ،)0.01هل نظرت �إىل عيني زميلتها؟ كان دا ًال عند م�ستوى ( ،)0.05هل كانت تعابري
وجه التلميذة مبت�سمة؟ كان دا ًال عند م�ستوى ( ،)0.01هل قدمت التلميذة نف�سها عند
احلاجة؟ كان دا ًال عند م�ستوى ( .)0.05وكان الفرق الدال ل�صالح القيا�س البعدي.
ثاني ًا :مت �إجراء مقارنة بني �أداء املجموعة التجريبية يف موقف القيا�س القبلي وموقف القيا�س
البعدي يف قائمة «تقدير املهارة» من خالل املجموع الكلي للدرجات علىالقائمة يف
املوقفني ،كمامت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة
وذلك من خالل تقدير �أدائهم على قائمة تقدير املهارة واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعة التجريبية يف
القيا�سني القبلي والبعدي يف قائمة تقدير املهارة
البنود
هل واجهت التلميذة زميلتها؟
هل نظرت �إىل عيني زميلتها؟
هل ا�ستخدمت نربة �صوت لطيفة؟
هل كانت تعابري وجهها مبت�سمة؟
هل كانت وقفة ج�سمها م�سرتخية؟
هل قالت ال�سالم عليكم؟
هل قدمت نف�سها لزميلتها؟
هل تكلمت مع زميلتها وقامت مبدحها؟
هل تكلمت مع زميلتها عدة مرات؟
هل طلبت من زميلتها �أن تقوم ب�أعمال معها �أو تذهب معها
�إىل مكان ما؟
هل وافقت التلميذة �أن تلعب مع زميلتها عندما طلبت منها
ذلك؟
هل بقيت على ات�صال مع زميلتها اجلديدة؟
الدرجة الكلية

القيا�س القبلي
املتو�سط االنحراف
املعياري
0.62
1.6
0.68
1.5
0.66
1.3
0.68
1.5
0.63
1.5
0.68
0.87
0.71
0.67
0.62
0.60
083
0.73

القيا�س البعدي
املتو�سط االنحراف
املعياري
0.35
1.86
0.43
1.76
0.00
2.00
0.31
1.90
0.00
2.00
0.25
1.93
0.61
1.80
0.67
1.63
0.49
1.63

0.20

041

1.50

0.68

1.2

089

1.93

0.37

0.33
12.1

048
2.77

1.66
21.6

0.66
3.30

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن متو�سط �أداء املجموعة التجريبية يف موقف القيا�س البعدي
�أعلى منه يف موقف القيا�س القبلي وللت�أكد من �أن هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية قمنا
بفح�ص الفروق بني الأداء القبلي والأداء البعدي للمجموعة التجريبية.
ويبني اجلدول ( )4جمموع الرتب ال�سالبة وجمموع الرتب املوجبة لتو�ضيح الفروق بني
درجات الأداء القبلي والأداء البعدي للمجموعة التجريبية.

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار ويلكوك�سن امل�ضبوط للفرق بني الأداء القبلي والأداء البعدي
للمجموعة التجريبية يف قائمة تقدير املهارة
البنود
هل واجهت التلميذة زميلتها؟
هل نظرت �إىل عيني زميلتها؟
هل ا�ستخدمت نربة �صوت لطيفة؟

املجموعة التجريبية
جمموع الرتب جمموع الرتب
Z
املوجبة
ال�سالبة
79
26
*-1.79
98.5
37.5
*-1.71
153
0.00
***-3.87

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()4
هل كانت تعابري وجهها مبت�سمة؟
هل كانت وقفة ج�سمها م�سرتخية؟
هل قالت ال�سالم عليكم؟
هل قدمت نف�سها لزميلتها عند احلاجة؟
هل تكلمت مع زميلتها وقامت مبدحها؟
هل تكلمت مع زميلتها عدة مرات؟
هل طلبت من زميلتها �أن تقوم ب�أعمال معها �أو تذهب معها اىل
مكان ما؟
هل وافقت التلميذة �أن تلعب مع زميلتها عندما طلبت منها ذلك؟
هل بقيت على �إت�صال مع زميلتها اجلديدة؟
الدرجة الكلية

Z
**-2.39
***-3.41
***-4.25
***-4.32
***-4.24
*** 3.63

6

345

***-4.44

10.5
0.00
0.00

109.5
276
465

***-2.92
***-4.42
***-4.78

***دالة عند م�ستوى** 0.00 1دالة عند م�ستوى * 0.0 1دالة عند م�ستوى 0.05

من املالحظ يف اجلدول رقم (� )4أن املجموعة التجريبية قد حققت نتائج جيدة حيث
ارتفع �أداء املجموعة التجريبية يف موقف القيا�س البعدي عنه يف موقف القيا�س القبلي ،وذلك
يف الدرجة الكلية لقائمة تقدير املهارة حيث  Zت�ساوي ( ،)4.78والذي يعني �أنها دالة عند
م�ستوى ( ،)0.001كما �أن الفروق يف بنود قائمة تقدير املهارة كانت ل�صالح القيا�س البعدي
حيث تراوحت مابني م�ستوى داللة (� )0.005إىل م�ستوى داللة ( .)0.001وبالنظر �إىل
اجلدول رقم ( )3يتبني �أن متو�سط �أداء املجموعة التجريبية يف موقف القيا�س القبلي كان
( )12.1بانحراف معياري (� ،)2.77أما يف موقف القيا�س البعدي فقد كان متو�سط �أداء
املجموعة التجريبية على جميع فقرات قائمة تقدير املهارة �أعلى منه يف موقف القيا�س القبلي
حيث كان ( )21.6بانحراف معياري ( )3.30الأمر الذي ي�شري �إىل فاعلية الربنامج يف
تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء� .أظهرت نتائج الفر�ض الأول النجاح الذي حققه الربنامج يف
موقف االختبار البعدي مقارنة مع نتائج االختبار القبلي لأداء التلميذات للمهارة ،ومع �أن
تلك النتائج قدمت ال�صورة الكلية لأداء املجموعة التجريبية للمهارة �إال �أنها مل تو�ضح التطور
الذي حدث �أثناء مراحل الربنامج وكيف �أن الفروق يف م�ستوى الأداء واردة يف هذه املراحل
بني التلميذات ،لذا �سيتم من خالل اجلدول رقم ( )5ا�ستعرا�ض تطور �أداء التلميذات خالل
مراحل تطبيق الربنامج (الوعي ،والتدريبات ،والتطبيق).
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البنود

املجموعة التجريبية
جمموع الرتب جمموع الرتب
املوجبة
ال�سالبة
68
10
91
0.00
359
19
276
0.00
253
0.00
293
32
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اجلدول رقم ()5
م�ستوى �أداء التلميذات ملهارة تكوين الأ�صدقاء خالل مراحل تطبيق الربنامج
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التلميذات

املراحل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مرحلة الوعي
%100
%100
%87,5
%100
%75
%87.5
%75
%100
%100
%75

مرحلة التدريبات
%83
%91
%91
%100
%75
%100
%83
%91
%91
%83

مرحلة التطبيق
%96
%96
%100
%100
%88
%100
%96
%100
%100
%88

وقد مت تطبيق القوائم اخلا�صة مبراحل الربنامج ،بهدف التعرف �إىل م�ستوى �أداء التلميذة
يف كل مرحلة من مراحل الربنامج ومعرفة مدى �إتقان التلميذة خلطوات املهارة التي مت
التدريب عليها ،مت حتويل درجات اختبار التلميذات يف جميع القوائم �إىل ن�سب مئوية كما
يو�ضح ذلك اجلدول رقم ( ،)5حيث تدل النتائج يف املرحلة الأوىل وهي مرحلة الوعي على
ا�ستيعاب التلميذات ملعنى مهارة تكوين الأ�صدقاء كما نالحظ �أن التلميذات (،4 ،3 ،2 ،1
 )9 ،8 ،6قد جتاوزن م�ستوى االتقان يف اختبار الوعي والذي ي�صل �إىل  %80كما �أن معظم
التلميذات حافظن على �أداء مرتفع يف مرحلتي التدريبات والتطبيق والتي تت�سم بالكثري من
التدريب على مواقف خا�صة باملهارة ت�ضمنت �أ�ساليب متنوعة كالتكرار والتلقني والتغذية
الراجعة ،فيما عدا التلميذات ( )10 ،7 ،5جند �أنهن ح�صلن على  %75التي ُت َع ُّد �أقل من
درجة االتقان ،وميكن تف�سري ذلك �إىل انخفا�ض م�ستوى �أداء التلميذات يف هذه املرحلة
�إىل حماولة التلميذات الإجابة ب�رسعة عن اختبار االختيار من متعدد �أو عدم �إدراك املعنى
ال�صحيح لل�س�ؤال ،لذا جند �أن االختيارات اخلاطئة ت�سببت يف انخفا�ض م�ستوى التلميذات
يف هذه املرحلة ،الأمر الذي دعا املدربة �إىل الرتكيز على تلك التلميذات يف مرحلتي التدريب
والتطبيق مما �أدى �إىل ارتفاع م�ستوى �أدائهن يف مرحلتي التدريب والتطبيق حيث �أظهرت
نتائج اجلدول رقم (� )5أن التلميذات الثالث حققن م�ستوى �أعلى من  %80يف مرحلة
التطبيق ،كما قدمت املدربة دعم ًا للتلميذتني ( )9 ،4والتي الحظت املدربة عليهما�أنهما
تتعلمان ب�رسعة وتفقدان بع�ض اخلطوات ب�رسعة ،وعلى الرغم من ذلك فقد حافظتا على
م�ستوى �أداء مرتفع يف جميع مراحل الربنامج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثاني ًا :عر�ض نتائج الفر�ض الثاين

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار ويلكوك�سون امل�ضبوط للفرق بني الأداء القبلي والأدءا
البعدي على ا�ستمارة املالحظة داخل ال�صف الدرا�سي
جمموع
الرتب
املوجبة

جمموع
الرتب
ال�سالبة

z

 -1ت�صافح
وجوههن.زميالتها موجهة ب�صرها 12.80
�إىل

2.57

15.30

2.45

36

0.0

*0.011

 -2تتحدث مع زميالتها يف ال�صف

18.20

1.93

21.10

4.33

33

3

*0.034

 -3تنادي زميالتها ب�أ�سمائهن

15.30

4.11

16.20

2.14

2

53

*0.009

 -4ت�ت�ع��اون م��ع زميالتها يف القيام
ب��الأع �م��ال امل�شرتكة مثل(:التلوين10.60 ،
والر�سم ،وتركيب املج�سمات الخ)

2.50

23.40

3.37

55

0.0

*0.005

14.90

2.13

23.80

4.61

55

0.0

*0.005

2.68

20.20

2.44

48.50

6.50

0.232

2.86

20.70

4.19

10.50 25.50

0.293

الفقرة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

االنحراف
املعياري

القيا�س القبلي

القيا�س البعدي

املجموعة التجريبية

 -5تبت�سم لزميالتها الالئي تعرفهن
ً
 -6ت�ستخدم كلمات
آخرينمثل �شكرا عند 16.10
طلب �شيء من ال
 -7تعتذر
املعلمةمنذلكزميالتها عندما تطلب 19.30
منها
 -8تطلب
م�ساعدة زميالتها عندما 15.20
تقع يف م�شكلة
 -9تظهر م�شاعر احل��ب والتقدير
لزميالتها مثل (:التقبيل ،واحل�ضن13.0 ،
.الخ)

3.01

18.10

3.17

0.0

45

*0.007

1.63

21.0

3.71

55

0.0

*0.005

***دالة عند م�ستوى** 0.00 1دالة عند م�ستوى * 0.0 1دالة عند م�ستوى 0.05
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ن�ص هذا الفر�ض على �أنه :ي�ؤدي التدريب على مهارة تكوين الأ�صدقاء �إىل تنمية التفاعل
االجتماعي لدى �أفراد املجموعة التجريبية من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.
للتحقق من �صحة الفر�ض ال�سابق مت �إجراء التحليالت الإح�صائية الآتية:
�إجراء مقارنة بني �أداء املجموعة التجريبية يف موقف القيا�س القبلي وموقف القيا�س البعدي
على بعدي اال�ستمارة وهما( :البعد الأول :التفاعل االجتماعي الذي يحدث بني التلميذات
املعاقات ذهني ًا داخل ال�صف الدرا�سي ،والبعد الثاين :التفاعل االجتماعي الذي يحدث بني
التلميذات املعاقات ذهني ًا خارج ال�صف الدرا�سي) حيث مت ا�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية
يف القيا�س القبلي والبعدي لكل بند على حدة ،وملعرفة الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي مت
ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون امل�ضبوط واجلدوالن رقم ( )6و( )7يو�ضحان ذلك.
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يو�ضح اجلدول رقم (� )6أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سطات واالنحرافات
املعيارية ب�شكل عام بني القيا�سني القبلي والبعدي ،حيث �أظهرت نتائج اختبار ويلكوك�سون
�أن جميع بنود البعد الأول كانت دال ًة �إح�صائي ًا ل�صالح القيا�س البعدي ماعدا البند ال�ساد�س
«ت�ستخدم كلمات مثل �شكراً عند طلب �شيء من الآخرين والبند ال�سابع تعتذر من زميالتها
عندما تطلب منها املعلمة ذلك» فمن خالل مالحظة الفروق بني املتو�سط واالنحراف املعياري
يف موقف القيا�س القبلي وموقف القيا�س البعدي لكال البندين جند �أن متو�سط �أداء املجموعة
التجريبية يف القيا�س القبلي للبند ال�ساد�س كان ( )16.10بانحراف معياري (� )2.68أما يف
القيا�س البعدي فقد �أبدت املجموعة التجريبية حت�سن ًا ملحوظ ًا �إال �أن Zمل تكن دالة حيث كان
متو�سط �أداء املجموعة التجريبية ( )20.20بانحراف معياري ( ، )2.44وكذلك الأمر يف
البند ال�سابع حيث كان متو�سط �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي ( )19.30بانحراف
معياري (� )2.86أما يف القيا�س البعدي فقد �أبدت املجموعة التجريبية حت�سن ًا ملحوظ ًا �إال
�أن Zمل تكن دال ًة �إح�صائي ًا حيث كان متو�سط �أداء املجموعة التجريبية ( )20.70بانحراف
معياري ( ، )4.19الأمر الذي ي�شري �إىل عدم ت�أثر ٍّ
كل من البندين بالربنامج التدريبي .وميكن
تف�سري ذلك ب�أن بع�ض املهارات ال تكاد توجد عند ه�ؤالء التلميذات و�إن كانت موجودة
فهي حتتاج �إىل تنمية ،حيث �إنَّ ه�ؤالء الفئة من التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية يحتجن �إىل
برامج مكثفة يف املهارات االجتماعية التي يعانون من ق�صور فيها كمهارة االعتذار وقول
�شكراً ومهارة التعبري عن الذات .ولذلك جند بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة القحطاين
( ،)2000هدفت �إىل تنمية هاتني املهارتني ،قول (�شكراً) واالعتذار ،من خالل برنامج
تدريبي مكثف ملدة �ستة �أ�سابيع درا�سية.
كذلك من اجلدير بالذكر �أن البنود «ت�صافح زميالتها موجهة ب�رصها �إىل وجوههن»،
«تتحدث مع زميالتها يف ال�صف»« ،تنادي زميالتها ب�أ�سمائهن» ،تتعاون مع زميالتها يف
القيام بالأعمال امل�شرتكة مثل( :التلوين ،والر�سم ،وتركيب املج�سمات ،الخ) ،كانت دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى (� .)0.05أي�ض ًا من خالل مالحظة املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
جند �أن �أداء التلميذات يف موقف القيا�س البعدي لبنود البعد الأول للتفاعل االجتماعي داخل
ال�صف الدرا�سي �أعلى منه يف موقف القيا�س القبلي الأمر الذي ي�ؤكد �أثر برنامج مهارة تكوين
الأ�صدقاء يف حت�سني التفاعل االجتماعي بني التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.
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اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ويلكوك�سون امل�ضبوط للفرق بني الأداء القبلي والأداء
البعدي على ا�ستمارة املالحظة خارج ال�صف الدرا�سي
املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

االنحراف
املعياري

جمموع الرتب
املوجبة

جمموع الرتب
ال�سالبة

z

الفقرة

0.42

0.0

55.0

*0.005

2.54

55.0

0.0

*0.005

2.84

40.50

4.50

*0.033

2.66

55.0

0.0

*0.005

3.79

47.50

7.50

**0.041

 -1جتل�س مع زميالتها �أثناء تناول الوجبة
 -2تتجنب �أي �شكل من �أ�شكال التفاعل االجتماعي
مع الأخريات ك�أن تغ�ضب وجتري بعيد ًا عندما 10.70 4.38 18.10
يقرتب منها �شخ�ص ال تعرفه
17.10 2.27 13.60
 -3ت�شجع فريقها �أثناء اللعب التناف�سي
حتب
من
 -4تقدم نف�سها لزميالتها اجل��دد �أو
17.30 2.83 10.50
مرافقتها
 -5مت�سك ي��د زميلتها �أث �ن��اء امل���ش��ي يف فناء 20.20 1.82 17.70
املدر�سة
 -6ت �� �ش��ارك زم�ي�لات�ه��ا �أث��ن��اء ال�ل�ع��ب يف فناء 17.90 3.01 15.20
املدر�سة
17.70 4.11 15.30
 -7تثني على زميلتها عندما تقدم لها م�ساعدة
 -8ت�صفق وتغني يف احلفالت املدر�سية و�أعياد 18.0 2.68 16.10
امليالد
 -9ت �ل �ت��زم ب � � ��أدب احل ��دي ��ث م ��ع رفيقاتها
مثال(ً:تتحدث معهن ب�صوت م�سموع ،تن�صت 20.40 1.63 13.0
�إليهن وال تقاطعهن ،تقف وقفة �صحيحة،الخ)
***دالة عند م�ستوى** 0.00 1دالة عند م�ستوى * 0.0 1دالة عند م�ستوى 0.05
19.30

2.86

21.20

املجموعة التجريبية

3.28

28.0

0.0

2.11

13.50

41.50

*0.017
0.153

3.19

24.0

0.0

*0.005

2.17

55.0

0.0

*0.005

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سطات بني القيا�سني
القبلي والبعدي ،حيث كان املتو�سط يف القيا�س البعدي �أعلى منه يف القيا�س القبلي ماعدا
البند رقم ( )2تتجنب �أي �شكل من �أ�شكال التفاعل االجتماعي مع الأخريات ك�أن تغ�ضب
وجتري بعيداً عندما يقرتب منها �شخ�ص ال تعرفه ،حيث انخف�ض متو�سط �أداء التلميذات يف
القيا�س البعدي عنه يف القيا�س القبلي وهذا �أمر �إيجابي حيث كان متو�سط �أداء التلميذات
يف القيا�س البعدي للبند الثاين ( )10.70بانحراف معياري (� ،)2.54أما يف القيا�س القبلي
فقد كان متو�سط �أداء التلميذات ( )18.10بانحراف معياري ( ,)4.38هذا يدل على
انخفا�ض �سلوك جتنب الأ�شخا�ص الغرباء لدى التلميذات املعاقات ذهنيا بعد تطبيق الربنامج
يف �أثناء املالحظة البعدية ،هذا ويرجع ذلك لت�أثري الربنامج ،حيث كانت  Zدالة �إح�صائيا عند
م�ستوى ) .(0.05كما يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف
املتو�سطات جلميع البنود حيث كانت دالة عند م�ستوى) (0.05ما عدا البند رقم (“ )7تثني
على زميلتها عندما تقدم لها م�ساعدة” فقد كانت  Zغري دالة �إح�صائي ًا �إال �أن هناك حت�سن ًا
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القيا�س القبلي

القيا�س البعدي

185

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء

186

د .مرمي ال�شرياوي� ،أ .د .فتحي عبدالرحيم� ،أ .نهى النجار

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

ملحوظ ًا يف �أداء املجموعة التجريبية الذي كان ل�صالح القيا�س البعدي ،كما يت�ضح ذلك من
اجلدول رقم ( .)7وميكن اال�ستنتاج ب�أن التدريب على برنامج مهارة تكوين الأ�صدقاء �ساعد
يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى �أفراد عينة الدرا�سة خارج ال�صف الدرا�سي ،وهذا ما ي�ؤكد
النتيجة التي حققتها التلميذات على البند ال�ساد�س يف البعد الأول للتفاعل االجتماعي بني
التلميذات داخل ال�صف «ت�ستخدم كلمات مثل �شكراً عند طلب �شيء من الأخريات» حيث
كان متو�سط �أداء التلميذات غري دال �إح�صائي ًا ،الأمر الذي ي�شري �إىل �أن التلميذات من ذوات
الإعاقة الذهنية الب�سيطة يعانني من نق�ص يف بع�ض املهارات االجتماعية كمهارة االعتذار
والثناء على الآخرين التي تتطلب �إعداد برامج خا�صة يف املهارات االجتماعية تتالءم مع
حاجات التلميذات ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.

مناق�شة النتائج وتف�سريها
مناق�شة وتف�سري نتائج الفر�ض الأول

�أظهرت نتائج الفر�ض الأول �أن هناك فروق ًا ذات داللة اح�صائية يف مهارة تكوين الأ�صدقاء
لدى �أفراد املجموعة التجريبية بني متو�سط درجات القيا�س القبلي والبعدي والذي ظهر
ل�صالح القيا�س البعدي .كما �أظهرت النتائج انخفا�ض م�ستوى �أداء املجموعة التجريبية على
املهارة قبل تطبيق الربنامج ،حيث بلغ متو�سط �أداء املجموعة التجريبية على مهارة تكوين
الأ�صدقاء يف القيا�س القبلي لقائمة املهام املفاجئة ( )15.6املو�ضح يف اجلدول رقم ()3
وعلى قائمة تقدير املهارة ( )12.1املو�ضح يف اجلدول رقم ( .)3و ُيف�رس امل�ستوى املنخف�ض
الذي حققته املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي ب�أنه �أمر طبيعي ،ملا تعانيه هذه الفئة من
ق�صور يف املهارات االجتماعية التي تعد خا�صية يتميز بها الأفراد من ذوي الإعاقة الذهنية
الب�سيطة،حيث تعك�س هذه النتيجة �أثر الإعاقة الذهنية على م�ستوى املهارات االجتماعية،
كما ي�ؤكد على ذلك تعريف اجلمعية الأمريكية للإعاقة الذهنية ( )2002والذي ين�ص على
وجود ق�صور وا�ضح لدى هذه الفئة يف املهارات املفاهيمية واالجتماعية والتكيفية العملية
وين�ش�أ قبل �سن �18سنة .وقد تو�صل العديد من الباحثني �إىل نتائج مفادها �أن عدداً كبرياً من
ذوي الإعاقة الذهنية لديهم �صعوبة يف التفاعل االجتماعي و�إقامة عالقات اجتماعية ب�شكل
�سل�س مع الآخرين وميكن �أن يتفق ذلك مع ر�أي جيل�سون ( (Gillson, 2000من �أن الأطفال
املعاقني ذهني ًا يعانون من نق�ص وا�ضح يف مهاراتهم االجتماعية مما ي�ؤثر�سلب ًا على تفاعلهم
االجتماعي وم�شاركتهم االجتماعية �إىل جانب ا�ستجاباتهم االجتماعية وا�ستخدام اللغة
املقبولة اجتماعي ًا ،كذلك فهم ال يهتمون بتكوين عالقات اجتماعية مع الآخرين بل �إنهم
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ي�ؤثرون االن�سحاب من املواقف والتفاعالت االجتماعية .ولعل عوامل �أخرى �أي�ض ًا �أ�سهمت
يف ذلك الق�صور مثل :عدم وجود التدريب املوجه واملق�صود يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء
داخل املدر�سة على الرغم من �أهميتها ،لذا كان من املهم يف هذا املجال الت�أكيد على �أهمية
التدريب املوجه يف تنمية املهارات املختلفة لدى الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية كما بينت
ذلك درا�سة �أمني ( .)1998ونرى �أن تعلم مثل هذه املهارة وتنميتها لدى الأفراد من ذوي
الإعاقة الذهنية الب�سيطة ي�سهم ب�شكل كبري يف جت�سيد مهارات �أخرى لدى التلميذة كمهارة
احلوار واملحادثة ،والعمل التعاوين ،ومهارة حل امل�شكالت .وقد �أو�ضح ذلك �شوماكر يف
كتاب املهارة امللحق بالربنامج )� (Schumaker, 1988أنه عندما يكون لك �أ�صدقاء ف�إن
لديك �أنا�س ًا يتحدثون معك ويقومون بالأعمال معك فلن تكون وحيداً و�سوف ت�ستمتع
باجللو�س معهم ،كما �أن هناك �سبب ًا �آخر لتكوين الأ�صدقاء هو �أنه �سوف يكون لديك �أنا�س
تعتمد عليهم عندما تقع يف م�شكلة .وي�ؤيد ذلك (هارون )2000 ،يف �أن الكثري من ذوي
الإعاقة الذهنية الب�سيطة يطلب امل�ساعدة والعون من املعلم �أو من �أقرانه وذلك لعدم ثقتهم
يف قدراتهم الذاتية فهم يعولون بكرثة على الآخرين حلل م�شكالتهم .ولقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة احلالية تقدم ًا ملحوظ ًا يف �أداء التلميذات على مهارة تكوين الأ�صدقاء بعد تطبيق
الربنامج وخا�صة على قائمة املهام املفاجئة فعلى الرغم من مفاج�أة املوقف على التلميذة �إال
�أنها �أح�سنت الأداء يف القيا�س البعدي ،حيث �أظهرت نتائج اختبار ويلكوك�سون امل�ضبوط
للفرق بني الآداء القبلي والأداء البعدي للمجموعة التجريبية يف قائمة املهام املفاجئة =Z
� 2.39أي عند م�ستوى داللة (� )0.01أما �أداء التلميذات على قائمة تقدير املهارة فقد
كانت  4.78 =Zالذي ي�شري �إىل م�ستوى داللة ( ،)0.001الأمر الذي يبني فاعلية الربنامج
يف تنمية مهارة تكوين الأ�صدقاء .وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع ماتو�صلت �إليه الدرا�سات
ال�سابقة التي ت�شري�إىل �أهمية تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية على بع�ض املهارات
االجتماعية التي يعانون من ق�صور فيها با�ستخدام الربامج التعليمية �أو العالجية ب�شكل عام،
والتي �إذا ما مت تخطيطها وتنفيذها بطريقة تراعي خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة من التالميذ،
ف�إنها �ستنه�ض مب�ستوى هذه الفئة ،وتك�سبهم املهارات االجتماعية الالزمة خا�صة الأطفال
من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة  .و هوما �أكدت عليه الدرا�سة احلالية بعد النتيجة الإيجابية
يف اكت�ساب املجموعة التجريبية ملهارة تكوين الأ�صدقاء بالإ�ضافة �إىل ما �أثبتته درا�سة �أمني
( ،)1998والقحطاين ( )2000و�شا�ش ( ,)2002و( ،(Davidson,et al., 1994و
(.)McMahon et al., 1996
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وميكن تف�سري النتيجة التي حققتها املجموعة التجريبية على مهارة تكوين الأ�صدقاء بالآتي:
�أو ًال :الأ�سلوب املنهجي الذي مت من خالله ت�صميم خطة زمنية تتالءم مع طبيعة الربنامج،
حيث يوجد كتاب خا�ص باملهارة يقدم تعريف ًا وا�ضح ًا ومب�سط ًا ملعنى املهارة و�أ�ساليب ت�أديتها
وقواعد تطبيقها ،كمايت�ضمن �رضوريات اجل�سم املنا�سبة �أثناء التطبيق (وقفة اجل�سم ،وتعابري
الوجه ،ونربة ال�صوت ،ونظرة العني) وقد ركز الربنامج على مرحلتي التدريب والتطبيق،
حيث يتم تلقني التلميذة وتقدمي التغذية الراجعة لها يف هذه املرحلة� ،أما املرحلة الثانية فيتم
اعتماد التلميذة على نف�سها يف تطبيق ماتعلمته �أثناء جل�سات الربنامج.
ثاني ًا :الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها يف تطبيق الربنامج لها دور بارز يف ترغيب التلميذات
عينة الدرا�سة الكت�ساب مهارة تكوين الأ�صدقاء ،حيث �إنَّ كثرياً من الدرا�سات حثت على
ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة يف تدري�س املعاقني ذهني ًا بحيث تختلف عن �أ�ساليب تدري�س
الأطفال العاديني ،لذا يتعني �أن ن�ستخدم خمتلف الأ�ساليب والإ�سرتاتيجيات التي من خاللها
يكت�سب تلك املهارات والكفايات االجتماعية املالئمة كما بني ذلكHeneley, Ramse( ،
 .)& Algozzine, 2002لذا فقد مت االعتماد على ا�ستخدام �أ�ساليب متعددة لتنمية مهارة
تكوين الأ�صدقاء �أثناء تطبيق الربنامج مثل( :النمذجة ،ولعب الأدوار ،والأ�سلوب الق�ص�صي،
وا�ستخدام �أ�سلوب التلقني والتعزيز) وهذه الأ�ساليب �أيدها كثري من العلماء الرتبويني يف
جمال الإعاقـة الذهنية ونادوا با�ستخدامها لتدريب الأطفال املعاقني ذهني ًا �إعاقة ب�سيطة ،فقد
اعترب اخلطيب (� )1993أ�سلوب النمذجة من �أكرث الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تنمية املهارات
االجتماعية و�أكرثها فاعلية ،كما نادى ال�شناوي ( )1997بتطبيق النمذجة احلية املبا�رشة
�أو من خالل النمذجة امل�صورة �أي امل�شاركة والتي ت�سمى �أحيان ًا متثيل الأدوار ،و�أيد ذلك
درا�سة (� .)Mcmahon et al.1996( (Davidson et al., 1994أمني ( ،)1998القحطاين
( ،)2000و�شا�ش ( ,)2002وال�سليماين ( .)2003كما ميكن �أن ترجع هذه النتيجة �إىل
طبيعة الربنامج امل�ستخدم يف انتقاء املهارة املنا�سبة لتنميتها لهذه الفئة وحماولة التعامل مع
التلميذات من خالل �إ�شاعة روح احلوار واملحادثة ،وتوفري بع�ض الق�ص�ص الهادفة حيث بينت
العبدالغفور (� )1995أن الألعاب الرتبوية املوجهة والق�ص�ص الهادفة و�صور ال�شخ�صيات
املحببة للأطفال ميكن �أن ت�ستخدم ب�شكل فعال يف تعليمهم� .إىل جانب التنويع يف الأن�شطة
فهناك �أي�ض ًا التغيري يف نظام اجللو�س للتلميذات �أثناء تطبيق الربنامج� ،أي �إنه عندما تلتف
التلميذات حول املدربة على �شكل حلقة على الأر�ض ف�إن هذا يجعلهن قريبات منها �أكرث،
في�سهل عر�ض الق�ص�ص امل�صورة وممار�سة الألعاب الرتفيهية ،وقد كان ذلك ملمو�س ًا �أثناء تطبيق
الربنامج من خالل تعامل التلميذات وجتاوبهن �أثناء اجلل�سات ،وقد انعك�س ذلك يف نهاية
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مناق�شة نتائج الفر�ض الثاين وتف�سريها

�إن الهدف الأ�سا�سي من هذه الدرا�سة هو تنمية التفاعل االجتماعي بني التلميذات املدجمات
من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة داخل ال�صف الدرا�سي وخارجه ،ولتحقيق هذا الهدف
مت تطبيق برنامج مهارة تكوين الأ�صدقاء لتح�سني م�ستوى التفاعل االجتماعي بني التلميذات
املدجمات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة.
وقد �أظهرت نتائج الفر�ض الثاين ب�شكل جممل �أن �أداء املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي
�أثناء مالحظة تكرار ال�سلوك قد حت�سن ب�شكل ملحوظ عن �أدائهن يف موقف القيا�س القبلي،
كما �أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا ذات داللة اح�صائية يف املتو�سطات بني القيا�سني القبلي
والبعدي التي كانت ل�صالح القيا�س البعدي .ولتحليل النتائج ب�شيء من التف�صيل ،نالحظ �أن
�أغلب البنود التي �أظهرت املجموعة التجريبية فيها حت�سن ًا ملحوظ ًا ،كان راجع ًا �إىل التدريب
املكثف الذي تلقته التلميذات عينة الدرا�سة �أثناء التطبيق على الربنامج ،حيث مت الرتكيز �أثناء
التدريب على الأ�سا�سيات التي ت�ستلزم حتقيق املهارة وهي :ابت�سامة التلميذة ووقفتها و�إلقاء
التحية على الأطفال الآخرين ،ونربة ال�صوت ،والقدرة على التعبري عن امل�شاعر ،وتوجيه
الأ�سئلة ،واال�ستماع وامل�شاركة ،و�أخرياً امل�ساعدة ولعب الأدوار ،والتي يعتربها وي�ست وود
(� )West wood, 1993أ�سا�سيات مهمة خللق تفاعل اجتماعي ناجح �إذا ما ت�ضمنت �أي
مهارة اجتماعية.
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الربنامج على مدى منو مهارة تكوين الأ�صدقاء التي ا�ستهدفها الربنامج امل�ستخدم� .إ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن العمل اجلماعي وتفاعل التلميذات مع بع�ضهن البع�ض �أثناء جل�سات الربنامج ،كان
عام ً
ال م�ساعداً يف جناح الربنامج ،حيث �إنه من خالل العمل اجلماعي ا�ستطاعت التلميذات
تطبيق املهارة التي مت التدريب عليها .ويتفق ذلك مع درا�سة (Putnam Rynders, Johnson
Davidson.( ,)Smith,1991( ،)Nabuzoka & Roning, 1997( ،)& Johnson,1989
 .)et al., 1994و�أخرياً ،ف�إننا مل نغفل عن تعزيز التلميذات عند حماولتهن تكوين �صداقة
جديدة من خالل االتفاق مع �إدارة املدر�سة على دعم التلميذات املعاقات ذهني ًا �أثناء
الطابور ال�صباحي وتقدمي امل�ساندة االجتماعية لهن ،والإ�شادة بهن والتنويع يف تعزيزهن
مادي ًا ومعنوي ًا ،مما جعلهن مناذج جيدة� ،أثرت ب�شكل ف ّعال يف ت�شجيع بقية التلميذات على
حماكاتهن وتقليدهن ،كما غر�س فيهن حب ال�صداقة واحرتام العمل مع اجلماعة ،والبعد عن
االنطواء .كما �أكد على ذلك درا�سة ).(Davidson.et al., 1994
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حيث �أكدت الدرا�سات احلديثة �أن التدريب على املهارات االجتماعية لذوي الإعاقة
الذهنية يعد �أمراً مهم ًا مل�ساعدة هذه الفئة على التفاعل ب�صورة �أكرث �إيجابية ومعاونتهم على
�أن يكونوا مو�ضع تقبل �أف�ضل من جانب رفاقهم غري املعاقني (ال�سيد عبد الرحيم)1985 ،
ويتفق ذلك مع ر�أي �سميث ( )Smith, Finn & Dowdy, 1993الذي يرى �أن التدريب
على املهارات االجتماعية ي�ؤثر يف حت�سني مهارات العالقات بني الزمالء والقبول االجتماعي
للأطفال املعاقني عقلي ًا .كما كان من املالحظ �أثناء فرتة التطبيق �أن ه�ؤالء التلميذات ي�شعرن
باالنتماء �إىل نف�س جماعة �صفهن وجتنب االحتكاك ب�أقرانهن العاديات يف املدر�سة نف�سها،
واملثال االتي من الواقع �أثناء تطبيق الربنامج مع ه�ؤالء التلميذات حيث �أن �إحدى التلميذات
التي كانت تنتمي لنف�س ال�صف «�صف الدمج» قد مت لها الدمج مع �أقرانها من التلميذات
العاديات يف ال�صف الثالث االبتدائي� ،إال �أنها �أثناء الف�سحة كانت تف�ضل اجللو�س مع جماعتها
الذين ي�صنفون من نف�س فئتها على �أقرانها من التلميذات العاديات على الرغم من �أنها تق�ضي
الوقت الأطول يف التعليم معهن.
ومبا �أن التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة يعانني ب�شكل عام من ق�صور وا�ضح
يف املهارات االجتماعية التي ت�ؤثر �سلب ًا على تفاعالتهن االجتماعية وم�شاركتهن للآخرين
حيث تنق�صهم اللغة املقبولة اجتماعي ًا والتي لها �أثر كبري يف عملية التفاعل االجتماعي بينهن
وبني �أقرانهن من التلميذات العاديات لذا مت الرتكيز من خالل جل�سات برنامج مهارة تكوين
الأ�صدقاء �إىل حت�سني اجتاهات التلميذات نحو زميالتهن والعك�س ،وذلك من خالل معرفة
اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني كل تلميذة والأخرى حتى ميكن لكل منهما مالزمة الأخرى وتكوين
�صداقة معها ،لأن اال�شرتاك يف ال�صفات واخل�صائ�ص بني اثنني �أو �أكرث ي�ؤدي �إىل وجود تفاعل
بينهما� ،أو عن طريق �إ�رشاكهن يف �أن�شطة جماعية كاللعب �أو �أي عمل جماعي .هذا يتفق مع
ما �سبق �أن تو�صلت له درا�سة ).(Catherine & John 1986
كان من املالحظ �أثناء تطبيق ا�ستمارة املالحظة وت�سجيل تكرارات ال�سلوك �أن التلميذات
من ذوات الإعاقة الذهنية الب�سيطة غالب ًا ماتتجننب �أي �شكل من �أ�شكال التفاعل االجتماعي
ك�أن تغ�ضب وجتري بعيداً عندما تقرتب منها �إحدى زميالتها اجلدد داخل ال�صف �أو خارجه،
فهم قد يظهرون غرابة للأ�شخا�ص الذين مل ي�ألفوا �أ�شكالهم ،كما ميكن �أن تظهرعليهم بع�ض
�أمناط ال�سلوك العدواين كال�رضب �أو اجلري بعيداً عن زميلتها عندما حتاول التقرب منها،
�أو ت�صدر بع�ض الأ�صوات الغريبة التي تنفر زميلتها منها .ويتفق ذلك مع ر�أي جيل�سون
) (Gillson, 2000من �أن الأطفال املعاقني ذهني ًا ال يهتمون بتكوين العالقات االجتماعية
مع الآخرين بل �إنهم يف كثري من الأحيان ي�ؤثرون االن�سحاب من املواقف والتفاعالت
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االجتماعية .كما يتفق ذلك مع درا�سة كنج�سلي و�آخرون & (Kingsley, Viggiano
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) Tout, 1981من �أن الأطفال املعاقني ذهني ًا يختلفون عن �أقرانهم يف ال�صفوف العادية فيما
يتعلق بال�صداقة ،حيث �إنهم مييلون للتمحور حول الذات �أكرث من �أقرانهم العاديني.
لذا مت الرتكيز �أثناء جل�سات الربنامج على تدريب التلميذات على تقدمي �أنف�سهن لزميالتهن
اجلدد داخل ال�صف ،وتعريف كل تلميذة بنف�سها ،و�صفها واملدر�سة التي تنتمي �إليها واحلي
الذي ت�سكن فيه ،مما �أ�شاع بني التلميذات روح احلوار ،كما مت توجيه �س�ؤالٍ لكل تلميذة هل
لديك �صديقات داخل املدر�سة �أو خارجها �أو من �أحد اجلريان ،ثم �س�ؤالهن على انفراد �أي
تلميذة تختارين �أن تكون �صديقة لك ت�شاركك اللعب وت�ساعدك يف حل الواجبات �أو عند
وقوعك يف م�شكلة ،الأمر الذي انعك�س على نتيجة املالحظة يف القيا�س البعدي كما ي�ؤكد
على ذلك درا�سة بوتنام و�آخرون ( )Putnam et al., 1989الذي �أ�شارت نتائج درا�سته �إىل
�أنه بالإمكان �أن حتدث زيادة يف التفاعالت االجتماعية بني الأطفال املعاقني ذهني ًا والعاديني
يف حال �إعطاء �إر�شادات خا�صة مبهارة التعاون (العمل التعاوين) كما ميكن �أن حتقق انخفا�ض ًا
يف ظهور ال�سلوكيات غري املرغوبة لدى هذه الفئة.
ويف نهاية الربنامج مت �إعداد بطاقات دعوة لإقامة حفلة داخل ال�صف لأفراد عينة الدرا�سة
لدعوة من ترغب ح�ضوراحلفل معها �سوا ًء من زميالتها داخل ال�صف �أوخارجه ،حيث
مت �إبالغ مديرة املدر�سة عن هذه احلفلة كما مت تعاون معلمات ال�صفوف الدنيا بال�سماح
لتلميذات �صفوفهن بح�ضور احلفلة .وقد كان ذلك عام ً
ال م�ساعداً يف ارتفاع متو�سط تكرار
ال�سلوك يف القيا�س البعدي للبند رقم (“ )8ت�صفق وتغني يف احلفالت املدر�سية و�أعياد امليالد”
والذي كان دا ً
ال عند م�ستوى ( .)0.05وتتفق نتائج الدرا�سة مع ر�أي ريدك (Riddoc,
 )1982يف �أن معظم الأطفال املعاقني ذهني ًا لي�س لديهم مهارات اللعب االجتماعية مع
الأطفال الآخرين� ،أي �إن بع�ض الأطفال ي�ستغرقون وقت ًا طوي ً
ال حتى يختلطوا بالآخرين،
ولكن عدم اختالطهم لي�س نتيجة خجلهم �إمنا ب�سبب افتقارهم للمهارات الأ�سا�سية التي
متنعهم من ا�ستغاللها واال�ستمتاع باللعب مع �أقرانهم ،لذا مت الرتكيز �أثناء جل�سات الربنامج
على الألعاب اجلماعية ،وتوفري بع�ض الألعاب التي يفرت�ض �أن ي�شرتك فيها �أكرث من تلميذة
للقيام بها ،وخلق جو من التناف�س والتفاعل �أثناء اللعب ،مما �أثر �إيجاب ًا على نتائج املالحظة
يف البند ال�ساد�س للتفاعل االجتماعي «ت�شارك زميالتها �أثناء اللعب يف فناء املدر�سة»� ،أثناء
القيا�س البعدي حيث كان دا ًال اح�صائي ًا وهذا ماي�ؤكد على �أثر الربنامج يف حت�سني م�ستوى
التفاعل االجتماعي بني التلميذات من ذوات الإعاقة الذهنية.
وخال�صة القول �إنه على �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أنه ميكن
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للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة اكت�ساب مهارات اجتماعية خمتلفة ولكنها الميكن
�أن تظهر ب�صورة وا�ضحة يف فرتة حمددة وخا�صة مع هذه الفئة من الأطفال ،كما �أن مهارة
تكوين الأ�صدقاء حتتاج لوقت �أطول حتى تنطبع كمهارة و�سلوك اجتماعي على التلميذات،
ومبا �أن التح�سن يف التفاعل االجتماعي لدى ه�ؤالء الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية الميكن
�أن يكون تلقائي ًا مامل يتم اال�ستعانة بربامج لتدريب الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية على تقبل
ذويهم حيث �إ َّنه لي�س بال�رضوري �أن يرتتب على وجود الأطفال العاديني مع الأطفال املعاقني
ذهني ًا زيادة يف التفاعل االجتماعي ،لذا ف�إن تقييم م�ستوى التفاعل االجتماعي لدى هذه
الفئة با�ستخدام �أ�سلوب املالحظة �أوغريه يعد �أمراً �رضوري ًا لكوننا من خالله ن�ستطيع �أن نحدد
نوع الق�صور �أو النق�ص يف املهارات االجتماعية التي يعاين منها الطفل .لأن ا�ستجابة الطفل
للمهارة وتعميمها يف حياته ميكن �أن يحرز حت�سن ًا يف �أدائه للعديد من املواقف االجتماعية
املختلفة وخا�صة يف التفاعل مع الآخرين بطريقة �سليمة �سوا ًء كان ذلك يف املدر�سة �أو يف
املنزل �أو يف العمل.

