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قواعد الن�رش باملجلة
عليها عامليا يف جمايل الرتبية وعلم النف�س ،وتكون البحوث مكتوبة ب�إحدى اللغتني العربية �أو

الإجنليزية ،ومل ي�سبق ن�رشها من قبل ،ب�إقرار خطي من �صاحب�/أ�صحاب البحث .ويف حال قبول
البحث للن�رش باملجلة يجب �أال تن�رش املادة يف �أية دورية �أخرى دون �إذن كتابي من رئي�س التحرير.

( )2تن�رش املجلة الرتجمات ،والقراءات ومراجعات الكتب والتقارير واملتابعات العلمية حول امل�ؤمترات
والندوات والأن�شطة الأكادميية املت�صلة بحقول اخت�صا�صها.

( )3ترحب املجلة بن�رش التعقيبات والتعليقات املو�ضوعية على �أبحاث �سبق ن�رشها باملجلة �رشيطة �أن
يتم حتكيم التعليقات املقدمة للن�رش من قبل اثنني من املحكمني احدهما م�ؤلف البحث الأ�صلي
مو�ضوع التعليق .ويف حالة �إجازة التعليق للن�رش باملجلة يتم دعوة م�ؤلف البحث الأ�صلي للرد
على التعليق �إذا رغب يف ذلك.

(� )4أن يكون البحث م�صوغا ب�إحدى الطريقتني الآتيتني:

�أوالً :البحوث امليدانية :يورد الباحث مقدمة يبني فيها طبيعة البحث ومربراته ،ومدى احلاجة �إليه،
ثم يحدد م�شكلة البحث ،و�أهمية البحث ،و�أهداف البحث و�أ�سئلته �أو فر�ضياته ،كما يجب حتديد

حدود البحث ،وم�صطلحاته .ثم يعر�ض طريقة البحث و�إجراءاته ،وكيفية حتليل بياناته ،ثم يعر�ض

نتائج البحث ومناق�شتها والتو�صيات املنبثقة عنها ،و�أخريا يثبت قائمة املراجع.

ثانياً :البحوث النظرية التحليلية :يورد الباحث مقدمة ميهد فيها مل�شكلة البحث ،مبينا �أهميته
وقيمته يف الإ�ضافة �إىل العلوم واملعارف و�إغنائها باجلديد ،ثم يق�سم العر�ض بعد ذلك �إىل �أق�سام
على درجة من اال�ستقالل فيما بينها ،بحيث يعر�ض يف كل منها فكرة م�ستقلة �ضمن �إطار

املو�ضوع الكلي ترتبط مبا �سبقها ومتهد ملا يليها ،ثم يختم املو�ضوع بخال�صة �شاملة له ،و�أخريا
يثبت قائمة املراجع.

(� )5أن يـتـم توثيـق املراجـع وامل�صـادر وفقـا ً لنـظام جمعــية عـلـم النف�س الأمـريكــيــــــة
 )APA( American Psychological Associationبطبعته اخلام�سة �سواء �أكانت �إجنليزية �أم

عربية.

مثال لتوثيق بحث من�شور يف دورية:

اخلليلي ،خليل يو�سف وبلة ،فكتور يعقوب (� .)1990أولويات البحث الرتبوي يف الأردن� .أبحاث الريموك:
�سل�سلة العلوم الإن�سانية واالجتماعية.34–19 ،)3(6 ،

مثال لتوثيق كتاب:

املال ،في�صل حميد ( .)2003كفايات التدري�س الفعال ملعلمي الرتبية الريا�ضية .البحرين :دار القب�س
للطباعة والن�رش.

( )6تخ�ضع كافة البحوث املر�سلة �إىل املجلة �إىل فح�ص �أويل من قبل هيئة التحرير لتقرير �أهليتها
للتحكيم ،ويحق لها �أن تعتذر عن قبول البحث دون �إبداء الأ�سباب.

( )7تخ�ضع كافة البحوث املن�شورة للتحكيم العلمي قبل ن�رشها يف املجلة.
( )8ال يعاد البحث الذي مل تتم املوافقة على ن�رشه �إىل الباحث.

( )9مينح �صاحب البحث املن�شور ن�سخة واحدة من املجلة وت�سعة ع�رش م�ستلة من بحثه.
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( )1تن�رش املجلة البحوث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف
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ق�سيمة اال�شرتاك يف املجلة

ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
* ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ:
ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ
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 6ﺩ.ﺏ
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12ﺩ.ﺏ
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 50ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ

ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 18ﺩ.ﺏ
 18ﺩ.ﺏ
 70ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ

* ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ :
ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺳﻨﺔ
 10ﺩ.ﺏ
 40ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ

ﺳﻨﺘﺎﻥ
 20ﺩ.ﺏ
 80ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ

ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 30ﺩ.ﺏ
 120ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ

* ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ
ﺍﻻﺳـﻢ ..................................................... :ﺍﳌﻬﻨﺔ............................................. :
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ........................................................................................................... :
.....................................................................................................................
ﺍﻟﻬﺎﺗـﻒ ................................................... :ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ........................................... :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ................................................................................................ :
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ:
ﻣﺮﻓﻖ:

ﺷﻴﻚ

ﺳﻨﺔ
ﻧﻘﺪﺍ ﹰ

ﺳﻨﺘﺎﻥ

ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ

/

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

ال�صفحة

افتتاحية العدد ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

�أ.د .منى الأن�صاري

* درا�سة حتليلية لر�سومات �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين وعالقتها بالنمو اللغوي
ومهارات اال�ستعداد للكتابة ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د� .شيخة اجلنيد

* فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني والتوافق النف�سي
لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د .عبدالفتاح اخلواجة

*

تقومي م�ستوى �أداء التعبري ال�شفوي عند طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ˙˙˙˙˙˙

*

عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د .حممد ال�صويركي
د .نزار عبد احلفيظ

* مركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
*

د .جمال �أبوزيتون

تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم كمنظمات متعلمة ˙˙˙˙˙˙˙˙

د� .صالح عبابنة

9

11
39
65
87
115
145

* مدى ت�صور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم التعليمي وفق
مقيا�س الفاعلية (˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ )Tses

167

* �أثر ا�ستخدام برنامج تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يف حت�صيل مادة
اللغة
ّ
العربية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

193

د� .سعود الكثريي

د .حممد احلوامدة ،د .راتب عا�شور

* فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س
( )Lesson Studyيف حتقيق بع�ض املعايري القومية للتعليم لدى طالب كلية
الرتبية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د .ح�سني عبد البا�سط

223
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ال�صفحة

املو�ضوع

* امل�ساندة االجتماعية وعالقتها بالع�صابية واالكتئاب والعدوانية لدى املتعاطني
والطلبة يف دولة الكويت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

255

* م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية يف
جامعة ال�سلطان قابو�س ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

285

�أ .د .عويد امل�شعان

د� .أحمد الربعاين ،د .حممد املخاليف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

افتتاحية العدد

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

مع �صدور هذا العدد �ستكون جملتنا العزيزة قد �أكملت ال�سنة الثانية ع�رشة من عمرها
املثمر �آملني �أن ي�ستمر عطا�ؤها املتميز �أعوام ًا عديدة ،يتحقق من خاللها الهدف املن�شود من
�إن�شائها ،وهو رفد املجتمع العلمي بحاجاته املرجعية من خالل البحوث العلمية املتميزة،
التي تن�رشها هذه املجلة.
وخالل ال�سنوات التي مرت من عمر جملتنا تتابعت علينا املالحظات التي تزودنا بالتغذية
الراجعة عن �أدائنا ،و�أكرث هذه املالحظات كانت �إيجابية ،وتبارك لنا خطواتنا ،يف حني كان
بع�ضها الآخر يحمل من التو�صيات ما يعك�س حر�ص القراء ،ون�صحهم لتقدمي الأف�ضل ،كل
ذلك ي�ضعنا �أمام حتديات �أكرب؛ لن�سعد قارئينا ومتابعينا ،ونطمئنهم ب�أن جملتهم ت�سعى لتكون
يف املقدمة دائم ًا.
ويف الواقع ،ت�شكل جملة العلوم الرتبوية والنف�سية التي ت�صدرها جامعة البحرين مرجع ًا
تربوي ًا علمي ًا للباحثني يف �شتى املجاالت� ،سواء الرتبوية منها� ،أو املجاالت العلمية الأخرى،
الأمر الذي يعك�س ال�سمعة الطيبة واملكانة الرفيعة التي و�صلت �إليها هذه املجلة .وهذه الثقة
لدى الباحثني واملتابعني ال ميكن �أن ت�أتي لوال االهتمام املخل�ص من �أع�ضاء هيئة التحرير
باملجلة ،التي حتر�ص دائم ًا على اختيار الأف�ضل من البحوث لن�رشها  ،وكذلك الدعم
الالمتناهي من �إدارة جامعة البحرين وعلى ر�أ�سها �سعادة رئي�س اجلامعة ،واجلهات الإدارية،
والأكادميية املعنية يف اجلامعة بتقدمي كافة الت�سهيالت املمهدة لإ�صدار �أعداد املجلة.
عزيزي الباحث ،يف �إطاللة هذا العدد من املجلة جتد الدرا�سات املختلفة يف املجالني
الرتبوي ،والنف�سي� ،أولها درا�سة حتليلية لر�سومات الأطفال ،ثم درا�سة تبحث يف فاعلية
برنامج توجيه جمعي ومهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني والتوافق النف�سي ،و�أخرى
تبحث يف تقومي م�ستوى �أداء التعبري ال�شفوي ،ودرا�سة تبحث يف عوائق ا�ستخدام معلمي
الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت .ويلي ذلك درا�سة تهتم بـمركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء
االنفعايل ،تليها درا�سة تناولت تقديرات مديري املدار�س ملدار�سهم بو�صفها منظمات متعلمة،
و�أخرى عن مدى ت�صور معلمي املرحلة الثانوية لفاعلية �أدائهم التعليمي ،ثم درا�سة تبحث �أثر
ا�ستخدام برنامج تعليمي وفق برنامج ( )Intelيف فاعلية برنامج تدريبي مقرتح .ويت�ضمن
العدد كذلك درا�سة عن فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ا�ستخدام ا�سرتاتيجية درا�سة
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الدر�س .ودرا�سة �أخرى تهتم بامل�ساندة االجتماعية وعالقتها بالع�صابية واالكتئاب والعدوانية
لدى املتعاطني والطلبة� ،أما الدرا�سة الأخرية فتبحث يف م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة
الدرا�سات االجتماعية.
ويف اخلتام ما ي�سعنا �إال �أن نقدم من ال�شكر �أجزله لكل من �ساهم يف �إخراج هذا العدد من
املجلة متمنني للقارئ العزيز كل التوفيق.

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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درا�سة حتليلية لر�سومات �أطفال الرو�ضة مبملكة
البحرين وعالقتها بالنمو اللغوي ومهارات
اال�ستعداد للكتابة
د� .شيخة �أحمد اجلنيد
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب  -جامعة البحرين

د� .شيخة اجلنيد

درا�سة حتليلية لر�سومات �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
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درا�سة حتليلية لر�سومات �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
وعالقتها بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة
د� .شيخة �أحمد اجلنيد
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب  -جامعة البحرين
امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل �أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما
قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ،وكذلك داللة الفروق بني اجلن�سني يف
مهارات اال�ستعداد للكتابة ومهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
كذلك داللة العالقة االرتباطية بني ر�سوم الأطفال وخطوط ما قبل الكتابة ،والفروق بني
م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم وخطوط ما قبل الكتابة .والتحقق من �إمكانية
التنب�ؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة .وقد �أجريت الدرا�سة على ( )30طف ًال (15
ذكراً� 15 ،أنثى) مت اختيارهم من رو�ضة الهادي مبملكة البحرين .وقد مت اال�ستعانة يف هذه
الدرا�سة بثالث �أدوات ،هي :قائمة مهارات اال�ستعداد للكتابة ،و�أداة قيا�س مرحلة الر�سم،
ومقيا�س م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
و�أ�سفرت النتائج �إىل � ّأن مهارات الكتابة لدى �أفراد العينة الكلية كانت عند امل�ستوى
املتوقع ،فيما عدا مهارة اخلطوط املتقاطعة .و� ّأن مهارات الكتابة لدى الذكور والإناث
كانت عند امل�ستوى املتوقع فيما عدا مهارات :اخلطوط املقو�سة ،واملتقاطعة ،واملتعرجة
واملائلة عند الإناث .كما ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا ( )0.05 =αبني اجلن�سني من �أطفال
الرو�ضة مبملكة البحرين يف �أي من مهارات اال�ستعداد للكتابة� .أو الر�سم .كما �أ�سفر وجود
عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا ( )0.05 =αبني مهارات اال�ستعداد للكتابة ومهارات
الر�سم ،وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم .كما وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة
�إح�صائي ًا ( )0.01 =αبني مهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
� ّأن هناك قيمة تنب�ؤية ملهارات الر�سم على مهارات الكتابة ،والتعبري اللغوي يف و�صف
الر�سم.
الكلمات املفتاحية :النمو اللغوي ،مهارات اال�ستعداد للكتابة ،ر�سوم الأطفال ،التعبري اللغوي يف
و�صف الر�سم.
* تاريخ ت�سلم البحث2010/5/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/5/18 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2011  دي�سمرب4  العدد12 املجلد

13

Pre-school Children Drawings and their Relation with
Linguistic Development and Writing aptitudes Skills
in Bahrain: An Analytical Study
Dr. Sheikha A. Al-Junaid
Psychology Department
University of Bahrain

Abstract
This study aimed at investigating the: (a) writing aptitudes among preschool children, by gender differences and levels of verbal description in writing and drawing, (b) relationship between children drawing and pre-writing
signs, and between verbally describing and pre-writing typescripts of preschool children in the kingdom of Bahrain.
Study sample comprised 30 children (15 males and 15 females) who were
randomly chosen from various kindergartens in Bahrain. The study used different measures as follows: Writing Aptitudes Checklist, Drawing Scale and
Verbal Communication Scale.
The result showed that: Writing of vertical lines, circles, and horizontal
lines were the most highly developed writing skills among subjects. However,
crocked, spiral and radius lines were the least developed writing skills among
them. There were no gender differences between males and females at the
writing skill: vertical, horizontal circular lines. Moreover, there was no significant gender effect on writing aptitudes and drawing skills. In addition, there
was a significant relationship between: (a) writing aptitude and drawing skills
at (α = 0.05), (b) writing aptitude and verbal communication at (α = 0.01) and
(c) drawing skills and verbal communication at (α = 0.05). Finally, drawing
skills were predictive of writing skills among children, which means that children drawing skills can be used to convey information about their writing.
Key words: linguistic development, writing aptitude skills, children drawings, verbal
description of drawings.
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درا�سة حتليلية لر�سومات �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
وعالقتها بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة
د� .شيخة �أحمد اجلنيد
ق�سم علم النف�س
كلية الآداب  -جامعة البحرين

املقدمة

تعد الكتابة يف حياة الإن�سان عم ً
ال غري عادي ،بل هي ابتكار حقق له كثرياً من �إن�سانيته،
ّ
فهي و�سيلة من و�سائل االت�صال التي عن طريقها ي�ستطيع الفرد �أن ي�سجل ما يود ت�سجيله من
الوقائع واحلوادث ونقله للآخرين (ملحم.)2002 ،
متثل الكتابة ال�صيغة الثالثة للنظام اللغوي القائم على تكامل اللغة ال�شفهية واللغة املكتوبة
والقراءة ،واللغة املكتوبة هي �صيغة ات�صالية على درجة عالية من التعقيد ،فهي متثل مهارة
تعليمية مهمة من ناحية ،وو�سيلة �أكرث �أهمية للتعبري عن الذات من ناحية �أخرى ،كما �أنها
تتكامل مع القدرات الب�رصية واحلركية والإدراكية ،وترتبط مهارة الكتابة على نحو موجب مع
مهارة القراءة .ومن خالل الكتابة ميكن �إحداث تكامل لكل �أمناط التعلم واخلربات ال�سابقة،
�إذ تعتمد الكفاءة والفاعلية يف الكتابة على مهارات اللغة ال�شفهية �إىل جانب املهارات اللغوية
الأخرى (الزيات.)1998 ،
وترتبط عملية الكتابة باكتمال الن�ضج الع�صبي لأنامل الطفل وع�ضالتها الدقيقة من �أجل
طفل �إىل �آخر .لذلك حتتاج
التحكم يف الإم�ساك بالقلم ،وهذا الن�ضج الع�صبي يختلف من ٍ
عملية الكتابة قدر ًة على ر�سم الأ�شكال وتتطلب تدريب ًا حركي ًا لتعميق مفهوم ال�شكل ّ
وحتك ًما
يف الأع�صاب وتنا�سق ًا ب�رصي ًا يدوي ًا ودقة يف حركة كل من الذراع والأ�صابع .ويعرب ال�شخ�ص
الرا�شد عن احتياجاته وم�شاعره بوا�سطة الكلمات امللفوظة �أو من خالل الكتابة ،ويقف
الطفل حائراً عن التعبري عن احتياجاته ب�سبب قلة املفردات املخزونة يف ح�صيلته اللغوية،
فيلج أ� �إىل التعبري عن �شعوره بوا�سطة الر�سم .وال نق�صد بالر�سم هنا املحاكاة ،بل ذاك الذي
يجد به الطفل ذاته ورمبا يكون ما ير�سمه ال ميت ب�صلة ملا يقوله يف مفهوم ال�شخ�ص الرا�شد،
ولكنه يعني للطفل كل �أحا�سي�سه وانفعاالته.
�إن التعبري بالر�سم رمبا ي�سبق التعبري باللفظ والكلمة ،فالطفل منذ حداثة �سنه ومنذ اللحظة
الأوىل التي يتناول فيها قلم ًا �أو �أدا ًة يحدث بها خد�ش ًا على �أي �سطح متاح له ف�إنه يخطط
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ويعرب عن ذاته بهذه اخلطوط ،وهذه اخلدو�ش حتى لو كانت يف بدايتها ع�شوائية ف�إنها داللة
من دالالت املخاطبة الب�رصية عنده يحاول عن طريقها �أن ي�صل نف�سه بالعامل من حوله،
كنوع من
ولتلك اخلطوط م�سبباتها ودالالتها عنده ،على الرغم من �أنها تبدو لنا نحن الكبار
ٍ
ال�شخبطة الع�شوائية (احل�سيني.)1997 ،
وترى الباحثة �أن الفن هو نوع من اخلربة التي لها خ�صائ�ص ومميزات فريدة ،فالفن عند
(ديوي) يعطي معنى جمي ً
ال للحياة وخرب ًة ت�ساعد الكائن احلي النامي (الطفل)� ،أن يح�س
بوجوده ،ويرتفع �إىل م�ستوى عالٍ من الإح�سا�س باخلربة الفريدة التي مير بها.
وي�ؤكد هربرت �سبن�رس (( )H.spencerامل�شار �إليه يف  )Dewey, 1934على �أهمية الر�سم
يف تربية الطفل ،وتنمية قدراته� ،إذ قال�“ :إن التعرف ال�شائع الآن على الر�سم – باعتباره
عن�رصاً مهم ًا يف الرتبية – هو �إحدى العالمات الكثرية لوجهات النظر العقالنية اخلا�صة بهذه
الثقافة العقلية التي بد�أت الآن يف االنت�شار”.
فما هو ذلك الذي يحاول الطفل �أو ًال �أن ميثله؟ �أ�شياء �إن�سانية يح�صل من خاللها على
الكثري من االنفعاالت� ،أبقاراً وكالب ًا تثري االهتمام من خالل الظواهر التي جتلبها معها ،منازل
مرئية با�ستمرار ومثرية من خالل �أحجامها وتقابل جدرانها .ما هي العمليات التي حتقق املتعة
الفائقة يف ذلك؟ �إنها عمليات التلوين� .إن الق�ضية لي�ست هي �أن الطفل ينتج ر�سومات جيدة
�أو ال .الق�ضية هي :هل يقوم الر�سم فع ً
ال باالرتقاء بقدرات هذا الطفل وملكاته؟ وخالل
الطفولة املبكرة ال ين�صح ب�إعطاء الطفل �أي درو�س موجهة يف الر�سم ،فهل يجب من �أجل
هذا �أن مننع �أو نهمل يف توجيه هذه اجلهود لتثقيف الذات (عبد احلميد.)1989 ،
لذا ف�إنه من الأهمية مبكان �أن نتعامل مع كل ر�سم من نتاج الطفل بتفهم خا�ص ،و�إعطائه
قيمة منذ بداية مرحلة ال�شخبطة التي نعتربها بداية تعلم الر�سم فننظر �إىل ر�سوم الأطفال،
ون�ستمع �إليهم بكل انتباه وفخر وهم يتحدثون عن �إجنازهم ،فر�سومات الأطفال مت�س امل�شاعر
والأحا�سي�س التي يعربون عنها بال�شخبطة على اجلدران ،والأر�ض والكتب واجل�سم .وعلى
الرغم من غ�ضب الرا�شدين منهم وتوبيخهم لهم �إ ّال �أن هناك دافع ًا فطري ًا قوي ًا يحرك ه�ؤالء
الأطفال نحو ال�شخبطة (الب�سيوين.)1963 ،
وترى الباحثة �أن هناك �إهما ًال كبرياً لهذه الر�سوم ،وال �سيما من معلمات الرو�ضات
والأهل ،فتعد من قبلهم م�ضيعة الوقت ،و�إهداراً له ،ويرون �أنه ال بد �أن ي�ستبدل وقت الر�سم،
مبا هو مفيد للأطفال كالكتابة ،واحلفظ.
وبا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة حول ر�سوم الأطفال جند �أن الباحثني قد �أولوا هذا املو�ضوع
اهتمام ًا خا�ص ًا� ،إذ قام جربين ( )1980بدرا�سة اخل�صائ�ص النف�سية والتطورية لر�سوم الأطفال
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العرب يف املرحلة العمرية ما بني (� 8 - 2سنوات) ،وركز على درا�سة اخل�صائ�ص النف�سية
والتطورية لر�سوم ( )817طف ً
ال �أردني ًا ،كما تناولت الدرا�سة بالتحليل موا�ضع الر�سم عند
الأطفال ،وكذلك �أدوات الر�سم الأخرى ومواده .وقد بينت هذه الدرا�سة �أن الأطفال
يف فرتات �أعمار حمددة (بني �سن � 60إىل � 96شهراً) يف�ضلون الر�سم يف حيز وا�سع على
امل�ساحات ال�ضيقة ،مثل الورق .والطفل ب�شكل عام ير�سم �شكل الإن�سان ،وبع�ض الأ�شكال
الأخرى ،كال�شجر ،والبيوت ،واحليوانات يف �أمناط �إطارية ذات ن�سق يرتبط بعمر الطفل
جربين ( .)1980وقام الباحث بتحليل وت�صنيف حوايل ثالثة �آالف ر�سم لأكرث من ثمامنائة
طفل جمعت على فرتات متباعدة ن�سبي ًا مما مكنه من حتديد مظاهر التطور يف قدراتهم على
الر�سم .ولقد �أمكن تتبع ثالث مراحل تطورية لر�سوم الأطفال الأردنيني ،الأوىل :مرحلة
اخلطوط الع�شوائية (ال�شخبطة) ،ومتتد من �سنتني �إىل �أربع �سنوات تقريب ًا ،وميكن تق�سيمها �إىل
طورين :الأول ميثل فئة العمر بني �سن الثانية ،ونهاية �سن الثالثة .ويف هذه الفرتة يبدو الطفل
غري واثق من قدرته على ر�سم �شكل حمدد ،وهو كذلك ال يعرف م�سبق ًا ماذا يريد �أن ير�سم،
وما يثريه للر�سم ،وكل ما يعرفه هو وجود قطعة طبا�شري ،وقلم �ألوان �شمع� ،أو �أي �شيء ميكنه
ا�ستعماله يف ال�شخبطة على حائط� ،أو باب� ،أو ورقة� ،أو �أي �سطح �آخر .والثاين من (� 3إىل 4
�سنوات) :يف هذه الفرتة من العمر ينتقل الطفل خطوة كبرية �إىل الأمام فيما يتعلق بخطوطه
الع�شوائية .فمع �أنه ال يزال يطوح بذراعه فوق ال�سطح� ،إال �أن ب�إمكانه �أن ي�صغي للإر�شادات
التي تعطى له ،و�إن كان ال ي�ستطيع ترجمة ما يتخيله �إىل �أ�شكال مطابقة يف الواقع .واملرحلة
الثانية :مرحلة الت�شكيل وتكوين املناظر( :من خم�س �إىل �ست �سنوات تقريب ًا) حيث ي�صل
الطفل من اجلنني �إىل تكوين حا�شية ال�شكل احليواين والدائرة ،واملربع واملثلث وهو يعطي
�أ�سماء ،والطفل يف هذا ال�سن يدرك �أنّ ما ير�سمه قابل للت�سمية ،وهو يحب ما ير�سم يف هذه
املرحلة ،واملرحلة الثالثة :مرحلة الر�سوم الإطارية( :من نهاية ال�ساد�سة �إىل �سن الثامنة) :ويف
هذه املرحلة تت�شابه ر�سوم الأطفال يف بداية هذه املرحلة ونهاية املرحلة ال�سابقة .وتتميز
ر�سوم الطفل خالل هذه املرحلة عن مراحل العمر ال�سابقة بقدرتها على التمييز املادي
واملعنوي ل�صور الأ�شياء و�أ�شكالها .ويعزى ذلك �إىل خ�صائ�ص منو الطفل يف هذه املرحلة،
وخا�ص ًة فيما يتعلق بن�ضجه العقلي ن�سبي ًا ،وقدرته على التحكم بع�ضالته الدقيقة .لذا فقد
اعترب وا�ضعو املناهج هذه املرحلة الأ�سا�س يف بدء الطفل للتعلم املدر�سي النظامي .وتفكري
يكون لها �صور
الطفل يف هذه املرحلة يعتمد كلي ًا على تطور �إح�سا�سه بعنا�رص البيئة ،حيث ّ
ذهنية يف خياله ،ويبد أ� بالتمييز بني �أنواع الأ�شياء من حيث اللون وال�شكل واحلجم ،وغريها
من العنا�رص ،فالأ�شجار ذات �ألوان و�أزهار وثمار و�أحجام خمتلفة ،والأ�شخا�ص يختلفون يف
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احلجم واجلن�س وال�سن والوظيفة ،وهكذا.
ومن الدرا�سات الأخرى التي اهتمت بر�سوم الأطفال درا�سة ملحم ( .)1982والتي
هدفت �إىل التعرف �إىل الفرق بني خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال العاديني وخ�صائ�صها لدى الأطفال
ذوي امل�شكالت ال�سلوكية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف منطقة “�إربد” التعليمية.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )86طف ً
ال وطفلة لكل من هاتني الفئتني� ،إذ تراوحت �أعمارهم
بني (� )12-6سنة .وقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن �س�ؤالني هما :ما الفروق التي
ميكن مالحظتها بني خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال ذوي امل�شكالت والأطفال العاديني با�ستخدام
اختبار جودانف  -هاري�س؟ ،وما الفروق التي ميكن مالحظتها بني خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال
ذوي امل�شكالت وخ�صائ�ص ر�سوم الأطفال العاديني با�ستخدام الر�سم احلر؟ وبينت نتائج
الدرا�سة ما يلي:
�أو ًال :بالن�سبة لتطبيق اختبار جودانف هاري�س �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة
بني خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال العاديني ،وخ�صائ�ص ر�سوم الأطفال ذوي امل�شكالت يف ر�سوم
تف�صيالت اجل�سم ،والوجه ،والر�أ�س ،وعمل �إ�ضافات على ال�شكل الإن�ساين ،ويف طول
القامة وحجم الر�أ�س على الورقة ،واخلطوط ،والتنا�سق يف الر�سم.
ثاني ًا :بالن�سبة ملو�ضوعات الر�سم احلر �أ�شارت نتائج تطبيق مو�ضوعات الر�سم احلر �إىل �أن
هناك فروق ًا ذات داللة بني خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال العاديني وخ�صائ�ص ر�سوم الأطفال
ذوي امل�شكالت� ،إذ متيزت ر�سوم الأطفال العاديني الذين ترتاوح �أعمارهم بني ()9-6
�سنوات بالتكرار ،وال�شفافية ،والت�سطيح ،واحلذف ،واملبالغة يف ر�سم �أجزاء اجل�سم ،واجلمع
حيز واحد .يف حني متيزت ر�سوم الأطفال عليها ذوي امل�شكالت
بني الأمكنة والأزمنة يف ّ
من ال�سن نف�سه بالتخطيط الدائري غري املنتظم ،ووجود رموز �أطلق الأطفال ت�سميات خا�صة
بهم ،ور�سموها على �شكل هند�سي حمدد ،كدوائر ومربعات .كما متيزت ر�سوم الأطفال
ذوي امل�شكالت بالكثافة اللونية ال�شديدة مع ا�ستعمال وا�ضح للونني الأحمر والأ�سود،
وبالر�سم على الوجه الآخر من الورقة .ويعزو الباحث نتائج هذه الدرا�سة �إىل ال�سلوك
امل�شكل الذي يعاين منه الأطفال ذوو امل�شكالت ،و�أثره ال�سلبي يف تكيف الطفل مع حميطه،
وقد �سعى الباحث �إىل ت�شخي�ص �أنواع هذا ال�سلوك امل�شكل لدى ه�ؤالء الأطفال ،وعن طريق
متيز خ�صائ�ص ر�سومهم عن خ�صائ�ص ر�سوم الأطفال العاديني ،ومعاجلة ال�سلوك امل�شكل عن
طريق الر�سم .وذلك ب�إعطاء الطفل امل�شكل فر�ص ًا �أكرث من �ساعات الر�سم احلر ،ومراجعة
التغري الذي يحتمل �أن يطر�أ على بع�ض نواحي �سلوكه امل�شكل (ملحم.)1982 ،
وقد اهتم الباحثون مبعرفة �أثر ال�سمات البيئية يف ر�سومات الأطفال .ويف هذا املجال
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�أجرى ب�سيوين ( )1983درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ال�سمات البيئية التي تنعك�س يف ر�سوم
الأطفال القطريني .وت�ألفت عينة درا�سته من� :أطفال من اجلن�سني من �سن (� 8-6سنوات)،
حيث جمع ( )573من الر�سوم الع�شوائية ،وكان معيار اختيارها م�ستوى جودتها الفنية،
وقد مت ا�صطفاء ( )100من الر�سوم ،وكذلك جمع ر�سوم عددها ( )300من الر�سوم املتقنة
( )272للبنات )28( ،للبنني يف العينتني الأوىل والثانية كلتيهما ،وكان الزمن من العوامل
املتغرية حتى يعطى الفر�صة لكل �سن الزمن املنا�سب للتعبري ،كما �ألغى عامل التوجيه يف ر�سوم
العينة الثانية ،وحدد مقيا�س الورق والر�سم باللون الأ�سود �أو البني .وقام يف هذه الدرا�سة
بتحديد جمموعة من ال�سمات بق�صد التعرف عليها ،ومدى تكرارها ،وقد حددت يف اثنتي
ع�رشة ظاهرة ،وق�سم ك ًّ
معيارا من كل عينة يرتبط
ال منها �إىل ثالثة م�ستويات �أو �أكرث ،ثم �أخذ
ً
مب�ستوى الظاهرة املختربة ،وا�ستخدم لقيا�س الظاهرة يف بقية الر�سم ،كذلك �أخذ ر�أي ثالثة
من املحكمني الأخ�صائيني ومت ا�ستنتاج �أوجه االختالف واالتفاق ومن هذه املقارنة ات�ضحت
ال�سمات البيئية الغالبة يف ر�سوم الأطفال ،ثم ا�ستخرجت ال�سمات من طبيعة العينة ومل حتدد
�سمات م�سبقة .وقد ك�شفت الدرا�سة عن �أن هناك �سمات بيئية وا�ضحة يف ر�سوم الأطفال
القطريني تعتمد على االهتمام بالتفا�صيل ،ون�صاعة الألوان ،واملو�ضوعات البيئية ،وارتباطها
بالطراز ال�رشقي يف الت�صوير الإ�سالمي ،وظهرت كثري من اخل�صائ�ص وليدة احلياة االجتماعية
(الربهان.)1979 ،
وقد �أجرت كل من �ستيفاين و�سيلف�سرت ( )Steffani & Selvester, 2009درا�سة على
( )20من �أطفال الرو�ضة بالواليات املتحدة الأمريكية تبني من نتائجها �أن هناك عالقة
ارتباطية موجبة بني مهارات الر�سم لدى الأطفال وبني قدرتهم على التعبري اللغوي يف
و�صف الر�سم.
كما �أجرت كل �سيلف�سرت وكامربا ( )Silvestre & Cambra, 2009درا�سة للتعرف �إىل
العالقة بني الر�سم واللغة املنطوقة ،وذلك على ( )100من �أطفال الرو�ضة ترتاوح �أعمارهم
بني (� 5-3سنوات) ،ن�صفهم من ال�صم ،ون�صفهم من العاديني .ا�ستخدم فيها اختبار ر�سم
الرجل جلودانف ،ومقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال ،وقد تبني من نتائج هذه الدرا�سة �أنه ال
توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني الر�سم واللغة املنطوقة لدى �أفراد العينة.
ويف درا�سة �أجراها وو ( )Wu, 2009على ( )4بنات و(� )6أوالد من �أطفال الرو�ضة
ال�صينيني تراوحت �أعمارهم من (� 5-4سنوات) ،للتعرف �إىل خطوط ما قبل الكتابة
(ال�شخبطة) كمنبئ للكتابة والقدرة على التعبري اللغوي يف و�صف الر�سوم ،تبني �أن هذه
ال�شخبطة لها عالقة بالرموز التي ا�ستخدموها يف ر�سومهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�شكلة الدرا�سة
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تعد مهارة الكتابة �سابقة للتهجئة والتعبري الكتابي ،لذلك ف�إن العجز يف الكتابة قد ي�صبح
ّ
عائق ًا للتعبري الكتابي ولتحقيق التقدم الحق ًا ف�إنه قد يكون من املفيد تعليم الأطفال �أو ًال كتابة
احلروف والكلمات بدقة و�رسعة .ويبد�أ الأطفال بتعلم الكتابة يف عمر مبكر بال�شخبطة
تقليداً للكبار ي�ساعدهم يف ذلك توافر الأقالم والورق ،ف�إذا مل يجدوا ذلك كتبوا على
اجلدران والأثاث ،وظهر التدريب الر�سمي على الكتابة عندما يدخل الطفل الرو�ضة (�سامل،
.)2003
وبالتايل ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتمحور يف النقاط الآتية:
 −جتاهل ر�سوم الأطفال و�إغفالها وف�صلها ف�ص ً
ال تام ًا عن الكتابة يعد من الأمور التي يجب
مييز املطلع على ر�سوم الأطفال ( )13خط ًا من اخلطوط التي هي
احلذر منها ،ففي حني ّ
خطوط ما قبل الكتابة.
 −تقلي�ص الفرتة الزمنية من اليوم املدر�سي للر�سم العتقاد املعلمة ب�أنها م�ضيعة للوقت.
 −جتاهل املناق�شة واحلوار الذي يدور من قبل الطفل جتاه ر�سومه لأي �شخ�ص بالغ يف حني
�أن هذا احلوار ينمي اللغة عند الطفل فيما بعد.
 −عدم فهم وتف�سري ر�سوم الأطفال بطريقة علمية ت�ساعد فيما بعد يف تطوير التعامل مع
ر�سوم الأطفال وتقييمها �إثراء الطفل لتطوير ر�سوماته.
 −عدم االكرتاث بعملية الن�ضج التي هي يف املقام الأول لعملية الكتابة والتي تكتمل يف نهاية
مرحلة الرو�ضة ولي�س بداية دخول الطفل للرو�ضة.
 −عدم تفهم املعلمات لدور الأركان التعليمية لتنمية مهارات اال�ستعداد للكتابة للأطفال.
 −عدم تفهم �أولياء الأمور لطبيعة عملية اال�ستعداد للكتابة لدى الأطفال.
 −وجود الطفل يف بيئة مليئة بالأركان (حيث يوجد الركن الذي ينمي مهارة االطالع
والتحدث ،وهو ركن املكتبة ،وكذلك وجود ركن الألعاب الإدراكية وهو الركن الذي
ينمي ع�ضالت اليد (الدقيقة) ،وركن الفنون ،وركن االكت�شاف� ،إذ يوجد الطفل يف بيئة
مليئة بالأعمال واملهمات التي ت�ساعد يف تطوير مهارات الكتابة اليدوية والتي تتمثل يف عدد
من املهارات الأ�سا�سية الأولية لعملية الكتابة:
 مهارات �إدراك امل�سافات بني احلروف و�إدراك العالقات ،مثل :حتت �أو فوق. إم�ساك القلم ب�شكل �صحيح. و�ضع الورقة بال�شكل املنا�سب للكتابة. -متييز الأ�شكال والأحجام.
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ونتيجة لعدم مرور الأطفال يف ببيئة غنية بالأركان والتي تنمي الفك والرتكيب وحتليل
وربط العالقات ،والتي فيما بعد تنمي مهارات الكتابة ،ونتيجة لعدم مرور كثري من الأطفال
بتلك املهارات ،وكذلك عملية الإ�رساع يف الكتابة التي مير بها غالبية الأطفال حتت �ضغط
و�إجبار من الأهل لعملية الكتابة جتاه ً
ال منهم باالهتمام مبهارات ما قبل الكتابة .لذلك ف�إن
كاف
كثريا من الأطفال مل يطوروا بعد القدرة على التحكم يف الع�ضالت الدقيقة
ب�شكل ٍ
ٍ
ميكنهم من الكتابة .ومل تتهي أ� لهم الفر�صة لتعلم مهارات ما قبل الكتابة ،وهي التعامل يدوي ًا
مع الألعاب والأدوات املختلفة لتطوير ع�ضالت الأ�صابع.
ولذلك ي�شعر ه�ؤالء الأطفال بالإحباط عندما يحاولون ا�ستخدام القلم �أو �أقالم التلوين
مبا�رشة ،لذلك ال بد من االنتباه ملرحلة ما قبل الكتابة قبل تعليم الطفل الن�سخ والكتابة.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية التعرف �إىل:
� .1أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة
البحرين بالن�سبة للعينة الكلية ،وللجن�سني كل على حدة.
 .2داللة الفروق بني اجلن�سني يف مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى
�أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .3داللة الفروق بني اجلن�سني يف مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .4داللة الفروق بني اجلن�سني يف م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال
الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .5داللة العالقة االرتباطية بني خطوط ما قبل الكتابة وكل من ر�سوم الأطفال وم�ستويات
التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة.
 .6التحقق من �إمكانية التنب�ؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة عند �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين من خالل حتليل ر�سومهم.

فر�ضيات الدرا�سة

 .1ميكن حتديد �أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين بالن�سبة للعينة الكلية ،وللجن�سني كل على حدة.
 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل
الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهمية الدرا�سة

ركزت غالبية الدرا�سات والبحوث التي �أجريت على ر�سوم الأطفال وخطوط ما قبل
الكتابة ،اهتمامها على نتاج الطفل دون مراعاة للخطوط وتطورها .لذا ف�إن الدرا�سة احلالية
حتاول الرتكيز على خطوط ما قبل الكتابة (مهارات اال�ستعداد للكتابة) ،وعالقتها مبهارات
الر�سم عند �أطفال الرو�ضة ،وكذلك قدرتهم على التعبري اللغوي يف و�صف ر�سومهم ،وتعد
هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة يف هذا املجال يف مملكة البحرين – يف حدود علم
الباحثة– حيث ركزت معظم الدرا�سات ال�سابقة على مهارات الر�سم عند الأطفال دون
حماولة �إيجاد العالقة بني هذه املهارات وبني مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل
الكتابة) ،وهذا الأمر من املتوقع �أن تكون له فوائد تطبيقية �شديدة الأهمية يف حال �إثبات هذه
العالقة� ،إذ �سيكون لالهتمام مبهارات الر�سم عند الأطفال �أكرب الأثر على مهارات اال�ستعداد
للكتابة لديهم ،الأمر الذي �سيعيد ر�سم اخلطط واملناهج الدرا�سية ملرحلة ريا�ض الأطفال
برمتها ،وهو ما �ستحاول الدرا�سة امليدانية الك�شف عنه والتو�صل �إليه.

حمددات الدرا�سة

 .1احلدود املو�ضوعية :مهارات اال�ستعداد للكتابة عند �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين من
خالل حتليل ر�سومهم وعالقتها بخطوط ما قبل الكتابة.
 .2احلدود الب�رشية� :أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .3احلدود اجلغرافية :مملكة البحرين.
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 .3ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة
البحرين.
 .4ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم
لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.
 .5ال توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني خطوط ما قبل الكتابة وكل من ر�سوم الأطفال
وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة.
 .6ميكن التنب�ؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة عند �أطفال الرو�ضة مبملكة
البحرين من خالل حتليل ر�سومهم.
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ريا�ض الأطفال  :Kindergartenاملراد بها املكان الذي يتلقى فيه الطفل تعليمه الأول ،وتبد أ�
الدرا�سة فيها من عمر ثالث �سنوات �إىل ما قبل دخول املدر�سة ،وقد �سميت ب�أ�سماء كثرية،
منها حدائق الأطفال وجنة الأطفال (اخلاللية.)1992 ،
تعرف الباحثة ر�سوم الأطفال يف املجال الرتبوي ب�أنه
ر�سوم الأطفال ّ :Drawing Children
«كل الإنتاج الت�شكيلي الذي ينجزه الأطفال على �أي �سطح كان ،كالورق �أو اجلدران،
م�ستخدم ًا فيه الألوان� .أي �أن م�صطلح ر�سوم الأطفال ي�شمل كل تعبريات الأطفال التي
تعك�س �سمات الطفولة بكل �أبعادها اجل�سمية ،االنفعالية ،والعقلية ،والأخالقية والنف�سية،
يف كل مرحلة من مراحل النمو».
الكتابة :هي و�سيلة من و�سائل االت�صال التي عن طريقها ي�ستطيع التلميذ �أن ي�سجل ما يود
ت�سجيله من الوقائع واحلوادث ونقلها للآخرين ،ويعتقد البع�ض �أن مهارة الكتابة حتتاج
�إىل مهارة و�إىل عمر زمني معني ومنو يف الع�ضالت الدقيقة وت�آزر ب�رصي يدوي ،لذلك يتم
ت�أجيل عملية الكتابة متجاهلني خطوط ور�سومات و�شخبطات الأطفال .واال�ستعداد للكتابة
وال�سيطرة على اخلط وتطويعه ،وت�شكيله الذي �سيكون فيما بعد حروف الكتابة (اخلاللية،
.)1992

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

اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي لو�صف مهارات اال�ستعداد للكتابة عند
�أطفال الرو�ضة ،وذلك للتعرف �إىل داللة الفروق بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة يف مهارات
اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) ومهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي
يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين .كذلك التعرف �إىل داللة العالقة
االرتباطية بني ر�سوم الأطفال وخطوط ما قبل الكتابة وداللة العالقة االرتباطية بني م�ستويات
التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم وخطوط ما قبل الكتابة لدى �أطفال الرو�ضة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�سة من �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين البالغ عددهم ( )15377طف ً
ال
وطفلة ،ميثلون ( )139رو�ضة .وقد اختري عدد ( )30طف ً
ال ( 15ذكور� 15 ،إناث) من
رو�ضة الهادي مبملكة البحرين؛ ترتاوح �أعمارهم من (� 6-4سنوات).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أدوات الدرا�سة

اجلدول رقم ()1
قائمة مهارات اال�ستعداد للكتابة لدى �أطفال الرو�ضة

نوع اخلط
 .1الدوائر
 .2النقط
 .3اخلطوط املائلة
 .4اخلطوط الر�أ�سية
 .5اخلطوط الأفقية
 .6اخلطوط املتقاطعة
 .7اخلطوط الإ�شعاعية
 .8اخلطوط املموجة
 .9اخلطوط املقو�سة
 .10اخلطوط املتعرجة
 .11اخلطوط املعقوفة
 .12اخلطوط اللولبية
 .13اخلطوط احللزونية

�شكل اخلط
. . . ..
///
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

++++
****

ومت حتديد مدى توافر اخلط ح�سب الدرجات الآتية:
 3درجات
 −بدرجة كبرية
درجتان
 −بدرجة متو�سطة
درجة واحدة
 −بدرجة قليلة
�صفر
 −بدرجة معدومة

�صدق القائمة وثباتها

مت عر�ض هذه القائمة على خم�سة من املحكمني املخت�صني يف هذا املجال ،ووافقوا عليها
دون �إجراء �أية تعديالت ،كما مت ح�ساب ثبات هذه القائمة من خالل التطبيق و�إعادة التطبيق
 test- retestعلى ( )15من �أطفال الرو�ضة بفا�صل زمني قدره (� )10أيام ،ومت التو�صل �إىل
معامل ا�ستقرار  Stability Coefficientبني التطبيقني الأول والثاين بلغت قيمته (،)0.57
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(�أ) قائمة مهارات اال�ستعداد للكتابة لدى طفل الرو�ضة (خطوط ما قبل الكتابة)
و�ضعت الباحثة قائمة تتكون من ( )13خطا من خطوط ما قبل الكتابة ،وذلك كما هو
مو�ضح يف اجلدول الآتي:
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(ب) قائمة قيا�س مرحلة الر�سم لدى طفل الرو�ضة
�صممت الباحثة �أداة لقيا�س مرحلة الر�سم لدى طفل الرو�ضة ،وذلك على النحو امل�شار
�إليه يف اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()2
مراحل الر�سم لدى طفل الرو�ضة وم�ؤ�شراته
ا�سم املرحلة

امل�ؤ�شرات الدالة على املرحلة

املرحلة الأوىل :التخطيط
غري املنتظم

 −ير�سم وفق ا�ستجابة ع�ضلية وج�سمانية دون التقيد باجتاه معني :درجة واحدة
 −ير�سم حركات غري منظمة يف اجتاهات معينة :درجتان
 −ير�سم دون وعي بالألوان 3 :درجات
 −ي�ستخدم اللون من �أجل املتعة 4 :درجات

املرحلة الثانية :التخطيط
�شبه (املتكرر) املنتظم

 −ير�سم وفق ا�ستجابة ع�ضلية وج�سمانية يف اجتاه واحد :درجة واحدة
 −ير�سم مدرك ًا للعالقة بني حركات اليد والتخطيط على الورق :درجتان

املرحلة الثالثة :التخطيط
الدائري

 −ير�سم الطفل ،ولديه �سيطرة كاملة على التحكم يف ع�ضالت يده :درجة واحدة
 −ير�سم الطفل تخطيطات ت�أخذ �شك ًال دائري ًا متكام ًال :درجتان
 −ير�سم �شك ًال مغلق ًا 3 :درجات

املرحلة الرابعة :الرموز
امل�سماة

 −ير�سم الطفل ليعرب عن مدركات خيالية ال تعرف �إال عن طريق الت�سمية :درجة واحدة
 −ير�سم بحيث يربط بني الرموز احلركية وت�سميتها ب�أ�سماء من عنده :درجتان
 −ي�ستخدم اللون يف الر�سوم من �أجل التفرقة بني معاين الرموز 3 :درجات

املرحلة اخلام�سة :مرحلة
التح�ضري املدرك ال�شكلي

 −ير�سم ليعرب عن عالقة بني الر�سوم والواقع :درجة واحدة
 −ير�سم ليعرب عن خ�صائ�ص الأ�شياء (املبالغة واحلذف) :درجتان
 −ير�سم تخطيطات تغلب عليها الناحية �شبه الهند�سية 3 :درجات

�صدق القائمة وثباتها

مت عر�ض هذه الأداة على خم�سة من املحكمني املخت�صني يف هذا املجال ،ووافقوا عليها
بعد �إجراء بع�ض التعديالت ،كما مت ح�ساب ثبات هذه القائمة من خالل التطبيق و�إعادة
التطبيق  test- retestعلى ( )15من �أطفال الرو�ضة بفا�صل زمني قدره (� )10أيام ،ومت
التو�صل �إىل معامل ا�ستقرار  Stability Coefficientبني التطبيقني الأول والثاين بلغت قيمته
( ،)0.55وهو دال عند م�ستوى داللة (.)0.05
(ج) قائمة م�ستوى التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى طفل الرو�ضة
�صممت الباحثة �أداة لقيا�س م�ستوى التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى طفل الرو�ضة،
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
مهارات وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم
بيان الفكرة الرئي�سية

�إعطاء التفا�صيل
الإبداع اللغوي لدى
الطفل يف التعبري عن
الر�سم

�صدق القائمة وثباتها

مت عر�ض هذه الأداة على خم�سة من املحكمني املخت�صني يف هذا املجال ،ووافقوا عليها
بعد �إجراء بع�ض التعديالت ،كما مت ح�ساب ثبات هذه القائمة من خالل التطبيق و�إعادة
التطبيق  test- retestعلى ( )15من �أطفال الرو�ضة بفا�صل زمني قدره (� )10أيام ،ومت
التو�صل �إىل معامل ا�ستقرار  Stability Coefficientبني التطبيقني الأول والثاين بلغت قيمته
( ،)0.78وهو دال عند م�ستوى داللة (.)0.01

�إجراءات التطبيق

قامت الباحثة بتطبيق �أدوات الدرا�سة على �أفراد العينة يف الرو�ضة التي يدر�سون بها،
وا�ستغرق زمن التطبيق حواىل �ساعتني لكل طفل على حدة ،ومت الت�صحيح فيما بعد بناء على
القوائم املعدة لذلك.