اخلامتة والتو�صيات

متثل املهارات االجتماعية �إحدى الأ�س�س املهمة للتفاعل االجتماعي مع الأقران واملعلمني،
حيث يتطلب التفاعل االجتماعي مهارات اجتماعية ت�أخذ طابع امل�شاركة بني �شخ�صني �أو
�أكرث ،لذا ف�إن جهود الدرا�سات احلديثة عمدت �إىل تدري�س التفاعل االجتماعي يف املواقف
الطبيعية كاملنزل واملدر�سة .ومبا �أن املدر�سة تعترب�أحد الركائز الأ�سا�سية يف تربية وتعليم الطفل
بعد الأ�رسة فهي ت�سهم بدورها كم�ؤ�س�سة تربوية يف بناء ال�سلوك االجتماعي ،فتعمل على
�إك�ساب الأطفال القدرة على فهم العالقات االجتماعية ال�سليمة وممار�ستها ،وتنمية روح
ال�صداقة والتعاون ،مما ينعك�س على حت�سن التفاعل والتوا�صل االجتماعي فيما بينهم والذي
ي�ساعدهم على حل الكثري من م�شكالتهم.
والأمر الذي يجب �أن ال نغفله هو �أن الأطفال املعاقني ذهني ًا يختلفون عن �أقرانهم العاديني
يف النواحي اجل�سمية والعقلية واالجتماعية ،فالطفل املعاق ذهني ًا لديه القابلية للتعلم والتدريب
ولكن بدرجة �أبط أ� من الطفل العادي ،لذلك ف�إن �أ�ساليب تعليمهم وت�أهيلهم تختلف كم ًا
وكيف ًا عن �أ�ساليب وبرامج تعليم الطفل العادي ،لذا يتعني على الدار�سني يف جمال الإعاقة
الذهنية ا�ستخدام خمتلف الأ�ساليب والإ�سرتاتيجيات التي من خاللها يكت�سب ه�ؤالء الأطفال
املهارات والكفايات االجتماعية املالئمة.
� −إعداد برامج لتدريب الأطفال املعاقني ذهني ًا على العمل اجلماعي التعاوين ،وذلك با�ستخدام
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية حمو�سبة متعددة
الو�سائط يف تنمية التفكري الإبداعي لدى طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي .مت ب�شكل ق�صدي
اختيار ثالث �شعب لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف �إحدى املدار�س اخلا�صة يف الأردن �ضمت
( )73للم�شاركة يف الدرا�سة .ومت تعيني �شعبتني كمجموعتني جتريبيتني و�شعبة ثالثة
كمجموعة �ضابطة ،در�ست املجموعة التجريبية الأوىل حمتوى من مادة العلوم وقامت ببناء
برجمية حمو�سبة لهذا املحتوى ،وال�شعبة التجريبية الثانية در�ست املحتوى نف�سه مب�ساعدة
برجمية حمو�سبة جاهزة� ،أما املجموعة ال�ضابطة فقد در�ست املحتوى نف�سه بالطريقة
االعتيادية .مت بناء اختبار لقيا�س ثالثة من مكونات التفكري الإبداعي (الطالقة ،واملرونة،
والأ�صالة) ومت تقدميه للمجموعات الثالث بعد التحقق من �صدقه وثباته .و�أظهرت النتائج
تفوق املجموعتني التجريبيتني على املجموعة ال�ضابطة يف اختبار التفكري الإبداعي الكلي
ويف كل مكون من مكونات التفكري الإبداعي الثالثة .و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا تفوق املجموعة
التجريبية الأوىل امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية على املجموعة الثانية يف اختبار
التفكري الإبداعي الكلي ويف مكوين الأ�صالة واملرونة .ويف �ضوء هذه النتائج مت تقدمي
التو�صيات املنا�سبة.
الكلمات املفتاحية :التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب ،التفكري الإبداعي ،الو�سائط املتعددة.
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Effects of Participation in Authoring Multimedia Software on
Promoting Creative Thinking of Sixth Graders
Dr. Hamed M. Al-Awidi
Dept. of Curriculum and Instruction
Faculty of Education -United Arab Emirates University

Abstract
This study aimed at investigating the effect of students’ participation in
authoring an educational multimedia software program on promoting creative
thinking. Seventy three sixth grade Jordanian students were assigned to three
groups (two experimental and one control group). The first experimental group
studied a unit from a science textbook and developed software for the unit, the
second experimental group studied the same unit with the assistance of computer software, and the control group studied the unit with regular methods.
A creative thinking test was developed and validated to measure the students’
creative thinking in three components (fluency, flexibility and originality).
The results revealed that the two experimental groups performed significantly
better than the control group in the three creative thinking components. Moreover, the results revealed that the first experimental group, which participated
in authoring the educational software, performed significantly better than the
second experimental group in flexibility and originality. Recommendations
were given. based on these results.
Key words: computer assisted instruction, creative thinking, multimedia.
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املقدمة

مل يعد يخفى على �أحد �أهمية الدور الذي ي�ؤديه احلا�سوب يف التعليم والآثار الإيجابية
ال�ستخدامه على املتعلمني .ومع تزايد ا�ستخدام احلا�سوب يف العملية التعليمية ،تزداد القناعة
ب�أهميته ،حتى �أ�صبح وجوده يف الغرفة ال�صفية �رضورة ي�صعب التدري�س بدونها .و�أ�صبح
�إتقان مهارات التعامل مع احلا�سوب �رضورة ال تقل يف �أهميتها عن �إتقان مهارات �أ�سا�سية
�أخرى مثل مهارتي القراءة والكتابة .لذلك اجتهت خطط التطوير الرتبوي يف معظم دول
العامل �إىل جعل توظيف تكنولوجيا احلا�سوب متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتطوير العملية الرتبوية.
و�ساعدت عوامل عدة على التو�سع يف توظيف احلا�سوب وتطبيقاته املختلفة يف التعليم من
بينها التطور الكبري يف �صناعة احلا�سوب ،وابتكار برامج �سهلة اال�ستخدام ،و�أجهزة تعمل
ب�رسعة كبرية بتقنية متقدمة و بقدرات تخزين هائلة ،ف�ض ً
ال عن انخفا�ض التكلفة للربامج
واملعدات .وعمل الرتبويون على ا�ستخدامه بفاعلية �أكرب من خالل توظيف برامج معتمدة
على الو�سائط املتعددة عالية اجلودة ،مبا فيها من ر�سومات و�صور و�أ�صوات ،وتوفري فر�صة
تفاعل حقيقي مع اخلربة التعليمية ).(Kingsley & Boone, 2008
وتطورت برامج احلا�سوب القائمة على الو�سائط املتعددة من الرتكيز على التدريب
واملمار�سة �إىل الرتكيز على مهارات التفكري العليا التي من �ضمنها مهارات التفكري الإبداعي؛
فاحلا�سوب ميكنه �أن يوفر فر�ص ًا للتفكري الإبداعي بعدة طرق ،فهو على �سبيل املثال ،يوفر
للمتعلم الفر�صة الكت�ساب املرونة �إذ ميكنه �أن يغري يف اجتاهاته مبا يتالئم مع كل موقف من
املواقف املختلفة ،والطالقة املتمثلة يف القدرة على �إنتاج �أكرب عدد ممكن من الأفكار وحتديد
الأن�سب من بينها ،والقدرة على الربط بني الأفكار املختلفة لت�شكل فكرة جديدةً ،بالإ�ضافة
�إىل �أن احلا�سوب يتيح للمتعلم الفر�صة لفح�ص �أفكاره والت�أكد من �صالحيتها (Michael,
).2000
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وتعد املنظمة الدولية لتكنولوجيا التعليم (International Technology Education

).Cunningham, Duffy & Perry, 1992; Zahorik, 1995

وتركز م�شاركة املتعلمني يف بناء برجميات تعليمية حول مو�ضوع تعلمهم على دور رئي�س
من �أدوار احلا�سوب يف التعليم وهو «احلا�سوب كمتعلم» وهذا الدور هو �أحد ثالثة �أدوار
للحا�سوب يف التعليم وهي ،احلا�سوب كمعلم ومتعلم وو�سيلة تعليمية ) (Bull, 2009وتقوم
وجهة النظر التي ترى �أن احلا�سوب ي�ؤدي دور املتعلم ،على مبد�أ �أن من يعمل على احلا�سوب
يكون قادرا ًعلى �أن يربجمه ،ويتحدث �إليه بلغة ي�ستطيع فهمها ،ويعطيه تعليمات و�أوامر
لينفذها .والفوائد التعليمية من ذلك كثرية ،فحتى يتم تعليم مو�ضوع للآخرين ،ينبغي على
من يقوم بذلك �أن يفهم هذا املو�ضوع ويتقنه حتى يكون قادرا ًعلى تعليمه ،وبالتايل يتم
�إعداد برجمية تعليمية ،كما ينبغي على من يقوم بهذه العملية �أن يكون على دراية ومعرفة تامة
باملادة التي يقوم بعمل برجمية لها .وهناك فائدة ثانية وهي �أن تزويد الربجمية بالو�سائط املتعددة

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

 )Association, 2007الإبداع �سمة رئي�سة لل�شخ�ص املثقف تكنولوجي ًا ،القادر على توظيف
التكنولوجيا لتوليد الأفكار الأ�صيلة ذات القيمة ،وا�ستخدام مناذج املحاكاة ال�ستك�شاف
الق�ضايا املعقدة .ويعد احلا�سوب من �أبرز �أدوات التكنولوجيا احلديثة �إذ ي�سهم يف تنمية
التفكري الإبداعي من خالل ما يوفره من فر�ص متنوعة للتعلم الذاتي والتعلم باالكت�شاف
واملحاكاة ( )Jang, 2008وهناك مزايا �أخرى للحا�سوب جتعله و�سيلة لتنمية الإبداع �،إذ ي�شري
�شو�شاين وهازي )� (Shoshani & Hazi, 2007إىل �أن احلا�سوب وبراجمه فيها من التنوع يف
عوامل الإثارة من �أ�صوات و�صور ولقطات فيديو وحركات ون�صو�ص ،ما ي�ساعد على منو
الإبداع عند املتعلمني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ساعد املتعلم على حترير الربامج من خالل عمليات
الق�ص والل�صق وعمل االرتباطات وتغيري الألوان والت�صاميم ،وهي كلها مزايا ت�سهم يف تنمية
الإبداع (.(Neo, 2003; Tabasco, 2007
وقد ركزت معظم الدرا�سات التي �أجريت حول دور احلا�سوب ،وتطبيقاته املختلفة يف
تنمية التفكري الإبداعي على ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة م�ساعدة يف التعلم معتمدين على
برامج جاهزة .وهناك القليل من الدرا�سات التي تناولت �أثر م�شاركة الطلبة ب�أنف�سهم يف
بناء برجمية ملادة تعليمية يدر�سونها على التفكري الإبداعي ،رغم ت�أكيد النظريات الرتبوية
احلديثة ومنها البنائية على �رضورة م�شاركة املتعلم يف بناء معرفته بنف�سه ،ملا لهذه امل�شاركة
من �آثار �إيجابية على تعلمه .وتقوم وجهة النظر البنائية على مبد�أ �أن الإبداع ميكن تنميته من
خالل توفري خربة �إبداعية حقيقية تعمل على تفعيل دور املتعلم للم�شاركة يف عملية التعلم.
وتكون هذه امل�شاركة �ضمن حمتوى حقيقي وم�شكالت حياتية على املتعلم حلها (Bednar,
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يتطلب دراية كاملة با�ستخدامات هذه الو�سائط و�إمكاناتها وكيفية التوظيف الأمثل لها.
وقد �أجريت عدة درا�سات للبحث يف ت�أثري التعامل املبا�رش مع احلا�سوب وتطبيقاته املختلفة
على التفكري الإبداعي .وتعد درا�سة نيو ونيو ) (Neo & Neo, 2009من �أحدث الدرا�سات
التي �أجريت حول املو�ضوع وهدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات الطلبة لأثر م�شاركتهم يف
عمل برجمية على قدرتهم على التفكري الناقد والتفكري الإبداعي .وقد مت اختيار  53طالبا من
الطلبة امللتحقني مب�ساق الو�سائط املتعددة التفاعلية يف �إحدى اجلامعات املاليزية للم�شاركة
يف الدرا�سة .مت تق�سيم الطالب �إىل جمموعات� ،إذ عملت كل جمموعة على م�رشوع لت�صميم
وبناء برجمية قائمة على الو�سائط املتعددة و�أعطيت كامل احلرية يف �إجراء ما تراه منا�سبا لإجناز
امل�رشوع .ويف نهاية التجربة قام الباحث بتوزيع ا�ستبانة على �أفرد عينة الدرا�سة و�أظهرت
النتائج �أن ا�ستجابات الطلبة �أفادت �أن عملهم على امل�رشوع قد �أ�سهم يف زيادة دافعيتهم نحو
التعلم ويف زيادة قدرتهم على التفكري الناقد والتفكري الإبداعي.
و�أجرى جانغ ) (Jang, 2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن دور التعلم القائم على
احلا�سوب والإنرتنت يف تنمية التفكري الإبداعي يف مادة العلوم .وقد اختار الباحث عينة
ق�صدية تكونت من  31طالبا من طلبة ال�صف ال�سابع يف تايوان� ،إذ قام بالتعاون مع معلم
العلوم بتدري�س مادة العلوم ب�شكل قائم على التكامل بني خربات حياتية حقيقية وبني
الإنرتنت ملدة ف�صل درا�سي كامل .وقد اعتمد الباحث منهج البحث النوعي جلمع البيانات،
�إذ اعتمد �أ�سلوب املقابالت ،وت�صوير الفيديو ومالحظات املعلم .وقد ك�شفت الدرا�سة �أن
توظيف احلا�سوب والإنرتنت يف التعليم �أ�سهم ب�شكل ف ّعال يف تطوير مكونات �إبداعية خمتلفة
عند الطلبة وهي احل�سا�سية للم�شكالت ،والطالقة ،واملرونة والأ�صالة.
وقد �أظهرت درا�سة بيندوك ورفاقه ) (Benedek, Fink & Neubauer, 2006نتيجة
مغايرة ،حيث قاموا بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي حا�سوبي قائم
على التفكري التباعدي يف تنمية الطالقة والأ�صالة يف التفكري .وقد قام الباحثون بتطوير
برناجمني تدريبني حا�سوبيني �أحدهما قائم على الإبداع اللفظي والآخر قائم على الإبداع
الوظيفي .مت اختيار جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة �إذ تكونت كل منهما من
 11طالب ًا .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العمل على احلا�سوب ي�سهم يف تنمية الطالقة ،بينما
ال يوجد له �أثر يف تنمية الأ�صالة.
وك�شفت الدرا�سة التي �أجراها مايكل ) (Michael, 2000عن نتائج خمالفة ملا و�صل �إليه
غريه من الباحثني ،فقد هدفت الدرا�سة �إىل املقارنة بني �أثر �أن�شطة املحاكاة املنفذة من خالل
احلا�سوب والأن�شطة اليدوية على املهارات الإبداعية عند الطلبة ،وقد قام الباحث باختيار
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م�شكلة الدرا�سة

تركز جزء كبري من االهتمام البحثي يف مو�ضوع احلا�سوب التعليمي على تقدمي برامج
حا�سوبية جاهزة للمتعلمني يف خمتلف املو�ضوعات ودرا�سة �أثرها يف تعلمهم .وتكاد نتائج
هذه البحوث جتمع على �أن ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يعود بنتائج �إيجابية على املتعلم.
ورغم هذه النتائج ،ف�إن ا�ستخدام احلا�سوب ال يختلف كثرياً عن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية،
فال يزال املتعلم متلقي ًا �سلبي ًا للمعرفة يف كثري من اجلوانب ،وهذا مدعاة للبحث يف طرق
جديدة مبتكرة لتوظيف احلا�سوب يف التعليم .ومن بني الطرق اجلديدة هي م�شاركة الطلبة
�أنف�سهم يف بناء برجميات حمو�سبة بد ًال من تقدمي برجميات جاهزة .وقد يكون لهذه الطريقة �أثر
�إيجابي على املتعلم من باب �أنه يكون منتج ًا للمعرفة ولي�س م�ستهلكا لها وهذا ما ت�ؤكد عليه
نظرية التعلم البنائية .وعملية �إنتاج الربجميات التعليمية و�إطالق العنان للمتعلم ليعر�ض املعرفة
كيفما ي�شاء حتول املتعلم من متلقٍ �سلبي للمعرفة �إىل م�شارك �إيجابي ومتفاعل ن�شط مع اخلربة
التعليمية .وخربة التعلم الن�شط ميكن �أن ت�سهم يف تنمية مهارات عقلية خمتلفة �أبرزها مهارات
التفكري الإبداعي .ومن �أهم املو�ضوعات الدرا�سية التي ميكن �أن ينمى فيها هذا اجلانب هو
العلوم ،وذلك ب�سبب الق�صور وال�ضعف الذي تعانيه طرائق تدري�س العلوم التقليدية التي
ي�ستخدمها املعلمون (روا�شدة والق�ضاة .)2003 ،وي�شري الأدب ال�سابق� ،إىل ت�شجيع علماء
الرتبية معلمي العلوم على ا�ستخدام طرائق و�إ�سرتاتيجيات ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري
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 58طالب ًا وطالبة ( 37طالب ًا و 21طالبة) من �إحدى املدار�س املتو�سطة يف �شمال والية
فرجينيا يف الواليات املتحدة .وقد مت ب�شكل ع�شوائي تق�سيم �أفراد الدرا�سة �إىل جمموعتني
عملت �إحداهما على بناء �أ�شكال با�ستخدام مكعبات ليغو باحلا�سوب ،وعملت املجموعة
الثانية على بناء �أ�شكال با�ستخدام مكعبات ليغو حقيقية وقد �أظهرت الدرا�سة عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعتني يف مهارات التفكري الإبداعي.
ومن �أكرث املواد الدرا�سية التي تت�سق ومفهوم الإبداع هي مادة العلوم ل�شمولها الأن�شطة
التعليمية التي تت�صف بالتحدي والغمو�ض وعدم الألفة والتنوع و�إثارة ال�شك ،واملمار�سة
الوا�ضحة ملظاهر حب اال�ستطالع وقدرات التخيل ،وممار�سة عمليات عقلية متقدمة
(روا�شدة .)2003 ،وبناء برجمية تعليمية حمو�سبة عملية تتطلب عدداً من مهارات التفكري
التي هي حمور الرتكيز يف العلوم مثل مهارة البحث واال�ستق�صاء وحل امل�شكالت ،بالإ�ضافة
�إىل فر�ض الفرو�ض والتجريب واالختيار من بني البدائل ،وكل هذه الأمور ت�شجع على تنمية
التفكري الإبداعي.
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لدى الطلبة التي تعد �أحد الأهداف الرئي�سة لتدري�س العلوم ).(Wilson, 1999
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�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أثر امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية حمو�سبة
متعددة الو�سائط يف تنمية التفكري الإبداعي لدى طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
 هل هناك فروق بني متو�سطات جمموعات الدرا�سة الثالث يف اختبار التفكري الإبداعيالكلي ويف كل مكون من مكونات التفكري الإبداعي الثالثة (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة)
تعزى الختالف طريقة التعامل مع املحتوى العلمي (امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية� ،أو
ا�ستخدام برجمية جاهزة� ،أو الطريقة االعتيادية)؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف اجلانب الذي تتناوله ،حيث �إنها متثل حماولة
للك�شف عن الدور الذي حتدثه م�شاركة الطلبة يف �إنتاج برجميات تعليمية حول مو�ضوعات
يف العلوم على مهارات التفكري الإبداعي� ،إذ يندر �أن تناولت �أية درا�سة عربية جانب
امل�شاركة ،وكان تركيز معظم الدرا�سات على �أثر الربجمية اجلاهزة يف تنمية القدرات املختلفة
عند املتعلمني.
وتتبلور الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة مبا تقدمه من طريقة جديدة يف جمال توظيف
احلا�سوب يف التعليم� ،إذ تتيح جما ًال �أكرب لتوظيف مبادئ التعلم احلديثة التي ت�ؤكد على �أن
يكون املتعلم ن�شط ًا يف املوقف ال�صفي وي�ؤدي دوراً �أكرب يف عملية تعلمه.

حمددات الدرا�سة

�أجريت هذه الدرا�سة �ضمن املحددات الآتية:
 الطالبات الإناث ومل ت�شمل الطالب ذكور. قيا�س مكونات التفكري الإبداعي الثالث :الطالقة  ،واملرونة ،والأ�صالة ،يف اختبار التفكريالإبداعي.
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م�صطلحات الدرا�سة

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

ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي يف هذه الدرا�سة كونه ينا�سب طبيعة م�شكلتها ،فقد
مت �إعداد �أدوات الدرا�سة وحتكيمها ح�سب الأ�صول ،للت�أكد من �صدقها وثباتها ،ومن مدى
منا�سبتها لأهداف الدرا�سة والإجابة عن �س�ؤالها.

عينة الدرا�سة

مت اختيار �إحدى املدار�س اخلا�صة يف مدينة عمان ب�شكل ق�صدي للم�شاركة يف الدرا�سة
وذلك خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  2008/2007وذلك لعدة اعتبارات
منها توافر خمتربات حا�سوب يف املدر�سة ،وتعاون �إدارة املدر�سة واملعلمني مع الباحث،
واخلربة اجليدة للطالبات يف التعامل مع احلا�سوب ،كما �أفادت املعلمات يف املدر�سة ،وي�ؤكد
ذلك �أن الطالبات بد�أن بدرا�سة مادة احلا�سوب منذ ال�صف الأول الأ�سا�سي .وقد كانت
وحدة االختيار يف هذه الدرا�سة هي ال�شعبة الدرا�سية حيث مت اختيار ال�شعب الثالث لل�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي للبنات املوجودة يف املدر�سة ب�شكل ق�صدي� ،شكلت كل �شعبة جمموعة من
جمموعات الدرا�سة ،وتكونت هذه املجموعات من ( )73طالبة ،حيث �ضمت املجموعة
الأوىل ( )24طالبة ،واملجموعة الثانية العدد نف�سه ( ،)24واملجموعة الثالثة ( )25طالبة،
ومت توزيعها على املعاجلات الثالث ب�شكل ع�شوائي.

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة �أداة رئي�سة وهي اختبار التفكري الإبداعي .يدور االختبار
حول حمتوى م�صادر الطاقة من الكتاب الدرا�سي ملادة العلوم املقررة لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
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تت�ضمن الدرا�سة بع�ض امل�صطلحات التي ميكن تو�ضيحها كما ي�أتي:
امل�شاركة يف �إنتاج الربجميات :الدور الذي ي�ؤديه الطالب يف حو�سبة �أحد درو�س مادة العلوم.
التفكري الإبداعي :قدرة املتعلم على �إنتاج �شيء جديد �أو الو�صول �إىل حلول مبتكرة
للم�شكالت التي تواجهه ،وتعرف القدرة على التفكري الإبداعي �إجرائي ًا ب�أنها العالمة التي
يح�صل عليها املتعلم يف اختبار التفكري الإبداعي الذي �أعده الباحث لهذا الغر�ض ،ويركز
على ثالثة من املكونات الأ�سا�سية للإبداع وهي :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة.
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يف الأردن خالل العام الدرا�سي  .2008/2007ويهدف االختبار �إىل قيا�س قدرة املتعلم
على التفكري الإبداعي ،من خالل قيا�س مكونات التفكريالإبداعي الثالث وهي :الطالقة،
واملرونة ،والأ�صالة .وقد مت بناء هذا االختبار اعتماداً على مقيا�س توران�س الذي �أعده عام
( )1962وقام برتجمته كل من ال�رسور ( )2002وجروان ( ،)2002بالإ�ضافة �إىل االطالع
على مقايي�س التفكري الإبداعي ال�سابقة يف العلوم (�صوافطه2005 ،؛ ال�شعيلي والغافري،
2006؛ عمر2001 ،؛ روا�شدة والق�ضاة .)2003 ،وقد مت �إعداد �أ�سئلة االختبار بحيث
توزعت على املكونات الثالثة للإبداع وهي الطالقة ،واملرونة  ،والأ�صالة .وقد ركز قيا�س
كل مكون من املكونات الثالثة على ما ي�أتي:
الطالقة :مت قيا�س مكون الطالقة من خالل ثالث فقرات ،يف الفقرة الأوىل يعطى الطالب
جمموعة من املفاهيم املرتبطة مبو�ضوع الطاقة ويطلب منه �أن يكتب �أكرب عدد ممكن من الأمثلة
والأ�شياء املوجودة يف البيئة والتي تعرب عن كل مفهوم من هذه املفاهيم .ويف الفقرة الثانية
يعطى الطالب ثالثة م�صادر للطاقة مثل ال�شم�س والرياح واملاء ويطلب منه �أن يكتب �أكرب
عدد ممكن من اال�ستخدامات لكل م�صدر من هذه امل�صادر .وقد ركزت الفقرة الثالثة على
�أن يكتب الطالب �أكرب عدد ممكن من الطرق للتقليل من ا�ستخدام النفط.
املرونة :مت قيا�س هذا املكون من خالل فقرتني� ،إذ يطلب من الطالب يف الفقرة الأوىل
�أن يقدم �أكرب عدد ممكن من الأفكار لتطوير الآالت التي تعمل على الطاقة مثل ال�سيارات
والأدوات املنزلية بحيث ت�صبح �أقل ا�ستهالك ًا للطاقة .ويف الفقرة الثانية يطلب من الطالب
�أن يقرتح �أكرب عدد من الطرق غري ال�شائعة لتوليد الطاقة الكهربائية.
الأ�صالة :مت قيا�س هذه املكون من خالل فقرتني� ،إذ يطلب من الطالب يف الفقرة الأوىل �أن
يتخيل �أن البرتول قد نفد من العامل ،وماذا يتوقع �أن يحدث عندئذ ،ويطلب �إىل الطالب �أن
يكتب �أكرب عدد ممكن من الأفكار والتخمينات التي ترتتب على هذا احلدث كما يتخيلها.
ويف الفقرة الثانية يطلب �إىل الطالب �أن يتخيل �أن هناك خيوط ًا �أو حبا ًال تتدىل من ال�سحب
لت�صل �إىل �سطح الأر�ض ،ثم يطلب �إليه �أن يكتب �أكرب عدد ممكن من الأفكار والتخمينات
التي ترتتب على هذا احلدث كما يتخيلها.

�صدق االختبار

مت عر�ض االختبار على �سبعة حمكمني ،اثنني منهم متخ�ص�صني يف علم النف�س املعريف
و�آخرين متخ�ص�صني يف �أ�ساليب تدري�س العلوم ،وثالثة معلمني من ذوي اخلربة الطويلة يف
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اجلدول رقم ()1
معامالت ارتباط فقرات اختبار التفكري الإبداعي مع االختبار ككل
املكون الإبداعي
الطالقة
املرونة
الأ�صالة

رقم الفقرة

معامل ارتباط الفقرة باالختبار

م�ستوى الداللة

1
2
3
4
5
6
7

*0.90
*0.81
*0.89
*0.82
*0.79
*0.83
*0.79

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

* معامل ارتباط الفقرة دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ α

يالحظ من اجلدول رقم (� )1أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بني ( )0.79و()0.90
وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αمما يعني �أن كل فقرة من فقرات
اختبار التفكري الإبداعي تقي�س املكون التي و�ضعت لقيا�سه.
وقد مت ح�ساب متو�سط الزمن الذي ا�ستغرقته جميع طالبات العينة اال�ستطالعية يف الإجابة
عن فقرات االختبار ،وقد وجد الباحث �أن الزمن الالزم لإجراء هذا االختبار يبلغ يف متو�سطه
( )55دقيقة.
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تدري�س العلوم لل�صف ال�ساد�س ،وطلب منهم حتكيم االختبار من حيث منا�سبة ن�شاطاته
لأهداف الدرا�سة ،ومنا�سبتها لقيا�س املكونات الإبداعية لدى الطلبة (الطالقة ،واملرونة،
والأ�صالة) ،وو�ضوح حمتوى فقرات االختبار ،كما طلب من املحكمني اقرتاح �أي تعديالت
يرونها منا�سبة ،وقد �أجريت جميع التعديالت التي اقرتحها املحكمون وظهر االختبار
ب�صورته النهائية.
وقام الباحث بتطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية مت اختيارها من �إحدى �شعب طالبات
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدر�سة النموذجية التابعة جلامعة الريموك يف مدينة �إربد� ،إذ
تكونت هذه ال�شعبة من ( )21طالبة .وقد �أخ�ضعت البيانات للتحليل الإح�صائي ،ودر�س
�صدق االت�ساق الداخلي ب�إيجاد قيم معامل ارتباط كل فقرة من فقرات اختبار التفكري
الإبداعي مع االختبار ككل با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ) ،(Personواجلدول رقم ()1
يو�ضح معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات اختبار التفكري الإبداعي مع االختبار ككل
وم�ستوى الداللة.
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من �أجل ح�ساب معامل الثبات الختبار التفكري الإبداعي ككل ولكل مكون من مكوناته
الثالثة ،مت االعتماد على عالمات طلبة العينة اال�ستطالعية يف اختبار التفكري الإبداعي ،ومت
ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ووجد �أن معامل الثبات
ملكون الطالقة هو ( ،)0.80وملكون املرونة ( )0.76املكون الأ�صالة ( ،)0.85وملجمل
الفقرات ( ،)0.86وهذه القيم منا�سبة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.

�إجراءات التنفيذ

بعد الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة ،وثباتها ،وحتديد جمتمع الدرا�سة ،وعينتها ،اتبعت
الإجراءات الآتية:
 .1توزيع �أفراد الدرا�سة على املعاجلات ب�شكل ع�شوائي.
 .2تطبيق اختبار التفكري الإبداعي قبل البدء باملعاجلة للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات الثالث،
وا�ستخرجت الإح�صاءات الو�صفية لأداءاتهم على االختبار القبلي ،وبني اجلدول رقم ()2
هذه الإح�صاءات.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد الدرا�سة يف اختبار التكاف�ؤ (القبلي)
العدد
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

املجموعة الأوىل
24
35.06
5.37

جمموعات الدرا�سة
املجموعة الثانية
25
37.91
6.42

املجموعة الثالثة
24
36.55
6.83

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعات الثالث يف
اختبار التفكري الإبداعي ،وملعرفة ما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية ،مت �إجراء
حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات الطلبة يف اختبار التكاف�ؤ (القبلي) ،واجلدول رقم ()3
يو�ضح نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة يف اختبار التكاف�ؤ (القبلي).
يالحظ من اجلدول رقم (� )3أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≤αبني املتو�سطات احل�سابية ملجموعات الدرا�سة الثالث ،وهذا يعني �أن
املجموعات الثالث متكافئة يف الأداء على اختبار مهارات التفكري الإبداعي امل�ستخدم يف
هذه الدرا�سة.
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اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة يف اختبار التكاف�ؤ (القبلي)
1.60

0.16

 .1البدء بتطبيق الدرا�سة وذلك على النحو الآتي:
�أوال :املجموعة التجريبية الأوىل :قامت هذه املجموعة بامل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية
للدر�س وفق اخلطوات الآتية:
 .1مت تق�سيم �أفراد الدرا�سة وب�شكل ع�شوائي �إىل �ست جمموعات بحيث تكونت كل جمموعة
من �أربع طالبات.
 .2قام الباحث بتقدمي عر�ض للمجموعة التجريبية حول �أ�س�س ت�صميم الربجميات التعليمية
املحو�سبة ومعايري الت�صميم اجليدة معتمداً يف ذلك على الأدب ال�سابق حول املو�ضوع.
 .3عر�ض الباحث للطالبات مناذج لربجميات تعليمة جاهزة يف العلوم.
 .4طلبت معلمة العلوم من الطلبات بناء برجمية تعليمية للدر�س الذي مت درا�سته ،وقد مت حجز
�أحد خمتربات احلا�سوب يف املدر�سة ليقوم الطالبات بت�صميم الربجميات.
 .5لتحفيز الطالبات على العمل بن�شاط يف برجمياتهن ،مت �إبالغهن من قبل معلمة احلا�سوب
والعلوم ب�أنه �سيتم اعتماد درجات لت�ضاف �إىل عالماتهن النهائية يف مادتي احلا�سوب
والعلوم.
 .6مرحلة �إعداد املادة التعليمية املحو�سبة (امل�شاركة الفعلية للطالبات) ،وقد متت هذه العملية
وفق املراحل الآتية:
 قدم الباحث للطالبات دلي ًال ي�ساعدهن يف عملية الربجمة يت�ضمن ما ي�أتي:
قائمة بالأهداف التعليمية للدر�س.
قائمة بالأفكار الرئي�سة يف الدر�س تت�ضمن حقائق ،ومفاهيم وتعميمات.
قائمة تت�ضمن معايري ت�صميم الربجميات التعليمية مت ا�شتقاقها من عدد من املراجع ذات
االخت�صا�ص (�شبول2002 ،؛ العجلوين ،واملجايل ،والعبادي.)2006 ،
 قيام الطالبات بعملهن يف �إعداد الربجمية وفق ما ي�أتي: ا�ستخدام الربامج التي لديها القدرة على التعامل معها وهي ب�شكل �أ�سا�س برنامج العرو�ضالتقدميية ( )PowerPointوبرنامج ماكروميديا فال�ش (.)Flash Macromedia
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م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

درجات احلرية
2
71
73

جمموع املربعات
233.42
5164.79
2398.21

متو�سط املربعات
116.71
72.74

م�ستوى الداللة

قيمة ف
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 الرتكيز على العنا�رص الرئي�سة للدر�س ،وهي ،الأهداف ،واملحتوى ،والأن�شطة ،والتقومي.	 ا�ستخدمت كل جمموعة من الطالبات ما تراه منا�سب ًا من طرق خمتلفة يف عر�ض املحتوى.	 مت تزويد كل جمموعة بجهاز ميكرفون و�سماعات و�أية متطلبات �أخرى كان هناك حاجة�إليها خالل التجربة.
	 وجهت كل جمموعة �إىل تزويد برناجمها مبا تراه منا�سب ًا من عنا�رص الو�سائط املتعددة منالن�صو�ص والألوان وال�صور وامل�ؤثرات احلركية وال�صوتية.
	�أعطيت لكل جمموعة فر�صة ا�ستخدام الإنرتنت للح�صول على معلومات �إ�ضافية واحل�صولعلى ال�صور والأ�صوات لتعزيز املعلومات املتوافرة.
 تخزين املادة على و�سائط التخزين. قام الباحث بالتعاون مع معلمة العلوم وم�رشفة احلا�سوب مبتابعة عمل الطالبات يف كلجمموعة وتقدمي �أية م�ساعدة يحتجنها ،وللت�أكد من تركيزهن على �أهداف املادة الدرا�سية.
 عند االنتهاء ،قامت كل جمموعة بعر�ض برجميتها على بقية الطالبات يف ال�صف. .1ا�ستمرت التجربة ملدة ثالثة �أ�سابيع �إذ در�ست املجموعة الدر�س بالطريقة االعتيادية بواقع
ثالث ح�ص�ص درا�سية يف الأ�سبوع بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص ح�صتني لعمل الطالبات على �إنتاج
برجمية تعليمة للدر�س .علما ب�أن عدد ح�ص�ص العلوم �أ�سبوعي ًا خم�س ح�ص�ص.
 .2خ�ص�ص للطالبات امل�شاركات يف ت�صميم الربجمية ،بالإ�ضافة �إىل ح�صتي العلوم املخ�ص�صة
لهذا الغر�ض ،وقت يف ح�ص�ص الن�شاط وح�ص�ص احلا�سوب كما �أعطني املجال للعمل على
براجمهن يف �أوقات فراغهن.
� .3ساعد الباحث يف اخلطوات ال�سابقة طالبتان من الطالبات امللتحقات بربنامج املاج�ستري
يف تقنيات التعليم يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك.
ثانيا :املجموعة التي در�ست املحتوى مب�ساعدة برجمية تعليمية جاهزة للدر�س �أعدها الباحث
للم�ساعدة يف فهم حمتوى الدر�س.
ثالث ًا :در�ست املجموعة ال�ضابطة املحتوى بالطريقة االعتيادية ،ومل تقدم لها �أية معاجلة.

متغريات الدرا�سة

تت�ضمن الدرا�سة املتغريات الآتية:
املتغري امل�ستقل :ي�شكل م�ستوى م�شاركة الطالبات يف �إنتاج برجمية تعليمية يف العلوم املتغري
امل�ستقل يف هذه الدرا�سة ،ولهذا املتغري ثالثة م�ستويات هي:
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الأ�ساليب الإح�صائية

ا�ستعان الباحث يف �إجراء الدرا�سة وا�ستخراج النتائج بالأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
 املتو�سطات احل�سابية والتكرارات ،واالنحرافات املعيارية. اختبار حتليل التباين الأحادي (.)ANOVA معادلة �ألفا كرونباج حل�ساب �صدق االختبار. معامل االرتباط بري�سون حل�ساب �صدق االختبار. -اختبار �شافيه للمقارنة البعدية ملعرفة داللة الفرق.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

بعد االنتهاء من تطبيق املعاجلات مت �إجراء اختبار بعدي لقيا�س مكونات التفكري
الإبداعي ،وهو نف�سه االختبار القبلي .ومت حتليل نتائج االختبار ،وح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات �أفراد الدرا�سة يف االختبار .واجلدول رقم ()4
يو�ضح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لعالمات �أفراد الدرا�سة يف كل جمموعة من
املجموعات الثالث يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي ككل ويف كل مكون من مكوناته
الثالثة (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة).

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لعالمات �أفراد الدرا�سة يف اختبار التفكري
الإبداعي البعدي ككل ويف مكوناته الثالثة
جمموعات الدرا�سة

الأوىل(امل�شاركة يف
بناء برجمية)

الطالقة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

42.04

5.35

مكونات التفكري الإبداعي
الأ�صالة
املرونة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
املعياري
احل�سابي

14.62

1.92

12.16

2.03

املجموع الكلي
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

68.83

6.63

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

 درا�سة املحتوى وامل�شاركة الفعلية يف �إنتاج برجمية تعليمية حوله. درا�سة املحتوى واال�ستعانة بربجمية تعليمية حمو�سبة لتو�ضيح ما جاء يف الدر�س. درا�سة املحتوى بالطريقة االعتيادية يف الغرفة ال�صفية دون ا�ستخدام �أية معاجلة.املتغري التابع :ت�شكل املتغريات التابعة يف هذه الدرا�سة متو�سط الدرجات لطلبة كل جمموعة
من املجموعات الثالث يف اختبار التفكري الإبداعي مبكوناته الثالثة :الطالقة ،واملرونة،
والأ�صالة.
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جمموعات الدرا�سة

الثانية (درا�سة
برجمية جاهزة)
الثالثة
(االعتيادية)
املجموع

الطالقة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

مكونات التفكري الإبداعي
الأ�صالة
املرونة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
املعياري
احل�سابي

املجموع الكلي
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

38.52

6.219

11.84

2.80

9.08

1.89

59.44

8.85

29.75
36.79

4.24
7.38

7.54
11.34

1.41
3.60

6.50
9.24

1.95
3.01

43.79
57.38

6.20
12.61

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن هناك فروق ًا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية للمجموعات
الثالث يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي .ومن �أجل الك�شف عن الداللة الإح�صائية
لهذه الفروق ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلتحليل عالمات الطالبات يف
االختبار ،وذلك ب�سبب تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة الثالث الذي مت الت�أكد منه .واجلدول رقم
( )5يظهر نتائج هذا التحليل.

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الأحادي لعالمات طلبة عينة الدرا�سة يف
اختبار التفكري الإبداعي البعدي
املكون
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
الكلي

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

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف م�ستوى الداللة
963.110
2
1926.22
33.680
28.596
70
2001.70
*0.000
72
3927.92
305.748
2
611.50
66.686
4.585
70
320.94
*0.000
72
932.44
193.194
2
386.39
50.241
3.845
70
269.17
*0.000
72
655.56
3842.904
2
7685.81
71.213
53.964
70
3777.45
*0.000
72
11463.26

* قيمة ف دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.05 ≤ α

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،تعزا لنوع املعاجلة ،بني
متو�سطات عالمات جمموعات الدرا�سة يف اختبار التفكري الإبداعي البعدي ككل ويف
مكونات التفكري الإبداعي الثالثة (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة) .ومن �أجل تو�ضيح م�سار
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اجلدول رقم ()6
مقارنات �شافيه لأثر امل�شاركة يف �إنتاج برجمية حمو�سبة يف اختبار التفكري الإبداعي
املكون

الطالقة

املجموعة
الأوىل
الثانية
الثالثة
املجموعة

املرونة

الأوىل
الثانية
الثالثة
املجموعة

الأ�صالة

الأوىل
الثانية
الثالثة
املجموعة

املجموع

الأوىل
الثانية
الثالثة

املجموعة
املتو�سط
42.04
38.52
29.75
املجموعة
املتو�سط
14.62
11.84
7.54
املجموعة
املتو�سط
12.15
9.08
6.50
املجموعة
املتو�سط
68.83
59.44
43.79

* قيمة ف دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ α

الأوىل
42.04

* 12.29

الأوىل
14.62

*2.78
*7.08

الأوىل
12.15

*3.09
*5.67

الأوىل
68.83

*9.39
*25.04

الثانية
38.52

*8.77

الثانية
11.84

*4.30

الثانية
9.08

*2.58

الثانية
59.44

الثالثة
29.75

الثالثة
7.54

الثالثة
6.50

الثالثة
43.79

*15.64

يت�ضح من نتائج املقارنات البعدية املبينة يف اجلدول رقم (� )6أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05 ≤ αبني جمموعات الدرا�سة الثالث يف متو�سطات الأداء على اختبار
التفكري الإبداعي الكلي وعلى كل مكون من مكوناته الثالثة .وكانت هذه الفروق ل�صالح
طلبة املجموعة التجريبية الأوىل مقارنة بطلبة املجموعتني التجريبية الثانية واملجموعة
ال�ضابطة با�ستثناء مكون الطالقة حيث مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سطات يف
هذا املكون بني املجموعة التجريبية الأوىل واملجموعة التجريبية الثانية .ويالحظ �أي�ض ًا وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05≤αبني املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة ال�ضابطة
يف متو�سطات الأداء على اختبار التفكري الإبداعي الكلي وعلى كل مكون من مكوناته
الثالثة ول�صالح طلبة املجموعة الثانية .وهذا يعني �أن توظيف احلا�سوب يف املوقف التعليمي
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الفروق ،مت ا�ستخدام اختبار �شافيه ( )Test Sheffeللمقارنات البعدية ملعرفة داللة هذه
الفروق .واجلدول رقم ( )6يبني نتائج هذه املقارنات.
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ي�سهم يف تنمية التفكري الإبداعي .ويزيد التفكري الإبداعي عندما ي�شارك الطلبة �أنف�سهم يف
توظيف احلا�سوب لبناء اخلربة التعليمية.
وهذه النتائج ت�شري �إىل �أنه بغ�ض النظر عن الكيفية التي ي�ستخدم بها احلا�سوب يف املوقف
التعليمي �سواء يف قيام املتعلمني با�ستخدامه لإنتاج درو�س تعليمة �أو اال�ستعانة به يف التعلم
كو�سيلة تعليمية ف�إنه ي�سهم يف تنمية الإبداع لديهم .وهذا يعود �إىل الإمكانات الكبرية التي
يتمتع بها احلا�سوب ،فهو يزود املتعلمني بكل الو�سائل ال�رضورية لتنمية التفكري الإبداعي،
فبم�ساعدة احلا�سوب ميكن عر�ض املادة بطريقة جذابة ماتعة للطلبة عن طريق توظيف عنا�رص
الو�سائط املتعددة من ن�صو�ص و�صور و�أ�صوات ولقطات فيديو وحركات .وهذه العنا�رص
كلها ت�سهم يف تقريب املفاهيم �إىل ذهن املتعلم و�إيجاد تعلم ذي معنى يدفعه �إىل الت�أمل
والتفكري بعمق يف املادة املعرو�ضة وجتاوز التفكري ال�سطحي .وي�ضاف �إىل ذلك �أن احلا�سوب
هو م�صدر للتعلم ي�سهم يف تو�سيع �آفاق املتعلم الثقافية ،ويتيح له املجال للبحث واالكت�شاف
(ال�صباطي.)2004 ،
وميكن تف�سري تفوق املجموعة التي �شاركت يف بناء الربجمية التعليمية يف مهارات التفكري
الإبداعي على بقية املجموعات �إىل عدة عوامل� ،أحد هذه العوامل هو �إعطاء احلرية للطالبات
يف هذه املجموعة للعمل بالطريقة التي ر�أينها منا�سبة بعيداً عن القيود التي تفر�ض من املعلم
وبعيداً عن ال�شدة وال�رصامة .و�إعطاء احلرية يف ا�ستخدام احلا�سوب يف التعلم ،يعد عام ً
ال
�أ�سا�سيا ي�سهم يف تنمية التفكري الإبداعي كما ي�شري �إىل ذلك ويلر ورفاقه (Wheeler, Waite
)� & Bromfield, 2002إذ يعمل الطلبة على ا�ستخدام احلا�سوب بطرق جديدة بل �إنهم
يتعلمون ب�شكل ذاتي كيف ينجزون املهام معتمدين على التجريب واالكت�شاف .وي�ؤكد
كري�ستين�سن )� (Christensen, 2005أن مثل هذا اجلو ي�ساعد املتعلم على التخيل والقدرة
على اال�ستدعاء للأفكار والإبداعات النادرة واملتعددة .و�أتاحت امل�شاركة يف �إنتاج برجمية
تعليمية للطالبات فر�صة االطالع على م�صادر جديدة وخمتلفة للمعرفة من خالل الإنرتنت
وهذا �ساعد على تفتيح �أذهانهن على �أفكار جديدة ،مما �أدى �إىل منو الإبداع لديهن .و�ساعدت
امل�شاركة ب�شكل جماعي يف بناء الربجمية على تبادل وجهات النظر بني �أفراد املجموعة
الواحدة ،وجعل كل طالبة تهتم ب�شكل �أكرب بوجهات نظر الآخرين وت�ضعها يف اعتبارها.
وهذا يعد من�سجم ًا مع نتائج درا�سة ت�ساو ( )Tsao, 2008التي وجدت �أن الأطفال الذين
�شجعوا على �إجناز مهمة تتطلب التفكري الإبداعي ب�شكل جماعي قد حققوا تفوق ًا يف الإنتاج
الإبداعي �أكرث ممن يتناف�سون يف جو ال�صفوف العادية وب�شكل تقليدي.
وت َّع ُد م�شاركة الطالبات يف بناء برجمية تر�سيخ ًا ملبد�أ مهم من مبادئ الرتبية احلديثة ،التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اال�ستنتاج والتو�صيات