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لبنود املقايي�س الثالثة ،وكذلك مت
ح�ساب كا 2للتعرف �إىل الفرق بني امل�ستوى الواقعي وامل�ستوى املتوقع خلطوط ما قبل الكتابة
(مهارات اال�ستعداد للكتابة) لدى �أفراد العينة .كما مت ا�ستخدام اختبار ت  t. testللتعرف
�إىل داللة الفروق بني اجلن�سني يف مهارات اال�ستعداد للكتابة ،ومهارات الر�سم ،ومهارات
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املهارة التعبريية

م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم
يعب عن ر�سمته بكلمة واحدة :درجة واحدة
 رّيعب عن ر�سمته على هيئة جمل عارية من الروابط :درجتان
 −رّ
 −يعرب عن ر�سمته على هيئة جملة واحدة متكاملة 3 :درجات
 −يعرب عن ر�سمته على هيئة جمل مرتابطة 4 :درجات
 −يذكر �أهم التفا�صيل لديه ويهمل الباقي :درجة واحدة
 −يذكر تفا�صيل (�أدق الأجزاء) يف ر�سمته :درجتان
 −يربط عالقات بني تفا�صيل �أجزاء الر�سم 3 :درجات
 −التحدث مع الآخرين عن ر�سمته خ�صو�ص ًُا الأطفال الذين يعملون يف املكان املخ�ص�ص
للر�سم :درجة واحدة
 −ي�سرد �أحداث ًا متكاملة على هيئة ق�صة عن ر�سمته :درجتان
 −يتحدث عن ر�سمته ب�أحداث غري موجودة فيها معتمد ًا على خياله �أو على خربة �سابقة:
 3درجات
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التعبري اللغوي عند و�صف الر�سم .كما مت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون للتعرف �إىل
العالقة بني متغريات الدرا�سة ،وكذلك مت ح�ساب االنحدار اخلطي للتعرف �إىل القيمة التنب�ؤية
ملهارات الر�سم على مهارات الكتابة.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

فيما يلي نتائج الدرا�سة امليدانية:
�أو ًال :للتحقق من الفر�ض الأول
ن�ص الفر�ض الأول على �أنه“ :ميكن حتديد �أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما
قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�سبة للعينة الكلية ،وللجن�سني كل على
حدة”.
�أ -العينة الكلية
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط
ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين للعينة الكلية ،واجلدول الآتي يو�ضح
ذلك:

اجلدول رقم ()4
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (العينة الكلية) (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب

املهارة

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

اخلطوط الر�أ�سية
اخلطوط الأفقية
الدوائر
اخلطوط املائلة
اخلطوط املقو�سة
اخلطوط املتقاطعة
اخلطوط املتعرجة
النقط
اخلطوط املموجة
اخلطوط احللزونية
اخلطوط اللولبية
اخلطوط املعقوفة
اخلطوط الإ�شعاعية

املتو�سط
احل�سابي
3.000
2.967
2.933
2.100
2.071
1.533
1.448
1.233
0.767
0.700
0.233
0.233
0.167

االنحراف
املعياري
0.000
0.1826
0.2537
1.0619
1.1524
1.3322
1.3252
1.3047
1.1043
1.0222
0.5683
0.5040
0.6477

الوزن الن�سبي

للمتو�سط*%
100.00
98.90
97.77
70.00
69.03
51.10
48.27
41.10
25.57
23.33
7.77
7.77
5.57

قيمة كا2
املح�سوبة
**--26.133
22.533
10.267
11.143
6.800
8.379
9.200
19.867
24.667
33.800
30.200
48.600

درجة
احلرية
-1
1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

* مت ح�ساب الوزن الن�سبي للمتو�سط من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند�/سقف الدرجة (100 ×)3
** ال ميكن ح�سابها حيث بلغت قيمة املتو�سط العالمة الكاملة.

قيمة كا2
اجلدولية
-10.827
10.827
7.805
7.805
7.805
7.805
7.805
16.268
16.268
13.815
13.815
13.815

داللة كا2
-0.001
0.001
0.05
0.05
غري دالة
0.05
0.05
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ال�شكل رقم ()1
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (العينة الكلية)
عينة الذكور

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ستعداد للكتابة )خطوط
ما قبل الكتابة( لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�سبة لعينة الذكور ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم كا 2املح�سوبة �أعلى من قيم كا 2اجلدولية ح�سب
م�ستويات الداللة امل�شار �إليها يف اجلدول ال�سابق ،وذلك يف كافة مهارات الكتابة لدى �أفراد
العينة الكلية ،فيما عدا مهارة اخلطوط املتقاطعة التي كانت �أقل من امل�ستوى املتوقع ،مما يعني
�أن كافة مهارات الكتابة كانت عند امل�ستوى املطلوب واملتوقع لهذه الفئة العمرية؛ وذلك
كما �أ�سفرت عنه نتائج كا 2املح�سوبة ومقارنتها بقيم كا 2اجلدولية ،ماعدا مهارة اخلطوط
املتقاطعة التي كانت �أقل من امل�ستوى املتوقع.
وقد كانت مهارات كتابة اخلطوط الر�أ�سية ،والدوائر ،ثم اخلطوط الأفقية على مقدمة
مهارات الكتابة لدى �أفراد العينة الكلية ،يف حني احتلت اخلطوط الإ�شعاعية ،واملعقوفة ،ثم
اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ستعداد للكتابة .وهو ما يو�ضحه ال�شكل الآتي:
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اجلدول رقم ()5
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (عينة الذكور) (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب

املهارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

للمتو�سط*%

الوزن الن�سبي

1

اخلطوط الأفقية

3.000

0.000

100.00

2

اخلطوط الر�أ�سية

3.000

0.000

100.00

3

الدوائر

3.000

0.000

100.00

**---

4

اخلطوط املائلة

2.267

1.100

75.56

10.333

3

5

اخلطوط املقو�سة

2.077

1.115

69.23

4.538

3

7.805

6

اخلطوط املتقاطعة

1.733

1.387

57.78

6.067

3

7.805

غري دالة

7

اخلطوط املتعرجة

1.643

1.447

54.76

2.714

2

13.815

غري دالة

8

النقط

1.267

1.438

42.22

3.600

2

13.815

غري دالة

9

اخلطوط احللزونية

0.600

0.986

20.00

14.067

3

11.345

0.01

10

اخلطوط املموجة

0.600

0.986

20.00

14.067

3

11.345

0.01

11

اخلطوط الإ�شعاعية

0.333

0.900

11.11

19.200

2

13.815

12

اخلطوط اللولبية

0.267

0.594

8.89

14.800

2

13.815

13

اخلطوط املعقوفة

0.267

0.594

8.89

14.800

2

13.815

0.001
دالة عند
0.001
دالة عند
0.001

قيمة كا2
املح�سوبة

درجة
احلرية

قيمة كا2
اجلدولية

داللة كا2

**---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7.805

0.05
غري دالة

**---

*مت ح�ساب الوزن الن�سبي للمتو�سط من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند�/سقف الدرجة (100 ×)3
** ال ميكن ح�سابها حيث بلغت قيمة املتو�سط العالمة الكاملة.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم كا 2املح�سوبة �أعلى من قيم كا 2اجلدولية ح�سب
م�ستويات الداللة امل�شار �إليها يف اجلدول ال�سابق ،لدى الذكور ،فيما عدا مهارات :اخلطوط
املقو�سة ،واملتقاطعة ،واملتعرجة ،والنقط التي كانت �أقل من املتوقع� ،أما باقي مهارات الكتابة
فقد كانت عند امل�ستوى املطلوب؛ وذلك كما �أ�سفرت عنه نتائج كا 2املح�سوبة ومقارنتها
بقيم كا 2اجلدولية.
وكانت مهارات كتابة اخلطوط الأفقية والر�أ�سية ثم الدوائر على ر�أ�س مهارات الكتابة لدى
الذكور ،يف حني احتلت اخلطوط املعقوفة واللولبية ثم الإ�شعاعية ذيل القائمة يف مهارات
اال�ستعداد للكتابة .وهو ما يو�ضحه ال�شكل الآتي:
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ال�شكل رقم ()2
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (عينة الذكور)
عينة الإناث

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط
ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�سبة لعينة الإناث ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()6
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (عينة الإناث) (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب

املهارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي
للمتو�سط*%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اخلطوط الر�أ�سية
اخلطوط الأفقية
الدوائر
اخلطوط املقو�سة
اخلطوط املائلة
اخلطوط املتقاطعة
اخلطوط املتعرجة
النقط
اخلطوط املموجة
اخلطوط احللزونية

3.000
2.933
2.867
2.067
1.933
1.333
1.267
1.200
0.933
0.800

0.000
0.258
0.352
1.223
1.033
1.291
1.223
1.207
1.223
1.082

100.00
97.78
95.56
68.89
64.44
44.44
42.22
40.00
31.11
26.67

قيمة كا2
املح�سوبة

**--11.267
8.067
7.133
3.400
2.333
2.867
1.800
7.133
11.400

درجة
احلرية

قيمة كا2
اجلدولية

داللة كا2

-1
1
3
3
3
3
3
3
3

-10.827
6.635
7.805
7.805
7.805
7.805
7.805
11.345
11.345

-0.01
0.01
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
0.01
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الرتتيب
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تابع اجلدول رقم ()6
املهارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي
للمتو�سط*%

قيمة كا2
املح�سوبة

درجة
احلرية

2
19.200
6.67
0.561
0.200
اخلطوط اللولبية
11
1
5.400
6.67
0.414
0.200
اخلطوط املعقوفة
12
-0.00
0.000
 13اخلطوط الإ�شعاعية 0.000
***--*مت ح�ساب الوزن الن�سبي للمتو�سط من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند�/سقف الدرجة (100 ×)3
			
**ال ميكن ح�سابها حيث بلغت قيمة املتو�سط العالمة الكاملة.
***ال ميكن ح�سابها حيث بلغت قيمة املتو�سط �صفر.

قيمة كا2
اجلدولية

داللة كا2

13.815
3.841
--

0.001
0.05
--

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم كا 2املح�سوبة �أعلى من قيم كا 2اجلدولية ح�سب
م�ستويات الداللة امل�شار �إليها يف اجلدول ال�سابق ،لدى الإناث ،فيما عدا مهارات :اخلطوط
املقو�سة ،واملائلة ،واملتقاطعة ،واملتعرجة ،والنقط ،واملموجة التي كانت �أقل من املتوقع� ،أما
باقي مهارات الكتابة فقد كانت عند امل�ستوى املطلوب؛ وذلك كما �أ�سفرت عنه نتائج كا2
املح�سوبة ومقارنتها بقيم كا 2اجلدولية.
وكانت مهارات كتابة اخلطوط الر�أ�سية والأفقية ثم الدوائر على ر�أ�س مهارات الكتابة لدى
الذكور ،يف حني احتلت اخلطوط الإ�شعاعية واملعقوفة ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات
اال�ستعداد للكتابة .وهو ما يو�ضحه ال�شكل الآتي:

ال�شكل رقم ()3
�أهم مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين (عينة الإناث)
ثاني ًا :للتحقق من الفر�ض الثاين

ن�ص هذا الفر�ض على �أنه« :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف مهارات
اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين».

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ت  t. testللتعرف على داللة الفروق بني اجلن�سني يف مهارات
اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
املهارة
 .1الدوائر
 .2النقط
 .3اخلطوط املائلة
 .4اخلطوط الر�أ�سية
 .5اخلطوط الأفقية
 .6اخلطوط املتقاطعة
 .7اخلطوط الإ�شعاعية
 .8اخلطوط املموجة
.9اخلطوط املقو�سة
.10اخلطوط املتعرجة
.11اخلطوط املعقوفة
.12اخلطوط اللولبية
.13اخلطوط احللزونية
الدرجة الكلية

الذكور ن=15
م
ع
0.000 3.000
1.438 1.267
1.099 2.267
0.000 3.000
0.000 3.000
1.387 1.733
0.899 0.333
0.986 0.600
1.115 2.077
1.447 1.643
0.594 0.267
0.594 0.267
0.986 0.600
0.314 1.534

الإناث ن=15
م
ع
0.091 2.867
0.312 1.200
0.267 1.933
0.000 3.000
0.067 2.933
0.333 1.333
0.000 0.000
0.316 0.933
0.316 2.067
0.316 1.267
0.107 0.200
0.145 0.200
0.279 0.600
0.209 1.441

قيمة ت*

داللة ت

1.468
0.138
0.856
1.000
0.818
1.435
0.8220.8220.023
0.758
0.357
0.316
0.5290.957

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

*قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية  1.702 =28عند م�ستوى داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين يف �أي من مهارات اال�ستعداد للكتابة ،فقد كانت قيم ت املح�سوبة يف
ثم فقد حتقق الفر�ض
اجلدول ال�سابق �أقل من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية ( .)28ومن َّ
الثاين للدرا�سة.

ثالث ًا :التحقق من الفر�ض الثالث

ن�ص هذا الفر�ض على �أنه« :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف مهارات الر�سم
لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين».
وللتحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب اختبار ت ( )t. testللتعرف �إىل داللة الفروق بني اجلن�سني
يف مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

وللتحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب اختبار ت ( )t. testللتعرف �إىل داللة الفروق بني
اجلن�سني يف مهارات اال�ستعداد للكتابة (خطوط ما قبل الكتابة) لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة
البحرين ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
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اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار ت  t. testللتعرف �إىل داللة الفروق بني اجلن�سني يف
مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
الذكور ن=15
ع
م
0.516 3.467
0.915 0.533
0.775 2.800
1.234 1.333
0.516 2.867
0.459 2.200

املهارة
 .1التخطيط غري املنتظم
 .2التخطيط �شبه املتكرر (املنتظم)
 .3التخطيط الدائري
 .4الرموز امل�سماة
 .5التح�ضري املدرك ال�شكلي
الدرجة الكلية ملهارات الر�سم

الإناث ن=15
ع
م
0.816 3.333
0.910 0.600
0.000 3.000
1.175 1.667
0.632 2.600
0.348 2.240

قيمة
ت*
0.535
0.2001.0000.7571.265
0.269-

داللة
ت
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

*قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية  1.702 =28عند م�ستوى داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين يف �أي من مهارات الر�سم ،فقد كانت قيم ت املح�سوبة يف اجلدول ال�سابق �أقل
ثم فقد حتقق الفر�ض الثالث للدرا�سة.
من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية ( ،)28ومن َّ

رابع ًا :التحقق من الفر�ض الرابع

ن�ص هذا الفر�ض على �أنه« :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني يف م�ستويات التعبري
اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين».
وللتحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب اختبار ت ( )t. testللتعرف �إىل داللة الفروق بني
اجلن�سني يف م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين،
واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار ت  t. testللتعرف �إىل داللة الفروق بني اجلن�سني يف م�ستويات
التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
املهارة
 .1بيان الفكرة الأ�سا�سية
� .2إعطاء التفا�صيل
 .3الإبداع اللغوي لدى الطفل يف
التعبري عن الر�سم
الدرجة الكلية للتعبري اللغوي

قيمة ت*

داللة ت
غري دالة
غري دالة

الذكور ن=15
ع
م
1.187 2.533
0.737 1.400

الإناث ن=15
ع
م
1.099 3.067
0.899 1.667

1.2760.888-

1.267

0.704

1.600

0.828

1.188-

غري دالة

1.733

0.779

2.111

0.833

1.284-

غري دالة

*قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية  1.702 =28عند م�ستوى داللة 0.05

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

خام�س ًا :للتحقق من الفر�ض اخلام�س

ن�ص هذا الفر�ض على �أنه« :ال توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني خطوط ما قبل
الكتابة وكل من ر�سوم الأطفال وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم لدى �أطفال
الرو�ضة».
وللتحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية ملهارات
اال�ستعداد للكتابة والدرجة الكلية لر�سوم الأطفال وكذلك الدرجة الكلية مل�ستويات التعبري
اللغوي يف و�صف الر�سم عند �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين ح�سبما �أ�سفر عنه حتليل
ر�سومهم ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()10
معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لر�سوم الأطفال والدرجة الكلية ملهارات
اال�ستعداد للكتابة عند �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين
املتغري
مهارات اال�ستعداد للكتابة
مهارات الر�سم
م���س�ت��وي��ات ال�ت�ع�ب�ير ال �ل �غ��وي يف و�صف
الر�سم

مهارات اال�ستعداد
للكتابة
1

مهارات الر�سم
*0.30

1

م�ستويات التعبري اللغوي
يف و�صف الر�سم
**0.56
*0.41
1

*دال عند ** ،0.05دال عند .0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن هنالك عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0.05بني مهارات اال�ستعداد للكتابة ومهارات الر�سم .كذلك وجدت عالقة ارتباطية
طردية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.01بني مهارات اال�ستعداد للكتابة وم�ستويات
التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم ،كما وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( )0.05بني مهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
وهذا يعني �أنه كلما حت�سنت مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة حت�سنت لديهم مهارات
ثم
اال�ستعداد للكتابة ،كما حت�سنت لديهم م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم .ومن ّ
ف�إن الفر�ض اخلام�س للدرا�سة مل يتحقق.
وهو ما �أثبتته درا�سة �ستيفاين و�سيلف�سرت ( )Steffani & Selvester, 2009من �أن هناك
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة
مبملكة البحرين يف �أي من مهارات الر�سم ،فقد كانت قيم ت املح�سوبة يف اجلدول ال�سابق
ثم فقد حتقق الفر�ض الرابع للدرا�سة.
�أقل من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية ( ،)28ومن َّ
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عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات الر�سم لدى الأطفال وبني قدرتهم على التعبري اللغوي يف
و�صف الر�سم.

�ساد�س ًا :للتحقق من الفر�ض ال�ساد�س

ن�ص هذا الفر�ض على�أنه« :ميكن التنب�ؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة عند
�أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين من خالل حتليل ر�سومهم».
وللتحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب معادلة االنحدار اخلطي  Linear regressionلتحديد
القيمة التنب�ؤية ملهارات الر�سم على مدى التح�سن يف النمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد
للكتابة عند �أطفال الرو�ضة.
وقد مت االعتماد على معادلة االنحدار اخلطي لتحديد الوزن الذي ت�ساهم به مهارات
الر�سم كمتغري م�ستقل ح�سب معامل االرتباط بينها وبني املتغريين التابعني :النمو اللغوي،
ومهارات اال�ستعداد للكتابة .وذلك كما يو�ضحه اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()11
القيمة التنب�ؤية ملهارات الر�سم على مدى التح�سن يف النمو اللغوي ومهارات
اال�ستعداد للكتابة عند �أطفال الرو�ضة
املتغري التابع

مهارات
اال�ستعداد
للكتابة
التعبري اللغوي
يف و�صف
الر�سم

معامل
االرتباط
املتعدد

مربع معامل
االرتباط
املتعدد

مربع
معامل
االرتباط
املتعدد
امل�صحح

درجة
احلرية

Multiple
R

R Square

0.300

0.090

0.058

0.413

0.170

0.141

.D.F

معامل
االنحدار

Regression

الن�سبة
الفائية

داللة
الن�سبة
الفائية

0.05
0.05

F

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

29

2.050

2.050

3.881

29

3.281

3.281

5.748

Sig. F

املتغري امل�ستقل :مهارات الر�سم.

ونالحظ من اجلدول ال�سابق �أن هناك قيمة تنب�ؤية ملهارات الر�سم على مهارات الكتابة،
والتعبري اللغوي يف و�صف الر�سم ،فقد كانت قيم معامل االرتباط املتعدد وقيم ف دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.05 =αوهو ما ميكننا من التنب�ؤ بقدرة �أطفال الرو�ضة على
مهارات اال�ستعداد للكتابة ومهارات التعبري اللغوي يف و�صف ر�سومهم من خالل مهارات
الر�سم لديهم .حيث �أ�سهم متغري مهارات الر�سم يف تباين مهارات اال�ستعداد للكتابة كمتغري
تابع ،وقد بلغت قيمة االرتباط املتعدد ( ،)0.30و�أحدث تباي ًنا مقداره ( ،)0.09وذلك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

خال�صة النتائج

ميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة احلالية فيما ي�أتي:
� .1أنّ مهارات الكتابة لدى �أفراد العينة الكلية كانت عند امل�ستوى املتوقع ،فيما عدا مهارة
اخلطوط املتقاطعة التي هي �أقل من امل�ستوى املتوقع ،مما يعني �أن كافة مهارات الكتابة كانت عند
امل�ستوى املطلوب واملتوقع لهذه الفئة العمرية؛ وذلك كما �أ�سفرت عنه نتائج كا 2املح�سوبة
ومقارنتها بقيم كا 2اجلدولية .وقد كانت مهارات كتابة اخلطوط الر�أ�سية ،والدوائر ،ثم
اخلطوط الأفقية على ر�أ�س مهارات الكتابة لدى �أفراد العينة الكلية ،يف حني احتلت اخلطوط
الإ�شعاعية ،واملعقوفة ،ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ستعداد للكتابة.
� .2أنّ مهارات الكتابة لدى الذكور كانت عند امل�ستوى املتوقع فيما عدا مهارات :اخلطوط
املقو�سة ،واملتقاطعة ،واملتعرجة ،والنقط التي كانت �أقل من املتوقع ،وذلك كما �أ�سفرت عنه
نتائج كا 2املح�سوبة ومقارنتها بقيم كا 2اجلدولية .وكانت مهارات كتابة اخلطوط الأفقية
والر�أ�سية ثم الدوائر على ر�أ�س مهارات الكتابة لدى الذكور ،يف حني احتلت اخلطوط
املعقوفة واللولبية ثم الإ�شعاعية ذيل القائمة يف مهارات اال�ستعداد للكتابة.
� .3أنّ مهارات الكتابة لدى الإناث كانت عند امل�ستوى املتوقع ،فيما عدا مهارات :اخلطوط
املقو�سة ،واملائلة ،واملتقاطعة ،واملتعرجة ،والنقط ،واملموجة التي كانت �أقل من املتوقع،
وذلك كما �أ�سفرت عنه نتائج كا 2املح�سوبة ومقارنتها بقيم كا 2اجلدولية .وكانت مهارات
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بن�سبة ( )%9من تباين املتغري التابع ،وقد بلغت الن�سبة الفائية لهذا االرتباط ( ،)3.88وهي
دالة عند (.)0.05
وكذلك �أ�سهم متغري مهارات الر�سم يف تباين التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم كمتغري
تابع ،وقد بلغت قيمة االرتباط املتعدد ( ،)0.413و�أحدث تباي ًنا مقداره ( ،)0.17وذلك
بن�سبة  %17من تباين املتغري التابع ،وقد بلغت الن�سبة الفائية لهذا االرتباط ( ،)5.748وهي
دالة عند (.)0.05
وهو ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من �ستيفاين و�سيلف�سرت ()Steffani & Selvester, 2009
التي �أثبتت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات الر�سم لدى الأطفال وبني قدرتهم على
التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
وكذلك درا�سة ( )Wu, 2009التي �أثبتت نتائجها �أن خطوط ما قبل الكتابة (ال�شخبطة)
اعتربت منبئ ًا للكتابة والقدرة على التعبري اللغوي يف و�صف الر�سوم ،فقد تبني �أن هذه
ال�شخبطة كانت لها عالقة بالرموز التي ا�ستخدموها يف ر�سومهم.
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كتابة اخلطوط الر�أ�سية والأفقية ثم الدوائر على ر�أ�س مهارات الكتابة لدى الذكور ،يف حني
احتلت اخلطوط الإ�شعاعية واملعقوفة ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ستعداد للكتابة.
 .4ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين يف �أي من
مهارات اال�ستعداد للكتابة.
 .5ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني اجلن�سني من �أطفال الرو�ضة مبملكة البحرين يف �أي من
مهارات الر�سم.
 .6هنالك عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05بني مهارات
اال�ستعداد للكتابة ومهارات الر�سم .كذلك وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( )0.01بني مهارات اال�ستعداد للكتابة وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف
الر�سم ،كما وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.05بني
مهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم .وهذا يعني �أنه كلما حت�سنت
مهارات الر�سم لدى �أطفال الرو�ضة حت�سنت لديهم مهارات اال�ستعداد للكتابة ،كما حت�سنت
لديهم م�ستويات التعبري اللغوي يف و�صف الر�سم.
� .7أنّ هناك قيمة تنب�ؤية ملهارات الر�سم على مهارات الكتابة ،والتعبري اللغوي يف و�صف
الر�سم ،وهو ما ميكننا من التنب�ؤ بقدرة �أطفال الرو�ضة على مهارات اال�ستعداد للكتابة
ومهارات التعبري اللغوي يف و�صف ر�سومهم من خالل مهارات الر�سم لديهم.

تو�صيات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ميكن �صياغة التو�صيات واملقرتحات الآتية:
 .1االهتمام بتح�سني مهارات الر�سم عند �أطفال الرو�ضة ،والتي ميكن �أن تنبئ مب�ستوى
مهارات اال�ستعداد للكتابة لهذه الفئة العمرية.
 .2مراجعة املناهج الدرا�سية يف الرو�ضة واملرحلة االبتدائية (احللقة الأوىل) ،لإعطاء االهتمام
املنا�سب مبادة الرتبية الفنية.
 .3ت�شجيع �أطفال الرو�ضة على الر�سم من خالل توفري الأدوات املنا�سبة ،و�إثارة الدافعية
لديهم من خالل امل�سابقات املتنوعة ،فقد تبني �أن مهارات الر�سم �ستح�سن مهارات الكتابة
لدى ه�ؤالء الأطفال.
 .4ت�شجيع �أولياء الأمور على ح�ضور دورات يف تدريب �أطفالهم على مهارات الر�سم يف
مرحلة ريا�ض الأطفال ،مما يعود بالنفع على �أبنائهم من حت�سن مهارات اال�ستعداد للكتابة
لديهم.
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فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني
والتوافق النف�سي لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س
د .عبدالفتاح حممد �سعيد اخلواجة
مركز الإر�شاد الطالبي
جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني
م�ستوى الن�ضج املهني وم�ستوى التوافق النف�سي لدى عينة ق�صديه مكونة من ( )44طالبا
من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س.
تكون كل
ق�سمت عينة الدرا�سة ع�شوائيا �إىل جمموعتني مت�ساويتني :جتريبية و�ضابطة ّ
منها من ( )22طالبا ,حيث خ�ضعت املجموعة التجريبية لربنامج التوجيه اجلمعي املهني,
يف حني مل تتلق املجموعة ال�ضابطة هذا الربنامج.
�أظهرت نتائج حتليل التباين امل�شرتك ( ,)ANCOVAوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي ملقيا�س الن�ضج
املهني ول�صالح املجموعة التجريبية.
�أظهرت نتائج حتليل التباين امل�شرتك ( ,)ANCOVAوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي ملقيا�س التوافق
النف�سي ول�صالح املجموعة التجريبية.
ويف �ضوء النتائج متت �صياغة جملة من التو�صيات التي ميكن �أن ت�سهم يف حت�سني
م�ستوى الن�ضج املهني والتوافق النف�سي لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية :الن�ضج املهني ,التوافق النف�سي ,برنامج التوجيه املهني ,طلبة اجلامعات.
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The Efficacy of a Vocational Guidance Program in Improving
the Vocational Maturity and Adjustment of the Sultan
Qaboos University Students
Dr. Abdelfattah (M . S) Alkhawaja
Lecturer in psychology department
Sultan Qaboos University

Abstract
This study aimed at developing a vocational guidance program in improving the vocational maturity and adjustment of the sultan qaboos university
students.
The sample of the study consisted of (44) male Students from the sultan
qaboos university. The sample of the study was randomly divided into two
groups: an experimental group, which consisted of (22) students and a control
group, which consisted of (22) students. The vocational guidance program
was applied on the experimental group only, whereas the control group did
not receive any treatment.
The results of (ANCOVA) showed significant differences in improving vocational maturity among experimental group students compared to the control
group these differences were in favor of the experimental group.
The results also showed that significant differences in improving the adjustment level of the of the experimental group student compared to the control
group students these differences were in favor of the experimental group.
There were some recommendations according to the study results which
may develop vocational maturity and the adjustment level of the university
students.
Key words: vocational maturity, adjustment, vocational guidance program, university students.
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فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني
والتوافق النف�سي لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س
د .عبدالفتاح حممد �سعيد اخلواجة
مركز الإر�شاد الطالبي
جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان

املقدمة

يواجه العديد من طلبة اجلامعات �صعوبات وم�شكالت يف التوجيه املهني؛ حيث �إن
الطالب يحتاج �إىل فهم قدراته وميوله ،واملواءمة بني قدراته وا�ستعداداته ,وميوله ونوع
التخ�ص�ص الذي �سيلتحق به ،ومعرفة الظروف البيئية املهنية التي �سيلتحق بها بعد تخرجه,
ويحتاج �إىل دراية وقدرة على اتخاذ القرار املنا�سب له ،و�إذا ما تعذر ذلك فرمبا تواجهه
�صعوبات درا�سية خمتلفة ت�ؤثر يف حياته اجلامعية ،مما يجعله يتعرث يف م�سريته نحو حتقيق �أهدافه
اجلامعية (.)Bruce, 2001
ظهر م�صطلح التوجيه املهني للمرة الأوىل يف كتابات بار�سونز ( )Parsonsعام ()1908
الوارد يف ( .)Yost & Corbishley, 1987فقد حدد منذ ذلك الوقت ثالثة متغريات رئي�سة
يف عملية اتخاذ القرار املهني وهي؛ الفرد واملهنة واملطابقة بينهما ,حيث �أكد بار�سونز على
�رضورة حتليل الفرد من حيث حتقيق الفهم الوا�ضح لقدراته وا�ستعداداته وميوله وطموحه
و�سماته ال�شخ�صية الإيجابية وال�سلبية ,وكذلك �صحته النف�سية وظروفه البيئية ،كما �أكد
�أي�ضا على حتليل املهنة �أي التعرف �إىل املهن املطلوبة واملتوافرة يف �سوق العمل ومتطلبات
هذه املهن ,و�رشوط االلتحاق بها ومزاياها وم�ستقبلها من حيث �إمكانية الرتقية والتغريات
امل�ستقبلية املرتقبة فيها ,وال�سلبيات التي تت�ضمنها (.)Brown & Lent, 2005
�إن فهم الذات مهم يف و�ضع االختيارات واتخاذ القرارات ,فالذات ت�صنع خريطة داخلية
يعود �إليها الفرد عندما يقوم ب�أي اختيار ,وعندما يفهم الفرد نف�سه ي�صبح قادرا على العمل
والتكيف وتقدير الإمكانات التي تنطوي عليها االختيارات ,مبعنى ي�صبح �أكرث ن�ضجا مهنيا
ثم يعمل اختيارات �أف�ضل (.)Brown & Lent, 2005
( ,)Vocational Maturityومن ّ
كما �أن معرفة املهن ودرا�ستها قبل االختيار على درجة كبرية من الأهمية بالن�سبة للفرد
لأ�سباب منها؛ �أن اختيار الفرد مهنة رمبا يحدد �إمكانية ح�صول الفرد على وظيفة �أو ال,
ويحدد مدى جناحه �أو ف�شله ,ومدى ا�ستمتاعه بعمله �أو ال ,ويحدد كيف ي�ؤثر هذا العمل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

يف �أوجه حياته الأخرى ,كما يحدد الكيفية التي �سي�ستفيد منها املجتمع من عمله ونتاجاته
(.)Osipow, 1983
يقول كارل روجرز (� )Rogersإن الفرد لديه دافع �أ�سا�سي يوجه �سلوكه ,وهو دافع حتقيق
الذات ,ونتيجة لوجود هذا الدافع ف�إن الفرد لديه ا�ستعداد دائم لتنمية فهم ذاته ومعرفة وحتليل
نف�سه وفهم ا�ستعداداته و�إمكاناته� ,أي تقييم نف�سه وتقوميها وتوجيه ذاته ,ويت�ضمن ذلك
ويركز الإر�شاد ّ
تنمية ب�صرية امل�سرت�شدّ ,
املرتكز حول العميل ()Client-Centered Therapy
على حتقيق الذات �إىل �أق�صى درجة ممكنة ولي�س بطريقة “الكل �أو ال �شيء”& (Prochaska
) .Norcross, 1994وميكننا هنا �أن ن�ستخل�ص املكونات الآتية للن�ضج املهني (Vocational
)Maturity؛ فهم الذات ,وتقييم الذات ,وفهم اال�ستعدادات والإمكانيات .وبالرغم من
�أن روجرز مل يطرح هذه النظرية للإر�شاد املهني� ,إال �أن هذه املكونات يف نظريته مهمة
للفرد ليتوجه توجها مهنيا يحقق من خاللها ذاته .كما ركز روجرز على �أن يكون الفرد
نف�سه �صاحب القرار يف حل كافة م�شكالته املختلفة ,كقراراته امل�صريية ,وم�س�ؤوليته
ال�شخ�صية عنها ,فالفرد قادر على ذلك �إذا ما �أتيحت له الو�سيلة لأن ينظر �إىل م�شكالته
بو�ضوح ومب�ساعدة غري مبا�رشة من االخت�صا�صيني واملر�شدين النف�سيني ,و�إن �أف�ضل م�ساعدة
ميكن تقدميها للأفراد هي ت�سهيل ا�ستخدامهم لقدراتهم ومهاراتهم وا�ستعداداتهم يف حل
م�شكالتهم (.)Sharma, 2004
ينظر �إىل الن�ضج املهني كمفهوم ميكن تطويره لدى الأفراد من خالل ما يعرف بربامج
الرتبية املهنية ( ,(Career Education Programsوبرامج الإر�شاد والتوجيه املهني,
ويتكون الن�ضج املهني من الوعي ب�أهمية التخطيط ,وم�صادر العمل ,و�أهمية املعلومات املهنية
ومهارات �صنع القرار ( .)Bruce, 2001ونتيجة للتطور الذي رافق الإر�شاد املهني ,ظهرت
اهتمامات يف جماالت عديدة ومن �أبرزها؛ الت�أكيد على تلقي الأفراد الرتبية املهنية ,كما
ظهرت اهتمامات يف جمال قيا�س مثل هذه العوامل ,فنجد مثال �سوبر ( )Superقام بتطوير
�أداة لقيا�س الن�ضج املهني تعرف بـ (Career Development Inventory-)CDI -Form I
) )Form Iزودت بقيا�س االجتاهات والن�ضج املهني عند الأفراد ( .)Tolbert, 1980كما برز
من حتدث عن مراحل النمو املهني ,فنجد مثال جينزبريغ وهريما ()Ginzburg & Herma
والوارد يف ( ,)Bruce, 2001قد �أ�شارا �إىل �أن عملية الن�ضج املهني متر مبراحل هي :مرحلة
اخليال ,فمرحلة التجريب ,ثم املرحلة الواقعية ,مع الت�أكيد على �أهمية الرتبية املهنية وتطوير
مهارات الفرد خالل املراحل النمائية املختلفة له ,بحيث تكون موازية لعملية النمو يف
اجلوانب العقلية واالنفعالية واجل�سمية واملهارية .ويف جمال الإر�شاد املهني يحدد جيالت
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( )Gelattالوارد يف ( )Osipow, 1983دور املر�شد يف م�ساعدة الفرد على تعلم كيفية اتخاذ
قرارات حكيمة وتقبل امل�س�ؤولية املرتتبة على هذه القرارات ,وذلك بزيادة معرفته بنف�سه
ومبحيطه من خالل امل�شاركة املوجهة يف عملية �صنع القرار ,الرتباط هذه املعرفة بالقرارات
التي تواجهه يف حياته الدرا�سية واملهنية .كما �أكد هوالند ( )Hollandالوارد يف Bettina,
) )2003على �أن الأفراد ينجذبون �إىل البيئات املهنية التي توفر لهم دورا خا�صا يف �إ�شباع
حاجاتهم ال�شخ�صية ,وتوفر لهم الر�ضا والتوافق النف�سي االجتماعي ,وعلى �أهمية معرفة
الذات يف البحث عن الر�ضا املهني واال�ستقرار يف العمــل ,وعلى �أهمية الن�ضج املهني لدى
الفرد يف اتخاذ قراراته الدرا�سية ).)Bettina, 2003
�إن م�ساعدة االفراد يف اتخاذ قرارات مهنية هي واحدة من الأغرا�ض الرئي�سة للإر�شاد
املهني ,و�إن النق�ص يف تقدمي هذه اخلدمات الإر�شادية املتخ�ص�صة للأفراد يف الوقت املنا�سب,
رمبا ي�ؤدي �إىل حدة معاناتهم يف امل�ستقبل ) ,(Dash, 2003; Zunker, 1981وال زال هناك
عمل كبري �أمام املر�شدين املهنيني ليقوموا به جتاه الطلبة يف جمال �إر�شادهم مهنيا (Kochhar,
 )1989فقد تبني من الأدب النف�سي �أن ن�صف الطلبة يف �أمريكا يحملون اجتاهات �سلبية
عن م�ؤ�س�ساتهم التعليمية ,فهي ال تعمل �إال القليل يف جمال تقدمي الإر�شاد املهني لهم,
وم�ساعدتهم بالبحث عن العمل ,وذلك طبقا لنتائج م�سح �صدر عن جامعة �إنديانا (Indiana
 )Universityيف مركز بلومنغنت ( ,)Bloomington’s Centerكما �أظهر امل�سح �أن حوايل
( )%56من الطالب اجلامعيني ذوي التح�صيل ال�ضعيف من املحتمل وقوعهم حتت وط�أة
الديون الدرا�سية (قر�ض الطالب) قبل تخرجهم ,ومبا يعادل  60.000دوالر �أو �أكرث لكل
طالب ,وذلك نتيجة ل�سوء اختيار التخ�ص�ص الدرا�سي املنا�سب (.(Gravois, 2005
كما تبني من الأدب النف�سي �أن الكثري من طلبة اجلامعات ال يعرفون م�سبقا قبل التحاقهم
باجلامعات والكليات عن املو�ضوعات الدرا�سية ,وال عن جماالت العمل يف املجتمع ,مما
يدعو �إىل �رضورة تقدمي التوجيه والإر�شاد املهني لهم ,لكي يتجه الطالب مبا�رشة �إىل الدرا�سة
التي تنا�سبه ,وي�ستطيع �أن يبدع فيها ويحقق ذاته ( .)Brown & Lent, 2005ناهيك عن �أن
العديد من املر�شدين لديهم انطباعات �سلبية عن دور الإر�شاد املهني و�أهميته بالن�سبة للطلبة,
ثم ال يزودونهم مبا يحتاجون �إليه ملعرفة �شخ�صياتهم ,وقدراتهم وميولهم ,ومعرفة
وهم من َّ
ثم فهم ال يقدمون الإر�شاد املهني املنا�سب لهم ,وال ي�سهمون بفاعلية
�سوق العمل ,ومن َّ
يف عملية الن�ضج املهني عندهم ,مما ي�ؤثر يف عملية اختيارهم للدرا�سة واملهنة امل�ستقبلية
) .)Blocher, 2000وقد يلتحق بع�ض الطلبة بالدرا�سة اجلامعية وهو ال يعرف الكثري عن
ق�ضايا املهنة والعمل ,وكيفية اتخاذ قراراته املختلفة با�ستقاللية ,وهذا ما �أظهرته البحوث
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يف هذا اجلانب؛ فقد تو�صل بورين )� )Bourne, 1988إىل �أن �صعوبات الطلبة تتمحور
حول عدم فهم النظام اجلامعي ،و�ضغط الدرا�سة ،وعدم امتالك مهارات درا�سية ذات فعالية
كمهارات تنظيم الوقت ،و�صعوبة يف اختيار التخ�ص�ص املنا�سب ،و�صعوبة اتخاذ القرار فيما
يتعلق باال�ستمرار �أو االن�سحاب من اجلامعة ،و�صعوبة يف التخطيط ملهنة منا�سبة.
ومما تقدم يتبني لنا دور و�أهمية الإر�شاد والتوجيه املهني يف �إ�شباع احلاجات املختلفة عند
الطلبة ،و�أن للمر�شدين النف�سيني واملهنيني دورا مهما يف تنمية قدرات الطلبة ملواجهة حتديات
الع�رص احلايل والتغريات املت�سارعة يف عامل املهن ومتطلباتها (Bishop, 1998; Bloch,
) ,2004وهنا تربز �أهمية تلبية مثل هذه احلاجات لديهم من خالل بناء وتنفيذ برامج �إر�شادية
مهنية ت�ساعدهم يف خف�ض قلقهم حول م�ستقبلهم املهني ,ويف فهم ذواتهم وتنمية مهاراتهم
ثم حتقيق التكيف والتوافق النف�سي عندهم خالل م�سريتهم الدرا�سية
نحو الن�ضج املهني ,ومن َّ
وما بعدها.
ويعرف التوافق النف�سي �أو التكيف بح�سب مويل  Moullyالوارد يف (زهران)1985 ,؛
“ب�أنه العملية التي بوا�سطتها يحاول الفرد �أن يحافظ على م�ستوى من التوازن النف�سي
وجه نحو تخفي�ض التوتر ,وهذا يت�ضمن حالة
واالجتماعي ,وهذا التوازن يرجع �إىل ال�سلوك املُ َّ
من العالقة الإيجابية بني الفرد وبيئتــه” .كما يف�رس موراي ( )Morayالوارد يف (عثمـان,
 )2001عدم التوافق النف�سي من خالل الإحباط الذي ين�ش�أ عن عدم �إ�شباع احلاجة عند
الفرد مما ي�سهم يف تهديد كيانه ,وي�ؤثر يف اتزانه ويزيد من توتره و�إحلاحه لإ�شباع احلاجة,
ُي�س له الإ�شباع من خالل تفاعله مع بيئته التي قد تي�رس �أو
وي�ستمر الفرد يف بحثه عن �سبل ت رِّ
تعوق الإ�شباع لتلك احلاجة املثارة لديه ,ويف حالة �إعاقة الإ�شباع تتكون املعاناة النف�سية.
هذا وي�شري الأدب النف�سي �إىل �أن مفهوم التكيف �أو التوافق النف�سي ( )Adjustmentميكن
النظر �إليه من زاويتني؛ الأوىل باعتباره عملية م�ستمرة تت�ضمن التعامل مع العوامل ال�ضاغطة
والتغريات يف حميط الفرد ال�شخ�صي واالجتماعي ,والثانية باعتباره حالة ي�سعى الفرد �إىل
الو�صول �إليها بحيث تتوفر لديه خ�صائ�ص مرغوبة ومظاهر �إيجابية ,وعند و�صوله �إىل ذلك
ميكن و�صفه ب�أنه ح�سن التكيف (جربيل.)1996 ,
وي�صف �أريك�سون ( )Eriksonالوارد يف ( )Hendren,1990دورة احلياة الب�رشية ك�سل�سلة
تتكون من ثماين مراحل مير خاللها الأفراد وتتميز كل مرحلة ب�رصاع نف�سي معني تتطلب
من الفرد مواجهته ،فالكيفية التي يحل بها الفرد هذا ال�رصاع يكون لها ت�أثري يف منوه للمرحلة
التالية وكذلك يف �صحته النف�سية ,و�أنّ على الفرد �أن يتكيف مع عدد من ال�رصاعات يف كل
مرحلة منائية ,والتي ت�صبح نتيجتها جز ًءا من �شخ�صيته وت�سهم يف منو هويته ،فالفرد الذي
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ي�شعر بالثقة وم�شاعر اال�ستقاللية واملبادرة واملثابرة ,ف�إنه �سوف ي�شعر بالثقة حول م�ستقبله
�سماه بالهوية املوجبة ،و�إن الف�شل خالل املراحل ال�سابقة
وينظر �إىل نف�سه ب�إيجابية ،وهذا ما ّ
وهذه املرحلة ميكن �أن ينتج عنه ا�ضطراب الهوية ,واملتمثل يف �شعور �سالب نحو الذات
و�شكوك حول امل�ستقبل ( .)Hendren,1990وخالل فرتة بدء الدرا�سة اجلامعية �أي من �سن
الثامنة ع�رشة حتى انتهاء فرتة الر�شد ,يطور الإن�سان م�شاعر االنتماء ,والتغلب على م�شاعر
الوحدة واالنعزال ,فالفرد يحتاج خالل هذه املرحلة �إىل التوافق واالنتماء ,ويف حالة عدم
توافر فر�صة العمل املنا�سبة لديه بعد تخرجه من اجلامعة ,قد يعاين من انخفا�ض يف توافقه
النف�سي (امل�شعان.)1993 ,
ومما تقدم ف�إن اختيار الطالب للتخ�ص�ص املنا�سب له واملنا�سب لقدراته وميوله ,وامتالكه
م�ستوى مقبوال من الن�ضج املهني ,ي�ساهم يف �إ�شباع حاجاته املختلفة ومنها حاجته لال�ستمتاع
بدرا�سته التي تتوافق مع رغباته وميوله وقدراته ,كما �أن هذا ي�ساهم يف تفوقه وجناحة مما
ينعك�س �إيجابا على توافقه النف�سي ,يف حني �أن الطالب ورمبا غري النا�ضج مهنيا والذي
اختار الدرا�سة اجلامعية التي ال تتوافق مع ميوله ورغباته وقدراته ,والتي قد ال تتيح له فر�صة
االلتحاق ال�رسيع بعمل بعد تخرجه ,رمبا جتعل من مرحلة حياته اجلامعية مرحلة معاناة و�سوء
توافق نف�سي ,مما ينعك�س �سلبا على �أدائه وحت�صيله العلمي وتقييمه لذاته.
ويف جمال الدرا�سات ال�سابقة ,وجد الباحث �أن هناك قلة يف الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
الن�ضج املهني والتوافق النف�سي معا ,يف حني وجد العديد منها تناولت هذه املتغريات وبطرق
خمتلفة؛ فقد �أجرى جروان ( )1986درا�سة هدفت �إىل اختبار فاعلية برنامج �إر�شادي مهني
جمعي يف متغريي الن�ضج املهني واتخاذ القرار املهني على عينة من طالب ال�صف الثالث
الثانوي الأكادميي يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف مدينة عمان� ,أظهرت نتائجها فعالية
الربنامج الإر�شادي بالن�سبة ملتغري الن�ضج املهني بني املجموعتني التجريبيتني وال�ضابطتني.
و�أجرت جرادات ( )1991درا�سة هدفت �إىل اختبار فاعلية برنامج للتوجيه الرتبوي
واملهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني ومهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات املهنية
والرتبوية لطالبات ال�صف العا�رش ,و�أظهرت نتائجها �أن برنامج التوجيه الرتبوي واملهني
كان فعاال يف تزويد الطالبات مبهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية واملهنية وحت�سني
م�ستوى الن�ضج املهني لديهن.
و�أجرى روبن�سون ( )Robinson, 1995درا�سة هدفت ال�ستق�صاء �أثر اال�شرتاك يف م�ساق
طالب
يف التوجيه املهني يف الن�ضج املهني والتوافق اجلامعي ,على عينة مكونة من ()107
ٍ
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يف جامعة كارولينا ,و�أظهرت النتائج زيادة كبرية عندهم يف م�ستوى الن�ضج املهني والتوافق
اجلامعي.
كما �أجرى عبد احلميد ( ،)1996درا�سة على عينة مكونة من ( )200طالب جامعي
مبنطقة الق�صيم ،ك�شفت بع�ض نتائجها عن وجود م�شكلة و�صعوبة عند الطالب يف التخطيط
مل�ستقبله الأكادميي .كما قام هويت ( )Hoyt, 1997الوارد يف ( )Bruce, 2001مبراجعة
عدد كبري ومتنوع من برامج الرتبية املهنية يف الواليات املتحدة الأمريكية ,بناء على الأهداف
املرجوة منها وقد تبني �أنها تهدف �إىل :تطوير املهارات الأكادميية الأ�سا�سية عند الطلبة,
وتطوير قدرات الطالب على اتخاذ و�صنع قراراته ,ومهارة البحث عن عمل ,ومهارة
احل�صول على العمل واال�ستمرار والبقاء فيه ,وتطوير عادات جيدة للعمل ,وحمل معانٍ
وقيم �سامية عن العمل ت�سهم يف حتقيق الر�ضا الوظيفي.
و�أجرى مبارك ( )2002درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر برنامج تدريبي يف الإر�شاد والتوجيه
اجلمعي املهني يف الن�ضج املهني واتخاذ القرار لدى عينة من ( )263طالبا من مدار�س مديرية
اخلليل ,و�أظهرت نتائجها فعالية الربنامج التدريبي يف حت�سني م�ستوى اتخاذ القرار املهني,
وم�ستوى الن�ضج املهني لدى املجموعة التجريبية.
ويف جمال التوافق �أجرت البحراين ( )2004درا�سة على طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س،
حتد له�ؤالء الطالب يف جمال
اظهرت بع�ض نتائجها �أن خربة االنتقال �إىل اجلامعة تعترب خربة ّ
التوافق النف�سي ،حيث يجد الطالب �أنف�سهم يف بيئة تختلف عن مرحلة الثانوية العامة؛
فالبيئة اجلامعية املختلطة واملتطلبات الدرا�سية تتطلب من الطالب مهارات درا�سية ومهارات
اجتماعية للتعامل بنجاح مع هذه املرحلة.
و�أجرى اخلواجه ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى فعالية برنامج �إر�شاد جمعي
مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني وم�ستوى التكيف النف�سي لدى عينة مكونة من ()40
طالبا وطالبة من طلبة الكليات اجلامعية املتو�سطة يف الأردن� ,أظهرت بع�ض نتائجها فاعلية
برنامج الإر�شاد املهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني والتكيف.
كما تبني يف درا�سة لدى طلبة اجلامعات �أجراها اخلواجه و البحراين ( )2008هدفت �إىل
الك�شف عن حاجات الإر�شاد املهني لدى طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س �أنّ حاجة الطلبة �إىل
الإر�شاد املهني ت�شتد يف جمال فهم بيئة العمل ،وان هناك حاجة لتنفيذ ور�ش عمل تتعلق بتقدمي
معلومات مهنية وبرامج يف الإر�شاد املهني اجلمعي ,وتنمية مهارات ا�ستك�شاف البدائل
املهنية عند طلبة ال�سنة الأوىل.
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ي�شري الأدب النف�سي �إىل �أن العديد من طلبة اجلامعات يعانون من �صعوبة يف اتخاذ
القرار املهني املنا�سب لهم ,ومن انخفا�ض الوعي املهني �أو ما يعرف علميا بالن�ضج املهني
( ,)Vocational Maturityوما ي�سببه ذلك من االعتماد على الآخرين يف اتخاذ قراراتهم
وعدم حتملهم مل�س�ؤولية ذلك .كما يعاين بع�ضهم من �سوء التوافق النف�سي (Hendren,1990
; ,)Feldman, 1989وهناك �أهمية لبناء وتطبيق برامج الإر�شاد املهني كما �أظهرت نتائج
درا�ســـة (اخلواجه و البحراين ,)2008 ,لتلبية حاجات الإر�شاد املهني لدى الطلبة ,ونظرا
لوجود حاجة غري م�شبعة عند الطالب ليفهم نف�سه وا�ستعداداته وميوله وقدرته ,وحاجته �إىل
امتالك مهارات اتخاذ القرار املنا�سب لكي يتوافق مع حياته اجلامعية ,والتي وجدها الباحث
خ�صو�صا �أنّ هناك م�شكالت عديدة يواجهها بع�ضهم ترتتب
غري وا�ضحة عند بع�ض الطلبة,
ً
عليها نتائج �سلبية كتدين التح�صيل الدرا�سي ,و�صعوبات درا�سية خمتلفة ,كان�سحاب بع�ضهم
من الدرا�سة وانخفا�ض معدالت التح�صيل الدرا�سي لديهم .مما دفع الباحث �إىل تطوير
برنامج توجيه جمعي مهني قائم على تطوير معرفة الذات ,ومعرفة عامل املهن وم�صادر
جمع املعلومات املهنية ,و�سوق العمل ,وفهم عملية اتخاذ القرار املهني ,ومن ثم تدريبهم
على مهارات مهنية منا�سبة و�إيجابية للو�صول �إىل م�ستوى �أف�ضل من الن�ضج املهني والتوافق
النف�سي .وتتمثل امل�شكلة البحثية بالت�سا�ؤل الآتي :هل ي�ؤدي التدريب على برنامج توجيه
جمعي مهني �إىل حت�سني يف م�ستوى الن�ضج املهني وم�ستوى التوافق النف�سي لدى عينة من
الطلبة الذكور جامعة ال�سلطان قابو�س؟.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تطوير برنامج توجيه جمعي مهني يرمي �إىل تطوير مهارات
الن�ضج املهني املختلفة عند الطلبة ,ومن ثم ا�ستق�صاء فاعليته يف حتقيق م�ستوى �أف�ضل يف
الن�ضج املهني والتوافق النف�سي لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س.