ركزت هذه الدرا�سة على ق�ضية مهمة وهي �إ�رشاك الطالب يف ا�ستخدام احلا�سوب لإنتاج
خربة تعليمية بد ًال من احل�صول على خربة جاهزة وقد تبني من نتائج الدرا�سة تفوق الطالبات
وقمن ببناء برجمية حول املادة التي تعلمنها ،على جمموعة
در�سن مادة يف العلوم
اللواتي
َ
َ
الطالبات در�سن املادة بالطريقة االعتيادية يف الإبداع ككل ويف مكوناته الثالثة (الطالقة
والأ�صالة واملرونة) .وبينت النتائج تفوق املجموعة التي �شاركت يف بناء برجمية تعليمية على
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تنظر �إىل املتعلم على �أنه حمور العملية التعليمية ،ودور املعلم هو دور املر�شد وامل�رشف واملوجه،
ولرمبا زاد هذا �شعور الطالبات باالعتماد على النف�س واملراقبة الذاتية وتقدير الذات ،كما �أن
هذا وفر للطالبات الفر�صة لي�صبحن متعلمات ن�شطات وزاد من تفاعلهن مع اخلربة التعليمية
مما �ساعدهن على بناء معرفتهن ب�أنف�سهن عن طريق التجريب واالكت�شاف.
ويف �أثناء قيام املتعلم ببناء برجمية تعليمية ف�إن عمله يتطلب ا�ستخدام مهارات عقلية عليا مثل
تقييم النف�س وت�صور املواقف والأحداث ،وتخيل البدائل املتاحة ،واختيار احللول املمكنة
من بينها .وا�ستخدام املتعلم لهذه املهارات يقوده ملرحلة التفكري الإبداعي حيث يفكر
بطريقة �إبداعية خارجة عن امل�ألوف ) .(Hopson, Simms & Knezek, 2002وقد الحظ
الباحث خالل متابعته لعمل الطالبات على الربجميات عد ًدا من الأن�شطة التي مار�سنها،
والتي كانت م�ؤ�رشاً على التفكري الإبداعي� ،إذ لوحظ مثال �أن الطالبات يقمن بعمل عدة
ت�صاميم لإحدى ال�صفحات ثم يحاولن �أن يخرتن الت�صميم الأف�ضل من بينها .وقد
يقمن بت�صميم حركة جديدة غري م�ألوفة مثل حركة جريان املاء وكيفية توليد الطاقة
منه ،ويقمن بتجريب �أكرب عدد من امل�ؤثرات لتو�ضيح فكرة .وكثرياً ما تداولت �أ�سئلة
بني الطالبات مثل «ماذا لو �أنني...؟ دعينا جنرب هذه الفكرة ...ماذا ميكن �أن يح�صل
لو �أن...؟ لنفرت�ض �أن ...دعينا نعمل �شيء خمتلف عن البقية ...دعينا ن�ضع �أكرب عدد
ممكن من ال�صور ثم نختار الأن�سب من بينها».
واملالحظة ال�سابقة تتفق مع ما �أ�شار �إليه بنديك ورفاقه (Benedek, Fink & Neubauer,
)� 2006إذ �أ�شاروا �إىل �أن العمل على �إنتاج برجمية يتيح جما ًال وا�سع ًا للتخيل و�إجراء املقارنات
بني البدائل املختلفة وتفح�ص العالقات بينها وحتديد �أوجه ال�شبه واالختالف بني عنا�رصها
املتعددة .وهناك مهارات يف التعامل مع الو�سائط املتعددة مثل القدرة على ت�سجيل الأ�صوات
والإ�صغاء �إليها ،وحتريرها وحتميل ال�صور والر�سوم ،وتعديلها بطرق خمتلفة مبا يتوافق مع
املحتوى .وكل ما �سبق ي�سهم بدرجة فاعلة يف تنمية التفكري الإبداعية مبكوناته املختلفة.
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ا�ستعن بربجمية جاهزة للم�ساعدة يف تعلم املادة يف الإبداع ككل ويف
جمموعة الطالبات اللواتي
ََّ
مكوين الأ�صالة واملرونة ،يف حني مل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعتني يف مكون
الطالقة .ورغم �أن هذا النوع من الأن�شطة ي�صعب �إجرا�ؤه يف كل احل�ص�ص ال�صفية اليومية
كونه ي�أخذ وقت ًا طوي ً
ال ويتطلب توافر �إمكانات تقنية كبرية يف املدار�س� ،إال �إن الدرا�سة احلالية
تبني �أنه ميكن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ك�أحد الأن�شطة امل�ساعدة يف تنمية القدرات العقلية
املختلفة عند الطلبة .ويف �ضوء هذه النتائج يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
 �إعطاء دور �أكرب للطلبة يف عملية التعلم من خالل �إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف �إنتاجالو�سائل التعليمية.
 �إجراء درا�سات تبحث يف �أثر امل�شاركة يف �إنتاج برجمية تعليمية على متغريات �أخرى. ت�صميم برجميات تعليمية تركز على تنمية التفكري الإبداعي ،وتعمل على �إ�رشاك �أكرب عددممكن من احلوا�س عند املتعلم.
 ت�ضمني املناهج التعليمية �أن�شطة تتطلب امل�شاركة الفعلية للمتعلم يف ت�صميم و�سائل تعليميةخمتلفة.
� -إجراء درا�سات مماثلة بحيث ت�شمل الذكور والإناث وتغطي مو�ضوعات غري العلوم.
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هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى الكفاية الوالدية و�أبعادها :املعرفية ،والوجدانية،
وال�سلوكية ،وتطورها عرب ثالثة �أجيال بال�صورة التي يدرك بها الأبناء من طلبة اجلامعة
�أنها متوافرة يف �آبائهم ،والآباء يف �أنف�سهم ،ويف �آبائهم �أجداد الطلبة .اختريت عينة بلغ عدد
�أفرادها ( )330من طلبة اجلامعة الها�شمية بطريقة ع�شوائية على �أ�سا�س ال�شعبة من بني
ال�شعب التي تدر�س متطلبات اجلامعة الإجبارية .و�آباء ه�ؤالء الطلبة البالغ عددهم ()330
يف الف�صل الثاين ،عام ( .)2009و�أعدت �أداة لقيا�س الكفاية الوالدية احتوت على ()30
فقرة ،توزعت على �أبعاد الكفاية :املعرفية والوجدانية وال�سلوكية بالت�ساوي وا�ستخرج لها
ال�صدق الظاهري و�صدق االت�ساق الداخلي بني جماالت الأداة بع�ضها مع بع�ض ،ومع الدرجة
الكلية .وا�ستخرج الثبات بطريقة �إعادة تطبيق الأداة وبلغ معامله ( .)0.84وا�ستخدم حتليل
التباين الأحادي واختبار (ت) .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الكفاية الوالدية تدرك على �أنها عالية
امل�ستوى ،وان طلبة اجلامعة وهم ميثلون الأبناء يدركون كفاية �آبائهم الوالدية مب�ستوى
�أعلى مما يدركه �آبا�ؤهم عن م�ستوى كفاية �آبائهم �أي الأجداد بالن�سبة لطلبة اجلامعة ،وي�شري
هذا �إىل حت�سن يف الكفاية الوالدية عرب الأجيال .كما ظهر �أن �آباء الطلبة يدركون كفايتهم
الوالدية بدرجة �أعلى مما يدركها �أبنا�ؤهم الطلبة فيهم .والأمر كذلك بالن�سبة لأبعاد الكفاية
الوالدية املعرفية والوجدانية وال�سلوكية .و�أ�شارت النتائج �أي�ض َا �إىل �أن الكفاية الوالدية كانت
�أعلى يف البعدين املعريف وال�سلوكي من البعد الوجداين.
الكلمات املفتاحية :الكفاية الوالدية ،تطور الكفاية الوالدية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/2/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/12/26 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2011  �سبتمرب3  العدد12 املجلد

221

Development of Parental Efficacy across Generations as Perceived
by Sons in Their Fathers and Fathers in Themselves
Prof. Mohammed E. Al-Azzawi
College of Education
Sultan Qaboos University

Dr. Aesheh H. Tawalbeh
Faculty of Educational Science
Hashemite University

Abstract
The study investigated level and development of the parental efficacy and
it’s: cognitive, affective, and behavioral dimensions, across three generations:
as perceived by undergraduate students, their fathers about themselves and
their fathers (students’ grandfathers). A sample of 330 undergraduate students
was chosen with their fathers. A tool was developed to assess the parental
efficacy; it contained 30 items, 10 for each of the cognitive, affective, and behavioral dimensions. Face and internal consistency validity, retest coefficient
reliability (0.84), one-way ANOVA, and t-test were used. Results indicated
that the level of perceived parental efficacy was high. Students perceived their
fathers’ efficacy higher than their fathers do about their fathers. This result
means that parental efficacy is positively developed across generations. Students’ fathers, also, perceived their parental efficacy higher their sons’ belief.
This result was also the same for cognitive, affective, and behavioral dimensions. Results also indicated that the parental efficacy was higher in the cognitive and behavioral dimensions than the affective one.
Key words: parental efficacy, development of parental efficacy.
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كانت الأ�رسة وال تزال� ،أف�ضل م�ؤ�س�سة تو�صل �إليها الإن�سان لإدامة اجلن�س الب�رشي
وا�ستمراره ،واحت�ضان الأطفال املولودين حديث ًا ورعايتهم .وت�شري نتائج الدرا�سات العاملية
التي �أجريت على الأطفال الذين و�ضعوا يف م�ؤ�س�سات رعاية ،ر�سمية� ،أو خريية ،لأ�سباب
خمتلفة ،كاليتم �أو الفقر �أو انتزاع الطفل من �أ�رسته يف حاالت الإ�ساءة �إليه فيها� ،إىل �إن الأ�رسة
على الأغلب ،حتى يف حالة وجود بع�ض ال�ضعف فيها� ،أف�ضل من م�ؤ�س�سات الرعاية ،و�إن
كانت جيدة (.)Woolfolk, 2005
كما ت�ؤكد خمتلف نظريات النمو النف�سية والرتبوية على �أهمية ال�سنوات املبكرة يف حياة
الطفل من حيث تكوين �شخ�صيته و�سالمته يف اجلوانب العقلية واالنفعالية (Smith, Cowie
 .)& Blade, 2004ويق�ضي الطفل يف العادة هذه ال�سنوات يف كنف �أ�رسته ،ف�إن كانت �أ�رسة
�سوية ،ن�ش�أ �سوي ًا.
ويالحظ ب�أن املربني وعلماء النف�س واالجتماع وغريهم من املهتمني بنمو الإن�سان يف
الغرب قلقون على م�صري الأ�رسة يف جمتمعاتهم ،بعد الإفراط يف احلرية الفردية والت�ساهل
يف العالقات اجلن�سية وما جنم عنه من اجتاه نحو �أمناط �أ�رسية تختلف عن النمط امل�ألوف،
وهي �أمناط تتميز ب�ضعف الروابط بني الزوجني وااللتزام جتاه بع�ضهم بع�ض ًا ،بحيث ميكن
�أن يغادر احدهم الآخر يف الوقت الذي ي�شاء ويقرر ،دون �أن يرتتب عليه �أي التزام يجعله
يفكر بعواقب ذلك الفعل .ويكون ال�ضحية الأطفال يف كل الأحوال ،ثم الأم �أو الزوجة،
التي غالب َا ما تتحمل هي وحدها رعايتهم فيما �أ�صبح ي�سمى «�أ�رسة الأم الواحدة» ،هذه
الأم التي تكون ،يف العادة ،ال تزال يف عمر املراهقة ،والتي ت�ضطر �إىل ترك �إكمال درا�ستها
والعمل ب�أجر زهيد لإعالة �أطفالها وهي ال متتلك من متطلبات الأمومة اجل�سمية والنف�سية
واملعرفية ما ميكنها من رعاية �أطفالها ،فتجد نف�سها مغلوبة على �أمرها ،ثم ال تلبث �أن تذهب
بهم �إىل دار للإيواء لترتكهم فيها ( .)Woolfolk, 2005وت�شري �إحدى الدرا�سات يف �أ�سرتاليا
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�إىل �أن ظاهرة العي�ش �سوية دون عقد زواج كانت بن�سبة  %65يف عينة «الأ�رس» التي بحثت
( .)Carmichael & Wittaker, 2007ويف درا�سة �أجريت على ( )368من ال�شباب الذين
يعي�شون بالتبني يف �أ�رس ،و�أقرانهم الذين يعي�شون يف �أ�رسهم مع والديهم البيولوجيني ،ظهر �أن
املجموعة الأوىل يف الأ�رس املتبنية ال تكون لديهم العالقات احلميمية القوية مع �أفراد الأ�رسة
التي يعي�شون بينها ،ودرجاتهم اقل من �أقرانهم على مقيا�س العالقات الآمنة� ،إ�ضافة �إىل �أنهم
يحملون مفاهيم واجتاهات �سلبية نحو الآخرين عموم ًا (Palmitz, Feeney & Peterson,
.)2009
ومن املفارقة� ،أن جند �أن �أهم م�ؤ�س�سة يف املجتمع ،ال يتم تقومي كفاية �أع�ضائها الراغبني يف
تكوينها الختبار مدى توافر املتطلبات الالزمة لتكوينها ،يف حني جند �أن �أية وظيفة �أو عمل
يتقدم �إليه �إن�سان ما لإ�شغاله ،يخ�ضع الختبارات عقلية و�أخرى يف ال�شخ�صية ،ويف الكفايات
واملهارات العملية الالزمة ،و�أن يثبت النجاح فيها وفق معايري حمددة للجودة ،يجب �أن
يبلغها .ولتحقيق ذلك ،ف�إن عليه �أن يعد نف�سه ل�سنوات طويلة من التخ�ص�ص يف الدرا�سة
واحل�صول على �شهادة تثبت جناحه مبعدل عالٍ  ،ودورات �إ�ضافية ،وخربات ،و�شهادات
تو�صية من م�صادر موثوق بها.
وال �شك يف �أن هذا الأمر يعود �إىل مفهوم �شاع على مدى التاريخ الب�رشي ،يف كل
املجتمعات ،وم�ضمونه �أن الإن�سان ،بالفطرة والوراثة االجتماعية واملالحظة غري املق�صودة
يتعلم كيف يكون �أبا ًو�أما ًيرعى النا�شئني من الب�رش� .أي �أنه ميثل �أمرا ًبدهي ًا ،ال يثري �أي ت�سا�ؤل.
ومل يعد هذا الواقع يتنا�سب مع الظروف احلالية التي تعي�شها الب�رشية يف القرن احلادي
والع�رشين وازدياد متطلبات احلياة وتعقيدها.
وبناء على ذلك ،ف�إن تكوين الأ�رسة ،بحاجة �إىل �إعادة نظر من قبل املجتمع ،والأفراد
من كال اجلن�سني .و�أ ّال يقت�رص الأمر على الفح�ص الطبي املتعلق بال�سالمة ال�صحية من بع�ض
الأمرا�ض فقط .و�إمنا مير الفرد باختبارات ومقابالت تبني له مدى ا�ستعداده ليكون �أبا ً�أو �أم ًا،
زوجا ً�أو زوجة ،قادرا ًعلى حتمل م�س�ؤولية �إن�شاء �أ�رسة .ويف حالة وجود نق�ص يف املتطلبات
والكفايات الالزمة ،يعد برنامج ا�ستدراكي خا�ص لتدريبه وت�أهيله وتكوين تلك الكفايات
لديه .ثم تزويده ب�شهادة تثبت حيازته �إ ّياها و�صالحيته لرعاية الأ�رسة والأطفال.
ويتوافر يف الغرب م�ؤ�س�سات للإر�شاد ما قبل الزواج ،وقد و�ضعت نظريات عديدة
وتطبيقاتها لإعداد الراغبني يف الزواج للحياة الأ�رسية ،من باب الإر�شاد الوقائي (Corey,
 .)2005ولكن مثل هذا الأمر ال يزال حم�صورا ًيف الراغبني يف احل�صول عليه ،ومل ي�صبح
�رشطا ًي�ستوجب طالب الزواج �أو طالبته ،تقدمي ما يثبت �أنهم تدربوا يف مثل هذه امل�ؤ�س�سات
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الإر�شادية للح�صول على رخ�صة الزواج ،كما هو احلال يف احل�صول على رخ�صة قيادة
ال�سيارة �أو غريها.
لقد اهتم الإن�سان بالأ�رسة منذ �أن خلقه اهلل ،و�أدرك �أهميتها يف �إعداد اجليل اجلديد ،وقد
�أكدت الأديان على �أهمية الأ�رسة واخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الزوجني �أو الأبوين.
وا�ستمر احلال على ما هو عليه منذ القدم ،نظرا ًلب�ساطة احلياة .ولكن الأمر قد اختلف الآن،
مع التطورات العلمية والتقنية والتغريات املت�سارعة ،وازدياد متطلبات احلياة وما ينجم عنها
من متطلبات نف�سية مل يعهدها الإن�سان من قبل.
وميكن �إرجاع بدايات درا�سة الكفاية الوالدية �إىل البحوث املبكرة عن التن�شئة االجتماعية
التي �أجريت يف العقدين الثالث والرابع يف بداية القرن الع�رشين ،مت�أثرة بنظرية التحليل
النف�سي التي ت�شري �إىل �أن حمددات النمو بيولوجية الأ�صل لكنها ت�صطدم برغبات الوالدين
ومتطلبات املجتمع� ،أما �أ�صحاب املدر�سة ال�سلوكية املهتمني بتعلم الطفل ،فقد ركزوا على
�أنواع التعزيز الذي ي�ستخدمه الوالدان يف تن�شئة الطفل .وبناء على ذلك برز االهتمام مبعرفة
�أثر هذه املمار�سات الوالدية يف �سلوك الأبناء ) .(Darling & Steinberg, 1993وقد �صنفت
�أ�ساليب التن�شئة الوالدية يف حينها يف �أ�صناف هي :الت�سلطية والدميقراطية والت�سيبية .مت�أثرة
يف ذلك بدرا�سات كرت ليفن عن �أنواع القيادة .وتتفق الدرا�سات على �أن التن�شئة الدميقراطية
هي الأف�ضل .والتي يكون فيها الأبوان حازمني ،ويف�سحان املجال للأبناء يف التفكري واتخاذ
القرارات يف ظل توجيه متفهم ) .(Schaffer, 2004ومل يرد يف تلك الدرا�سات والنظريات
التي ت�ستند �إليها ،ما ي�شري �إىل الكفاية الوالدية ،و�إمنا كانت حتدد اخل�صائ�ص لكل منط ،وما
ي�ؤدي �إليه من �أمناط ال�شخ�صية وال�سلوك لدى الأبناء .كما در�ست الكفاية الوالدية ب�شكل
�ضمني يف مو�ضوع التعلق ب�أنواعه ،التجنبي والقلق والآمن يف الطفولة املبكرة & (Weiten
) Lloyd, 2003ودر�ست الكفاية الوالدية عندما يحل حملها نقي�ضها وهي الإ�ساءة �إىل الأبناء،
كما يف درا�سة كر�ستيان�سن (Christianson & Susan, 1995) ،التي �أظهرت �أن الإ�ساءة
ترتبط بتدين م�ستوى املعرفة املتعلقة بالوالدية لدى الأبوين .ودرا�سات �أخرى تناولت الآثار
النف�سية ال�سلبية على الأبناء امل�ساء �إليهم ،مثل التوافق النف�سي وتدين مفهوم الذات لت�صحيحها
كما يف درا�سة �أحمد ) (2004ودرا�سة جون و�سي�شتتي ) (Joan & Ciechetti, 1998التي
�أ�شارت �إىل �أن الإ�ساءة والإهمال ي�ؤثران �سلبا ًيف تقدير الذات والعالقات االجتماعية لدى
الأطفال امل�ساء �إليهم.
وبعد �أن كتب باندورا عن كفاية الذات الأكادميية ،والعوامل املحددة لها من اعتقادات
الفرد حول جناحه يف املهمات ،وما حققه من جناحات وف�شل يف ال�سابق ،والقيمة املتوقعة
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من الفعل .وعرف كفاية الذات ب�أنها اعتقادات الفرد حول مدى قدراته لإجناز مهمات معينة
بنجاح (Bandura, 1997) ،جند �أن م�صطلح الكفاية قد بد�أ يدخل �إىل العديد من جوانب
حياة الإن�سان ،ومنها الكفاية الوالدية.
ويذكر �سميث وكوي وبليد )� (Smith, Cowie & Blade, 2004ستة ع�رش درا�سة مت فيها
و�ضع برامج لتدريب الوالدين على مهارات وكفايات حت�سن من رعايتهم لأطفالهم .ودرا�سة
هود و�آيربج ) (Hood & Eyberg, 2003التي و�ضع فيها برناجما ًلتدريب الأبوين على كيفية
التفاعل مع �أبنائهم من خالل تغيري الأمناط الوالدية ال�سلبية ،وحت�سني العالقات ،وزيادة يف
املهارات الوالدية وخف�ض التوتر.
�أما درا�سة ويب�سرت �-سرتاتون ) (Webester- Stratton, 2003فقد �أعد فيها برنامج
لتح�سني الكفاية الوالدية وكفاية �أطفالهم االجتماعية ،وخلف�ض العنف يف البيت .وو�ضعت
ناب ) (Knapp, 2003برناجما ًللمهارات الوالدية يت�ضمن التمكن من بع�ض املظاهر منها
والتدرب على
التحكم بالغ�ضب والعدوان ،وحل ال�رصاع ومعاجلة النق�ص يف التعلق احلميمي
ّ
ال�سلوك امل�سئول ومهارات التوا�صل .وو�ضع فاينربج وكان )(Feinberg & Kan, 2008
برناجما ًنف�سيا ً
تربويا ًوطبقه على )� (169أ�رسة ممثلة يف الزوج والزوجة خلف�ض االكتئاب،والعنف الأ�رسي ،وحت�سني العالقات الأ�رسية ،وتنمية الكفاية الوالدية ،وتنظيم الأطفال ذاتيا،
وتقليل احل�سا�سية .وتابع الباحثان �أثر الربنامج بعد �سنة من تطبيقه ،وظهر من خالل مالحظة
التفاعل الأ�رسي احلقيقي� ،أن ت�أثري الربنامج الإيجابي كان م�ستمراً.
�أما ال�صنف الآخر من الدرا�سات ،فقد تناولت عالقة الأ�ساليب الوالدية ببع�ض املتغريات
النف�سية لدى الأبناء ،ويف املناخ الأ�رسي عموما ،ومنها درا�سة �أونوال و�أونات�سو وبولكينني
) (Aunola, Onatsu, Pulkinen, 1999التي تو�صلت من درا�ستها )ًّ � (235أما� ،إىل �أن
�أ�سلوب الوالدية امل�س�ؤول يرتبط باحرتام الذات واالجتاه نحو الإتقان وانخفا�ض ال�ضغوط
احلياتية داخل الأ�رسة .كما �أظهرت درا�سة كوملان وكراكر (Coleman & Karraker,
) 2000من خالل درا�سة )ًّ � (145أما� ،أن الكفاية الوالدية الأعلى ترتبط �إيجابا ًباالجتماعية
واالتزان االنفعايل لدى الأطفال.
كما �أجرى كر�شنا كومار وبوهلر ) (Krishnakumar & Buehler, 2000درا�سة ح ّلال
فيها ) (138حجم �أثر يف ) (39درا�سة عن الوالدية� ،أظهرت �أن حجم الأثر معتدل ،و�أن
ال�سلوكات التي تت�أثر بنوع الوالدية الفعالة هي تدين اخلالفات الأ�رسية وال�ضبط غري الق�رسي.
وتو�صلت درا�سة �أجراها كل من ماكدا وتايلر وكيم )(Machida, Taylor & Kim, 2002
على )� (306أ ٍّم يف �أمريكا� ،إىل �أن معتقدات الأم عن كفايتها يف الأمومة ترتبط باملزاج املتزن
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لأطفالها ،ومب�ساعدتهم يف واجباتهم الدرا�سية البيتية.
و�أظهرت درا�سة لوهاو�س وفريهاو�س وبول )(Lohaus, Vierhaus & Ball, 2009
�أن الأ�سلوب الوالدي امل�س�ؤول له عالقة بال�سلوك ال�صحي للأبناء يف ال�صفوف الثانية �إىل
ال�سابعة ،على عينة من ) (798طالبا ًوطالبة ،و�أن الآباء �أكرث ت�أثريا ًمن الأمهات.
�أجرت رورك وموري�س ) (Rork & Morris, 2009درا�سة على ) (31عائلة ،ال�ستق�صاء
�أثر العوامل الوالدية املتمثلة بالتن�شئة االجتماعية ،وال�ضبط والدفء يف القلق العام واالجتماعي
لدى الأطفال .وا�ستخدمتا �أ�سلوب املالحظة .و�أظهرت النتائج �أن حماية الوالدين الزائدة
للأطفال وال�ضبط ال�سلبي يرتبطان بكل من القلق العام واالجتماعي لديهم.

م�شكلة الدرا�سة

�إن حتليل الدرا�سات ال�سابقة يظهر �أنها تناولت مفهوم الكفاية الوالدية يف حالة غياب
تلك الكفاية وحلول الإ�ساءة الوالدية حملها ،ثم ظهرت الدرا�سات التي اهتمت ب�إعداد برامج
للتدريب على تكوين املهارات املطلوبة للكفاية الوالدية .كما ظهر معها درا�سات اهتمت
بعالقة الأ�ساليب الوالدية ببع�ض اخل�صائ�ص وال�سلوكات .والفجوة التي ميكن حتديدها يف
ثم
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة تتمثل يف عدم درا�سة الكفاية الوالدية عرب ثالثة �أجيال ،ومن ّ
عدم معرفة اجتاه التغري يف الكفاية الوالدية عرب الأجيال ،وعليه ف�إن م�شكلة الدرا�سة احلالية تربز
من خالل �سعيها مللء جزء من هذه الثغرة يف البحوث ،وفتح املجال لدرا�سات �أخرى قادمة.

�أ�سئلة الدرا�سة

 .1كيف يدرك طلبة اجلامعة الكفاية الوالدية لآبائهم ب�صورة كلية ،وكفايتهم يف �أبعادها:
املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية؟
 .2كيف يدرك الآباء كفايتهم الوالدية ب�صورة كلية وكفايتهم يف �أبعادها :املعرفية،
والوجدانية ،وال�سلوكية؟
 .3كيف يدرك الآباء الكفاية الوالدية لآبائهم ب�صورة كلية وكفايتهم يف �أبعادها :املعرفية،
والوجدانية ،وال�سلوكية؟

فر�ضيات الدرا�سة

 .1ال توجد فروق عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة على
ا�ستبانة الكفاية الوالدية كما يدركها جيل الأبناء ،ومتو�سطات عينة الدرا�سة على ا�ستبانة
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م�صطلحات الدرا�سة

الكفاية الوالدية :املهارات املطلوب توافرها يف الأب لرعاية اجلوانب املعرفية ،والوجدانية
النف�سية ،وال�سلوكية ،وتنميتها لدى �أبنائهم (عد�س2005 ،؛ Darling; Schaffer, 2004
 .)Woolfolk, 2005; & Steinberg, 1993وتقا�س �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها
الأب من �إجابة ابنه� ،أو �إجابته عن نف�سه ،وعن �أبيه (اجلد) على املقيا�س املعد لأغرا�ض
الدرا�سة احلالية.
الكفاية الوالدية يف البعد املعريف :يق�صد بها املهارات التي ميتلكها الأباء لرعاية اجلانب
العقلي املعريف لدى �أبنائهم مبا يوفرونه من فر�ص و�ألعاب وكتب ومنوذج يف �سلوكهم معهم
يدربونهم فيها على مهارات التفكري والتخطيط والتنظيم واالنتباه والتحليل والرتكيب ،وكل
ما ينمي املهارات العقلية العليا لديهم (عد�س2005،؛ .)Eggen & Kouchak, 2007
وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املجيب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بها.
الكفاية الوالدية يف البعد الوجداين :يق�صد بها املهارات التي ميتلكها الأب لرعاية اجلانب
االنفعايل النف�سي لدى �أبنائه ،مبا يوفره لهم من فر�ص منو وتعلم لكيفية التحكم يف االنفعاالت
واالجتاهات وتكوين القيم والدافعية وامليول ،ومهارات التوا�صل مع الآخرين ،والتوافق مع
الذات ومع الآخرين (عد�س2005 ،؛  .)Woolfolk, 2005وتقا�س �إجرائي ًا بالدرجة التي
يح�صل عليها املجيب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بها.
الكفاية الوالدية يف البعد ال�سلوكي :يق�صد بها املهارات التي ميتلكها الأب لرعاية اجلانب
ال�سلوكي الفعلي �أو العملي التطبيقي ملا تعلموه من املهارات املعرفية والوجدانية يف املواقف
احلياتية (عد�س2005 ،؛  .)Woolfolk, 2005وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املجيب
على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بها.
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الكفاية الوالدية كما يدركها الآباء :عن �أنف�سهم وعن والديهم.
 .2ال توجد فروق عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطات درجات املجموعات الفرعية
الآتية على ا�ستبانة الكفاية الوالدية الكلية:
�أ .الأبناء مقارنون ب�آبائهم.
ب .الأبناء مقارنون ب�أجدادهم (�آباء �آبائهم).
ج .الآباء مقارنون ب�آبائهم.
 .3ال توجد فروق عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات العينة الفرعية للأبناء على
ا�ستبانة الكفاية الوالدية يف جوانبها:املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية ،وللآباء.
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الأجيال :يق�صد بها يف الدرا�سة احلالية جيل الأبناء ،وهم من طلبة اجلامعة ،وجيل �آبائهم،
وجيل �أجدادهم من وجهة نظر �أبنائهم ،وهم �آباء طلبة اجلامعة.

حدود الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة احلالية مبجتمع الطلبة و�آبائهم وهم من طلبة اجلامعة الها�شمية يف الأردن،
وبالأداة التي ا�ستخدمت لأغرا�ض الدرا�سة احلالية لت�شخي�ص الكفاية الوالدية املدركة من قبل
الأبناء والآباء ،وبالإح�صاء امل�ستخدم ،ويف الفرتة الزمنية التي �أعدت بها واملوافقة للف�صل
الثاين من العام الدرا�سي .2009 /2008

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

ت�ألفت العينة يف �صورتها النهائية من ( )330طالب ًا وطالبة تراوحت �أعمارهم بني (-19
 ،)20ومبتو�سط مقداره (� )20.5سنة .عدد الطالبات فيها ( )160والطالب ( ،)170ممن
يدر�سون موا َّد من متطلبات اجلامعة الها�شمية الإجبارية ،يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
 .2009 /2008وقد مت اختيارهم ع�شوائي ًا على �أ�سا�س ال�شعبة ،وبلغ عدد ال�شعب (،)6
وجمموع طلبتها ( )374طالب ًا ،وطبقت �أداة الكفاية الوالدية عليهم .وبعد انتهائهم من
الإجابة ،قدمت لهم الأداة املتعلقة بالأب و�أبيه (اجلد) ،لإي�صالها لآبائهم ،ثم �إعادتها خالل
(� )3أيام يف املعدل .وقد طلب منهم �أن تكتب الأ�سماء لأغرا�ض تتعلق بالدرا�سة وطبيعتها.
وقد ا�ستعيدت ( )330ا�ستبانة تتعلق بالأب و�إجابته عن �أبيه ،لذلك ا�ستبعدت ()44
ا�ستبانة من اال�ستبانات اخلا�صة بالطلبة وهم الذين مل يعيدوا ا�ستبانة الأب .وهذا �أمر معروف
يف مثل هذه الدرا�سات� ،إذ يكون فيها مفقود يف عدد �أفراد العينة ،وبلغت ن�سبة املفقود
 ،%7.41وهي ن�سبة مقبولة.
و�إذا �أ�ضفنا عدد الآباء الذين ا�ستجابوا وهم ( ،)330ف�إنَّ العينة ت�صبح ( ،)660ويرتفع
العدد �إىل (� )990إذا �أدخلنا (الأجداد) ،وهم جزء غري مبا�رش يف العينة ،مت ر�صد كفايتهم
الأبوية من خالل �أبنائهم الذين هم �آباء الطلبة .واجلدول رقم ( )1يو�ضح عينة الطلبة من
حيث جن�سهم وتخ�ص�صاتهم.
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد العينة بح�سب جن�سهم وتخ�ص�صهم

�أداة الكفاية الوالدية

املجموع
128
35
98
69
330

مت �إعداد �أداة لتحديد الكفاية الوالدية ،احتوت يف �صورتها النهائية على ( )30فقرة،
موزعة بالت�ساوي على �أبعاد �أو جماالت الكفاية الوالدية الثالثة :املعرفية من (،)10-1
والوجدانية من ( ،)20-11وال�سلوكية من (� .)30-21أي ( )10فقرات لكل ُبعد .وقد
ا�شتقت هذه الفقرات من تو�صيف باندورا ( )Bandura, 1997لكفاية الذات ،وما تت�ضمنه
من خ�صائ�ص يت�صف بها الفرد الكفء ب�صورة عامة ،وقد �صيغت بطريقة ترتبط مبهمات
الوالدين يف تن�شئة �أبنائهم .كما مت الرجوع �إىل مراجع يف النمو الإن�ساين ،مثل باباليا واولدز
وفيلدمان ( ،)Papalia, Olds & Feldman, 2007فقد روجعت فيها مطالب النمو التي
ينبغي على الأ�رسة توفريها للأبناء يف الأعمار املختلفة .كما مت الرجوع �إىل ت�صنيف بلوم يف
املجال املعريف ومبا يت�ضمنه من مهارات معرفية ،وت�صنيف جراتول يف اجلانب الوجداين
وت�صنيف هارو للمجال النف�سي احلركي (عد�س2005 ،؛  .)Woolfolk, 2005وو�ضع لها
ميزان تقدير متدرج من (� 1إىل  ،)10ي�شري فيه الرقم (� )1إىل �أن الكفاية الوالدية التي تعرب
عنها الفقرة هي يف�( :أدنى حد) ،و�أن الرقم ( )2ي�شري �إىل وجودها بدرجة �أعلى مما يف الرقم
( ،)1وهكذا �إىل الرقم ( )10الذي يعني �أن الكفاية يف (�أعلى ما ميكن) .وبهذا يكون املدى
الذي ترتاوح فيه العالمة الكلية للكفاية الوالدية بني (� ،)300 -1أما مدى العالمة يف كل
بعد من الأبعاد فيرتاوح بني (.)100 -1
ولكي تكون الأداة مالئمة لإجابة الآباء عن ال�صورة التي يدركون بها ك َ
ال من كفايتهم
الوالدية ،وكفاية �آبائهم�( ،أي الأجداد بالن�سبة للطلبة) ،من خالل عملية ا�سرتجاع ملا مروا به
من خربات مع �آبائهم ،وهو ما يعرف بالدرا�سة الآ�سرتجاعية  .retrospective studyفقد
و�ضع ميزان تقدير �أمام الفقرات ،كما هو مبني يف املثال الآتي:
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الكلية
الآداب
الإدارة واالقت�صاد
العلوم
التمري�ض
املجموع

طالب
70
15
55
30
170

طالبات
58
20
43
39
160
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

.1

كفايتي الوالدية

10

ت

فقرات
الكفاية
الوالدية
تدريب
الأبناء
على
التفكري

كفاية �أبي الوالدية

�صدق الأداة

ا�ستخرج ال�صدق الظاهري للأداة ،ا�ستناد َا �إىل �آراء ( )10حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة الها�شمية /كلية العلوم الرتبوية يف مدى �صالحية الفقرات ومتثيلها للبعد الذي
تنتمي �إليه .واعتمد معيار اتفاق  %80كحد �أدنى لقبول الفقرة .و�أظهرت نتائج ا�ستبانة �آراء
املحكمني ب�أنها �صاحلة ،مع �إجراء تعديالت حمدودة يف �صياغة بع�ض الفقرات .وبذلك بقيت
الفقرات بالعدد نف�سه .وا�ستخرج �أي�ض ًا ال�صدق بطريقة االت�ساق الداخلي ب�إيجاد معامالت
االرتباط بني درجات جماالت املقيا�س الفرعية الثالثة ،وبينها وبني الدرجة الكلية للمقيا�س،
وكانت النتائج كما يلي:
 .1معامل االرتباط بني املجال املعريف واملجال الوجداين (.)0.823
 .2معامل االرتباط بني املجال املعريف واملجال ال�سلوكي (.)0.844
 .3معامل االرتباط بني املجال الوجداين واملجال ال�سلوكي (.)0.806
 .4معامالت االرتباط بني كل من املجال :املعريف والوجداين وال�سلوكي والدرجة الكلية
للمقيا�س على التوايل ،)0.857( :و( ،)0.832و( )0.808وجميعها ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى �أقل من (.)0.05

ثبات الأداة

�أعيد تطبيق الأداة بعد م�ضي �أ�سبوعني على تطبيقها الأول ،على عينة بلغ عدد �أفرادها
( )40فرداً منهم ( )20طالب ًا و( )20طالبة من طلبة تخ�ص�ص معلم �صف و�إر�شاد مدر�سي
يف كلية العلوم الرتبوية ،يف اجلامعة الها�شمية ،وا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون لإيجاد
العالقة بني درجات التطبيق الأول والثاين .وقد بلغ معامل الثبات ( .)0.84كما ا�ستخرج
معامل �ألفا لكرونباخ ،وبلغ للأداة ككل (� ،)0.81أما للأبعاد الثالثة :املعريف ،والوجداين،
وال�سلوكي فبلغ)0.84( :؛ ()0.85؛ ( )0.83على التوايل .وي�ستغرق تطبيق الأداة (12
–  )15دقيقة يف الإجابة املبا�رشة على الأداة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تطبيق الأداة

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

ا�ستخدمت املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ،واختبار
(ت) لإيجاد داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية.

عر�ض نتائج الدرا�سة

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد العينة على �أداة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )2يت�ضمن ذلك.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية الكلية والفرعية على �أداة الكفاية
الوالدية كما يدركها الأبناء والآباء
اجليل

املعريف

الوجداين

ال�سلوكي

الكفاية الكلية

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

االبن( :عن �أبيه)

81.97

15.05

78.82

19.18

86.18

16.66

246.79

46.42

الأب( :عن نف�سه)

88.39

13.59

87.82

10.48

90.33

11.72

266.55

24.57

اجلد( :من ابنه)

69.82

23.82

75.67

21.19

83.21

49.67

228.70

49.67

�أو ًال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :كيف يدرك طلبة اجلامعة الكفاية الوالدية لآبائهم ب�صورة كلية،
وكفايتهم يف �أبعادها :املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية؟
�أظهرت النتائج ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (� ،)2أن متو�سط الكفاية الوالدية الكلية
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طبقت الأداة على �أفراد العينة ب�صورة جمعية ،وقد �أعطي كل طالب وطالبة �أداتني ،الأوىل
يجيب فيها الطالب والطالبة عن ال�صورة التي يدركان بها كفاية الأب الوالدية ،وجمعت
من الطلبة حال �إجابتهم عنها� .أما الثانية ،فكانت موجهة للأب يقوم بالإجابة عنها بال�صورة
التي يدرك كفايته الوالدية مرة ،وكفاية �أبيه اجلد مرة �أخرى .وطلب �إليهم كتابة اال�سم عليها
لأغرا�ض البحث ،على �أن تعاد الأداة خالل (� )3أيام .غري �أن �إعادتها ا�ستغرق �أ�سبوع ًا.
وا�ستغرقت عملية التطبيق من بدايتها �إىل نهايتها معدل ن�صف �ساعة تقريب ًا ،يف كل �شعبة �أو
قاعة �صفية طبقت فيها الأداة.
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كما يدركها طلبة اجلامعة عن �آبائهم يبلغ � .246.97أما �إدراكهم للكفاية يف كل من
البعد :املعريف ،والوجداين ،وال�سلوكي ،فقد بلغت متو�سطاتها على التوايل،)81.97( :
( .)81.18( ،)78.82وي�شري متو�سط الأبناء طلبة اجلامعة �إىل ارتفاع يف �إدراكهم لكفاية
�آبائهم الكلية البالغ ( ،)246.97وهو يقرتب من �أعلى درجة ميكن �أن يقدمها املجيب من
الناحية النظرية ،والبالغة ( ،)300ويبتعد عن املتو�سط الفر�ضي البالغ ( .)165كما يالحظ
�أي�ض ًا� ،أنّ متو�سطات الأبعاد املعرفية والوجدانية وال�سلوكية مرتفعة تقرتب من احلد الأعلى
للدرجة البالغ ( ،)100وتبتعد عن املتو�سط الفر�ضي البالغ ( .)55ويالحظ بان البعد املعريف
يقرتب من ال�سلوكي ،ويختلفان عن الوجداين الذي يقل عنهما قلي ً
ال.

�أو ًال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :كيف يدرك الآباء كفايتهم الوالدية ب�صورة كلية وكفايتهم يف
�أبعادها :املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية؟
�أظهرت النتائج ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (� ،)2أن متو�سط الكفاية الوالدية الكلية
كما يدركها الآباء عن �أنف�سهم يبلغ (� .)266.55أما �إدراكهم لكفايتهم يف كل من البعد:
املعريف والوجداين وال�سلوكي ،فقد بلغت متو�سطاتها على التوايل،)87.82( ،)88.39( :
( .)90.33ويالحظ من متو�سطات تقدير الآباء لكفاياتهم الوالدية ،ارتفاعها فيها ،وبدرجة
تفوق املتو�سط الفر�ضي بكثري ،وتقرتب من الدرجة النهائية الق�صوى ،يف كل من الدرجة
الكلية والدرجات الفرعية للأبعاد املعرفية والوجدانية وال�سلوكية ،وب�شكل يفوق تقدير
�أبنائهم لكفايتهم ،و�أن �أعلى تقييم عندهم كان يف البعد ال�سلوكي ،يليه املعريف.