�أ�سئلة الدرا�سة

ترمي الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني لدى عينة
من الطلبة الذكور يف جامعة ال�سلطان قابو�س؟
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�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف اجلانبني الآتيني:
 -1حماولة تعرف �أثر وفاعلية الربامج اجلمعية املهنية يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني ,وهو
أمر مهم جدا؛ لأن ذلك ي�ساهم يف حتديد الربامج املهنية املنا�سبة للطلبة.
� ٌ
 -2ت�ساهم الدرا�سة �أي�ضا يف تلبية حاجات الطلبة يف املجال املهني ,وهذا مهم يف حت�سني
التوافق النف�سي عندهم.

حمددات الدرا�سة

ميكن تف�سري وتعميم النتائج يف �ضوء املحددات الآتية:
 املجال املكاين :جامعة ال�سلطان قابو�س. املجال الب�رشي :عينة من الطلبة الذكور يف جامعة ال�سلطان قابو�س. املجال الزمني :ال�سنة الدرا�سية 2009/2008م -كما تتحدد بالأداتني امل�ستخدمتني يف الدرا�سة لقيا�س الن�ضج املهني والتوافق النف�سي.

م�صطلحات الدرا�سة

برنامج التوجيه اجلمعي املهني :يعرف برنامج التوجيه اجلمعي املهني �إجرائيا يف هذه
الدرا�سة ب�أنه الربنامج الذي طوره الباحث وقدمه للطلبة (عينة الدرا�سة) ,والذي تكون من
خم�س جل�سات ,مدة كل منها( )90دقيقة ,وارتكز على �أربعة �أبعاد رئي�سة لتدريب الطلبة
عليها هي -1 :التدريب على معرفة الذات -2 .معرفة املهن وم�صادر جمع املعلومات املهنية
وطريقة تنظيمها -3 .فهم عملية اتخاذ القرار -4 .التدريب على ا�سرتاتيجيات التوافق يف
املجال املهني.
م�ستوى الن�ضج املهني :يعرف م�ستوى الن�ضج املهني ب�أنه م�ستوى تكون التوجه نحو االختيار
املهني لدى الطلبة ويتكون من الأبعاد الآتية :بعد فهم عملية االختيار املهني ,وبعد اال�ستقالل
والثقة بالنف�س يف اتخاذ القرار ,وبعد فهم خطوات اتخاذ القرار املهني .ويف هذه الدرا�سة
يعرف م�ستوى الن�ضج املهني �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س الن�ضج
املهني امل�ستخدم يف هذه الدرا�ســة.
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 -2ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي لدى عينة
من الطلبة الذكور يف جامعة ال�سلطان قابو�س؟
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التوافق النف�سي :ينظر �إىل التوافق النف�سي على انه العملية التي بوا�سطتها يحاول الفرد �أن
يحافظ على م�ستوى من التوازن ال�شخ�صي واالنفعايل والأ�رسي واالجتماعي ,وهذا التوازن
وجه نحو تخفي�ض التوتر ,وهذا يت�ضمن حالة من العالقة الإيجابية بني
يرجع �إىل ال�سلوك املُ َّ
الفرد وبيئته ,ويعرف التوافق النف�سي �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على مقيا�س التوافق النف�سي امل�ستخدم يف هذه الدرا�ســة.

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

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى
الن�ضج املهني والتوافق النف�سي لدى عينة من الطلبة الذكور يف جامعة ال�سلطان قابو�س ,ومن
�أجل ذلك مت االعتماد على املنهج التجريبي ,وذلك لقدرته على اختبار هذه الفاعلية ,ومن
ثم حتليل النتائج وتف�سريها للو�صول �إىل حتقيق الأهداف املرجوة من هذه الدرا�سة .وقد جاء
ت�صميم الدرا�سة التجريبي بهدف فح�ص �أثر املتغري امل�ستقل وهو برنامج التوجيه اجلمعي
املهني يف املتغري التابع وهو الدرجة على مقيا�س الن�ضج املهني ,ومقيا�س التوافق النف�سي
كاالتي:
جمموعة جتريبية :تعيني ع�شوائي -قيا�س قبلي -برنامج توجيه جمعي –قيا�س بعدي.
جمموعة �ضابطة :تعيني ع�شوائي -قيا�س قبلي -ال معاجلة – قيا�س بعدي.
ومت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجات القبلية والبعدية على
كل من مقيا�س الن�ضج املهني ,ومقيا�س التوافق النف�سي للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية.
عينة الدرا�سة :اختريت العينة بطريقة ق�صدية لتلبية �أغرا�ض هذه الدرا�سة التجريبية من بني
( )155طالبا اختريوا بطريقة العينة الع�شوائية العر�ضية التي طبقت عليها �أداتا الدرا�سة ,والعينة
العر�ضية هي عينة ع�شوائية وم�ستقلة ت�سحب من فئة منا�سبة ومتوافرة ,والفئة املختارة مبوجبها
لي�ست هي �أف�ضل الفئات ,بل �أكرثها توافرا (حم�صي .)1991 ,وتكونت عينة الدرا�سة من
( )44طالبا ,مت اختيارهم بناء على موافقتهم على اال�شرتاك يف الربنامج ,وح�صولهم على
درجات منخف�ضة على مقيا�س الن�ضج املهني ,وروعي �أي�ضا �أن تكون درجاتهم منخف�ضة
نوعا ما على مقيا�س التوافق النف�سي .وزعت عينة الدرا�سة ع�شوائيا بطريقة �سحب الأرقام �إىل
جمموعتني مت�ساويتني (�ضابطة وجتريبية ) ,يف كل منها ( )22طالبا ,حيث قام الباحث ب�ضبط
عوامل ال�صدق الداخلي ,التي ميكن �أن ت�ؤثر يف نتائج البحث ,من خالل ا�ستخدام الع�شوائية
يف توزيع الأفراد على املجموعتني(ال�ضابطة والتجريبية) ,وكذلك عند توزيع املجموعتني
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�أدوات الدرا�سة

 -1مقيا�س الن�ضج املهني :ا�ستخدم الباحث مقيا�س الن�ضج املهني الذي �أعده (اخلواجه,
 ,)2005ويتكون هذا املقيا�س من ( )45فقرة ذات اجتاه �سالب .وهذه الفقرات موزعة على
�أبعاد ثالثة هـي :بعد فهم عملية االختيار املهني :ويتعلق هذا البعد مبدى فهم الطالب لعملية
االختيار املهني مثل وعيه بنوع الوظيفة �أو املهنة التي �سيلتحق بها بعد انتهاء الدرا�سة ,واملعايري
التي �أدت به الختيار الدرا�سة ,وهدفه من الدرا�سة ,وفهمه لعامل املهن ,ومتثله الفقرات من
( .)15 -1وبعد اال�ستقالل والثقة بالنف�س يف اتخاذ القرار :ويتعلق هذا البعد مبدى �إح�سا�س
الطالب بالثقة يف ذاته ,وا�ستقالل قراراته ,وحتمله امل�س�ؤولية الناجتة عنها ,ومتثله الفقرات
من ( .)30 - 16وبعد فهم خطوات اتخاذ القرار املهنـي :ويتعلق هذا البعد مبدى امتالك
الطالب مهارات اتخاذ القرار ,ومدى متثله للأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكلة (حتديد امل�شكلة,
وتوليد البدائل ,واتخاذ القرار ,والتقييم) ,ومتثله الفقـرات من (.)45-31
�صدق املقيا�س :ا�ستخرجت دالالت �صدق املقيا�س لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ,حيث قام
الباحث بعر�ضه على ثمانية من املحكمني املخت�صني بالإر�شاد النف�سي ومن �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف ق�سم علم النف�س بجامعة ال�سلطان قابو�س ،وقد طلب منهم �أن ي�شريوا �إىل درجة
منا�سبة الفقرة للمجال الذي تنتمي �إليه كل منها ،ومدى �سالمتها اللغوية ،واقرتاح تعديل
الفقرات غري املنا�سبة �أو حذفها ،و�أية مالحظات على اال�ستبانة ب�شكل عام ،وبناء على ر�أي
املحكمني �أبقيت الفقرات التي اتفق على �صدقها �ستة فما فوق منهم.
ثبـات املقيا�س :كما مت ا�ستخراج الثبات ب�إعادة تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من ()60
طالبا من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س غري عينة الدرا�سة ,وبفا�صل زمني مقداره ()14
يوما ,وكان معامل الثبات الكلي للمقيا�س ( ،)0.82ومت ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي
للمقيا�س بوا�سطة معادلة كرونباخ �ألفا وكانت قيمة معامل الثبات الكلي ت�ساوي (.)0.87
وعليه فقد اعتربت دالالت ال�صدق والثبات مالئمة العتماد الأداة يف الدرا�سة .واعتمد
الباحث على تدريج خما�سي لت�صحيح الإجابات ,بحيث يحدد درجة انطباق الفقرة على
امل�ستجيب وفقا ملا يلي :كبرية جدا ( .)1كبرية ( .)2متو�سطة ( .)3قليلة ( .)4قليلة جدا
( .)5وبهذا تنح�رص درجات كل جمال من جماالت املقيا�س الثالثة من ( ) 75 –15درجة,
وعلى املقيا�س بكامل �أبعاده من ( ,)225-45وبذا تكون �أعلى درجة على املقيا�س هي
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�إىل جتريبية و�ضابطة .وقد مت تطبيق برنامج التوجيه اجلمعي املهني مو�ضوع الدرا�سة من قبل
الباحث على املجموعة التجريبية.
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( )225و�أقل درجة هي ( ،)45ف�إذا انح�رصت متو�سطات الطلبة على املقيا�س بني ()1.5-1
تكون الإجابة (كبرية جدا) ،و�إذا ح�صل على متو�سط �أداء بني ( )2.5-1.5تكون �إجابته
(كبرية) ,وهذا يعني �أن الطالب يتمتع مب�ستوى منخف�ض من الن�ضج املهني .و�إذا ح�صل على
متو�سط بني ( )3.5-2.5تكون الإجابة (متو�سطة) ,وهذا يعني �أن الطالب يتمتع مب�ستوى
ثم اعترب كل متو�سط �أقل من ( )3.5ذا م�ستوى غري
�أقل من املتو�سط يف الن�ضج املهني ,ومن َّ
ثم اعتربت نقطة القطع للمقيا�س ( ,)225/157مما يعني �أن
منا�سب يف الن�ضج املهني ,ومن ّ
كل من يقل متو�سطه عن ذلك يكون م�ستوى ن�ضجه املهني منخف�ضا .و�إذا ح�صل الطالب
على متو�سط �أداء بني ( ,)4.0- 3.5تكون الإجابة (قليلة) ,وهذا يعني �أن الطالب يتمتع
مب�ستوى منا�سب من الن�ضج املهني .و�إذا ح�صل على متو�سط �أداء بني ( )5.0 – 4.0تكون
الإجابة (قليلة جدا) ,وهذا يعني ان الطالب يتمتع مب�ستوى مرتفع من الن�ضج املهني .فك ّلما
انخف�ضت درجة الطالب امل�ستجيب على املقيا�س واقرتبت من ( )45فهذا يعني �أن الطالب
يعاين من انخفا�ض م�ستوى الن�ضج املهني لديه.
 -2مقيا�س التوافق النف�سي :ا�ستخدم الباحث هذا املقيا�س واملطور من قبل (اخلواجه,
 ,)2005ويتكون املقيا�س من ( )32فقرة ,تقي�س �أربعة �أبعاد ,وكل منها يتكون من ثماين
فقرات ,وهذه الأبعاد هي:
 -1البعد ال�شخ�صي ومتثله الفقرات (.)32 ,25 ,22 ,16 ,12 ,6 ,4 ,1
 -2البعد االنفعايل ومتثله الفقرات (.)28 ,20,23 ,18 ,15 ,13 ,9 ,5
 -3البعد الأ�رسي ومتثله الفقرات (.)30 ,27 ,24 ,17 ,14 ,11, 8 ,2
 -4البعد االجتماعي ومتثله الفقرات (.)31 ,29 ,21 ,26 ,19 ,10 ,7 ,3
�صـدق املقيا�س :حتقق الباحث من �صدق املقيا�س ,ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية مت عر�ضه على
ثمانية من املحكمني املخت�صني بالإر�شاد النف�سي ومن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف ق�سم علم
النف�س بجامعة ال�سلطان قابو�س ،حيث طلب منهم �أن ي�شريوا �إىل درجة منا�سبة الفقرة للمجال
الذي تنتمي �إليه كل منها ،ومدى �سالمتها اللغوية ،واقرتاح تعديل الفقرات غري املنا�سبة
�أو حذفها ،و�أية مالحظات على اال�ستبانة ب�شكل عام .وقد �أجمع املحكمون على منا�سبة
فقرات املقيا�س و�أبعاده ب�صورته املعتمدة .كما حتقق الباحث من قدرة املقيا�س على التمييز
بني جمموعتني خمتلفتني يف درجة التوافق النف�سي ,وذلك على عينة مكونة من( )36طالبا
ن�صفهم م�صنفني �ضمن جمموعة التوافق الإيجابي ,والن�صف الآخر �ضمن جمموعة التوافق
ال�سلبي ,فقد مت ت�صنيف �أولئك الطلبة بوا�سطة االخت�صا�صي النف�سي خالل مراجعتهم مركز
ثم مت تطبيق املقيا�س على املجموعتني ,ووجد �أن املقيا�س
الإر�شاد الطالبي باجلامعة ,ومن ّ
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قادر على التمييز بينهما ,حيث كانت قيمة (ت) ( )4.9وهذه القيمة دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى (.)0.001 = α
ثبات املقيا�س :مت ا�ستخراج الثبات ب�إعادة تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من ( )54طالبا من
طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س ,بفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان ,وقد بلغ معامل ثبات املقيا�س
الكلي للمقيا�س ( ,) 0.92وكان معامل الثبات مبفهوم االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا ( .) 0.91وعليه فقد اعتربت دالالت ال�صدق ,والثبات التي مت التو�صل �إليها
مالئمة العتماد الأداة يف الدرا�سة .اعتمد الباحث على تدريج خما�سي لت�صحيح الإجابات,
بحيث يحدد درجة انطباق الفقرة على امل�ستجيب وفقا ملا يلي  :كبرية جدا ( .)1كبرية (.)2
متو�سطة ( .)3قليلة ( .)4قليلة جدا ( .)5وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س بني (32
– ,)160واعترب كل متو�سط �أقل من ( )3.5ذا م�ستوى متو�سط يف التوافق النف�سي ,ومن
ثماعتربت نقطة القطع للمقيا�س ( ,)160/112و�إن اقرتاب درجة الطالب من احلد الأعلى
ّ
( )160يعني �أن الطالب يتمتع بدرجة عالية من التوافق النف�سي ،واقرتابه من احلد الأدنى
يعني تدين م�ستوى التوافق النف�سي لديه.
 -3برنامج التوجيه اجلمعي املهني :طور الباحث برنامج التوجيه اجلمعي املهني ,واملكون
من جمموعة من اجلل�سات املنظمة وعددها خم�س جل�سات ,مدة كل منها ( )90دقيقة ,وبواقع
جل�سة واحدة �أ�سبوعيا ,واتبع الباحث �أ�سلوب املناق�شة واحلوار ,والتدريب على املهارات,
ولعب الدور ,و�إعطاء الواجبات ,وعر�ض الأن�شطة من خالل جهاز العر�ض (.)Data Show
ومت خالل الربنامج تدريب عينة الدرا�سة على مهارات الن�ضج املهني املتنوعة التي ت�سهم
يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني لديهم ,وتو�صل الباحث لل�صورة النهائية للربنامج بعد �أن
مت عر�ضه على خم�سة �أ�ساتذة من املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي يف اجلامعة ,حيث اجمع
جميعهم على منا�سبته للغاية التي و�ضع من �أجلها بعد تعديالت طفيفة عليه .وارتكز الربنامج
على �أربعة �أبعاد رئي�سة لعملية الن�ضج املهني هي -1 :معرفة الذات ،وت�شتمل على وعي
الطالب بقيمه وميوله وحاجاته وارتباطها جميعا باملهن التي يتم تف�ضيلها واختيارها-2 .
معرفة املهن وم�صادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها -3 .فهم عملية اتخاذ القرار
وما تنطوي عليه من حتديد امل�شكلة ,وتوليد البدائل واملوازنة بينها وبني النتائج املحتملة لكل
منها ،ومعاجلة املعلومات ,ومن ثم االختيار والتخطيط للتنفيذ ثم التقييم -4 .التدريب على
ا�سرتاتيجيات التوافق يف املجال املهني ,ويرمي الربنامج �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 -1تنمية مهارات معرفة الذات عند الطالب.
 -2تنمية مهارات التعرف �إىل مهن امل�ستقبل التي ترتبط بالتخ�ص�ص الذي يدر�سه الطالب,
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وم�صادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها.
 -3تنمية مهارات اتخاذ القرار عند الطالب.
 -4تنمية ا�سرتاتيجيات ومهارات التوافق النف�سي يف املجال املهني عند الطالب.
وفيما يلي تو�ضيح للربنامج الذي مت تنفيذه خالل هذه اجلل�سات:
اجلل�سة الأوىل :هدف اجلل�سة (تنمية مهارات معرفة الذات عند الطالب).
ولتحقيق ذلك مت مناق�شة عينة الدرا�سة يف ميولهم ورغباتهم املهنية ,والفروق الفردية يف
جمال القدرات ,وا�ستب�صارهم بذواتهم وفهمهم لأهدافهم اخلا�صة ,و�أثر ذلك يف توافقهم
النف�سي الذي له �أثر يف ح�سن االختيار ,وا�ستخدم الباحث جهاز العر�ض (.)Data Show
كما مت يف نهاية اجلل�سة تطبيق املقيا�س الأمريكي للميول املهنية املبني على نظرية هوالند
واملكون من ( )48فقرة ,ويقي�س �ستة جماالت هي؛ جمال النمط املادي – الواقعي ,واملجال
العلمي �أو البحثي �أو امل�ستك�شف ,واملجال الفني ,واملجال االجتماعي ,واملجال التجاري
�أو املغامر ,واملجال التقليدي .ونظرا ل�سهولة ا�ستخراج درجة كل جمال ,فقد طلب ترتيبها
تنازليا بناء على الدرجات ,حيث نوق�شت النتائج مع الطلبة.
اجلل�سة الثانية :هدف اجلل�سة (تنمية مهارات التعرف �إىل مهن امل�ستقبل التي ترتبط بالتخ�ص�ص
الذي �سوف يدر�سه الطالب ,وم�صادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها).
ولتحقيق ذلك مت مناق�شة عينة الدرا�سة يف �سبل تطوير مهارات جمع املعلومات عن مهن
امل�ستقبل التي يرغبون يف االلتحاق بها ,والتي تتوافق مع تخ�ص�صاتهم ورغباتهم؛ مثل زيارات
مواقع العمل املرتبطة بتخ�ص�صاتهم ,و�إك�سابهم مهارات حتليل املهن ومتطلبات االلتحاق
بها ,وتكليفهم مبهام يف هذا املجال ,حيث نوق�شت معهم يف اجلل�سات الالحقة .كما مت
مناق�شة ت�صنيف وحتليل لبع�ض الوظائف واملهن بطرق خمتلفة ,بغر�ض م�ساعدة الطالب على
�إيجاد املكان املالئم له من بينها ,ومبا يتالءم وقدراته وقيمته ورغباته.
اجلل�سة الثالثة :هدف اجلل�سة (تنمية مهارات اتخاذ القرار عند الطالب).
ولتحقيق ذلك مت تقدمي عر�ض موجز ال�سرتاتيجيات اتخاذ القرار ومناق�شة الت�سا�ؤالت
حولها .كما مت مناق�شة �أ�سباب اختيار كل منهم لتخ�ص�صه الدرا�سي ,وا�سلوبه يف اتخاذ
قرار االختيار ,كما مت الت�أكيد على دور الطالب يف اتخاذه لقراراته وحتمله م�س�ؤولية ذلك,
وا�ستقالله الذاتي .كما ناق�ش الباحث مو�ضوع خطوات اتخاذ القرار وحل امل�شكلة ,موزعا
عليهم منوذجا مب�سطا خلطوات اتخاذ القرار.
اجلل�سة الرابعة :هدف اجلل�سة (تنمية ا�سرتاتيجيات ومهارات التوافق يف املجال املهني) .
ولتحقيق ذلك مت مناق�شة نوعني من ا�سرتاتيجيات التوافق النف�سي املهني عند الطلبة وهما:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ا�ستخدام برنامج  SPSSالإح�صائي لتحليل البيانات ,فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة ,كما مت ا�ستخدام الأ�سلوب
الإح�صائي حتليل التباين امل�شرتك ( )ANCOVA( )Analysis of Covarianceلتحديد
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� -1أ�ساليب ذاتية ملواجهة امل�شكالت وال�صعوبات التكيفية التي تواجههم تت�ضمن املواجهة
الذاتية ,والتفكري يف امل�شكالت وال�صعوبات؛ لتغيري �إدراك الطالب نحو املواقف �أو �إيجاد
حل لذلك املوقف ,وتتكون �أ�ساليب املواجهة الذاتية من :التقييم ال�سلبي ويت�ضمن� :إهمال
امل�شكلة� ,أو و�ضعها جانبا ب�شكل م�ؤقت ,وهذا ي�ساعد على اتخاذ قرار بتجاوز امل�شكلة.
ويت�ضمن التدريب على اال�سرتخاء الع�ضلي واال�سرتخاء الذهني (الرتويح عن الذات) يف
املواقف ال�ضاغطة ,ثم تدريب الطالب على مهارة التخلي م�ؤقتا عن التفكري يف امل�ستقبل
والرتكيز على احلا�رض (هنا والآن)� ,أي تركيزهم على بذل كل جهودهم نحو الدرا�سة
واملثابرة وتنظيم الوقت ,وال�سعي امل�ستمر نحو حتقيق �أهدافهم الق�صرية ومن ثم البعيدة
( .)Clark, 1992كما مت تدريبهم على �أ�ساليب خمتلفة لتحقيق اال�سرتخاء خلف�ض حدة
التوتر مما يح�سن عند الطالب فر�ص التعامل الأف�ضل مع امل�شكالت وال�صعوبات التكيفية
التي تواجههم للتكيف والتوافق مع التخ�ص�صات الدرا�سية والبيئات املهنية التي ينتمون لها.
وكذلك حثهم على توظيف مهارات حل امل�شكالت فيما يتعلق مبيولهم ورغباتهم املهنية وما
يتمتعون به من قدرات وا�ستعدادات ,واتخاذ القرار املنا�سب لهم ,والتي مت التدريب عليها
يف اجلل�سات ال�سابقة.
� -2أ�ساليب خارجية امل�صدر ملواجهة امل�شكالت وال�صعوبات التكيفية؛ من خالل الدعم
والتحفيز من قبل الباحث املطبق للربنامج ,مما يعطي الطالب �شعورا ب�أنه حمبوب من قبل
الآخرين وذو قيمة ,حيث ي�ساعده ذلك يف رفع م�ستوى تقديره لذاته ,ومينحه قدرة عالية
يف التعامل مع ال�صعوبات واملواقف ال�شائكة ,وي�سهل عنده فهمه لنف�سه وقدراته وميوله
وكذلك عملية التوافق النف�سي لديه.
اجلل�سة اخلام�سة :هدف اجلل�سة (تقييم الربنامج واال�ستماع اىل التغذية الراجعة من قبل عينة
الدرا�سة).
ولتحقيق ذلك مت اال�ستماع �إىل �أفراد الدرا�سة ,والوقوف على جوانب النجاح التي حتققت
لديهم عند تطبيقهم للمهارات التي تدربوا عليها ,كما نوق�شت مقرتحاتهم حول الربنامج.
كما مت الت�أكيد على توظيف اخلربات التي تو�صلوا �إليها يف حياتهم الدرا�سية.
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دالالت الفروق بني متو�سطات املتغريات الواردة يف �أ�سئلة الدرا�سة .كما ا�ستخدم معامل
ارتباط بري�سـون ,ومعامل كرونباخ �ألفا لأغرا�ض التحقق من ثبـات �أداتي الدرا�سة.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى
الن�ضج املهني لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س؟».
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملقيا�س الن�ضج املهني لدى املجموعتني التجريبية وال�ضابطة� ,إذ �أظهرت النتائج واملبينة يف
اجلدول رقم (� )1أن املتو�سطات احل�سابية ملقيا�س الن�ضج املهني و�أبعاده على القيا�س البعدي
مالت لالرتفاع ب�شكل عام لدى املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة� ,إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية على املقيا�س الكلي ( )143.5وانحراف معياري (,)10.17
يف حني بلغ للمجموعة ال�ضابطة ( )131.95وانحراف معياري ( .)8.67كذلك بلغت
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد مقيا�س الن�ضج املهني على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
الأبعاد (فهم عملية االختيار ,واال�ستقاللية والثقة بالنف�س ,وفهم خطوات اتخاذ القرار) كما
يلي.)46.18 , 7.81( ,) 46.86 ,46.86( ,)38.90 ,47.31( :

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة
التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س
الن�ضج املهني ن=� 22ضابطة 22 ,جتريبية
العالمة الكلية ملقيا�س
الن�ضج املهني
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي

القيا�س القبلي
للمجموعة ال�ضابطة
للمجموعة التجريبية
القيا�س البعدي
للمجموعة ال�ضابطة
للمجموعة التجريبية

بعد فهم االختيار

بعد اال�ستقاللية

بعد خطوات اتخاذ القرار

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

128.9

8.04

39.86

5.14

45.31

3.98

43.72

4.01

128.22

11.92

38.68

4.56

45.77

4.77

43.77

5.57

131.95

8.67

38.90

5.07

46.86

4.25

46.18

5.53

143.5

10.17

47.31

3.55

48.36

4.68

47.81

5.13

يظهر اجلدول رقم (� )1أن هناك تغريا يف املتو�سطات احل�سابية على القيا�س البعدي على
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اجلدول رقم ()2
نتائج حتليل التباين امل�شرتك ()ANCOVAاملتعلقة باملجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س الن�ضج املهني.
م�صدر التباين
قيا�س قبلي بعدي
امل�صاحب
بني املجموعتني
اخلط�أ
الكلي

درجات
احلرية
1
1
41
44

* دال �إح�صـــــائيا عند ()0.05 = α

جمموع
املربعات
2720.883
1604.58
1035.57
5222.72

متو�سط
املربعات
2720.883
1604.58
25.25

قيمة ف

القيمة االحتمالية

107.724
63.52

* 0.000
* 0.000

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن قيمة (ف) ت�ساوي ( ,)63.52وهي دالة �إح�صائيا القيمة
االحتمالية ( ,) 0.000وهذا يعني �أن الربنامج كان فعاال يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني
لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على «ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى
التوافق النف�سي لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س؟».
ولالجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س
التوافق النف�سي لدى املجموعتني التجريبية وال�ضابطة .يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن
املتو�سطات احل�سابية ملقيا�س التوافق النف�سي و�أبعاده على القيا�س البعدي مالت لالرتفاع
ب�شكل عام لدى املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة� ,إذ بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة
التجريبية على املقيا�س الكلي ( ,)107.95وانحراف معياري ( )11.33يف حني بلغ
للمجموعة ال�ضابطة ( )98.0وانحراف معياري ( .)8.64كذلك بلغت املتو�سطات
احل�سابية لأبعاد التوافق النف�سي على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على الأبعاد (البعد
ال�شخ�صي ,والبعد الوجداين ,والبعد الأ�رسي ,والبعد االجتماعي) كما يلي, 28.31( :
.)24.40 ,26.90( ,) 26.13 ,27.27( ,)23.36 , 25.45( ,)24.13
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مقيا�س الن�ضج املهني لكل من املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة) .وملعرفة ما �إذا كان هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س الن�ضج املهني
بعد تثبيت ت�أثري القيا�س القبلي لكل جمموعة ,ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك (,)ANCOVA
ويبني اجلدول رقم ( )2نتائج هذا التحليل.
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العالمة الكلية
ملقيا�س التوافق

البعد االنفعايل

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

القيا�س القبلي
للمجموعة
ال�ضابطة
للمجموعة
التجريبية
القيا�س البعدي
للمجموعة
ال�ضابطة
للمجموعة
التجريبية

البعد ال�شخ�صي

البعد الأ�سري

البعد االجتماعي
االنحراف
املعياري
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س التوافق النف�سي
ن=� 22ضابطة 22 ,جتريبية

97.0

9.32

24.0

3.62

24.27

3.22

24.86

3.99

23.86

3.44

89.04

12.49

25.27

4.51

22.72
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3.38
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25.45

3.76

27.27

4.00

26.90
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يظهر اجلدول رقم (� )3أن هناك تغريا يف املتو�سطات احل�سابية على القيا�س البعدي على
مقيا�س التوافق النف�سي لكل من املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة) .وملعرفة ما �إذا كان هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س التوافق النف�سي
بعد تثبيت ت�أثري القيا�س القبلي لكل جمموعة ,ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك (,)ANCOVA
ويبني اجلدول رقم ( )4نتائج هذا التحليل.

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين امل�شرتك ()ANCOVAاملتعلقة باملجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س التوافق النف�سي
م�صدر التباين
قيا�س قبلي بعدي
امل�صاحب
بني املجموعتني
اخلط�أ
الكلي

درجات
احلرية
1
1
41
43

* دال �إح�صـــــائيا عند ()0.05 = α

جمموع املربعات

متو�سط املربعات

قيمة ف

3693.149
901.85
571.8
5354.97

3693.149
901.85
13.946

264.8
64.66

القيمة
االحتمالية
*0.000
*0.000

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن قيمة (ف) ت�ساوي ( ,)123.42وهي دالة �إح�صائيا القيمة
االحتمالية ( ,) 0.000وهذا يعني �أن الربنامج كان فعاال يف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي
لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.
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مناق�شة النتائج
مناق�شة نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول

�أ�شارت النتائج املبينة يف اجلدول رقم ( )2املتعلقة بال�س�ؤال الأول؛ «ما مدى فعالية برنامج
توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان
قابو�س؟» �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
املقيا�س البعدي ملقيا�س الن�ضج املهني ,ول�صالح املجموعة التجريبية ,مما يدل على �أن الربنامج
كان فعاال يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.
وعليه ف�إن برنامج التوجيه اجلمعي املهني الذي طوره الباحث لأغرا�ض هذه الدرا�سة قد
�أدى �إىل حت�سني ذي داللة يف م�ستوى الن�ضج املهني لدى �أفراد الدرا�سة ,مقارنة باملجموعة
تتلق التدريب .مما يف�رس �أن �إخ�ضاع الطلبة لربنامج التوجيه املهني مبا ت�ضمنه
ال�ضابطة التي مل َّ
من تدريب على مهارات �إر�شادية مهنية قد �أدى اىل حت�سن يف معرفة وفهم الطالب لذاته
وميوله .وتتفق هذه النتيجة مع بع�ض نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف
هذا املجال ,وخل�صت �إىل نتائج م�شابهة مثل؛ درا�سة مبارك ( )2002التي اظهرت فعالية
الربنامج التدريبي يف حت�سني م�ستوى اتخاذ القرار املهني ,وم�ستوى الن�ضج املهني لدى
املجموعة التجريبية ,ومع درا�سة اخلواجه ( )2005التي �أظهرت فاعلية برنامج الإر�شاد
املهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني عند الطلبة ,وتتفق �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة جروان
( )1986التي �أظهرت فعالية الربنامج الإر�شادي بالن�سبة ملتغري الن�ضج املهني بني املجموعتني
التجريبيتني وال�ضابطتني .وكذلك تتفق مع بع�ض نتائج درا�سة جرادات ( )1991التي
�أظهرت نتائجها �أن برنامج التوجيه الرتبوي واملهني كان فعاال يف تزويد عينة الدرا�سة مبهارة
اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية واملهنية مما �أدى اىل حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني
لديها .كما تتفق �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة روبن�سون ( )Robinson, 1995التي �أظهرت
�أثرا لال�شرتاك يف م�ساق يف التوجيه املهني عند الطلبة يف زيادة م�ستوى الن�ضج املهني ب�شكل
كبري.
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وهذا يعني �أن الربنامج كان فعاال يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني والتوافق النف�سي,
لدى �أفراد املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة ,كما �أظهرته نتائج حتليل التباين امل�شرتك
( )ANCOVAاملتعلقة باملجموعتني التجريبية وال�ضابطة على املقيا�سني :مقيا�س الن�ضج
املهني ومقيا�س التوافق النف�سي.
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كما تربز هذه النتيجة ما جاء يف الأدب الرتبوي يف هذا املجال ,فالعديد من طلبة اجلامعات
يعانون من �صعوبة يف اتخاذ القرار املهني املنا�سب لهم ,ومن انخفا�ض الوعي املهني او ما
يعرف علميا بالن�ضج املهني ( ,)Feldman, 1989; Hendren,1990ومن خالل مراجعة
الأدب ال�سابق (عبداحلميد1996 ,؛ البحراين واخلواجه ,)2008 ,نتبني وجود حاجة
لتدريب الطالب على مهارات خمتلفة يف جمال الإر�شاد املهني ,وهذا بالفعل ما مت من خالل
تقدمي برنامج التوجيه اجلمعي مو�ضوع الدرا�سة ,من حيث �إن لربامج الإر�شاد والتوجيه املهني
مهما يف تنمية قدرات ومهارات الطلبة املهنية ),(Bishop, 1998; Bloch, 2004
دورا ًّ
وهذا ما �أرادت الدرا�سة �أن حتدثه عند الطلبة.

مناق�شة نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين

�أ�شارت النتائج املبينة يف اجلدول رقم ( )4املتعلقة بال�س�ؤال الثاين؛ «ما مدى فعالية برنامج
توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي لدى عينة من طلبة جامعة ال�سلطان
قابو�س؟» �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة على االختبار
البعدي ملقيا�س التوافق النف�سي ,ول�صالح املجموعة التجريبية ,مما يدل على �أن الربنامج كان
فعاال يف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة .ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن التدريب على مهارات الن�ضج املهني؛ مثل مهارات اتخاذ القرار
ومواجهة امل�شكالت وحتمل امل�س�ؤولية ال�صادرة عن ذلك ,كانت فاعلة يف حت�سني م�ستوى
التوافق النف�سي لدى الطلبة ,وت�ؤكد هذه النتيجة ما مت ا�ستخال�صه من الأدب ال�سابق ,فقد
ف�رس موراى ( )Morayعدم التوافق من خالل احلاجات ,فالإحباط الذي ين�ش�أ عن عدم
ُي�س له الإ�شباع
�إ�شباع احلاجة يهدد الفرد ,وي�ؤثر يف توافقه ,وي�ستمر الفرد يف بحثه عن �سبل ت رِّ
من خالل تفاعله مع بيئته وحميطه (عثمـان .)2001 ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
اخلواجه ( )2005التي �أظهرت فاعلية برنامج الإر�شاد املهني يف حت�سني م�ستوى التكيف
النف�سي .كما تتفق �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة روبن�سون ( ,) Robinson, 1995وتتفق هذه
النتيجة �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة ( )Hoyt, 1997والوارد يف ( )Bruce, 2001من حيث
�إنّ تطوير املهارات الأكادميية الأ�سا�سية عند الطلبة؛ كتطوير قدرات الطالب على اتخاذ
و�صنع قراراته ,ومهارة البحث عن عمل ,ومهارة احل�صول على العمل واال�ستمرار والبقاء
فيه ,وتطوير عادات جيدة للعمل ,وحمل معانٍ وقيم �سامية عن العمل ت�سهم يف حتقيق الر�ضا
الوظيفي� ,أي مبعنى حت�سن يف توافق الفرد النف�سي .كما �أن الربنامج هنا رمى �إىل حت�سني
التوافق النف�سي عند طلبة اجلامعة بح�سب ما �أظهرته بع�ض نتائج درا�سة البحراين ()2004
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اال�ستنتاج والتو�صيات

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:
 تدريب الطلبة على مهارات الن�ضج املهني من خالل برامج متخ�ص�صة يف التوجبه والإر�شاداجلمعي املهني يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية.
 تطبيق برنامج التوجيه اجلمعي املهني مو�ضوع الدرا�سة على عينات �أخرى من طلبةاجلامعات والكليات املختلفة ,خا�صة و�أن الربنامج كان فعاال يف حت�سني م�ستوى الن�ضج
املهني ,ويف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي لدى �أفراد الدرا�سة.
 تلبية حاجات الطلبة املهنية من خالل املحا�رضات والور�ش التدريبية ,بهدف الو�صول �إىلكافة فئات الطلبة اجلامعيني.
 �إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث التجريبية يف هذا املجال للتو�صل �إىل �سبل م�ساعدةثم جتنبهم الف�شل الأكادميي
الطلبة ,للتغلب على م�شكالتهم يف جمال الإر�شاد املهني ,ومن َّ
املحتمل ,مما يجعلهم �أكرث كفاءة يف حتقيق ذواتهم ويف بناء جمتمعاتهم.

املراجع

حم�صي ,انطون (� .)1991أ�صول البحث يف علم النف�س .جامعة دم�شق ,كلية الرتبية :مديرية
املكتب اجلامعية.
جربيل ,مو�سى ( .)1996العالقة بني مركز ال�ضبط وكل من التح�صيل الدرا�سي والتكيف
النف�سي لدى املراهقني .جملة درا�سات العلوم الرتبوية ,اجلامعة الأردنية -358 ,)2(23
.379
جروان ,فتحي ( .)1986فاعلية برنامج �إر�شاد مهني يف الن�ضج املهني ويف اتخاذ القرار املهني.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,اجلامعة الأردنية ,الأردن.
جرادات ,حنان ( .)1991فاعلية برنامج للتوجيه الرتبوي واملهني يف حت�سني م�ستوى الن�ضج املهني
ومهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية واملهنية لطالبات ال�صف العا�رش .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ,اجلامعة الأردنية ,الأردن.