�أو ًال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :كيف يدرك الآباء الكفاية الوالدية لآبائهم ب�صورة كلية وكفايتهم
يف �أبعادها :املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية؟
�أظهرت النتائج ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (� ،)2أن متو�سط الكفاية الوالدية الكلية التي
يدرك الأب �أنها كانت متوافرة لدى �أبيه يبلغ (� .)228.70أما �إدراكهم لكفاية �آبائهم يف كل
من البعد :املعريف والوجداين وال�سلوكي ،فقد بلغت متو�سطاتها على التوايل،)69.82( :
( .)83.21( ،)75.67ويالحظ من متو�سطات تقدير الآباء للكفاية الوالدية لآبائهم (وهم
الأجداد) ،يف كل من الدرجة الكلية ودرجات الأبعاد املعرفية والوجدانية وال�سلوكية� ،أنها
مرتفعة تتجاوز املتو�سط الفر�ضي� ،إال �أنها ت�أتي �أقل ب�شكل ملحوظ من تقييمهم لكفايتهم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة
 -1النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل

ن�صت هذه الفر�ضية على :ال توجد فروق عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطات
درجات عينة الدرا�سة على ا�ستبانة الكفاية الوالدية كما يدركها جيل الأبناء ،ومتو�سطات
عينة الدرا�سة على ا�ستبانة الكفاية الوالدية كما يدركها الآباء :عن �أنف�سهم وعن والديهم.
�أظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي وجود فروق عند م�ستوى داللة �إح�صائية �أقل من
( )0.05بني �إدراكات الأبناء لكفاية �آبائهم الوالدية والآباء لكفايتهم �أنف�سهم وكفاية �آبائهم
يف كل من الكفاية الكلية ،والكفاية يف الأبعاد الثالثة :املعريف ،والوجداين ،وال�سلوكي،
�إذ بلغت قيمة (ف) على التوايل ،67.87( :و ،90.06و ،42.48و ،)16.34وبذلك
ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،وتقبل الفر�ضية البديلة .كما يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
حتليل التباين الأحادي لبيانات الكفاية الوالدية الكلية
ويف �أبعادها :املعريف والوجداين وال�سلوكي
البعد
بني املجموعات
املعريف
داخل املجموعات
بني املجموعات
الوجداين داخل املجموعات
بني املجموعات
ال�سلوكي
داخل املجموعات
بني املجموعات
املجموع
داخل املجموعات

جمموع املربعات درجة احلرية
2
58738.79
987
32157.58
2
26245.05
987
304871.52
2
8444.24
987
255117.58
2
236457.17
987
1719241.2

 -2النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية

متو�سط املربعات
29369.39
326.10
13122.53
308.89
4222.12
258.48
11822.59
1741.89

ف

الداللة

90.06

0.001

42.48

0.001

16.34

0.001

67.87

0.001

ن�صت هذه الفر�ضية على :ال توجد فروق عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات
املجموعات الفرعية الآتية على ا�ستبانة الكفاية الوالدية الكلية:
�أ .الأبناء مقارنون ب�آبائهم.
ب .الأبناء مقارنون ب�أجدادهم (�آباء �آبائهم).
ج .الآباء مقارنون ب�آبائهم.
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الوالدية ،و�أقل من تقدير �أبنائهم طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم .و�أن �أعلى تقييم لآباء الآباء كان
البعد ال�سلوكي ،يليه الوجداين.
يف ُ
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�أ -الأبناء مقارنون ب�آبائهم� :أظهرت نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �أقل من ( )0.05يف جميع ما يتعلق مبتو�سطات درجات
الكفاية الوالدية لدى مقارنتها بني �إدراك الأبناء لها عند �آبائهم ،و�إدراك �آبائهم الفعلي ملا
ميتلكونه منها� ،إذ بلغت قيم الإح�صائي (ت) بالن�سبة للكفاية الوالدية الكلية ،و�أبعادها:
املعريف والوجداين وال�سلوكي على التوايل ،6.71-( :و ،5.76-و ،7.48-و.)3.70-
الواردة يف اجلدول ( .)2وبذلك ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية .وبالرجوع �إىل املتو�سطات لكل
من �إدراك الأبناء طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم الوالدية ،واملتو�سطات لإدراك الآباء لكفايتهم
الوالدية كما يعتقدون �أنهم ميتلكونها يف اجلدول رقم ( ،)2جند �أن متو�سطات الآباء هي
الأعلى ،وهذا ي�شري �إىل �أن هذه الفروق هي ل�صالح الآباء و�أنهم يختلفون مع �أبنائهم حول
كفايتهم� ،إذ يرون �أنهم �أف�ضل فيها من ال�صورة التي يدرك بها الأبناء �أنها متوافرة فيهم .كما
هو مبني يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
قيم (ت) وم�ستوى دالالتها يف مقارنة �إدراكات الطلبة الأبناء
لكفاية �آبائهم بادراكات الآباء لكفاياتهم
بعد الكفاية الوالدية
املعريف
الوجداين
ال�سلوكي
الكلي

ت
5.767.483.706.71-

درجة احلرية
658
658
658
658

م�ستوى الداللة (ثنائي القطب)
0.001
0.001
0.001
0.001

متو�سط الفروق
6.429.004.1519.58-

ب -الأبناء مقارنون بالأجداد (كما يدركها �آبا�ؤهم)� :أظهرت نتائج اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى اقل من ( )0.05بني متو�سطات
الكفاية الوالدية ب�صورتها الكلية وب�أبعادها الثالثة املعريف والوجداين وال�سلوكي لدى مقارنة
الأبناء طلبة اجلامعة يف �إدراكاتهم ب�إدراكات �آبائهم لكفاية �آبائهم (الأجداد) يف كفاياتهم
الوالدية� ،إذ بلغت قيم (ت) 5.80 ،9.34 ،12.31 ،12.41 :على التوايل .وبذلك
ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية .وبالرجوع �إىل املتو�سطات كما تظهر يف اجلدول رقم ( ،)2جند
�أن متو�سط الأبناء من طلبة اجلامعة كان �أعلى من متو�سط �آبائهم يف تقديرهم لكفاية �آبائهم.
وهذا يعني �أن طلبة اجلامعة يقيمون الكفاية الوالدية لدى �آبائهم بدرجة �أعلى من تقييم �آبائهم
لكفاية �آبائهم (�أي �أجداد الطلبة) .واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.
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بعد الكفاية الوالدية
املعريف
الوجداين
ال�سلوكي
الكلي

ت
7.84
2.00
2.14
4.88

درجة احلرية
658
658
658
658

م�ستوى الداللة (ثنائي الذنب)
0.001
0.04
0.03
0.001

متو�سط الفروق
12.15
2.80
2.97
18.27

ج -الآباء مقارنون ب�آبائهم (الأجداد) (من وجهة نظرهم)� :أظهرت نتائج اختبار (ت)
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �أقل من ( )0.05بني متو�سطات ال�صورة
الكلية للكفاية الوالدية وبني متو�سطات �أبعادها الثالثة :املعريف والوجداين وال�سلوكي ،وكما
تظهر يف اجلدول ( ،)2فقد بلغت قيم (ت) على التوايل ،12.41( :و ،12.31و،9.40
و .)5.80ول�صالح �إدراكات الآباء عن كفايتهم الوالدية مقابل �إدراكهم لكفاية �آبائهم (�أجداد
�أبنائهم الطلبة) .واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
قيم (ت) وم�ستوى دالالتها يف مقارنة �إدراكات الآباء لكفايتهم الوالدية
ب�إدراكاتهم لكفاية �آبائهم (�أجداد الطلبة)
بعد الكفاية الوالدية
املعريف
الوجداين
ال�سلوكي
الكلي

ت
12.31
9.40
5.80
12.41

درجة احلرية
658
658
658
658

 -3النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة

م�ستوى الداللة (ثنائي الذنب)
0.001
0.001
0.001
0.001

متو�سط الفروق
18.58
12.15
7.12
37.85

ن�صت هذه الفر�ضية على :ال توجد فروق بني متو�سطات درجات العينة الفرعية للأبناء
على ا�ستبانة الكفاية الوالدية يف جوانبها:املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية ،وللآباء.
�أ -الأبناء� :أظهرت نتائج اختبار (ت) للعينات املرتابطة وجود فروق عند م�ستوى �أقل
من ( )0.05لدى مقارنة متو�سطات الأبعاد الثالثة بع�ضها ببع�ض ،ول�صالح املتو�سطات
الأكرب ،وترتتب كالآتي بناء على تلك املقارنات :ال�سلوكي ومتو�سطه ( ،)86.18واملعريف
ومتو�سطه ( ،)81.97والوجداين ومتو�سطه  .78.82كما يف اجلدول رقم ( .)7وبذلك
ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية.
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اجلدول رقم ()5
قيم (ت) وم�ستوى دالالتها يف مقارنة �إدراكات الطلبة الأبناء لكفاية �آبائهم
ب�إدراكات الآباء لكفاية �آبائهم (الأجداد)
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اجلدول رقم ()7
قيم (ت) للعينات املرتابطة الختبار الفروق بني متو�سطات الأبعاد :املعريف
والوجداين وال�سلوكي للكفاية الوالدية مقارنة ب�شكل ثنائي كما
يدركها الأبناء طلبة اجلامعة لدى �آبائهم

مقارنة �أبعاد الكفاية
الوالدية ثنائياً
املعريف
الوجداين
املعريف
ال�سلوكي
الوجداين
ال�سلوكي

ت
98.97
74.65
98.97
86.18
74.65
93.99

درجة
احلرية
329
329
329
329
329
329

م�ستوى الداللة (ثنائي الذنب)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

متو�سط الفروق
81.97
78.82
81.97
86.18
78.82
86.18

ب -الآباء� :أظهرت نتائج اختبار (ت) للعينات املرتابطة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى �أقل من ( )0.05لدى مقارنة متو�سطات الأبعاد الثالثة بع�ضها ببع�ض ،ول�صالح
املتو�سطات الأكرب ،وترتتب كالآتي بناء على تلك املقارنات :ال�سلوكي ومتو�سطه (،)90.33
واملعريف ومتو�سطه ( ،)88.82والوجداين ومتو�سطه  ،87.82وبذلك ترف�ض الفر�ضية
ال�صفرية .كما يف اجلدول رقم ( )8الآتي:

اجلدول رقم ()8
قيم (ت) للعينات املرتابطة الختبار الفروق بني متو�سطات الأبعاد :املعريف
والوجداين وال�سلوكي للكفاية الوالدية مقارنة ب�شكل ثنائي كما
يدركها الآباء عن �أنف�سهم
مقارنة �أبعاد الكفاية
الوالدية ثنائياً
املعريف
الوجداين
املعريف
ال�سلوكي
الوجداين
ال�سلوكي

ت
118.12
152.19
118.12
140.04
152.19
140.04

درجة
احلرية
329
329
329
329
329
329

م�ستوى الداللة (ثنائي الذنب)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

متو�سط الفروق
88.39
87.82
88.39
90.33
87.82
90.33

ج -الأجداد (من وجهة نظر �آباء الطلبة)� :أظهرت نتائج اختبار (ت) للعينات املرتابطة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى �أقل من ( )0.05لدى مقارنة متو�سطات
الأبعاد الثالثة بع�ضها ببع�ض ،ول�صالح املتو�سطات الأكرب ،وترتتب كالآتي بناء على املقارنات:
ال�سلوكي ومتو�سطه ( ،)83.21والوجداين ومتو�سطه ( ،)75.67واملعريف ومتو�سطه
( ،)69.82وبذلك ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية .كما يف اجلدول رقم (.)9
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مقارنة �أبعاد الكفاية
الوالدية ثنائياً
املعريف
الوجداين
املعريف
ال�سلوكي
الوجداين
ال�سلوكي

ت
53.26
64.88
53.26
79.60
64.88
79.60

درجة
احلرية
329
329
329
329
329
329

م�ستوى الداللة (ثنائي الذنب)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

متو�سط الفروق
69.82
75.67
69.18
83.21
75.67
83.21

مناق�شة النتائج
�أو ًال :مناق�شة نتائج �أ�سئلة الدرا�سة
 .1كيف يدرك طلبة اجلامعة الكفاية الوالدية لآبائهم؟
�أظهرت النتائج �أن �إدراك طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم الوالدية عال ،ويبتعد عن املتو�سط،
ويقرتب من النهاية الق�صوى لأعلى احتمال ،ويظهر ذلك يف الكفاية الوالدية ككل ،ويف
جماالتها املعرفية والوجدانية وال�سلوكية .وقد يعود الأمر �إىل �أن جمتمعنا العربي ،ال يزال يعطي
الوالدين مكانة كبرية ،و�أن جيل ال�شباب املتمثل يف طلبة اجلامعة ال يزال يحرتم الوالدين
والآخرين الأكرب �سن ًا ،رغم االنطباع الذي يجعل البع�ض يعتقد �أن ال�شباب ينظر �إىل الكبار
ب�أنهم جيل ال ميا�شي متطلبات الع�رص .وقد تعود هذه النتيجة �إىل �آلية دفاعية فحواها� :إين �إذا
كنت نتاج تن�شئة والدية كفوءة ،ف�أنا كفء ،والعك�س �صحيح ،لذلك ال بد �أن تكون كفاية
والدي مرتفعة ،بح�سب مذهب التحليلية النف�سية ( ،)Sharf, 2010ونظريات العزو التي
ت�شري �إىل �أننا قد ن�ضخم �إيجابياتنا وننق�ص من �سلبياتنا.
 .2كيف يدرك �آباء طلبة اجلامعة كفايتهم الوالدية؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن الآباء يدركون كفايتهم بدرجة عالية وب�شكل ملحوظ ،و�أعلى مما
يعتقد �أبنا�ؤهم عنهم ،رغم ارتفاع تقييم الأبناء لهم .وقد يعود ال�سبب �إىل �آلية دفاعية�،أو
لأخطاء يف العزو �إىل الذات ،كما �سبق ذكره.
 .3كيف يدرك الآباء كفاية �آبائهم؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن تقييم الآباء للكفاية الوالدية لآبائهم (�أي الأجداد بالن�سبة لطلبة
اجلامعة) يعد مرتفع ًا كذلك ،رغم �أنه �أدنى من تقييم طلبة اجلامعة لكفاية والديهم .وقد يعود
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اجلدول رقم ()9
قيم (ت) للعينات املرتابطة الختبار الفروق بني متو�سطات الأبعاد :املعريف
والوجداين وال�سلوكي للكفاية الوالدية كما يدركها الآباء عن �آبائهم (الأجداد)
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ال�سبب �إىل البعد الزمني ،فوالد الوالد ،يكون على الأكرث متوفّى ،ويقدم هذا الو�ضع االنطباع
ب�أن الأجداد ينتمون �إىل ع�رص بعيد ،مل يكن فيه العلم واالكت�شاف على ما هو عليه الآن.
ولكن ينبغي �أن ال يغيب عنا �أن �آباء طلبه اجلامعة قد قيموا والديهم بدرجة عالية.
وال جند درا�سة يف جمال الكفاية الوالدية ا�ستخدمت ت�صميم ًا ي�شبه ت�صميم الدرا�سة احلالية،
حيث �إنّ معظم الدرا�سات ال�سابقة كانت ت�صنف الأ�ساليب الوالدية �إىل :امل�س�ؤول ،واملت�سلط،
واملت�ساهل ،التي تتعامل مع �أ�ساليب التعزيز التي يقدمها الوالدان لأبنائهم.

ثاني ًا :مناق�شة نتائج فر�ضيات الدرا�سة

�إن نتائج اختبار فر�ضيات الدرا�سة� ،أتت مطابقة لنتائج الت�سا�ؤالت التي �أثريت يف (�أو ًال)،
وهي� :أن الآباء قيموا كفايتهم الوالدية بدرجة �أعلى من تقييم الأبناء (طلبة اجلامعة) لها ،كما
�أن تقييم طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم ،كانت �أعلى من تقييم �آبائهم لكفاية �آبائهم (�أجداد طلبة
اجلامعة).
�إن تف�سري هذه النتائج يتعلق بالفروق بني متو�سطات الأبعاد الثالثة املعرفية عند كل
من :الأبناء ،والآباء عن �أنف�سهم ،و�آبائهم ،ف�إن النتائج �أ�شارت �إىل �أن اجلانب ال�سلوكي هو
الأكرث ت�أكيداً ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن االهتمام ين�صب على اجلانب ال�سلوكي ،يف
عملية افرتا�ض �أن ال�سلوك له نتائج مبا�رشة يف البيئة ،ويتطابق هذا املوقف مع موقف املدر�سة
ال�سلوكية (.)Eggen & Kouchak, 2007
ويليه اجلانب املعريف يف الأهمية والتنمية من قبل الوالدين ،لأنه بح�سب املدر�سة املعرفية
ف�إنّ الإدراك املعريف �إذا ح�صل ،ف�إنه يتحول �إىل �سلوك وم�شاعر (عد�س.)2005 ،
�أما اجلانب الوجداين ،فقد �أتى يف النهاية .ويالحظ �أن جانب االنفعاالت والقيم والدافعية
ال يزال يعد ثانوي ًا لدى مقارنة االهتمام به مبا هو علية احلال بالن�سبة للجانب املعريف وال�سلوكي
الذي ي�ؤكد عليه يف احلياة ،ويف املدار�س ،رغم �أهمية هذا اجلانب (.)Huffman, 2007
ويالحظ وجود ت�شابه يف �إدراك الكفاية الوالدية لدى الأجداد من قبل �أبنائهم (�آباء طلبة
اجلامعة) ،حيث �أكدوا �أن كفاية الأجداد كانت �أبرز يف االهتمام باجلانب ال�سلوكي الذي �أتى
يف املرتبة الأوىل ،يليه الوجداين ،ال املعريف .وقد يعود هذا الفرق �إىل �أن الزمن الذي عا�ش فيه
�أجداد طلبة اجلامعة ،مل يكن الت�سارع العلمي فيه قد و�صل �إىل ما و�صل �إليه الآن من انفجار
قد ي�ؤدي �إىل �صدمات لدى الفرد واملجتمع (.)Huffman, 2007

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اال�ستنتاجات

التو�صيات

 .1تقدمي برامج �إر�شادية للطلبة عن متطلبات الوالدية واملهارات والكفايات املطلوب توافرها
يف �آباء و�أمهات امل�ستقبل ،لكي تتطابق ال�صورة التي يحملها الطلبة عن توافر الكفاية الوالدية
لدى �آبائهم بدرجة عالية ،واحتمال ت�صورهم �أنهم ميتلكون من املهارات ما يجعلهم �آباء
و�أمهات �أكفاء يف امل�ستقبل.
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ي�ستنتج مما تقدم عر�ضه من نتائج ما ي�أتي:
� .1أنّ تقدير الأبناء طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم الوالدية كما يدركونها ،وتقدير �آبائهم
لكفايتهم ،وتقدير الآباء لكفاية �آبائهم (الأجداد بالن�سبة للطلبة) ،تقدير عالٍ .
� .2أنّ تقدير طلبة اجلامعة لكفاية �آبائهم الوالدية �أقل من تقدير �آبائهم لكفايتهم.
� .3أنّ تقدير الآباء لكفاية �آبائهم �أقل من تقدير �أبنائهم لكفايتهم .وهذا يعني �أن اجليل اجلديد
يقيم كفاية �آبائهم �إيجاب ًا بدرجة �أعلى من تقييم �آبائهم لكفاية �آبائهم (الأجداد).
� .4أنّ الكفاية الوالدية املدركة تطورت �إىل الأف�ضل عرب جيلني .وميكن عزو ال�سبب يف
ارتفاع تقييمات الكفاية الوالدية ب�صورة عامة �إىل وعي النا�س يف الوقت الراهن ب�شكل �أف�ضل
من ال�سابق مبتطلبات الرعاية الوالدية و�أهميتها (� .)Schaffer, 2004أما فيما يتعلق بارتفاع
التقديرات ب�صورة عامة ،ف�إنه يعود �إىل �أن الإن�سان يدرك �أنه واجلماعة التي ينتمي �إليها �أف�ضل
من الآخرين (مكلفني وغرو�س.)2002 ،
� .5أنّ الكفاية الوالدية يف البعد ال�سلوكي هي الأف�ضل من وجهة نظر كل من الأبناء عن �آبائهم
والآباء عن �أنف�سهم ،يليها البعد املعريف ،وي�أتي البعد الوجداين يف املرتبة الأخرية�.أما ت�صور
الآباء عن �آبائهم (الأجداد) ف�إنهم يتفقون على �أن الكفاية يف البعد ال�سلوكي هي الأعلى
لديهم ،غري �أن الوجداين ي�أتي بعده يف الت�أكيد وي�أتي البعد املعريف يف الآخر .وقد يعود الأمر
يف الت�شابه يف الت�أكيد على البعد ال�سلوكي �إىل �أن ال�سلوك ن�شاط ظاهر ميكن مالحظته ،ومن
ثمي�ستدعي التحكم فيه ل�ضبطه وتوجيهه� .أما الت�أكيد على البعد املعريف بدرجة �أعلى من
َّ
الت�أكيد على الوجداين ،فقد يعود �إىل االكت�شافات العلمية الكبرية ،التي حت�صل يف الوقت
الراهن (.)Huffman, 2007
 .6ويف اخلال�صة ،وب�صورة كلية �شمولية ،وا�ستنادا �إىل ما �أظهرته النتائج ميكن القول �إنّ
الكفاية الوالدية الكلية ،و�أبعادها قد تطورت عرب الزمن و�سارت يف االجتاه نحو الأف�ضل ،من
وجهة نظر الأبناء طلبة اجلامعة و�آبائهم.
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 .2الت�أكيد على �أهمية الكفايات الأبوية يف تنمية املجالني املعريف والوجداين� ،إىل جانب
املجال ال�سلوكي ،ليكون منو الأبناء متكام ً
ال.
� .3إجراء درا�سات تعتمد �أ�ساليب بحث تقوم على قيا�س الكفايات الفعلية يف مواقف احلياة
اليومية يف �أثناء تفاعل الآباء والأمهات مع �أبنائهم.
� .4إجراء درا�سات عن الكفاية الوالدية تراعي املتغريات الآتية:
�أ .جن�س الطلبة واملبحوثني ب�صورة عامة.
ب .جن�س الوالدين :الآباء والأمهات.
ج .احلالة االجتماعية االقت�صادية.
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ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي
واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س
د .ح�سن حممد خليفة
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية �إعداد املعلمني باملرج -جامعة قار يون�س -ليبيا
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدي معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي
واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س ،وعالقة ذلك بعاملي اخلربة واملوقع اجلغرايف
لديهم.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعد الباحث اختباراً لقيا�س م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى
املعلمني ،ومقيا�س ًا لقيا�س اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
وطبقت �أداتا الدرا�سة على جمموعة من معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي بعدد من
املدار�س مبحافظتي �أ�سيوط وقنا بلغ عددهم ( )290معلماً.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل انخفا�ض م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى جمموعة الدرا�سة ب�شكل
عام ،كما �أن هناك فرو ًقا يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني نتيجة لعامل اخلربة
ل�صالح املعلمني الأحدث ،كما �أن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س
جاءت �إيجابية ،مع فروق يف هذه االجتاهات نتيجة لعامل اخلربة ل�صالح املعلمني الأحدث،
كما بينت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني ثقافة احلا�سوب لدى جمموعة الدرا�سة
وبني اجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س.
الكلمات املفتاحية :ثقافة احلا�سوب ،التعليم الثانوي ال�صناعي ،االجتاه نحو ا�ستخدام احلا�سوب
يف التدري�س.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/5/10 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/5/16 :م
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Vocational Secondary Education Teachers’ Computer
Literacy and their Attitudes Towards Using
Computers in their Teaching
Dr. Hassan M. Khalifa
Faculty of Teachers Training – Elmarg
Garyounis University -Libya

Abstract
The study sought to identify vocational secondary education teachers’ computer literacy levels, their attitudes towards using computers in their teaching,
and the relationship of these with the teachers’ experience and Location factors.
To accomplish the objectives of the study, a test for measuring the teachers’
computer literacy levels, and attitude Scale for measuring teachers’ attitudes
towards using computers in teaching were prepared.
Both tools were administered to a group of vocational secondary education
teachers (n=290) in some schools that belonged to both Assiut and Quena
governorates.
Findings revealed low computer literacy levels for the research participants
in general. Also, differences in favour of the more novice teachers were identified within the teachers’ levels of computer literacy as a result of the experience factor. The teachers’ attitudes towards using computers in teaching were
positive. Further, differences in these attitudes as a result of the experience
factor in favour of the more novice teachers were identified. The study revealed a positive correlation between computer literacy for the research participants and their attitudes towards using computers in teaching.
Key words: computer literacy, vocational secondary education, attitudes towards using computers in teaching.
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املقدمة

�شهدت الفرتة الأخرية تطوراً هائ ً
ال يف جمال التكنولوجيا ب�صفة عامة وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت واحلا�سوب ب�صفة خا�صة ،مما �أدى �إىل ظهور �آليات ت�صنيع املعرفة
واملزيد من الو�سائل التكنولوجية احلديثة التي جعلت العامل قرية كونية �صغرية.
ويعرف ع�رصنا الراهن بع�رص الثورة العلمية واملعلوماتية والتكنولوجية ،ع�رص املعلومات
واالنفجار املعريف ،ع�رص التالحم الع�ضوي بني احلا�سوب والعقل الب�رشي ،فقد غزا احلا�سوب
كل جماالت الن�شاط الإن�ساين املعا�رص .وقد انعك�س هذا على منظومة التعليم بجميع
عنا�رصها.
لذا فقد اهتمت النظم الرتبوية يف جمتمع املعلومات ب�إعداد الأفراد �إعداداً ي�ؤهلهم لال�ستخدام
اجليد للحا�سوب وتكنولوجيا املعلومات( .مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج)2001 ،
ويتطلب ذلك �أن تهتم املدر�سة بتكوين مهارات عامة يف التفكري والتخطيط والتكيف
املعريف والنف�سي للتعامل مع املتغريات احلالية ،و�إتقان لغات الع�رص وتكنولوجيا احل�صول
على املعلومات ومعاجلتها ،وكفاءة ا�ستثمار الوقت و�إدارة الإمكانات املتاحة( .عثمان،
.)2002
وهذا ي�ؤكد على �رضورة االهتمام مبدار�سنا ،وحتويلها �إىل مدار�س �إلكرتونية ت�ستفيد من
التكنولوجيا املتطورة يف جمال احلا�سوب واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،بحيث
ي�ستخدم املتعلم جميع جتهيزات تكنولوجيا املعلومات والو�سائط املتعددة للح�صول على
املعلومات من خالل م�صادرها املتنوعة ،يف حني ُيقيم املعلم تعلم الطالب ،وبحثه الإبداعي
عن املعلومات التعليمية وطرق توظيفها( .زاهر)32001 ،
وت�سعى الرتبية احلديثة �إىل �أن يكت�سب املتعلم مهارات التعلم الذاتي و�أن تكون لديه
الدافعية للتعلم امل�ستمر ،كما ازداد الت�أكيد على حتويل االهتمام من التعليم �إيل التعلم ،ومن
تلقي املعلومات �إيل معاجلتها ومن املعارف اجلزئية �إىل تكامل املعرفة ،ومن ق�رص االعتماد على
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الكلمة املكتوبة بو�صفها م�صدر املعرفة �إىل ا�ستخدام العديد من م�صادر التعلم و�أوعية املعرفة
املكتوبة واملقروءة ،وامل�سموعة واملرئية ،واملربجمة التفاعلية القائمة بذاتها وال�شبكية.
ويتطلب ذلك حو�سبة بيئات التعلم وتزويدها ب�أجهزة احلا�سوب ،وملحقاتها ،وبرجمياتها،
وتدريب الطالب على ا�ستخدام الربجميات التي ت�ساعدهم على التدقيق والرتجمة والبحث
عن املعلومة وجدولة ومتثيل البيانات والن�رش املكتبي( .عبيد)1996 ،
وهذا يفر�ض �أدواراً جديدة على املعلم ويتطلب منه �أن يلم بثقافة احلا�سوب الالزمة للتعامل
مع كل هذه املتغريات.
و�إذا كان من ال�رضوري وعي جميع املعلمني مبختلف تخ�ص�صاتهم مب�ستحدثات
تكنولوجيا التعليم و�إملامهم بثقافة احلا�سوب ،ف�إن معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي ب�صفة
خا�صة يجب �أن يواكبوا هذه امل�ستحدثات؛ �إذ يقع على عاتقهم عبء �إعداد العمال املهرة
مبختلف تخ�ص�صاتهم.
وتتميز القطاعات ال�صناعية بتغري وتطور احتياجاتها الب�رشية با�ستمرار؛ الرتباطها بالتغري
والتطور العلمي والتكنولوجي بني فرتة و�أخرى ،وخا�صة ا�ستخدام احلا�سوب يف �إجناز الكثري
من �أعمالها ،مما يفر�ض على م�ؤ�س�سات التعليم ال�صناعي ب�صفة خا�صة بو�صفها امل�ؤ�س�سة املنوط
بها توفري فئة العمالة املاهرة لهذه القطاعات� ،رضورة �إعادة النظر يف خططها ومناهجها
وتوظيف التكنولوجيا احلديثة ،وخا�صة ا�ستخدام احلا�سوب واملعلوماتية يف عملية التعليم
والتعلم ،حتى ت�ستطيع �أن تقدم منتج ًا جيداً ل�سوق العمل�( .أبو زيد و�أبو الفتوح)2001 ،
وهذا ال يتم بال�صورة املطلوبة التي تتيح ملجتمعنا م�سايرة التطورات العاملية �إال من خالل
وعي املعلم بتلك امل�ستحدثات ،وب�أهميتها ،وتبنى الدعوة لتوظيفها ب�صفة عامة ،و�إملامه
بقدر منا�سب من ثقافة احلا�سوب واالجتاه الإيجابي نحو ا�ستخدامه يف التعليم والتعلم ب�صفة
خا�صة.
وقد �أكد �شيميزي )� (Chimezie, 2003أنه جلني فوائد العلم و�إحراز التقدم ال�صناعي
فالبد من ن�رش ثقافة احلا�سوب يف املجتمع ب�صفة عامة وجمال التعليم والقائمني عليه ب�صفة
خا�صة.
كما تو�صلت درا�سة قارتون و�شنق ) (Garton & Chung, 1996التي �أجريت بغر�ض
حتديد احلاجات التدريبية للمعلمني اجلدد بالتعليم الثانوي الزراعي يف �أثناء اخلدمة� ،إىل �أن
التدريب على ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س من �أهم االحتياجات التدريبية للمعلمني اجلدد
يف �أثناء اخلدمة ،كما �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ن�رش ثقافة احلا�سوب بني معلمي التعليم الثانوي
الفني ،و�إعداد الربامج التدريبية التي متكنهم من ا�ستخدام احلا�سوب داخل غرفة الدرا�سة.
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) 2000تو�صلت �إىل انخفا�ض وعي معلمي التعليم الفني مب�صادر تكنولوجيا املعلومات،
وانخفا�ض مهارتهم يف ا�ستخدامها� ،إذ يفتقد معظم املعلمني �إىل املعرفة واملهارات الأ�سا�سية
لالت�صال بالإنرتنت باعتباره و�سيلة وم�صدراً مهم ًا من م�صادر تكنولوجيا املعلومات ،و�أنه يف
الوقت الذي يجب �أن ي�ستخدم فيه معلمو التعليم الثانوي ال�صناعي احلا�سوب وتكنولوجيا
املعلومات يف كل من تدعيم طرق التدري�س ،و�إعداد الطالب ل�سوق العمل ،جند �أن م�ستوى
وعيهم بتكنولوجيا املعلومات منخف�ض ب�شكل وا�ضح ،و�أنهم ال ميلكون املهارات الكافية
ال�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ،كما �أن معرفتهم بربامج احلا�سوب اقت�رصت على الربامج
التقليدية مثل الكتابة ومعاجلة الكلمات ،وبرامج قواعد البيانات ،يف حني انخف�ض وعيهم
ب�شكل وا�ضح بالربامج احلديثة مثل برامج الإنرتنت ،والو�سائط املتعددة.
�أما الدرا�سة التي قام بها له و�آخرون ) (Leh, Myers & Fisher, 2000بغر�ض درا�سة
م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني والطالب بعدد من املدار�س االبتدائية واملتو�سطة
بكاليفورنيا ،فقد �أ�شارت نتائجها �إىل �أنه رغم توافر �أجهزة احلا�سوب املت�صلة بالإنرتنت يف
قاعات الدرا�سة� ،إال �أن املعلمني ال ي�ستخدمون كافة الربامج التعليمية املتاحة لهم ،و�أن ك ًّ
ال
من املعلمني والطالب يف حاجة �إىل التدريب من �أجل االرتقاء بثقافة احلا�سوب لديهم.
وهدفت درا�سة قوربز )� (Gurbuz, Yildirim & Ozden, 2001إىل تعرف �أثر مقررين
يف ثقافة احلا�سوب يف اجتاهات الطالب املعلمني بجامعة ال�رشق الأو�سط برتكيا ،حيث
قدم املقرر الأول من خالل الإنرتنت ،يف حني قدم الثاين بالطريقة التقليدية ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل منو اجتاهات الطالب املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س وارتفاع
م�ستوى ثقافة احلا�سوب لديهم ،وهذا بالن�سبة للمجموعتني� ،سواء التي در�ست من خالل
االنرتنت� ،أم التي در�ست بالطريقة التقليدية.
ويف جمال ت�أثري م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني يف طالبهم �أجرى (خليل وحمد،
 )2003درا�سة تو�صلت �إىل �أن �ضعف ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني والطالب وعدم
ا�ستخدامه يف التدري�س من الأ�سباب املهمة امل�ؤدية �إىل انخفا�ض دافعية الطالب نحو درا�سة
مادتي العلوم والريا�ضيات ،وهما من املواد الأ�سا�سية التي تعد الطالب ملواجهة تغريات
الع�رص.
ويف درا�سة بيلو و�آخرين ) (Bello, Danjuma & Adamu, 2007التي هدفت �إىل حتديد
احلاجات التدريبية املهنية لل�شباب مبدينة بوت�شي  Bauchiبنيجريا� ،أ�شارت �أُ�شري �إىل �أن �أعلى
ن�سبة لالحتياجات التدريبية جاءت مرتبطة مبجال �صيانة وا�ستخدام احلا�سوب ،و�أرجعت
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الدرا�سة ذلك �إىل انت�شار ا�ستخدامات احلا�سوب التي غطت جميع مناحي احلياة ،كما �أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة ن�رش ثقافة احلا�سوب يف التعليم الفني و�إدخاله يف املناهج الدرا�سية.
وبقدر ما ت�شري االجتاهات نحو احلا�سوب �إىل ردود �أفعال الفرد نحوه ،فهي �أي�ض ًا ت�ؤثر
يف ت�شكيل �سلوكه حيال احلا�سوب كمو�ضوع لالجتاه .وقد ك�شفت الدرا�سات التي اهتمت
بعالقة االجتاه نحو احلا�سوب وا�ستخدامه �إىل �أن االجتاه الإيجابي نحو احلا�سوب يرتبط
�إيجابي ًا بالتفوق يف ا�ستخدامه ،يف حني يرتبط قلق احلا�سوب �أو اخلوف منه �سلبي ًا مبهارة
الأداء ).(Speier, Morris & Briggs, 2000
ففي درا�سة قام بها فليت�رش وديدز ) (Fletcher, & Deeds, 1994بغر�ض درا�سة قلق
احلا�سوب وبع�ض العوامل الأخرى التي تعوق معلمي التعليم الثانوي الزراعي بالواليات
املتحدة من ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�سُ ،و ِج َد �أن املعلمني الأحدث كان لديهم م�ستوى
�أعلى من ثقافة احلا�سوب مقارنة باملعلمني القدامى ،و�أن هناك عالقة عك�سية بني قلق
احلا�سوب وثقافة احلا�سوب ،حيث ينخف�ض قلق احلا�سوب لدى املعلمني كلما ارتفع م�ستوى
ثقافة احلا�سوب لديهم.
وقد اهتم الباحثون بدرا�سة اجتاهات الأفراد نحو احلا�سوب حماولة منهم للك�شف عن كيفية
تفاعلهم مع تكنولوجيا احلا�سوب .وقد تو�صلت الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال
�إىل نتائج متباينة ،ومتعار�ضة ،متثلت يف مدى كبري من االجتاهات ،يرتاوح من الإدمان �إىل
املخاوف املر�ضية ،و�إن كان ي�شري العديد منها �إىل تفوق الذكور يف اجتاهاتهم وا�ستخدامهم
للحا�سوب ،وقد �أرجع ذلك لعدة �أ�سباب ،من �أهمها اخلربة ال�سابقة باحلا�سوب ،وثقافة
احلا�سوب املوجهة نحو الذكور(Moon, & Kim, 1994; Landry, Rogers & Harrell, .
)� ( ، 1996شوقي.)2002 ،
فقد �أجرى بيرب ) (Pepper, 1999درا�سة بهدف التعرف على �أثر مقرر يف تكنولوجيا
احلا�سوب وا�ستخداماته يف التدري�س يف اجتاهات املعلمني قبل ويف �أثناء اخلدمة نحو ا�ستخدام
احلا�سوب ،وقد طبق مقيا�س االجتاه قبل وبعد درا�سة املعلمني للمقرر ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق يف اجتاهات املعلمني قبل وبعد درا�ستهم للمقرر ل�صالح التطبيق البعدي ،و�أي�ضا
وجود فرق بني اجتاهات املعلمني قبل اخلدمة واجتاهات املعلمني يف �أثناء اخلدمة ل�صالح
املجموعة الأوىل.
ويف درا�سة قام بها نق وقون�ستون ) (Ng, & Gunstone, 2003بهدف التعرف �إىل
اجتاهات معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية نحو التقنيات املعتمدة على احلا�سوب ومدى
ا�ستخدامها يف التدري�س يف املدار�س احلكومية بفيكتوريا ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات
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املعلمني كانت �إيجابية نحو ا�ستخدام هذه التقنيات ،ومع ذلك فا�ستخدامها يف التدري�س
داخل الف�صول الدرا�سية كان حمدوداً للغاية.
كما هدفت درا�سة ت�ستوريدو وفريز�س )� (Tsitouridou, & Vryzas, 2003إىل التعرف
�إىل اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات،
وعالقتها ببع�ض العوامل ذات ال�صلة ،و�أجريت الدرا�سة على جمموعة من معلمات ريا�ض
الأطفال امللتحقات بربنامج تدريبي يف �أثناء اخلدمة بق�سم ريا�ض الأطفال بجامعة �أر�سطو
باليونان ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمات نحو ا�ستخدام احلا�سوب كانت حمايدة
و�أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني اجتاهاتهم وعدد من العوامل مثل ثقافة احلا�سوب،
وا�ستخدام احلا�سوب يف املنزل ،والدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة.
كما هدفت درا�سة ارليت�ش و�آخرين )� (Erlich, Gadot & Shahak, 2009إىل تعرف
�أثر مقرر يف ثقافة احلا�سوب يف اجتاهات الطالب نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته ،وقد
مت تطبيق مقيا�س التعرف على اجتاهات الدار�سني نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته على
جمموعة من طالب علم االجتماع قبل وبعد درا�ستهم ملقرر ثقافة احلا�سوب ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق يف ا�ستجابات الطالب ملقيا�س االجتاهات ل�صالح التطبيق البعدي،
كما �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ن�رش ثقافة احلا�سوب بني الطالب لتح�سني اجتاهاتهم نحو
ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته.
يت�ضح مما �سبق �أن هناك العديد من الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة ثقافة احلا�سوب لدى
املعلمني واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س.ولكن يالحظ �أن بع�ض هذه الدرا�سات
اهتمت بدرا�سة ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني يف مراحل تعليمية خمتلفة ،والبع�ض الآخر كان
موجه ًا ملعلمي التعليم الفني ب�صفة عامة ،دون وجود درا�سات موجهة لدرا�سة ثقافة احلا�سوب
لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي ،وخا�صة يف البيئة امل�رصية ،على حد علم الباحث ،كما
تباينت نتائج هذه الدرا�سات .وهو ما �شجع الباحث للقيام بالدرا�سة احلالية.

م�شكلة الدرا�سة

تويل جمتمعات اليوم املتقدمة منها والنامية �أهمية كبرية للتعليم الفني ب�صفة عامة وال�صناعي
ب�صفة خا�صة باعتباره �رضورة اجتماعية وح�ضارية متليها متطلبات الع�رص احلديث يف ظل
التغريات والتطورات التي �شملت خمتلف جماالت احلياة؛ �إذ ينظر �إىل التعليم الفني والتدريب
املهني يف الدول املتقدمة كجزء �أ�سا�سي مكمل للحياة ،بل ينظر �إليه �أي�ض ًا باعتباره و�سيلة
رئي�سة لتح�سني املجتمع ورفع م�ستواه (كانـتـور.)2000 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل:
 -1م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي.
� -2أثر عامل اخلربة يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي.
� -3أثر عامل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط -قنا) يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي.
 -4اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
� -5أثر عامل اخلربة يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب
يف التدري�س.
� -6أثر عامل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط-قنا) يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي
نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
 -7العالقة بني م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي واجتاهاتهم
نحو ا�ستخدامه يف التدري�س.
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ومل يعد �أ�صبح اللحاق بالركب يف جمال تقنية املعلومات يف جمال التعليم ،ويف التثقيف
احلا�سوبي خياراً يف هذا الع�رص ،بل هو �رضورة ملحة يقت�ضيها الع�رص الذي نعي�ش فيه بكل ما
فيه من متطلبات وحتديات وفر�ص( .جمعية احلا�سبات ال�سعودية)2003 ،
ورغم االهتمام املتزايد بتطوير التعليم الثانوي ال�صناعي يف الفرتة الأخرية على كافة
امل�ستويات ،وتزويده مبعامل احلا�سوب و�شبكات الإنرتنت� ،إال �أنه ال يوجد درا�سات حاولت
التعرف �إىل مدى اال�ستفادة من هذه املعامل �أو قيا�س م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي
التعليم الثانوي ال�صناعي ،واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س.
يف �ضوء ما �سبق ،ويف �ضوء اهتمام وزارة الرتبية والتعليم باحلا�سوب بو�صفه مادة وو�سيلة
يف مراحل التعليم الثانوي املختلفة ،وخا�صة التعليم الثانوي ال�صناعي ،حيث جند �أنها قد
خ�ص�صت معامل للحا�سوب و�شبكات الإنرتنت يف جميع مدار�س التعليم ال�صناعي.
وانطالق ًا من �أهمية مراجعة وتقومي مثل هذه التجارب جاء الإح�سا�س بامل�شكلة ،حيث
لوحظ �أنه رغم توافر �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها املختلفة باملدار�س الثانوية ال�صناعية �إال
�أنه ال يتم توظيفها واال�ستفادة منها بالدرجة الكافية ؛ مما �شجع على �إجراء درا�سة لواقع
م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه
يف التدري�س.
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حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدي معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي ؟
 -2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي تعزى �إىل �سنوات اخلربة؟
 -3هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي تعزى �إىل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط – قنا)؟
 -4ما اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ؟
 -5هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام
احلا�سوب يف التدري�س تعزى �إىل �سنوات اخلربة ؟
 -6هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام
احلا�سوب يف التدري�س تعزى �إىل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط – قنا) ؟
 -7ما العالقة بني م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي واجتاهاتهم
نحو ا�ستخدامه يف التدري�س ؟

�أهمية الدرا�سة

تربز �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل النقاط الآتية :
 -1تناولت الدرا�سة احلالية �أحد املو�ضوعات املهمة املطروحة على ال�ساحة ،وهو �إدخال
احلا�سوب وتوظيفه يف جمال التعليم ،وخا�صة التعليم الثانوي ال�صناعي.
 -2ندرة البحوث والدرا�سات العربية التي تناولت م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي
التعليم الثانوي ال�صناعي.
 -3ت�سهم الدرا�سة احلالية يف �إلقاء ال�ضوء على الو�ضع احلايل الجتاهات معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ،مما يفيد القائمني على التعليم الثانوي
ال�صناعي يف تقومي مدى اال�ستفادة من معامل احلا�سوب املوجودة يف هذه املدار�س.
 -4ت�سهم الدرا�سة احلالية يف تزويد امل�سئولني عن التعليم الثانوي ال�صناعي باملقرتحات التي
قد تزيد من فاعلية توظيف احلا�سوب يف التعليم.
 -5تعد الدرا�سة احلالية بداية لدرا�سات �أخرى يف جمال توظيف احلا�سوب يف التعليم الثانوي
ال�صناعي ّمما ي�سهم يف خدمة وتطوير هذا النوع من التعليم واالرتقاء مبخرجاته.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

حدود الدرا�سة

م�صطلحات الدرا�سة

ثقافة احلا�سوب :هي عملية تعليمية ح�ضارية تت�ضمن الإملام بالقدر املنا�سب من املعرفة
واملفاهيم واملهارات والقيم ال�رضورية للعمل يف جمتمع يعتمد على احلا�سوب (حممد الهادي،
.)1997
ويذكر �سيمن�سون ومتب�سون )� (Simonson & Thompson, 1996أن ثقافة احلا�سوب
ت�شري �إىل معرفة ال�شخ�ص باملفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة باحلا�سوب والقدرة على ا�ستخدامه
بنجاح.
ويعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها  :وعي املعلم مبفهوم و�أهمية احلا�سوب وامتالكه القدر
املنا�سب من علم احلا�سوب وتطبيقاته العملية مبا ي�ؤهله �أن يعي�ش يف جمتمع يعتمد �أ�سا�س ًا على
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كما يتوافر لديه حد �أدين من املعارف واملهارات يتيح له
ا�ستخدامه وتوظيفه يف التدري�س ب�سهولة وي�رس.
االجتاه :يعرف االجتاه ب�أنه « حالة من حاالت التهي�ؤ العقلي الع�صبي التي تنظمها اخلربة،
وت�ؤثر ت�أثرياً ديناميكي ًا موجه ًا يف ا�ستجابات الفرد نحو املو�ضوعات واملواقف املختلفة»
(كامل.)2002 ،
وميكن تعريفه �إجرائي ًا ب�أنه «ا�ستعداد مكت�سب يحدد �سلوك الفرد وت�رصفه الإيجابي �أو
ال�سلبي �إزاء املواقف �أو املو�ضوعات �أو الأ�شياء التي يتعامل معها يف البيئة املحيطة به».
االجتاه نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س :يعرف لغر�ض هذه الدرا�سة �إجرائي ًا ب�أنه «حم�صلة
ا�ستجابات معلم التعليم الثانوي ال�صناعي لدور احلا�سوب و�أهمية ا�ستخدامه وتوظيفه يف
التدري�س ،ومدي قبوله �أو رف�ضه للتعامل معه وا�ستخدامه يف عملية التدري�س .ويعرب عن ذلك
�إح�صائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها كل معلم نتيجة ا�ستجابته لعبارات املقيا�س املعد لهذا
الغر�ض».
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اقت�رصت الدرا�سة احلالية على احلدود الآتية :
 -1جمموعة من معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي مبحافظتي �أ�سيوط وقنا.
 -2حد الكفاية الذي ميكن قبوله يف �أن معلم التعليم الثانوي ال�صناعي لديه م�ستوى منا�سب
من ثقافة احلا�سوب هو ح�صوله علي ( )%75من الدرجة الكلية لالختبار املعد لذلك .وقد مت
حتديد هذه الن�سبة بنا ًء علي الدرا�سات ال�سابقة يف جماالت م�شابهة.
 -3مت تطبيق �أدوات الدرا�سة خالل �شهر �سبتمرب 2008
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية للتعرف �إىل م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي ،واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س ،ولذا اعتمد البحث على املنهج الو�صفي،
فهو املنهج املنا�سب لتحقيق �أهداف الدرا�سة.

عينة الدرا�سة

مت تطبيق �أدوات الدرا�سة على جمموعة من معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي مبجموعة من
معلم ،مت اختيارهم
املدار�س الثانوية ال�صناعية مبحافظتي �أ�سيوط وقنا بلغ عددهم (ّ )300
ب�صورة ع�شوائية.
وبعد فح�ص ا�ستجابات جمموعة الدرا�سة مت ا�ستبعاد ا�ستجابات ( )10معلمني لعدم جدية
ا�ستجاباتهم ،وبذلك يكون العدد النهائي الذي خ�ضع للتحليالت الإح�صائية ( )290معلم ًا،
واجلدول الآتي يبني و�صف ًا ملجموعة الدرا�سة وتوزيعهم وفق ًا ملتغري �سنوات اخلربة.

اجلدول رقم ()1
و�صف جمموعة الدرا�سة
م

املحافظة

�أ�سيوط
1
قنا
2
املجموع

عدد املدار�س

عدد املعلمني

5
4
9

177
113
290

�سنوات اخلربة
�أكرث من � 5سنوات
�أقل من � 5سنوات
105
72
61
52
166
124

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أنه مت ت�صنيف جمموعة الدرا�سة على �أ�سا�س عاملي اخلربة،
واملوقع (�أ�سيوط -قنا) ،وقد اعترب الباحث �أن املعلم احلديث هو الذي تقل عدد �سنوات خربته
التدري�سية عن خم�س �سنوات ،وذلك وفق ًا ملا �أ�شارت �إليه بع�ض الدرا�سات يف هذا املجال،
وقد بلغ عدد ه�ؤالء املعلمني ( )124معلم ًا ،و�أن املعلم القدمي هو الذي تزيد مدة خربته عن
خم�س �سنوات ،وقد بلغ عدد ه�ؤالء املعلمني يف جمموعة الدرا�سة ( )166معلم ًا.

�أدوات الدرا�سة

�أعد الباحث وا�ستخدم الأدوات الآتية :
 -1اختبار ثقافة احلا�سوب ملعلمي التعليم الثانوي ال�صناعي.
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 -2مقيا�س اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
�أو ًال� :إعداد اختبار قيا�س م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدي معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي
�أُعد االختبار وفق ًا للخطوات الآتية :
�أ -حتديد الهدف من االختبار
حتدد الهدف من االختبار يف قيا�س م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي.
ب� -صياغة مفردات االختبار
بعد االطالع على بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية التي �أجريت يف جمال ثقافة احلا�سوب
مثل )( ،(Gurbuz, et. al.,2001) ،(Kotrlik, et. al.,2000م�صطفى( ،)2001 ،املخيني،
� )2007صيغت مفردات االختبار التي تكونت يف �صورتها املبدئية من ( )60مفردة ،تدور
حول �أربعة حماور �أ�سا�سية هي (مفهوم احلا�سوب ومكوناته املادية وملحقاته – ومفهوم
برامج نظم الت�شغيل واملعلومات الالزمة للتعامل معها – وبع�ض الربامج التطبيقية التي ميكن
اال�ستفادة منها يف جمال التعليم  -واال�إنرتنت وكيفية اال�ستفادة منه يف العملية التعليمية)،
وحددت درجة واحدة للإجابة ال�صحيحة
و�صيغت املفردات من نوع االختيار من متعددُ ،
عن كل مفردة.
جـ� -صدق االختبار
مت الت�أكد من �صدق االختبار بطريقتني :
 ال�صدق الظاهري (�صدق املحتوى) :فقد ُعر�ض االختبار على جمموعة من املتخ�ص�صني يف جمال املناهج وطرق التدري�س
املهتمني با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،وذلك بهدف التعرف �إىل �آرائهم حول مدى مالءمة
مفردات االختبار لقيا�س ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي ،وكذلك
ال�صحة العلمية وال�صياغة اللغوية ملفردات االختبار .وقد �أُخذ ب�آرائهم يف هذا املجال.
 �صدق التجان�س الداخلي :فقد ُطبق االختبار على جمموعة من معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي مبدر�سة �أ�سيوط الثانوية
ال�صناعية بلغ عددهم ( )36معلم ًا ،وبح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من
مفردات االختبار والدرجة الكلية لالختبار ككل جاءت قيم معامالت االرتباط ملفردات
االختبار مابني ( )0.82-0.35وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)0.05
وم�ستوى ( )0.01مما يدل على �صدق االختبار.
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د -ثبات االختبار
للت�أكد من ثبات االختبار اح ُت�سب معامل الثبات له بطريقة حتليل التباين لكودر
وريت�شارد�سن » ،«Kuder & Richardsonوقد بلغ معامل الثبات لالختبار  0.74مما ي�شري
�إىل �أن االختبار ذو معامل ثبات مقبول.
هـ -ال�صورة النهائية لالختبار
بعد الت�أكد من �صدق االختبار وثباته �أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية يتكون من ()60
مفردة وجاهزا للتطبيق على جمموعة الدرا�سة.
ثاني ًا � :إعداد مقيا�س اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف
التدري�س
�أُعد املقيا�س وفق ًا للخطوات الآتية :
�أ -حتديد الهدف من املقيا�س
حتدد الهدف من مقيا�س االجتاهات يف قيا�س اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي
نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
ب� -صياغة عبارات املقيا�س
بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�سات التي تناولت االجتاهات نحو احلا�سوب،
واملقايي�س املعدة بها� ،صيغت عبارات املقيا�س بحيث تكون املقيا�س يف �صورته الأولية من
( )40عبارة ،تدور حول ثالثة حماور رئي�سة هي :
 -1ال�شغف باحلا�سوب:
وهو �شعور تف�ضيلي �أو غري تف�ضيلي يعك�س مدى حب ال�شخ�ص �أو كراهيته لتعلم
وا�ستخدام احلا�سوب.
 -2االعتقاد بفوائد احلا�سوب يف التعليم :
وهو مدى اعتقاد الفرد ب�أهمية احلا�سوب ودوره الفعال يف االرتقاء بالعملية التعليمية
بالن�سبة للمعلم والطالب.
 -3قلق احلا�سوب :
وهو حالة من ال�شعور باخلوف والرهبة والتهديد الغام�ض يخربها الفرد عندما ينوي
ا�ستخدام ( �أو ي�ستخدم ) احلا�سوب.
وا�ستخدم يف املقيا�س التدريج اخلما�سي (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال �أدري� ،أعار�ض� ،أعار�ض ب�شدة).
وقد �أعطيت العبارات ذات االجتاه املوجب الدرجات )1 ،2 ،3 ،4 ،5( :درجة على الرتتيب،
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اجلدول رقم ()2
موا�صفات مقيا�س اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو
ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س
م

املحور

العبارات

املجموع

الن�سبة املئوية

1

ال�شغف باحلا�سوب

10 -1

10

%27.78

2

االعتقاد بفوائد احلا�سوب

26 -11

16

%44.44

3

قلق احلا�سوب

36 -27

10

%27.78

36

%100

املجموع
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بينما �أعطيت العبارات ذات االجتاه ال�سالب الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على الرتيب.
جـ� -صدق املقيا�س
ُعر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على عدد من �أ�ساتذة علم النف�س ،واملناهج وطرق
التدري�س لإبداء الر�أي يف مدى مالءمة وارتباط عبارات املقيا�س باملحاور الرئي�سة للمقيا�س،
و�صحة العبارات من الناحية العلمية واللغوية ،ومنا�سبة تعليمات املقيا�س ،وقد �أعيدت �صياغة
بع�ض العبارات وفق ًا لآراء ال�سادة املحكمني ،كما مت حذف �أربع عبارات لعدم ارتباطها
املبا�رش مبحاور املقيا�س.
كما ُطبق املقيا�س على جمموعة من معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي مبدر�سة �أ�سيوط الثانوية
امليكانيكية ،بلغ عددهم ( )36معلم ًا ،وبح�ساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من
عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س ككل جاءت قيم معامالت االرتباط ملفردات
املقيا�س مابني ( )0.91-0.43وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01مما يدل
على �صدق املقيا�س.
د -ثبات املقيا�س
للتحقق من ثبات املقيا�س احت�سب معامل الثبات له بطريقة حتليل التباين لكودر وريت�شارد�سن،
وقد بلغ معامل ثبات املقيا�س ( )0.78مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س له معامل ثبات مرتفع.
هـ -ال�صورة النهائية للمقيا�س
بعد التحقق من �صدق وثبات املقيا�س� ،أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية يتكون من ()36
عبارة ،ت�ضمنت ( )26عبارة �إيجابية ،و( )10عبارات �سلبية ،لقيا�س اجتاهات معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ،وموزعة على ثالثة حماور رئي�سة ،وترتاوح
درجة كل معلم يف املقيا�س ما بني ( )180 -36درجة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك:
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مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،لأداء جمموعة الدرا�سة على اختبار
ثقافة احلا�سوب ومقيا�س االجتاه ،كما ح�سبت قيم (ت) للفروق بني متو�سطات درجات
املعلمني وفق ًا ملتغريي اخلربة ،واملوقع اجلغرايف ،والك�شف عن الداللة الإح�صائية لهذه
الفروق يف اجلداول الإح�صائية.كما ُح�سب معامل االرتباط با�ستخدام معادلة بري�سون.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي؟».
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول «قام الباحث بح�ساب الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات �أفراد
جمموعة الدرا�سة يف االختبار املعد لذلك ،ومقارنتها بحد الكفاية املطلوب» ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك :

اجلدول رقم ()3
البيانات املتعلقة بدرجات جمموعة الدرا�سة يف اختبار ثقافة احلا�سوب
الدرجة
الكلية
15

حد الكفاية
()%75
11.25

6.25

برامج نظم الت�شغيل واملعلومات الالزمة للتعامل معها

15

11.25

8.02

%53.47

الربامج التطبيقية التي ميكن اال�ستفادة منها يف التدري�س

15

11.25

9.78

%65.2

الإنرتنت وكيفية اال�ستفادة منه يف العملية التعليمية

15

11.25

6.83

%45.53

60

45

30.88

%51.47

املحور
مفهوم احلا�سوب ومكوناته املادية

االختبار ككل

املتو�سط

الن�سبة
املئوية
%41.67

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3انخفا�ض م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى جمموعة الدرا�سة ب�صفة
عامة؛ حيث جاءت متو�سطات درجاتهم دون م�ستوى الكفاية املطلوب واملحدد بن�سبة
( )%75من الدرجة الكلية لالختبار� ،سواء �أكان ذلك على م�ستوى االختبار ككل� ،أم لكل
حمور من حماور االختبار� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات جمموعة الدرا�سة يف االختبار
ككل ( ،)%51.47وهي ن�سبة منخف�ضة.
وقد جاءت �أقل ن�سبة ملتو�سط درجات جمموعة الدرا�سة يف املحور الأول لالختبار ،الذي
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ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى
معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي تعزى �إىل �سنوات اخلربة؟».
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب قيمة «ت» للفرق بني
متو�سطي درجات املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم واملعلمني ذوي اخلربة يف اختبار ثقافة
احلا�سوب ،واجلدول الآتي يو�ضح البيانات املتعلقة بذلك׃
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تناول مفهوم احلا�سوب ومكوناته املادية ،وقد بلغت الن�سبة ( ،)%41.67يف حني جاءت
�أعلى ن�سبة ملتو�سط درجاتهم يف املحور الثالث لالختبار الذي يتعلق بالربامج التطبيقية
للحا�سوب التي ميكن اال�ستفادة منها يف التدري�س ،وقد بلغت الن�سبة ( )%65.2من جمموع
درجات هذا املحور ،وهي ن�سبة منخف�ضة �أي�ض ًا وال ت�صل حلد الكفاية املحدد ،وهذا يدل
على تدين م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى جمموعة الدرا�سة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كرتلك و�آخرين ) )Kotrlik, et. al., 2000التي تو�صلت �إىل
انخفا�ض وعي معلمي التعليم الفني مب�صادر تكنولوجيا املعلومات ،وعدم امتالكهم املهارات
الكافية ال�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ،كما �أن معرفتهم بربامج احلا�سوب اقت�رصت على
الربامج التقليدية مثل الكتابة ومعاجلة الكلمات ،وبرامج قواعد البيانات ،يف حني انخف�ض
وعيهم ب�شكل وا�ضح بالربامج احلديثة مثل برامج الإنرتنت ،والو�سائط املتعددة.
كما تتفق هذه النتيجة �أي�ضا مع درا�سة له و�آخرين ) )Leh, et. al., 2000التي �أ�شارت
نتائجها �إىل �أن املعلمني ال ي�ستخدمون كافة الربامج التعليمية املتاحة لهم ،و�أنهم يف حاجة �إىل
التدريب من �أجل االرتقاء بثقافة احلا�سوب لديهم.
ويرجع الباحث انخفا�ض م�ستوى ثقافة احلا�سوب ب�صفة عامة لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي �إىل قلة الربامج التدريبية املوجهة لتدريبهم يف �أثناء اخلدمة على ا�ستخدام الو�سائل
التكنولوجية احلديثة يف التدري�س ،والتي من �أهمها احلا�سوب والإنرتنت ،واعتماد املعلمني
على بع�ض الدورات غري املتخ�ص�صة والتعلم الذاتي مبعامل احلا�سوب باملدار�س ملن �أراد �أن
كاف الكت�ساب املعلم املعلومات
يح�صل على قدر من ثقافة احلا�سوب ،وهذا يف حد ذاته غري ٍ
واملهارات اخلا�صة باال�ستفادة من الربامج والأجهزة املادية امللحقة باحلا�سوب وتوظيفها يف
التدري�س خلدمة العملية التعليمية واالرتقاء مب�ستواها.
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اجلدول رقم ()4
البيانات املتعلقة بح�ساب قيمة «ت» للفرق بني متو�سطي درجات املعلمني حديثي
العمل مبهنة التعليم واملعلمني ذوي اخلربة يف اختبار ثقافة احلا�سوب
املجموعات

العدد

املعلمون حديثي العمل
املعلمون ذوي اخلربة

124
166

املتو�سط
احل�سابي
38.59
25.12

الن�سبة
املئوية
%64.31
%41.87

االنحراف
املعياري
4.2
4.85

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

24.67

دالة عند م�ستوى
()0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطي درجات املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم واملعلمني ذوي اخلربة يف اختبار
ثقافة احلا�سوب ل�صالح املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم� ،إذ بلغت قيمة «ت» للفرق بني
متو�سطي درجات املجموعتني ( ،)24.67وهذا يدل على �أن م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى
معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي يت�أثر بعامل اخلربة ،ل�صالح املعلمني الأحدث.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة فليت�رش وديدز ) (Fletcher & Deeds, 1994التي تو�صلت
�إىل �أن املعلمني الأحدث كان لديهم م�ستوى �أعلى من ثقافة احلا�سوب مقارنة باملعلمني
القدامى.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أي�ض ًا �أن متو�سط كل من املجموعتني مل ي�صل �إىل حد
الكفاية املحدد يف الدرا�سة بن�سبة (� ،)%75إذ بلغت الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات املعلمني
الأحدث ( ،)%64.31يف حني بلغت الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات املعلمني القدامى
(.)%41.87
ويرجع هذا �إىل �أن املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم قد تعر�ضوا لدرا�سة مقررات
عن احلا�سوب يف درا�ستهم اجلامعية وهو ما مل يحدث بالن�سبة للمعلمني القدامى حيث
مل يكن احلا�سوب وا�ستخدامه قد احتل املكانة التي هو عليها الآن ،ومع ذلك فكل من
املعلمني الأحدث والقدامى يف حاجة �إىل برامج تدريبية متخ�ص�صة يف احلا�سوب وتطبيقاته
وا�ستخداماته يف التدري�س؛ حتى يتمكنوا من ا�ستغالل �أجهزة ومعامل احلا�سوب املتوافرة يف
مدار�س التعليم الثانوي ال�صناعي واالرتقاء بهذا النوع من التعليم الذي يعد الركيزة الأ�سا�سية
للدول التي تتطلع �إىل التقدم االقت�صادي وال�صناعي.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ثقافة احلا�سوب بني
معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي تعزى �إىل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط – قنا) ؟»

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()5
البيانات املتعلقة بح�ساب قيمة «ت» للفرق بني متو�سطي درجات املعلمني مبحافظة
�أ�سيوط واملعلمني مبحافظة قنا يف اختبار ثقافة احلا�سوب
املجموعات
معلمو حمافظة �أ�سيوط
معلمو حمافظة قنا

العدد
177
113

املتو�سط
احل�سابي
32.45
28.42

الن�سبة
املئوية
%54.09
%47.37

االنحراف
املعياري
3.93
5.17

قيمة «ت»
7.48

م�ستوى
الداللة
دالة عند
م�ستوى
()0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطي درجات املعلمني مبحافظة �أ�سيوط واملعلمني مبحافظة قنا يف اختبار ثقافة احلا�سوب
ل�صالح معلمي حمافظة �أ�سيوط� ،إذ بلغت قيمة «ت» للفرق بني متو�سطي درجات املجموعتني
(.)7.48
ويرجع ذلك لطبيعة حمافظة �أ�سيوط التي تعد �أكرث انفتاح ًا من الناحية العلمية والثقافية
من حمافظة قنا؛ نظراً لتميز الأوىل بوجود عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية املتخ�ص�صة يف جمال
احلا�سوب مثل كلية احلا�سبات واملعلومات ،وق�سم احلا�سوب بكلية الهند�سة ،وق�سم احلا�سوب
بكلية العلوم ،وغريها من املعاهد العليا واملتو�سطة التي توفر دورات عديدة يف جمال احلا�سوب
ي�سهل على املعلمني االلتحاق بها.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أي�ض ًا �أن متو�سط كل من املجموعتني مل ي�صل �إىل حد
الكفاية املحدد يف الدرا�سة بن�سبة ( ،)%75فقد بلغت الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات معلمي
حمافظة �أ�سيوط ( ،)%54.09يف حني بلغت الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات معلمي حمافظة
قنا ( .)%47.37وهذا ي�ؤكد على �رضورة تدريب معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي يف �أثناء
اخلدمة لإك�سابهم احلد الأدنى الالزم من ثقافة احلا�سوب مبا ي�ؤهلهم للتعامل مع متغريات
الع�رص ،وتوظيف ذلك يف جمال التعليم.

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما اجتاهات معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام
احلا�سوب يف التدري�س ؟».
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب املتو�سط احل�سابي
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب قيمة «ت» للفرق بني
متو�سطي درجات املعلمني مبحافظة �أ�سيوط واملعلمني مبحافظة قنا يف اختبار ثقافة احلا�سوب،
واجلدول الآتي يو�ضح البيانات املتعلقة بذلك׃
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واالنحراف املعياري لدرجات جمموعة الدرا�سة يف مقيا�س االجتاه مبحاوره الثالثة ،واملقيا�س
ككل؛ وذلك حل�ساب قيمة «ت» بني متو�سط درجات جمموعة الدرا�سة ،ومتو�سط درجات
املجتمع االفرتا�ضي الذي ي�ساوي عدد عبارات املقيا�س م�رضوب ًا يف القيمة الوزنية للبديل
املحايد ( عالم ،)1993 ،واجلدول الآتي يبني ذلك:

اجلدول رقم ()6
قيمة «ت» واملتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وم�ستوى الداللة لدرجات
جمموعة الدرا�سة يف مقيا�س االجتاه
املحور
ال�شغف باحلا�سوب
االعتقاد بفوائد احلا�سوب
قلق احلا�سوب
املقيا�س ككل

الدرجة
الكلية
50
80
50
180

املتو�سط
االعتباري
30
48
30
108

املتو�سط
35.72
54.68
34.2
124.6

االنحراف
املعياري
3.62
3.8
4.2
6.53

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

20.29
22.57
12.84
32.64

دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سط درجات جمموعة الدرا�سة واملتو�سط االعتباري يف مقيا�س االجتاه عند كل حمور من
حماوره الثالثة ،وللمقيا�س ككل� ،إذ بلغت قيم «ت» للفرق بني متو�سطات درجات جمموعة
الدرا�سة واملتو�سطات االعتبارية ( )32.64 -12.84 -22.57 -20.29على الرتتيب،
وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا يدل على �أن معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي لديهم اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة نق وقون�ستون ( )Ng & Gunstone, 2003التي تو�صلت
�إىل �أن اجتاهات معلمي العلوم باملرحلة الثانوية باملدار�س احلكومية بفيكتوريا كانت �إيجابية
نحو ا�ستخدام التقنيات املعتمدة على احلا�سوب يف التدري�س ،ومع ذلك فا�ستخدامها يف
التدري�س داخل الف�صول الدرا�سية كان حمدوداً للغاية.
وبنا ًء على ما �سبق ،ميكن القول �إنّ االجتاهات الإيجابية للمعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب
والتقنيات احلديثة يف التدري�س – رغم كونها �رشط ًا �أ�سا�سي ًا -لي�س كافي ًا يف حد ذاته ال�ستخدام
هذه التقنيات وتفعيلها داخل غرفة ال�صف� ،إذ يحتاج املعلمون لثقافة احلا�سوب واكت�ساب
املهارات الالزمة ال�ستخدامه واال�ستفادة منه يف عملية التدري�س.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي
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اجلدول رقم ()7
البيانات املتعلقة بدرا�سة �أثر عامل اخلربة يف اجتاهات معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س
املجموعات
املعلمني حديثي العمل
املعلمني ذوي اخلربة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة «ت»
4.56
137.45
124
24.67
5.3
115
166

م�ستوى الداللة
دالة عند م�ستوى
()0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطي درجات جمموعة املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم واملعلمني ذوي اخلربة يف
مقيا�س االجتاه ،ل�صالح املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم ،وهذا يدل على �أن املعلمني حديثي
العمل مبهنة التعليم لديهم اجتاهات �أكرث �إيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
ويتفق ذلك مع درا�سة بيرب ( )Pepper, 1999التي تو�صلت �إىل وجود فرق بني اجتاهات
املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب ل�صالح املعلمني الأحدث.
ويرجع ذلك �إىل ارتفاع ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني الأحدث وامتالكهم قدراً �أعلى من
مهارات ا�ستخدام احلا�سوب ،واعتياد املعلمني القدامى على ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب
التقليدية يف التدري�س ،وعدم رغبتهم يف تغيري ما اعتادوا على ا�ستخدامه ملدة طويلة ،لذا يجب
ن�رش ثقافة احلا�سوب والوعي ب�أهمية ا�ستخدامه يف التعليم ،والعمل على تنمية االجتاهات
الإيجابية نحو ا�ستخدامه يف التدري�س لدى معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي ب�صفة عامة،
والقدامى منهم ب�صفة خا�صة.

�ساد�س ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س تعزى �إىل املوقع اجلغرايف (�أ�سيوط – قنا)؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب قيمة «ت» للفرق
بني متو�سطي درجات معلمي حمافظة �أ�سيوط ومعلمي حمافظة قنا يف مقيا�س االجتاه ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك׃
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ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س تعزى �إىل �سنوات اخلربة ؟».
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب قيمة «ت» للفرق بني
متو�سطات درجات املعلمني حديثي العمل مبهنة التعليم واملعلمني القدامى يف مقيا�س االجتاه،
واجلدول الآتي يو�ضح ذلك׃
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اجلدول رقم ()8
البيانات املتعلقة بدرا�سة �أثر عامل املوقع اجلغرايف يف اجتاهات معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س

املجموعات
معلمو حمافظة �أ�سيوط
معلمو حمافظة قنا

العدد
177
113

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
5.23
128
5.3
119.3

قيمة «ت»
12.83

م�ستوى الداللة
دالة عند م�ستوى
()0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطي درجات معلمي حمافظة �أ�سيوط ومعلمي حمافظة قنا يف مقيا�س االجتاه ،ل�صالح
معلمي حمافظة �أ�سيوط ،وهذا يدل على �أن معلمي حمافظة �أ�سيوط لديهم اجتاهات �أكرث �إيجابية
نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
ويرجع ذلك �إىل توافر معامل احلا�سوب ب�صورة �أكرب يف مدار�س حمافظة �أ�سيوط ،لذلك
يجب على امل�سئولني عن التعليم الثانوي ال�صناعي �إعطاء قدر �أكرب من االهتمام ملدار�س
جنوب م�رص ب�صفة عامة ،ومدار�س حمافظة قنا ب�صفة خا�صة ،وتزويدها مبعامل احلا�سوب
وربطها ب�شبكة الإنرتنت ،وحتفيز املعلمني على ا�ستخدامها يف التدري�س.

�سابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�سابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما العالقة بني م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم الثانوي
ال�صناعي واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابع من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب معامل االرتباط بني
درجات جمموعة الدرا�سة يف اختبار ثقافة احلا�سوب ودرجاتهم يف مقيا�س االجتاه ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()9
البيانات املتعلقة بح�ساب معامل االرتباط بني ثقافة احلا�سوب لدى
جمموعة الدرا�سة واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س

جمـ (ح �س Xح �ص)
8720.2

جمـ ( ح�2س )
8836.42

جمـ (ح�2ص )
12365.58

ر (معامل االرتباط)
0.83

م�ستوى الداللة
دال عند 0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود ارتباط موجب دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )0.01بني درجات جمموعة الدرا�سة يف اختبار ثقافة احلا�سوب ودرجاتهم يف مقيا�س
االجتاه نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س� ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.83وهى
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التو�صيات

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة ميكن التو�صية مبا ي�أتي:
 -1ن�رش ثقافة احلا�سوب ودجمه يف مناهج كليات الرتبية ،وكليات التعليم ال�صناعي؛ �إذ �إنها
امل�ؤ�س�سات التعليمية القائمة على �إعداد معلم التعليم الثانوي ال�صناعي.
 -2تدريب معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي يف �أثناء اخلدمة لتزويدهم بثقافة احلا�سوب ،وكل
ما هو جديد يف جمال تكنولوجيا التعليم.
كاف من معامل احلا�سوب وربطها
 -3تزويد مدار�س التعليم الثانوي ال�صناعي بعدد ٍ
بالإنرتنت حتى ميكن االرتقاء بهذا النوع من التعليم وم�سايرة روح الع�رص ،وحتقيق نواجت
تعليمية �أف�ضل.
 -4تزويد مدار�س التعليم الثانوي ال�صناعي بربامج احلا�سوب التي تتنا�سب مع هذا النوع من
التعليم مثل برامج الأوتوكاد ،والفيجوال �أ�ستوديو.
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قيمة ارتباط عالية ،وهذا يدل على �أن ارتفاع م�ستوى ثقافة احلا�سوب لدى معلمي التعليم
الثانوي ال�صناعي ي�صاحبه اجتاهات �إيجابية مرتفعة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س.
ويتفق ذلك مع نتائج درا�سة فليت�رش وديدز ( )Fletcher, Deeds, 1994التي تو�صلت
�إىل �أن هناك عالقة عك�سية بني قلق احلا�سوب وثقافة احلا�سوب� ،إذ ينخف�ض قلق احلا�سوب
لدى املعلمني كلما ارتفع م�ستوى ثقافة احلا�سوب لديهم .كما يتفق ذلك مع نتائج درا�سة
�سبري و�آخرين ( )Speier, et al., 2000التي تو�صلت �إىل �أن االجتاه الإيجابي نحو احلا�سوب
يرتبط �إيجابي ًا بالتفوق يف ا�ستخدامه ،يف حني يرتبط قلق احلا�سوب �أو اخلوف منه �سلبي ًا مبهارة
الأداء.
كما يتفق ذلك �أي�ض ًا مع درا�سة ت�ستوريدو وفريز�س ()Tsitouridou & Vryzas, 2003
التي �أجريت للتعرف �إىل اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال نحو ا�ستخدام احلا�سوب
وتكنولوجيا املعلومات ،وعالقتها ببع�ض العوامل ذات ال�صلة ،وتو�صلت �إىل �أن هناك عالقة
ارتباطيه موجبة بني اجتاهاتهم وعدد من العوامل مثل ثقافة احلا�سوب ،وا�ستخدام احلا�سوب
باملنزل ،والدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة.
وهذا يدل على �أن االهتمام بن�رش ثقافة احلا�سوب لدى املعلمني ،وم�ساعدتهم على
اكت�ساب املهارات الأ�سا�سية الالزمة ال�ستخدامه واال�ستفادة من براجمه يف التدري�س من �ش�أنه
�أن ينمي اجتاهات �إيجابية لديهم ،وخا�صة �إذا ما توافرت �أجهزة ومعامل احلا�سوب والأجهزة
والربامج الالزمة ال�ستخدامه.
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 -5العمل على حتفيز املعلمني وت�شجيعهم على اكت�ساب ثقافة احلا�سوب ،مما ي�ساعد على
تنمية اجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س.
 -6ا�ستكما ًال للدرا�سة احلالية يو�صي الباحث بالقيام بعدد من الدرا�سات ذات ال�صلة تهدف �إىل׃
 حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة ال�ستخدام معلمي التعليم الثانوي ال�صناعي للحا�سوبيف التدري�س.
 درا�سة العوامل التي تعوق ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم مبدار�س التعليم الثانوي ال�صناعيوو�ضع مقرتحات ملعاجلتها.
 درا�سة فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س خمتلف املواد الدرا�سية بالتعليم الثانوي ال�صناعي. درا�سة فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف تنمية التفكري العلمي والإبداعي لدى طالب التعليمالثانوي ال�صناعي.
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة الر�ضا الوظيفي التي يحظى بها معلمو ومعلمات
املرحلة الثانوية مبملكة البحرين من وجهة نظرهم ،وقد بلغت عينة الدرا�سة  178معلم ًا
ومعلمة موزعني على ( )14مدر�سة ثانوية مبملكة البحرين مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية
وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،قام الباحث بتطوير ا�ستبانة خا�صة مكونة من ( )45فقرة
تقي�س درجة الر�ضا الوظيفي عن العمل موزعة على �ستة جماالت.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :دلت املتو�سطات احل�سابية على �أن جماالت الر�ضا
الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين من وجهة نظرهم مرتبة
تنازلي ًا كما ي�أتي :جمال الوقت و�أهميته ،وجمال تقدير الذات ،وجمال مدير املدر�سة ،وجمال
امل�س�ؤولية والعمل ،وجمال االجتاهات نحو العمل ،وجمال الرتقي والأجر.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر اجلن�س وكانت الفروق
ل�صالح فئة الإناث يف املجاالت الآتية :جمال مدير املدر�سة ،وجمال الرتقي والأجر ،وجمال
االجتاهات نحو العمل وجمال الوقت و�أهميته ،وتبني عدم وجود فروق ذات دالله �إح�صائية
يف جمايل :امل�س�ؤولية والعمل ،وتقدير الذات .كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى لأثر �سنوات اخلربة يف جميع املجاالت ويف الأداة ككل ،وجاءت الفروق
ل�صالح فئة اخلربة من (� 14-10سنه) ،كما بي ّنت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي يف جميع املجاالت ويف الأداة ككل.
ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أو�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات التي
ميكن �أن ت�سهم يف حت�سني الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الثانوية يف مملكة البحرين.
الكلمات املفتاحية :الر�ضا الوظيفي ،معلمو ومعلمات املرحلةالثانوية ،مملكة البحرين.
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Job Satisfaction of Secondary School Teachers in the
Kingdom of Bahrain from their Point of View
Dr. Mohammed Q. Al-Magableh
Faculty of Education
Delmon University for Science and Technology

Abstract
The study aimed at identifying the degree of job satisfaction of high schools
teachers in Bahrain from their point of view. The study sample consisted of
(178) teachers in (14) schools for girls and boys in the Kingdom of Bahrain.
To answer the study questions, the researcher developed a questionnaire. It
consisted of (45) items that were divided into (6) domains.
The results of the study showed that the job satisfaction which were applied by teachers in high schools in Bahrain were as follows: Time domain,
self esteem, the headmaster, work and responsibility, attitudes towards work,
motivations and the salary. There were statistically significant differences in
the status of the gender in all of the domains in favor of female except in two
domains: work and responsibility, self average.
There weren’t statistically significant differences in the status of the experience in all of the domains in favor of the experience between (10-14years). There
weren’t statistically significant differences in the status of educational qualification in all domains. Also, the results showed the teacher’s feelings of dissatisfactions towards motivations, salary, and the load of the school subjects.
In the light of the results, the researcher recommended some recommendation that would improve teaching aspects of secondary school teachers in the
Kingdom of Bahrain that it is necessary to decrease the load of the school
subjects in the secondary stage, and necessary to develop a motivation system
and increase the teacher’s salary, and adopt different kinds of training programs to focus on the importance of teaching and the role of the teachers in
the society’s progress and prosperity. The researcher hopes that these recommendations will be highly considered and benefit education policy planners in
Bahrain for the purpose of improving work aspects in teaching.
Key words: job satisfaction, secondary teachers, Kingdom of Bahrain.
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املقدمة

تعد مهنة التعليم من �أكرث املهن التي ت�سبب توترا و�إجهادا ع�صبيا وج�سميا للمعلم� ،إذ
يتعامل املعلم مع جميع فئات و�رشائح املجتمع املختلفة ،من تنوع يف العادات والأعراف
والتقاليد والثقافات والبيئات املختلفة،فمهنة التدري�س مهنة �شاقه ب�شكل عام� ،إذ نالحظ
�أن بع�ض املعلمني يود �أن ينتقل من مدر�سته �إىل مدر�سة �أخرى �أو وظيفة �أخرى مع ّل ً
ال �سبب
ذلك ب�سوء معاملة مدير املدر�سة �أو طبيعة الطالب وكرثة م�شاكلهم� ،أو ب�سبب العبء الكبري
من احل�ص�ص الأ�سبوعية� ،أو لأ�سباب متعددة �أخرى جميعها ت�ؤدي �إىل عدم الر�ضا وعدم
ويعد املعلم من النماذج الإن�سانية املهمة التي يقابلها الطالب يف حياتهم ويت�أثرون
االرتياحّ .
بها ،لذلك نراهم يتقم�صون الكثري من قيمه واجتاهاته و�أ�ساليب تفكريه و�شخ�صيته .فاملعلم
�إذا كانت ت�سوده اجتاهات موجبة نحو احلياة ونحو النا�س ،نقل هذه االجتاهات �إىل الطالب
و�أثر ذلك يف �سلوكهم و�صحتهم النف�سية ،فاملعلم امل�ستقر واملطمئن نف�سيا عادة ما ينقل هذا
الإح�سا�س �إىل طالبه بعك�س املعلم القلق واملت�شائم وامل�ضطرب الذي لي�س لديه ر�ضا عن
مهنته ،ف�إنه ي�ؤثر يف �أدائه ويف طلبته ،لذلك ال بد من توفري الظروف املنا�سبة املحيطة باملعلم
ومتكينه من الو�صول �إىل اال�ستقرار والر�ضا والإح�سا�س بالطم�أنينة( .العبيدي.)2004 ،
ومتثل �ضغوط العمل خطرا على املعلم ب�سبب ما ين�ش�أ عنها من ت�أثريات �سلبيه عليه ،وتتمثل
يف عدم الر�ضا ،و�ضعف يف م�ستوى الأداء ،وعدم وجود دافعيه للعمل ،وبالنتيجة ينخف�ض
ثم ي�ؤدي ذلك �إىل �شعور املعلم بالإنهاك النف�سي ،وهو الأمر
م�ستوى حت�صيل الطلبة ،ومن ّ
الذي ي�ؤثر يف قدرته على �أداء عمله ،بالكفاءة والفعالية املر�ضية( .امل�شعان.)2000 ،
ثم
ونتيجة لتعر�ض املعلم لعدة �ضغوط يف حياته ،ف�إن ذلك ي�ؤثر �سلبا يف �أدائه يف وظيفته ،ومن ّ
ي�ؤدي �إىل عدم ر�ضا ال�شخ�ص عن وظيفته �أو عن موقعه الوظيفي الذي حتدده التعليمات واللوائح،
ثم ي�ؤدي به �إىل مظاهر متنوعة مثل التغيب عن العمل ،وعدم �إتقان للمهام املطلوبة منه،
ومن ّ
ثم قد ي�ؤدي به �إىل ترك العمل( .القريوتي.)1993 ،
وعدم التعاون مع الآخرين ،ومن ّ
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يرى الباحث �أن الر�ضا الوظيفي هدف مهم ين�شده جميع العاملني وال �سيما املعلمني،
وعدم توافره للمعلم قد يكون له ت�أثريات �سلبية يف �أدائه ويف العملية التعليمية كلها .ويواجه
املعلم الكثري من العقبات وال�صعوبات كعالقته مع مدير املدر�سة وامل�رشف الرتبوي� ،أو الراتب
الذي يتقا�ضاه� ،أو متطلبات وم�س�ؤوليات تقع على عاتقه واملطلوب منه تنفيذها ،و�أن جميع
تلك الظروف جتعل من بع�ض املعلمني غري را�ضني عن مهنتهم ،وغري مطمئنني �إىل حياتهم
وم�ستقبلهم املهني ،مما ي�ؤثر �سلبا يف عطائهم وكفاءتهم يف التدري�س .ولقد �أ�شار كل من (جن
وهولدوي) (� )Gunn & Holdway, 1986إىل �أن الر�ضا الوظيفي يتحقق ب�شعور مدريريي
املدار�س بالإجناز ومدى جتاوب املعلمني معهم ،ف�إذا كان هناك جتاوب من املعلمني ،ف�إن
ذلك يدل على مدى الر�ضا الوظيفي لديهم ولقد و�ضع (�أبراهام ما�سلو) يف نظريته (�سلم
احلاجات)� ،أن العامل له حاجات متعددة ،فهو �إن�سان يطلب املزيد ،فال يكاد ير�ضي حاجة
حتى يطلب غريها ،بداية من حاجاته الطبيعية كالأكل ،وال�رشب ،وامل�سكن و�صوال �إىل حاجته
لتحقيق الذات ،وح�صول الفرد على تلك احلاجات ّ
ي�شكل دوافع وحوافز ،وهي حمركات
داخلية ل�سلوكه ،وهي �أ�س�س الر�ضا ،وجاءت (املدر�سة الكال�سيكية) لتبني �أن احلوافز املادية
لها �أثر كبري يف الإجناز والر�ضا الوظيفي للعامل ،ثم جاءت (مدر�سة العالقات الإن�سانية)
وجتارب (الهوثورن) لتبني �أهمية العالقات الإن�سانية يف �إجناز العمل والر�ضا الوظيفي
للعاملني ،و�أن احلوافز املادية قد ال ت�ؤدي �إىل زيادة الإنتاجية ور�ضا العاملني ،ثم جاءت بعد
ذلك (املدار�س احلديثة) لت�أخذ نظرة متعددة الأبعاد ( )Multidimensionalوحماولة التعامل
مع العامل على هذا الأ�سا�س كنظرية احلاجة لإجناز ماكليالند وتكن�سون �إذ تتوافر لدى الأفراد
رغبات وحاجات تتمثل يف الإجناز والتفاخر به لأنهم يرون يف ذلك �إثباتا لأنف�سهم و�إر�ضاء
لذاتيتهم ،بغ�ض النظر عن ارتباط عملهم املتميز مبكاف�آت ومنافع ماديه .ويرى (الأغربي،
 )2002الر�ضا الوظيفي يعك�س م�ستوى االتزان يف امل�شاعر الإيجابية وال�سلبية نحو العمل
مبختلف �أبعاده ،كالراتب ،وظروف العمل ،والعالقة مع الر�ؤ�ساء والزمالء ،وفر�ص الرتقي
الوظيفي ،والنمو املهني.
ويعرف لوك (حرمي )1997 ،الر�ضا الوظيفي ب�أنه :حالة عاطفية انفعالية �إيجابية و�سارة
نا�شئة عن عمل الفرد �أو خربته العملية .وينتج الر�ضا الوظيفي عن �إدراك الفرد �إىل �أي مدى
يعدها مهمة ،ومن بني خ�صائ�ص العمل التي تولد لدى الأفراد
يوفر العمل تلك الأ�شياء التي ّ
ا�ستجابات �شعورية نحوها :العمل نف�سه ،والراتب ،وفر�ص الرتقية ،والإ�رشاف ،والزمالء يف
العمل.
وقد قام هريزبريج ( )Hertzberg, 1966با�ستخدام مفهوم الر�ضا الوظيفي ب�شكل
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وا�سع ومف�صل وو�ضع نظريته :نظرية ذات العاملني ،التي ترى ب�أن الر�ضا وعدم الر�ضا ال
ميكن �إدراكهما على �أنهما مت�ضادان �أو متعاك�سان يف �سل�سلة مت�صلة مفرده ،و�إمنا يف بعدين
م�ستمرين ،وهذه الأبعاد التي تبني مدى الر�ضا الوظيفي مت ت�سميتها باملر�ضيات وهي متعلقة
بالأعمال .وقد قام هريزبريج ( )Hertzberg, 1966بو�ضع املر�ضيات يف قائمه كالآتي:
الإجناز ،والتقدير ،والعمل نف�سه ،وامل�س�ؤولية ،والتقدم و�إمكانية النمو والتطور ،و�أن العوامل
ال�صحية ت�سبب عدم الر�ضا وال ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الر�ضا ،وميكن ا�ستنتاج درجة الر�ضا
من خالل كيفية �أداء العمل وهي كالآتي� :سيا�سة الإدارة ،والإ�رشاف ،والعالقات الداخلية،
وظروف العمل ،والو�ضع احلايل ،ومنط ال�شخ�صية ،الأمن ،والراتب (.)Hertzberg, 1966
كما �أ�شارت درا�سة كايث وجون (� )Keith & John, 1989إىل وجود عالقة عك�سية بني
الر�ضا وتغيب املوظف عن العمل ،فك ّلما كان الر�ضا عاليا لدى املوظف ،كان تغيبه قلي ً
ال عن
را�ض عن
العمل ،وكذلك ت�أخره عن الدوام ،واملوظف الذي يتكرر ت�أخره عن العمل ،غري ٍ
عمله.
� ّأما الدرا�سة التي قام بها فيليب ( ،)Phillip, 1984فقد هدفت �إىل حتديد االختالفات
املوجودة بني الذكور والإناث يف الوظائف القيادية الإ�رشافية يف املدار�س احلكومية ودرجة
الر�ضا الوظيفي العام .كما هدفت �أي�ضا �إىل حتديد فيما �إذا كان الذكور والإناث يف الوظائف
الإ�رشافية القيادية يدركون العوامل اجلوهرية وغري اجلوهرية املتعلقة ب�أو�ضاع الوظائف القيادية
الإ�رشافية �ضمن حمددات الدرا�سة :العمل ب�شكل عام ،والعمل املخ�ص�ص بالتحديد ،والتطور
والتقدم ،والإدراك ،وامل�س�ؤولية ،وظروف العمل ،والعالقات ال�شخ�صية ،والإ�رشاف،
و�سيا�سة املدر�سة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك اختالف ًا جوهري ًا وغري جوهري يف
طبيعة الأعمال و�أهميتها ،الوظائف القيادية والإ�رشافية فيما يتعلق بطبيعة التقدم والتطور
هي وظائف للإناث ،يف حني تكون الوظائف التي تك�شف �أهمية حتمل امل�س�ؤولية،وظروف
العمل ،والعالقات ال�شخ�صية هي وظائف للذكور ،بينما الأعمال التي تبني �أهمية الإدراك،
العمل ذاته ،و�سيا�سة املدر�سة ،كانت جميعها م�شابهة لكال اجلن�سني :الذكور والإناث.
وقد قام �أحمد ( )1990بدرا�س ٍة هدفت �إىل قيا�س الر�ضا الوظيفي ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات يف دولة قطر ،حيث قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة للر�ضا الوظيفي ت�ضم ثمانية
�أبعاد :املردود املادي ،والرتقية ،واملكانة االجتماعية للمهنة ،والإ�رشاف والتوجيه ،وظروف
العمل ،والعالقة مع الزمالء ،والعالقة مع الطالب ،كنمط الإدارة املدر�سية ،ولقد متثلت عينة
الدرا�سة من ( )200معلم ومعلمة للريا�ضيات مبراحل التعليم العام بدولة قطر .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الر�ضا الوظيفي تعزى �إىل اخلربة يف التدري�س
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ل�صالح احلا�صلني على م�ؤهل �أقل من بكالوريو�س وكذلك املرحلة التعليمية ،حيث �إن هناك
ر�ضا وظيفي ًا �أكرث لدى معلمي املرحلة االبتدائية من معلمي املرحلة الإعدادية والثانوية.
وقد قام البابطني ( )1990بدرا�سة ،هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستويات الر�ضا الوظيفي
لدى املعلمني ال�سعوديني العاملني يف املدار�س الثانوية املطورة يف مدينة الريا�ض وعالقتها
ببع�ض املتغريات� ،إذ تكونت الدرا�سة من ( )400معلم ومعلمة ،ا�ستخدم الباحث مقيا�س ًا
من ت�صميمه للر�ضا الوظيفي م�شتم ً
ال على خم�سة جماالت :منط املدر�سة الإداري ،والعالقة
مع الزمالء ،واجتاهات املعلمني نحو نظام ال�ساعات املعتمدة ،والراتب ال�شهري ،وامل�ؤهل
العلمي للمعلم وتخ�ص�صه .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الر�ضا الوظيفي جاء مب�ستوى
متو�سط ،تو�صلت �إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الر�ضا لوظيفي واجتاهات املعلمني
نحو الدرا�سة بال�ساعات املعتمدة ،والعالقة مع الزمالء ،والنمط الإداري للمدر�سة ،ولكن ال
توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الر�ضا الوظيفي وامل�ؤهل العلمي.
ومن جانب �آخر فقد هدفت درا�سة العبد اجلبار ( ،)1991التعرف �إىل م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لكل من معلمي التعليم العام ومعلمي الرتبية اخلا�صة و�أثر متغريات :العمر ،اخلربة،
والدرجة العلمية ،والدخل ال�شهري على الر�ضا الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
ومعلمي التعليم العام ،وجمال التخ�ص�ص ملعلمي الرتبية اخلا�صة .لقد ك�شفت نتائج الدرا�سة
عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات معلمي التعليم العام ،ومعلمي
الرتبية اخلا�صة على بعدي القيا�س :عدم الر�ضا والر�ضا ،كذلك الدرجة الكلية للمقيا�س،
وعلى ذلك ال ميكن �أن يكون هناك اختالف يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي بناء على عمر املعلم
�سواء كان املعلم �صغرياً �أو كبرياً يف العمر ،وكذلك عدم وجود اختالف يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي بناء على خربة املعلم �سواء كانت خربة املعلم طويلة �أو ق�صرية بني معلمي التعليم العام
ومعلمي التعليم اخلا�ص.
�أما الدرا�سة التي �أجراها تيم ( )Tim, 1994فقد هدفت �إىل معرفة الر�ضا الوظيفي وعدم
الر�ضا الوظيفي ومعرفة نظرة املعلمني امل�ستقبلية جتاه مهنتهم ،ومت �إجراء م�سح لـ ()287
معلم ًا ومعلمة يف منطقة تعليمية واحدة ملعرفة مدى ر�ضاهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية ملهنتهم.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �سبب عدم الر�ضا الوظيفي ب�شكل �أ�سا�سي ناجت عن كمية الأعمال
عال) من احل�ص�ص ،وكذلك �إدراك الكثري من املعلمني واملعلمات �أنهم ما زالوا
(ن�صاب ٍ
بنف�س الوظيفة على مدار  28عام ًا ،و�أنه لي�س لديهم تغيري وتطوير يف مهنتهم قبل التقاعد.
والدرا�سة التي قام بها الم ( ،)Lam, 1995هدفت �إىل حتليل العالقة بني نوعية العمل
الوظيفي ،وااللتزام املهني ،والر�ضا الوظيفي لدى ( )350معلما مت تعيينهم حديثا .ا�ستخدم
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الباحث يف درا�سته �سبعة جماالت :اال�ستقاللية ،والكفاءة ،والو�ضع احلايل ،والعالقات
االجتماعية ،وااللتزام الوظيفي ،والر�ضا الوظيفي ،واالنقطاع عن العمل� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن االلتزام املهني والر�ضا الوظيفي عالٍ لدى املعلمني اجلدد ،كما �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن الربامج الإثرائية اال�ستك�شافية ت�ساعد املعلمني اجلدد على �شعورهم بالر�ضا
الوظيفي قبل دخولهم ملهنة التعليم ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطيه �سلبية مع
متغريات الدرا�سة.
يف حني هدفت درا�سة الأغربي (� )2003إىل البحث عن م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى
مديري مدار�س التعليم العام باملنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية والعالقة بني الر�ضا
الوظيفي وبني بع�ض املتغريات امل�ستقلة مثل :نوع املبنى املدر�سي (حكومي ،م�ست�أجر� ،أرامكو)
واملرحلة التعليمية ،و�سنوات اخلربة ،وعامل ال�سن ،ولتحقيق ذلك �صمم الباحث ا�ستبيانة مت
توزيعها على عينة مكونة من ( )83متدربا �شاركوا يف الدورة الثالثة ع�رشة والرابعة ع�رشة يف
كلية املعلمني بالإح�ساء .لقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أن م�ستوى الر�ضا الوظيفي عن الراتب،
وال�شعور بالإجناز ،والر�ضا عن تعاون املعلمني ،والإح�سا�س بالأمن واال�ستقرار الوظيفي متثل
م�صدرا كبريا للر�ضا لدى �أفراد العينة ،حيث كان م�ستوى الر�ضا عن الراتب ال�شهري %72
منخف�ضا ،ومل تك�شف الدرا�سة
من �أفراد العينة متو�سطا ،ولدى  %9.22عاليا ،ولدى %8.4
ً
عن وجود عالقة ارتباطيه دالة بني الر�ضا الوظيفي وبني املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة.
والدرا�سة التي قامت بها �أليايف وجودة ( )2003حول العالقة بني البريوقراطية ،و�ضغوط
العمل وعدم الر�ضا الوظيفي :درا�سة حالة ،هدفت �إىللتعرف �إىل �ضغوط العمل بالتوجه
البريوقراطي لدى الفرد ،وعدم الر�ضا الوظيفي ،وبع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية،وقد وزعت
ا�ستبانة على ( )130فرداً يعملون يف وزارة الثقافة .لقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج
منها :وجود عالقة بني م�ستوى عدم الر�ضا الوظيفي وبني �ضغوط العمل ،ووجود عالقة بني
توجه الفرد للعمل يف ظل منظمة بريوقراطية وعدم ر�ضاه الوظيفي ،وكذلك وجود فروق
جوهرية بني متو�سط عدم الر�ضا الوظيفي واملكانة الوظيفية.
ولقد �أجرى رومان ( )Roman, 2004درا�سة للتعرف �إىل العوامل التي لها ت�أثري يف الر�ضا
الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يف والية بورتوريكو ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
العوامل الداخلية واملتعلقة مبهنة التدري�س والتقدير كان لها ت�أثريات متدنية �إىل م�ستوى الر�ضا
الوظيفي لدى املعلمني يف حني �أن العوامل اخلارجية واملتعلقة بالأمور املالية وظروف العمل
كان لها ت�أثريات عالية �إىل م�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني.
كما �أن درا�سة �أجرتها حيدري ( ،)2006هدفت �إىل الوقوف على مدى ممار�سة مدريري
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املدار�س االبتدائية احلكومية ململكة البحرين لأ�ساليب �إدارة الوقت وعالقتها ب�ضغوط العمل
الإداري املدر�سي .لقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �أن مديري املدار�س االبتدائية احلكومية
مبملكة البحرين ميار�سون �أ�ساليب �إدارة الوقت بدرجة مرتفعة ،و�أن م�ستوى �ضغوط العمل
الإداري املدر�سي يرتاوح بني متو�سط ومنخف�ض ،و�أن هناك ارتباط ًا �سلبي ًا بني �أ�ساليب �إدارة
الوقت و�ضغوط العمل الإداري املدر�سي ،حيث �إنه كلما قلت ممار�سة املقرر لأ�ساليب �إدارة
الوقت زادت م�ستوى معاناته من �ضغوط العمل الإداري املدر�سي.
والدرا�سة التي قامت بها الوادي ( ،)2006والتي هدفت �إىل التعرف �إىل طبيعة العالقة
بني ال�سلوك القيادي للر�ؤ�ساء كما يدركه معلمو الرتبية الريا�ضية ،وكل من :الدافع للإجناز،
والر�ضا الوظيفي لديهم .ا�ستخدمت الباحثة فيها املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل جملة من النتائج منها :عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا بني ال�سلوك القيادي
للر�ؤ�ساء كما يدركه معلمو الرتبية الريا�ضية وكل من الدافع للإجناز والر�ضا الوظيفي ،ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات يف بع�ض �أبعاد الر�ضا الوظيفي وهي:
الر�ضا عن �أ�سلوب الرتقية ،والر�ضا عن الرئي�س يف العمل ل�صالح املعلمات.
�أما الدرا�سة التي قامت بها العامر ( ،)2007فقد هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة
بني ال�ضغوط املهنية وكل من الر�ضا الوظيفي والأداء املهني لدى معلمي الرتبية الريا�ضية
باملرحلتني الإعدادية والثانوية ،وكذلك التعرف �إىل الفروق بني معلمي الرتبية الريا�ضية
باملرحلتني الإعدادية والثانوية يف كل من :ال�ضغوط املهنية والر�ضا الوظيفي والأداء املهني،
قد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ب�أ�سلوبه امل�سحي ،وا�شتمل جمتمع الدرا�سة على معلمي
الرتبية الريا�ضية باملرحلتني الإعدادية والثانوية مبملكة البحرين ،والبالغ عددهم ()311
معلما ومعلمة ،ولقد قامت الباحثة باختيار عينة ع�شوائية قوامها ( )180معلم ًا ومعلمة.
ً
لقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطيه �سلبية وداله �إح�صائي ًا بني ال�ضغوط املهنية
والر�ضا الوظيفي باملرحلة الإعدادية ،وغري دالة �إح�صائي ًا لدى املعلمني باملرحلة الثانوية.
يف حني هدفت الدرا�سة التي �أجراها الزبون والزبون والزيود واخلوالدة ( )2007حول
الر�ضا الوظيفي� ،إىل التعرف �إىل درجة ر�ضا معلمي املدار�س الثانوية يف الأردن عن مهنتهم
وعالقة ذلك باال�ستمرار يف املهنة ،وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات وهي :النوع ،وامل�ؤهل
العلمي ،واخلربة العملية ،والعبء التدري�سي .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )620معلما
ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من مديريات الرتبية يف حمافظة الزرقاء� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن درجة الر�ضا لدى املعلمني واملعلمات كانت متو�سطة يف جماالت :تقييم املعلم
ملهنته ،والبعد االجتماعي ،والبيئة املدر�سية ،والإ�رشاف الرتبوي ،يف حني كانت �ضعيفة يف
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جمايل :املعلم والإدارة ،واحلوافز والرواتب ،و�أو�ضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغريي النوع والعبء التدري�سي ،وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغريي:
امل�ؤهل العلمي واخلربة العملية.