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

التي �أجرتها على طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س ،و�أظهرت بع�ض نتائجها �أن خربة االنتقال �إىل
حتد له�ؤالء الطالب يف جمال التوافق النف�سي ،حيث يجد الطالب �أنف�سهم
اجلامعة تعترب خربة ٍّ
يف بيئة تختلف عن املراحل ال�سابقة؛ فالبيئة اجلامعية املختلطة واملتطلبات الدرا�سية تتطلب
من الطالب مهارات درا�سية ومهارات اجتماعية للتعامل بنجاح مع هذه املرحلة.
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تقومي م�ستوى �أداء التعبري ال�شفوي عند طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن
د .حممد علي ال�صويركي
وحدة املواد العامة -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
جامعة امللك عبد العزيز بجدة
امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقومي الأداء يف التعبري ال�شفوي لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف
الأردن ،وبالتحديد فقد �سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني :ما مهارات التعبري
ال�شفوي الالزمة لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟؛ ما م�ستويات �أداء �أفراد العينة لهذه املهارات
يف �ضوء �أداة مو�ضوعية �أعدها الباحث؟
وللإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة فقد مت �إعداد �أداة لقيا�س الأداء التعبريي ال�شفوي للمرحلة
الأ�سا�سية ،وطبقت الأداة على عينة ع�شوائية منتظمة مكونة من ( )54طالب ًا يدر�سون يف
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية الأردنية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
�أداء �أفراد العينة ب�صفة عامة يف التعبري ال�شفوي مل تكن مر�ضيةً� ،إذ بلغت ن�سبة الأداء الكلي
لديهم ( ،)%54.3وت�شري هذه الن�سبة �إىل �أن �أداء الطالب كان �ضعيف ًا ومتدنياً ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل عدة تو�صيات ومقرتحات.
الكلمات املفتاحية :مهارات التعبري ال�شفوي ،مقيا�س التعبري ال�شفوي ،ن�سبة الأداء الكلي� ،أداء
�أفراد العينة.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/9/27 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/5/30 :م
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Aimed at Evaluating the Oral Expression Performance
Level for Jordanian Seventh Grades
Dr. Mohammed A. ALSweerkey
Faculty of Arts and Humanities
King Abdulaziz University –Jadah

Abstract
This study aimed at evaluating the performance Jordanian seventh graders
in Jordan in verbal expression. The study strictly tried to answer the following
questions: what are the oral expression skills required for students of the seventh Jordanian grades?, what are the sample population performance levels to
these skills in objective tool prepares by researcher?
To answer the question of the study a tool was prepared to measure the oral
expression performance at the basic stage. The tool was applied on a regular
spontaneous sample consisted of (54) students of grade seven studying at Jordanian governmental schools. The results revealed that the level of students
performance (sample population) in verbal expression, in general, was not satisfactory as the percentage of aggregate performance reached (54, 3%). This
percentage pointed out that the student’s performance was weak and low. The
study concluded several recommendations and suffusions most important.
Key words: the oral expression skills, a scale of the oral expression performance,
over all performance levels, members of the sample performance.
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تقومي م�ستوى �أداء التعبري ال�شفوي عند طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن
د .حممد علي ال�صويركي
وحدة املواد العامة -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
جامعة امللك عبد العزيز بجدة

املقدمة
�إن ع�رصنا اليوم هو ع�رص الثورة املعلوماتية الهائلة ،بفعل تطور و�سائل االت�صال احلديثة ،مما
�أوجد الكثري من املو�ضوعات املطروحة للحوار واملناق�شة ،وهذا يتطلب �أن يخطط الإن�سان
ويفكر فيما يقول ،و�أن ينتقي كلماته و�أفكاره بدقة ،ويعر�ضها ب�صورة منطقية ومقبولة ،وال
ميكن �أن ميتلك الإن�سان هذه املهارة �إال من خالل التعليم والتدريب املق�صودين ،لهذا ال�سبب
اجتهت الكثري من الدول املتقدمة �إىل تدري�س فن االت�صال ال�شفوي حتى ينتج املتحدث كالم ًا
مقبو ًال ومقنع ًا ومثرياً لدى امل�ستمعني (مدكور.)2000 ،
�أ�ضف �إىل ذلك �شيوع الدميقراطية واحلرية يف كل مناحي احلياة ،واحلاجة �إىل �إبداء الآراء
�أو تلقيها من الآخرين ،تدعو اجلميع �إىل االهتمام بتنمية مهارات االت�صال ال�شفوي لدى
الأفراد ،واالرتقاء بها �إىل �أعلى م�ستوياتها خا�صة �أنهم �سيحتاجون �إليها يف امل�ستقبل كمتطلب
حيوي ومهني �رضوريني (يون�س.)1999 ،
�إن اللغة ب�شكل عام لي�ست �سوى التعبري ال�شفوي الذي يعرب به الفرد عن �أفكاره وم�شاعره،
فاال�ستخدامات ال�صوتية للغة متثل ما ن�سبته (� %75إىل  )%90من �إجمايل اال�ستخدامات اللغوية
لدى الإن�سان ،وهاتان الن�سبتان يتقا�سمهما فنان لغويان ،هما :اال�ستماع ،واحلديث.
لقد اتفقت �آراء غالبية الرتبويني على �أن تنمية قدرة الطلبة على التعبري ال�شفوي ال�سليم تعد
من �أهم �أغرا�ض تعلم اللغة (�سمك1986 ،؛ البجة .)2001 ،فمن خالله ي�ستطيعون التعبري
عن �أفكارهم وم�شاعرهم والتفاهم مع الآخرين ،بل يعد التعبري ال�شفوي عماد املحادثة التي
تعد “مفتاح التعلم” جلميع املواد الدرا�سية وخ�صو�ص ًا يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي (�صميلي،
 .)1988لذلك يو�صون ب�رضورة العناية به يف مرحلة التعليم الأوىل من حياة الطفل (طعيمة
ومناع .)2000 ،فهو ال�سبيل له �إىل التهيئة النف�سية يف طريقة �إعداده للقراءة والكتابة يف
امل�ستقبل ،كما �أن النجاح يف التعبري الكتابي ال يت�أتى �إال بعد االعتناء بالتعبري ال�شفوي �أو ًال
(الطيطي2000 ،؛ �سمك.)1986 ،
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لقد ُ�أ ْجر َيت بع�ض الدرا�سات التي تت�صل بتقومي التعبري ال�شفوي ،ف�أجرى دوجال�س
) (Douglas, 1994درا�سة بعنوان “الكم والنوع يف �أداء اختبارات الكالم لطلبة الدرا�سات
العليا يف جامعة والية �إيـوا الأمريكية” ،ومت بناء اختبارٍ للرباعة اللغوية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود �ضعف بائن بني درجات االختبار واللغة التي �أنتجها الطلبة.
وقامت الكلباين ( )1997بدرا�سة بعنوان “تقومي مهارات التعبري ال�شفوي لدى تلميذات
املرحلة الإعدادية يف �سلطنة ُعمان” ،ومت بناء �أدوات الدرا�سة ،كبطاقة حتليل حمتوى الأداء
امل�سجل على �رشائط الفيديو ،وبطاقة حتليل املهارات الفرعية ملجاالت التعبري ال�شفوي،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل حتديد مهارات التعبري ال�شفوي الالزمة ،و�أ�شارت �إىل مدى تدين
م�ستوى الطالبات يف املهارات النوعية اخلا�صة مبجاالت التعبري ال�شفوي.
وقام الزعبي ( )2000بدرا�سة بعنوان “تقومي اال�ستجابات اللغوية ال�شفوية املوقفية لدى
طلبة ال�صفني ال�سابع والعا�رش الأ�سا�سيني يف مدار�س تربية لواء الرمثا” .ومت ت�صميم بطاقة
ا�ستخدمت �أدا ًة لتحليل الأداء اللغوي ال�شفوي املقدم من الطالب امل�ستجيب يف مواقف
التعبري ال�شفوي ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل مدى تدين م�ستوى الطلبة يف التعبري ال�شفوي.
وقام عبد اهلل ( )2001بدرا�سة بعنوان “تقومي م�ستويات الأداء يف التعبري اللغوي لدى
طالب املرحلة الثانوية” ،جرت يف �إحدى مدار�س طنطا مب�رص ،وا�ستخدم الباحث بطاقة
تقدير الأداء ال�شفوي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى �أداء الطلبة يف التعبري ال�شفوي مل
يكن مر�ضي ًا.
وقام العي�سوي ومو�سى ( )2003بدرا�سة بعنوان “مدى متكن طالبات كلية الرتبية -جامعة
الإمارات العربية املتحدة -من بع�ض مهارات االت�صال اللغوي ال�شفهي” .وا�ستخدم الباحثان
ا�ستبيانة مهارات االت�صال اللغوي ال�شفهي ،وبطاقة املالحظة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
االنخفا�ض امللحوظ يف م�ستوى �أداء الطالبات يف مهارات االت�صال اللغوي ال�شفهي.
وقام ال�صويركي ( )2004بدرا�سة بعنوان�“ :أثر ا�ستخدام برنامج قائم على الألعاب اللغوية
يف تنمية الأمناط اللغوية ومهارات التعبري ال�شفوي لدى طالب ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف
الأردن” .و�صمم برناجما تعليميا ،وا�ستخدم �أداة لقيا�س م�ستوى التعبري ال�شفوي ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �ضعف مهارات التعبري ال�شفوي لدى العينة ال�ضابطة التي ُدر�ست بالطريقة
التقليدية.
ومن خالل ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقةُ ،يالحظ �أنها �أ�شارت �إىل مدى �ضعف
الطلبة يف مهارات التعبري ال�شفوي يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،وغياب �أداة فاعلة متكننا
من قيا�س هذه املهارات ،كما الحظ الباحث قلة الدرا�سات التي تناولت م�ستوى �أداء التعبري
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ال�شفوي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،ومع ذلك فقد ا�ستفاد الباحث من نتائج هذه
الدرا�سات يف ت�صميم وتنظيم الدرا�سة احلالية.

م�شكلة الدرا�سة

�إن امل�شكلة احلقيقية يف تعلم التعبري ال�شفوي تكمن يف �أن �أهدافه غري وا�ضحة ،وح�ص�صه
مهملة يف املدار�س ،كما �أن املنهاج ومقررات اللغة العربية ال تلقي له با ًال ،وهناك الكثري
من املدر�سني الذين يجهلون طرائق تدري�سه ،و�أهدافه ،وو�سائل تقوميه ،ومهاراته .ومن هنا
جاءت فكرة هذه الدرا�سة للتعرف �إىل واقع التعبري ال�شفوي يف املدار�س احلكومية الأردنية،
ومعرفة مدى م�ستويات �أداء الطلبة يف التعبري ال�شفوي.
ومن خالل الإطالع على الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنه ال توجد درا�سة يف املجتمع الأردين
قامت ببناء معيار لقيا�س الأداء التعبريي ال�شفوي ملعرفة م�ستوى �أداء الطلبة ،فجاءت هذه
الدرا�سة لتحقيق هذا الغر�ض وهو قيا�س م�ستوى �أداء طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن يف
التعبري ال�شفوي بعد بناء مقيا�س منا�سب لهذا الأداء.

هدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل قيا�س م�ستوى �أداء التعبري ال�شفوي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف الأردن

�أ�سئلة الدرا�سة

حتدد �أ�سئلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
 -1ما مهارات التعبري ال�شفوي الالزمة لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
 -2ما م�ستويات �أداء �أفراد العينة لهذه املهارات يف �ضوء �أداة مو�ضوعية �أعدها الباحث؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من خالل حتقيق ما يلي:
 -1ت�صميم �أداة مو�ضوعية لقيا�س �أداء الطلبة يف التعبري ال�شفوي ،بحيث تكون هذه الأداة
مبثابة املر�شد واملوجه للمدر�سني يف ت�شخي�ص م�ستوى التعبري وتنمية مهاراته الالزمة لدى
الطالب.
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حمددات الدرا�سة

�إن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يبقى مرهون ًا باملحددات الآتية:
 -1االقت�صار على التعرف �إىل م�ستوى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف التعبري ال�شفوي من
دون التعر�ض لتنمية تلك املهارات فقد اهتمت بحوث �أخرى بذلك.
 -2اقت�صار الدرا�سة على طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف التعليم احلكومي يف حمافظة اربد
بالأردن.
 -3اقت�صار الدرا�سة على طلبة مدر�سة عمر املختار الأ�سا�سية للبنني ومدر�سة جمحا الأ�سا�سية
للبنني.
 -4اقت�صار الدرا�سة على الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي (2006/2005م).

م�صطلحات الدرا�سة

ت�شمل هذه الدرا�سة عدداً من امل�صطلحات اجلوهرية ،وفيما ي�أتي التعريف الإجرائي لكل
منها:
التعبري ال�شفوي :هو الكالم الذي يعرب به املتحدث عما يف نف�سه من �أفكار ومعان و�أحا�سي�س
نحو موقف ما من خالل ا�ستخدام ال�صوت املعرب ،والنطق ال�صحيح ،وا�ستخدام الإ�شارات
املختلفة لتو�ضيح املعنى (عبد اهلل.)2001 ،
ويعرف يف هذه الدرا�سة ب�أنه قدرة طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي على التعبري عما يجول يف
ذهنه وخاطره من م�شاعر و�أفكار �شفوي ًا ،م�صوغ ًا ب�أ�سلوب �سليم يف اللفظ واملعنى.
الأداء التعبريي ال�شفوي :يعرفه الباحث ب�أنه مدى امتالك الطلبة ملهارات التعبري ال�شفوي
عند التعبري عن مو�ضوع حمدد يكون من اختيارهم ،ب�أ�سلوب �سليم ،وب�أفكار وا�ضحة ،ويعرب
عنه بالدرجات التي يح�صلون عليها با�ستخدام معيار الأداء التعبريي ال�شفوي الذي �أعده
الباحث يف هذه الدرا�سة.
املرحلة الأ�سا�سية :وهي املرحلة التي تبد أ� من ال�صف الأول الأ�سا�سي حتى ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي من مرحلة التعليم الإلزامي يف الأردن للطلبة الذين تبد أ� �أعمارهم ما بني (11-10
وحتى � )16-15سنة (الفريق الوطني.)1991 ،
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 -2الك�شف عن م�ستويات الطلبة يف التعبري ال�شفوي ،وتزويد املعنيني بتعليم اللغة العربية بواقع
الأخطاء ال�شائعة يف التعبري ال�شفوي ،ومن ثم و�ضع خطط تعليمية حمددة للتغلب عليها.
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مهارات التعبري ال�شفوي :ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة مظاهر الأداء الناجت عن التحدث يف
مو�ضوع حمدد يختاره الطالب ،ب�رسعة و�إتقان ،والتي ميكن قيا�سها عند عر�ض املتحدث
ملو�ضوع معني.

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

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل للعام الدرا�سي 2006/2005م ،والبالغ عددهم
( )7442طالب ًا وطالبة ،موزعني على ( )155مدر�سة ،وعلى (� )211شعبة.
مت اختيار عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية� ،إذ مت �إعطاء كل مدر�سة رقم ًا معين ًا على ورق،
ومت �سحب ورقة حتمل رقم ًا حمدداً ،وبنا ًء على الرقم مت اختيار عينة الدرا�سة املكونة من ()54
طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�ستي عمر املختار الأ�سا�سية للبنني ،وجمحا
الأ�سا�سية للبنني التابعتني �إىل مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل ،وقد ا�ستبعد الباحث
الطلبة الذين تغيبوا عن ح�صة ت�سجيل التعبري ال�شفوي.

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث �أداة معيار تقومي �أداء التعبري ال�شفوي .وقد اعتمد يف ت�صميم هذه الأداة
على امل�صادر الآتية:
 -1مراجعة عدد من الأدوات املماثلة يف قيا�س التعبري ال�شفوي التي ا�ستعانت بها درا�سات
�سابقة واال�ستفادة منها يف �صياغة بنود املعيار.
 -2املهارات الرئي�سة والفرعية الالزمة للأداء ال�شفوي ،وحتويل تلك املهارات �إىل عبارات
�إجرائية قابلة للمالحظة والقيا�س.
 -3االطالع على بع�ض الدرا�سات والأدبيات يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي ،وعلى وجه
اخل�صو�ص فيما يتعلق بطريقة �إعداد املقايي�س والأدوات ،وبطاقات التقومي والتقدير.
� -4إجراء مقابالت مع عدد من اخلرباء واملخت�صني يف جمال القيا�س والتقومي وطرائق تدري�س
اللغة العربية يف اجلامعات واملدار�س احلكومية ،ومناق�شتهم حول بناء �أدوات القيا�س للإفادة
من �آرائهم واقرتاحاتهم لإعداد �أداة الدرا�سة.
خربة الباحث الذي عمل مدر�س ًا للغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية داخل الأردن ،واحتوى
معيار تقومي التعبري ال�شفوي على خم�سة جماالت رئي�سة هي الكلمات والرتاكيب ،وامل�ضمون،
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والأ�صوات ،والقواعد اللغوية ،وهيئة املتحدث و�سماته النف�سية .وا�شتمل كل منها على
مهارات فرعية تربز املجال وتكونه ،وقد مت �صياغة املهارات بطريقة �سلوكية وفق ًا للأ�س�س
واالعتبارات الآتية:
� -1أن يكون الأداء قاب ً
ال للقيا�س.
� -2أن يبد�أ بفعل �سلوكي يف زمن امل�ضارع.
� -3أن ت�صف العبارة �أداء واحداً فقط.
� -4أ ّال حتتوي العبارة على �أداة نفي.
 -5جتنب العبارات التي تعطي �أكرث من معنى.
ت�ألف املعيار من خم�سة جماالت رئي�سة يندرج حتتها ع�رشون مهارة فرعية ،وفيما ي�أتي
تو�صيف لهذه املهارات:
�أو ً
ال :جمال املفردات والرتاكيب :تعد الكلمة العن�رص الأ�سا�سي يف تكوين الن�ص ،فهي
الوحدة ال�صغرى للفكرة ،وتعرب عن �أفكارنا عندما نتكلم ونكون اجلمل ،والتعبري عن معنى
يح�سن ال�سكوت عنده (�شحاتة ،1992 ،الكلباين .)1997 ،وحتت هذا امل�ستوى تندرج
املهارات الآتية:
 -1اختيار املفردات املالئمة للمعنى
على املتحدث اختيار املفردات التي تعرب عن �أفكاره بدقة وو�ضوح ،بحيث تخدم املعنى
�أكرث من �سواها ،و�أهمية �إبراز ثروته اللغوية (يون�س.)1999 ،
 -2تنويع املفردات وجتنب تكرراها ب�صورة متقاربة
يقع املتحدث يف م�شكلة تكرار الكلمات ذاتها ،وب�صورة متقاربة ،ويعود ذلك �إىل عدم
تركيزه على اختيار املفردات �أو نطقها ،وعليه التنويع يف الألفاظ ليدلل على ثروته اللغوية،
وتوظيفها بال تكرار ممل (الها�شمي.)2004 ،
 -3انتقاء املفردات الف�صيحة وجتنب املفردات العامية
ينبغي على املتحدث �إبراز القدرة على انتقاء املفردات الف�صيحة وال�سليمة ،وجت ّنب
املفردات العامية والأجنبية الدخيلة.
 -4ا�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة بني العبارات
على املتحدث �إبراز القدرة على ا�ستخدام �أدوات الربط والتدرب على �إتقانها ،فهناك
العديد من �أدوات الربط وبع�ض العبارات والرتاكيب تقوم مبهمة الربط بني اجلمل ،كحروف
العطف ،و�أدوات اال�ستدراك ،واال�ستثناء ،و�أ�سماء ال�رشط ،والأ�سماء املو�صولة.
ثاني ًا :جمال امل�ضمون :امل�ضمون هو املو�ضوع املحدد الذي يعرب فيه املتحدث عن �أفكاره
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و�آرائه ب�أ�سلوبه ولغته اخلا�صة .وهو الوعاء احلاوي للن�ص ،بل هو الفكرة ال�سابقة للألفاظ من
حيث الوجود يف الذهن ،لأن اللفظ هو الذي يربز املعاين ،فجودة الفكرة تكون بو�ضوحها
ودقتها �أ�سا�س جودة التعبري .ويندرج حتت هذا امل�ستوى املهارات الآتية:
 -1اختيار الأفكار املالئمة للمو�ضوع
تربز قدرة املتحدث على انتقاء الفكرة �أو �صياغتها عرب خرباته و�سياقات الكالم املعتمدة
وال�ضوابط التي اختارها �أو طلبت منه ،فلديه الكثري من الأفكار املتنوعة واملتقاربة يف حد
ذاتها ،وهذا يتوجب منه اختيار الفكرة املالئمة ملو�ضوع حديثه (الكلباين.)1997 ،
فالنظم اجليد للكالم ي�أتي وراء الفهم اجليد للأفكار التي ينبغي �أن يعرب عنها هذا الكالم
(يون�س.)1999 ،
 -2ترابط الأفكار وت�سل�سلها
حتى يكتمل املعنى ويت�ضح ال بد �أن ت�أتي الأفكار وفق ت�سل�سل معني ،حتتل فيه كل فكرة
مكانها الطبيعي يف تنا�سق تام ،بحيث ت�ؤدي كل فكرة �إىل الفكرة التي تليها ب�شكل �سل�س
(الها�شمي .)1995 ،وبذلك ترتبط اجلمل يف الفقرة الواحدة معا بحيث ت�شكل جمتمعة
وحدة ع�ضوية تخدم الفكرة التي تت�ضمنها الفقرة (�شحاتة.)1992 ،
 -3التحدث مبو�ضوعية وجتنب الإطالة �أو اخلروج عن املو�ضوع
هناك بع�ض الأمور التي تدعو املتحدث �أن ي�ستطرد يف كالمه لتو�سيع فكرة �أو تو�ضيحها،
ب�رشط عدم �إطالة ،لأن فيها مل ً
ال لل�سامع ،و�إف�سا ًدا جلمال التعبري والقدرة على الرتكيز يف
الفكرة الرئي�سة (عي�سى.)2004 ،
� -4صحة الأفكار و�إبرازها للمو�ضوع
وتعني �أن ترتبط الأفكار باملو�ضوع مدار احلديث ،وتطابق الواقع الذي ا�ستمدت منه ،ويتم
ذلك بالعودة �إىل م�صادرها قبل احلديث عنها ،حتى تعرب عن واقع احلديث ب�شكل �صادق.
-5االقتبا�س والت�ضمني عند احلاجة �إىل ذلك
هذه املهارة تعك�س ثقافة املتحدث وقدرته على الإقناع ،فبع�ض املو�ضوعات حتتاج �إىل تقدمي
الأدلة وال�شواهد ال�ستمالة ال�سامع و�إقناعه باملو�ضوع املطروح عرب ا�ستخدام الآيات القر�آنية،
والأحاديث النبوية ،واحلكم والأمثال ،والأقوال امل�أثورة املوحية ،وال�شعر العربي ،ونتائج
بع�ض الأبحاث والدرا�سات ،والتجارب ال�شخ�صية (الكلباين  ،1997الزعبي،)2000 ،
ويكون اال�ست�شهاد بليغ ًا جداً �إذا جاء يف مو�ضعه من دون ت�صنع �أو تكلف .فاملنا�سبة التي يقال
حتدد مدى �رضورة ذلك.
فيها الكالم هي التي ّ
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ثالث ًا :جمال الأ�صوات :ال�صوت هو �آلة اللفظ ،ولن تكون حركات الل�سان لفظ ًا وال كالم ًا
موزون ًا وال منثوراً �إال بظهور ال�صوت ،وال تكون كالم ًا �إال بالتقطيع والت�أليف (طعيمة،
 ،)1985ويندرج حتت هذا امل�ستوى املهارات الآتية:
 -1نطق �أ�صوات احلروف نطق ًا �صحيح ًا
وتعني ب�إخراج احلروف من خمارجها ال�صحيحة ،واملحافظة على خ�صائ�صها كاجلهر
والهم�س والتفخيم والرتقيق ،فاخللط بني الأ�صوات ي�ؤدي �إىل تغري الكلمة فيتغري املعني،
وعلى مقدار �سالمة النطق وف�صاحته تكون الإبانة� ،أو البيان (الكلباين ،1997 ،الها�شمي،
.)2004
2ـ جهارة ال�صوت وو�ضوحه
وتعني النطق ال�سليم اخلايل من العيوب الع�ضوية والنف�سية للنطق ،وعدم التعرث والرتدد ،مع
ال�رسعة املنا�سبة يف احلديث ،ودرجة ال�صوت املنا�سبة ونغمته اجلميلة ،فال هي بالعالية التي
ت�صم الآذان ،وال هي باملنخف�ضة التي تتعب الأ�سماع ب�شدة الإ�صغاء.
 -3ا�ستخدام التنغيم املنا�سب وتنويعه ليالئم املعنى
غاية التنغيم الت�أثري يف نفو�س امل�ستمعني ،وخدمة املعنى الذي يريد املتكلم �إي�صاله �إليهم.
فهو يعني ارتفاع ال�صوت وانخفا�ضه يف �أثناء الكالم مبا يتنا�سب مع املعاين ،وله وظيفتان
نحوية وداللية ،وينتهي بنغمة هابطة� ،أو ينتهي بنغمة �صاعدة �أو ثابتة �أعلى مما قبلها (ح�سان،
.)1974
مدها� ،أو الإبطاء �أو الإ�رساع
ويكون التنغيم بال�ضغط على بع�ض احلروف �أو الإطالة فيها �أو ّ
يف نطق العبارة ح�سب �أهميتها يف م�ضمون الكالم ،مبعنى االنتباه �إىل الإيقاعات ال�صوتية
الالزمة من تفخيم وترقيق وغ ّنة (عي�سى ،)2004 ،فالتنغيم يدل على العن�رص املو�سيقي يف
الكالم ،فعن طريق هذه التغريات يتم التعبري عن احلاالت النف�سية املختلفة ،وعن امل�شاعر
واالنفعاالت (ال�سعران.)1962 ،
رابع ًا :جمال القواعد اللغوية :على املتحدث مراعاة �سالمة اللغة وفق �أ�صول قواعد النحو
العربي ،ويندرج حتت هذا امل�ستوى املهارات الآتية:
 -1جتنب الأخطاء النحوية
على املتحدث و�ضع املفردة يف مكانها ال�صحيح من اجلملة ،ومراعاة موقعها الإعرابي وفق
قواعد النحو املقررة ،وال ت�صح مقولة (�سكن ت�سلم)؛ لأنه يحرم املتحدث من ميزة التقدمي
والت�أخري ،ويك�شف �ضعف املتحدث اللغوي (الها�شمي ،1995 ،الها�شمي.)2004 ،
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 -2ا�ستخدام ال�ضمائر و�أ�سماء الإ�شارة املنا�سبة
ال�ضمائر يف العربية كثرية منها املنف�صل واملت�صل ،البارز وامل�سترت ،و�ضمائر الرفع والن�صب.
وهناك �أ�سماء الإ�شارة للعاقل ولغري العاقل وللقريب والبعيد .وال�ضمائر و�أ�سماء الإ�شارة ينبغي
�أن تنا�سب اال�سم الظاهر �أو امل�شار �إليه من حيث الإفراد والتثنية واجلمع .وعلى املتحدث
مراعاة هذه الأمور يف حديثه ال�شفوي.
 -3انتقاء الأزمنة املنا�سبة للأفعال
تت�ألف �أزمنة الأفعال من املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل ،فعلى املتحدث �إدراك زمن احلدث
وا�ستخدامه بال�شكل ال�صحيح ،والأفعال التي يختارها معربة عن املعنى ،فال يتحدث عن
املا�ضي بفعل م�ضارع �أو �أمر ،و�إال اختل املعنى ،وفقدت العبارة م�ضمونها.
خام�س ًا :جمال هيئة املتحدث و�سماته النف�سية :يق�صد بهذا املجال املالمح واالنطباعات
التي تعرتي وجه املتحدث يف �أثناء حديثه ،وما تبدو عليه من تغريات تبع ًا مل�ضمون الكالم.
ويندرج حتت هذا املجال املهارات الآتية:
 -1اجلر�أة والثقة بالنف�س
وتعني التحدث �أمام الآخرين بكل جر�أة وثقة بالنف�س دون خجل �أو خوف �أو تردد،
والإميان بالقدرة على تغطية املو�ضوع ،و�أن حديثه ال يقل �ش�أن ًا عن حديث �سواه.
 -2تنويع احلركات والإ�شارات املعربة عن املعنى
وتعني ا�ستخدام الإ�شارات واحلركات الع�ضوية املتاحة للإلقاء لتمثيل وت�أكيد املعنى (بركات،
 ،)1992بالتفاعل املبا�رش مع اجلهاز الع�صبي للمتكلم ،فالإ�شارة تكون باليد ،وبالر�أ�س،
وبالعني ،واحلاجب ،واملنكب ،وغري ذلك من اجلوارح ،والإ�شارة واللفظ �رشيكان ،ونعم
العون هي له ،ونعم الرتجمان هي عنه ،وهى �أكرث ما تنوب عن اللفظ (اجلاحظ.)1985 ،
والبد �أن تظهر على وجه املتحدث تغريات كالغ�ضب والفرح والده�شة والتقطيب ،فالنظرات
من �شد وارتخاء ،وا�ستخدام احلركات التعبريية اجل�سمية من �أهم م�ستلزمات التحدث الفعال،
وال�سكتات ت�سهم يف تو�ضيح املعنى وتثبيته يف ذهن امل�ستمع (حمدان .)1998 ،وا�ستخدام
الإ�شارات امل�صاحبة لل�صوت ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف تو�ضيح املعنى �أو يف جت�سيم املو�ضوع،
ب�رشط ا�ستخدامها ب�شكل جيد ،لكي تكون دالة على ما يريد �أن يو�صله من معان و�أفكار
(يون�س.)1999 ،
-3االنطالق يف احلديث من غري جللجة �أو لعثمة
على املتحدث �أن ي�سرت�سل يف حديثه دون �أن يقطعه بوقفات ناجتة عن ترداد بع�ض �صياغة
احلروف �أو الكلمات ،و�أن يقدم معلوماته و�أفكاره بطريقة مت�صلة من دون تردد �أو تلعثم
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�صدق الأداة

للت�أكد من �صدق الأداة فقد عر�ض الباحث الأداة ب�صورتها الأولية على عدد من
املحكمني واملتخ�ص�صني من ذوي اخلربة يف املناهج وطرائق تدري�س اللغة العربية ويف
جمال القيا�س والتقومي يف عدد من اجلامعات الأردنية ويف مديريتي الرتبية والتعليم لإربد
الأوىل و�إربد الثانية ،وطلب منهم �إبداء �أية ملحوظات تتعلق مبدى مالءمة جماالت الأداة
الرئي�سة ومدى انتماء املهارات الفرعية �إىل املجال الذي تنتمي له ،ويف �ضوء �آراء املحكمني
واقرتاحاتهم �أجريت التعديالت املنا�سبة من �إ�ضافة وحذف وتعديل على فقرات الأداة ،فقد
خم�س وع�رشين فقرة �إىل ع�رشين فقرة ،فتم تبديل بع�ض الألفاظ
اخت�رصت فقرات الأداة من
ٍ
مثل الكلمات �إىل املفردات ،واملنا�سبة �إىل املالئمة ،و�إعادة �صياغة بع�ض الفقرات مثل فقرة
(ترابط العبارات با�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة) لت�صبح (ا�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة
بني العبارات) ،وحذف بع�ض الفقرات مثل (ا�ستخدام ال�صور البالغية) ،و(�أ�صالة الأفكار)،
و(القدرة على ا�ستخدام النرب) ،و(القدرة على ا�ستخدام الو�صل والف�صل والوقف) ،و(التنويع
عد الأخذ مبالحظات
بني اجلمل الإن�شائية واخلربية) ،حتى �أخذت الأداة ال�صيغة النهائية ،وقد َّ
املحكمني واقرتاحاتهم دلي ً
ال على �صدق الأداة.

ثبات الأداة

مت معرفة ثبات الأداة (املعيار) من خالل اتفاق نتائج املالحظة بني الباحث وزميل له،
وذلك من خالل ح�ساب ن�سبة االتفاق مبعادلة كوبر ( cooperاملفتي .)1984 ،وقد مت
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يوحي بجهله باملو�ضوع� ،أو بعدم اال�ستعداد له.
 -4مراعاة �آداب احلديث باحرتام الآخرين والنظر �إليهم ،واتخاذ الوقفة املنا�سبة
ينبغي على املتحدث �أن ينظر �إىل اجلمهور الذي يتحدث �إليه ،و أ� ّال ينظر �إىل الأ�سفل �أو �إىل
الأعلى ،حتى ال يدع الآخرين يح�سبونه انه مرتبك ًا وخجو ًال وغري قادر على الكالم ،وعليه
الوقوف �أمام امل�ستمعني يف مكان منا�سب بحيث ي�شاهده اجلميع وي�سمعون �صوته.
5ـ عدم التوقف الذي ينبئ عن عجز
االنطالق يف التحدث واالندفاع فيه ال مينع املتحدث من التوقف قلي ً
ال اللتقاط �أنفا�سه� ،أو
جلذب انتباه امل�ستمعني ،ب�رشط �أ ّال تطول مدة التوقف عن املعتاد مما ينبئ بالعجز عن موا�صلة
احلديث ب�سبب عدم قدرته على �إيجاد الأفكار والكلمات املنا�سبة التي تعينه على موا�صلة
حديثه.
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ذلك من خالل مالحظة �أداء ( )10طالب بالف�صل ال�سابع الأ�سا�سي من مدر�سة عمر املختار
الأ�سا�سية للبنني ،وبح�ساب ن�سبة االتفاق يف التقدير بني الباحث وزميله فقد كانت (،)%84
وهو دال عند م�ستوى ( .)0.01وهذه الن�سبة تدل على ثبات الأداة بدرجة منا�سبة مما يجعل
الوثوق بها �أمراً ممكن ًا عند ا�ستخدامها يف تقدير مهارات التعبري ال�شفوي.

درجات الأداة وتقديرها

ت�ألفت الأداة يف �صيغتها النهائية من ( )20مهارة فرعية موزعة على خم�س جماالت رئي�سة،
ومت �أخذ ر�أي املحكمني يف توزيع الدرجات ب�إعطاء كل مهارة نف�س درجة املهارة الأخرى
لت�ساويهما يف الأهمية ،وقد بلغت خم�س درجات لكل منها ،ومت �إعطاء تدرج خما�سي �أمام
كل مهارة على ال�شكل التايل (ممتاز /خم�س درجات ،جيد� /أربع درجات ،متو�سط  /ثالث
درجات ،مقبول /درجتان� ،ضعيف /درجة واحدة).
وبلغت درجات املعيار الكلية ( )100درجة ،وهي ناجتة عن �رضب عدد املهارات الفرعية
يف الدرجة املخ�ص�صة لكل مهارة ح�سب املعادلة التالية 20( :مهارة  5 Xدرجات =100
درجة).

اجلدول رقم ()1
توزيع الدرجات على املجاالت اخلم�سة الرئي�سية للمعيار
املجال
 -1الكلمات والرتاكيب.
 -2امل�ضمون.
 -3الأ�صوات.
 -4القواعد اللغوية.
 -5هيئة املتحدث و�سماته النف�سية.
املجموع الكلي

عدد املهارات
4
5
3
3
5
20

الدرجة
20
25
15
15
25
100

�أما عن كيفية حتديد الدرجة الكلية للمفحو�ص فقد مت االعتماد على درا�سة عبد احلميد
( ،)1986فتم بجمع الدرجات التي ح�صل عليها الطالب يف املهارات الفرعية الع�رشين ،ثم
حتويل الدرجة الكلية �إىل التقديرات �آالتية:
 ممتاز وتقابلها الن�سبة من .%100 - %75 جيد وتقابلها الن�سبة من .%74 - %65 متو�سط وتقابلها الن�سبة من .% 64 - %50� -ضعيف وتقابلها الن�سبة �أقل من .% 50
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بعد �أن فرغ الباحث من اختيار �أفراد عينة الدرا�سة ،وبناء �أداة قيا�س �أداء التعبري ال�شفوي
الالزمة لإجراء الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها ،قام الباحث بتطبيق �أداة الدرا�سة
للح�صول على عينة من اللغة املنطوقة املنتجة من الطلبة وفق اخلطوات الآتية:
قام الباحث ب�رشح الهدف من ت�سجيل حديث الطلبة ملعلمي اللغة العربية الذين �سيقومون
بت�سجيل املادة املنطوقة مع طالبهم ،وتوجه �إىل ال�صفوف التي مت اختيارها كعينة من داخل
ال�صف ،و�رشع بتنبيه الطلبة على جملة �أمور منها :عدم مقاطعة زمالئهم املتحدثني يف �أثناء
عر�ض مو�ضوعاتهم� ،أو �إلقاء بع�ض الأ�سئلة عليهم ،مع الهدوء التام داخل ال�صف ،وترك
احلرية للمتحدث الختيار مو�ضوع احلديث الذي يريده� ،رشط �أ ّال يزيد حديثه على ثالث
دقائق.
ثم قام الباحث بدعوة (عينة الدرا�سة) �إىل التحدث �أمام زمالئهم ب�شكل فردي ،وجرى
ت�سجيل �أحاديثهم على �آلة الت�سجيل ،وكانوا على علم �سابق ب�أنه �سيتم ت�سجيل �أحاديثهم
بغر�ض �إعادة اال�ستماع �إليها لتقديرها ،مما ي�شكل حمفزاً ودافع ًا لهم.
مع التنبيه هنا ب�أنه مت تقدير الطالب يف املجال الرئي�س اخلام�س (هيئة املتحدث و�سماته
النف�سية) يف �أثناء حديثه وب�صورة مبا�رشة ال�ستحالة مالحظتها يف �رشيط الت�سجيل.
وقد ا�ستعان الباحث مبدر�س �آخر �ساعده يف عملية ت�شغيل اجلهاز حال حتدث الطالب،
و�إغالقه حال توقفه عن احلديث ،والطلب من املتحدث ذكر ا�سمه و�صفه و�شعبته وا�سم
املو�ضوع الذي يتحدث فيه ب�صوت عال ،ل�ضمان و�ضوح الت�سجيل ،وتوثيق املعلومات عن
الطالب وحديثه ،لكي يتم تقوميه الحق ًا ،وكان ذلك يتم يف م�ستهل احلديث.
بعد االنتهاء من ت�سجيل �أحاديث الطلبة ،قام الباحث بتقومي �أحاديثهم با�ستخدام معيار
قيا�س �أداء التعبري ال�شفوي لتقدير الدرجات الفرعية والكلية للطالب املتحدث .كما ا�ستعان
الباحث مب�صحح �آخر من ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال تدري�س اللغة العربية للم�ساعدة يف
حتليل الأداء ال�شفوي لعينة الدرا�سة ،وقام الباحث وم�ساعده بعمليات التحليل ب�صورة مفردة
�إذ ي�ستمع امل�صحح �إىل اللغة ال�شفوية امل�سجلة على �أ�رشطة الت�سجيل عدة مرات حماو ًال حتري
مدى ا�شتمالها على املعايري اخلم�سة ومهاراتها الفرعية ،وا�ضع ًا �إ�شارة �صح (√) حتت املدى
من املقيا�س املتدرج اخلما�سي ( )1-5ح�سب توفرها لدى املفحو�ص ،وات�ضح وجود ات�ساق
جيد بني الباحث واملعلم يف عملية الت�صحيح ،وبعد االنتهاء من هذه العملية مت ر�صد درجات
الطالب الكلية بح�ساب جميع درجاته الفرعية ،ثم جرى ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية
املنا�سبة التي �ستجيب عن �أ�سئلة الدرا�سة.
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عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مهارات التعبري ال�شفوي الالزمة لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،والذي مت التطرق للإجابة عنه �سلف ًا عند احلديث عن �أداة
الدرا�سة وهي (معيار تقومي �أداء التعبري ال�شفوي)� ،إذ ّمت احلديث عن م�صادر ت�صميمه� ،إذ
ت�ألف من خم�سة جماالت رئي�سة يندرج حتتها ع�رشون مهارة فرعية ،ومت �صياغة املهارات
بطريقة �سلوكية وفق �أ�س�س حمددة ،مع تو�صيف لهذه املهارات ،كما مت التحقق من �صدق
الأداة وثباتها ،وحتديد درجات الأداة وتقديرها.

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما م�ستويات �أداء �أفراد العينة لهذه املهارات يف �ضوء �أداة مو�ضوعية
�أعدها الباحث؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،فقد مت التو�صل �إىل نتائج الدرا�سة من خالل ر�صد درجات
�أفراد العينة ،وت�صنيفها وفق الن�سب املئوية يف كل جمال �أو مكون من مكونات التعبري ال�شفوي
الرئي�سة ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()2
جدول يو�ضح م�ستويات �أفراد العينة يف الأداء ال�شفوي يف جماالته الرئي�سة
املجال
املفردات والرتاكيب

امل�ضمون

الأ�صوات
القواعد اللغوية

امل�ستوى

عدد الطالب

الن�سبة %

ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف
ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف
ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف
ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف

4
7
13
30
5
6
14
29
3
7
16
28
4
7
14
29

7.4
13.0
24.1
55.5
9.2
11.1
25.9
53.7
5.5
13.0
29.6
51.8
7.4
13.0
25.9
53.7

الن�سبة املئوية العامة
للمجال وم�ستواه (*)
%53.1

%51.6

%55
%54.3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()2
هيئة املتحدث و�سماته
النف�سية
الأداء ال�شفوي الكلي

ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف
ممتاز
جيد
متو�سط
�ضعيف

5
9
16
24
4
7
15
28

9.2
16.7
29.6
44.4
7.4
13.0
27.8
51.8

(*) جاءت تلك الن�سبة من جمموعة الدرجات اخلام للطالب

%57.7
%54.3

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى �أداء الطالب (�أفراد العينة) ب�صفة عامة يف التعبري
ال�شفوي مل تكن مر�ضيةً� ،إذ بلغت ن�سبة الأداء الكلي لديهم ما ن�سبته ( )%54.3وتراوحت
درجاتهم بني ( )85 -35من الدرجة الكلية البالغة ( )100درجة .وت�شري هذه الن�سبة �إىل �أن
�أداء الطالب مييل يف جملته �إىل ال�ضعف والتدين فهي مل تزد عن ( .)%54وتتفق النتيجة مع نتائج
درا�سات �سابقة �أ�شارت �إىل مدى �ضعف �أداء الطلبة يف التعبري ال�شفوي (العي�سوي ومو�سى،
2001؛ الكلباين1997 ،؛ عبد اهلل2001 ،؛ الزعبي2000 ،؛ ال�صويركي.)2004 ،
وعند حتليل م�ستويات الأداء عند �أفراد العينة جند �أن ( )28طالب ًا من �أ�صل العينة ()54
�أي ما ن�سبته ( )%51.8كان �أدا�ؤهم �ضعيف ًا ،يف حني مل جند �سوى ( )4طالب فقط من �أ�صل
العينة – �أي ما ن�سبته ( – )%7.4ات�سم �أدا�ؤهم بالتميز ،كذلك يالحظ من اجلدول �أن ()7
طالب �أي ما ن�سبته ( )%13كان �أدا�ؤهم جيداً ،يف حني جند �أن  %27.8من �أفراد العينة كان
�أدا�ؤهم متو�سط ًا ،وبلغ عددهم ( )15طالب ًا.
ومن خالل التمعن يف اجلدول رقم ( )2نرى �أن م�ستوى �أداء الطالب يف جماالت التعبري
ال�شفوي الرئي�سة مل تكن على درجة كبرية من التباين ،بل جاءت غالبية النتائج متقاربة �إىل
حد كبري ،وات�سمت بالتدين وال�ضعف ،وكانت الن�سبة املئوية للمحاور كالتايل( :الكلمات
والرتاكيب ( ،)%53.1امل�ضمون ( ،)%51.6الأ�صوات ( ،)%55القواعد اللغوية
( ،)%54.3هيئة املتحدث و�سماته النف�سية (.)%57.7
ومن املالحظ يف اجلدول رقم (� )2أن جمال امل�ضمون هو �أقل ن�سبة من بني باقي املجاالت
الأخرى �إذ بلغت ن�سبته ( ،)%51.6مما ي�شري �إىل �ضعف الطلبة يف جمال الأفكار واملعلومات،
وهذا يتفق مع درا�سة (عبد اهلل )2001 ،التي �أ�شارت �إىل �أن املحور الفكري والثقايف لدى
الطلبة كان �أقل املجاالت ن�سبة و�ضعف ًا ،وهذا يعود �إىل قلة املطالعة احلرة عند الطلبة ،وعدم
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املجال

امل�ستوى

عدد الطالب

الن�سبة %

الن�سبة املئوية العامة
للمجال وم�ستواه (*)
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ت�شجيع الأهل واملعلمني لهم على هذه العادة احل�سنة ملا لها من دور كبري يف زيادة املخزون
الثقايف والفكري ،فهي متدهم مبختلف �صنوف الأفكار والعبارات والرتاكيب عند احلاجة
�إليها يف �أثناء تناول �أي حديث كان .فالفكر هو العن�رص املهم يف عملية التعبري ال�شفوي ،ف�إذا
خال ذهن الطالب من الأفكار واملعلومات فال ي�ستطيع �أن يعرب ويتحدث.
�أما جمال الكلمات والرتاكيب فقد بلغت الن�سبة املئوية للأداء ( ،)%53.1وهي ن�سبة متدنية
�أي�ض ًا لأنها مرتبطة ب�شكل طبيعي مبجال امل�ضمون ،فالطالب �صاحب املخزون ال�ضحل من
الثقافة والفكر ال ميلك الكلمات �أو الرتاكيب التي ت�ساعده على الكالم عند التحدث ،ومن
ثم جاءت هذه النتيجة طبيعية وانعكا�س ًا ل�ضحالة املخزون اللغوي والفكري يف ذهنه .و�إذا
ّ
ا�ستعر�ضنا �أداء الطالب يف هذا املجال جند �أن ( )4منهم كان �أدا�ؤهم ممتازاً بن�سبة بلغت
( )%7.4وهي ن�سبة �ضعيفة� ،أما عدد من كان �أدا�ؤهم جيداً فقد بلغ (� )7أي بن�سبة ،%13.0
�أما عدد من كان �أدا�ؤهم متو�سط ًا فقد بلغ ( )13طالب ًا �أي بن�سبة ( ،)%24.1يف حني �أن عدد
من كان �أدا�ؤهم �ضعيف ًا قد بلغ ( )30طالب ُا� ،أي بن�سبة ( ،)%55.5وهذا يدل على �أن �أكرث
من ن�صف �أفراد العينة كان �أدا�ؤهم �ضعيف ًا.

ال�شكل رقم ()1
ر�سم بياين يو�ضح �أداء الطلبة على جماالت التعبري ال�شفوي اخلم�سة
�أما م�ستوى �أداء الطالب يف املجال ال�صوتي فلم تتجاوز ( ،)%55وهذا ي�شري �إىل �ضعف
الطالب وعدم قدرتهم على تغيري نربات ال�صوت وفق ًا للمعنى ،وهذا نابع من جهلهم
با�ستخدام (التنغيم) الذي له دور كبري يف احلديث ال�شفوي لتو�ضيح املعنى ،ف�إظهار التعجب
�أو االنفعال �أو اال�ستفهام ال يتم �إال بالتنغيم ،و�أحيان ًا يخ�ضع تنغيم الكالم للموقف �أو ال�سياق،
فعلو النغمة يف موقف قد ي�صبح غري منا�سب يف موقف �آخر وهكذا .وت�شري النتائج يف هذا
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املجال �إىل �أن ( )3طالب من �أ�صل العينة كان �أدا�ؤهم ممتازاً ،يف مقابل ( )28طالب ًا �أي بن�سبة
( )%51.8ات�سم �أدا�ؤهم بال�ضعف.
�أما بالن�سبة ملجال هيئة املتحدث و�سماته النف�سية فقد بلغت ن�سبة �أداء الطالب املئوية
( )%57.7وهي ن�سبة مقبولة ت�شري �إىل مقدرة الطالب على ا�ستخدام الإ�شارات وحركات
اجل�سم عند التعبري ال�شفوي ،وت�شري النتائج �إىل �أن ( )5طالب وبن�سبة مئوية بلغت ()%9.2
من �أ�صل العينة كان �أدا�ؤهم ممتاز ُا ،وهي �أعلى ن�سبة ح�صل عليها الطالب يف هذا املجال
من بني املجاالت الأخرى ،كما �أن هناك ( )16طالب ًا من �أ�صل العينة كان �أدا�ؤهم متو�سطا
وبن�سبة مئوية بلغت ( )%29.6وهي ن�سبة مقبولة �إذا ما قورنت بعدد الطالب يف م�ستوى
املتو�سط يف املجاالت الأخرى .وكذلك ينطبق على �أداء الطالب يف م�ستوى جيد �إذ بلغ
عددهم ( )9طالب من �أ�صل العينة الكلية ،وبن�سبة مئوية بلغت ( .)%16.7ومن هنا يت�ضح
�أن هناك تقدم ًا يف هذا املجال على اجلوانب الأخرى ،لأن التدرب عليه من قبل الطالب
�أ�سهل من اجلوانب الأخرى ،فهو يتعلق ب�إ�شارات وتعبريات ج�سمية وحركية ميكن تطبيقها
ب�سهولة �إذا ما قورنت ب�صعوبة �إتقان املجاالت الأخرى.
وميكن القول ب�أن الطلبة يف هذه الدرا�سة ذوو م�ستوى �ضعيف يف مهارات التعبري
ال�شفوي ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سات �سابقة مثل درا�سة عبد احلميد (،)1986
(العي�سوي ،)1988 ،و(الكلباين )1997 ،و(الزعبي ،)2000 ،و(عبد اهلل،)2001 ،
و(العي�سوي ومو�سى ،)2003 ،و(ال�صويركي )2004 ،التي �أ�شارت �إىل تدين �أداء الطلبة يف
التعبري ال�شفوي ،وعزت ذلك �إىل عدة عوامل كان من �أبرزها:
 قلة التزام معلمي اللغة العربية ومعلمي املواد الدرا�سية الأخرى با�ستخدام اللغة العربيةالف�صحى داخل الف�صل.
 قلة املخزون من الرثوة اللغوية والفكرية لدى الطلبة ،بحيث يعجزون عن التعبري بو�ضوحو�سال�سة وطالقة ،ويرجع هذا �إىل عزوفهم عن القراءة احلرة ،واقت�صارهم على املقررات
الدرا�سية وامللخ�صات دون �سواها.
 قلة الأن�شطة الأدبية التي يفرت�ض �أن تقوم بها املدر�سة من �أم�سيات وندوات وم�سابقات،وعدم اهتمامها بت�شجيع املواهب الأدبية بني الطلبة.
 قلة معرفة املدر�سني مبهارات التعبري ال�شفوي و�أهداف التعبري وطرق تقوميه ،والقدرةعلى �إر�شاد الطلبة وتوجيهم �إىل عيوبهم و�أخطائهم فردي ًا وجماعي ًا ،من �أجل �إ�صالحها
وتالفيها.
 -عدم عناية املدر�سني مبو�ضوع التعبري ال�شفوي داخل الف�صل ،فقد ذكرت بع�ض الدرا�سات
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�أن ما ن�سبته ( )%74منهم ال يحفلون به.
 قلة �إعطاء املدر�سني طلبتهم احلرية يف اختيار املو�ضوعات التي يودون التحدث عنها،فتبقى املو�ضوعات على الغالب من تلقني املدر�سني وح�سب ما يريدون.
 ال يوجد منهاج للتعبري يلزم املدر�سني والطلبة ،بل يبقى الأمر مرتوكا للمدر�سني يف اختيارمو�ضوعاتهم� ،أو معرفة مهارات التعبري ال�شفوي ،وطرائق تدري�سه� ،أو تقوميه.
 قلة ن�صيب التعبري ال�شفوي يف اخلطة الدرا�سية ،فال ح�ص�ص خم�ص�صة له يف الربنامجالدرا�سي ،ولي�س له ن�صيب من الدرجات ،ومهمل يف عملية التقومي.
 قلة اهتمام مقررات اللغة العربية بالتعبري ال�شفوي ،فحتى تدريبات مو�ضوع التعبري ال�شفوياملقررة فيها يتعامل معها وك�أنها جز ٌء من التعبري الكتابي.
واخلال�صة ب�أن الطلبة بحاجة �إىل �إعداد برامج تعليمية مكثفة من �أجل �إك�سابهم مهارات
التعبري ال�شفوي ،مع �إقرار ح�ص�ص للتعبري ال�شفوي يف الربنامج الدرا�سي ،وتوافر ا�سرتاتيجيات
التدري�س املنا�سبة التي ميكن �أن ت�سهم يف تنمية مهارات التعبري ال�شفوي لديهم يف هذه
املرحلة.

التو�صيات واملقرتحات

بعد عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها مت التو�صل �إىل بع�ض التو�صيات واملقرتحات وهي:
� .1رضورة ا�ستعانة موجهي ومدر�سي اللغة العربية مبعيار قيا�س الأداء التعبري ال�شفوي وقائمة
مهارات التعبري ال�شفوي التي �أعدها الباحث يف تدري�س وتقييم فن التعبري ال�شفوي.
 .2عقد دورات تدريبية ملدر�سي اللغة العربية ممن يدر�سون املرحلة الأ�سا�سية لتعريفهم بكيفية
ا�ستخدام معيار قيا�س مهارات التعبري ال�شفوي ،وتدريبهم على تنمية مهارات التعبري ال�شفوي
لدى طلبتهم.
.3اال�ستفادة من نتائج هذه الدرا�سة يف جمال تطوير برامج �إعداد معلمي اللغة العربية يف
خمتلف مراحل التعليم العام.
 .4و�ضع منهجية لتدري�س مهارات التعبري ال�شفوي يف دليل املعلم تر�شد املدر�سني �إىل طرائق
تدري�سه و�سبل تقوميه.
� .5إجراء درا�سة مماثلة للدرا�سة احلالية للوقوف على م�ستوى الأداء التعبريي ال�شفوي لدى
طلبة املرحلتني الثانوية واجلامعية.
 .6توجيه �أنظار موجهي ومعلمي اللغة العربية �إىل االهتمام بالتعبري ال�شفوي اململ يف فنون
اللغة العربية ملا له من �أهمية خا�صة يف اجلانب االجتماعي والعملي حلياة الطلبة.
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معوقات ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت
د .نزار �صالح عبد احلفيظ
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جامعة طيبة – اململكة العربية ال�سعودية
امللخ�ص
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت
يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف  -املدينة املنورة  -باململكة العربية ال�سعودية؛
و ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي – امل�سحي ،واال�ستبانة واملقابلة ال�شخ�صية ك�أدوات
جلمع املعلومات .وطبقت اال�ستبانة على عينة ع�شوائية مكونة من ( )96معلم ﹰا للرتبية
الفنية مبدار�س ابتدائية ومتو�سطة ،حكومية و�أهلية ،و�أجريت املقابالت ال�شخ�صية مع ()10
م�ستجيبني .وتو�صلت الدرا�سة �إىل بيان بع�ض عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة
الإنرتنت :منها نق�ص الدعم املايل والفني يف املدر�سة .جدير بالذكر �أن نق�ص الدعم الفني
كان العائق الأهم طبقا للتحليل الإح�صائي� .إال �أن امل�ستجيبني الذين �أجريت معهم املقابالت
ال�شخ�صية اعتربوا �أن املعتقدات ال�سلبية التي يحملها مديرو املدار�س عن �شبكة الإنرتنت
كانت العائق الأهم .و�أظهرت النتائج �أن درجة اهتمام معلمي الرتبية الفنية نحو تقنية
الإنرتنت رمبا مثلت عائقا �آخر وقف حائال �أمام ا�ستخدامها يف هذا املجال� ،إذ اعتقد ما
يقارب من ن�صف امل�ستجيبني �أن ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت �أهمية متو�سطة يف جمال الرتبية
الفنية.
الكلمات املفتاحية :عوائق ،عقبات ،الرتبية الفنية ،معلم الرتبية الفنية� ،شبكة الإنرتنت.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/10/29 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/6/1 :م
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Barriers that Prevent Art Teachers from Using the Internet
Dr. Nezar S. Abdulhafeez
Art Education Department
Taibah University

Abstract
This is a descriptive study aiming at identifying the barriers that prevent art
teachers from using the Internet in their classrooms in Madinah, Saudi Arabia.
A survey questionnaire was developed and administered to a random sample
of (96) art teachers from public and private elementary and middle schools
and (10) of them were interviewed. The results revealed that lack of budget
and technical support, were the major barriers. However, the nonavailability
of technical support was found to be the biggest obstacle. The interviewees
maintained that school principals’ mistaken belief about Internet was also a
biggest obstacle. Moreover, half of the respondents thought that the importance of using the Internet in their classrooms was not higher than medium
level which was another barrier.
Key words: barriers, obstacles, art teachers, internet network, the web, art education.
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عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت
د .نزار �صالح عبد احلفيظ
ق�سم الرتبية الفنية
جامعة طيبة – اململكة العربية ال�سعودية

املقدمة

تعد م�صدراﹰ
تعد ال�شبكة العنكبوتية (الإنرتنت) من �أهم �إفرازات التكنولوجيا احلديثة؛ فهي ّ
ّ
مهماﹰ من م�صادر املعلومات� ،إن مل يكن �أهمها على الإطالق ،ذلك لأنها مبا حتتويه من مليارات
ال�صفحات الإلكرتونية ،وماليني املواقع اخلا�صة بالأفراد ،وال�رشكات ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية
منها ،والأهلية ،التي تقدم ملت�صفحيها معلومات هائلة يف مناحي الن�شاط الإن�ساين املختلفة
�سواء العلمية منها �أو البحثية �أو العامة �أو التجارية �أو الع�سكرية�...إلخ ،كل ذلك بالإ�ضافة ملا
توفره �شبكة الإنرتنت من خدمات �أخرى للتوا�صل والرتا�سل ،ف�إنها تكون بذلك قد جعلت
العامل قرية �صغرية؛ نتيجة لتوافر املعلومات من كل �أ�صقاع الأر�ض دون حواجز �أو حدود
جغرافية ،ودون التقيد بزمن �أو م�سافة ،ويف جميع املجاالت ال�صحية ،وال�صناعية ،والتجارية،
والع�سكرية ،والتعليمية ،وال�سياحة ،وال�سفر وغريها (عارف وال�رسيحي.)2007 ،
ففي جمال التعليم :تتيح �شبكة الإنرتنت للطالب ،واملعلمني ،وم�س�ؤويل الإدارة التعليمية
الو�صول ب�سهولة وي�رس �إىل الكثري من م�صادر املعلومات املتاحة حول العامل ،وذلك ب�ضغطة
زر واحدة .ويف هذا ال�صدد يذكر الفار ( )Al-Far, 2004العديد من فوائد �شبكة الإنرتنت
واخلدمات التي تقدمها لعمليتي التعليم والتعلم ،والتي منها ما )1( :ح�صول الطالب
واملعلمني و�إدارة املدر�سة على قدر هائل من املعلومات العلمية املتخ�ص�صة التي تعر�ض
ب�أ�شكال متنوعة منها الن�صو�ص املكتوبة والر�سومات وال�صور واحلركة وامل�ؤثرات ال�صوتية
ولقطات الفيديو )2( .وجود �شبكة الإنرتنت يف املدار�س يوفر �أدوات البحث للطالب
واملعلمني والإدارة؛ لت�ساعدهم يف احل�صول على املعلومات العلمية احلديثة املتوافرة بها.
( )3تي�سري ات�صال الطالب مبعلميهم يف �أوقات غري �أوقات العمل الر�سمي؛ ملناق�شتهم يف
املادة التعليمية ،والواجبات املنزلية املختلفة؛ ( )4تدريب التالميذ على ا�ستخدام تكنولوجيا
االت�صال واملعلومات احلديثة منذ ال�صغر ،حتى يكونوا قادرين على التفاعل معها ،وامل�شاركة
فيها عند الكرب )5( .تدريب الطالب على ا�ستخدام �أكرث من م�صدر للح�صول على املادة
التعليمية الدرا�سية ،و �أال يقت�رصوا يف احل�صول عليها من الكتب املدر�سية وامل�صادر املوجودة
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).Alshankity, 2008

.2كرثة �أدوات مراكز البحث ،و عدم دقة و�صحة املعلومات املتوافرة على مواقع �شبكة
الإنرتنت (الرمي2008 ،؛ .)Dakich, Vale, Thalathoti, cherednichenko, 2008
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يف الف�صل الدرا�سي )6( .تُتيح �شبكة الإنرتنت للمعلمني توزيع الواجبات على الطالب،
وت�صحيحها ،و�إعادتها �إليهم با�ستخدام خدمة الربيد الإلكرتوين ))7( .(Alkhatnai, 2009
متكن الطالب من االت�صال بزمالئهم؛ ملناق�شتهم يف املعلومات الدرا�سية املختلفة (�سعادة
وال�رسطاوي  )8( .)2006ت�شجيع الطالب على التعلم الذاتي ،واملعلمني والإداريني
على التعليم امل�ستمر (الفنتوخ وال�سلطان )9( .)1998 ،متكني الطالب من درا�سة املناهج
التعليمية يف �أماكن وجودهم بعيدا عن املدر�سة عن طريق التعليم عن ُبعد (عبد ال�سالم،
 )10( .)2001ﹸتي�رس لأولياء الأمور متابعة �أبنائهم يف ملدر�سة ،واالت�صال باملعلمني والإدارة
املدر�سية لالطمئنان على الطالب ،وحل م�شكالتهم ،وامل�شاركة يف �أن�شطة املدر�سة (�سعادة
وال�رسطاوي .)2006
وي�ضيف الباحث املزايا الآتية ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية على �سبيل املثال ال
احل�رص )1 :تُتيح الفر�ص للطالب واملعلمني للدخول �إىل املتاحف االفرتا�ضية وم�شاهدة العديد
من �أعمال الفنانني امل�صورة يف خمتلف التخ�ص�صات كاخلزف والنحت والر�سم والت�صوير
والطباعة وغريها ،دون التقيد بالزمان واملكان� )2 .إثراء ثقافة الطالب الفنية عن طريق �إتاحة
املجال لهم للتعرف �إىل كل جديد يف جمال الفنون والرتبية الفنية )3 .تُتيح للطالب �إمكانية
حتميل �أعمالهم الفنية على موقع املدر�سة �أو مواقعهم ال�شخ�صية ،في�ستطيع مئات الآالف من
حمبي الفن م�شاهدة �أعمالهم ،ونقدها ،وتزويدهم بالتغذية الراجعة املنا�سبة .(Eyerdam,
) )4.2003ي�ستطيع الطالب التوا�صل مع �أقرانهم يف املدار�س الأخرى داخل البلد الواحد �أو
البلدان الأخرى؛ لتبادل الأفكار واملعلومات ونقدهم للأعمال الفنية مع بع�ضهم )5 .تُتيح
للطالب �صقل مواهبهم الفنية عن طريق العديد من الدورات التدريبية التي تتيحها �شبكة
الإنرتنت واملتعلقة بربامج الفنون املختلفة كربنامج الر�سام والفوتو�شوب بطرق �سهلة ومي�رسة
).(Carpenter & Taylor, 2003
وعلى الرغم من �إميان الكثري من رجال الرتبية والتعليم بالأهمية الكربى التي حتتلها �شبكة
الإنرتنت ،جند بع�ض العوائق التي ما زالت تقف حجر عرثة يف �سبيل �إدخالها يف العملية
التعليمية .ولقد خل�ص الباحث �أهم العوائق التي ورد ذكرها يف خمتلف امل�صادر مع الإ�شارة
�إىل كل م�صدر تبعاﹰ لكل عائق على حدة وهي على النحو الآتي:
.1ق�ضايا امللكية الفكرية ،واخلوف من فقدان اخل�صو�صية & (Al-Wehaibi, Alshawi
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.3قلة الأموال (عبيد2006 ،؛ الرمي2008 ،؛ .)Prensky, 2007
.4م�شاكل فنية .تتمثل يف بطء االت�صال وانقطاعه (عبيد2006 ،؛ الرمي2008 ،؛ Al-
.)Wehaibi et al., 2008
.5احلاجة �إىل التدريب ،وعدم وجود كوادر تربوية م�ؤهلة ،لتدريب معلمي الرتبية الفنية على
برجميات احلا�سب ،وا�ستخدام �شبكة الإنرتنت (الرمي2008 ،؛ ال�رشهان2002 ،؛ احلازمي،
.)2004
.6املمانعة وعدم تقبل �شبكة الإنرتنت كتقنية حديثة ،والنفور منها خوفاﹰ من طغيان الكمبيوتر
على جمال الرتبية الفنية الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل التخلي عن الر�سم التقليدي .و�أحياناﹰ �أخرى
قد ترجع املمانعة �إىل اخلوف من احلا�سب الآيل كجهاز معقد يف حد ذاته ،و�أحيانا �أخرى
ت�أتي املمانعة نتيجة حماولة جتنب خربات �سيئة �سابقة مع جهاز احلا�سب الآيل (عبيد2006 ،؛
الفنتوخ وال�سلطان1998 ،؛ الرمي2008 ،؛ .)Prensky, 2007
.7اخلوف من و�صول الطالب �إىل مواقع حتمل �أفكاراﹰ غريبة عن �سماحة الدين الإ�سالمي،
وعادات وتقاليد املجتمعات العربية ،والإ�سالمية ،وقد حتمل �أفكاراﹰ ت�ؤدي �إىل تدمري عقولهم
(عبيد2006 ،؛ الرمي.)2008 ،
�.8صعوبة ربط �شبكة الإنرتنت باملناهج (الفنتوخ وال�سلطان1998 ،؛ .)Prensky, 2007
�أما وود )Wood 2004( ،فقد �أ�ضاف �إىل ما �سبق العوائق الآتية التي تقف �أمام ا�ستخدام
تقنية �شبكة الإنرتنت يف جمال الفنون والرتبية الفنية على وجه التحديد )1 :ارتفاع تكاليف
برامج الفنون )2 .برامج الفنون والرتبية الفنية املتوافرة على مواقع �شبكة الإنرتنت حتتاج
�إىل �أجهزة حا�سب �آيل ذات �رسعات عالية وذاكرة كبرية ،وهي �أجهزة ال ت�ستطيع كثري من
املدار�س توفريها لطالبها نظراﹰ لتكلفتها العالية جدا )3 .قلة برامج الفنون امل�ص�صمة واملوجهة
للطالب يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة.
وفيما يتعلق بالعائق الأهم الذي حال دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية،
فيتمثل كما حدده كليمينت�س ) (Clements, 1985يف :خوف املعلمني من �شبكة الإنرتنت
كتقنية حديثة حيث �إنهم قلقون من طغيان احلا�سوب على جمال الرتبية الفنية مما قد ي�ؤدي �إىل
تخلي الطالب عن الر�سم التقليدي .يف حني حدده برين�سكي ) (Prensky, 2007و عبيد
( )2006يف قلة الأموال ،الأمر الذي �أدى بدوره �إىل �صعوبة توفري جهاز حا�سوب م�ستقل
لكل طالب على حدة يف كثري من امل�ؤ�س�سات واجلامعات واملدار�س ،و�صعوبة االت�صال
ب�شبكة الإنرتنت نظراﹰ الرتفاع تكاليف االت�صال.
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ويف �سياق تطبيق درا�سات �أكرث عمقاﹰ لدرا�سة وحتديد العوائق التي حتول دون تطويع تقنية
�شبكة الإنرتنت يف جمال التعليم� ،أجريت عديد من الدرا�سات حول العامل يف هذا املجال،
يذكر منها الباحث على �سبيل املثال ال احل�رص ما يلي:
�أجرت الرمي يف عام ( )2008درا�سة على معلمات يف املنطقة ال�رشقية باململكة العربية
ال�سعودية وذلك بهدف معرفة العوائق التي تقف �أمام ا�ستخدامهن ل�شبكة الإنرتنت يف
التعليم .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل حتديد عدد من العوائق التي جاءت كما يلي :التكلفة
املادية ،وامل�شاكل الفنية كانقطاع االت�صال يف �أثناء البحث ،والت�صفح �أحياناﹰ ،وبطء االت�صال
�أحياناﹰ �أخرى ،واجتاهات املعلمات نحو ا�ستخدام التقنية التي متثلت يف عدم وعيهن ب�أهمية
هذه التقنية ،وعدم القدرة على ا�ستخدام احلا�سوب ،واللغة ،واخلوف من الدخول �إىل
الأماكن املمنوعة التي تدعو �إىل الرذيلة ،ونبذ القيم ،والدين والأخالق ،وكرثة �أدوات مراكز
البحث .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إعداد برامج تدريبية للمعلمات لتدريبهن على ا�ستخدام
تقنية �شبكة الإنرتنت.
كما �أجرى كل من فيليب�س ومادي�سون ) (Phelps & Maddison, 2008درا�سة هدفت
�إىل معرفة اجتاهات ومعتقدات معلمي الفنون الب�رصية نحو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت داخل ف�صول الفنون الب�رصية يف مدار�س املرحلة الثانوية ب�أ�سرتاليا .وطبقت
الدرا�سة على �أربعة ع�رش معلماﹰ للفنون الب�رصية .و�أ�سفرت النتائج عن وجود تباين يف اجتاهات
املعلمني نحو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ف�صول الفنون الب�رصية .فعلى
�سبيل املثال ،وعلى الرغم من �أن بع�ض املعلمني كان يحمل اجتاهات �إيجابية ،كان الغالبية
منهم يتحا�شى ا�ستخدام تلك التقنية نتيجة ملا لديهم من اجتاهات �سلبية �سابقة عن العالقة بني
الإبداع والتقنية ،فوقفت تلك املعتقدات ال�سلبية عائقا كبريا �أمام ا�ستخدام وتطويع التقنية يف
الفنون الب�رصية .كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري �سنوات
اخلربة .و�أثبتت الدرا�سة كذلك �أن قلة الدعم املايل والقيادة والثقافة متثل عوائق �أخرى نحو
توطني التقنية يف ف�صول الفنون الب�رصية.
و�أجرى الوهيبي و�آخرون ) (Al-Wehaibi et al., 2008درا�سة هدفت �إىل معرفة
عوائق ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكة الإنرتنت يف اجلامعات ال�سعودية .ومت تطبيق
الدرا�سة على عينة من  504من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ثالث جامعات وكلية واحدة.
و�أظهرت النتائج �أن �أكرث العوائق �شيوعا بني �أع�ضاء هيئة التدري�س تكمن يف ظهور العديد من
م�شاكل االت�صال (كبطء االت�صال وانقطاعه) و ق�ضايا امللكية الفكرية ،و خماوف من فقدان
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اخل�صو�صية .كما �أظهرت الدرا�سة �أن هنالك عالقة بني ا�ستجابات امل�شاركني يف الدرا�سة
وبني مراتبهم العلمية وخرباتهم يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت .ولكن مل تظهر الدرا�سة �أية
فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجاباتهم و جن�سهم �أو تخ�ص�صاتهم العلمية �أو خرباتهم
التعليمية �أو �أعمارهم.
كما �أجرت داكت�ش و�آخرون ) (Dakich et al., 2008درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�صورات
املعلمني حول العوائق واملحفزات ملمار�سات فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
املدار�س االبتدائية .وطبقت ا�ستبانة على  350معلماﹰ يف مدار�س ابتدائية با�سرتاليا �أثبتت
نتائجها �أن �أهم العوائق التي واجهت املعلمني يف تطويع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف تلك املدار�س متثلت يف عدم توافر املكان ،والبنية التحتية املنا�سبة لأجهزة احلا�سب،
ونق�ص الدعم الفني ،والتقني ،وعدم توافر الوقت الكايف لال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا
داخل الف�صول الدرا�سية.
كما �أجرى كل من ثومب�سون وتابون ) (Thompson & Tabone, 2007درا�سة هدفت
�إىل تطوير قدرات ومهارات معلمي الرتبية الفنية  -الذين هم على و�شك التخرج  -على
كيفية ا�ستخدام م�صادر التقنية و التكنولوجيا يف تدري�سهم ملقرر الرتبية الفنية يف مدار�سهم.
كما هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى ت�أثري تلك الربامج على حياة �أولئك املعلمني ال�شخ�صية
و املهنية .وطبقت الدرا�سة على عينة من معلمي الرتبية الفنية يف مدار�س التعليم العام مبدينة
بافالوا الأمريكية و ق�سم الرتبية الفنية بكلية بافالوا احلكومية .و�أظهرت نتائج امل�رشوع حدوث
ت�أثري �إيجابي جداﹰ ،وتغري ملمو�س يف اجتاهات معلمي الرتبية الفنية نحو ا�ستخدام التكنولوجيا
يف ح�ص�ص الرتبية الفنية عن ذي قبل .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن عدم توفر عدد كاف من
م�صادر التكنولوجيا ،وعدم توفري برامج تدريبية جيدة ملعلمي الرتبية الفنية يف جمال ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم يعدان عقبتني رئي�ستني �أمام معلمي الرتبية الفنية ال�ستخدام التقنية
والتكنولوجيا يف ح�ص�ص الرتبية الفنية يف مدار�س التعليم العام.
و�أجرى روالند ) (Roland, 2007درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل معرفة
واقع ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت ،وبقية �أنواع التكنولوجيا الرقمية يف
املدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،وكذلك ا�ستخدامهم لها يف املنزل .مت ا�ستخدام ا�ستبانة ك�أداة
جلمع املعلومات وطبقت على عينة مكونة من ( )225معلما .وقد �أظهرت النتائج �أن من بني
العوائق التي حالت دون ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت يف املراحل االبتدائية
واملتو�سطة ،هي :عدم توافر الدعم التقني ،والقلق من ت�صفح الطالب ملواقع غري مرغوب فيها،
وقلة عدد �أجهزة احلا�سب املت�صلة ب�شبكة الإنرتنت ،والذي كان العائق الأهم من بني العوائق.
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م�شكلة الدرا�سة

تعد �أداة بالغة الأهمية لتعلم الفن،
ي�ؤكد هيكمان )� (Hickman, 2004أن �شبكة الإنرتنت ّ
ولهذا حذر من تخلف �أق�سام الفنون العلمية باجلامعات عن اللحاق بركب التكنولوجيا �إذا مل
نب �إدخال تقنية الإنرتنت يف مناهجها وخدماتها التعليمية .ويتفق بيكر ) (Becker, 1999مع
تت ﱠ
عداها الأهم بني الكثري من تقنيات احلا�سب الآيل املتاحة
هيكمان يف �أهمية �شبكة الإنرتنت بل ّ
للطالب واملعلمني على حد �سواء ،حيث كانت يف بداياتها �أكرث التقنيات التي ا�ستخدمت يف
املدار�س الغربية .وي�ضيف بيكر ب�أن املعلمني يف البالد الغربية يعتربون تقنية الإنرتنت مفيدة لهم
بدرجة عالية ،وهذا يف�رس ا�ستخدام مئات الآالف منهم لل�شبكة ال�سيما معلمي الرتبية الفنية.
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وبعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،الحظ الباحث تنوع تلك الدرا�سات من حيث
طبق بع�ضها يف دول غربية كالواليات املتحدة الأمريكية وا�سرتاليا و البع�ض
التطبيق� ،إذ ّ
الآخر يف دولة عربية هي اململكة العربية ال�سعودية .ورغم �أن الدرا�سات التي طبقت يف
الغرب قد �أجريت على عينة �شبيهة بعينة الدرا�سة احلالية يف ذلك الوقت �إال �أن الدرا�سات
العربية مل تكن كذلك ،و�إمنا طبقت على عينة من �أع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعات �سعودية
كدرا�سة (الوهيبي و�آخرين) والأخرى طبقت على عينة من معلمات غري متخ�ص�صات يف
الرتبية الفنية يف مدار�س باملنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية .وعلى الرغم من ذلك
ال�شبه واالختالف يف عينة الدرا�سة بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية� ،إال �أنه ميكن
القول �إنّ جميع الدرا�سات ال�سابقة قد تناولت مو�ضوعاﹰ مهماﹰ ومعا�رصاﹰ كعوائق ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية وهو ما هدفت �إليه الدرا�سة احلالية .وتبقى درا�سة روالند
الدرا�سة الوحيدة التي �أجريت على معلمي الرتبية الفنية يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة،
�إال �أنها �أجريت يف دولة غربية هي الواليات املتحدة الأمريكية يف حني �أن الدرا�سة احلالية
تعنى مبعلمي الرتبية الفنية يف مدار�س اململكة العربية ال�سعودية التي تختلف اختالفا جذريا
يف العادات والتقاليد والثقافة والدين عن الواليات املتحدة الأمريكية.
ومع ذلك ،وبعد ا�ستعرا�ض الباحث لأدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ،الحظ الباحث
�أن “عملية �إدخال �شبكة الإنرتنت �إىل املدار�س يف بع�ض الدول العربية ما زال بعيد املنال،
مما يو�سع الفجوة املعرفية عن بقية العامل” (عبيد )2006 ،ال �سيما يف جمال الرتبية الفنية.
وهنا يت�ساءل الباحث عن العوائق التي حالت وما زالت حتوول دون �إدخال �شبكة الإنرتنت
�إىل املدار�س ،و ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية لها يف مدار�س املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة
احلكومية �أو الأهلية باملدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية.
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ومن املالحظ ندرة الإح�صاءات  -يف حدود علم الباحث  -التي تبني مدى ا�ستخدام
الطالب واملعلمني ل�شبكة الإنرتنت ون�سب ا�ستخدامهم لها .ومما �سبق ،ومن خالل ا�ستعرا�ض
ما تو�صلت �إليه درا�سة روالند وما �أ�شارت �إليه الإح�صاءات �أعاله ،وما تو�صلت �إليه الدرا�سة
التي �أجرتها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يت�ضح جليا للباحث �ض�آلة ن�سبة م�ستخدمي
�شبكة الإنرتنت يف اململكة العربية ال�سعودية مقارنة با�ستخدام �شعوب العامل الغربي لها ال�سيما
يف الأغرا�ض التعليمية .كما يت�ضح جليا غياب الدرا�سات والبحوث العلمية ،والإح�صاءات
 يف حدود علم الباحث  -التي �أجريت حول عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكةالإنرتنت يف مدار�س املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وميكن
حتديد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما عوائق ا�ستخدام معلمي
الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،احلكومية منها والأهلية
باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�سعودية؟.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
 .1التعرف �إىل عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية �شبكة الإنرتنت يف املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة يف املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية.
 .2التعرف �إىل الفروق يف م�ستوى عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت تبعاً
لبع�ض املتغريات.

�أ�سئلة الدرا�سة

 .1هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات امل�ستجيبني ،وبني املتغريات الآتية:
اخلربة يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،واخلربة يف ت�صفح �شبكة الإنرتنت ،والرغبة يف ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ،و�أهمية التطبيقات التكنولوجية يف الف�صل الدرا�سي،
و�أهمية ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ،وا�ستعداد املعلم ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت
كم�صدر للتعلم يف الرتبية الفنية؟.
 .2ما العقبة الأهم التي حتول دون توفري خدمة �شبكة الإنرتنت يف الف�صل؟.
 .3ما عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة
احلكومية والأهلية باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�سعودية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهمية الدرا�سة

حمددات الدرا�سة

تقت�رص هذه الدرا�سة فقط على معلمي الرتبية الفنية يف مدار�س املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة الأهلية و احلكومية التي تقع جميعها �ضمن حدود املدينة املنورة حيث يعمل
الباحث .ولهذا قام الباحث با�ستبعاد جميع املدار�س التي تقع خارج حدود املدينة املنورة.
كما تقت�رص الدرا�سة احلالية فقط على حتديد العوائق التي تقف �أمام �إدخال �شبكة الإنرتنت يف
جمال الرتبية الفنية يف املدار�س ،ولهذا ف�إن الدرا�سة احلالية ال ﹸتعنى بو�ضع حلول لتفادى تلك
العوائق .كما �أن درا�سة ت�أثري ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف حت�صيل الطالب� ،أو يف �سري العملية
التعليمية داخل ف�صول الرتبية الفنية هو خارج نطاق الدرا�سة احلالية.

م�صطلحات الدرا�سة

فيما يلي تعريف ب�أهم امل�صطلحات الأكرث ا�ستخداما يف الدرا�سة احلالية:
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ت�أتي �أهمية الدرا�سة احلالية من عدة جوانب ،منها:
 .1ندرة الدرا�سات والبحوث العلمية العربية التي �أجريت حول تطبيقات تكنولوجيا �شبكة
الإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية وذلك يف حدود علم الباحث.
� .2إن تطويع تقنية �شبكة الإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية مل ي�شهد �أي تطور يذكر �سواء يف
مناهجه �أو طرق تدري�سه منذ زمن بعيد يف املدار�س احلكومية والأهلية باململكة العربية
ال�سعودية .ولهذا ف�إن الدرا�سية احلالية ت�أتي تلبية لالحتياج ال�رضوري وامللح لتطوير ومواكبة
الع�رص احلديث يف مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية ،والتي حتتم على الطالب واملدر�س
االحتكاك املبا�رش بتطبيقات �شبكة الإنرتنت ،وا�ستخدام املواد التعليمية من خاللها ،والتدريب
عليها ،والتفاعل معها ،مما يتيح للمعلمني تطوير قدراتهم الذاتية يف جمال الرتبية الفنية ،ويتيح
للطالب فهم املادة العلمية ب�شكل وا�ضح و�رسيع ،والتفاعل ب�شكل �إيجابي مع تقنيات الع�رص
التعليمية.
� .3إن �إجراء درا�سة تتناول وجهاﹰ مهماﹰ من �أوجه تكنولوجيا تقنية املعلومات كالدرا�سة
احلالية ،من �ش�أنه الإ�سهام يف الق�ضاء على �أمية املعلومات ،وذلك عن طريق حماولة �إقناع
م�س�ؤويل �إدارة الرتبية والتعليم ب�أهمية تطوير وتنمية مهارات معلمي الرتبية الفنية التعليمية و
تدريب الن�شء على ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت منذ ال�صغر يف التعليم ،ويف جمال الرتبية الفنية
على وجه اخل�صو�ص.
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�شبكة الإنرتنت :عرفها ليفني و �آخرون ) (Levine, Young, Baroudi, 2010ب�أنها
“�أكرب �شبكة للحا�سب الآيل يف العامل” (�ص  .)9وهي عبارة عن �شبكة معلومات عاملية
ترتبط مبجموعة كبرية من �شبكات احلا�سب الآيل على اختالف �أنواعها و�أحجامها ويتم من
خاللها تبادل معلومات �ضخمة جدا خالل ماليني الأجزاء من الثانية (عارف وال�رسيحي،
 ،2007عمر ،2003 ،عزوز .)2007 ،وقال عنها هيكمان (� )Hickman, 2004إنها
�شبكة بد�أت كم�رشوع مبادرة من قبل اجلي�ش الأمريكي خالل احلرب الباردة وذلك ا�ستعداداﹰ
ال�ستخدامها كو�سيلة لربط �أجهزة حا�سب الوحدات الع�سكرية ،ومن ثم ربط �أجهزة الأفراد
يف حال ن�شوب حرب نووية .وكان الغر�ض من ذلك الربط هو “ت�أمني املعلومات الع�سكرية
للواليات املتحدة الأمريكية ...ثم تطورت يف ال�سبعينات والثمانينات بعد اهتمام دول العامل
املتقدمة بهذه التقنية يف املجاالت التجارية ،وال�سيا�سية ،وال�صناعية ،والثقافية ،وال�سياحية،
وغريها” (ال�رشهان.)2002 ،
عوائق :لغويا“ ،جاء يف ل�سان العرب البن منظور(د .ت) حتت مادة عوق :رجل َع ْ
وق :ال
وع ْوقا� :رصفه وحب�سه ،ومنه التعويق
خري عنده ،واجلمع �أَ ْعواق .وعاقَه عن ال�شيء ،يعوقه َ
واالعتياق ،وذلك �إذا �أراد �أمرًا ف�رصفه عنه �صارف” (يف ال�شمري .)2007 ،وعوائق،
جمع عائق ،ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة ،جمموعة العوائق �أو احلواجز �أو ال�صعوبات �أو
امل�صاعب �أو امل�شاكل الفكرية واملادية والفنية والإدارية والإ�رشافية وغريها التي حتول دون
ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية داخل ف�صول الرتبية الفنية
يف مدار�س املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة.
الرتبية الفنية :يعرفها غراب ( )1995ب�أنها “عملية ت�شكيل ال�سلوك الإن�ساين عن طريق
الفن”.

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

ا�ستخدم الباحث املنهج العلمي من خالل الدرا�سة الو�صفية امل�سحية التي مكنته من
الوقوف على عوائق ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية ،وهي درا�سة كمية -
كيفية.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من ( )154من معلمي الرتبية الفنية مبدار�س ابتدائية ،ومتو�سطة،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أداة الدرا�سة

قام الباحث با�ستخدام اال�ستبانة واملقابلة ال�شخ�صية ك�أدوات جلمع املعلومات .ومت ا�ستخدام
ا�ستبانة م�أخوذة من درا�سة �سابقة �أجريت عام ( )2007لروالند ) (Rolandهدفت �إىل معرفة
كيفية ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية �شبكة الإنرتنت يف املنزل ،واملدر�سة ،ثم ترجمت �إىل اللغة
العربية بوا�سطة م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف الرتجمة .بعد ذلك قام الباحث بحذف بع�ض العبارات
التي ال تتنا�سب مع الدرا�سة احلالية ،و�إجراء بع�ض التعديالت على عبارات �أخرى؛ لتت�ضمن
جزئني رئي�سني .اجلزء الأول ت�ضمن معلومات دميوغرافية عن امل�ستجيب كالعمر ،واخللفية
التعليمية ،و�سنوات اخلربة يف العمل ،ومكان العمل .واجلزء الثاين ت�ضمن معلومات عن
الو�ضع الراهن لتجهيزات �شبكة الإنرتنت باملدر�سة ،والف�صل ،واخللفية املهارية للم�ستجيب
يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل و�شبكة الإنرتنت؛ وعن ر�أي امل�ستجيب جتاه ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت يف الرتبية الفنية .كما يحتوي اجلزء الثاين على �س�ؤالني حول العقبات ،والعقبة الأهم
التي حالت دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية .ولقد مت اتباع �أ�سلوب االختيار
من متعدد يف الإجابة عن جميع �أ�سئلة اال�ستبانة� .أما بالن�سبة للأ�سئلة التي ا�ستخدمت يف
املقابالت ال�شخ�صية ،فقد روعي �أن تكون �أ�سئلة غري مبا�رشة �إذ قام الباحث ب�إعدادها م�سبقاﹰ
مراعياﹰ �شموليتها ملو�ضوع الدرا�سة.

�صدق �أداة التحليل

لإجراء اختبار �صدق لال�ستبانة ،قام الباحث بعر�ض اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على
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حكومية ،و�أهلية داخل املدينة املنورة حيث يعمل الباحث .ومت اختيار ( )96مدر�سة منها
ع�شوائيا كعينة لتطبيق ا�ستبانة الدرا�سة عليها .وهي متثل ( )%56من جمتمع الدرا�سة البالغ ()154
معلماﹰ .ولقد جاءت العينة موزعة على النحو التايل )1( :عدد ( )44معلم تربية فنية مبدار�س
حكومية ابتدائية )2( .ثمانية معلمني للرتبية الفنية مبدار�س �أهلية ابتدائية )3( .عدد ()30
معلم تربية فنية مبدار�س حكومية متو�سطة )4( .عدد ثمانية معلمني للرتبية الفنية مبدار�س �أهلية
متو�سطة .وللح�صول على املزيد من املعلومات قام الباحث �أي�ضا ب�إجراء مقابالت �شخ�صية مع
ثمانية معلمني للرتبية الفنية؛ وم�رشف تربية فنية واحد بالإدارة العامة للرتبية والتعليم؛ ووكيل
واحد لإحدى املدار�س املتو�سطة ،لي�صبح جمموع من مت عمل مقابالت �شخ�صية معهم)10( ،
م�ستجيبني ينتمون �إىل القطاع التعليمي باملدينة املنورة .ولقد مت اختيارهم جميعا بطريقة عمدية
نظر ﹰا العتذار الكثري ممن وقع عليهم االختيار الع�شوائي عن �إجراء املقابلة ال�شخ�صية معهم.
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جمموعة من املحكمني وعددهم �أربعة وع�رشون حمكما على النحو التايل� :أربعة حمكمني
يف تخ�ص�ص احلا�سب الآيل �أما باقي املحكمني وعددهم ع�رشون ،فقد كانوا ممن يحملون
خربات ترتواح ما بني (� )15 – 10سنة يف �سلك التدري�س مبنطقة املدينة املنورة ،منهم
�سبعة ع�رش مدر�ساﹰ للرتبية الفنية مبدار�س حكومية متو�سطة ،و ابتدائية ،وم�رشف تربية فنية
ب�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة ،و م�رشفان يف تقنيات التعليم مبركز التدريب
الرتبوي ،وتقنيات التعليم بالهيئة امللكية مبدينة ينبع ال�صناعية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت عر�ض
اال�ستبانة على خم�سة حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة طيبة يف تخ�ص�صات مناهج
وطرق تدري�س الرتبية الفنية والرتبية الفنية .ثم قام الباحث بعد ذلك بحذف ،و�إ�ضافة بع�ض
العبارات ،و�إجراء بع�ض التعديالت على اال�ستبانة وفقا مللحوظات وتوجيهات املحكمني؛
لتخرج اال�ستبانة بعدها يف �صورتها املعدلة.

ثبات �أداة التحليل

بعد جمع املعلومات من امل�ستجيبني يف العينة اال�ستطالعية ،مت �إدخالها يف برنامج احلزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية املدعومة باحلا�سب الآيل Statistical Package for the
 ،(SPSS) Social Sciencesوذلك لإجراء اختبار ثبات لال�ستبانة ،حيث مت ح�ساب معامل
كرونباخ �ألفا وكانت قيمته ( ،)0‚941 = αوهي قيمة عالية يطمئن لها الباحث .وبذلك
�أ�صبحت اال�ستبانة بعد �إجراء اختبارات ال�صدق والثبات جاهزة للتطبيق يف �صورتها النهائية.

متغريات الدرا�سة

تكونت الدرا�سة من املتغريات الآتية:
 .1املتغريات امل�ستقلة :وعددها �أربعة متغريات ،تتمثل يف:
متغري العمر ،ومتغري ال�شهادة العلمية ،ومتغري �سنوات اخلربة ،ومتغري مكان العمل.
 .2املتغريات التابعة :وتتمثل يف:
 متغري تقدير معلمي الرتبية الفنية ومديري املدار�س للو�ضع الراهن ،ولتجهيزات �شبكةالإنرتنت باملدر�سة والف�صل ،واخللفية املهارية للم�ستجيب يف جمال ا�ستخدام احلا�سب الآيل
و�شبكة الإنرتنت ،واجتاه امل�ستجيب نحو ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية.
 متغري تقدير معلمي الرتبية الفنية ،ومديري املدار�س ،لعوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنيةل�شبكة الإنرتنت ،والعائق الأهم باملدار�س االبتدائية ،واملتو�سطة احلكومية ،والأهلية -باملدينة
املنورة  -باململكة العربية ال�سعودية.
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�إجراءات التنفيذ

الأ�ساليب الإح�صائية

قام الباحث ب�إدخال البيانات يف برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية املدعومة
باحلا�سب الآيل  ،(SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesال�ستخراج
النتائج ،ومن ثم الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة .ولتحديد الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف
حتليل املعلومات قام الباحث با�ستخدام الإح�صاء الو�صفي متمثال يف التكرارات ،والن�سب
املئوية ،وذلك للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س ،وال�س�ؤال الفرعي الثاين� .أما بالن�سبة لل�س�ؤال
الفرعي الأول ،فقد جل�أ الباحث �إىل ا�ستخدام التحليل التبايني الأحادي One-way ANOVA
عند م�ستوى املعنوية ( .)0‚05كما قام الباحث باتباع الأ�سلوب الإح�صائي امل�سمى بـتحليل
املحتوى  ،Content Analysisوذلك لتحليل املعلومات امل�ستقاة من املقابالت ال�شخ�صية،
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قام الباحث بتطبيق اال�ستبانة يف �صورتها النهائية على عينة مكونة من ( )96معلما للرتبية
الفنية مبدار�س  -ابتدائية ومتو�سطة  -حكومية و�أهلية .وقد قام الباحث مبخاطبة مدير عام
�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة لطلب موافقته بال�سماح بتطبيق الدرا�سة على �أفراد
العينة الذين وقع عليهم االختيار �سواء كانوا ممن ينت�سبون ملدار�س حكومية �أم �أهلية .وبعد
�أخذ املوافقة اخلطية ،قام الباحث بتوزيع اال�ستبانة على امل�ستجيبني م�ستعينا يف ذلك مب�ساعد
له نظراﹰ ل�ضيق الوقت ،وتباعد امل�سافات بني املدار�س .وللت�أكد من �إر�سال اال�ستبانة �إىل جميع
امل�ستجيبني ،وعدم �إغفال � ٍّأي منهم ،مت عمل قائمة ب�أ�سماء جميع امل�ستجيبني و�أ�سماء املدار�س
احلكومية والأهلية املنت�سبني �إليها ،وذلك لو�ضع �إ�شارة منا�سبة للم�ستجيب الذي �أكمل
الإجابة عن �أ�سئلة اال�ستبانة ،ومعاودة االت�صال بامل�ستجيبني الذين مل يكملوها بعد .وبعد
�ست ا�ستبانات؛ لعدم اكتمالها،
اكتمال التوزيع وا�ستالم اال�ستبانات ،مت فرزها ،وا�ستبعاد ّ
وبذلك ي�صبح جمموع اال�ستبانات امل�ستوفاة ( )90ا�ستبانة وهي متثل ( )%94.16من جمموع
تعد ن�سبة ا�ستجابة عالية.
عينة الدرا�سة ،وبذلك ّ
�أما بالن�سبة للمقابالت ال�شخ�صية ،فقد قام الباحث بالتن�سيق مع من وقع عليهم االختيار
ووافقوا على �إجراء املقابلة معهم ،وعددهم ( )10م�ستجيبني ،من حيث الزمان ،واملكان
املنا�سبني لهم .ثم قام الباحث ب�إجراء املقابالت �شخ�صيا (وجها لوجه) مع ثمانية من معلمي
الرتبية الفنية ،و م�رشف الرتبية الفنية بالإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة� .أما
بالن�سبة للمقابلة الأخرى مع وكيل �إحدى املدار�س املتو�سطة ،فقد �أجريت معه املقابلة عن
طريق الهاتف .ولقد تراوحت املقابالت ال�شخ�صية بني ( )25-15دقيقة.
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ومن ثم تف�سري النتائج ،ومناق�شتها وفقا لأدبيات الدرا�سة ،ومقارنتها بنتائج الدرا�سات
ال�سابقة.