م�شكلة الدرا�سة

ٌ
هدف ين�شده جميع العاملني وال�سيما املعلمني وعدم توافره للمعلم ،قد
الر�ضا الوظيفي
يكون له ت�أثريات �سلبية يف �أدائه ويف العملية التعليمية ككل ،ومن خالل ممار�سة الباحث
ملهنة التدري�س للمرحلة الثانوية ،واطالع الباحث على واقع املدار�س الثانوية ،ولقائه ببع�ض
املعلمني الحظ ب�أن غالبية املعلمني يواجهون الكثري من العقبات وال�صعوبات املتنوعة،
كالعالقة مع مدير املدر�سة ،واملتطلبات وامل�س�ؤوليات املتنوعة التي تقع على عاتقهم ،ومقارنة
مهنة التعليم ببقية املهن من حيث الراتب ،وفر�ص الرتقي والتقدم ،واملكانة االجتماعية،
والتقدير من قبل الآخرين مبكانة املعلم ،وجميع هذه العقبات قد تولد لدى املعلمني عدم
ثم يقود �إىل عدم الرغبة يف العطاء مما ينعك�س �سلب ًا على
الر�ضا عن مهنة التدري�س ،ومن ّ
خمرجات التعليم .ولكن قد تختلف تلك ال�ضغوط التي يتعر�ضون لها باختالف جن�س
الأفراد ،واختالف املواقف نف�سها .ويرى الباحث �أن التعرف �إىل طبيعة العوائق وال�صعوبات
التي تواجه املعلم يف تدري�سه للمرحلة الثانوية التي ت�ؤدي �إىل عدم الر�ضا لديه م�شكلة ت�ستحق
الدرا�سة ،وح�سب علم الباحث ،مل ير درا�سة تتناول الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية.

�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=aيف درجة الر�ضا الوظيفي لدى
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين تعزى ملتغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي؟

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة الر�ضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
مبملكة البحرين من وجهة نظرهم من خالل اجلوانب املرتبطة باملهنة( :امل�س�ؤولية والعمل ،ومدير
املدر�سة ،والرتقي والأجر ،واالجتاهات نحو العمل ،والوقت و�أهميته ،وتقدير الذات).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

حدود الدرا�سة

التعريفات الإجرائية

 الر�ضا الوظيفي :يق�صد به ر�ضا الفرد وم�شاعره جتاه العمل الذي يقوم به ،ويتوقف ذلكعلى �إ�شباع رغباته وميوله واجتاهاته ،ومدى �شعوره بالر�ضا والطم�أنينة عن نف�سه ،واالحرتام
والتقدير من قبل الآخرين له.
 امل�ؤهل العلمي :الدرجة العلمية التي ح�صل عليها املعلم بعد الثانوية العامة فهي � ّإما دبلوم،�أو بكالوريو�س� ،أو بكالوريو�س  +دبلوم عالٍ � ،أو ماج�ستري ف�أعلى.
 اخلربة العلمية :املدة الزمنية التي ق�ضاها املعلم يف مهنة التدري�س منذ حلظة تعيينه. العبء التدري�سي :وهو ما يطلب من املعلم تدري�سه من احل�ص�ص الأ�سبوعية ومهام �إداريةو�أن�شطة ومهام تعليمية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف �إجراء هذه الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين
باختالف تخ�ص�صاتهم خالل العام الدرا�سي ( )2009/2008والذين يحملون امل�ؤهالت
العلمية الآتية( :بكالوريو�س فما دون ،بكالوريو�س +دبلوم عال ،درا�سات عليا) ،حيث
بلغ عددهم ( )3760مع ّل ًما ومعلمة ،وذلك �ضمن ( )28مدر�سة ثانوية للبنني والبنات،
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )178معلم ًا ومعلمة من خمتلف املدار�س الثانوية موزعني
على خمتلف املناطق يف مملكة البحرين ،ومت توزيع اال�ستبانات عليهم ،ومت اختيار املعلمني
واملعلمات واملدر�سة الثانوية بطريقة ع�شوائية ب�سيطة.
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اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين خالل
العام الدرا�سي 2009/2008
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اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة
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اجلن�س
اخلربة

امل�ؤهل العلمي
املجموع

�أداة الدرا�سة

الفئات
ذكر
�أنثى
من � 4-1سنوات
من � 9-5سنوات
من � 14-10سنة
من � 19-15سنة
� 20سنة ف�أكرث
بكالوريو�س ف�أقل
بكالوريو�س  +دبلوم
درا�سات عليا

التكرار
97
81
21
61
41
24
31
82
79
17
178

الن�سبة
54.5
45.5
11.8
34.3
23.0
13.5
17.4
46.1
44.4
9.6
100.0

قام الباحث بتطوير �أداة لقيا�س درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
مبملكة البحرين حيث مت �صياغة ( )45فقرة �ضمن املجاالت ال�ستة على النحو الآتي:
 .1امل�س�ؤولية والعمل ،وتت�ضمن ( )7فقرات.
 .2مدير املدر�سة ( )7فقرات.
 .3الرتقي والأجر ( )7فقرات.
 .4االجتاهات نحو العمل ( )8فقرات.
 .5الوقت و�أهميته ( )7فقرات.
 .6تقدير الذات ( )8فقرات.
وت�ضمنت �أداة الدرا�سة الأجزاء الآتية :اجلزء الأول :يت�ضمن البيانات ال�شخ�صية عن �أفراد
عينة الدرا�سة واملتمثلة يف متغريات الدرا�سة :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة .واجلزء الثاين
يت�ضمن عبارات تقي�س درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة
البحرين من وجهة نظرهم.
وقد اتبع يف ت�صميم الأداة مقيا�س التقدير وفق املقيا�س اخلما�سي ،حيث و�ضع �أمام كل فقرة
مقيا�س متدرجا يتكون من خم�س درجات ،وهي� :أوافق ب�شدة (� ،)5أوافق ( )4درجات،
ال �أدري ( )3درجات ،غري موافق درجتان ،وغري موافق ب�شدة درجة واحدة ،حيث طلب
من �أفراد عينة الدرا�سة اختيار البديل الذي يعك�س درجة الر�ضا الوظيفي لديهم بو�ضع �إ�شارة
(×) يف املكان الذي ميثل م�ستوى موافقة امل�ستجيبني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

هدف الأداة

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات الأداة قام الباحث با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار (test-

 )re testعلى �أفراد عينة الثبات املكونة من ( )15معلم ًا ومعلمة ،وبعد م�ضي �أ�سبوعني مت
�إعادة تطبيق اال�ستبانة على العينة نف�سها ،وقد بلغ معامل الثبات ( ،)82.0كما قام الباحث
بح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) من �أجل التحقق من قيمة معامل
االت�ساق الداخلي للأداة ،وقد بلغ معامل الثبات ( )79.0وهي معامالت ثبات مقبولة.

الإجراءات امليدانية

بعد االنتهاء من ح�ساب ثبات الأداة ،قام الباحث بتنفيذ �إجراءات الدرا�سة (التطبيق) ،ف ّتم
توزيع اال�ستبانات على عينة الدرا�سة ،وبعد مرور �أ�سبوع قام الباحث با�سرتداد اال�ستبانات،
بعد ذلك مت �إخ�ضاع اال�ستبانات امل�سرتدة للتحليل الإح�صائي ،حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات الأداة ،و�أثر امل�ؤهل العلمي واخلربة واجلن�س والعمل
يف درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين من وجهة
نظرهم.
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للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة اعتمد الباحث طريقة �صدق املحتوى ،فقد مت عر�ض الأداة
ب�صورتها الأولية على ( )7حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراه يف الإدارة الرتبوية واللغة
العربية والقيا�س والتقومي والريا�ضيات من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة دملون للعلوم
والتكنولوجيا وجامعة البحرين ،وطلب الباحث من املحكمني �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم
حول مدى �صحة هذه الفقرات ومنا�سبتها لقيا�س درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة
الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين ،ومدى منا�سبة كل فقرة للمجال الذي و�ضعت فيه ،ومت
بعد ذلك تفريغ ا�ستبانة التحكيم ،ويف �ضوء املالحظات الواردة مت حذف ( )5فقرات نظراً
لتكرار بع�ضها ،وبع�ضها الآخر ال يحقق الغر�ض الذي و�ضعت من �أجله ،وبذلك �أ�صبحت
الأداة يف �صورتها النهائية تتكون من ( )45فقرة موزعة على �ستة جماالت :امل�س�ؤولية
والعمل ،مدير املدر�سة ،والرتقي والأجر ،واالجتاهات نحو العمل ،والوقت و�أهميته ،وتقدير
الذات.
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املعاجلة الإح�صائية
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لقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين من خالل ا�ستعرا�ض
جميع جماالت الدرا�سة مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واختبار «ت» لأثر متغري اجلن�س وحتليل التباين الأحادي ( )One-Way-ANOVAلأثر
�سنوات اخلربة وامل�ؤهل العلمي يف درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية مبملكة البحرين.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
مبملكة البحرين؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي
املرحلة الثانوية مبملكة البحرين مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة
1
2
3
4
5
6

املجال
الرقم
الوقت و�أهميته
5
تقدير الذات
6
مدير املدر�سة
2
امل�س�ؤولية والعمل
1
االجتاهات نحو العمل
4
الرتقي والأجر
3
الر�ضا الوظيفي ككل

املتو�سط احل�سابي
05 .4
95 .3
74 .3
47 .3
35 .3
72 .2
55 .3

االنحراف املعياري
0.55
0.61
0.67
0.60
0.60
0.54
0.39

يبني اجلدول رقم ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة الر�ضا الوظيفي
لدى معلمي املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،حيث جاء يف املرتبة الأوىل جمال الوقت و�أهميته
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )4.05وانحراف معياري ( ،)0.55تاله يف املرتبة الثانية جمال
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مرتبة تنازلياً
ح�سب املتو�سطات احل�سابية
املتو�سط االنحراف
الرتبة الرقم
الفقرات
احل�سابي املعياري
0.73
4.15
 3من الأف�ضل للمعلم �أن يتحمل م�س�ؤوليات قدر الإمكان
1
1.07
3.72
 5لدى مدير املدر�سة ثقة كاملة باملعلم الذي يبادر ويتحمل امل�س�ؤولية
1
1.06
3.71
� 2أ�شعر ب�أن من واجبي حل �أية م�شكلة قد حتدث داخل املدر�سة
1
1.10
3.63
� 1أ�شعر بال�سعادة يف حتمل م�س�ؤوليات مهنة التدري�س
1
0.97
3.43
 6ال يتوقع مدير املدر�سة ارتقاء م�ستوى حتمل امل�س�ؤولية للمعلم
1
1.18
3.31
 8ا�شعر ب�أن التعليمات لي�ست لها داللة �أو �أهمية
1
1.30
2.98
 4ي�ستفيد املعلم ماديا ومعنويا من حتمله للم�س�ؤوليات الوظيفية
1
� 7أحب مهنتي لأن لها م�ستقب ًال زاهر ًا
1.27
2.81
1
0.96
4.04
 2يتمتع مدير املدر�سة بعالقات طيبة مع املعلمني
2
1.02
3.97
 1يتمتع مدير املدر�سة بالقدرة على �إدارة املدر�سة
2
1.09
3.71
 3يزداد حبي وتقديري ملدير املدر�سة يف حالة تغيري �أ�سلوب تعامله
2
1.05
3.69
 5يقوم مدير املدر�سة مب�ساندتي يف �أي م�شكلة قد حتدث
2
1.10
3.69
 7يرجع تقلد مدير املدر�سة للمن�صب �إىل كفاءته الإدارية
2
ويتجاهل
بها
أقوم
�
التي
ال�سلبية
اجلوانب
على
املدر�سة
مدير
يركز
1.12
3.61
2
 6الإيجابيات
1.12
3.51
 4ا�شعر ب�أن عملي ال يالقي تقدير ًا من مدير املدر�سة
2
1.10
3.88
 6غالبية املعلمني كفاءة لي�س لديهم رواتب وحوافز مرتفعة
3
1.24
2.89
 3ال حت�صل على زيادة �سنوية وترقية ما مل تطالب بها
3
1.22
2.70
 2تتدخل عوامل �شخ�صية يف تر�شيح املعلمني للرتقي
3
1.19
2.69
 7غالبا ما تتم ترقية �أف�ضل املعلمني
3
1.21
2.41
 1فر�ص الرتقي والتطور متاحة �أمام جميع املعلمني
3
1.27
2.34
 4يتنا�سب راتبي كمعلم مع م�ؤهلي العلمي
3
1.23
2.16
� 5أعتقد ب�أن العائد املادي ملهنة التدري�س غري كاف
3
0.97
3.88
 6يقدر املعلمون نظرة مدير املدر�سة الإيجابية
4
1.07
3.86
� 3أحب مهنتي كمعلم �إذا كان لها م�ستقبل زاهر
4
1.00
3.70
 5يتبع مدير املدر�سة �سيا�سة جيدة نحو تقدير املعلمني املحرتمني
4
1.04
3.69
 7يعمل مدير املدر�سة على ت�شجيع املعلمني يف �أثناء تدري�سهم
4
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تقدير الذات مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.95وبانحراف معياري ( ،)0.16ويف املرتبة الثالثة
جاء جمال مدير املدر�سة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.74وانحراف معياري ( ،)0.67يف
حني جاء يف املرتبة الأخرية جمال الرتقي والأجر مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.72وانحراف
معياري ( ،)0.54وبلغ املتو�سط احل�سابي لدرجة الر�ضا ككل ( )3.55وبانحراف معياري
(.)0.39
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الرتبة

الرقم

الفقرات

4
4
4
4
5
5

4
8
1
2
3
2

5

7

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

4
1
6
5
7
5
6
2
3
1
8
4

ال يوجد لدي �سبب لالعرتا�ض على عملي يف املدر�سة
العمل داخل املدر�سة عمل ممتع وجيد
طبيعة مهنة التدري�س تقوم على مهارات روتينية
هناك زيادة يف العبء من احل�ص�ص الدرا�سية
�أحدد الوقت الالزم لتنفيذ الدر�س والوحدة الدرا�سية
�أقوم بو�ضع �أهداف حمدده ومكتوبة وذات حدود زمنية للتنفيذ
�أحاول �أن �أحتكم و�أ�سيطر على م�ضيعات الوقت (املقابالت ،التليفونات.
� . . . . .إلخ)
�أحدد �أولويات �أدائي يف التدري�س داخل غرفة ال�صف
�أقوم بتخ�صي�ص وقت حمدد كل يوم للتخطيط للتدري�س
�أتلقى تليفونات مزعجة يف �أثناء قيامي بالتدري�س
ا�ستعمل مذكرات و�أجندات لتذكرين ب�أوقات التنفيذ
�أتعاون و�أتبادل الآراء وامل�شورة مع الإدارة والزمالء
�أ�شعر ب�أنني ع�ضو فاعل ون�شط ومهم ومفيد يف املجتمع
�أ�شعر ب�أهميتي وت�أثريي الإيجابي يف الآخرين
�أنا را�ض عن �أدائي يف مهنة التدري�س وال يهمني ر�أي الآخرين
�أنا هادئ وغري متعجل يف �أداء �أعمايل ومواعيدي
�أعرب عن م�شاعري بو�ضوح وانفتاح
�أ�شعر ب�أنني �أحقق ذاتي من خالل عملي كمعلم
مهنة التدري�س تلبي حاجات ورغبات وطموحات بداخلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.07
3.49
1.18
3.33
1.16
2.70
1.18
2.19
0.71
4.20
0.67
4.17
4.16

0.92

4.11
3.97
3.92
3.80
4.27
4.12
4.11
4.02
4.02
3.88
3.85
3.35

0.86
0.91
1.19
1.15
0.64
0.88
0.78
0.98
0.84
1.00
1.06
1.27

يبني اجلدول رقم ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة الر�ضا الوظيفي
لدى معلمي املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،حيث جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تن�ص على
«من الأف�ضل للمعلم �أن يتحمل م�س�ؤوليات قدر الإمكان» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )4.15وانحراف معياري ( ،)0.73تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )5والتي تن�ص
على «لدى مدير املدر�سة ثقة كاملة باملعلم الذي يبادر ويتحمل امل�س�ؤولية» مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )3.72وبانحراف معياري ( ،)1.07وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )2ون�صها
«�أ�شعر ب�أن واجبي حل �أية م�شكلة قد حتدث داخل املدر�سة» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.71
وانحراف معياري ( ،)1.06يف حني جاءت الفقرة رقم ( )4ون�صها «مهنة التدري�س تلبي
حاجات ورغبات وطموحات بداخلي» يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.35
وانحراف معياري (.)1.277
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

�أو ًال :اجلن�س

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» لأثر متغري اجلن�س على
درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين
املجاالت
امل�س�ؤولية والعمل
مدير املدر�سة
الرتقي والأجر
االجتاهات نحو العمل
الوقت و�أهميته
تقدير الذات
الر�ضا الوظيفي ككل

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

العدد
97
81
97
81
97
81
97
81
97
81
97
81
97
81

املتو�سط
احل�سابي
3.51
3.42
3.90
3.56
2.82
2.61
3.49
3.18
3.88
4.25
3.89
4.03
3.59
3.51

االنحراف
املعياري
0.60
0.60
0.55
0.74
0.52
0.55
0.54
0.62
0.53
0.51
0.63
0.59
0.39
0.38

قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

1.061

176

0.290

3.583

176

0.000

2.570

176

0.011

3.569

176

0.000

4.631-

176

0.000

1.570-

176

0.118

1.309

176

0.192

يبني اجلدول رقم ( )4تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين ،ب�سبب اختالف
فئات متغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام اختبار «ت» الذي اظهر وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aيف
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aيف درجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين تعزى ملتغريات
اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ح�سب متغريات
اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني هذه املتو�سطات مت
ا�ستخدام اختبار (ت) لكل من متغريات اجلن�س ،وحتليل التباين الأحادي لكل من متغريات
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
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ثانيا :اخلربة

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على درجة الر�ضا الوظيفي لدى
معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين
من � 4-1سنوات

من � 14-10سنة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

امل�س�ؤولية والعمل
مدير املدر�سة
الرتقي والأجر
االجتاهات نحو العمل
الوقت و�أهميته
تقدير الذات
الر�ضا الوظيفي ككل

من � 9-5سنوات

من � 19-15سنة

� 20سنة ف�أكرث
االنحراف
املعياري
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جماالت مدير املدر�سة ،والرتقي والأجر ،واالجتاهات نحو العمل والوقت و�أهميته ،حيث
كان للإناث متو�سطات �أعلى من الذكور على هذه املتغريات ،وتبني عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف باقي املجاالت.

3.21
3.50
2.67
3.17
4.01
3.79
3.39

0.57
0.87
0.59
0.71
0.72
0.63
0.42

3.36
3.63
2.55
3.23
4.18
3.95
3.48

0.58
0.69
0.55
0.61
0.59
0.70
0.44

3.68
3.87
2.93
3.49
3.96
4.12
3.68

0.57
0.54
0.45
0.47
0.45
0.46
0.28

3.49
3.82
2.87
3.49
4.01
3.83
3.59

0.71
0.66
0.53
0.59
0.57
0.56
0.40

3.56
3.92
2.71
3.42
3.97
3.95
3.59

0.56
0.55
0.53
0.58
0.44
0.62
0.33

يبني اجلدول رقم ( )5تباين ًا ظاهراً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على
درجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين ،ب�سبب
اختالف فئات متغري اخلربة (من � 4-1سنوات ،من � 9-5سنوات ،من � 14-10سنوات،
من � 19-15سنة� 20 ،سنة ف�أكرث) ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الأحادي لأثر �سنوات اخلربة يف درجة الر�ضا الوظيفي لدى
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين
امل�صدر
امل�س�ؤولية والعمل
مدير املدر�سة
الرتقي والأجر

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

جمموع
املربعات
4.257
60.370
64.627
3.874
74.409
78.283
4.196
48.178
52.374

درجات
احلرية
4
173
177
4
173
177
4
173
177

متو�سط
املربعات
1.064
0.349
0.969
0.430
1.049
0.278

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

3.050

0.018

2.252

0.065

3.767

0.006
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تابع اجلدول رقم ()6
االجتاهات نحو
العمل
الوقت و�أهميته
تقدير الذات
الر�ضا الوظيفي
ككل

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

0.346
0.401
0.301
0.495
0.373
0.393
0.145

2.169

0.074

1.332

0.260

1.328
2.714

0.261
0.032

يتبني من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aتعزى لأثر
�سنوات اخلربة يف جمال امل�س�ؤولية والعمل ،والرتقي والأجر ،والر�ضا الوظيفي ككل .ولبيان
الفروق الزوجية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما هو
مبني يف اجلدول رقم ( ،)7يف حني مل تظهر فروق دالة �إح�صائيا يف باقي املجاالت.

اجلدول رقم ()7
املقارنات البعدية بطريقة (�شفية) لأثر �سنوات اخلربة يف جماالت
امل�س�ؤولية والعمل والرتقي والأجر والر�ضا الوظيفي ككل
امل�س�ؤولية
والعمل

الرتقي
والأجر
الر�ضا
الوظيفي
ككل

اخلربة
من � 4-1سنوات
من � 9-5سنوات
من � 14-10سنة
من � 19-15سنة
� 20سنة ف�أكرث
من � 4-1سنوات
من � 9-5سنوات
من � 14-10سنة
من � 19-15سنة
� 20سنة ف�أكرث
من � 4-1سنوات
من � 9-5سنوات
من � 14-10سنة
من � 19-15سنة
� 20سنة ف�أكرث

* دالة عند م�ستوى الداللة ()0.05 = a

املتو�سط
احل�سابي
3.21
3.36
3.68
3.49
3.56
2.67
2.55
2.93
2.88
2.71
3.39
3.48
3.68
3.59
3.59

من 14-10
�سنة

من 4-1
�سنوات

من 9-5
�سنوات

0.14(*)0.47-
0.280.34-

0.330.130.20-

0.19
0.13

0.12
0.260.200.03-

(*)0.38-
0.320.15-

0.06
0.23

0.09(*)0.29-
0.190.20-

0.200.100.11-

0.09
0.09

من 19-15
�سنة

0.07-

0.17

0.00

� 20سنة
ف�أكرث
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امل�صدر

جمموع
املربعات
3.000
59.817
62.816
1.603
52.032
53.635
1.981
64.519
66.500
1.574
25.085
26.659

درجات
احلرية
4
173
177
4
173
177
4
173
177
4
173
177

متو�سط
املربعات
0.750

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية
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يتبني من اجلدول �أعاله الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aبني فئة اخلربة من (� 4-1سنوات) وفئةاخلربة (من � 14-10سنة) ،وجاءت الفروق ل�صالح فئة اخلربة (من � 14-10سنة) يف جمال
امل�س�ؤولية والعمل.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aبني فئة اخلربة من (� 9-5سنوات) وفئةاخلربة (من � 14-10سنة) ،وجاءت الفروق ل�صالح فئة اخلربة (من � 14-10سنة) يف جمال
الرتقي والأجر.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aبني فئة اخلربة من (� 4-1سنوات) وفئةاخلربة (من � 14-10سنة) وجاءت الفروق ل�صالح فئة اخلربة (من � 14-10سنة) يف الأداة
ككل.

ثالثا :امل�ؤهل العلمي
اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة الر�ضا الوظيفي لدى معلمي
املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين ،ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي
امل�س�ؤولية والعمل
مدير املدر�سة
الرتقي والأجر
االجتاهات نحو العمل
الوقت و�أهميته
تقدير الذات
الر�ضا الوظيفي ككل

بكالوريو�س ف�أقل
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
0.56
3.48
0.69
3.73
0.53
2.69
0.64
3.36
0.48
4.11
0.51
3.99
0.38
3.56

بكالوريو�س  +دبلوم
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
0.64
3.48
0.64
3.75
0.56
2.74
0.55
3.33
0.63
3.95
0.69
3.92
0.39
3.53

درا�سات عليا
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
0.63
3.38
0.70
3.77
0.58
2.81
0.58
3.43
0.37
4.23
0.68
3.94
0.40
3.59

يبني اجلدول رقم ( )8تباين ًا ظاهراً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات لدرجة الر�ضا
الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبملكة البحرين ،ب�سبب اختالف فئات
متغري امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س ف�أقل ،بكالوريو�س +دبلوم ،درا�سات عليا) ،ولبيان داللة
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي كما يف
اجلدول رقم (.)9

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الأحادي لأثر امل�ؤهل العلمي يف درجة الر�ضا الوظيفي
لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين

مدير املدر�سة
الرتقي والأجر
االجتاهات نحو
العمل
الوقت و�أهميته
تقدير الذات
الر�ضا الوظيفي
ككل

0.368
0.013
0.447
0.102
0.298
0.079
0.358
0.850
0.297
0.109
0.379
0.040
0.152

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

0.220

0.803

0.030

0.971

0.343

0.710

0.220

0.803

2.865

0.060

0.288

0.750

0.264

0.768

يتبني من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = aتعزى
لأثر امل�ؤهل العلمي ،يف جميع املجاالت ،ويف الأداة.

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

لقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الر�ضا الوظيفي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين تراوحت بني (� ،)2.72-4.05إذ ح�صل جمال
الوقت و�أهميته من حيث الر�ضا الذي ي�شعر به املعلمون واملعلمات على �أعلى متو�سط ح�سابي
ومقداره ( ،)4.05وهذا ي�شري �إىل �أن هناك ر�ضا مرتفع ًا من قبل املعلمني واملعلمات حول
الوقت ومدى التقيد به يف �أثناء العمل ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة حيدري ()2006
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امل�س�ؤولية والعمل

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

جمموع
املربعات
0.162
64.465
64.627
0.027
78.257
78.283
0.204
52.169
52.374
0.157
62.659
62.816
1.700
51.934
53.635
0.218
66.283
66.500
0.080
26.579
26.659

درجات
احلرية
2
175
177
2
175
177
2
175
177
2
175
177
2
175
177
2
175
177
2
175
177

متو�سط
املربعات
0.081
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والتي �أ�شارت �إىل �أن �إدارات املدار�س االبتدائية مبملكة البحرين متار�س �إدارة الوقت بدرجة
مرتفعه .يف حني ح�صل جمال الرتقي والأجر على �أدنى متو�سط ح�سابي ومقدراه (،)2.72
متدنيا ،وهذه النتيجة تتفق
وهذا يبني �أن الرتقي والأجر لدى املعلمني واملعلمات ي�شكل ر�ضا
ً
مع درا�سة ( )Tim, 1994التي ت�شري �إىل عدم التغيري والتطوير يف مهنة التدري�س على مدار
 28عام ًا.
ولن�أخذ جماالت الدرا�سة بالتف�صيل ففي جمال امل�س�ؤولية والعمل ،فقد ح�صلت الفقرة ()3
على �أعلى متو�سط ح�سابي ومقداره ( )4.15الذي ي�شري �إىل الر�ضا من قبل املعلمني واملعلمات
فيما يتعلق ب�شعورهم بتحمل امل�س�ؤوليات قدر الإمكان ،وكذلك الفقرة ( )5مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( )3.72التي ت�شري �إىل �أن هناك ثقة كاملة باملعلم الذي يبادر ويتحمل امل�س�ؤولية من
قبل مدير املدر�سة ،وح�صلت الفقرة ( )7على متو�سط ح�سابي ومقداره ( )2.81وهي �أدنى
متو�سط ح�سابي يف جمال امل�س�ؤولية والعمل واملتعلقة ب�شعور املعلمني واملعلمات ب�أن مهنتهم
لي�س لها م�ستقبل زاهر ،وهذا يف�رس �شعور املعلمني واملعلمات بعدم الر�ضا عن مهنة التدري�س
كونها ال تلبي احتياجاتهم ولي�س لها م�ستقبل زاهر.
�أما فيما يتعلق مبجال مدير املدر�سة ،فقد ح�صلت الفقرة ( )2على �أعلى متو�سط ح�سابي
ومقداره ( )4.04والتي ت�شري �إىل متتع مدير املدر�سة بعالقات طيبة مع املعلمني تليها الفقرة
( )1مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( ،)3.97والتي ت�شري �إىل �أن مدير املدر�سة يتمتع بالقدرة
على �إدارة املدر�سة ب�شكل جيد .ويف الفقرة ( )4فقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي مدنٍ
ومقداره ( )3.51والتي ت�شري �إىل �شعور املعلمني واملعلمات ب�أن عملهم ال يالقي تقديراً من
قبل مدير املدر�سة� .أما فيما يتعلق مبجال الرتقي والأجر فقد ح�صلت الفقرة ( )6على متو�سط
ح�سابي مقدراه ( )3.88والتي ت�شري �إىل �أن غالبية املعلمني واملعلمات لديهم كفاءة عالية
ولي�س لديهم رواتب وحوافز مرتفعه تليها الفقرة ( )3مبتو�سط ح�سابي مقدار (،)2.89
وهي �شعور املعلمني واملعلمات ب�أنهم لن يح�صلوا على زيادة �سنوية وترقية ما مل يطالبوا بها،
والفقرة رقم ( )5ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي مقداره ( ،)2.16والتي ت�شري �إىل ر�ضا
كاف ،وهذا
متدن لدى املعلمني واملعلمات العتقادهم ب�أن العائد املادي ملهنة التدري�س غري ٍ
يف�رس عدم ر�ضا املعلمني واملعلمات عن الرواتب التي يتقا�ضونها كونها متدنية ،وهذه النتيجة
تتفق مع درا�سة الزبون و�آخرين ( ،)2007وكذلك تتفق مع درا�سة الأغربي (.)2003
�أما فيما يتعلق مبجال االجتاهات نحو العمل فقد ح�صلت الفقرة ( )6على �أعلى متو�سط
ح�سابي ومقداره ( ،)3.88والذي ي�شري �إىل ر�ضا مرتفع لدى املعلمني واملعلمات �إذ يقدرون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثانيا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aيف درجة
الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبملكة البحرين تعزى ملتغريات
اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟»
يو�ضح اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الر�ضا الوظيفي بني
املعلمني واملعلمات يف جماالت الدرا�سة :مدير املدر�سة ،والرتقي والأجر ،واالجتاهات نحو
العمل ،والوقت و�أهميته ،وكانت الفروق ل�صالح الإناث� .أما يف جمايل امل�س�ؤولية والعمل
وتقدير الذات فقد تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات.
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نظرة مدير املدر�سة الإيجابية نحوهم ،تليها الفقرة ( )3مبتو�سط ح�سابي مقداره (،)3.86
والذي ي�شري �إىل حب املعلمني واملعلمات ملهنتهم �إذا كان لهذه املهنة م�ستقبل زاهر ،يف حني
ح�صلت الفقرة رقم ( )2على �أدنى ر�ضا لدى املعلمني واملعلمات مبتو�سط ح�سابي ومقداره
( ،)2.19والتي ت�شري �إىل �أن هناك زيادة يف العبء من احل�ص�ص الدرا�سية ،وهذا يف�رس ب�أن
هناك عدم ر�ضا من املعلمني واملعلمات فيما يتعلق بالعبء من احل�ص�ص الدرا�سية الأ�سبوعية،
�إذ ي�شعرون ب�أن هناك زيادة يف العبء من احل�ص�ص املوكولة �إليهم ،وهذه النتيجة تتفق مع
درا�سة (� .)Tim, 1994أما يف املجال اخلام�س املتعلق بالوقت و�أهميته فقد ح�صلت الفقرة
رقم ( )3على �أعلى ر�ضا مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( )4.20والتي ت�شري �إىل �أن املعلمني
واملعلمات يحددون الوقت الالزم لتنفيذ �أهداف الدر�س والوحدة الدرا�سية والفقرة رقم
( )2مبتو�سط ح�سابي ومقداره (� )4.17إذ ت�شعر عينة الدرا�سة بر�ضا مرتفع من حيث قيامها
بو�ضع �أهداف حمددة ومكتوبة وذات حدود زمنية للتنفيذ ،يف حني ح�صلت الفقرة ( )5على
�أدنى ر�ضا مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( )3.80واملتعلقة ب�شعور املعلمني واملعلمات با�ستعمال
مذكرات و�أجندات (دفاتر التح�ضري) لتذكرهم ب�أوقات تنفيذ احل�ص�ص الدرا�سية� .أما يف
املجال الأخري املتعلق بتقدير الذات فقد �أ�شارت الفقرة (� )7إىل �أعلى ر�ضا مبتو�سط ح�سابي
ومقداره ( )4.27املتعلق بالتعاون وتبادل الآراء مع الإدارة والزمالء ،تليها الفقرة ()5
مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( )4.12واملتعلقة ب�شعور املعلمني واملعلمات ب�أنهم �أع�ضاء فاعلون
ون�شطاء ومفيدون يف املجتمع� ،أما الفقرة رقم ( )4فقد ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي
ومقداره ( )3.35والتي ت�شري �إىل عدم ر�ضا املعلمني واملعلمات مبهنة التدري�س كونها ال تلبي
حاجات ورغبات وطموحات بداخلهم.
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ويو�ضح اجلدول رقم (� )5أن �أعلى متو�سط ح�سابي فيما يتعلق مبجال امل�س�ؤولية والعمل
كان ل�صالح املعلمني واملعلمات الذين تراوحت خدمتهم بني ( )9-5فقد ح�صلت على
متو�سط ح�سابي مقداره ( )3.36وكذلك يف جمال مدير املدر�سة مبتو�سط ح�سابي ومقداره
( )3.92فيما يتعلق بخربة املعلمني واملعلمات (� )20سنة ف�أكرث ،وجمال الرتقي والأجر مبتو�سط
ح�سابي ومقدراه ( )2.93لدى املعلمني واملعلمات الذين ترتاوح خربتهم من ()14-10
�سنة� ،أما يف جمال االجتاهات نحو العمل فقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي مقداره ()3.49
لدى املعلمني واملعلمات الذين ترتاوح خربتهم من (� )14-10سنة ومن (� )19-15سنة.
�أما يف جمال الوقت و�أهميته فقد ح�صلت على ر�ضا مرتفع لدى املعلمني واملعلمات مبتو�سط
ح�سابي ومقداره ( )4.18والذين تراوحت خربتهم من (� )9-5سنوات� ،أما يف جمال تقدير
الذات فقد ح�صلت على ر�ضا مرتفع يف اخلربة من (� )14-10سنه.
�أما فيما يتعلق بالر�ضا الوظيفي ككل فقد �أ�شار اجلدول �إىل �أن املعلمني واملعلمات الذين
ترتاوح خربتهم بني (� )14-10سنة لديهم �أعلى ر�ضا وظيفي يف حني كان �أدنى ر�ضا
وظيفي مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( )3.39لدى املعلمني واملعلمات الذين تراوحت خربتهم
من (� )4-1سنوات وقد يف�رس ذلك ب�أنه لي�س لديهم خربات عالية و�شعورهم بعدم الر�ضا عن
العمل وهم يف مرحلة الطموح واالندفاع والبحث عن مهنة تلبي حاجاتهم ورغباتهم.
وي�شري اجلدول رقم (� )6إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر �سنوات
اخلربة يف جمال امل�س�ؤولية والعمل ،والرتقي والأجر ،والر�ضا الوظيفي ككل .واجلدول رقم
( )7يو�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني فئة اخلربة من (� )4-1سنوات من جهة وفئة
اخلربة من (� 9-5سنوات) من جهة �أخرى وجاءت الفروق ل�صالح فئة اخلربة (� )14-10سنة
املتعلقة مبجال امل�س�ؤولية والعمل وكذلك يف جمال الرتقي والأجر� .أما الر�ضا الوظيفي ككل،
فقد ح�صلت اخلربة بني (� )14-10سنة على �أعلى ر�ضا وظيفي لدى املعلمني واملعلمات،
وقد يف�رس ذلك ب�أن لديهم خربات عالية يف التعامل مع ال�ضغوط التي يواجهونها ولديهم
خربات طويلة يف اخلدمة بجهاز الرتبية والتعليم و�أن هناك ا�ستقراراً وظيفي ًا لديهم ،ولي�س
لديهم �أية نية يف ترك العمل ،وهذه النتيجة تتعار�ض مع درا�سة العبد اجلبار ( )1991التي
�أ�شار فيها �إىل �أنه ال يوجد اختالف يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي بنا ًء على خربة املعلم �سواء
كانت خربته طويلة �أم ق�صرية.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن م�ؤهل بكالوريو�س ف�أقل وبكالوريو�س  +دبلوم قد ح�صال
على �أعلى متو�سط ح�سابي مت�ساوي ومقداره ( )3.49يف جمال امل�س�ؤولية والعمل وكذلك
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اال�ستنتاجات