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على الآتي :ما عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية للإنرتنت يف املدار�س
االبتدائية واملتو�سطة؛ احلكومية والأهلية باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�سعودية؟
وبعد ا�ستعرا�ض الباحث لبع�ض عوائق ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية على
وجه العموم من خالل �أدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة� ،أتت اخلطوة التالية للإجابة على
ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة واملتعلق على وجه التحديد با�ستخدام معلمي الرتبية الفنية للإنرتنت
يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،احلكومية والأهلية  -باملدينة املنورة  -يف اململكة العربية
ال�سعودية ،من خالل التحليل الإح�صائي للمعلومات امل�ستقاة من ا�ستجابات امل�ستجيبني
لأ�سئلة اال�ستبانة ونتائج املقابالت ال�شخ�صية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س ،مت احت�ساب التكرارات ك�أ�سلوب �إح�صائي لتحليل
ا�ستجابات امل�ستجيبني لل�س�ؤال ( )14من �أ�سئلة اال�ستبانة (�إذا مل تتوافر خدمة الإنرتنت
يف الف�صل فما هي يف اعتقادك العقبات التي حالت دون توافرها؟) .وبالنظر �إىل اجلدول
( ،)3تظهر النتائج �أن �أكرث �ست عقبات حالت دون توافر خدمة الإنرتنت داخل املدار�س
وف�صول الرتبية الفنية كانت تباعاﹰ على النحو الآتي :نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة بتكرار
بلغ ( ،)47ونق�ص الدعم الفني يف املدر�سة بتكرار بلغ ( ،)37وعدم توافر �أجهزة حا�سب
�آيل يف الف�صل بتكرار بلغ  ،34واملعرفة املحدودة لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف
املنهج الدرا�سي للرتبية الفنية بتكرار بلغ ( ،)31واملعرفة املحدودة لدى الطالب عن كيفية
ا�ستخدام احلا�سب الآيل بتكرار بلغ ( ،)28و �أخريا اخلوف من املواد �أو املعلومات التي تر�سل
عرب �شبكة الإنرتنت وال تتنا�سب مع الدين الإ�سالمي والعادات والتقاليد املحافظة بتكرار بلغ
(� )28أي�ضا.
وقد يرجع �سبب ظهور عائق نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة �إىل معرفة امل�ستجيبني امل�سبقة
بارتفاع تكاليف �رشاء �أجهزة حا�سب �آيل جديدة ،و برجميات الر�سم ،والت�صميم باحلا�سب
الآيل� ،إ�ضافة �إىل ما تتطلبه تلك الأجهزة ،والربجميات من عمليات حتديث م�ستمرة للح�صول
على �آخر �إ�صداراتها يف ظل حمدودية امليزانيات املمنوحة للمدار�س .ورمبا يرجع �سبب ظهور
عائق نق�ص الدعم الفني يف املدر�سة �إىل نق�ص الدعم املايل� ،أو قد يرجع ال�سبب �إىل عدم وجود
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اجلدول رقم ()1
العقبات التي حالت دون توافر خدمة �شبكة الإنرتنت داخل الف�صل الدرا�سي
مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لعدد التكرارات
الت�سل�سل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

العبارة

نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة.
نق�ص الدعم الفني يف املدر�سة.
عدم توافر �أجهزة حا�سب �آيل يف الف�صل.
املعرفة املحدودة لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف املنهج الدرا�سي للرتبية .الفنية
املعرفة املحدودة لدى الطالب عن كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل.
اخلوف من املواد �أو املعلومات التي تر�سل عرب الإنرتنت وال تتنا�سب مع الدين الإ�سالمي
والعادات والتقاليد املحافظة.
عدم توافر دورات تدريبية للمدر�سني يف جمال ا�ستخدام الإنرتنت.
الوقت املخ�ص�ص ال�ستخدام الإنرتنت غري كاف.
عدم توافر معمل للحا�سب الآيل.
بطء االت�صال بالإنرتنت.
�ضعف الت�شجيع من قبل �إدارة املدر�سة.
عدد طالب الف�صل كبري جدا.
عدم توافر �أجهزة وبرامج احلماية باملدر�سة.
توجد �أجهزة حا�سب يف الف�صل ولكن الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت غري كافية.
يوجد معمل حا�سب �آيل ولكن الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت غري كافية.
الربامج امل�ستخدمة يف �أجهزة احلا�سب الآيل قدمية.
الربامج امل�ستخدمة يف �أجهزة احلا�سب الآيل يف املعمل قدمية.
�سيا�سات املدر�سة املت�شددة فيما يتعلق با�ستخدام الإنرتنت.
�أجهزة احلا�سب املتوافرة بالف�صل قدمية.
�أجهزة احلا�سب املتوافرة باملعمل قدمية.

التكرار
47
37
34
31
28
28
24
21
18
17
17
17
15
12
12
9
9
8
6
6

و�أما بالن�سبة �إىل عائق املعرفة املحدودة لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف املنهج
الدرا�سي للرتبية الفنية ،فرمبا ظهر نتيجة عدم توفر خرباء يف جمال مناهج وطرق تدري�س الرتبية
الفنية ب�إدارات الرتبية والتعليم ي�ستطيعون بدورهم ربط وتطويع تقنية الإنرتنت يف داخل
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فنيني متخ�ص�صني يف جمال احلا�سب الآيل� ،أو �أن الفنيني املوجودين على ر�أ�س العمل حمدودو
العدد ال ي�ستطيعون تقدمي الدعم الفني املطلوب يف الوقت املنا�سب� ،أو �أنهم رمبا ال يحملون
خربة فنية� ،أو خلفية تعليمية كافية ت�ؤهلهم لتقدمي الدعم الفني املطلوب يف املدار�س .وقد
يعود ال�سبب �أي�ضا �إىل عدم جتديد عقود �صيانة لأجهزة احلا�سب الآيل املتوافرة يف املدار�س.
�أما ظهور عائق عدم توافر �أجهزة حا�سب �آيل يف الف�صل ،فقد ي�أتي كنتيجة طبيعية لعائق نق�ص
الدعم املايل.
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منهج الرتبية الفنية� ،أو رمبا يرجع ال�سبب �إىل عدم تقدمي دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الفنية
لتدريبهم على كيفية دمج تقنية الإنرتنت يف منهج الرتبية الفنية الدرا�سي� .أما عائق املعرفة
املحدودة لدى الطالب عن كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،فرمبا ظهر كنتيجة طبيعية لعائق
املعرفة املحدودة لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف املنهج الدرا�سي للرتبية الفنية ،ففاقد
ال�شيء ال يعطيه .ومبعنى �آخر� ،إذا كان املعلم ال ميلك املعرفة الكافية بكيفية تدري�س ،وربط
تقنية الإنرتنت مبنهج الرتبية الفنية ،ف�إن ذلك �سينعك�س على طالبه الذين لن يكون مبقدورهم
تعلم كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف الرتبية الفنية� .أما بالن�سبة لظهور عائق اخلوف من املواد
�أو املعلومات التي تر�سل عرب �شبكة الإنرتنت ،وال تتنا�سب مع الدين الإ�سالمي ،والعادات،
والتقاليد املحافظة ،فرمبا يرجع �سببه �إىل قلة معرفة امل�ستجيبني باال�ستخدامات املتعددة ب�شبكة
الإنرتنت� ،أو رمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل التهرب من حتمل امل�سئولية خوفاﹰ من امل�ساءلة،
وفقدان الوظيفة يف حال �إ�ساءة ا�ستخدام هذه التقنية من قبل بع�ض الطالب.
من ناحية �أخرى ،كان �أقل العوائق تكراراﹰ من ن�صيب قدم �أجهزة احلا�سب املتوافرة يف
الف�صل واملعمل .حيث �أعطى امل�ستجيبون عبارتي (�أجهزة احلا�سب املتوافرة يف الف�صل قدمية،
و�أجهزة احلا�سب املتوافرة يف املعمل قدمية) تكرارا بلغ �ستة تكرارات لكل منهما على التوايل
(انظر اجلدول  ،)4ورمبا يرجع �سبب ذلك �إىل �إميان امل�ستجيبني العميق ب�أن قدم الأجهزة
يعود يف الأ�صل �إىل نق�ص الدعم املايل والفني .ولقد توافقت النتائج امل�ستقاة من املقابالت
ال�شخ�صية مع هذه النتائج التي متثلت يف قلة �أجهزة احلا�سب املتوافرة يف املدار�س وعدم
ربطها ب�شبكة الإنرتنت �إ�ضافة �إىل عدم منا�سبة م�ساحة املكان املخ�ص�ص لها مع عدد املعلمني
والطالب الكبري باملدر�سة .ولقد جاءت نتائج ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة متوافقة مع نتائج
ٍّ
كل من( :عبيد2006 ،؛ الفنتوخ وال�سلطان1998 ،؛ الرمي2008 ،؛ احلازمي2004 ،؛
.)Al-Wehaibi, et al., 2008; Wood, 2004; Prensky, 2007
من ناحية �أخرى ،وجد الباحث �أنه رمبا كانت املعتقدات التي يحملها معلمي الرتبية الفنية
نحو ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية ،مثلت عائقا �آخر حال دون ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف هذا املجال .ما ي�ؤكد هذا اال�ستنتاج هو ا�ستجابات امل�ستجيبني لأ�سئلة
اال�ستبانة ( ،)13 ،12 ،10،11حيث اعتقد ما يقارب ن�صف امل�ستجيبني �أن ال�ستخدام
�شبكة الإنرتنت �أهمية ودرجة متو�سطة يف جمال الرتبية الفنية .ولقد جاءت ن�سب ا�ستجاباتهم
لتلك الأ�سئلة مبينة يف اجلدول رقم (.)4
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اجلدول رقم ()2
الن�سب املئوية لآراء معلمي الرتبية الفنية نحو ا�ستخدام
التكنولوجيا و �شبكة الإنرتنت

الن�سبة
املئوية
45.6
50
44.4
50

التكرار
41
45
40
45

47.8

43

كما ات�ضح من اجلدول رقم (� ،)4أن عدد معلمي الرتبية الفنية الذين لديهم رغبة عالية يف
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية �أقل من الن�صف ،بن�سبة بلغت ( ،)%45.6ون�سبة
و�صلت �إىل ( )%50ملن يرون �أن ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية �أولوية و�أهمية
متو�سطة .ورمبا يعود �إعطاء معلمي الرتبية الفنية �أهمية متو�سطة ولي�ست مرتفعة ال�ستخدام
تقنية الإنرتنت يف الرتبية الفنية لعدة �أ�سباب ،منها:
 .1ما يحمله بع�ض معلمي الرتبية الفنية من �سلبية العالقة بني الإبداع والتقنية مما يت�سبب
يف حتا�شيهم ال�ستخدام تلك التقنية وتطويعها يف جمال الفنون الب�رصية ،وهو ما ت�ؤيده درا�سة
فيليب�س ومادي�سون ( .)2008كما ذكر كل من :لو ( ،)Lu, 2005و روز ( )Rose, 2002من
�أن بع�ض معلمي الرتبية الفنية ب�أمريكا ال يزال لديهم مقاومة نف�سية حيال ا�ستخدام احلا�سب
الآيل و�شبكة الإنرتنت لإنتاج الأعمال الفنية مما ي�شكل عائقا �أمام تبني ال�شبكة وتطويعها يف
العملية التعليمية داخل ف�صول الرتبية الفنية.
 .2ما ذكره كل من الفنتوخ وال�سلطان ( )1998من �أن بع�ض العقبات التي حالت دون
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية يف مدار�س بع�ض الدول مثل �سنغافورة وكوريا
اجلنوبية وكندا يرجع لعائق املعتقدات ال�سلبية للمعلمني �إذ يرى البع�ض �أن الطالب قد ال
ي�ستطيع التعبري عما يف نف�سه با�ستخدام احلا�سوب مما قد ي�سبب له �إحباطاﹰ.
 .3ما ذكره فالته ( ،)1995عن بع�ض �أوجه ممانعة بع�ض معلمي الرتبية الفنية ال�ستخدام تقنية
الإنرتنت التي متثلت يف التم�سك بالأ�ساليب التعليمية القدمية �أو ال�سائدة و كذلك ال�شعور
بعدم االهتمام وعدم املباالة نحو التغيريات اجلديدة.
�إال �أن بع�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة تعار�ضت مع هذا التوجه كنتائج درا�سة واجن (Wang,
) 2002التي �أ�سفرت عن وجود اجتاهات �إيجابية عند �أربعة من معلمي الرتبية الفنية ب�أمريكا
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املعتقد
ال�س�ؤال ورقمه
رغبة عالية
 .9ما مدى رغبتك يف ا�ستخدام الإنرتنت يف الرتبية الفنية؟
يف
عامة
 .10ما هي درجة �أهمية التطبيقات التكنولوجية ب�صفة
ذات �أولوية متو�سطة
الرتبية الفنية؟
�أهمية متو�سطة
 .11ما هي يف اعتقادك �أهمية ا�ستخدام الإنرتنت يف الرتبية الفنية؟
الفنية
 .12كيف ترى درجة ا�ستعدادك ال�ستخدام الإنرتنت يف الرتبية
درجة متو�سطة
كم�صدر للتعلم؟
الرتبية
يف
إنرتنت
ل
ا
ال�ستخدام
طالبك
ا�ستعداد
درجة
 .13كيف ترى
درجة متو�سطة
الفنية؟
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جتاه ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية .وقد يرجع هذا التعار�ض �إىل اختالف عينة
تلك الدرا�سة مع نتائج الدرا�سة احلالية حيث اقت�رصت درا�سة واجن على �أربعة معلمني فقط
على �سبيل املثال مما ال يعني تعميم نتائج تلك الدرا�سة على جميع معلمي الرتبية الفنية ب�أمريكا
�إ�ضافة �إىل االختالف يف مكان وزمان تطبيق درا�سة واجن والدرا�سة احلالية.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على الآتي :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات امل�ستجيبني
وبني املتغريات الآتية :اخلربة يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،واخلربة يف ت�صفح �شبكة الإنرتنت،
والرغبة يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ،و�أهمية التطبيقات التكنولوجية
يف الف�صل الدرا�سي ،و�أهمية ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ،وا�ستعداد املعلم
ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت كم�صدر للتعلم يف الرتبية الفنية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث بح�ساب التحليل التبايني الأحادي )One-way
 (ANOVAعند م�ستوى املعنوية ( )0.05للمتغريات ال�ستة ال�سابقة .وبالنظر �إىل اجلدول
رقم ( ،)5يتبني �أن النتائج قد �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للمتغريات
ال�ستة وذلك عند م�ستوى املعنوية (.)0.05

اجلدول رقم ()3
قيم دالالت الفروق الإح�صائية بني املعوقات وبع�ض املتغريات كاخلربة
يف ا�ستخدام احلا�سب و�شبكة الإنرتنت
اخلربة يف ا�ستخدام
الكمبيوتر
اخلربة يف ت�صفح
الإنرتنت
الرغبة يف ا�ستخدام
الإنرتنت يف الرتبية
الفنية
�أهمية التطبيقات
التكنولوجية يف الف�صل
الدرا�سي

بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي
بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي
بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي
بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي

جمموع
املربعات
2.460
37.640
40.100
3.190
33.266
36‚456
4.464
50.025
54.489
4.588
49.200
53.788

درجة
احلرية
5
84
89
5
84
89
5
84
89
5
84
89

متو�سط
املربعات
0.492
0.448

قيمة ف
املح�سوبة
1.098

الداللة
الإح�صائية
0.368

0.638
0.369

1.611

0.166

0.893
0.596

1.499

0.199

0.918
0.586

1.567

0.178
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تابع اجلدول رقم ()3

ا�ستعداد املعلم
ال�ستخدام الإنرتنت
كم�صدر للتعلم يف
الرتبية الفنية

متو�سط
املربعات
0.791
0.530

قيمة ف
املح�سوبة
1.492

الداللة
الإح�صائية
0.201

0.712
0.575

1.238

0.299

فقد ظهر م�ستوى الداللة للمتغريات ال�ستة كما يلي :اخلربة يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل
(= ،)ρ 0.386واخلربة يف ت�صفح �شبكة الإنرتنت ( ،)ρ =0.166وهذه النتائج جاءت
متوافقة مع نتائج درا�سة (فيليب�س ومادي�سون) ( ،)Phelps & Maddison, 2008وخمتلفة مع
نتائج درا�سة الوهيبي و�آخرين(Al-Wehaibi et al., 2008) 2008 ،؛ والرغبة يف ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ( ،)ρ =0.199و�أهمية التطبيقات التكنولوجية يف الف�صل
الدرا�سي ( ،)ρ =0.178و�أهمية ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية (،)ρ = 0.201
وا�ستعداد املعلم ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت كم�صدر للتعلم يف الرتبية الفنية ()ρ = 0.299
على التوايل.
وي�أتي عدم ظهور فروق ذات داللة �إح�صائية للمتغريات ال�ستة وذلك عند م�ستوى املعنوية
( )0.05للداللة على توافق ا�ستجابات امل�ستجيبني حول العوائق – املذكورة �آنفا  -والتي
حالت دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية ،وذلك على الرغم من اختالف
املتغريات ال�ستة بني امل�ستجيبني .ورمبا يرجع ذلك التوافق �إىل ت�شابه الظروف املالية والتعليمية
والإدارية والإ�رشافية املتبعة يف املدار�س احلكومية والأهلية التي يتبع لها �أولئك امل�ستجيبون.
ويف هذا ال�صدد� ،أكد فالته ( )1995على �أن طبيعة النظم التعليمية يف بع�ض الأحيان ،مثل:
�أ�ساليب التعليم املرتبطة ب�أطر و�أنظمة توجب على املعلمني والهيئات التعليمية االلتزام بها.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على الآتي :ما العقبة الأهم التي حتول دون توفري خدمة �شبكة الإنرتنت
يف الف�صل؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم الباحث الن�سب املئوية يف حتليل ا�ستجابات امل�ستجيبني
لل�س�ؤال  15من �أ�سئلة اال�ستبانة .وبالنظر �إىل اجلدول ( )6تظهر النتائج �أن نق�ص الدعم الفني
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�أهمية ا�ستخدام
الإنرتنت يف الرتبية
الفنية

بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي
بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي

جمموع
املربعات
3.955
44.534
48.489
3.558
48.265
51.823

درجة
احلرية
5
84
89
5
84
89
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كان العائق الأهم من بني العوائق الع�رشين بن�سبة بلغت ( ،)%15.6وتكرار بلغ ( .)14يلي
تلك العقبة (نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة) بن�سبة بلغت ( ،)%13.3وتكرار بلغ (.)12
وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة داكت�ش ) (Dakich et al., 2008ومع بع�ض
نتائج درا�سة الوهيبي و�آخرين ( ،)Al-Wehaibi et al., 2008التي �أظهرت �أن �أكرث العوائق
�شيوعا بني �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية تكمن يف ظهور العديد من م�شاكل
االت�صال (كبطء االت�صال وانقطاعه) على الرغم من اختالف عينة الدرا�ستني .وباحت�ساب
التحليل التبايني الأحادي  One-way ANOVAعند م�ستوى املعنوية ( )0.05ال�ستجابات
امل�ستجيبني ل�س�ؤال العقبة الأهم� ،أثبتت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
ا�ستجابات معلمي املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة ( ،)ρ = 0.372ويعني ذلك توافق
ا�ستجابات امل�ستجيبني يف حتديدهم للعقبة الأهم.

اجلدول رقم ()4
الن�سب املئوية والتكرارات جلميع العوائق والعائق الأهم
نق�ص الدعم الفني.
نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة.
املعرفة املحدودة للطالب.
املعرفة املحدودة للمدر�سني.
اخلوف من املواد.
�ضعف الت�شجيع من قبل �إدارة املدر�سة.
عدم توافر برامج احلماية.
بطء االت�صال.
عدم توافر �أجهزة حا�سب بالف�صل.
عدم كفاية عدد الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت داخل الف�صل.
�أجهزة قدمية بالف�صل.
�أجهزة بها برامج قدمية بالف�صل.
عدم توافر معمل للحا�سب الآيل.
عدم كفاية الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت باملعمل.
�أجهزة املعمل بها برامج قدمية.
الوقت املخ�ص�ص للإنرتنت غري كاف.
عدد طالب الف�صل كبري.
عدم توافر دورات تدريبية.
�أخرى.
قيم مفقودة.
الكلي

التكرار
14
12
10
6
4
1
1
1
8
2
1
2
5
3
3
4
3
5
1
4
90

الن�سبة املئوية
15.6
13.3
11.3
6.7
4.4
1.1
1.1
1.1
8.9
2.2
1.1
2.2
5.6
3.3
3.3
4.4
3.3
5.6
1.1
4.4
100.0
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من ناحية �أخرى ،ظهر للباحث �أن الأفراد الذين مت �إجراء مقابالت �شخ�صية معهم قد
�أجمعوا على �أن العقبة الأهم التي تقف حائال دون ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة
الإنرتنت يف ف�صولهم الدرا�سية هي املعتقدات ال�سلبية التي يحملها مديرو املدار�س عن هذه
التقنية .حيث ذكروا �أن الكثري من �أولئك املديرين يعتقدون �أن �شبكة الإنرتنت هي نوع من
�أنواع الغزو الفكرى الغربي و�أنها حتتوى على الكثري من املواقع الهدامة التي ال تتفق مع
ثم فهم يعتربونها معول هدم للدين
ال�رشيعة الإ�سالمية ،وعادات وتقاليد البلد املحافظة ،ومن ّ
والأخالق.
وعلى الرغم من اختالف العقبة الأهم (نق�ص الدعم الفني ويليه املايل) الناجتة من حتليل
ا�ستجابات امل�ستجيبني لال�ستبانة ،عن العقبة الأهم (املعتقدات ال�سلبية ملديري املدار�س عن
ا�ستخدام تقنية الإنرتنت) والتي ظهرت من خالل نتائج املقابالت ال�شخ�صية� ،إال �أن الباحث
اليرى يف ذلك اختالفا .بل على العك�س من ذلك ،يرى الباحث �أن العقبة الأهم الأوىل
(نق�ص الدعم الفني ويليه املايل) رمبا كانت نتيجة طبيعية للعقبة الثانية (املعتقدات ال�سلبية لدى
املديرين) .مبعنى �آخر ،نظرا العتبار �أن مدير املدر�سة هو ال�شخ�ص املخول ل�صالحيات �إن�شاء
�شبكة الإنرتنت باملدر�سة ،ف�إن املعتقدات ال�سلبية التي يحملها املديرون عن �شبكة الإنرتنت
رمبا ت�ؤثر ت�أثريا كبريا يف اتخاذهم لقرارات متنع معلمي الرتبية الفنية من ا�ستخدام ال�شبكة،
�إ�ضافة لعدم ا�ستعداد املديرين لتوفري الدعم املايل والفني الكايف ،واملكان املنا�سب ال�ستخدام
تلك التقنية .وي�ؤيد الفنتوخ وال�سلطان ( )1998هذه النتيجة ،فقد ذكروا �أن من بع�ض
العقبات التي حالت دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية يف مدار�س بع�ض
الدول مثل �سنغافورة وكوريا اجلنوبية وكندا م�ؤيدة لعائق املعتقدات ال�سلبية للمعلمني وجود
املمانعة ،وعدم تقبل التقنيات احلديثة يف جمال التعليم لدى بع�ض املعلمني ورجال التعليم.
ولقد اختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة روالند ( )Roland, 2007التي �أظهرت
�أن العقبة الأهم التي حالت دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية متثلت يف قلة عدد
�أجهزة احلا�سب املت�صلة ب�شبكة الإنرتنت ،كذلك اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج ٍّ
كل
من :كليمينت�س ،(Clements, 1985) ،التي حددت العائق الأهم يف خوف املعلمني من
�شبكة الإنرتنت كتقنية حديثة؛ ودرا�ستي (عبيد2006 ،؛  )Prensky, 2007اللتني اعتربتا
قلة الدعم املايل العائق الأهم .ورمبا يرجع �سبب هذا االختالف �إىل �إختالف مكان وزمان
تطبيق تلك الدرا�سات والدرا�سة احلالية.
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تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث �ست عقبات حالت دون توافر خدمة �شبكة الإنرتنت داخل
املدار�س وف�صول الرتبية الفنية كانت تباعاﹰ على النحو التايل :نق�ص الدعم املايل يف املدر�سة،
ونق�ص الدعم الفني يف املدر�سة ،وعدم توافر �أجهزة حا�سب �آيل يف الف�صل ،واملعرفة املحدودة
لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف املنهج الدرا�سي للرتبية الفنية ،واملعرفة املحدودة
لدى الطالب عن كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،و�أخريا اخلوف من املواد �أو املعلومات التي
تر�سل عرب �شبكة الإنرتنت التي ال تتنا�سب مع الدين الإ�سالمي والعادات والتقاليد املحافظة.
كما �أظهرت النتائج �أن ما يقارب ن�صف امل�ستجيبني يرون �أن ال�ستخدام �شبكة الإنرتنت
�أهمية ودرجة متو�سطة يف جمال الرتبية الفنية .ونظراﹰ لأن ا�ستخدام ال�شبكة ال يحمل الدرجة
العالية من الأهمية لدى املعلمني ،لذا ،رمبا كان هذا املعتقد عائقا حال دون ا�ستخدامهم
لل�شبكة يف الرتبية الفنية.
كما �أثبتت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات امل�ستجيبني
وبني املتغريات ال�ستة الآتية :اخلربة يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،واخلربة يف ت�صفح �شبكة
الإنرتنت ،والرغبة يف ا�ستخدام ال�شبكة يف الرتبية الفنية ،و�أهمية التطبيقات التكنولوجية
يف الف�صل الدرا�سي ،و�أهمية ا�ستخدام ال�شبكة يف الرتبية الفنية ،وا�ستعداد املعلم ال�ستخدام
�شبكة الإنرتنت كم�صدر للتعلم يف الرتبية الفنية ،مما يدل على توافق ا�ستجابات امل�ستجيبني.
كما �أثبتت املعلومات التي ح�صل عليها الباحث من امل�ستجيبني من خالل �إجاباتهم عن
�أ�سئلة اال�ستبانة �أن نق�ص الدعم الفني كان العائق الأهم من بني العوائق الع�رشين التي �سئل
عنها امل�ستجيبون� .إال �أن املعتقدات ال�سلبية التي يحملها مديرو املدار�س عن �شبكة الإنرتنت
يف كونها حتمل العديد من املواقع الهدامة للدين والأخالق الإ�سالمية كانت العائق الأهم
دون ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�شبكة الإنرتنت ،وذلك من وجهة نظر امل�ستجيبني الذين
�أجريت معهم املقابالت ال�شخ�صية.

التو�صيات

مما �سبق ،وبناء على ما تو�صلت �إليه نتائج الدرا�سة احلالية ،ويف �ضوء �أدبيات الدرا�سة
والدرا�سات ال�سابقة ،يو�صي الباحث بالآتي:
� .1رضورة عمل درا�سات علمية ميدانية للوقوف على الو�ضع الراهن لعوائق ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت يف الرتبية الفنية يف املدار�س احلكومية والأهلية ،وحتديد احتياجات كل مدر�سة
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من املدار�س احلكومية والأهلية من معامل و�أجهزة حا�سب الآيل والربجميات ذات العالقة
بالر�سم والت�صميم ،ومن ثم و�ضع ت�صور مقرتح للميزانية املطلوبة لإن�شاء مثل تلك املعامل،
والأجهزة ،والربجميات ،ورفعها �إىل �أ�صحاب القرار ب�إدارات الرتبية والتعليم؛ العتمادها يف
امليزانيات القادمة.
 .2عمل درا�سات مماثلة؛ لتحديد عوائق ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الرتبية الفنية لذوي
االحتياجات اخلا�صة.
 .3عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الفنية؛ لتدريبهم على كيفية دمج وربط تقنية الإنرتنت
يف منهج الرتبية الفنية وطرق تدري�سها ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
املتخ�ص�صني باجلامعات ال�سعودية.
 .4عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س احلكومية والأهلية مبختلف مراحلها ،وكذلك
م�سئويل �إدارات الرتبية؛ والتعليم للتعريف بتقنية الإنرتنت ،واملجاالت املختلفة التي ميكن
اال�ستفادة منها يف جمال الرتبية الفنية واملجاالت الأخرى.
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مركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�صول
كلية العلوم الرتبوية – جامعة �آل البيت
امللخ�ص
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة تعرف نوع مركز ال�ضبط (الداخلي – اخلارجي) وم�ستوى الذكاء
االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت .كما �سعت
الدرا�سة �إىل تعرف العالقة االرتباطية بني املتغريين ومدى ت�أثري مركز ال�ضبط يف الذكاء
االنفعايل .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )79مفحو�صا من طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة
�آل البيت .وا�ستخدم مقيا�سي روتر لل�ضبط الداخلي –اخلارجي ،ومقيا�س عثمان ورزق
للذكاء االنفعايل جلمع البيانات .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن طلبة الدرا�سات العليا من ذوي
مركز ال�ضبط اخلارجي ،كما �أنهم ميتلكون م�ستوى مرتفعا من الذكاء االنفعايل .كذلك �أ�شارت
النتائج �إىل �أنه ال يوجد ارتباط بني مركز ال�ضبط (الداخلي  -اخلارجي) ،ودرجة الذكاء
االنفعايل و�أبعاده .كما �أ�شارت النتائج كذلك �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
مركز ال�ضبط تعزى ملتغري الذكاء االنفعايل.
الكلمات املفتاحية :مركز ال�ضبط ،الذكاء االنفعايل.
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Locus of control, and its relationship to emotional intelligence
among graduate students in the Faculty of Educational
Sciences at Al al - Bayt University
Dr. Jamal A. Abuzaitoun
Faculty of Educational Sciences
Al - albayt University

Abstract
The purpose of this study was to identify the type of and relationship between locus of control and the level of emotional intelligence among graduate
students in the Faculty of Educational Sciences at Al albayt University. The
sample of the study consisted of (79) graduate students. Locus of Control
Scale and Emotional Intelligence Scale were used. The results indicated that
the graduate students have external Locus of control. In addition, the results
revealed that the students enjoyed high level of emotional intelligence. However, the correlational analysis suggested no correlation between locus of control with emotional intelligence as well as its components. Also, it was found
that no significant statistical impact of the locus of control on the emotional
intelligence.
Key words: : locus of control, emotional intelligence.
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مركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت
د .جمال عبد اهلل �أبو زيتون
ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�صول
كلية العلوم الرتبوية – جامعة �آل البيت

املقدمة

�أ�صبحت بع�ض املفاهيم النظرية مثل مركز ال�ضبط )،(Rotter, 1954, 1966; 1975
والذكاء االنفعايل (Bar-On, 2006, Goleman, 1995; Mayer, Caruso & Salovey,
) 2000من املفاهيم النظرية التي تلقى اهتماما كبريا من قبل الباحثني يف الدرا�سات النف�سية
والرتبوية؛ لأنها ت�ؤدي دورا مميزا يف ت�صميم الربامج النف�سية والرتبوية وتطبيقها .وب�شكل
خا�ص ،يف التطبيقات الإر�شادية ،والعالجية يف جماالت ال�شخ�صية ،وال�صحة النف�سية
).(Packman et al., 2009, Levenson, 1973
وقد طورت نظرية مركز ال�ضبط ِمن ِقبل جوليان روتر ) ،(Rotter, 1954ومنذ ذلك احلني
را�سات ال�شخ�صية ،لأنها تعد من متغرياتها التي تهتم باملعتقدات
�أ�صبحت بعدا مهما يف ِد
ِ
التي يحملها الفرد بخ�صو�ص �أي العوامل التي تتحكم بالنتائج املهمة يف حياته .وقد ا�شتق
روتر ) (Rotter, 1954هذه النظرية من نظرية التعلم االجتماعي »«Social Learning
وهي النظرية التي حتاول �أن جتمع بني نظريتني خمتلفتني هما :النظرية ال�سلوكية من ناحية،
والنظريات املعرفية من الناحية الأخرى.
وميكن تعريف مركز ال�ضبط  Locus of controlب�أنه« :الدرجة التي يدرك عندها الفرد
�أن املكاف�أة �أو التدعيم يعتمد على �سلوكه هو وخ�صائ�صه ،يف مقابل الدرجة التي يدرك عندها
الفرد �أن املكاف�أة �أو التدعيم حمكومة بقـوى خارجية �،أو رمبا حتدث م�ستقلة عن �سلوكه� .أي
مبعنى �آخر �أن مركز ال�ضبط هو مدى �إدراك الفرد لوجود عالقة �سببية بني �سلوكه ،وبني ما
ينتج عن هذا ال�سلوك من مكاف�أة �أو تدعيم» ) (Rotter, 1966وبناء على ما �سبق ،ميكن القول
ب�أن مركز ال�ضبط ي�شري �إىل معتقدات ال�شخ�ص واجتاهاته حول �أ�سباب النتائج اجليدة �أَو ال�سيئة
يف حياته ،يف جماالت احلياة املختلفة مثل ال�صحة �أَو التح�صيل الأكادميي وغريها .فالأفراد
الذين لديهم �ضبط داخلي عال ٍ يعتقدون ب�أن الأحداث تكون نتيجة ل�سلوكهم و�أعمالهم
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ثم ميكن االفرتا�ض �أن مدى �إدراك �أو اعتقاد الأفراد بان لديهم �ضبطا على
اخلا�صة .ومن ّ
البيئة ي�ؤثر يف دوافعهم للإجناز �أو العمل .و مبا �أن �أ�صحاب ال�ضبط الداخلي يدركون �أن
لديهم �سيطرة �أكرب على البيئة من �أ�صحاب ال�ضبط اخلارجي ،فمن املتوقع �أن يظهروا دافعية
�أكرب لالجناز )�أبوناهية� (1994،أما �أ�صحاب ال�ضبط اخلارجي فيعتقدون �أنهم حتت رحمة
الظروف وغري قادرين على ال�سيطرة �أو التحكم بالأحداث التي متر بهم )الأحمد(1999،
لذلك فهم يعزون الأخطاء �إىل العمل ال�شاق للغاية ،لأنه لي�س ب�إمكانهم �أن يفعلوا �شيئا ،لذلك
إح�سا�س بالعجز،
مييلون �إىل اختيار التحديات الأ�سهل ،وي�ست�سلمون �رسيعا وي�صبح لديهم �
ٌ
وعدم قدرة على تبادل العواطف مع الآخرين واالن�سجام معهم .كما �أن �أداءهم الدرا�سي
�ضعيف ،لأنهم يعتمدون على م�ساعدة الآخرين ،مما يجعلهم �أكرث �شعورا بال�ضعف ،والعجز
و�أكرث ي�أ�سا ،و�أقل ثقة بالنف�س ،وال ي�شعرون بتحمل امل�سئولية )امل�صدر (2008 ،لذلك ميكن
القول ب�أنهم يعزون العالقات ال�سببية يف جناحهم �،أو ف�شلهم �إىل م�صادر خارجية مثل احلظ،
وال�صدفة ،والقدر ،وكراهية املعلم ،وغري ذلك من الأ�سباب غري املنطقية.
�أما بالن�سبة للذكاء االنفعايل فيعد من املو�ضوعات اجلذابة لدى علماء النف�س والرتبية �إذ تربز
�أهميته من خالل زيادة قوة ت�أثري االنفعاالت يف حياة الإن�سان على ح�ساب الذكاء املقي�س
باختبارات الذكاء التقليدية التي ال تعطى �صورة متكاملة عن �سلوك الفرد ،مبا ال ميكننا من
التنب�ؤ بنجاح الفرد يف امل�ستقبل وفى حياته ب�صفة عامة .ويعزز ما �سبق ما �أكد عليه امل�صدر
) (2008والذي مفاده ب�أن الذكاء العام وحده ال ي�ضمن جناح الفرد ،وتفوقه ،و�إمنا يحتاج
الفرد �إىل الذكاء االنفعايل الذي يعد مفتاح النجاح يف جماالت احلياة املختلفة.
�أما من حيث تعريف الذكاء االنفعايل فيعد تعريف جوملان ) (Goleman, 1995من �أ�شهر
التعريفات حيث ين�ص على �أنه:احتاد جمموعة من العوامل التي ت�سمح للفرد ب�أن ي�شعر ،ويقوم
بالأعمال بدافعية ،وينظم مزاجه ،وي�سيطر على اندفاعه ،ويواجه الإحباط ب�إ�رصار ،مما ي�سمح
له بالنجاح يف احلياة اليومية كذلك عرفه ماير و�سالويف )(Mayer & Salovey, 1997
ب�أنه :قدرة الفرد على �إدراك انفعاالته للو�صول �إىل تعميمها مما ي�ساعده على التفكري ،وفهم
انفعاالت الآخرين ،مما ي�ؤدي �إىل تنظيم وتطوير النمو العقلي املتعلق بتلك االنفعاالت .كما
عرفه) عثمان ورزق ،(2001 ،ب�أنه« :القدرة على االنتباه ،والإدراك اجليد لالنفعاالت،
وامل�شاعر الذاتية ،وفهمها و�صياغتها بو�ضوح وتنظيمها ،وفقا ملراقبة و�إدراك دقيق النفعاالت
الآخرين وم�شاعرهم للدخول معهم يف عالقات انفعالية اجتماعية �إيجابية ت�ساعد الفرد على
الرقي العقلي االنفعايل واملهني ،وتعلم املزيد من املهارات الإيجابية للحياة».
كذلك �أ�شار المانا )� (Lamanna, 2000إىل �أن الذكاء االنفعايل ميثل قدرة الفرد على
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حتديد انفعاالته اخلا�صة ،والقدرة على �إدراك وتف�سري اال�ستجابات االنفعالية للآخرين،
والقدرة على ا�ستخدام املعرفة لإجناز التفكري والعالج ،والقدرة على تدعيم النمو املعريف
واالنفعايل.
�أما بالن�سبة لأبعاد الذكاء االنفعايل فقد اختلف فيها املنظرون فعلى �سبيل املثال �أ�شار
جوملان )� (Goleman, 1995إىل خم�سة �أبعاد هي :الوعي بالذات ،وتنظيم الذات،
والدافعية ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية� .أما بالن�سبة ملاير و�سالويف وكارزو (Mayer,
) Salovey, & Caruso, 2000فقد �أ�شاروا �إىل �أربعة �أبعاد للذكاء االنفعايل هي� :إدراك
االنفعاالت والتعبري عنها وتقييمها .واعتبار االنفعاالت كو�سيلة تي�رس التفكري� ،أي القدرة
على توليد وا�ستخدام االنفعاالت والإح�سا�س بها .وفهم االنفعاالت ،وحتليلها ،وتوظيفها.
والتنظيم الت�أملي لالنفعاالت وتعزيزها� .أما بالن�سـبة لعثمـان ورزق ) (2001فتو�صال �إىل �أن
الذكاء االنفعايل يتكون من خم�سة �أبعاد هي :املعرفة االنفعالية ،و�إدارة االنفعاالت ،وتنظيم
االنفعاالت ،والتعاطف والتوا�صل .وي�ستنتج الباحث مما �سبق� ،أن هناك ت�شابها يف الأ�سا�س
النظري الذي انطلق منه الباحثون ال�سابقون يف حتديد �أبعاد الذكاء االنفعايل .فكلهم اعتربوا
فهم االنفعاالت الذاتية وتنظيمها ،و�إدارتها ،وفهم انفعاالت الآخرين �أبعادا رئي�سية يف
الذكاء االنفعايل.
�أما من حيث العالقة بني مركز ال�ضبط ،واالنفعاالت في�ؤكد برينت )(Perent, 1996
على �إنّ االنفعاالت ترتبط بدرجه كبرية بال�صحة النف�سية والعقلية ور�ضا الفرد عن ذاته،
حيث �أن ا�ستغالل وعي ال�شخ�ص بانفعاالته يف االت�صال بالآخرين ،وفهم ردود �أفعالهم هو
�أ�سا�س للتعاطف ،والتعامل االجتماعي .وميكن االفرتا�ض بناء على ما �سبق ،وا�ستنادا للأ�سا�س
النظري لكال املفهومني ب�أن هناك عالقة ما بني مركز ال�ضبط ،والذكاء االنفعايل ،فعلى �سبيل
املثال؛ ي�شري مركز ال�ضبط �إىل معتقدات ال�شخ�ص ،واجتاهاته حول �أ�سباب النتائج اجليدة �أَو
ال�سيئة يف حيا ِته ،وهذا يت�أثر باالنفعاالت ب�شكل كبري ،حيث �إنّ الذكاء االنفعايل يجعل الفرد
يتحكم يف انفعاالته و يتخذ قرارات �صائبة يف حياته تكون من�سجمة مع معتقداته ،واجتاهاته
وهذا قد يجعله متفائال وي�ستطيع مواجهة امل�شكالت والتحديات اليومية.
ومن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت درا�سة مركز ال�ضبط لدى فئة م�شابهة لعينة الدرا�سة
احلالية درا�سة دروزة ( )2007التي هدفت �إىل تعرف نوع مركز ال�ضبط لدى طلبة املاج�ستري
يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية .كذلك هدفت �إىل تعرف العالقة بينه وبني عدد
من املتغريات امل�ستقلة هي :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واملهنة ،وحت�صيلهم الأكادميي على
م�ستوى البكالوريو�س ،واملاج�ستري ،وتخ�ص�صهم يف برنامج املاج�ستري .حيث طبقت الباحثة
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مقيا�س مركز ال�ضبط لروتر ) .(Rotter, 1966وتكونت العينة من ( )51من طلبة املاج�ستري
الذين كانوا يدر�سون يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن طلبة
املاج�ستري مييلون �إىل االن�ضباط الداخلي �أكرث من االن�ضباط اخلارجي ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود فروق يف مركز ال�ضبط تعزى للجن�س� ،أو احلالة االجتماعية� ،أو املهنة� ،أو
التح�صيل.
ومن الدرا�سات الأخرى التي ت�ضمنت عينتها طلبة الدرا�سات العليا بالإ�ضافة لطلبة
البكالوريو�س درا�سة بني خالد ( )2009التي هدفت �إىل درا�سة العالقة بني مركز ال�ضبط
وم�ستوى التح�صيل الأكادميي ،واجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية
يف جامعة �آل البيت يف درجتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )180طالباً وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة من ذوي مركز ال�ضبط
اخلارجي خ�صو�صا طلبة الدرا�سات العليا .كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني مركز ال�ضبط والتح�صيل الأكادميي ح�سب اجلن�س ،كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أي�ضاً عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني مركز ال�ضبط (داخلي ،خارجي)
وكل من م�ستوى التح�صيل الأكادميي (مرتفع ،متدنٍ )� ،أو اجلن�س (ذكر� ،أنثى)� ،أو امل�ستوى
الدرا�سي (بكالوريو�س ،درا�سات عليا).
ويف ما يخ�ص العالقة بني مركز ال�ضبط ،والذكاء االنفعايل ،فقد الحظ الباحث ندرة يف
الدار�سات التي تناولت هذه العالقة لدى الطلبة اجلامعيني ،والتي ت�ضمنت درا�سة امل�صدر
( )2008التي ا�ستهدفت درا�سة العالقة بني الذكاء االنفعايل ومتغريات مركز ال�ضبط،
وتقدير الذات ،واخلجل .وبلغ حجم العينة ( )219طالبًا وطالبة من طالب امل�ستوى الثالث
بكلية الرتبية بجامعة الأزهر بغزة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن متو�سط الذكاء الوجداين مرتفع
عند طالب كلية الرتبية يف جامعة الأزهر و�أظهرت فروقًا �إح�صائية دالة للذكاء الوجداين
يف اخلجل وتقدير الذات .كما بينت النتائج �أنّ ذوي الذكاء الوجداين املرتفع كان لديهم
مركز �ضبط داخلي .كما �أ�شارت النتائج يف ما يخ�ص مركز ال�ضبط �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني مرتفعي ومنخف�ضي الذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط واخلجل .كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا للذكاء االنفعايل على كل من مركز ال�ضبط
وتقدير الذات واخلجل.
كذلك قام �رسور ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل التباين يف مواجهة ال�ضغوط
بتباين متغريات الذكاء الوجداين (مرتفع ،منخف�ض) ومركز ال�ضبط والنوع .وقد بلغ حجم
عينة الدرا�سة الكلية ( )526طالبا وطالبة .و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
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بني الطالب ذوي م�ستويات الذكاء الوجداين املختلفة يف مهارات مواجهة ال�ضغوط ،كما
تبني �أن داللة الفروق ل�صالح الطالب ذوي م�ستوى الذكاء الوجداين املرتفع .كما ات�ضح
وجود تفاعل ثنائي ذي �أثر دال �إح�صائيا بني م�ستويات الذكاء الوجداين والنوع يف مهارات
مواجهة ال�ضغوط ،يف حني مل يت�ضح وجود �أثر دال �إح�صائيا بني م�ستويات الذكاء الوجداين
والنوع يف مهارات مواجهة ال�ضغوط .كما ات�ضح عدم وجود ت�أثري تفاعلي دال �إح�صائيا بني
م�ستوى الذكاء الوجداين ومركز ال�ضبط والنوع يف مهارات املواجهة.
كما قام لينديل ) (Lindely, 2001بدرا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني الذكاء الوجداين
وبع�ض متغريات ال�شخ�صية من بينها مركز ال�ضبط .وتكونت عينة الدرا�سة من  316طالبا
وطالبة ( 105طالبا 211،طالبة) من طلبة جامعة والية �أيوا يف �أمريكا وطلبة التعليم العام
يف هذه الوالية .ويف ما يخ�ص مركز ال�ضبط �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقات موجبة دالة
بني الذكاء الوجداين ومركز ال�ضبط الداخلي .ومن الدرا�سات الأخرى يف هذا املجال درا�سة
جون�سون وبيتي وهولد�سورث ) (Johnson, Batey & Holdsworth, 2001التي هدفت
�إىل فح�ص دور مركز ال�ضبط والذكاء االنفعايل كمتغريات و�سيطية بني �سمات ال�شخ�صية
اخلم�س الرئي�سة ،التي تتكون من« :االنب�ساطية ،والع�صابية ،وكفاية الذات ،وتقدير الذات،
والتفا�ؤل ،والقدرة على التكيـف» ،وال�صحة العامة .وتكونت العينة من ( )328طالبا
جامعيا (160ذكور 168 ،اناث) من طلبة كلية الإعمال يف مدينة مان�ش�سرت ،وجامعة
مان�ش�سرت .و�أظهرت النتائج وجود �أثر دال �إح�صائيا للذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط يف
�سمات (االنب�ساطية) وكفاءة الذات ،وتقدير الذات ،والتفا�ؤل ،والتكيف ،يف حني وجدت
عالقة �سالبة دالة مع �سمة الع�صابية.
كما �أجرى �سنج ) (Singh, 2006درا�سة هدفت �إىل فح�ص العالقة بني الذكاء االنفعايل
ومركز ال�ضبط والفاعلية الذاتية لدى �أخ�صائي العمل االجتماعي يف جنوب �أفريقيا .وتكونت
العينة من ( )178مفحو�صا .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الذكاء االنفعايل ،ومركز ال�ضبط الداخلي
ارتبطا ب�شكل �إيجابي مع الفاعلية الذاتية .كما ارتبطت الفاعلية الذاتية ب�شكل �سلبي مع مركز
ال�ضبط اخلارجي.
كذلك �أجرى موريف ) (Murphy, 2006درا�سة هدفت �إىل فح�ص العالقة بني مركز
ال�ضبط والذكاء االنفعايل والر�ضا عن احلياة .وتكونت العينة من ( )200طالب من طلبة
كلية املجتمع املركزية يف فلوريلدا .و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود ارتباط بني مركز ال�ضبط،
والذكاء االنفعايل� .أما بو�سو ) (Busso, 2003فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل حتديد العالقة
بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي ،والأداء والر�ضا عن العمل .وتكونت العينة من
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م�شكلة الدرا�سة

تربز م�شكلة الدرا�سة يف حماولة التعرف �إىل العالقة بني مركز ال�ضبط (الداخلي– اخلارجي)
والذكاء االنفعايل ب�أبعاده املختلفة ،لدى طلبة الدرا�سات العليا يف مرحلة املاج�ستري .مما قد
ي�سهم يف ت�صميم قاعدة بيانات حول هذه املتغريات وعالقة بع�ضها ببع�ض ،وهذا بدوره قد
ي�سمح بتوظيف هذه البيانات يف تطوير برامج �إر�شادية ،وعالجية ،وتدريبية ،ت�أخذ بعني
االعتبار نتائج الدرا�سات التي �أجريت حول مركز ال�ضبط ،وعالقته بالذكاء االنفعايل .ومن
ثمَّ العمل على تطوير مهارات الأفراد وب�شكل خا�ص تنمية القدرة على ال�ضبط الداخلي
وتنمية املهارات االنفعالية التي يظهر فيها الطلبة �ضعفا وا�ضحا ،والتي قد يحتاجونها للنجاح
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( )99مفحو�صا من العاملني يف �رشكة مك�سيكية لتوزيع الأغذية ،ويف م�ؤ�س�سة �صحية ومن
طلبة اجلامعة يف �سان دييغو يف جنوب والية كالفورنيا .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود ارتباط
�سلبي بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي.
ومن خالل حتليل وا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،يتبني �أن درا�سة امل�صدر ()2008
�أ�شارت �إىل �أن متو�سط الذكاء الوجداين مرتفع عند طالب كلية الرتبية يف جامعة الأزهر،
و�أنّ الطلبة ذوي الذكاء الوجداين املرتفع كان لديهم مركز �ضبط داخلي .يف حني �أِ�شارت
درا�سة �رسور (� )2003إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني م�ستوى الذكاء الوجداين،
ومركز ال�ضبط والنوع على مهارات املواجهة .يف حني �أ�شارت درا�سة جون�سون وبيتي
وهولد�سورث )� (Johnson, Batey & Holdsworth, 2001إىل وجود �أثر دال �إح�صائيا
للذكاء االنفعايل ،ومركز ال�ضبط يف بع�ض �سمات ال�شخ�صية وال�صحة العامة .كما �أ�شارت
درا�سة �سنج )� (Singh, 2006إىل �أن الذكاء االنفعايل ،ومركز ال�ضبط الداخلي ارتبطا ب�شكل
�إيجابي مع الفاعلية الذاتية ،كما ارتبطت الفاعلية ب�شكل �سلبي مع مركز ال�ضبط اخلارجي.
�أما درا�سة موريف ) (Murphy, 2006ف�أ�شارت �إىل عدم وجود ارتباط بني مركز ال�ضبط،
والذكاء االنفعايل� .أما درا�سة بو�سو ) (Busso, 2003فقد �أ�شارت �إىل وجود ارتباط �سلبي
دال �إح�صائيا بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي.
�أما الدرا�سة احلالية فقد ا�ستهدفت درا�سة مركز ال�ضبط (الداخلي–اخلارجي) ،وعالقته
بالذكاء االنفعايل لدى طلبة املاج�ستري امللتحقني بكلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت،
وذلك لال�ستفادة من تطبيقات مركز ال�ضبط (الداخلي–اخلارجي) ،والذكاء االنفعايل
والعالقة بينهما يف البيئة الأردنية ،وب�شكل خا�ص يف التطبيقات الإر�شادية ،والعالجية
والرتبوية الأخرى لدى الطلبة اجلامعيني.

123

مركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل

124

د .جمال �أبو زيتون

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

يف حياتهم يف خمتلف املجاالت .ومن خالل �إخ�ضاع الطلبة من ذوي ال�ضبط اخلارجي �إىل
برامج تدريبية تعمل على رفع م�ستوى �ضبطهم الداخلي.
كما تربز م�شكلة الدرا�سة �أي�ضا من خالل ندرة الدرا�سات العربية -التي حاولت معرفة
العالقة بني مركز ال�ضبط (الداخلي– اخلارجي) والذكاء االنفعايل وب�شكل خا�ص لدى طلبة
الدرا�سات العليا حيث �إنّ مثل هذه املتغريات ت�ؤدي دورا مهما يف �أدائهم امل�ستقبلي ،وميكن
�أن ت�ستفيد منها م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�أهداف الدرا�سة
 -1التعرف �إىل نوع ال�ضبط (الداخلي  -اخلارجي) لدى طلبة الدرا�سات العليا ،يف كلية
العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت.
 -2التعرف �إىل م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية
يف جامعة �آل البيت.
 -3التعرف �إىل درجة االرتباط بني درجة مركز ال�ضبط الداخلي  -اخلارجي والذكاء االنفعايل
لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت.
 -4التعرف �إىل الفروق يف الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا التي تعزى ملركز
ال�ضبط الداخلي – اخلارجي.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما نوع ال�ضبط (الداخلي -اخلارجي) لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية
يف جامعة �آل البيت ؟
-2ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
�آل البيت ؟
-3هل توجد ارتباطات ذات داللة بني درجة مركز ال�ضبط الداخلي -اخلارجي و الذكاء
االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟
-4هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء االنفعايل تعزى ملركز ال�ضبط (الداخلي-
اخلارجي)؟

�أهمية الدرا�سة

تربز �أهمية البحث احلايل من خالل درا�سته للعالقة بني مركز ال�ضبط والذكاء االنفعايل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة الدرا�سات العليا امللتحقني بربامج املاج�ستري يف كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت يف الف�صل ال�صيفي من العام الدرا�سي  2009/2008لذلك تتحدد
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لدى طلبة الدرا�سات العليا ،للنظر يف مدى �إمكانية اال�ستفادة من تطبيقات هذين املتغريين
يف البيئة العربية وب�شكل خا�ص البيئة الأردنية يف املجاالت الرتبوية ،والإر�شادية ،والعالجية
اخلا�صة به�ؤالء الطلبة؛ حيث �إنّ معرفة نوع مركز ال�ضبط ،وم�ستوى الذكاء االنفعايل قد
ي�ساعد اجلامعات على ت�صميم برامج تعمل على تنمية الثقة بالنف�س ،واال�ستقال لدى الطلبة
مما ي�شكل لديهم �ضبطا داخليا ،كذلك �أن تعمل هذه الربامج على تنمية مهارات الذكاء
االنفعايل ،وهذا بدوره قد ي�سهم يف التغلب على ال�ضغوط النف�سية والتحديات االنفعالية
الناجمة عن حتديات الدرا�سة وم�شكالتها ،والتي قد ت�ؤثر يف �صحتهم النف�سية و�إجنازاتهم.
وعلى وجه التحديد ميكن �إيجاز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما ي�أتي:
�أوال :على امل�ستوى العلمي قد ت�سهم نتائج مثل هذا النوع من الدرا�سات يف تراكم املعرفة
حول هذه املتغريات يف الوطن العربي ،وخا�صة يف الأردن.
ثانيا :على امل�ستوى العملي قد ت�ساعد نتائج هذا البحث �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والعاملني
يف جمال الإر�شاد للطلبة اجلامعيني ،والأخ�صائيني النف�سيني ،وغريهم من املعنيني بال�سلوك
الإن�ساين يف الرتبية اخلا�صة والتوجيه والإر�شاد النف�سي داخل وخارج امل�ؤ�س�سات التعليمية و
املجتمعية املختلفة يف فهم �سلوك الطلبة والتنب�ؤ به و�ضبطه.
ثالثا :يوجد القليل من الدرا�سات والأبحاث العربية والأردنية ،التي تناولت درا�سة مركز
ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى الطلبة اجلامعيني وب�شكل خا�ص على م�ستوى
الدرا�سات العليا ،لذلك فهناك حاجة للمزيد من املعلومات التي قد تكون مهمة يف فهم
وتف�سري مركز ال�ضبط والذكاء االنفعايل ،والنمو االنفعايل ،واخل�صائ�ص النف�سية واالنفعالية
لدى ه�ؤالء الطلبة مبثل هذه الربامج.
رابعا :حتاول هذه الدرا�سة التعرف �إىل العالقة بني مركز ال�ضبط و الذكاء االنفعايل ،مما قد
ي�سهم يف ت�صميم برامج تربوية ونف�سية تعمل على تنمية مركز ال�ضبط الداخلي ،واملهارات
االنفعالية مما قد ي�سهم يف حتقيق ال�صحة النف�سية والتكيف النف�سي ،واالنفعايل ،واالجتماعي،
لدى الطلبة اجلامعيني وال �سيما يف برامج الدرا�سات العليا ،حيث يتعر�ض الطلبة لل�ضغوط
النف�سية نتيجة لكرثة التعيينات واملتطلبات الدرا�سية ،وب�شكل خا�ص لدى الطلبة الذين
يعملون ويدر�سون يف �آن واحد.
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�إمكانية تعميم نتائج هذه الدرا�سة تبع ًا لنوعية اخل�صائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية والنف�سية
اخلا�صة به�ؤالء الطلبة .وتبع ًا لنوعية وخ�صائ�ص �أدوات الدرا�سة ومقايي�سها امل�ستخدمة.

م�صطلحات الدرا�سة

مركز ال�ضبط :يق�صد به م�س�ؤولية الفرد عن نتائج �سلوكه �سواء كانت �إيجابية �أم �سلبية ،ويقا�س
�إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س مركز ال�ضبط املطور
واملعدل للبيئة الأردنية من قبل برهوم ( )1979والذي ترتاوح درجاته ما بني (� ،)23-0إذ
يعد ذا �ضبط
يعد الفرد ذا مركز �ضبط داخلي �إذا تراوحت الدرجات ما بني ( ،)9-0يف حني ّ
ّ
خارجي �إذا تراوحت الدرجات ما بني (.)23-10
الذكاء االنفعايل :جمموعة من املهارات االنفعالية ،واالجتماعية :ت�شمل املعرفة االنفعالية،
و�إدارة االنفعاالت ،وتنظيم االنفعاالت ،والتعاطف والتوا�صل ،وتقا�س �إجرائيا يف هذه
الدرا�سة مبقيا�س الذكاء االنفعايل الذي �أعده عثمان ورزق ومت تكييفه للبيئة الأردنية.
طلبة الدرا�سات العليا :هم الطلبة امللتحقون بربنامج املاج�ستري بكلية العلوم الرتبوية ،يف
جامعة �آل البيت والذين يتم اختيارهم وفق ال�رشوط التي حتددها اجلامعة.

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

ا�ستخدم يف هذا البحث �أ�سلوب البحث الو�صفي من خالل فروعه الآتية :فقد ا�ستخدم
امل�سح ملعرفة نوع مركز ال�ضبط ودرجة الذكاء االنفعايل .واالرتباط عند درا�سة العالقة
بني مركز ال�ضبط ودرجة الذكاء االنفعايل .وال�سببي املقارن لدرا�سة الفروق املوجودة بني
جمموعتي ال�ضبط الداخلي واخلارجي يف الذكاء االنفعايل.

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة برامج املاج�ستري يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
�آل البيت ،امل�سجلني يف الف�صل ال�صيفي من العام الدرا�سي  ،2009/2008واملتخ�ص�صني
يف (ماج�ستري الإدارة الرتبوية ،وماج�ستري املناهج العامة) ،والبالغ عددهم ( )105طالب.

عينة الدرا�سة

مت توزيع ( )100ن�سخة من كل من مقيا�سي مركز ال�ضبط ،والذكاء االنفعايل على طلبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب التخ�ص�ص واجلن�س
اجلن�س
املجموع

الذكور
الإناث

التخ�ص�ص
ماج�ستري مناهج عامة
ماج�ستري �إدارة تربوية
20
10
36
13
56
23

�أدوات الدرا�سة
�أوال :مقيا�س روتر لل�ضبط الداخلي – اخلارجي:

املجموع
30
49
79

قام الباحث با�ستخدام مقيا�س روتر ( )Rotter, 1966لل�ضبط (الداخلي– اخلارجي)،
الذي قام بتعريبه ،وتقنينه ليتنا�سب مع البيئة الأردنية برهوم ( .)1979ويتكون املقيا�س من
( )29زوجا من الفقرات يعرب ( )23زوجا منها عن االجتاهات داخلية  -خارجية ،و()6
�أزواج منها و�ضعت للتمويه على امل�ستجيب للمقيا�س جلعل الغر�ض من املقيا�س غام�ضا.
وتكون الإجابة عن فقرات املقيا�س بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام العبارة التي يعتقد املفحو�ص
�أنها تنطبق عليه �أكرث من الأخرى .وتعطى الدرجة (� )1إذا كانت الفقرة ت�شري �إىل االجتاه
اخلارجي .وتعطى الدرجة (� )0إذا كانت الفقرة ت�شري �إىل االجتاه الداخلي.
وي�صنف امل�ستجيبون على هذا املقيا�س �إىل فئتني ،الأوىل ذوي مركز ال�ضبط الداخلي،وهم
الذين يح�صلون على الدرجات من ( ،)9-0والفئة الثانية ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي وهم
الذين يح�صلون على الدرجات من ( ،)23-10وقد طبق املقيا�س ب�صورته املعربة على عينة
من طلبة اجلامعة الأردنية (برهوم.)1979 ،
وت�صنف فقرات املقيا�س �إىل ثالث جمموعات هي:
ا -الفقرات التي ت�شري �إىل مركز ال�ضبط الداخلي ،وهي،13 ،12 ،11 ،10 ،5 ،4 ،3( :
.)28 ،26 ،22 ،15
ب -الفقرات التي ت�شري �إىل مركز ال�ضبط اخلارجي ،وهي،18 ،17 ،16 ،9 ،7 ،6 ،2( :
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الدرا�سات العليا امللتحقني بكلية العلوم الرتبوية وامل�سجلني يف الف�صل ال�صيفي الذين مت
اختيارهم بطريقة مق�صودة .حيث �أجاب عن املقايي�س 79طالبا وطالبة فقط وبلغت ن�سبة
الإجابة  ،%79لذلك اعترب املفحو�صون الذين �أجابوا عن املقايي�س عينة للدرا�سة .ويو�ضح
اجلدول ( )1توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب التخ�ص�ص (ماج�ستري �إدارة تربوية ،وماج�ستري
مناهج عامة) واجلن�س (الذكور ،الإناث):
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.)29 ،23 ،25 ،21 ،20
ج -الفقرات التي ت�ستخدم للتمويه وهي )27 ،24 ،19 ،14 ،8 ،1( :وهي فقرات حيادية
للتمويه ،ويتم �إهمالها يف الت�صحيح ،وترتاوح الدرجات على املقيا�س من الدرجة ( )0يف
حال قبول الفرد جميع العبارات التي ت�شري �إىل مركز ال�ضبط الداخلي ،والدرجة ( )23يف
حال قبول الفرد جميع العبارات التي ت�شري �إىل مركز ال�ضبط اخلارجي (املومني.)1998 ،

�صدق مقيا�س (ال�صورة الأ�صلية):

قام روتر ( )Rotter, 1966ب�إجراء حتليل عاملي للبيانات املتجمعة من تطبيق هذا املقيا�س
على ( )400فرد ( 200ذكور� 200 ،إناث) وقد �أظهرت نتائج التحليل العاملي �أن ن�سبة
كبرية من التباين قد جتمعت يف عامل واحد ،و�أن عدة عوامل منف�صلة كونتها فقرات قليلة قد
ف�رس كل منها قدرا ي�سريا من التباين ،وهذه العوامل الإ�ضافية مل تكن بدرجة من الثبات تخولها
بتكوين مقايي�س فرعية �ضمن املقيا�س الكلي ،كذلك فقد مت �إجراء حتليل متييزي للبيانات
املتجمعة من تطبيق املقيا�س على جمموعات خمتلفة يف م�ستوى التكيف ،وقد ا�ستطاع املقيا�س
�أن مييز بني هذه املجموعات مما ي�ؤكد ان�سجام املقيا�س مع البناء النظري الذي انطلق منه.

ثبات املقيا�س (ال�صورة الأ�صلية):

ا�ستخرجت دالالت ثبات املقيا�س من خالل القيام بعدة درا�سات ،ففي درا�سة ت�ألفت عينتها
من ( )100فرد ( 50ذكور ،و� 50إناث) ،بلغت معامالت االرتباط امل�ستخرجة بالطريقة
الن�صفية وامل�صححة مبعادلة �سبريمان براون ،للذكور ( )0.65وللإناث ( )0.97ولكامل
العينة ( )0.73وقد بلغت معامـالت االرتباط امل�ستخرجة ح�سب معادلة كوردرت�شارد�سون.
( )21لنـف�س العينة ،للذكـور ( )0.70وللإناث ( )0.76ولكامل العينـة ( ،)0.73وقد
تراوحت معامالت االرتباط بطريقـة الإعادة على عيـنات خمتلفة بيـن (.)0.78-0.55

�صدق املقيا�س (ال�صورة املعربة):

لأجل التحقق من �صدق املفهوم قام برهوم ( )1979بتوزيع املقيا�س على جمموعة من
املحكمني للحكم على اجتاه كل فقرة من فقرات املقيا�س فيما �إذا كانت داخلية وخارجية،
وقد اتفق املحكمون على اجتاه الفقرات املعربة.

ثبات املقيا�س (ال�صورة املعربة):

ومن �أجل التحقق من ثبات املقيا�س قام برهوم ( )1979با�ستخراج معامل الثبات بالإعادة
عن طريق �إعادة تطبيق االختبار على عينة مكونة من ( )50طالباً وطالبة ميثلون خمتلف كليات
اجلامعة الأردنية بعد فرتة �أ�سبوع من التطبيق ،وقد بلغ معامل الثبات بالإعادة (.)0.78

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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قام الباحث يف الدرا�سة احلالية با�ستخدام مقيا�س الذكاء االنفعايل ،الذي �أعده عثمان
ورزق ( )2001حيث �أعاد تكييفه وتطويره على البيئة الأردنية ،ويقي�س املقيا�س الذكاء
االنفعايل من خالل  58فقرة موزعة على الأبعاد اخلم�سة الآتية:
� -1إدارة االنفعاالت ،ويتكون هذا البعد من الفقرات الآتية،13 ،12 ،11 ،9 ،6 ،4( :
.)56 ،50 ،31 ,26 ،18 ،17 ،16
 -2التعاطف ،ويتكون هذا البعد من الفقرات الآتية،41 ،40 ،38 ،37 ،35 ،34 ،23(:
.)57 ،55 ،54 ،44
 -3تنظيم االنفعاالت ،ويتكون هذا البعد من الفقرات الآتية،22 ،21 ،20 ،19 ،15( :
.)58 ،32 ،30 ،29 ،27 ،25 ،24 ،23
 -4املعرفة االنفعالية ،ويتكون هذا البعد من الفقرات الآتية،10 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1( :
.)51 ،14،49
 -5التوا�صل االجتماعي ،ويتكون هذا البعد من الفقرات الآتية،43 ،42 ،39 ،36( :
.)52 ،48 ،47 ،46 ،45
ويجيب امل�شاركون يف الدرا�سة عن الفقرات وفق مدرج ليكرت خما�سي ك�آالتي «يحدث
دائما ،يحدث عادة ،يحدث �أحيانا ،و يحدث نادرا ،وال يحدث �أبدا .وبالقيم الآتية على
التوايل .)1 ،2،3 ،4 ،5( :وترتاوح الدرجات على هذا املقيا�س من 290-58درجة.
ويف هذه الدرا�سة مت حتويل درجات التقدير التي �ست�ستخدم كمعيار احلكم �إىل ثالثة
م�ستويات هي :منخف�ضة ،ومتو�سطة ،ومرتفعة وفقا للمعادلة التالية:
طول الفئة = احلد الأعلى للبدائل -احلد الأدنى للبدائل /عدد امل�ستويات
طول الفئة = 1.33 =3/ 1-5
ولتحديد م�ستوى الذكاء االنفعايل املنخف�ض مت ا�ستخدام املعادلة الآتية:
م�ستوى الذكاء االنفعايل املنخف�ض= طول الفئة  +احلد الأدنى للبدائل
2.33 =1 + 1.33
�أما حتديد م�ستوى الذكاء االنفعايل املتو�سط فقد مت با�ستخدام املعادلة الآتية
م�ستوى الذكاء االنفعايل املتو�سط = م�ستوى الذكاء االنفعايل املنخف�ض  +طول الفئة
3.67 = 1.33 +2.34
ولتحديد م�ستوى الذكاء االنفعايل املرتفع مت ا�ستخدام املعادلة الآتية:
م�ستوى الذكاء االنفعايل املرتفع = م�ستوى الذكاء االنفعايل املتو�سط  +طول الفئة
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5 = 1.33 + 3.68
وبذلك تكون امل�ستويات الثالثة على النحو الآتي:
 -1ع ُّدت املتو�سطات احل�سابية التي تقع ما بني ( )1و( )2.33كم�ؤ�رش على درجة امتالك
منخف�ضة للذكاء االنفعايل.
 -2ع ُّدت املتو�سطات احل�سابية التي تقع ما بني ( )2.34و( )3.677كم�ؤ�رش على درجة
امتالك متو�سطة للذكاء االنفعايل.
 -3ع ُّدت املتو�سطات احل�سابية التي تقع ما بني ( )3.68و( )5كم�ؤ�رش على درجة امتالك
مرتفعة للذكاء االنفعايل.

دالالت �صدق املقيا�س يف �صورته الأ�صلية وامل�ستخرجة يف البيئة امل�صرية

ا�ستخدم عثمان ورزق ( )2001عدة �أ�ساليب ال�ستخراج �صدق املقيا�س �أهمها ما ي�أتي:
�أ�-صدق املحتوى :حيث مت فح�ص �صدق املحتوى �أو ال�صدق التكويني من جانب حمكمي
املقيا�س ،ومن خالل �صياغة فقراته من مقايي�س �أخرى والرتاث ال�سيكولوجي ملفهوم الذكاء
االنفعايل.
ب�-صدق الفقرات� :أي قدرة الفقرات على التمييز بني مرتفعي ومنخف�ضي الدرجة على
املقيا�س (االرباعي الأعلى واالرباعي الأدنى) ،وذلك بح�ساب التباين بني الأعلى من %25
والأقل من من عينة الدرا�سة ،لكل مفردة من مفردات مقيا�س الذكاء االنفعايل .حيث ات�ضح
�صدق املفردات من خالل قدرة املفردة على التمييز بني مرتفعي ومنخف�ضي الذكاء االنفعايل
كما يعك�سه الأداء الكلي على املقيا�س.
ج -ال�صدق العاملي :حيث مت ح�ساب ال�صدق العاملي مل�صفوفة معامالت ارتباط الأبعاد مع
بع�ضها مع بع�ض وارتباطها بالدرجة الكلية للمقيا�س .وذلك كما يو�ضحه اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
قيم معامالت ال�صدق العاملي لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية
العامل
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي
الدرجة الكلية

�إدارة
االنفعاالت
**0.237
**0.552
**0.222
**0.352
**0.742

التعاطف

تنظيم
االنفعاالت

*0.170
**0.263
**0.554
**0.664

**0.180
**0.396
**0.664

* القيمة دالة عند م�ستوى ** ،0.0=αالقيمة دالة عند م�ستوى 0.01=α

املعرفة
االنفعالية

**0.249
**0.482

التوا�صل
االجتماعي

**0.742
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�صدق البناء

كذلك قام الباحث يف الدرا�سية احلالية بح�ساب �صدق البناء من خالل ا�ستخراج معامالت
ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لأداء عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ،وبني
الأداء على �أبعاده ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لأداء عينة الدرا�سة على مقيا�س
الذكاء االنفعايل وبني الأداء على �أبعاده
الأداء الكلي
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي

الأداء
الكلي
1

�إدارة
االنفعاالت
*0.87
1

التعاطف
*0.81
*0.50

1

تنظيم
االنفعاالت
*0.83
*0.76
*0.52
1

املعرفة
االنفعالية
*0.67
*0.60
*0.46
*0.40
1

* دالة عند م�ستوى 0.01 =α

التوا�صل
االجتماعي
*0.85
*0.63
*0.80
*0.59
*0.50
1

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن معامالت ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لأداء عينة
الدرا�سة على املقيا�س وبني الأداء على �أبعادها دالة عند م�ستوى ( )0.01 =αوهذا يعني
توافر �صدق البناء لأداة الدرا�سة.

دالالت ثبات املقيا�س يف �صورته الأ�صلية وامل�ستخرجة للبيئة امل�صرية
طريقة االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا)

حتقق عثمان ورزق ( )2001من ثبات املقيا�س ب�أبعاده اخلم�سة بطريقة االت�ساق الداخلي (�ألفا
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قام الباحث بالتحقق من �صدق املحتوى حيث مت عر�ض املقيا�س على جلنة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي والقيا�س والإر�شاد وال�صحة النف�سية يف كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت ،وذلك للحكم على مدى مالءمة فقراته مل�ستوى الفئة العمرية
امل�ستهدفة ،ومدى و�ضوح لغته ومالءمتها للبيئة الأردنية ،ومدى متثيلها للبعد لذي تقي�سه،
حيث كانت �آراء املحكمني �إيجابية لذلك مل يجر �أي تعديل على فقرات املقيا�س .وقد
عدالباحث هذه الإجراءات دليالً على �صدق املحتوى.
ّ
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اجلدول رقم ()4
قيم معامالت الثبات لأبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل والدرجة
الكلية بطريقة االت�ساق الداخلي
1
2
3
4
5
6

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى 0.01

العوامل
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي
الدرجة الكلية

معامل الثبات
*0.55
*0.77
*0.64
*0.49
*0.58
*0.81

ويت�ضح من اجلدول (� )4أن قيم الثبات دالة مما يعطى الثقة ال�ستخدام املقيا�س يف تقدير
الذكاء لدى الأفراد.

دالالت ثبات املقيا�س للبيئة الأردنية

ال�ستخراج ثبات املقيا�س للبيئة الأردنية مت ح�ساب الثبات بطريقتني هما:
طريقة االت�ساق الداخلي (�ألفا كرونباخ)
قام الباحث بح�ساب االت�ساق الداخلي (�ألفا كرونباخ) للدرجة الكلية والأبعاد واجلدول
رقم ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
قيم معامالت الثبات لأبعاد مقيا�س الذكاء االنفعايل والدرجة
الكلية بطريقة االت�ساق الداخلي
1
2
3
4
5
6

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى 0.01

العوامل
�إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
املعرفة االنفعالية
التوا�صل االجتماعي
الدرجة الكلية

معامل الثبات
*0.75
*0.84
*0.78
*0.497
*0.76
*0.92

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الطريقة الن�صفية
كذلك مت ح�ساب الثبات بالطريقة الن�صفية ( )half-Spiltحيث بلغ الثبات (،)0.88
وهكذا تبني معامالت الثبات ال�سابقة دالالت ثبات مقبولة ال�ستخدام املقيا�س يف تقدير
الذكاء االنفعايل لدى الأفراد يف هذه الدار�سة.

�إجراءات الدرا�سة

لتنفيذ الدرا�سة مت تطبيق املقيا�سني على �أفراد الدرا�سة من خالل توزيع ن�سخ املقيا�سني
على الطلبة يف بداية املحا�رضات بالتن�سيق مع �أ�ستاتذتهم ،والطلب منهم �إرجاعها للباحث
بعد الإجابة عنها ،وبعد جمع املقايي�س مت تفريغها ثم معاجلتها �إح�صائياً ،وتفريغ النتائج يف
اجلداول ملناق�شتها.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والتكرارات والن�سب املئوية ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث مت ا�ستخراج معامالت
االرتباط بني الدرجات على مقيا�س مركز ال�ضبط ،والذكاء االنفعايل ،و�أخريا مت ا�ستخدام
اختبار ت ( )t-testلعينتني م�ستقلتني للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صَّ على« :ما م�ستوى درجة ال�ضبط الداخلي-
اخلارجي لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟» .مت
ح�ساب املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري للدرجة الكلية يف مركز ال�ضبط الداخلي
– اخلارجي .واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
مركز ال�ضبط الداخلي – اخلارجي

املتو�سط احل�سابي
12.64

االنحراف املعياري
3.74
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ويت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيم الثبات دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01 =αمما يعني
�أن الدرجة الكلية للمقيا�س و�أبعاده يتمتعان بالثبات.
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يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط الدرجة الكلية يف مركز ال�ضبط بلغ ،12.64
وميكن القول ح�سب معيار الت�صحيح يف مقيا�س مركز ال�ضبط امل�ستخدم يف الدرا�سة والذي
مفاده �أن ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،فهم الذين يح�صلون على الدرجات من (� ،)9-0أما
ذوو مركز ال�ضبط اخلارجي هم الذين يح�صلون على الدرجات من ( ،)23-10ب�أن �أغلبية
الطلبة امل�ستجيبني على مقيا�س مركز ال�ضبط من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي.
وللتعرف على الن�سبة املئوية للطلبة من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،ومن ذوي مركز
ال�ضبط اخلارجي ،مت ت�صنيف امل�ستجيبني على مقيا�س مركز ال�ضبط ح�سب معايري الت�صحيح
�إىل جمموعتني ،الأوىل ذوو مركز ال�ضبط الداخلي،وهم الذين ح�صلوا على الدرجات من
( )9-0درجات ،واملجموعة الثانية ذوو مركز ال�ضبط اخلارجي وهم الذين ح�صلوا على
الدرجات من ( )23-10درجة ،ثم مت ح�ساب تكرار الطلبة والن�سبة املئوية لكل جمموعة
على حدة ،واجلدول رقم ( )7يبني ذلك.

اجلدول رقم ()7
التكرارات والن�سب املئوية لطلبة الدرا�سات العليا ذوي ال�ضبط
الداخلي وذوي ال�ضبط اخلارجي
مركز ال�ضبط

التكرار

الطلبة ذوو مركز ال�ضبط الداخلي
الطلبة ذوو مركز ال�ضبط اخلارجي
املجموع

18
61
79

اجلن�س
الذكور الإناث
9
9
40
21
49
30

التخ�ص�ص
ماج�ستري
ماج�ستري �إدارة
مناهج عامة
تربوية
12
6
44
17
56
23

الن�سبة
املئوية
%23
%77
%100

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن عدد الطلبة من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ( )18طالبا
فقط وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%23يف حني كان عدد الطلبة من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي
( )61وبن�سبة مئوية بلغت (.)%77
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،الذي ن�صه« :ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟» مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ،واجلدول رقم يو�ضح (.)8

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة الدرا�سات العليا
على مقيا�س الذكاء االنفعايل و�أبعاده مرتبة تنازليا
�أبعاد الذكاء االنفعايل
التعاطف

املتو�سطات احل�سابية
3.9125

االنحرافات املعيارية
0.5856

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية
3.7332
3.7179
3.6886
3.5688
3.7332

يالحظ من اجلدول رقم (� )8أن متو�سط الدرجة الكلية بلغ ( ،)3.7332يف حني تراوحت
متو�سطات الدرجات على �أبعاد الذكاء االنفعايل ما بني ( )3.9125و(  .)3.568حيث
يالحظ �أن التعاطف �أعلى �أبعاد الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا ،يف حني كان
�أقلها �إدارة االنفعاالت .وميكن القول ح�سب معيار احلكم امل�ستخدم يف الدرا�سة �إنّ متو�سط
الدرجة الكلية ي�شري �إىل درجة مرتفعة من الذكاء االنفعايل لأنه يقع �ضمن املتو�سطات احل�سابية
التي تقع ما بني ( )3.68و( )5التي تدل على درجة امتالك مرتفعة للذكاء االنفعايل (ح�سب
املعيار املعتمد يف هذه الدرا�سة).
�أما بالن�سبة للأبعاد ،فيمكن القول ب�أن املتو�سطات احل�سابية لأبعاد التعاطف ،وتنظيم
االنفعاالت ،والتوا�صل االجتماعي ،واملعرفة االنفعالية ت�شري �إىل درجة مرتفعة من الذكاء
االنفعايل لأنها تقع �ضمن املتو�سطات احل�سابية التي تقع ما بني ( )3.68و( )5والتي تدل
على درجة امتالك مرتفعة للذكاء االنفعايل� .أما بالن�سبة لبعد �إدارة االنفعاالت في�شري �إىل
درجة متو�سطة من الذكاء االنفعايل لأنه يقع �ضمن املتو�سطات احل�سابية التي تقع ما بني
( )2.34و( )3.67والتي تدل على درجة امتالك متو�سطة للذكاء االنفعايل.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ن�صه« :هل توجد ارتباطات ذات داللة بني درجة
مركز ال�ضبط الداخلي/اخلارجي والذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟» .فقد مت ح�ساب معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية يف
مركز ال�ضبط الداخلي/اخلارجي ،ودرجة الذكاء االنفعايل الكلية و�أبعاده ،واجلدول رقم ()9
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()9
معامالت االرتباط بني مركز ال�ضبط الداخلي /اخلارجي
والدرجة الكلية على مقيا�س الذكاء االنفعايل و�أبعاده
مركز ال�ضبط

الدرجة الكلية يف
الذكاء االنفعايل
0.017

التعاطف
0.162

تنظيم
االنفعاالت
0.082 -

التوا�صل
االجتماعي
0.018

املعرفة
االنفعالية
0.010

�إدارة
االنفعاالت
0.052 -
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�أبعاد الذكاء االنفعايل
تنظيم االنفعاالت
التوا�صل االجتماعي
املعرفة االنفعالية
�إدارة االنفعاالت
الدرجة الكلية

االنحرافات املعيارية
0.5127
0.5785
0.4237
0.5320
0.4310
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ويت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن االرتباط بني الدرجة الكلية يف مركز ال�ضبط الداخلي-
اخلارجي ،ودرجة الذكاء االنفعايل و�أبعاده كان غري دال �إح�صائيا عند م�ستوى الفا (،)0.01=α
وكان االجتاه �سالبا يف بعدي تنظيم االنفعاالت و�إدارة االنفعاالت ،وموجبا يف الدرجة الكلية
يف الذكاء االنفعايل و�أبعاد التعاطف والتوا�صل االجتماعي ،واملعرفة االنفعالية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع الذي ن�صه« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء
االنفعايل بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،والطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي؟»
مت تق�سيم عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني با�ستخدام الدرجة الكلية على مقيا�س مركز ال�ضبط،
�إذ اعترب الطلبة الذين ح�صلوا على درجات مركز ال�ضبط من � 9-1ضمن جمموعة الطلبة
ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،والطلبة الذين ح�صلوا على درجات مركز ال�ضبط من -10
� 23ضمن جمموعة الطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي ،ثم مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ،واجلدول رقم
( )10يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على مقيا�س
الذكاء االنفعايل

الذكاء االنفعايل

جهة مركز ال�ضبط
الطلبة ذوو مركز ال�ضبط الداخلي
الطلبة ذوو مركز ال�ضبط اخلارجي

العدد املتو�سطات احل�سابية
3.771
18
3.727
61

االنحرافات املعيارية
0.307
0.462

يت�ضح من اجلدول رقم ( )10وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية على الأداء الكلي على
مقيا�س الذكاء االنفعايل بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي و الطلبة ذوي مركز ال�ضبط
اخلارجي .وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05=α
فقد مت ح�ساب اختبار ت ( )t-testلعينتني م�ستقلتني ملركز ال�ضبط على الأداء الكلي على
مقيا�س الذكاء االنفعايل ،واجلدول رقم ( )11يبني ذلك.

اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار ت  t-testلعينتني م�ستقلتني لفح�ص الفروق بني املتو�سطات يف
املجموعتني يف مركز ال�ضبط على الأداء الكلي على مقيا�س الذكاء االنفعايل
الدرجة الكلية يف الذكاء
االنفعايل

قيمة ف

ت

درجات احلرية

م�ستوى الداللة

5.642

379

77

0.705

يت�ضح من اجلدول رقم ( )11عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
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مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول

فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صه« :ما نوع درجة ال�ضبط الداخلي -اخلارجي لدى
طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟» .فقد �أ�شارت النتائج �إىل
�أن �أغلبية طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي يف
حني �أن قلة منهم من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي .ومبا �أن الطلبة من مركز ال�ضبط اخلارجي
ح�سب امل�صدر (� )2008أكرث �شعورا بال�ضعف ،والعجز و�أكرث ي�أ�سا ،و�أقل ثقة بالنف�س ،وال
ي�شعرون بتحمل امل�سئولية ف�إنهم يعزون جناحهم� ،أو ف�شلهم �إىل م�صادر خارجية مثل احلظ،
وال�صدفة ،والقدر.
وا�ستنادا �إىل ما �سبق ،ميكن القول ب�أن هذا النوع من الطلبة قد يظهر �ضعف الدافعية وقلة
م�ستوى الن�شاط العقلي ،وهذا بدوره قد ي�ؤدي �إىل �ضعف مفهوم الذات الأكادميي ،وما
التذمر امل�ستمر الذي يظهره ه�ؤالء الطلبة من �صعوبة املهمات التي يواجهونها �إال دليل على
ما �سبق ،كما قد ي�ؤدي العامل الثقايف دورا يف جعلهم من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي
وب�شكل خا�ص فيما يتعلق ب�إميان �أغلبية الطلبة بالو�ساطة واملح�سوبية .كما قد يف�رس ذلك
ب�أ�ساليب الرتبية التي تنمي االتكالية واالعتمادية على الآخرين لدى ه�ؤالء الطلبة بدال من
االعتماد على النف�س .كما قد يكون للدين ت�أثري وا�ضح يف ذلك حيث �إنّ الطلبة ذوي التدين
املرتفع قد يظهرون مركز �ضبط داخلي مرتفع ،يف حني يظهر الطلبة ذوي التدين املنخف�ض
مركز �ضبط خارجي مرتفع يجعلهم ي�ؤمنون بال�صدفة واحلظ واملح�سوبية والو�ساطة.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة بني خالد ( )2009التي �أظهرت �أن طلبة
الدرا�سات العليا من ذوي ال�ضبط اخلارجي ،واختلفت النتائج مع نتائج درا�سة دروزة
( )2007التي بينت �أن طلبة املاج�ستري مييلون �إىل االن�ضباط الداخلي �أكرث من االن�ضباط
اخلارجي ،كما اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة امل�صدر ( )2008التي بينت
�أن طلبة الدرا�سات العليا من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي.

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين

فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين ,الذي ن�صه« :ما م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟» .مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
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يف الذكاء االنفعايل بني ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،مما يعني عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا
بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،والطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي.
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واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ،و�أ�شارت
النتائج �إىل ارتفاع م�ستوى الذكاء االنفعايل على م�ستوى الدرجة الكلية والأبعاد وبالن�سبة
لرتتيب الأبعاد كان التعاطف �أعلى �أبعاد الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا ،يف
حني كان �أقلها �إدارة االنفعاالت .وميكن تف�سري ارتفاع م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى
طلبة الدرا�سات العليا ب�صفة عامة بقدرة ه�ؤالء الطلبة على تنظيم انفعاالتهم وتوا�صلهم
االجتماعي ،و�سعة عالقاتهم االجتماعية وقدرتهم على �إدارة انفعاالتهم وزيادة معرفتهم
االنفعالية .وميكن تف�سري ح�صول بعد التعاطف على �أعلى درجة بقوة العالقات االجتماعية
لدى الطلبة يف كليات اجلامعة الإن�سانية مما ي�سهم يف امل�شاركة الوجدانية ،وقدرتهم
على التفاعل االجتماعي ،والتوا�صل والتعبري عن م�شاعرهم ب�شكل �إيجابي والتحكم يف
م�شاعرهم .كما قد ت�ؤدي معاناة الطلبة من عوامل الفقر وبعد ال�سكن عن اجلامعة دورا مهما
يف زيادة التعاطف بينهم ،كذلك قد تعمل �ضغوط العمل لدى الطلبة العاملني على زيادة
�إح�سا�س الطلبة مب�شكالتهم فتتولد حالة من التعاطف امل�شرتك بينهم .وميكن تف�سري ح�صول
بعد �إدارة االنفعاالت على �أقل درجة بني الأبعاد الأخرى للذكاء االنفعايل ب�ضعف وحمدودية
بع�ض املهارات االنفعالية املتعلقة بتنظيم و�إدارة االنفعاالت ،لأن امل�ساقات اجلامعية تركز
فقط على احل�شو املعريف ب�شكل �أكرب من التدريب على �إدارة االنفعاالت وتنظيمها .واتفقت
نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة امل�صدر ( ،)2008التي بينت �أن طلبة الدرا�سات العليا
لديهم م�ستوى مرتفع من الذكاء االنفعايل.

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث

فيما يتعلق بال�س�ؤال الثالث ,الذي ن�صه« :هل توجد ارتباطات ذات داللة بني درجة
مركز ال�ضبط (الداخلي ،اخلارجي) ،والذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية
العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت؟»� .أ�شارت النتائج �إىل �أن االرتباط بني الدرجة الكلية يف
مركز ال�ضبط الداخلي-اخلارجي ،ودرجة الذكاء االنفعايل و�أبعاده كان غري دال �إح�صائيا
عند م�ستوى ( ،)0.01= αمما ي�شري �إىل عدم وجود عالقة �إرتباطية ذات داللة �إح�صائية
بني مركز ال�ضبط الداخلي –اخلارجي ،والدرجة الكلية يف الذكاء االنفعايل و�أبعاده .وميكن
تف�سري ذلك بخ�صائ�ص العينة التي �أظهرت مركز �ضبط خارجي ،وم�ستوى عالياً من الذكاء
ثم ف�إن هذه النتيجة غري منطقية حيث يتوقع من ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع
االنفعايل ومن ّ
�أن يحققوا النجاح والتفوق وهذا بالأ�صل يتطلب �ضبطا داخليا وهذا يتفق مع نتائج درا�سة
لينديل ( ،)Lindely, 2001يف حني �أظهر الطلبة يف الدرا�سة احلالية ال�ضبط اخلارجي مما يعني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرابع

فيما يتعلق بال�س�ؤال الرابع الذي ن�صه« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء
االنفعايل بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي ،والطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي؟».
فقد مت ح�ساب نتائج اختبار ت ( )t-testلعينتني م�ستقلتني ملعرفة هل هناك داللة �إح�صائية
ملركز ال�ضبط على الأداء الكلي على مقيا�س الذكاء االنفعايل .و�أ�شارت النتائج �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط .مما ي�شري �إىل عدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا يف الذكاء االنفعايل ل�صالح الطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي .وميكن
تف�سري ذلك ب�أن ذوي م�صدر ال�ضبط اخلارجي �أقل ثقة بالنف�س ،و�أقل مباد�أة ،و�أقل مثابرة،
ال ين�سجمون مع الغري ب�سهولة ،ويعتمدون على م�ساعدة الغري،كما �أنهم �أكرث �شعورا بالعجز
وال�ضعف ،و�أكرث �شعورا بالقلق و�إح�سا�سا بال�ضغوط ،وال يبادرون �إىل �إقامة عالقات مع زمالء
جدد ،و�أقل قدرة على توجيه ذواتهم .كما ميكن تف�سري ذلك ب�ضعف الدافعية وقلة م�ستوى
الن�شاط العقلي لدى ه�ؤالء الطلبة بالإ�ضافة �إىل �ضعف مفهوم الذات والثقة بالنف�س لديهم،
ثم
مما يعزز لديهم االعتقاد بعوامل احلظ وال�صدفة كعوامل �أ�سا�سية يف حتقيق النجاح ومن ّ
يقلل لديهم االعتماد على الذكاء االنفعايل لتحقيق النجاح .واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية
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�أنهم يعزون الأحداث للحظ وال�صدفة ،وقد يكون ذلك لطبيعة الطلبة وطريقة تفكريهم
حيث ي�أتون من جتمعات �سكنية ت�ؤمن باحلظ والو�ساطة �أكرث من االعتماد على القدرات
(هذا ما تظهره اخلربة اليومية للتعامل مع الطلبة) مع �أنهم ي�ستطيعون التفوق �إذا اعتمدوا
على �أنف�سهم ،كما علينا �أن ن�شري �إىل �أن مركز ال�ضبط يت�أثر باملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية وبالثقافة ال�سائدة يف البلدان املختلفة ،لذا فمن املتوقع �أن يختلف مركز ال�ضبط
ثم ما ينطبق على جمتمع لي�س من ال�رضوري �أن ينطبق على جمتمع �آخر.
من جمتمع لآخر ،ومن ّ
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة موريف ( )Murphy, 2006التي �أ�شارت �إىل عدم
وجود ارتباط دال �إح�صائيا بني مركز ال�ضبط ،والذكاء االنفعايل كدرجة كلية ،كذلك اتفقت
نتائج الدرا�سـة احلالية مع نتائج درا�سـة بو�سو ( )Busso, 2003التي �أ�شارت �إىل وجود ارتباط
�سلبي بني الذكاء االنفعايل و مركز ال�ضبط اخلارجي .واختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج
درا�سة لينديل ( )Lindely, 2001التي �أ�شارت �إىل وجود عالقات موجبة دالة بني الذكاء
الوجداين ومركز ال�ضبط الداخلي .كما اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة امل�صدر
( )2008التي بينت �أن ذوي الذكاء الوجداين كانوا من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي .وميكن
�أن ن�ستنتج مما �سبق �أن هناك عالقة وا�ضحة بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط الداخلي.
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مع نتائج درا�سة �رسور ( )2003التي �أ�شارت �إىل عدم وجود ت�أثري تفاعلي دال �إح�صائيا
بني م�ستوى الذكاء االنفعايل ،ومركز ال�ضبط والنوع يف مهارات املواجهة .واختلفت نتائج
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة امل�صدر ( )2008التي �أ�شارت �إىل وجود ت�أثري دال �إح�صائيا
للذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط الداخلي.
ويف اخلال�صة يرى الباحث �أن معظم الدرا�سات ال�سابقة التي مت عر�ضها تدعم وجود
ارتباط بني الذكاء االنفعايل املرتفع ومركز ال�ضبط الداخلي ،حيث �إنّ الثقة بالنف�س والرغبة
يف النجاح التي ميتلكها ذوو مركز ال�ضبط الداخلي ت�ؤثر وتت�أثر بالذكاء االنفعايل ومهاراته
ثم البعد عن عزو
املختلفة التي تعمل بدورها على زيادة �إميان الفرد بنف�سه وقدراته ،ومن ّ
الف�شل �أو النجاح للحظ وال�صدفة ،وبدال من ذلك عزوها لقدرات الفرد وطاقاته ،لأن هذا
الفرد عندما ميتلك ذكاء انفعاليا مرتفعًا على وعي بهذه القدرات والطاقات ،وهذا الوعي
الذاتي من العنا�رص الأ�سا�سية يف الذكاء االنفعايل.