من خالل عر�ض النتائج ميكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:
 .1يالحظ �أن غالبية املعلمني واملعلمات ي�شعرون بعدم الر�ضا عن نظام احلوافز والرواتب
كاف.
العتقادهم ب�أن العائد املادي ملهنة التدري�س غري ٍ
 .2ر�ضا كبري من قبل املعلمني واملعلمات مبمار�سة �أ�ساليب �إدارة الوقت يف �أثناء العمل.
 .3عدم ر�ضا املعلمني واملعلمات فيما يتعلق بالعبء من احل�ص�ص الدرا�سية و�شعورهم ب�أن
العبء كبري.
 .4عدم الر�ضا الوظيفي للمعلمني واملعلمات ب�سبب حمدودية فر�ص النمو والرتقي يف مهنة
التدري�س.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها لدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:
� .1رضورة تقليل العبء من احل�ص�ص الدرا�سية املوكولة للمعلمني واملعلمات.
� .2رضورة �إيجاد نظام ترقيات وحوافز ومكاف�آت معنوية ومادية للمعلمني واملعلمات.
 .3عقد دورات تدريبية للمعلمني واملعلمات لتنمية اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س وتو�ضح
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يف جمال مدبر املدر�سة �إذ ح�صل على متو�سط ح�سابي مقداره ( )3.77وجمال الرتقي والأجر
مبتو�سط ح�سابي ومقداره ( )2.81واالجتاهات نحو العمل ( ،)3.43والوقت و�أهميته
(� )4.23ضمن فئة الدرا�سات العليا من املعلمني واملعلمات� .أما جمال تقدير الذات فقد
ح�صل على �أعلى متو�سط ح�سابي ومقداره (� )3.99ضمن فئة البكالوريو�س ف�أقل� .أما فيما
يتعلق بالر�ضا الوظيفي ككل فقد �أ�شارت النتائج �إىل ر�ضا مرتفع لدى املعلمني واملعلمات
الذين يحملون م�ؤهالت علمية عالية �إذ ح�صلت على متو�سط ح�سابي ومقداره ()3.59
وميكن تف�سري ذلك ب�أنّ املعلمني واملعلمات احلا�صلني على م�ؤهالت عالية قد ا�ستفادوا ماديا
ومعنويا كونهم حا�صلني على م�ؤهالت مرتفعة و�أن لديهم املعرفة العلمية وامل�سلكية يف كيفية
�أداء عملهم ب�أح�سن �صورة.
واجلدول رقم ( )9ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05= aتعزى
لأثر امل�ؤهل العلمي ،يف جميع املجاالت ويف الأداة ككل .وهذه النتيجة تتوافق مع درا�سة
البابطني (.)1990

293

الر�ضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات ملرحلة الثانوية

294

د .حممد املقابلة

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

�أهمية دور املعلم يف البناء والتطور والتقدم للمجتمع.
� .4إجراء درا�سة مقارنة بني الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات يف املدار�س احلكومية
واملدار�س اخلا�صة.
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د� .أ�سامة حممد البطاينة
ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبوي
كلية الرتبية -جامعة الريموك
امللخ�ص

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تعديل �سلوك مقرتح يف خف�ض �أمناط �سلوكية
لدى �أطفال التوحد من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :هل تنجح الإجراءات ال�سلوكية يف
خف�ض الأمناط ال�سلوكية ال�سلبية لدى �أطفال التوحد؟ �أجريت الدرا�سة على ثالثة �أطفال توحد
يقيمون يف مركز الكندي الدويل للرتبية اخلا�صة مبدينة عمان .مت �إعداد ا�ستمارة ملالحظة
(� )33سلوكا لدى �أطفال التوحد حتققت فيها �رشوط ال�صدق والثبات املنا�سبة .وقام
الباحثان ب�إعداد برنامج تعديل �سلوك لأجل خف�ض الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد
وفق الإجراءات املنا�سبة لتحكيم الربنامج من خالل عر�ضه على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني .ك�شفت النتائج عن انخفا�ض تكرار جميع الأمناط ال�سلوكية املوجودة لدى كل
من الأطفال الثالثة ،مما ي�شري �إىل فاعلية الإجراءات ال�سلوكية التي مت اتباعها يف الربنامج
لأجل خف�ض الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات
ذات ال�صلة.
الكلمات املفتاحية :الربنامج ،تعديل ال�سلوك� ،أطفال التوحد.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/9/27 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/5/30 :م
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The Effect of a Proposed Behavior Modification Program in
Reducing the Undesired Behaviors of Autistic Children
Dr. Osamam M. Bataineh
College of Education
Yarmouk University

Hani A. Arnous
College of Education
Yarmouk University

Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effects of a behavior modification procedures on reducing negative behavior patterns of autistic
children. Participants of the study were three autistic children at Al Kindi International Center of special education in Amman.To achieve the study purpose, a (33) item questionnaire were developed. Reliability and Validity of
the questionnaire were insurred. Also, the researchers designed a behavioral
modification program for the purpose of reducing behavioral patterns of autistic children.
Results revealed low frequencies of negative behavioral patterns among all
three children. This indicated that the behavioral procedures followed in the
program were effective in reducing negative behavioral patterns of autistic
children. Based on these findings, appropriate recommendations were suggested.
Key words: program, behavior modifications, autistic children.
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�أثر برنامج تعديل �سلوك مقرتح يف خف�ض �أمناط
�سلوكية لدى �أطفال التوحد
د� .أ�سامة حممد البطاينة
ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبوي
كلية الرتبية -جامعة الريموك

املقدمة

�أ .هاين �أحمد عرنو�س
ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبوي
كلية الرتبية -جامعة الريموك

يعد التوحد من �أكرث اال�ضطرابات النمائية تعقيداً ،نظراً لتنوع خ�صائ�ص الأطفال امل�صابني
به وتفاوت قدراتهم ومهاراتهم .ورغم وجود خ�صائ�ص �أ�سا�سية م�شرتكة بينهم ف�إنّ الأعرا�ض
واخل�صائ�ص التي ت�شري �إليه تظهر على �شكل �أمناط كثرية ومتداخلة تتفاوت من الب�سيط �إىل
ال�شديد .وقد �أطلقت م�صطلحات خمتلفة يف بداية اكت�شافه مثل م�صطلح التوحد الطفويل
املبكر ( )Early Infantile Autismوم�صطلح توحد مرحلة الطفولة (Childhood
 )Autismو�أ�سماء �أخرى خمتلفة كالطفل االجرتاري نظراً لإ�رصاره على تكرار نف�س ال�سلوك
والكالم بنف�س الطريقة ،وغري ذلك من الأ�سماء (ال�شامي.)2004 ،
كما �شهد م�صطلح التوحد خالل العقود املا�ضية تطوراً مت�سارع ًا ،ووجد اهتمام ًا كبرياً من
قبل الباحثني واملهتمني ،مما �أدى �إىل ظهور الكم الكبري من املو�ضوعات واملفاهيم املرتبطة
بهذا امل�صطلح .وكان �أول من ا�ستخدم م�صطلح توحد طفويل مبكر (Early Infantile
 )Autismهو الطبيب النف�سي الأمريكي ليو كارنر ( (Leo Kannerعام (1943حممد،
 )2002يف و�صفه ملن يعانون ا�ضطرابات توحدية كما نعرفها يف وقتنا احلا�رض ،بعد �أن قام
بفح�ص جمموعة من الأطفال امل�شخ�صني بالإعاقة العقلية� ،إذ كان �سلوكهم يتميز باالنغالق
الكامل على الذات ،وابتعادهم عن كل ما حولهم من ظواهر �أو �أفراد ،حتى لو كانوا �أقرب
النا�س �إليهم ،واالنطواء والعزلة ،وعدم التجاوب مع �أي مثري بيئي يف املحيط الذي يعي�شون
فيه ،كما لو كانت حوا�سهم قد توقفت عن تو�صيل �أي من املثريات اخلارجية �إىل داخلهم،
وبذلك ي�صبح هنالك ا�ستحالة لقيامهم بتكوين عالقات اجتماعية مع من حولهم كما يفعل
غريهم من الأطفال الأ�سوياء.
ويف نف�س الفرتة التي قدم فيها كانر درا�سته عام  ،1943كان الطبيب النف�سي النم�ساوي
هانز ا�سبريجر عام  )Hans Asperger( 1944قد تعرف ب�شكل م�ستقل متام ًا عن بنود كانر،
�إىل منط ال�سلوك غري العادي لدى جمموعة من املراهقني ،واختار ت�سمية ال�سيكوباتية التوحدية
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نوعا من ال�شذوذ �أو الال�سواء
( )Autistic Psychopathyلهذا النمط من ال�سلوك ،وق�صد بها ً
يف ال�شخ�صية .ومع �أن �أ�سبريجر كان قد كتب عن هذا النمط من ال�سلوك باللغة الأملانية يف
�سنوات احلرب ،مع تو�صيفات كلينيكية مف�صلة لهذا النمط� ،إال �أن درا�سته مل يكتب لها �إال
انت�شارا يف نطاق حمدود ،وواقع الأمر �أن �أفراد العينة الأملانية يف درا�سة �أ�سبريجر دلت على �أن
ك ًّ
ال من �أ�سبريجر وكانر قد قدما و�صف ًا لنف�س الأعرا�ض ولنف�س اال�ضطراب (�سليمان� ،شند،
�سعيد.)2003 ،
ويعرف القانون الأمريكي لتعليم الأفراد املعوقني (Individuals with Disabilities
 )Education ACT IDEAالتوحد ب�أنه �إعاقة تطورية ت�ؤثر ب�شكل ملحوظ يف التوا�صل
اللفظي وغري اللفظي والتفاعل االجتماعي ،وتظهر الأعرا�ض الدالة عليه ب�شكل ملحوظ قبل
�سن الثالثة وت�ؤثر �سلب ًا يف الأداء الرتبوي للطفل.
�أما اجلمعية الأمريكية للتوحد ( )The American Society of Autismفرتى �أن التوحد
يظهر مبظاهره الأ�سا�سية يف الثالثني �شهراً الأوىل من العمر ،ومت�س اال�ضطرابات ن�سبة النمو
والتطور وما يتبعها ،واال�ستجابة للمثريات احل�سية ،والنطق واللغة والقدرات املعرفية،
والقدرات املرتبطة بالنا�س والأحداث والأ�شياء (الزريقات.)2004 ،
كما يعرف كامل ( )2003التوحد ب�أنه �إعاقة متعلقة بالنمو تظهر عادة خالل ال�سنوات
الثالث الأوىل من عمر الطفل ،وتنتج عن ا�ضطراب يف اجلهاز الع�صبي مما ي�ؤثر يف وظائف
املخ .كما ي�ؤثر التوحد يف النمو الطبيعي للمخ يف جمال احلياة االجتماعية للطفل ومهارات
التوا�صل لديه ،حيث يواجه الأطفال والأ�شخا�ص امل�صابون بالتوحد �صعوبات يف جمال
ثم
التوا�صل غري اللفظي والتفاعل االجتماعي و�صعوبات يف الأن�شطة الرتفيهية ،ومن ّ
يواجهون �صعوبات يف التوا�صل مع الآخرين ويف االرتباط بالعامل اخلارجي.
ويعد التوحد من �أكرث الإعاقات النمائية �صعوبة بالن�سبة للطفل ووالديه ولأفراد �أ�رسته
الذين يعي�شون معه وللعاملني يف ميدان الرتبية اخلا�صة؛ لأن هذا النوع من الإعاقة يتميز
بالغمو�ض وغرابة �أمناط ال�سلوك الناجتة عنه وت�شابه بع�ض �صفاته مع بع�ض �صفات الإعاقات
الأخرى ،ف�ض ً
ال عن �أن هذه الإعاقة حتتاج �إىل �إ�رشاف ومتابعة م�ستمرة وحتتاج �إىل برامج
متنوعة �سواء �أكانت عالجية �أم �إر�شادية �أم تدريبية .فالتوحد ا�ضطراب ي�صيب بع�ض الأطفال
ويجعلهم غري قادرين على تكوين عالقات اجتماعية طبيعية وغري قادرين على تطوير مهارات
التوا�صل ،بحيث ي�صبح طفل التوحد منعز ًال عن حميطه االجتماعي متقوقعا يف عامل مغلق،
ويت�صف بتكرار احلركات والن�شاط الزائد (�ساميون وبولتون.)1993 ،
ومن هنا تنبع �أهمية الرتكيز على الأمناط ال�سلوكية املميزة لطفل التوحد ،واملرتبطة
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بال�سلوكيات النمطية التي ميكن و�صفها على ب�أنها �سلوكيات يظهرها الأ�شخا�ص التوحديون
ب�صورة متكررة ب�شكل منتظم يف معظم الأحيان .وت�سمى هذه ال�سلوكيات عاد ًة ب�أ�سماء
خمتلفة مثل :ال�سلوك النمطي وال�سلوك املتكرر و�سلوك الإثارة الذاتية .و�أكرث ال�سلوكيات
النمطية حدوث ًا يف التوحد هي رفرفة الأيدي� ،إال �أن ال�سلوكيات النمطية تظهر يف �أ�شكال
عديدة ،بع�ضها يرتبط باحلوا�س وبع�ضها يرتبط بحركة الأطراف (اليدين والرجلني)  ،ومنها
ما يرتبط بحركة اجل�سم ،ومنها ما ال يرتبط باحلركات بل بالتفكري �أو بطقو�س �أخرى ال تتعلق
بها (ال�شامي.)2004،
ويف جتربة للك�شف عن مدى حدوث حركات منطية متكررة لدى غري التوحديني ،جرت
مقارنة بني جمموعتني .تكونت الأوىل من (� )185شخ�ص ًا بالغ ًا ممن لديهم توحد وت�أخر ذهني
�شديد ،وتكونت الثانية من (� )1060شخ�ص ًا بالغ ًا لديهم ت�أخر ذهني �شديد دون توحد،
وقد وجد �أن  %75من �أفراد املجموعة التوحدية كانوا ميار�سون حركات منطية متكررة ،يف
حني مار�سه من املجموعة غري التوحدية  %7فقط� .إذ يقوم طفل التوحد ب�سلوك كل دقيقتني
تقريبا؛ فقد يبكي كثرياً �أو ي�صيح �أو يك�رس الأ�شياء �أو ي�رصع البع�ض على الأر�ض �أو يجادل،
�أو يرمي الأ�شياء� ،أو يجري فوق الأثاث ،بحيث يعاين النا�س كثرياً من حماولة تهدئته (جوهر،
.)2005
وبنا ًء على ذلك ،ف�إن وجود مثل هذه الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد �سوف يكون
عائقًا لعملية تعلمهم واكت�سابهم اخلربات الرتبوية والتعليمية املنا�سبة ،وي�ؤدي �إىل انخفا�ض
م�ستوى �أدائهم للواجبات املطلوبة منهم يف البيت �أو يف املراكز اخلا�صة بهم .ونتيجة للآثار
ال�سلبية الناجمة عن الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد ،ت�أتي �أهمية �إعداد برامج خلف�ض
الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد مل�ساعدة العاملني معهم على �إك�سابهم املهارات
واخلربات الأ�سا�سية الالزمة لهم.
تعد �إعاقة التوحد من �أكرث الإعاقات �صعوبة و�شدة من حيث ت�أثريها على �سلوك الفرد
الذي يعانيها ،وعلى قابليته للتعلم �أو التن�شئة االجتماعية� ،أو التدريب� ،أو الإعداد املهني� ،أو
حتقيق �أية قدرة من القدرات على العمل� ،أو على حماية الذات.
فقد �أ�شارت نتائج �إحدى الدرا�سات �إىل �أن ا�ضطراب التوحد ميكن �أن ال يكون نتيجة
�سبب واحد فقط ،بل هناك عدة عوامل بيولوجية ت�سهم يف ظهور هذا اال�ضطراب؛ ففي
اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي ،كانت نظرية التحليل النف�سي تنظر �إىل التوحد على
�أنه نتيجة للمعاملة الأبوية الراف�ضة وغري الدافئة للأبناء ،ومل يكن ينظر �إىل العوامل الع�ضوية
على �أنها عوامل رئي�سة يف التوحد .وقد نالت نظرية برونو بتلهامي ()Bruno Bettelhiem
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 ،)Approachفقد �أكد (� (Bettelhiemأن ردود الأفعال التكيفية للر�ضع والأطفال
وال�صغار ما هي �إال نتيجة مل�شاعر الرف�ض وامل�شاعر ال�سلبية من الآباء؛ فالأطفال ين�سحبون
ويعزلون �أنف�سهم بعيدا عن التفاعل االجتماعي� .أما يف الوقت احلا�رض ف�إن عددا متزايدا
من املتخ�ص�صني باتوا يبتعدون عن لوم الآباء ب�سبب االفتقار �إىل الدليل التجريبي لدعم هذا
املنهج .وب�سبب االعتقاد املتزايد ب�أن العديد من العوامل والظروف قد تتفاعل فيما بينها
وت�سبب هذا اال�ضطراب� ،أ�صبح ينظر �إىل العوامل البيوف�سيولوجية واملعرفية بو�صفها عوامل
مهمة يف تف�سري اكرب للتوحد (زريقات.)2004 ,
ويرى �أن�صار العوامل البيئية �أن اخلربات الأوىل من حياة الطفل ت�ؤثر يف منوه يف املراحل
التالية ،و�أن الف�شل يف �إقامة عالقات مع الطفل قد يكون �أحد الأ�سباب القوية لال�ضطراب،
وخا�صة امل�شكالت االنفعالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعالقة بني الطفل ووالديه يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،مما ي�ؤدي �إىل ان�سحاب الأطفال من البيئة االجتماعية وعزلتهم داخل
�أ�سوارهم الذاتية املغلقة يف �أثناء وجود �أ�شخا�ص َاخرين (فراج.)2001,
�أما �أن�صار العوامل امل�شرتكة فريجعون �أ�سباب اال�ضطراب �إىل نتاج م�شرتك لال�ستعدادات
الطبيعية اجل�سمية والوراثية ،ف�ضال عما يدخل حميط الأ�رسة من ال�صدمات وال�ضغوط وعوامل
الإحباط وغريها .و�أكدت نتائج درا�سات عديدة �أن م�ضاعفات مهمة قد حدثت قبل الوالدة
يف �أثناء فرتة احلمل خالل ال�شهور الثالثة الأوىل لدى �أطفال التوحد �أكرث من غريهم من
الأ�سوياء ،كما بينت نتائج تلك الدرا�سات �أن ن�سبة ترتاوح بني  32-4باملئه من �أطفال
التوحد ي�صابون بال�رصع يف وقت ما من حياتهم (�سليمان.)2002 ،
ويرجع البع�ض الأخر �إعاقة التوحد �إىل عوامل جينية؛ فقد لوحظ �أن حوايل  %2من �أ�شقاء
الأطفال التوحديني ي�صابون ب�إعاقة التوحد مبعدل ) (50مرة �أكرث من عامة النا�س ،و�أن تطابق
معدل حدوث التوحد يف التوائم املتماثلة هو  ،%35يف حني هو يف التوائم غري املتماثلة
ي�ساوي �صفرا (اجللبي.)2004 ،
و�أ�شارت نتائج درا�سة قام بها ق�سم الرتبية اخلا�صة يف جامعة والية نيويورك يف الواليات
املتحدة الأمريكية ت�شري �إىل ت�صنيف ن�سب �أ�سباب التوحد كما ي�أتي� :أ�سباب ع�صبية
� ،%35.71أ�سباب نف�سية � ،%23.72أ�سباب جينية � ،%19.76أ�سباب بيئية ،%7.39
�أ�سباب احل�سا�سية � ، %6.74أ�سباب بيولوجية �( %6.68شلبي.)2001 ,
وت�شري نتائج الدرا�سات حتى الآن �إىل �أن �أ�سباب الإ�صابة نتيجة االختالل احليوي �أو
الع�صبي يف الدماغ ترجع �إىل �أ�سباب جينية ،كما ثبت ف�شل النظريات القدمية التي ف�رست
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التوحد على �أنه مر�ض عقلي ،و�أنه ال يحدث نتيجة �إخفاق الأ�رسة يف الرتبية ،كما ال يوجد
�أثر للعوامل النف�سية التي متر بها عملية التن�شئة للطفل يف مراحل منوه يف �إ�صابته بالتوحد،
ولذلك ال �رضورة لأن يلقي الآباء اللوم على �أنف�سهم؛ �إذ �إنّ الأ�سباب الرئي�سة للإ�صابة
بالتوحد بجانب العوامل اجلينية هي االلتهابات الفريو�سية ،وم�شكالت احلمل والوالدة.
هناك دليل على �أن التوحد هو م�شكلة ع�صبية مع وجود �أ�سباب متعددة مثل اال�ضطرابات
الأي�ضية ،و�إ�صابات الدماغ قبل �أو بعد الوالدة �أو العدوى الفريو�سية �أو الأمرا�ض .وعلى
الرغم من هذا ف�إن العوامل املحددة مل يتم حتديدها ب�شكل ميكن �أن يعول عليه ،وما زال
العلماء حتى الآن ال يدركون بالت�أكيد ما الذي ي�سبب التوحد� ،إال �أن البحوث احلالية ت�شري
�إىل �أن �أي �شي ميكن �أن ي�سبب �رضراً �أو تلفا بنيوي ًا �أو وظيفي ًا يف اجلهاز الع�صبي املركزي
ميكن له �أي�ض ًا �أن ي�سبب ا�ضطراب التوحد .وهناك �أي�ض ًا نتائج لبع�ض الدرا�سات التي �أثبتت
�أن هناك فريو�سات وجينات معينة قد ارتبطت بالتوحد لدى البع�ض .و�أ�شارت بع�ض التقارير
�إىل �إمكانية حدوث ا�ضطراب الطيف التوحدي الذي ي�ؤثر يف منو الدماغ قبل �أو خالل �أو
بعد الوالدة ،كما ربطت نتائج بع�ض الدرا�سات التوحد باالختالفات البيولوجية �أو الع�صبية
يف الدماغ .وب�شكل عام ،ف�إنه ال يوجد �سبب واحد معروف حتى الآن للتوحد (النجار،
.)2006
مبا �أن كل الأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد ال يظهرون اخل�صائ�ص نف�سها من حيث اخلا�صية
�أو الدرجة ،فقد اجته الباحثون �إىل حتديد طرق لت�صنيف التوحد وقيا�سه ،حيث ظهرت عدة
اجتاهات لت�صنيف الأطفال امل�صابني بالتوحد .وعلى �سبيل املثال ،ظهرت ت�صنيفات اعتمدت
يف ت�صنيفها على امل�ستوى الوظيفي الذكائي ،والعمر عند الإ�صابة ،وعدد الأعرا�ض و�شدتها
لدى امل�صاب .ولأغرا�ض هذه الدرا�سة مت اختيار الت�صنيفات االتية للتوحد:
�أو ًال :التوحد التقليدي �أو التوحد الكال�سيكي ( )Classical Autismو ي�سمى �أي�ض ًا بتوحد
كانر ( )Kanner Autismويظهر فيه ثالوث الأعرا�ض :ق�صور يف التفاعل االجتماعي،
وق�صور يف اللغة والتوا�صل ،وق�صور يف القدرة على التخيل .تقدر ن�سبة �شيوع �إعاقة التوحد
بــ  6حاالت توحد كال�سيكية يف كل  10000مولود (ع�سلية .)2006 ،وتظهر حاالت
الإ�صابة بالتوحد بن�سبة ( )1 :4بني الذكور والإناث ب�شكل عام ،لكن التوحد يظهر يف
الغالب �شديداً لدى الإناث ويكون م�صحوب ًا ب�إعاقة عقلية �شديدة ،ويظهر هذا اال�ضطراب
بو�ضوح عادة قبل �أن يبلغ الطفل ثالث �سنوات من العمر (ال�شامي.)2004 ،
ثاني ًا :متالزمة �أ�سربجر ) (Asperger Syndromeاكت�شفت هذه املتالزمة من قبل الطبيب
النم�ساوي (هانز ا�سربجر) عام  ،1944وت�شرتك متالزمة �أ�سربجر يف العديد من �أعرا�ض
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التوحد ،ولكنها تظهر �أقل �شدة� .إن كليهما ي�شرتكان يف وجود عجز �شديد يف التوا�صل
االجتماعي والقيام ب�أعمال منطية متكررة �إىل جانب فقدان القدرة على التخيل� ،إال �أن امل�صابني
مبتالزمة �أ�سربجر يتمتعون عادة بدرجة ذكاء طبيعية وال يواجهون ت�أخراً يف اكت�ساب املقدرة
على الكالم ،وال يالحظ الأهل وجود �سلوكيات تدعو �إىل القلق على طفلهم يف ال�سنوات
الثالث الأوىل من عمره نظراً الرتفاع م�ستوى مهاراته الإدراكية وعدم ت�أخره يف اكت�ساب
اللغة واهتمامه بالبيئة املحيطة به� .إال �أنه عند دخول الطفل احل�ضانة �أو عند اختالطه مبن هم
يف عمره ،تظهر الفروق جلية وال �سيما على ال�صعيد االجتماعي (ال�شامي.)2004 ،
ثالثا :متالزمة ريت ( )Rett’s Syndromeمتالزمة ريت هي ا�ضطراب ع�صبي ال يظهر �إال
على الإناث وهو من اال�ضطرابات النادرة وي�صيب مولودا واحدا من كل  15000مولود،
وال�صفة املميزة والأ�سا�سية يف ا�ضطراب ريت هو تطور وظهور عدة عيوب و�أوجه للق�صور
خا�صة بعد فرتة منو طبيعي تتبع امليالد .فعادة ما مير الأطفال بفرتة طبيعية جدا قبل الوالدة
وحولها م�صحوبة بنمو نف�سي حركي يف �أثناء ال�شهور اخلم�سة الأوىل من العمر ولكن ما بني
ال�شهر اخلام�س والثامن والأربعني من العمر يظهر منوذج مميز من تباط�ؤ منو الر�أ�س ،وفقدان
مهارات اليد الغر�ضية املكت�سبة �سابق ًا يحدث ذلك فيما بني �سن � 30-5شهراً ،ويعقبه ن�شوء
حركات تكرارية �آلية للأيدي (مثل ع�رص الأيدي �أو غ�سلها)  ،وفقدان االندماج االجتماعي
يف املراحل املبكرة من م�سار اال�ضطراب ،ونق�ص التوافق احلركي يف امل�شيه �أو حركات
اجلذع ،وخلل كبري يف منو التعبري والفهم اللغويني مع بطء نف�س حركي �شديد (ال�شامي،
.)2004
رابعا :ا�ضطراب االنتكا�س الطفويل ( )Childhood Disintegrative Disorderيعد
النكو�ص امللحوظ هو ال�سمة الأ�سا�سية من �سمات ا�ضطراب الطفولة التفككى يف جماالت
عديدة من املجاالت الوظيفية للنمو قبل �سن العا�رشة .ويظهر الأطفال ذوو ا�ضطراب الطفولة
طبيعيا فيما يبدو طوال ال�سنتني الأوليني على الأقل بعد الوالدة ،كما يظهر
منوا
التفككى ً
ً
من وجود توا�صل لفظي وغري لفظي منا�سب للعمر ،وعالقات اجتماعية ولعب و�سلوك
تكيفي .ويظهر الأطفال ذوو ا�ضطراب الطفولة التفككى مالمح �سلوكية مميزة وملحوظة
مثل فقدان دال �إكلينيكي ًا للمهارات التي �سبق اكت�سابها (قبل �سن العا�رشة) يف اثنني على الأقل
من املجاالت الآتية :التعبري والفهم اللغويني ،واملهارات االجتماعية �أو ال�سلوك التكيفي،
والتحكم يف الأمعاء واملثانة ،واللعب ،واملهارات احلركية�.شذوذ الأداء الوظيفي يف اثنني
على الأقل من املجاالت الآتية :خلل نوعي يف التفاعل املتبادل (مثل :خلل يف ال�سلوك غري
اللفظي� ،أو الف�شل يف �إقامة عالقات مع الأقران� ،أو االفتقار �إىل تبادل العالقات االجتماعية
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�أو العاطفية)  ،وخلل نوعي يف التوا�صل (مثل ت�أخر �أو انعدام اللغة املنطوقة عدم القدرة على
بدء حمادثة �أو موا�صلتها ،والرتديد �أو التكرار الآيل للكالم ،ونق�ص اللعب اخليايل مبختلف
�أ�شكاله)  ،و�أمناط من ال�سلوك واالهتمامات والأن�شطة تت�سم ب�أنها حمدودة ومعادة ومكررة
�آلي ًا ،وتت�ضمن التكرار احلركي الآيل والنمطية احلركية (ال�شامي.)2004 ،
خام�س ًا :اال�ضطراب النمائي ال�شامل -غري املحدد (Pervasive Developmental Disorder-
 )Not Otherwise Specified:PDD-NOSيعرف اال�ضطراب النمائي ال�شامل -غري
املحدد �أي�ض ًا بالتوحد غري النمطي .ونظراً لغمو�ض و�صعوبة ت�شخي�ص هذا اال�ضطراب مل
تتمكن الدرا�سات العديدة ال�سائدة من توفري معلومات ثابتة حمددة عن مدى انت�شار هذا
اال�ضطراب� .إال �أن ما مت التو�صل �إليه هو �أن اال�ضطراب النمائي ال�شامل -غري املحدد �أكرث
�شيوع ًا من اال�ضطرابات النمائية ال�شاملة الأخرى .وي�ستخدم هذا الت�شخي�ص عندما تكون
�أعرا�ض التوحد مثل التفاعل االجتماعي �أو التوا�صل اللغوي �أو التوا�صل الب�رصي لي�ست
كافية حل�صول الطفل على ت�شخي�ص التوحد (حكيم.)2003 ,
يقرتح بع�ض الباحثني واملهتمني بهذا اال�ضطراب ا�ستخدام الأ�ساليب العالجية ال�سلوكية
(طرائق تعديل ال�سلوك) يف عالج ا�ضطراب التوحد �سواء مت ذلك يف البيت بوا�سطة الآباء
�أو يف ف�صول درا�سية خا�صة لعدم ا�ستطاعة �أطفال التوحد البقاء يف الف�صول الدرا�سية العادية
ب�سبب �سلوكهم الفو�ضوي ،وق�صورهم يف جماالت ال�سلوك الذهني واالجتماعي الأخرى.
هذا بالإ�ضافة �إىل احتمال �إقدام بع�ضهم على �إيذاء نف�سه ب�شكل �ضار مثل �رضب ر�ؤو�سهم يف
قا�س مع عدم ا�ستجابتهم للبيئة املحيطة.
احلائط �أو ع�ض �أيديهم ب�شكل ٍ
تقوم فكرة تعديل ال�سلوك على مكاف�أة (�إثابة) ال�سلوك اجليد �أو املطلوب ب�شكل منتظم
مع جتاهل مظاهر ال�سلوك الأخرى غري املنا�سبة متام ًا ،لل�سيطرة على ال�سلوك الفو�ضوي لدى
الطفل .ويرجع اختيار العالج ال�سلوكي للتخفيف من حدة �إعاقة التوحد �أو التخل�ص منها
�إىل عدة �أ�سباب هي:
� -1أنه �أ�سلوب ميكن قيا�س ت�أثريه ب�شكل عملي وا�ضح دون عناء كبري �أو ت�أثر بالعوامل
ال�شخ�صية التي غالب ًا ما تتدخل يف نتائج القيا�س.
� -2أنه �أ�سلوب عالجي مبني على مبادئ ميكن �أن يتعلمها النا�س من غري املتخ�ص�صني املهنيني،
وان يطبقوها ب�شكل �سليم بعد تدريب و�إعداد ال ي�ستغرقان وقت ًا طوي ً
ال.
� -3أنه نظراً لعدم وجود اتفاق على �أ�سباب حدوث اال�ضطراب ،ف�إن هذا الأ�سلوب ال يعري
اهتمام ًا للأ�سباب و�إمنا يهتم بالظاهرة ذاتها دون تعر�ض الختالفات العلماء حول �أ�صلها
ون�ش�أتها.
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� -4أنه �أ�سلوب ي�ضمن نظاما ثابتا لإثابة ال�سلوك الذي يهدف �إىل تكوين وحدات ا�ستجابة
�صغرية متتالية ومتتابعة عن طريق ا�ستخدام معززات قوية.
�	-5أنه ثبت من اخلربات العملية ال�سابقة جناح هذا الأ�سلوب يف تعديل ال�سلوك ب�رشط مقابلة
جميع متطلباته وتوافر الدقة يف التطبيق (زريقات.)2004 ،
وتعديل ال�سلوك هو �شكل من �أ�شكال العالج النف�سي ،ويعنى �أ�سا�س ًا بتغيري ال�سلوك
امل�شاهد .ومو�ضوع االهتمام الرئي�س فيه هو ال�سلوك الذي ميكن مالحظته لدى الطفل،
حيث يريد املمار�س التعرف �إىل م�شكلة الطفل من خالل مالحظة �سلوكه دون بحث يف
درجة ذكائه� ،أو اجلداول الت�شخي�صية التقليدية الأخرى ،مثل �إ�صابات املخ� ،أو التخلف� ،أو
الف�صام� ،أو املنغولية �أو غريها من امل�سائل التي ال تخ�ضع للمالحظة .ويفعل املمار�س ذلك
ل�شعوره ب�أن ال�سلوك املالحظ يف الطفل يعد مفتاح عالجه (واط�سون .)1976 ،كما يعرف
كل من كوبر وهريون وهيوارد ) (Cooper, Heron & Heward, 1987امل�شار �إليهم يف
اخلطيب ( )2003تعديل ال�سلوك ب�أن العلم الذي ي�شتمل التطبيق املنظم للأ�ساليب التي
انبثقت عن القوانني ال�سلوكية ،بهدف �إحداث تغيري جوهري ومفيد يف ال�سلوك الأكادميي
واالجتماعي ،وي�شتمل هذا العلم على تقدمي الأدلة التجريبية التي تو�ضح م�س�ؤولية الأ�ساليب
التي مت ا�ستخدامها عن التغيري الذي حدث يف ال�سلوك.
لقد حظي مو�ضوع فعالية برامج �سلوكية يف التخفيف من حدة �أعرا�ض التوحد املتمثلة
يف كل من القلق وال�سلوك العدواين والن�شاط احلركي املفرط و�ضعف االنتباه ،وعدم القدرة
على �إقامة عالقات اجتماعية مع الآخرين باهتمام العديد من الباحثني فقد �أجرى جيدان
) (Giddan, 1990درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل فعالية التدريب على املهام املتعلقة بالأعمال
املنزلية والطهي ورعاية احليوانات الأليفة والزراعة على التفاعالت االجتماعية لعينة �ضمت
 15مراهقا توحديا مع �أقرانهم .وقام الربنامج التدريبي على حتليل املهارات �إىل جانب التعزيز
و�أو�ضحت النتائج حدوث حت�سن يف ال�سلوكيات االجتماعية والتفاعالت االجتماعية له�ؤالء
املراهقني مع �أقرانهم �إىل جانب حدوث نق�ص دال يف ال�سلوكيات غري املقبولة ومنها احلركة
الزائدة والعدوان.
و�أجرى مات�سون ) (Matson, 1990درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فعالية التدريب على
مهارات م�ساعدة الذات للأطفال التوحديني و�أقرانهم املعوقني عقليا ،وذلك على عينة
طفل من الفئتني ممن ترتاوح �أعمارهم بني � 11-4سنة لتعديل بع�ض املظاهر
�ضمت ٍ 104
ال�سلوكية التي ت�صدر عنهم ،ومن بينها ال�سلوك العدواين و�إيذاء الذات والن�شاط احلركي
املفرط ،وا�ستخدموا يف �سبيل ذلك فنيات النموذج وال�رشح اللفظي لل�سلوك املطلوب
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والإر�شاد خالل تعاقب مراحل حتليل العمل وتوجيه الطفل للأداء امل�ستقل باتباع التعليمات
والنموذج .و�أ�سفرت النتائج عن فعالية التدريب على مهارات م�ساعدة الذات و�إجراءات
تعديل ال�سلوك و�إك�ساب املهارات امل�ستهدفة للمفحو�صني يف تعديل بع�ض املظاهر ال�سلوكية
غري املقبولة اجتماعيا ويف مقدمتها ال�سلوك العدواين واحلركة املفرطة �أو الزائدة.
وقامت كريدون ) (Creedon, 1993بدرا�سة هدفت �إىل تدريب جمموعة من الأطفال
التوحديني �ضمت  21طفال ترتاوح �أعمارهم بني � 9-4سنوات على برنامج للتوا�صل بغر�ض
حت�سني مهاراتهم االجتماعية والتخل�ص من بع�ض ال�سلوكيات غري املقبولة اجتماعيا مثل �إيذاء
الذات والعدوان .وت�ضمن الربنامج فنيات التعزيز واالقت�صاد الرمزي والتقبل االجتماعي
�إىل جانب اال�شرتاك يف عدد من الأن�شطة (احلركية-والفنية-واالجتماعية-والألعاب) .ومع
بع�ضا،
نهاية الربنامج ا�ستطاع الأطفال حتديد ال�سلوكيات غري املنا�سبة وقاموا مب�ساعدة بع�ضهم ً
كما ازداد ن�شاطهم االجتماعي وحدث نق�ص وا�ضح يف �سلوك �إيذاء الذات من جانبهم.
و�أجرى معمور ( )1997درا�سة هدفت �إىل الت�أكد من فعالية برنامج �سلوكي يف التخفيف
من حدة �أعرا�ض التوحد املتمثلة يف كل من القلق وال�سلوك العدواين والن�شاط احلركي املفرط
و�ضعف االنتباه ،وعدم القدرة على �إقامة عالقات اجتماعية مع الآخرين على عينة من
الأطفال التوحديني مكونة من ثالثني طفال ملتحقني مبركز الأمل بجدة ،ومت ا�ستخدام مقيا�س
تقييم الطفل املنطوي على ذاته ومقيا�س كونرز .و�أو�ضحت النتائج انخفا�ض م�ستوى القلق
وال�سلوك العدواين والن�شاط احلركي املفرط لديهم وازداد م�ستوى االنتباه ،وزادت عالقاتهم
االجتماعية مع الآخرين مما يدل على فعالية الربنامج يف هذا الإطار.
كما �أجرى ال�شيخ ذيب ( )2004درا�سة هدفت �إىل ت�صميم برنامج تدريبي لتطوير
املهارات التوا�صلية واالجتماعية واال�ستقاللية الذاتية لدى الأطفال التوحديني وقيا�س فاعليته.
وقد طبق الربنامج ملدة (� )13شهراً وتكون من العنا�رص الآتية اختيار البيئة ال�صفية وتنظيمها
والتدريب واملحتوى التعليمي وتنظيم اجلداول واال�سرتاتيجيات التعليمية وخطوات احل�صة
التعليمية والإر�شادات التعليمية .وقد بلغ عدد �أفراد الدرا�سة �أربعة من الأطفال التوحديني
الذكور ،طبقت عليهم جمموعتني من الأدوات واملقايي�س :الأوىل للت�شخي�ص والثانية لقيا�س
فاعلية الربنامج التدريبي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة تطور مهارات الأطفال الأربعة التوا�صلية
واالجتماعية واال�ستقاللية الذاتية ومهارات احل�ساب والقراءة بن�سب متفاوتة ،وانخفا�ض
واختفاء العديد من ال�سلوكيات غري التكيفية وتغري الو�صف الت�شخي�صي حلاالتهم تغرياً �إيجابي ًا
يف نهاية الربنامج ،وا�ستفادتهم من الدمج االجتماعي والأكادميي بدرجة كبرية ونطق العديد
من الكلمات الوظيفية.
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وقام عبد اهلل ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل فح�ص فعالية التعزيز التفا�ضلي والت�صحيح
الزائد يف خف�ض ال�سلوك النمطي و�سلوك �إيذاء الذات لدى عينة من الأطفال التوحديني،
�إذ تكون جمتمع الدرا�سة من الأطفال امل�صابني بالتوحد امل�سجلني يف مراكز الرتبية اخلا�صة
وم�ؤ�س�ساتها التي تتعامل مع امل�صابني بالتوحد يف منطقة عمان الكربى ،واختري من قائمة
املراكز وم�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة �أربعة مراكز وم�ؤ�س�سة ،وكان عدد الأطفال امل�صابني
بالتوحد امللتحقني فيها ( )47طفال ،كان من بينهم ( )31لديهم ال�سلوك النمطي و�سلوك
�إيذاء الذات ،و�شكل ه�ؤالء �أفراد عينة الدرا�سة الذين تراوحت �أعمارهم بني ( )12 -5عاما ً،
منهم ( )24ذكراً و(� )7إناث .وا�ستخدم ت�صميم القيا�سات املتكررة وتكون الت�صميم من
جمموعتني �إحداهما جتريبية وعدد �أفرادها ( )16والأخرى �ضابطة وعدد �أفرادها ( .)15وقد
�أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك فروق ًا يف القيا�سات املتكررة لكل �سلوك من ال�سلوكيات النمطية
و�سلوكيات �إيذاء الذات لأفراد املجموعة التجريبية .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود تفاعل بني
القيا�سات املتكررة التي ينتمي �إليها الفرد ،فقد �أ�شارت معظم هذه التفاعالت �إىل زيادة حت�سن
كل �سلوك من ال�سلوكيات النمطية مع التقدم يف تنفيذ الربنامج ول�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن جميع �أفراد املجموعة التجريبية �أظهروا حت�سن ًا يف ال�سلوكيات
النمطية و�سلوكيات �إيذاء الذات مع التقدم يف تنفيذ الربنامج عدا �شخ�صني ويف �سلوكني
اثنني خمتلفني� ،أحدهما �أظهر تذبذ ًبا يف النتائج بني حت�سن وتراجع ،والآخر كان �أظهر تراج ًعا
يف �سلوكه.
و�أجرى كل من ديفيد وبو�سي ) (David & Posey, 2005درا�سة هدفت �إىل حتديد ما
�إذا كان ا�ستخدام دواء الرتلني فعاال يف التقليل من الن�شاط الزائد لدى �أطفال التوحد ،حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )72طفال تراوحت �أعمارهم بني (� )14-5سنة ان�سحب منهم
( )6لأنهم مل يحتملوا الت�أثريات اجلانبية عند �أخذ اجلرعة الأوىل ،حيث �إنه كان هناك ثالث
جرعات من الدواء و( )16من الباقني ان�سحبوا لأنه �أ�صبح لديهم ت�أثريات جانبية عند اجلرعة
الثانية ،و( )7من امل�شاركني ان�سحبوا ب�سبب الت�أثريات اجلانبية غري املحتملة عند اجلرعة الثالثة
وباقي امل�شاركني �أكملوا مراحل الدرا�سة وا�ستجابوا للدرا�سة ب�شكل جيد .و�أ�شارت نتيجة
الدرا�سة �إىل �أن هذا الدواء له فاعلية يف تخفي�ض الن�شاط الزائد واالندفاعية �أكرث من املهدئات
الأخرى حيث �أ�صبح هذا الدواء اخليار املنطقي ال�ستهداف الن�شاط الزائد فيما بعد .و�أو�صت
الدرا�سة الآباء ب�رضورة االنتباه �إىل الت�أثريات اجلانبية على �أبنائهم عند �أخذ الدواء.
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م�شكلة الدرا�سة
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حظي مو�ضوع التوحد يف ال�سنوات املا�ضية على مزيد من االهتمام ،فظهرت حماوالت
عديدة لتعليم هذه الفئة من الأطفال التوحديني �أو تعديل �سلوكها .وكان من �ضمن هذه
املحاوالت ا�ستخدام برامج تعديل ال�سلوك يف عملية تعديل �سلوك ه�ؤالء الأطفال و�إك�سابهم
اخلربات وال�سلوكيات املرغوب فيها.
ونظراً لوجود �أمناط من ال�سلوك غري التكيفي لدى �أطفال التوحد ومن �أهمها العدوان،
وال�سلوكيات النمطية ،و�إيذاء الذات والن�شاط الزائد وغريها من الأمناط ال�سلوكية املختلفة،
التي ت�شكل حتديا يواجه معلمي �أطفال التوحد ،وتعمل على ا�ستنزاف الكثري من الوقت
واجلهد الذي يبذل يف عملية تدريب هذه ال�سلوكيات وتعديلهاُ ،ع َّدت هذه الأمناط ال�سلوكية
من �أهم الأ�سباب التي تكمن وراء ف�شل �أطفال التوحد يف تعلم املهارات ال�رضورية للحياة
اليومية واكت�ساب اخلربات الأ�سا�سية.
كما �أن وجود مثل هذه الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد يحد من قدرتهم على �أداء
�أي عمل وظيفي بفاعلية ،فهذه الأمناط ال�سلوكية تواجه الأهل يومي ًا وت�شكل خطورة على
حياتهم وعلى �أبنائهم التوحديني وعلى املعلمني واالخت�صا�صيني واملدربني الذين يتعاملون
معهم.
ولعدم وجود برامج متخ�ص�صة كافية خلف�ض الأمناط ال�سلوكية املختلفة عند �أطفال التوحد،
قام الباحثان بت�صميم برنامج تعديل �سلوك خلف�ض جمموعة من الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال
التوحد.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تعديل ال�سلوك يف خف�ض الأمناط
ال�سلوكية التكيفية لدى �أطفال التوحد ،ومعرفة مدى فعالية الإجراءات ال�سلوكية املتبعة يف
الربنامج واملتمثلة يف (التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل ،والإق�صاء والتنفريات احل�سية).

�س�ؤال الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تعديل �سلوك مقرتح يف خف�ض �أمناط �سلوكية
لدى �أطفال التوحد من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :هل تنجح الإجراءات ال�سلوكية يف
خف�ض الأمناط ال�سلوكية ال�سلبية لدى �أطفال التوحد؟
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�أهمية الدرا�سة

حمددات الدرا�سة

تتحدد هذه الدرا�سة باملحددات الآتية:
 -1اقت�رصت عينة الدرا�سة على �أطفال التوحد الثالثة الذين �أجريت عليهم الدرا�سة والذين
ترتاوح �أعمارهم ما بني (� )10 -5سنوات والقاطنني يف مدينة عمان/الأردن.
 -2اقت�رصت نتائج الدرا�سة على الربنامج الذي �صمم لأغرا�ضها فقط ولذا ال ميكن تعميم
النتائج على برامج �أخرى.
 -3اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أداة من ت�صميم الباحث و�إعداده.

م�صطلحات الدرا�سة

الربنامج :هو جمموعة من الإجراءات املنظمة واملخططة م�سبق ًا بنا ًء على �أهداف حمددة
ووا�ضحة ت�سعى �إىل تعديل ال�سلوك ،وهو الأداة التي �أعدها الباحث وا�ستخدمها يف تدريب
�أطفال التوحد من �أجل خف�ض الأمناط ال�سلوكية لديهم.
الأمناط ال�سلوكية :هي جمموعة من ال�سلوكات املوجودة لدى �أطفال التوحد والتي متثلها
ثالثة جماالت هي :فرط الن�شاط ،االندفاعية ،ووجود �إعاقة ذات داللة �إكلينيكية يف الأداء
االجتماعي .حيث �إنّ الطفل ال ي�ستطيع �أن يجل�س بهدوء يف غرفة ال�صف �أو ال�سيارة ويظهر
جمموعة من اال�ستجابات مثل هز اجل�سم� ،أو العبث بالأ�شياء ،والتململ ،والع�صبية ،ونقل
الأ�شياء من مكان لآخر ،وهر�ش ال�شعر ،والدوران حول نف�سه وغريه .ويقا�س �إجرائي ًا يف هذه
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تربز �أهمية هذه الدرا�سة يف تناولها الأ�ساليب التي قد يحتاجها املعلمون يف تعديل �سلوك
�أطفال التوحد ،وت�صميم برنامج تعديل �سلوك عملي وفعال وقابل للتطبيق خلف�ض الأمناط
ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد ،ولي�سد النق�ص يف الربامج املقدمة لأطفال التوحد  ،ولبيان �أثر
برنامج تعديل ال�سلوك يف خف�ض الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد .ورمبا ت�شكل هذه
الدرا�سة �إ�ضافة نوعية يف جمال التوحد على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،نظراً لندرة البحوث
العربية والأجنبية التي تناولت هذا اجلانب ،وبخا�صة من واقع من يعملون يف جمال التوحد
ح�سب علم الباحثني .و�أخريا ،تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف تزويد العاملني يف مراكز ذوي
االحتياجات اخلا�صة بربامج متخ�ص�صة خلف�ض ال�سلوكيات غري ال�سوية عند �أطفال التوحد،
ومن بينها الن�شاط الزائد .وتزويدهم ببع�ض الإجراءات ال�سلوكية ذات الفعالية يف خف�ض
ال�سلوكات غري ال�سوية عند �أطفال التوحد.

311

�أثر برنامج تعديل �سلوك مقرتح يف خف�ض �أمناط �سلوكية

312

د� .أ�سامة البطاينة� ،أ .هاين عرنو�س

املجلد  12العدد � 3سبتمرب 2011

الدرا�سة مبقيا�س الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد ،الذي قام الباحث ب�إعداده.
التوحد :العجز النوعي الوا�ضح لدى الطفل �ضمن املجاالت الأ�سا�سية املتمثلة يف :التفاعل
االجتماعي واالنفعايل والتوا�صل اللفظي وغري اللفظي ونظام اللعب التمثيلي والتخيلي
�إ�ضافة �إىل جمموعة �سلوكات منطية واهتمامات و�أن�شطة حمددة وق�صور يف املجال املعريف.
ويف الدرا�سة احلالية يعرف �أطفال التوحد �إجرائي ًا على �أنهم :الأطفال امللتحقون مبركز
الكندي للرتبية اخلا�صة والذين مت ت�شخي�صهم على �أنهم من الأطفال التوحديني.

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

ا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي لتحديد مدى فاعلية الربنامج التجريبي امل�ستخدم يف
خف�ض الأمناط ال�سلوكية ال�سلبية لدى �أطفال التوحد.

عينة الدرا�سة

قام الباحثان باختيار امل�شاركني يف الدرا�سة عن طريق تطبيق �أداة من تطوير الباحثني يف
مركز الكندي الدويل للرتبية اخلا�صة مبدينة عمان ،فقد قام الباحثان باختيار ثالثة �أطفال
للم�شاركة يف الربنامج وبطريقة ق�صدية ،وكان عمر الطفلة (ر) (� )8سنوات ،والطفل (م)
(� )5سنوات والطفل (ب) (� )10سنوات .ووجد الباحثان �أن ه�ؤالء الأطفال لديهم �أمناط
�سلوكية كثرية مقارنة مع �أطفال التوحد املوجودين يف املركز .وقد متت مالحظة �أفراد الدرا�سة
يف بيئتني خمتلفتني (بيئة املركز يف الفرتة ال�صباحية وبيئة ال�سكن الداخلي).

�أدوات الدرا�سة

لأغرا�ض هذه الدرا�سة قام الباحثان ب�إعداد �أدوات الدرا�سة الآتية:

�أوال :ا�ستبانة مالحظة الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد

قام الباحثان ب�إعداد ا�ستبانة مالحظة الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد اعتماداً على
الأدب النظري املتعلق باملو�ضوع .وا�شتملت ا�ستبانة املالحظة على ( )43فقرة و�أعطي لكل
فقرة منها وزن ًا مدرج ًا وفق �سلم (ليكرت) الرباعي لتقدير درجة ظهور ال�سلوك (دائم ًا،
غالب ًا ،نادراً� ،أبداً) ،ومتثل رقمي ًا على الرتتيب ( ،)1 ،2 ،3 ،4وغطت هذه الفقرات ثالثة
جماالت على النحو الأتي :فرط الن�شاط ( 16فقرة) ،واالندفاعية ( 9فقرات) ،ووجود �إعاقة
ذات داللة �إكلينيكية يف الأداء االجتماعي ( 8فقرات) .وبذلك تكونت الأداة يف �صورتها
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�صدق الأداة

مت التحقق من �صدق الأداة من خالل عر�ضها على جلنة من املحكمني بلغ عددهم ()12
حمكم ًا من املخت�صني وذوي اخلربة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك واجلامعة
الأردنية وجامعة �آل البيت وجامعة عمان العربية وكلية عجلون وبنا ًء على مالحظاتهم مت
تعديل �صياغة بع�ض الفقرات من حيث البناء واللغة وحذف بع�ض الفقرات .وقد تكونت
الأداة ب�صورتها الأولية من ( )43فقرة ،وبعد اتفاق �أع�ضاء جلنة التحكيم مت حذف ()10
فقرات منها ف�أ�صبح عدد فقراتها ( )33فقرة.

ثبات الأداة

للتحقق من ثبات الأداة ،قام الباحثان بح�ساب معامالت الثبات لها وذلك عن طريق
تطبيقها على عينة ا�ستطالعية تكونت من (� )6أطفال من خارج عينة الدرا�سة ويف بيئتني
(املركز واملنزل) مرتني وبفارق زمني مدته �أ�سبوعان بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين،
بهدف ا�ستخراج معامل االرتباط بني مالحظة �سلوك الأطفال يف البيئتني ينب التطبيقيني.
كما مت ح�ساب معامل االرتباط بني التطبيقني لدى الأخ�صائيني ولدى الوالدين على كل بعد
من �أبعاد الدرا�سة وعلى الأداة ككل ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بني التطبيقني بني
( )0.99–0.88لدى الأخ�صائيني ،وكما تراوحت بني ( )0.93–0.81لدى الوالدين،
وهي قيم عالية على جميع �أبعاد الدرا�سة وللأداة ككل ،وهذا يدل على درجة ثبات مقبولة
لأغرا�ض تطبيق الأداة.

ثاني ًا :برنامج تعديل ال�سلوك

من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان ب�إعداد برنامج تعديل �سلوك مكثف خلف�ض
الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد ،وفق ًا ملراجعة الأدب النظري املتعلق بربامج تعديل
ال�سلوك لأطفال التوحد كدرا�سات (عبد اهلل2004 ،؛ ابو عبيد1991 ،؛ معمور1997 ،؛
 ،)Ackerman, 1982; Edelson,1999وا�ستناداً على معطيات النظرية ال�سلوكية يف تعديل
ال�سلوك وتطبيقاتها يف عالج امل�شكالت ال�سلوكية لدى الأطفال وامل�ستند �إىل تو�صيات علماء
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النهائية من ( )33فقرة .وقام بتوزيع هذه اال�ستبانة يف بيئتني خمتلفتني (املدر�س يف الفرتة
ال�صباحية وامل�س�ؤول عن الطفل يف ال�سكن الداخلي) حتى يتم االنفاق على وجود هذه
الأمناط يف بيئتني خمتلفتني ،وميكن لدرجة الطفل �أن ترتاوح ما بني  132-33درجة.
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النف�س ال�سلوكيني .حيث مت اختيار �إجراءات تعديل ال�سلوك الآتية :التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك
البديل ،والإق�صاء ،والتنفريات احل�سية .وقد مت �إعداد الربنامج ب�شكل �إجرائي حتى يتمكن
املعلم من تطبيقه بعد تدريبه عليه .وتكون الربنامج من ( )90جل�سة يطبقها املعلم يف غرفة
الدر�س و ( )90جل�سة يطبقها املعلم يف غرفة اللعب ،حيث يتبع كل جل�سة تطبق يف غرفة
الدر�س جل�سة يف غرفة اللعب ،ويتلقى الطفل يومي ًا ثالث جل�سات تعديل �سلوك يف غرفة
الدر�س يف �أثناء �أداء املهمات وثالث جل�سات تعديل �سلوك يف غرفة اللعب يف �أثناء لعبه مع
الأطفال ،وقد خ�ص�ص لكل ( )30جل�سة يف غرفة الدر�س وكل ( )30جل�سة يف غرفة اللعب
جمموعة من ال�سلوكيات التي �ساعد الربنامج يف خف�ضها ،ومت ا�ستخدام �إجراء واحد مع كل
�سلوك من ال�سلوكيات التي مت خف�ضها ،ويو�ضح اجلدول الآتي بع�ض ال�سلوكيات التي مت
خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأوىل يف غرفة الدر�س والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:

اجلدول رقم ()1
ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأوىل يف غرفة الدر�س
رقم

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك

1

يتحرك يف �أثناء جلو�سه على الكر�سي
ينتقل من مكان لآخر حول الطاولة يف �أثناء �أداء
املهمة
تنفذ املهمة بطريقة خمتلفة عن الطريقة التي
تفر�ضها تعليماتها (ال يتبع التعليمات).

مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار مزعج

مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار مزعج

4

يعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها املعالج �أمامه.

مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار مزعج

2
3

الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد

كما يو�ضح اجلدول رقم ( )2بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأوىل
يف غرفة اللعب والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:

اجلدول رقم ()2
ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأوىل يف غرفة اللعب
رقم
1
2
3
4

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل
يت�سلق الأ�شياء املوجودة يف الغرفة مثل (النوافذ
�أو الطاولة).
يقفز يف �أثناء وجوده يف الغرفة دون �سبب وب�أوقات
غري منا�سبة.
مي�شي ذهاب ًا و�إياب ًا دون �سبب يف �أثناء وجوده يف
الغرفة.
يدور حول نف�سه دون �سبب يف �أثناء وجوده يف
الغرفة.

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق
املالحظة امل�شروطة ملدة  3دقائق مع التقييد
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اجلدول رقم ()3
ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الثانية يف غرفة الدر�س
رقم

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل

1

يتملل وهو جال�س (اهتزاز الأرجل مثال).

2

يحرك ر�أ�سه وعينيه.

3

يتكلم كثريا بغ�ض النظر عن �أهمية املو�ضوع
ومنا�سبته
يقف على قدميه وهو ي�ؤدي املهمة.

4

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك
مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار
مزعج
مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار
مزعج
الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد
الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد

ويو�ضح اجلدول رقم ( )4بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الثانية يف
غرفة اللعب والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:

اجلدول رقم ()4
بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الثانية يف غرفة اللعب
رقم
1
2
3
4

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل
يرفرف بيديه يف �أثناء الوقوف.
يتحرك باجتاهات خمتلفة يف �أثناء وجوده
بالغرفة دون هدف حمدد.
يخطف �ألعاب زمالئه و�أ�شياءهم.
يخرب �ألعاب الأطفال الآخرين.

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق
املالحظة امل�شروطة ملدة  3دقائق مع التقييد
املالحظة امل�شروطة ملدة  3دقائق مع التقييد

ويو�ضح اجلدول رقم ( )5بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأخرية
من الربنامج يف غرفة الدر�س والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:

اجلدول رقم ()5
ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأخرية من الربنامج يف غرفة الدر�س
رقم

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك

1

ي�صدر �أ�صوات وحركات فجائية دون مربر.

مثري منفر:و�ضع الن�شا حتت الأنف �أو �صوت مزمار مزعج

2
3
4

ي�صرخ بوجه الآخرين حينما يقومون بدغدغته
يحدث �ضو�ضاء يف املكان الذي يتواجد فيه.
يبكي وي�صرخ لأتفه الأ�شياء.

الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد
الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد
الإق�صاء ملدة  3دقائق مع التقييد
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ويو�ضح اجلدول رقم ( )3بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الثانية يف
غرفة الدر�س والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:
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ويو�ضح اجلدول رقم ( )6بع�ض ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأخرية
من الربنامج يف غرفة اللعب والإجراء الذي ا�ستخدم مع كل �سلوك:

اجلدول رقم ()6
ال�سلوكيات التي مت خف�ضها يف الثالثني جل�سة الأخرية من الربنامج يف غرفة اللعب
رقم

ال�سلوك غري املرغوب فيه للطفل

الإجراء املقرتح لتقليل ال�سلوك

1

يزعج الآخرين يف �أثناء �أدائهم لواجباتهم.

املالحظة امل�شروطة ملدة  3دقائق مع التقييد

2

يقاطع الآخرين يف �أثناء حديثهم.
يلعب بطريقة خمتلفة عن الطريقة التي تفر�ضها
تعليمات اللعبة.
يظهر نوبات غ�ضب حادة.

الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق

3
4

املالحظة امل�شروطة ملدة  3دقائق مع التقييد
الإق�صاء باال�ستثناء ملدة  3دقائق

وقد تراوحت مدة اجلل�سات من ( ،)35-20دقيقة فقد مت تدريب الأطفال خالل اجلل�سات
يف غرفة الدر�س على جمموعة من املهمات مت توزيعها على جل�سات الربنامج وهذه املهمات
هي الأوىل :مهمة تركيب اخلرز باخليط ،حيث يبد أ� بتدريب الطفل على تركيب ( )5خرزات
ثم بعد ذلك زيادة عدد اخلرزات التي يقوم الطفل برتكيبها �إىل �أن يتعلم تركيب ( )30خرزة،
الثانية :مهمة مطابقة الأ�شكال الهند�سية حيث يقوم الطفل يف هذه املهمة برتكيب ال�شكل
الهند�سي على ال�شكل الذي ي�شبهه ،ويتعلم الطفل من خالل هذه املهمة مطابقة ومتييز ()6
�أ�شكال هند�سية ،الثالثة :مهمة مطابقة الدوائر امللونة حيث يقوم الطفل بهذه املهمة عن طريق
و�ضع الدائرة امللونة على مثيلتها من الدوائر امللونة على اللوحة التي تت�شابه معها باللون،
ويتعلم الطفل من خالل هذه املهمة مطابقة ومتييز (� )9ألوان خمتلفة .الرابعة :مهمة تلوين
الر�سومات حيث يبد�أ بتعليم الطفل تلوين املربع وامل�ستطيل واملثلث والدائرة ثم االنتقال به
�إىل تلوين �سيارة �أو منزل �أو دمية ،وا�ستغرق تنفيذ الربنامج (� )6أ�سابيع ،بواقع ( )15جل�سة
�أ�سبوعي ًا يف غرفة الدر�س و( )15جل�سة �أ�سبوعي ًا يف غرفة اللعب وبواقع ( )3جل�سات يومي ًا
يف غرفة الدر�س و( )3جل�سات يومي ًا يف غرفة اللعب.

�إجراءات التنفيذ

مت حتديد الأطفال امل�شاركني يف الدرا�سة من خالل تطبيق ا�ستبانة املالحظة على بيئتني (بيئة
املركز يف الفرتة ال�صباحية ،وبيئة ال�سكن الداخلي) يف �أثناء الفرتة الواقعة بني 2007/8/4
�إىل  .2007/8/10وقد مت االتفاق يف البيئتني على وجود �أمناط �سلوكية لدى الأطفال
امل�شاركني يف الدرا�سة .ولأن �إدارة املركز ال ترغب يف االحتكاك بالأطفال ب�شكل مبا�رش،
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فقد �أجرب الباحثان على عدم تطبيق الربنامج بنف�سيهما واال�ستعانة مبعلمات من داخل املركز،
وذلك ب�أنّ من طبيعة �أطفال التوحد عدم رغبتهم يف التعامل مع الأ�شخا�ص الغرباء غري
املعتادين عليهم .كما �أن عملية تكيفهم مع �شخ�ص غريب تتطلب فرتة زمنية طويلة (عدة
�شهور) .لذلك قام الباحثان باختيار ثالث معلمات لتطبيق الربنامج بنا ًء على رغبتهن يف
امل�شاركة يف الدرا�سة ب�شكل طوعي ،وموافقتهن على العمل يف الظروف املختلفة خالل
تطبيق الربنامج ،ولأنهن ميتلكن خربة يف التعامل مع �أطفال التوحد ،وبنا ًء على تو�صيات
مدير املركز .وبعد ذلك قام الباحثان بتدريب املعلمات الثالث على تطبيق الربنامج وكيفية
ا�ستخدام الإجراءات املتبعة بالربنامج من خالل ور�ش عمل تطبيقية ا�ستغرقت �أ�سبوعني ابتدا ًء
من 2007/8/11ولغاية  2007/8/24بواقع �ستة �أيام �أ�سبوعي ًا وملدة ثالث �ساعات يومي ًا،
حيث مت تدريبهن على عملية املالحظة ،وكيفية ت�سجيل تكرار ال�سلوك خالل اجلل�سات،
وتعريفهن بكل �إجراء من الإجراءات امل�ستخدمة وتدريبهن على تطبيقه .وقد مت ح�رص هدف
الدرا�سة بالن�سبة للمعلمات يف مدى فعالية الإجراءات التي �ست�ستخدم يف الدرا�سة وهي:
التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل ،والإق�صاء ،والتنفريات احل�سية (و�ضع الن�شادر حتت الأنف،
و�صوت مزمار مزعج)  ،وذلك ل�ضمان املو�ضوعية يف النتائج وبعداً عن التحيز يف �أثناء
مالحظة وت�سجيل تكرار ال�سلوكات.
كما قام الباحثان بتعريف املعلمات مباهية الأمناط ال�سلوكية واملتمثلة يف فرط الن�شاط،
واالندفاعية ،ووجود �إعاقة ذات داللة �إكلينيكية يف الأداء االجتماعي ،وتو�ضيح ال�سلوكات
التي �سوف يعمل الربنامج على خف�ضها وعددها (� )32سلوك ًا .بعد ذلك مت �إجراء تدريب
مكثف للمعلمات الثالث على الربنامج املقرتح ،وطريقة ا�ستخدام �إجراءات التعزيز التفا�ضلي
لل�سلوك البديل ،والإق�صاء ،والتنفريات احل�سية ،وذلك عن طريق قيام الباحثني �أو ًال با�ستخدام
الإجراء ملعاجلة �أحد الأطفال املوجودين يف املركز من غري الأطفال امل�شاركني يف الدرا�سة
لتخفي�ض �سلوك لديه؛ �إذ كان لدى هذا الطفل �سلوك و�ضع �إ�صبع ال�سبابة يف الفم ،بعد ذلك
طلب الباحثان من �إحدى املعلمات ا�ستخدام نف�س الإجراء ،ثم طلب الباحثان من معلمة
�أخرى �أي�ض ًا القيام بالإجراء �إىل �أن قامت املعلمات الثالث بتطبيق الإجراء مع الطفل ،وجرت
هذه العملية على كل الإجراءات امل�ستخدمة.
بعد ذلك ُطلب من املعلمات الثالث كتابة قائمة ب�أف�ضل الأطعمة و�أف�ضل الألعاب لدى كل
طفل من الأطفال امل�شاركني ،ثم قام الباحثان بتدريبهن على عملية �إجراء جل�سة مع الأطفال
ملعرفة م�ستوى تف�ضيل الطفل لنوع من الطعام على نوع �آخر ،وم�ستوى تف�ضيله للعبة على
�أخرى؛ وقد مت ذلك التدريب عن طريق عر�ض جميع الأطعمة �أمام الطفل و�أول طعام ي�أخذه
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نوعا �آخر
الطفل يحتل املرتبة الأوىل بالن�سبة له ،ثم ي�ؤخذ منه ويخب�أ ،في�أخذ الطفل عندها ً
في�أتي يف املرتبة الثانية من حيث الأف�ضلية ،وهكذا حتى تنتهي جميع الأطعمة املعرو�ضة
�أمامه ،وي�ستخدم نف�س الإجراء بالن�سبة للألعاب املف�ضلة عند الطفل .وقد مت توزيع ا�ستمارة
على املعلمات لت�سجيل �أف�ضل الأطعمة و�أف�ضل الألعاب لدى الطفل مرتبة تنازلي ًا .و�أخريا
وبعد االنتهاء من فرتة التدريب ُطلب من املعلمات القيام بجل�سات ملعرفة �أف�ضل الأطعمة
و�أف�ضل الألعاب لكل طفل من الأطفال امل�شاركني يف الدرا�سة ،ابتدا ًء من �أكرثها تف�ضي ً
ال �إىل
�أقلها ،وقد وجد �أن �أف�ضل الأطعمة و�أف�ضل الألعاب لكل طفل هي كما يلي:
�أ) بالن�سبة للطفلة (ر) :الأطعمة املف�ضلة مرتبة تنازلي ًا هي :تفاح ،و�شيب�س ،والع�صائر
ب�أنواعها ،واخليار ،وال�شوكوالته ب�أنواعها� .أما بالن�سبة للألعاب املف�ضلة مرتبة تنازلي ًا فهي:
اللعب باخلرز ،والألعاب املتحركة (مثل الدمية التي مت�شي) ،والكرة ،واللعب باملاء ،و�ألعاب
الليجو.
ب) بالن�سبة للطفل (م) :الأطعمة املف�ضلة مرتبة تنازلي ًا هي :الع�صائر ،وال�شوكوالته،
وال�شيب�س ،والتويف� .أما بالن�سبة للألعاب املف�ضلة مرتبة تنازلي ًا فهي :البالونات ،وال�سيارات،
واملكعبات ،واجللول.
وبعد االنتهاء من عملية حتديد الأطعمة والألعاب املف�ضلة عند الأطفال امل�شاركني ،قام
الباحثان بتحديد مدة �أ�سبوع ابتدا ًء من  2007/8/25ولغاية  2007/8/30لتحديد اخلط
القاعدي لتكرار ال�سلوكات لدى الأطفال ملعرفة �أي من ال�سلوكيات موجودة لدى الأطفال
من بني االثنني والثالثني �سلوك ًا ،وملعرفة مقدار تكراره ومدى حاجته للعالج ،وقد مت حتديد
اخلط القاعدي لتكرار كل �سلوك خالل ن�صف �ساعة وملدة خم�سة �أيام يف ا�ستمارة خ�ص�صها
الباحثان ملالحظة تكرار ال�سلوك.
بعد ذلك قامت املعلمات الثالث بتطبيق الربنامج على الأطفال �إذ كانت مدته (� )6أ�سابيع
ابتدا ًء من  2007/9/1ولغاية  2007/10/12بواقع (� )5أيام يف الأ�سبوع ،حيث تلقى
الأطفال يومي ًا ( )6جل�سات ثالث منها يف غرفة الدر�س تراوحت مدتها من (،)35-25
دقيقة وثالث جل�سات يف غرفة اللعب تراوحت مدتها من ( )20-15دقيقة ومت ر�صد تكرار
كل �سلوك من ال�سلوكات يف كل جل�سة من جل�سات الربنامج ،وقد مت عالج هذه ال�سلوكات
على ثالث مراحل ا�ستغرقت كل مرحلة مدة �أ�سبوعني تعالج جمموعة من ال�سلوكيات .ومت
عالج كل �سلوك من هذه ال�سلوكات ب�إجراء معني من الإجراءات امل�ستخدمة يف الربنامج
(الإق�صاء ،التنفريات احل�سية بالإ�ضافة �إىل التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل) ،كما مت تدريب
الطفل خالل الأ�سبوعني على جمموعة من املهمات هي تركيب اخلرزات يف اخليط ،تركيب
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�إجراءات الت�صميم

ت�صميم احلالة املفردة �أ ،ب ( ،)A, Bلأن الغر�ض من الدرا�سة عالجي من خالل خف�ض
تكرار ال�سلوك؛ حيث متثل �أ «مرحلة اخلط القاعدي» ومتثل ب «مرحلة التدخل».

نتائج الدرا�سة

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة على :هل تنجح الإجراءات ال�سلوكية يف خف�ض الأمناط ال�سلوكية
ال�سلبية لدى �أطفال التوحد؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ر�سم منحنيات بيانية تو�ضح تكرار كل �سلوك من ال�سلوكات
املوجودة عند كل طفل من الأطفال امل�شاركني يف الدرا�سة ،ابتداء من مرحلة اخلط القاعدي
قبل الربنامج ،ثم مرحلة تطبيق الربنامج و�أخرياً مرحلة املتابعة.
وت�شري مناذج بع�ض املنحنيات البيانية يف ال�شكل رقم ( )1من رقم (� )1إىل رقم ()23
للطالب (ر) �إىل وجود انخفا�ض ملمو�س يف معدل تكرار ال�سلوكات الآتية( :التحرك
على الكر�سي يف �أثناء اجللو�س ،وترك املكان دون ا�ستئذان ،وامل�شي ذهابا و�إيابا دون �سبب
يف الغرفة ،والعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها املعلم �أمام الطفل ،والقفز بالغرفة ،وترك املهمة
دون �إكمالها ،و�سلوك التحرك باجتاهات خمتلفة دون هدف حمدد ،والكالم دون �أهمية
للمو�ضوع ،و�إزعاج الآخرين يف �أثناء �أداء واجباتهم ،ومقاطعة حديث الآخرين ،وخطف
�ألعاب الآخرين ،واجتياز الدور باملهمات يف غرفة الدر�س ،واجتياز الدور باللعب يف غرفة
اللعب ،وتخزين �ألعاب الآخرين ،وتنفيذ املهمة بطريقة خمتلفة عن الطريقة املطلوبة ،واللعب
بطريقة خمتلفة عن الطريقة املطلوبة ،واالمتناع عن االلتزام بالقوانني ،والت�رسع يف تنفيذ
املهمة ،و�إحداث ال�ضو�ضاء بالغرفة ،و�إ�صدار الأ�صوات واحلركات الفجائية دون مربر،
والبكاء لأتفه الأ�سباب ،واالنفعال عند ت�أدية املهمة بطريقة منظمة ،وال�سلوكيات غري املقبولة
اجتماعيا) ،وخا�صة �إذا ما قورنت بتكرار هذه ال�سلوكات يف مرحلة اخلط القاعدي ،كما
يت�ضح �أن االنخفا�ض يف معدل تكرار ال�سلوكات بقي ثابت ًا يف فرتة املتابعة بعد االنتهاء من
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الأ�شكال الهند�سية يف الأماكن املخ�ص�صة لها ،مطابقة الدوائر امللونة على بع�ضها ،تلوين
تعقيدا .وبعد انطفاء ال�سلوك ا�ستمرت كل
ر�سومات ابتدا ًء بالر�سومات الب�سيطة �إىل الأكرث
ً
معلمة مبتابعة تكرار ال�سلوكات حتى نهاية الأ�سبوعني ،ثم قامت كل معلمة مبتابعة تكرار هذه
ال�سلوكات ملدة �أربعة �أ�سابيع �إ�ضافية بواقع خم�س جل�سات �أ�سبوعي ًا للت�أكد من انطفاء ال�سلوك
الذي مت عالجه ،وهكذا حتى نهاية تطبيق الربنامج.
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تطبيق الربنامج ،وهذا ي�شري �إىل فاعلية التغريات احل�سية (و�ضع الن�شا حتت الأنف و�صوت
املزمار املزعج) ،و�إجراء العزل مع التقييد ،والإق�صاء باال�ستثناء ،والتنفريات احل�سية (و�ضع
الن�شا حتت الأنف ،و�صوت مزمار مزعج).

ال�شكل رقم ()1
مناذج بع�ض املنحنيات البيانية للطالب (ر)
وت�شري مناذج بع�ض املنحنيات البيانية يف ال�شكل رقم ( )2من رقم (� )1إىل رقم ( )24للطالب
(م) �إىل وجود انخفا�ض ملمو�س يف معدل تكرار ال�سلوكات الآتية( :التحرك على الكر�سي
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يف �إثناء اجللو�س ،وترك املكان دون ا�ستئذان ،وامل�شي ذهابا و�إيابا دون �سبب يف الغرفة،
والعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها املعلم �أمام الطفل ،وت�سلق الأ�شياء املوجودة يف الغرفة ،والقفز
يف الغرفة ،وترك املهمة دون �إكمالها ،والتنقل حول الطاولة يف �أثناء �أداء املهمة ،والكالم
دون �أهمية للمو�ضوع ،و�إزعاج الآخرين يف �أثناء �أداء واجباتهم ،وخطف العاب الآخرين،
واجتياز الدور باملهمات يف غرفة الدر�س ،واجتياز الدور باللعب يف غرفة اللعب ،وتخزين
�ألعاب الآخرين ،وتنفيذ املهمة بطريقة خمتلفة عن الطريقة املطلوبة ،واللعب بطريقة خمتلفة
عن الطريقة املطلوبة ،واالمتناع عن االلتزام بالقوانني ،والت�رسع يف تنفيذ املهمة ،و�إحداث
ال�ضو�ضاء يف الغرفة ،و�إ�صدار الأ�صوات واحلركات الفجائية دون مربر ،والبكاء لأتفه
الأ�سباب ،والغ�ضب ،واالنفعال عند ت�أدية املهمة بطريقة منظمة ،وال�سلوكيات غري املقبولة
اجتماعيا ،وال�رصاخ بوجه الآخرين حينما يقومون بدغدغته) ،وخا�صة �إذا ما قورنت بتكرار
هذه ال�سلوكات يف مرحلة اخلط القاعدي ،كما يت�ضح �أن االنخفا�ض يف معدل تكرار
ال�سلوكات بقي ثابت ًا يف فرتة املتابعة بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ،وهذا ي�شري �إىل فاعلية
التغريات احل�سية (و�ضع الن�شا حتت الأنف و�صوت املزمار املزعج) ،و�إجراء العزل مع التقييد،
والإق�صاء باال�ستثناء.
كما ت�شري املنحنيات البيانية �إىل وجود انخفا�ض ملمو�س يف معدل تكرار ال�سلوكات
الآتية( :التحرك على الكر�سي يف �أثناء اجللو�س ،والعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها املعلم �أمام
الطفل ،وت�سلق الأ�شياء املوجودة يف الغرفة ،والدوران حول النف�س ،وتنفيذ املهمة بطرق
خمتلفة ،والت�رسع يف تنفيذ املهمة ،وال�سلوكات غري املقبولة اجتماعي ًا) ،وبخا�صة �إذا ما
قورنت بتكرار هذه ال�سلوكات يف مرحلة اخلط القاعدي ،كما يت�ضح �أن االنخفا�ض يف
معدل تكرار ال�سلوكات بقي ثابت ًا يف فرتة املتابعة بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ،وهذا ي�شري
�إىل فاعلية التغريات احل�سية (و�ضع الن�شا حتت الأنف و�صوت املزمار املزعج) ،والإق�صاء
باال�ستثناء ،واملالحظة امل�رشوطة مع التقييد) ،على الرتتيب يف تقليل تكرار تلك ال�سلوكات
لدى الطفلة (ب).
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ال�شكل رقم ()2
مناذج بع�ض املنحنيات البيانية للطالب (م)
مناق�شة النتائج

هدفت الدرا�سة �إىل �إعداد برنامج تعديل �سلوك خلف�ض الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال
التوحد من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :هل تنجح الإجراءات ال�سلوكية يف خف�ض
الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد .وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت مالحظة تكرار كل
�سلوك من ال�سلوكات التي يراد خف�ضها عند كل طفل من الطفلني االثنني امل�شاركني يف
الدرا�سة والتي كان عددها عند الطفلة (ر) � 23سلوكا ،وعند الطفل (م) � 24سلوكا ،فقد مت
و�ضع اخلط القاعدي لتلك ال�سلوكات ،وبعد ذلك مت تطبيق �إجراء من الإجراءات ال�سلوكية
املوجودة يف الربنامج على كل �سلوك من هذه ال�سلوكات يف مرحلة تطبيق الربنامج ،وقد
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عمل كل �إجراء من الإجراءات ال�سلوكية امل�ستخدمة (الإق�صاء ب�أنواعه ،والتنفريات احل�سية
بالإ�ضافة �إيل التعزيز التفا�ضلي لل�سلوك البديل) على خف�ض جمموعة من ال�سلوكات.
وقد ات�ضح من خالل املنحنيات انخفا�ض هذه ال�سلوكات ب�شكل ملحوظ يف مرحلة تطبيق
الربنامج عنه يف مرحلة اخلط القاعدي ،مما يعني �أن الإجراءات ال�سلوكية التي ا�ستخدمت يف
الربنامج جنحت يف خف�ض الأمناط ال�سلوكية املتمثلة يف فرط الن�شاط واالندفاعية ،ووجود
�إعاقة ذات �إكلينيكية يف الأداء االجتماعي لدى �أطفال التوحد امل�شاركني يف الربنامج .وقد
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة �أكرومان ( )Ackerman, 1982التي �أ�شارت
�إىل فاعلية التعزيز الإيجابي مع �أ�سلوب التنفري يف خف�ض ال�سلوكات غري املقبولة عند خم�سة
من �أطفال التوحد .وكذلك اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كيدان Giddan,
) )1990التي �أ�شارت �إىل فاعلية حتليل املهارات والتعزيز يف خف�ض ال�سلوكات غري املقبولة
لدى ( )15مراهق توحدي ،والتي كان منها احلركة الزائدة .كما اتفقت نتائج الدرا�سة
احلالية مع نتائج درا�سة كل من مات�سون و�آخرين ( )Matson, 1990وكريدون (Creedon,
 (1993وعبد املنان معمور (معمور )1997 ،التي �أ�شارت جميعها �إىل فاعلية الإجراءات
ال�سلوكية يف خف�ض ال�سلوكات غري املرغوب فيها لدى �أطفال التوحد.
�إنّ الربنامج الذي �أعده الباحثان عمل على تخفي�ض ال�سلوكات ال�سابقة نتيجة الإجراءات
التي مت اتباعها بعناية يف تنفيذ �إجراءات املعاجلة لل�سلوكات املختلفة التي بناها الباحثان
من خالل مراجعتهما للأدب النظري املكتوب حول املو�ضوع والدرا�سات ال�سابقة التي
�ساعدت الباحثني يف اختيار الإجراء املنا�سب يف معاجلة ال�سلوك امل�ستهدف .وال �شك �أن
الربامج الهادفة والتخطيط لها ب�شكل جيد ت�ساعد على معاجلة ال�سلوكات امل�ستهدفة �إذا ما مت
تطبيقها ب�شكل دقيق والتدخل يف الوقت املنا�سب مع الطفل لتخفي�ض ال�سلوك غري املنا�سب
عنده ،فا�سرتاتيجية العزل مع التقييد �ساهمت ب�شكل وا�ضح يف معاجلة �سلوك ترك املكان
دون ا�ستئذان ،وترك املهمة دون �إكمالها ،والكالم دون �أهمية للمو�ضوع ،و�سلوك االمتناع
عن االلتزام بالقوانني و�إحداث ال�ضو�ضاء يف الغرفة ،والبكاء لأتفه الأ�سباب لدى الطفلة
ثم كانت هذه الإ�سرتاتيجية فاعلة يف تعديل �سلوكها ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
(ر) ،ومن ّ
ربط ال�سلوك امل�ستهدف بالإجراء ب�شكل مبا�رش وتطبيقه بفاعلية ويف الوقت املنا�سب .وهذا
ما دلت عليه بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة فري�ستني ()Feierstein, 1991؛ ودرا�سة عبداهلل
()2004؛ ودرا�سة ال�شيخ ذيب ( )2004التي �أ�شارت �إىل تخفي�ض ال�سلوكات غري التكيفية
لدى عينة الدرا�سة امل�ستهدفة عند ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات فعالة ب�شكل منا�سب ويف الوقت
املنا�سب.
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ومت ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية العزل مع التقييد يف تخفي�ض �سلوكات الغ�ضب واالنفعال عند
ت�أدية املهمة بطريقة منظمة وال�رصاخ بوجه الآخرين حينما يقومون بدغدغته ،وترك املكان
دون ا�ستئذان ،وترك املهمة دون �إكمالها ،والكالم دون �أهمية للمو�ضوع ،واالمتناع عن
االلتزام بالقوانني ،و�إحداث ال�ضو�ضاء يف الغرفة ،والبكاء لأتفه الأ�سباب عند الطفلة (م)
وهي تعد �سلوكات غري تكيفية وغري اجتماعية .ويعود ال�سبب يف خف�ض هذه ال�سلوكات
نتيجة ا�سرتاتيجيات العزل مع التقييد �إىل ا�ستخدامها ب�شكل منا�سب وتنفيذ �إجراءاتها بطريقة
دقيقة و�صحيحة ،مما �أدى �إىل احل�صول على نتائج �إيجابية يف املراحل الالحقة لقيا�س هذه
ال�سلوكات .و�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن تدريب الأطفال التوحديني على �إجراءات
مقننة وهادفة ي�سهم يف خف�ض ال�سلوكات غري املرغوب فيها مثل درا�سة كريدون (Creedon,
 )1993التي �أ�شارت �إىل تخل�ص الأطفال من ال�سلوكات غري املقبولة اجتماعيا وازدياد
ن�شاطهم االجتماعي.
لقد �أ�سهمت الإجراءات املتبعة يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التنفريات احل�سية بو�ضع الن�شا �أ�سفل
الأنف ،وا�ستخدام �صوت املزمار املزعج يف تخفي�ض جميع ال�سلوكات التي تعرب عن الن�شاط
الزائد لدى الطفلة (ر) مثل �سلوك تكرار التحرك على الكر�سي والعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها
املعلم �أمام الطفل ،واجتياز الدور باملهمات ،وتنفيذ التدخل الفردي للأطفال التوحديني
�أفراد الدرا�سة �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف تعديل ال�سلوكات امل�ستهدفة ،حيث قام الباحثان
ب�ضبط ودرا�سة كل �سلوك لدى كل طفل مبفرده ،ثم عمال على ا�ستخدام الإ�سرتاتيجية املنا�سبة
لتخفي�ض ال�سلوك امل�ستهدف ب�شكل فردي لدى كل طفل حيث �إنّ ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
الإق�صاء باال�ستثناء لدى الطفلة (ر) يف تخفي�ض �سلوكات امل�شي ذهاب ًا و�إيابا دون �سبب يف
الغرفة ،و�سلوك القفز يف الغرفة ،والتحرك باجتاهات خمتلفة دون هدف حمدد والتي تو�صف
على �أنها �أمناط �سلوكية مت خف�ضها ب�صورة ملحوظة ،وبخا�صة �أن الباحثني حاوال ربط �سلوك
ثم ظهرت
الطفلة (ر) بالإ�سرتاتيجية امل�ستهدفة لتعديل ال�سلوك (الإق�صاء باال�ستثناء) ،ومن ّ
لدى الطفلة ردود فعل خف�ضت من تلك ال�سلوكات التي يتم ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية الإق�صاء
باال�ستثناء نتيجة لها ،مما �ساعد الطفلة على التخفي�ض من هذه ال�سلوكات واالنتباه �إىل عدم
تكرارها كونها �أدركت �أنها غري مرغوب فيها من امل�رشف الذي يبدي �سلوك عدم الر�ضا
نتيجة �سلوكات الطفلة امل�ستهدفة با�ستخدام �إجراء الإق�صاء باال�ستثناء كرد فعل على �إحدى
�سلوكات الطفلة ال�سابقة ،كما مت ا�ستخدام الإ�سرتاتيجية نف�سها لدى الطفلة (م) والطفل (ب)
يف معاجلة ال�سلوكات ال�سابقة.
كذلك مت ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية الإق�صاء باال�ستثناء يف تخفي�ض ال�سلوكات غري االجتماعية
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لدى الأطفال (م) (ر) مثل �سلوك مقاطعة حديث الآخرين ،واجتياز الدور باللعب يف غرفة
اللعب ،و�أظهرت النتائج �أن هذه الإ�سرتاتيجية فعالة يف تخفي�ض ال�سلوكات غري االجتماعية
وتطوير �سلوكات اجتماعية �أكرث تكيفا مع املحيط االجتماعي ،وهذا يدل على منا�سبة هذه
الإ�سرتاتيجية يف تعديل تلك ال�سلوكات ،و�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أنه ميكن خف�ض
ال�سلوكات غري االجتماعية وزيادة ال�سلوكات االجتماعية بو�ساطة ا�ستخدام �إجراءات
وا�سرتاتيجيات فعالة مثل درا�سة ال�سقريات( )1997التي ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات اال�ستثناء
يف خف�ض ال�سلوكات غري التكيفية ،ودرا�سة كريدون (.)Creedon, 1993
�إنّ التنوع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك واالبتعاد عن النمطية يف معاجلة
ال�سلوكات غري التكيفية وبع�ض الأفعال ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد ب�شكل كبري يف
معاجلة تلك ال�سلوكات وبخا�صة �أن هذه الإجراءات مت ا�ستخدامها ب�شكل منظم ومدرو�س،
فا�ستخدام التنفريات احل�سية مثل و�ضع الن�شا حتت الأنف و�صوت املزمار املزعج يف معاجلة
�سلوكات التحرك على الكر�سي ،والعبث بالأ�شياء التي ي�ضعها املعلم �أمام الطفل ،واجتياز
الدور باملهمات ،وتنفيذ املهمات بطريقة خمتلفة عن الطريقة املطلوبة ،والت�رسع يف تنفيذ
املهمة و�إ�صدار الأ�صوات واحلركات الفجائية دون مربر لدى الطفلة (ر) �أ�سهم ذلك يف
خف�ض تلك ال�سلوكات ب�شكل وا�ضح ح�سب ما ظهر يف النتائج املبينة �سابق ًا .و�أ�شارت بع�ض
الدرا�سات �إىل انه ميكن تخفي�ض الأمناط ال�سلوكية من خالل التنفريات احل�سية مثل درا�سة
ال�سقريات ( )1997ودرا�سة كريدون ).(Creedon, 1993
�أما �إ�سرتاتيجية املالحظة امل�رشوطة مع التقييد ،فقد مت ا�ستخدامها بفاعلية يف تخفي�ض
بع�ض ال�سلوكات التي تدل على الن�شاط الزائد وال�سلوك العدواين غري التكيفي مثل �إزعاج
الآخرين يف �أثناء �أداء واجباتهم ،وخطف الألعاب من الآخرين ،وتخريب العاب الآخرين،
واللعب بطريقة خمتلفة عن الطريقة املطلوبة ،وال�سلوكات غري املقبولة اجتماعيا لدى الطفلة
(ر) والطفلة (م) �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف تخفي�ض تلك ال�سلوكات وبخا�صة �أن التناوب
با�ستخدام اال�سرتاتيجيات املختلفة وذلك تبع ًا لل�سلوك املراد تعديله يف �أثناء تطبيق جميع
اال�سرتاتيجيات على جميع ال�سلوكات امل�ستهدفة �أ�سهم يف التخل�ص من النمطية التي ميكن �أن
تظهر خل ً
أعرا�ضا جانبية غري مرغوب فيها لدى �أطفال التوحد ،و�أ�سهم ب�شكل كبري يف
ال �أو � ً
معاجلة تلك ال�سلوكات .كما مت ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية (�إ�سرتاتيجية املالحظة امل�رشوطة
مع التقييد يف معاجلة �سلوك الدوران حول النف�س وال�سلوكات غري املقبولة اجتماعيا) .ونتيجة
للتنوع يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات ودقة تطبيقها ودقة مالحظة ال�سلوكات امل�ستهدفة لدى
�أطفال التوحد عينة الدرا�سة ،عملت هذه الإجراءات على حتقيق الأهداف التي و�ضعت من
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�أجلها وبخا�صة �أن الباحثني حاوال اال�ستعانة ببع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام
هذه اال�سرتاتيجيات التي �أ�شارت �إىل �أنه ميكن خف�ض تلك ال�سلوكات العدوانية وبع�ض
مظاهر ال�سلوك احلركي املفرط مثل درا�سة مات�سون ) (Matson, 1990ودرا�سة ال�شيخ ذيب
(.)2004

اال�ستنتاج والتو�صيات

ويف �ضوء نتائج الدرا�سة� ،أو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
 -1توظيف �أ�ساليب و�إجراءات تعديل ال�سلوك امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من قبل املعلمني
الذين يتعاملون مع �أطفال التوحد يف �أثناء عملية خف�ض ال�سلوكات غري املقبولة عند ه�ؤالء
الأطفال.
 -2ا�ستخدام املقيا�س الذي قاما ب�إعداده للك�شف عن الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال
التوحد.
� -3رضورة تدريب املعلمني العاملني مع الأطفال التوحديني على �إجراءات برامج تعديل
ال�سلوك والإ�سرتاتيجيات الالزمة لتنفيذ هذه الربامج وتقوميها.
 -4العمل على �إجراء درا�سات تو�ضح الإجراءات ال�سلوكية الفعالة مع �أطفال التوحد.
 -5العمل على ت�صميم برامج تعديل �سلوك لعالج م�شكالت �سلوكية �أخرى مثل ال�سلوك
العدواين.
 -6العمل على �إجراء درا�سات تعديل �سلوك على عينات كبرية من �أطفال التوحد حتى ميكن
تعميم نتائج هذه الدرا�سة واال�ستفادة من �إجراءاتها.
� -7إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول حتديد الأمناط ال�سلوكية لدى �أطفال التوحد
ب�شكل �أكرث دقة.
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