التو�صيات

ميكن تقدمي تو�صيات الباحث اخلا�صة يف هذه الدرا�سة كما يلي:
 -1الت�شجيع على �إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية يف جمال العالقة بني مركز ال�ضبط
الداخلي –اخلارجي والذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا بحيث تتناول متغريات
جديدة مل يتم تناولها يف الدرا�سة احلالية ،مثل متغريات الدافعية ،وتقدير الذات ،والأفكار
الالعقالنية وبع�ض املتغريات االنفعالية الأخرى.
 -2قيام وزارات التعليم ممثلة باجلامعات بت�صميم برامج تدريبية يف مو�ضوعات مركز ال�ضبط،
والذكاء االنفعايل لطلبة الدرا�سات العليا لزيادة وعيهم مب�شاعرهم ،وتنمية قدرتهم على �إدارة
انفعاالتهم ،وكذلك توفري البيئة الرتبوية الالزمة لرفع كفاءتهم االنفعالية ،وم�ساعدتهم على
ثم ت�شكيل نوع من اال�ستقاللية التي تكون نتيجة لإميان
زيادة ال�ضبط الداخلي لديهم .ومن ّ
الفرد بذاته وقدراته.
� -3أن ت�أخذ اجلامعات بعني االعتبار نتائج الدرا�سات التي �أجريت على طلبة الدرا�سات
العليا يف بع�ض املفاهيم النظرية مثل مركز ال�ضبط والذكاء االنفعايل ،والأفكار الالعقالنية
والعالقات بينها عند التخطيط لرباجمها مما ي�ضمن وجود برامج ذات جودة عالية.
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم
كمنظمات متعلمة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36مدير ًا من منطقة م�رصاتة التعليمية،
�أُخذت ا�ستجاباتهم على ا�ستبانة مكونة من ( )59فقرة،
وقد �أ�سفرت النتائج� :أن العاملني يف املدار�س الليبية ميار�سون جميع جماالت املدر�سة
املتعلمة بدرجة متو�سطة ،ما عدا جمال التعلم الفريقي ،الذي كانت درجة ممار�سته قليلة.
وكانت الفروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )0.05 =αتبع ًا مل�ستوى املدر�سة ،ومل تكن
الفروق دالة �إح�صائيا تبع ًا ملتغريي م�ؤهل املدير �أو خربته.
و�أو�صى الباحث اللجنة ال�شعبية العامة للتعليم يف ليبيا بت�شجيع املمار�سات التي ت�ساعد
املدار�س على التحول �إىل منظمات متعلمة.
الكلمات املفتاحية :املدر�سة املتعلمة ،املنظمة املتعلمة� ،ضوابط املنظمة املتعلمة ،تقديرات
مديري املدار�س ،املدر�سة الليبية.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/12/2 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/4/15 :م
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Libyan Public Schools’ Principals Perceptive of Their
Schools as A Learning Organization
Dr. Saleh A. Amin Ababneh
Dept. of Education - College of Arts
7 October University- Libya

Abstract
The purpose of the study was to explore the perceptions of Libyan schools’
principals of their schools as a Learning Organization. (36) schools principals
responded to (59-items) questionnaire at 2009 spring. The results revealed
that principals’ perceptions of their schools as Learning Organizations were
moderately to all questionnaire dimensions, except (Team Learning) which
was low. There were statistical significant differences (α = 0.05) in principals’
perceptions that could be attributed to school level. The results also revealed
that there weren’t statistical significant differences in principals’ perceptions
that could be attributed to their qualification and experience.
The researcher recommended the Public People Committee of Education to
encourage practices that help schools to change into learning organization.
Key words: learning organization, learning school, learning organization discipline,
principals’ perceptions, Libyan schools.

تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم

148

د� .صالح عبابنة

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا
ملدار�سهم كمنظمات متعلمة
د� .صالح �أحمد �أمني عبابنة
ق�سم الرتبية -كلية الآداب
جامعة � 7أكتوبر -ليبيا

املقدمة

�إن املدر�سة املعا�رصة مطالبة بالتغيري امل�ستمر لإحداث التوافق مع التغريات املت�سارعة يف
جوانب احلياة املختلفة ،مما حتم على الرتبويني البدء بعملية تغيري وا�سعة وفق �أبعاد معرفية
ومتطلبات البيئة احلالية وامل�ستقبلية ،و�إدماج هذه التغيريات يف ال�سياق املدر�سي.
ولتحقيق ذلك �أ�شار العديد من الباحثني مثل (Argyris & Schon, 1978) :و (Senge
) ،1990, 1996, 2000و ) (Garvin, 1993و(هيجان )1998 ،و ;(Pang, 2003
) ،2005و ) (Agaoglu, 2006و (الطويل وعبابنة� )2009 ،إىل �أن املنظمات (ومنها
املدار�س) يجب �أن ت�سعى �إىل التعلم امل�ستمر ،والو�صول �إىل طور املنظمة املتعلمة (Learning
 ،)Organizationبل يجب �أن يكافح مديرو املدار�س ،واملعلمون �إىل �أن ت�صبح مدار�سهم
منظمات متعلمة ) ،(Reid, 1998لأن فاعلية املدار�س املتعلمة �أ�صبحت الآن حقيقة (Cecil
) & Martinette, 2002ومعظم برامج الإ�صالح الرتبوي املعا�رصة تت�ضمن يف جوهرها
ممار�سات املنظمة املتعلمة ) .(Chen, at el., 2004والواقع �أن املنظمة املتعلمة �أ�سلوب �إداري
واعد يوفر القدرة للمدار�س لي�س فقط لإحداث التغيري املطلوب ،بل المتالك الآليات الالزمة
لتمكينها من التغيري امل�ستمر ،ومن ثمَّ حتقيق التوافق الكامل مع البيئة اخلارجية ،وحتقيق ر�ؤيتها
ور�سالتها.
�إن املنظمة الرتبوية حتتاج �أكرث من غريها من املنظمات �إىل التعلم امل�ستمر؛ لأن الإن�سان
ي�شكل معظم مدخالتها وعملياتها وخمرجاتها ،وتعمل لإعداد الأفراد ،لي�س للعي�ش يف
احلا�رض الذي ميتاز ب�شدة التغري و�رسعته يف خمتلف جوانب احلياة ،بل للعي�ش يف امل�ستقبل
الذي �أ�صبح التنب�ؤ بظروفه �أ�صعب من �أي وقت م�ضى.
وح�سب ر�أي دالن ) (Dalin, 1996ف�إن املنظمة املتعلمة هي ال�صيغة املثلى لتحافظ املدر�سة
على كيانها يف ظل التغريات املت�سارعة يف خمتلف جماالت احلياة يف احلا�رض وامل�ستقبل .وخل�ص
الطويل وعبابنة ( )2009بعد مراجعتهما خل�صائ�ص مدر�سة امل�ستقبل� ،إىل �أن املدر�سة القادرة
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على حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها يف امل�ستقبل هي املدر�سة املتعلمة� .إن منحى املدر�سة املتعلمة يعمل
ثم يحقق التح�سني امل�ستمر للممار�سات
على توفري التطوير املهني امل�ستمر للعاملني ،ومن ّ
التعليمية ،وزيادة حت�صيل الطلبة.
يعد بيرت �سينجي ( )Peter Sengeبحق رائد مفهوم «املنظمة املتعلمة» عندما ابتدعه عام
(� .)1990إذ حدد الأبعاد اخلم�سة الأ�سا�سية التي يجب �أن تتوافر يف �أية منظمة العتبارها
منظمة متعلمة ،وهذه الأبعاد ت�شمل :التمكن ال�شخ�صي (Personal Mastery) ،والنماذج
العقلية ( ،)Models Mentalوالر�ؤية امل�شرتكة (Shared Vision) ،والتعلم الفريقي (Team
) Learningوالتفكري النظمي ( ،)Systems Thinkingالذي �أ�سماه البعد �أو البعد اخلام�س
) .(Senge, 1990; 2000ويف عام ( )2000قدم �سينجي مع جمموعة من زمالئه الرتبويني
كتاب (SCHOOLS THAT LEARN) ،الذي �أورد فيه العديد من جتارب املدار�س
التي طبقت �أبعاد املنظمة املتعلمة .وفيما يلي تو�ضيح لهذه الأبعاد ،وبع�ض تطبيقاتها يف
ال�سياق املدر�سي :يعني «التمكن ال�شخ�صي» امل�ستوى العايل من الإتقان العلمي واملهني
لدى املتخ�ص�صني ،وميكن الو�صول �إىل هذه الدرجة من االحرتاف املهني باحل�صول على
امل�ؤهل العلمي املنا�سب ،ومن ثم تبني منهج التعلم امل�ستمر ،مما يجعل الفرد قادراً على حتقيق
الأهداف املرغوب فيها (الطويل وعبابنة� .)2009 ،إن الدور الرئي�س للمعلمني يف املدار�س
املتعلمة هو �إعالء قدراتهم لنقل املعرفة �إىل ال�صف ،وجتريب كل الطرق املمكنة لت�سهيل تعلم
تالميذهم.
�أما «النماذج العقلية» فهي جمموعة االفرتا�ضات والتعميمات وال�صور التي يحملها �أفراد
املنظمة ،وت�ؤثر �إيجابا �أو �سلباً يف ت�صوراتهم الفكرية ،وهذه النماذج هي التي ت�شكل حتيزاتهم
(عبابنة والطويل� .)2009 ،إن معرفة النماذج العقلية ي�ساعد يف حتديد وتو�ضيح الأحداث
اجلارية يف املدر�سة ،رغم �أن معظم النماذج العقلية يف املدار�س ال ميكن مناق�شتها لكونها غري
معلنة وخافية عن النظر� ،إال �أن من �أهم الأمور يف املدر�سة املتعلمة هي اختبار هذه النماذج
وك�شفها ،وتطوير املقدرة على �أن يتحدث كل من العاملني ب�أمان.
وتعرف «الر�ؤية امل�شرتكة» بال�صورة اجلماعية ملا �ستكون عليه املنظمة يف امل�ستقبل ،وتبد�أ
مبا يقتنع به الفرد �أنه حقيقة ،ثم يتم دمج الر�ؤى الفردية يف اجتاه واحد يعرب عن الر�ؤية امل�شرتكة
للمدر�سة� .إن بناء الر�ؤية امل�شرتكة ميثل قلب املدر�سة املتعلمة ،و�إن وجود الر�ؤية الوا�ضحة
امل�شرتكة يلهم ويوحد العاملني للعمل اجلماعي .و�إذا مت بناء الر�ؤية ب�شكل �صحيح ف�إن الأفراد
�سيكافحون من �أجل تعلم ما يلزم لتحقيقها (الطويل وعبابنة .)2009 ،وعندما متتلك منظمة
ر�ؤية م�شرتكة ،وم�ستوى عاليًا من التمكن ال�شخ�صي ،تتولد القوة التي ت�سوق التغيري ،التي
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�أطلق عليها �سينجي (« )Senge, 1990التوتر الإبتكاري» الذي يعرب عن الفرق بني الر�ؤية
امل�ستقبلية والواقع احلايل ،الذي ي�ؤدي مع توفر التزام حقيقي عند الأفراد �إىل حتقيق املنظمة
املتميزة لأهدافها.
�أما «التعلم الفريقي» فهو عملية تنظيم وتطوير مقدرات جمموعة الأفراد الذين يعملون معاً
لتحقيق النتائج التي يرغبون فيها ،وتعني �سعي جمموعة الأفراد العاملني للتعلم فيما بينهم� ،أو
اقتنا�ص املعرفة من البيئة اخلارجية وتوزيعها على اجلميع (عبابنة« .)2007 ،التعلم الفريقي»
مهارة جماعية ميكن تعلمها وتر�سيخها عرب توفري مديري املدار�س البيئات املنا�سبة التي
ي�ستطيع فيها الأفراد تو�ضيح وجهات نظرهم قبل اتخاذ القرارات ،وتوفري و�سائل االت�صال
باجتاهني لتقييم وت�أمل املمار�سات الرتبوية ونقل اخلربات بني العاملني ،مما ي�ساعد على �إيجاد
الظروف املنا�سبة للعمل التعاوين مع الآخرين ،والتعلم منهم ،والتعلم معهم (،)Pang, 2003
وهذا من �ش�أنه �أن يعزز مفاهيم التعلم الفريقي ،ومن ثم حت�سني الأداء املدر�سي.
و�أخرياً «التفكري النظمي» هو مقدرة العاملني يف املدر�سة على فهم العالقات ال�شبكية
املعقدة من خالل جمموعة العوامل املدر�سية وتفاعالتها الدينامية .وي�ؤكد �سينجي (Senge,
 )1990; 2000على �أهمية التفكري النظمي حيث عده �أهم الأبعاد� ،إذ �إنه ي�ساعد على جتنب
و�ضع احللول امل�ؤقتة املنف�صلة للم�شكالت يف املنظمة ،وي�سمح بحدوث فهم �أف�ضل ل�شبكة
العالقات بني وحدات املنظمة و�أفرادها ،مما ي�ؤدي �إىل �إيجاد حلول ناجعة للم�شكالت،
وي�ضمن �شمولية �إحداث التغيري الالزم واالنطالق الأ�سلم نحو امل�ستقبل� .إن التفكري النظمي
هو القادر على فهم التداخالت والتفاعالت يف النظم الرتبوية الدينامية املعقدة ،ويحتاج
التفكري النظمي �إىل قادة ي�ستطيعون ر�ؤية كل مدر�سة بو�صفها منظمة معقدة مبكوناتها
املنف�صلة ،ويجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات املرتبطة بتح�سني حت�صيل الطلبة (Thornton,
.)Pelter & Perreault, 2004
�إن ممار�سات القيادة التحويلية قادرة على �إحداث التطوير املدر�سي ،وزيادة حت�صيل الطلبة
من خالل تعزيزها للتعلم املنظمي ،حيث تعمل على زيادة الفاعلية اجلماعية للمعلمني وتو�ضح
الأهداف والر�ؤية امل�شرتكة ) ،(Mulford, Silins & Leithwood, 2005وتعمل على
ت�رسيع قبول املجموعة الأهداف العامة للمدر�سة ،وت�شجيع التفكري الت�أملي ،وبناء �أعراف
واعتقادات جماعية ) ،(Cibulka et al., 2000وحتى يتم ذلك ف�إن العمل اجلديد للقائد يف
املنظمات املتعلمة ،مرتبط بت�أديته ثالثة �أدوار هي �أنه :خمطط ومعلم ورائد (.)Senge, 1996
�إن �أ�سلوب املنظمة املتعلمة ت�أثر ب�أدبيات املجتمع املتعلم ،واقت�صاد املعرفة ،والتعلم املنظمي،
والتطوير املهني ،و�إن نقطة االنطالق يف كل تلك الأفكار �أن هناك «تغرياً» م�ستمراً تتطلب
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مواجهته تعلماً م�ستمراً (عطاري وعي�سان .)2003 ،فمفهوم «املدر�سة املتعلمة» نظرة
م�ستقبلية يف الإدارة الرتبوية حتقق التوافق مع خ�صائ�ص املعرفة املعا�رصة ،و�رسعة تغريها،
و�سهولة التعامل معها وتبادلها و�إدارتها.
لقد حاول العديد من الباحثني ،مثل ) (Watkins & Marsick, 1993; 1996; 1999و
) (Goh, 1998و) (Silins et al., 2002و�ضع �ضوابط �أو �أبعاد �أو معايري للمنظمة املتعلمة،
�إال �أن معظم الدرا�سات التي ناق�شت املدار�س كمنظمات متعلمة ا�ستخدمت �أبعاد �سينجي
ل�شموليتها وريادتها ،وهذا ما دعا الباحث ال�ستخدامها يف ا�ستك�شاف معامل املنظمة املتعلمة
يف املدار�س العامة يف ليبيا.
لقد ظهرت الدرا�سات امليدانية التي تبحث مقدار تطبيق العاملني يف املدار�س لأبعاد
املدر�سة املتعلمة منذ نهاية الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وقد تنوعت الدرا�سات العاملية
لت�شمل -بالإ�ضافة �إىل �أبعاد املدر�سة املتعلمة -قيادة املنظمات املتعلمة ،وعالقة التعلم املنظمي
بتح�صيل الطلبة ،واملناخ املنظمي ال�سائد يف املدار�س املتعلمة ،وغريها من املتغريات� .إال �أنّ
الدرا�سات العربية ما زالت قليلة بل نادرة .وفيما يلي عر�ض لنتائج بع�ض هذه الدرا�سات،
وخ�صو�صاً التي هدفت �إىل حتديد درجة تطبيق �أبعاد املدر�سة املتعلمة ،وترتيب تلك الأبعاد
ح�سب ممار�ستها ،وت�أثرها ببع�ض املتغريات امل�ستقلة:
�أ�شارت نتائج درا�سة جرين ) (Greene, 2000التي �أجريت يف �إحدى املناطق التعليمية
يف والية كاليفورنيا الأمريكية� ،إىل �أن الأبعاد الأكرث توفرا هي :التمكن ال�شخ�صي والنماذج
العقلية ،والأقل توفرا :الر�ؤية امل�شرتكة ،والتفكري النظمي ،وتكوين فرق التعلم .يف حني
�أ�شارت درا�سة كيلي ) (Kelly, 2001التي �أجريت يف مدينة لو�س �أجنلو�س الأمريكية� ،إىل
�أن املدار�س حققت معدالت مقبولة من التعلم املنظمي يف كل من :التمكن ال�شخ�صي،
والنماذج العقلية ،والتعلم الفريقي ،ومل حتقق باقي الأبعاد معدالت مقبولة.
يف حني كان من نتائج درا�سة ثومب�سون وزميليه )،(Thompson, Gregg, Niska, 2004
التي �أجريت يف والية كاليفورنيا الأمريكية� ،أن تطبيق املدار�س للأبعاد اخلم�سة كان بدرجة
كبرية ،وكانت درجة ممار�سة هذه الأبعاد بالرتتيب التنازيل الآتي :الر�ؤية امل�شرتكة ،والتمكن
ال�شخ�صي ،والنماذج العقلية ،والتعلم الفريقي ،و�أخرياً التفكري النظمي .ويف هونغ كونغ
�أ�شارت نتائج درا�سة بانغ )� (Pang, 2005إىل �أن املدار�س امل�شاركة �أظهرت تفاوتاً يف درجة
ممار�ستها للأبعاد اخلم�سة للمنظمة املتعلمة ،وكان بعد التمكن ال�شخ�صي هو الأكرث ممار�سة يف
هذه املدار�س ،والنماذج العقلية هو الأقل .وكان من نتائج درا�سة )(Jones-Mann, 2007
التي �أجريت يف والية كنتيكت الأمريكية� ،أن بعد النماذج العقلية هو الأكرث ممار�سة ،ثم
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التمكن ال�شخ�صي ،و�أقلها التفكري النظمي ،وكانت تقديرات مديري املدار�س الأقل خربة
يف الإدارة �أعلى من تقديرات زمالئهم الأكرث خربة.
و�أخرياً �أجرى عبابنة ( )2007درا�سة يف الأردن ،كان من �أهم نتائجها� :أن ممار�سة
العاملني يف املدار�س الأردنية لأبعاد املدر�سة املتعلمة كان بدرجة متو�سطة جلميع الأبعاد،
وللأداة ككل .وترتتب الأبعاد تنازلياً ح�سب ممار�ستها على النحو الآتي :التمكن ال�شخ�صي،
والتفكري النظمي ،والنماذج العقلية ،والر�ؤية امل�شرتكة ،والتعلم الفريقي .ووجود فروق
دالة �إح�صائيا لدرجة ممار�سة �أبعاد املدر�سة املتعلمة تعزى ملتغريات :املركز الوظيفي ل�صالح
الإداريني ،وم�ستوى املدر�سة ل�صالح املدار�س الأ�سا�سية ،والنوع االجتماعي ل�صالح الإناث.
ومل تكن الفروق دالة ملتغريي امل�ؤهل واخلربة.
ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف كتابة الأدب النظري ،واختيار منهجية البحث،
ومتغريات الدرا�سة ،ومناق�شة النتائج .وجاءت هذه الدرا�سة امليدانية لت�ستك�شف درجة حتقيق
املدار�س العامة يف ليبيا لأبعاد املدر�سة الدائمة التعلم ،ولت�شجيع الباحثني على �إجراء املزيد
من الدرا�سات حول التعلم املنظمي ،واملنظمات املتعلمة ،ومقارنة ذلك بالدرا�سات العاملية
يف هذا املجال.

م�شكلة الدرا�سة

�إن امل�ؤ�س�سات الأكادميية والرتبوية العربية تواجه حتديات داخلية وخارجية هائلة،
حتديات تتمثل يف ال�ضغوط التي ميار�سها املتعاملون الرئي�سون معها ،و�أهمهم الطلبة ،و�أولياء
الأمور ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة ،وكذلك �ضغوط القوى ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والتكنولوجية الهائلة ،مما يفر�ض على تلك امل�ؤ�س�سات �أن ت�صبح منظمات
متعلمة؛ تتبنى فل�سفة التعلم امل�ستمر �أو التعلم مدى احلياة (درة.)2004 ،
تبلغ م�ساحة ليبيا حواىل ( )1.8مليون كم مربع ،ويبلغ عدد �سكانها ( )5.6مليون ن�سمة،
وتبلغ ن�سبة الأمية ( ،)%8وعدد الطلبة يف مرحلة التعليم العام ( )1.2مليون طالب ،يتوزعون
على ( )4502مدر�سة ،يقوم على تعليمهم (� )163ألف معلم ،ويتكون النظام التعليمي
من مرحلتني� :أ�سا�سية (ابتدائي و�إعدادي) ومتو�سطة (ثانوي) ،ويغلب على املدار�س دوام
الفرتتني مبدير واحد وباال�سم نف�سه� :صباحية ثانوية �أو �أ�سا�سية عليا ،وم�سائية �أ�سا�سية دنيا،
و�أغلب املدار�س م�شرتكة من اجلن�سني من حيث الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية ،ويوفر
فر�ص التعليم املت�ساوية للجن�سني ،ويطمح النظام الرتبوي �إىل تطوير نوعية التعليم مبا ينا�سب
التغريات العاملية مثل جمتمع املعرفة واقت�صادها ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (اللجنة
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�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم كمنظمات متعلمة؟
 .1هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم كمنظمات متعلمة،
ح�سب متغري م�ستوى املدر�سة؟
 .2هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم كمنظمات متعلمة،
ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي؟
 .3هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�سهم كمنظمات متعلمة،
ح�سب متغري اخلربة؟

�أهمية الدرا�سة

�إن ممار�سة �أبعاد املدر�سة املتعلمة ي�ؤدي �إىل �إيجاد حلول �شاملة للم�شكالت الرتبوية,
وي�ضمن الو�صول �إىل الأ�سباب احلقيقية للم�شكالت وتفاعالتها يف الزمان واملكان ،وي�سهل
عملية التطوير والتحديث التي ي�سعى �إليها النظام الرتبوي الليبي ،وبالتحديد ف�إن �أهمية هذه
الدرا�سة ت�أتي من �أنها:
 -1تقدم �إطارا نظريا جديدا ملفهوم املنظمة املتعلمة يف نظام التعليم يف اجلماهريية الليبية.
 -2قد ت�ساعد مديري املدار�س والإداريني يف امل�ستويات الإدارية املختلفة يف جهودهم
لتح�سني �أدائهم املهني ،ومقدرتهم على معاجلة امل�شكالت الرتبوية ،وح�سن �إدماج م�شاريع
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ال�شعبية العامة للتعليم.)2008 ،
ومع توافر هذه امل�ؤ�رشات الكمية العالية ،يكاد يجمع الآباء واملربون على �أن املخرجات
النوعية للنظام التعليمي الليبي ما زالت دون الطموح ،ومل يلحظ املجتمع حدوث التطوير
والتح�سني امل�أمولني ملمار�سات وخمرجات هذا النظام ،فما زال تقليدياً يف �أغلب ممار�ساته.
واعرتف تقرير تطور التعليم يف اجلماهريية (اللجنة ال�شعبية العامة للتعليم )2008 ،بوجود
هوة وا�سعة بني �أ�ساليب املدر�سة يف التعليم ،وواقع وطموحات املجتمع الليبي يف احلا�رض
وامل�ستقبل .والحظ الباحث يف �أثناء �إ�رشافه على برنامج الرتبية العملي لطلبة ق�سم الرتبية
�أن العمل الرتبوي يف املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة يف اجلماهريية يعتمد على العمل املنفرد
لكل معلم على حدة ،ووجود فروق كبرية يف التمكن املهني بني معلمي املدر�سة الواحدة،
والت�رسع يف تف�سري الظواهر الرتبوية ،واالعتماد على احلد�س والإ�شاعة ،ويتعامل الإداريون
يف املدار�س مع امل�شكالت الرتبوية بنظرة منف�صلة عن �سياقها الرتبوي واالجتماعي.
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التطوير الرتبوي يف ال�سياق املدر�سي.
 -3تفتح املجال �أمام الباحثني لدرا�سة املنظمات املتعلمة والتعلم املنظمي وعالقتها باملتغريات
الرتبوية يف اجلماهريية.

م�صطلحات الدرا�سة

املدر�سة املتعلمة :وهي املدر�سة التي يتم فيها ممار�سة املجاالت اخلم�سة للمنظمة املتعلمة
بدرجة كبرية ،ح�سب ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة �إىل الأداة امل�ستخدمة يف هذا البحث.
املدار�س العامة يف ليبيا :هي جمموعة املدار�س احلكومية يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سية
واملتو�سطة يف ليبيا.

حدود الدرا�سة

 -1احلدود املكانية :مت تطبيق هذه الدرا�سة يف املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة.
 -2احلدود الزمانية :مت تطبيق هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي -2008
.2009
 -3احلدود الب�رشية والبحثية :تقت�رص هذه الدرا�سة على �أفراد عينة من مديري املدار�س يف
مدينة م�رصاتة با�ستخدام الأداة املطبقة يف هذا البحث.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ملالءمته ملو�ضوع الدرا�سة ,وكانت اال�ستبانة هي الأداة
امل�ستخدمة جلمع البيانات الالزمة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة يف ليبيا ،يف حني
تكونت عينة الدرا�سة من جميع مديري املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة يف مدينة م�رصاتة ،البالغ
عددهم ( )50مديراً ،وبلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة واملنا�سبة للتفريغ ( )36ا�ستبانة� ،أي
بن�سبة �إرجاع حواىل (  .)%72واجلدول رقم ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات
امل�ستقلة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب م�ستوى املدر�سة وامل�ؤهل واخلربة
م�ستوى املدر�سة
امل�ؤهل العلمي
اخلربة يف الوظيفة احلالية

املجموع
36
36
36

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة «املدر�سة الأردنية كمنظمة متعلمة» التي طورها عبابنة عام
( ،)2007بعد مواءمتها مع البيئة الليبية� ،إذ مت ا�ستبدال بع�ض الكلمات مثل :النتاجات
ب�أهداف ،واخلطة التطويرية باخلطة ال�سنوية ،وكانت الأداة الأ�صلية قد تكونت من ()59
فقرة� ،أعطي لكل منها وزن متدرج للأبدال لدرجة تقدير املديرين ملدار�سهم كمنظمات
متعلمة( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) ،ومتثل رقمياً على الرتتيب،5( :
 .)1 ،2 ،3 ،4موزعة على خم�سة جماالت ،ميثل كل منها �أحد �أبعاد املنظمة املتعلمة .ومت
توزيع اال�ستبانات ،واحل�صول على البيانات يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
.2009/2008

ت�صميم الدرا�سة ومتغرياتها

لقد ا�شتمل ت�صميم الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�أوالً :املتغريات امل�ستقلة ،وت�شمل  )1م�ستوى املدر�سة :وله فئتان هما� :أ�سا�سية ،ومتو�سطة.
 )2امل�ؤهل العلمي :وله فئتان هما :دبلوم ،ولي�سان�س (بكالوريو�س) )3 .مدة اخلدمة يف
الوظيفة احلالية :ولها ثالث فئات هي :من �سنة واحدة �إىل (� )5سنوات ،ومن (� )6سنوات
�إىل (� )10سنوات ،و�أكرث من (� )10سنوات.
ثانياً :املتغري التابع :هو تقدير درجة ممار�سة العاملني يف املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة لأبعاد
املنظمة املتعلمة ،كما عرب عنه �أفراد عينة الدرا�سة من مديري املدار�س يف �أثناء ا�ستجابتهم لأداة
الدرا�سة.
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املتغري

الفئات
�أ�سا�سي
ثانوي
دبلوم
بكالوريو�س(لي�سان�س)
من�-1أقل من� 6سنوات
من �10 -6سنوات
�أكرث من � 10سنوات

العدد
20
16
7
29
18
9
9
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لأجل معاجلة البيانات �إح�صائيا ،ا�ستخدم الباحث برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ) ،(SPSSوي�شمل ذلك الأ�ساليب الإح�صائية الآتية :املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ) ،(t-testوحتليل التباين الأحادي ،ومعادلة توكي.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

لقد مت �إجراء التحليالت الإح�صائية الو�صفية واال�ستداللية ،امل�شار �إليها �أعاله ،و�أ�سفرت
هذه التحليالت عن جمموعة من النتائج ،التي ن�صنفها ونعر�ضها ح�سب �أ�سئلة الدرا�سة ،كما
ي�أتي:

�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما تقديرات مديري املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة ملدار�سهم
كمنظمات متعلمة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع
فقرات اال�ستبانة وملجاالتها .واجلدول رقم ( )2يو�ضح ترتيب جماالت الدرا�سة تنازلياً وفقاً
ملتو�سطاتها احل�سابية.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املمار�سة ملجاالت الدرا�سة
وللأداة ككل مرتبة تنازلي ًا
الرتبة
1
2
3
4
5

رقم
3
5
2
1
4

املجال
الر�ؤية امل�شرتكة
التفكري النظمي
النماذج العقلية
الرباعة ال�شخ�صية
التعلم الفريقي
الأداة ككل

املتو�سط احل�سابي
3.04
2.96
2.65
2.64
2.54
2.76

االنحراف املعياري
0.95
0.87
0.77
0.82
0.87
0.86

درجة املمار�سة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
قليلة
متو�سطة

يالحظ من اجلدول رقم ( )2ما ي�أتي:
• ترتتب املجاالت اخلم�سة تنازلياً ح�سب �أو�ساطها احل�سابية على النحو الآتي :الر�ؤية
امل�شرتكة ،ثم التفكري النظمي ،ثم النماذج العقلية ،ثم التمكن ال�شخ�صي ،و�أخرياً التعلم
الفريقي .وهذا الرتتيب يعني �أن هناك اتفاقا بدرجة متو�سطة بني �آراء مديري املدار�س حول

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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املمار�سة التي تعك�س وجود ر�ؤية م�شرتكة للعاملني يف املدار�س نحو امل�ستقبل ،مما �سي�سهل
�أي عملية تطوير وتغيري منتظرة ،وتوافر وعي منظمي �إىل حد ما ي�سهل النظر �إىل اجلوانب
املختلفة من العمل الرتبوي� .إن بناء ر�ؤية م�شرتكة بني العاملني لي�س بالأمر ال�سهل ،لأنه
يتطلب تغيري قناعات وبناء اجتاهات جديدة ،مما ي�ستلزم بذل جهود م�ستمرة للت�أكد من بناء
الر�ؤية املن�شودة� .إن وجود ر�ؤية م�شرتكة للعاملني يف املدر�سة يقلل من ت�أثري الر�ؤى الأخرى
التي قد تعوق العمل املدر�سي ،وتبدد بع�ض جهوده ) .(Greene, 2001يف حني يعني ممار�سة
التعلم الفريقي بدرجة قليلة �سيطرة ال�سلوك الفردي يف العمل الرتبوي ،وعدم وجود تفاعل
مهني بني العاملنيّ ،مما يحد من تبادل اخلربات واملهارات بني العاملني خ�صو�صا املعلمني ،مما
�أوجد انف�صاال يف �أعمالهم وتباينا يف �أدائهم املهني الذي جاء منخف�ضا هو الآخر بح�صول
جمال التمكن ال�شخ�صي على مرتبة مت�أخرة من املمار�سة .وكان دمينغ ( )Demingقد �أكد
على �أن التعلم الفريقي مهارة يجب تعلمها وتربية الأفراد عليها ومالحظتها ودعمها
) .(Greene, 2001وميكن تعزيز التمكن ال�شخ�صي بتوفري برامج الدعم املهني للمعلمني،
وفر�ص الت�أهيل مل�ستوى �أكادميي ومهني �أعلى� ،إذا علمنا وجود ( )%20من العاملني من
حملة الدبلوم ،ومعظم العاملني مل ينتظم بربنامج تطوير مهني يف �أثناء اخلدمة .ويتفق هذا
الرتتيب للمجاالت مع درا�سة عبابنة ( )2007يف وجود جمال التعلم الفريقي يف املرتبة
الأخرية ،وتختلف عنها يف ت�أخر جمال التمكن ال�شخ�صي �إىل املرتبة قبل الأخرية ،وتتعار�ض
مع نتائج درا�سات ،(Jones-Mann, 2007) :و درا�سة كيلي ) ،(Kelly, 2001و درا�سة بانغ
) (Pang, 2005التي جاء فيها جمال التمكن ال�شخ�صي يف املراتب الأوىل ،وجمال التفكري
النظمي يف مراتب مت�أخرة.
• ميار�س العاملون يف املدار�س الليبية الأبعاد الأربعة الأوىل بدرجة متو�سطة ،وبعد التعلم
الفريقي بدرجة قليلة ب�أو�ساط ح�سابية تراوحت بني ( )3.04ملجال الر�ؤية امل�شرتكة،
و( )2.54ملجال التعلم الفريقي ،يف حني كانت درجة املمار�سة لال�ستبانة ككل متو�سطة.
وتعني هذه التقديرات املنخف�ضة للمدر�سة الليبية كمنظمة متعلمة من وجهة نظر مديريها عدم
ر�ضا القادة الرتبويني ملختلف املمار�سات التي حتدث يف املدار�س ،وجلوانب العملية الرتبوية
يف املدار�س الليبية ،مما يدعو القائمني على ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية �إىل �إعداد وتنفيذ اخلطط
اال�سرتاتيجية الالزمة لتغيري الواقع احلايل ،وحتقيق التوافق بني الواقع ،وما ي�صبو �إليه القادة
الرتبويون واملجتمع .وقد جاءت هذه النتيجة �أقل قليال عن نتائج درا�سة عبابنة ()2007
التي كان م�ستوى املمار�سة فيها متو�سطًا ولكن مبتو�سطات ح�سابية �أعلى ،وخا�صة ملجال
التعلم الفريقي ،ومتعار�ضة مع نتائج درا�سة ثومب�سون وزميليه )(Thompson et al., 2004
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) 2001يف بع�ض املجاالت ومتوافقة معها يف جماالت �أخرى.
وعند ا�ستعرا�ض املتو�سطات احل�سابية جلميع فقرات اال�ستبانة يالحظ �أن فقرة واحدة وهي
رقم (“ )22تعد النجاحات يف املدر�سة جناحات جلميع العاملني” ح�صلت على درجة ممار�سة
كبرية مبتو�سط ح�سابي) ،) 3.47وح�صلت ( )22فقرة على درجة ممار�سة قليلة ،مبتو�سطات
�أقل من ( ،)2.6وباقي الفقرات متار�س بدرجة متو�سطة .وهذا يعني �أنه على الرغم من وجود
اتفاق بني مديري املدار�س على اعتبار النجاح هو جلميع العاملني� ،إال �أنهم �أجمعوا على
وجود ممار�سات تربوية كثرية ( 22ممار�سة) تتم يف مدار�سهم بدرجة قليلة.
فقد جاءت الفقرة رقم (“ )4يتبادل املعلمون الزيارات ال�صفية” يف املرتبة الأخرية من
حيث املمار�سة يف املدر�سة الليبية ،ويعني ذلك وجود تبادل قليل للخربات التدري�سية بني
املعلمني ،ومن ثمَّ عدم نقل اخلربات بينهم ،واحتفاظ كل منهم بخرباته املهنية وال�شخ�صية
منعزلة عن باقي الزمالء ،وهذا التعلم الذي دعاه اورتنبالد ) (Ortenblad, 2002التعلم
يف �أثناء العمل .وهذه املمار�سة تعار�ض جوهر فل�سفة املدر�سة املتعلمة حيث اعترب ليثوود
ولوي�س ) (Leithwood & Louis, 1998التعلم املنظمي يف املدار�س هو التعلم اجلماعي
الذي يحدث يف املدر�سة ,وح�سب ر�أي �إندلك )� (Endlik, 2001أنه جمموعة الن�شاطات
التي حتدث يف املدر�سة القتنا�ص و�إيجاد ونقل املعرفة التي ت�ؤدي مع الزمن �إىل �إحداث
تغريات �سلوكية و�إنتاجية ،وتزيد املعرفة والفهم يف املدر�سة ,بل دعا �إميانتز )(Imants, 2003
�إىل االنتقال يف العالقة بني املعلمني من التعاون �إىل الت�شارك� ،إذ يعمل الت�شارك على توليد
التمكني املتبادل.
وجاءت الفقرة رقم (« )42ي�ستخدم العاملون تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بفاعلية» ،يف املرتبة قبل الأخرية ،وقد يعود ذلك �إىل عدم توافر هذه التكنولوجيا ب�شكل كاف
يف املدار�س الليبية ،ثم لعدم �إدماجها يف جميع املناهج املدر�سية حيث ما زالت تقت�رص على
مناهج العلوم والريا�ضيات لل�صفوف الثالثة الأوىل (ما يعرف باملناهج ال�سنغافورية) ،وعدم
تلقي جميع املعلمني التدريب املنا�سب ال�ستخدامها .والواقع �أن توافر هذه املهارات لدى
املعلمني ،وتوافر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ال يعني بال�رضورة ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا يف التدري�س ،فيواجه املعلمون العديد من العوائق لتحقيق االندماج املن�شود،
ومنها ح�سب ماراك ) :(Marrack, 2006عدم توافر الوقت الكايف لتح�ضري املادة العلمية
للح�صة ،وعدم قدرة املدر�سة على توفري الدخول �إىل النظام الإلكرتوين يف جميع الأوقات
وجلميع املعلمني ،وعدم االقتناع الكايف لدى بع�ض املعلمني بجدوى هذه التكنولوجيا ،بل
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ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة
ملدار�سهم كمنظمات متعلمة ح�سب متغري م�ستوى املدر�سة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) ) (t-testللعينات امل�ستقلة ،لتقديرات
مديري املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة لأبعاد املدر�سة املتعلمة يف ليبيا .واجلدول رقم ()3
يو�ضح هذه النتائج.

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) لتقديرات مديري املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة
لدرجة ممار�سة مدار�سهم ملجاالت املنظمة املتعلمة
املجال
الرباعة ال�شخ�صية
النماذج العقلية
الر�ؤية امل�شرتكة
التعلم الفريقي
التفكري النظمي
الأداة ككل

امل�ستوى
�أ�سا�سي
متو�سط
�أ�سا�سي
متو�سط
�أ�سا�سي
متو�سط
�أ�سا�سي
متو�سط
�أ�سا�سي
متو�سط
�أ�سا�سي
متو�سط

ن
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16

جمموع املتو�سطات االنحراف املعياري قيمة ت د .ح
3.4198
20.3000
34 1.658
4.3200
22.4375
3.6992
36.0000
34 1.579
5.9774
38.5625
3.9590
29.1000
34 2.016
4.8644
32.0625
3.8169
29.6000
34 1.534
4.0804
31.6250
4.0062
34.4500
34 1.824
6.0000
37.5000
13.0846
149.4500
34 2.205
21.3455
162.1875

الداللة
غري دال
غري دال
غري دال
غري دال
غري دال
دال عند
0.05

يالحظ من جدول رقم (� )3أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا على م�ستوى الداللة
( )0.05=αتبعا مل�ستوى املدر�سة التي يديرها املدير ،بالن�سبة لكل من املجاالت اخلم�سة
على حدة ،يف حني كانت الفروق دالة على م�ستوى الداللة ( )0.05=αللأداة ككل ل�صالح
مديري مدار�س مرحلة التعليم املتو�سط .وهذا يعني �أن املمار�سات الرتبوية املرتبطة باملدر�سة
كمنظمة متعلمة تختلف بني املدار�س الأ�سا�سية واملتو�سطة ل�صالح املدار�س املتو�سطة ،ورمبا
يعود ذلك �إىل ارتفاع امل�ؤهل العلمي للمديرين يف املدار�س املتو�سطة� ،إذ ي�شرتط احل�صول
على درجة اللي�سان�س (البكالوريو�س) للتعيني يف الإدارة والتدري�س لهذه املرحلة ،يف حني
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وجود اجتاهات �سلبية لدى بع�ضهم نحوها ،وعدم توافر الدعم الكايف من الإدارة املدر�سية
والزمالء وفرق الدعم الفني.
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مل يكن ي�شرتط ذلك يف املرحلة الأ�سا�سية حتى عام  ،2007وهذا امل�ؤهل �ساهم يف رفع
م�ستوى التوقعات للممار�سات املدر�سية املرغوب فيها .وهذه النتيجة تختلف عن درا�سة
عبابنة ( )2007التي كانت فيها الفروق دالة �إح�صائيا ل�صالح املدار�س الأ�سا�سية.

ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة
ملدار�سهم كمنظمات متعلمة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) ،لتقديرات مديري املدار�س حملة
امل�ؤهل الدبلوم والبكالوريو�س ملدار�سهم كمنظمات متعلمة .واجلدول رقم ( )4يو�ضح
ذلك.

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار (ت) لتقديرات مديري املدار�س حملة م�ؤهل الدبلوم �أو البكالوريو�س
ملدار�سهم كمنظمات متعلمة وذلك ملجاالت الدرا�سة وللأداة ككل
املجال
الرباعة
ال�شخ�صية
النماذج العقلية
الر�ؤية امل�شرتكة
التعلم الفريقي
التفكري النظمي
الأداة ككل

امل�ؤهل
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س

ن
7
29
7
29
7
29
7
29
7
29
7
29

جمموع املتو�سطات االنحراف املعياري قيمة ت د .ح الداللة
3.6839
18.7143
غري
34 1.975
دالة
3.8053
21.8621
2.4495
37.0000
غري
34 0.082
دالة
5.4055
37.1724
4.2594
31.8571
غري
34 0.927
دالة
4.6440
30.0690
2.6277
30.7143
غري
34 0.155
دالة
4.3143
30.4483
1.9881
36.5714
غري
34 0.433
دالة
5.6658
35.6207
11.1120
154.8571
غري
34 0.041
دالة
19.6288
155.1724

يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني تقديرات حملة الدبلوم
وحملة البكالوريو�س من مديري املدار�س ملدار�سهم كمنظمات متعلمة ،بالن�سبة جلميع
جماالت الدرا�سة وللأداة ككل.مما يعني �أن تقديرات مديري املدار�س مت�شابهة للممار�سات
الرتبوية يف مدار�سهم رغم اختالف م�ؤهالتهم العلمية ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة
عبابنة (.)2007
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رابع ًا :نتائج ال�س�ؤال الرابع

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الأحادي لك�شف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات مديري
املدار�س لكل جمال من جماالت الدرا�سة وللأداة ككل ح�سب خربتهم يف الإدارة
املجاالت
الرباعة
ال�شخ�صية
النماذج
العقلية
الر�ؤية
امل�شرتكة
التعلم
الفريقي
التفكري
النظمي
الأداة ككل

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

جمموع املربعات
84.750
458.000
542.750
46.528
807.778
854.306
114.972
615.778
730.750
44.556
518.444
563.000
169.139
758.500
927.639
1405.500
10124.056
11529.556

د.ح
2
33
35
2
33
35
2
33
35
2
33
35
2
33
35
2
33
35

متو�سط املربعات
42.375
13.879

ف

م�ستوى الداللة

3.053

غري دالة

23.264
24.478

0.950

غري دالة

57.486
18.660

3.081

غري دالة

22.278
15.710

1.418

غري دالة

84.569
22.985

3.679

دالة عند 0.05

702.750
306.790

2.291

غري دالة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا على م�ستوى الداللة
( )0.05=αللأداة ككل وملجاالت الدرا�سة ،ما عدا جمال التفكري النظمي الذي كان داالً.
وبا�ستخدام معادلة توكي للفروق بني املتو�سطات يف جمال التفكري النظمي مت احل�صول على
النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )6الآتي:
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هل تختلف تقديرات مديري املدار�س العامة يف مدينة م�رصاتة ملدار�سهم كمنظمات
متعلمة ح�سب متغري اخلربة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ,مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي لك�شف الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة من مديري املدار�س العامة يف م�رصاتة لكل جمال
من جماالت الدرا�سة وللأداة ككل ح�سب خربتهم يف الإدارة .واجلدول رقم ( )5يو�ضح
ذلك.
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اجلدول رقم ()6
الفروق بني املتو�سطات يف جمال التفكري النظمي با�ستخدام معادلة توكى
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املجموعات

�سنوات اخلربة من 10 - 6
(م= )32.1111

�سنوات اخلربة �أكرث من 10
(م= )37.6667

�سنوات اخلربة من5-1
(م= )36.7222
�سنوات اخلربة من 10 - 6
(م= )32.1111

4.611

0.944

-

* 1.555

*دالة على م�ستوى (.)0.05=α

يالحظ من اجلدول رقم ( )6وجود فروق دالة �إح�صائيا على م�ستوى الداللة ()0.05=α
بني متو�سطات تقديرات املديرين ذوي �سنوات اخلربة من ( ،)10-6وذوي اخلربة فوق 10
�سنوات ل�صالح املديرين ذوي اخلربة فوق (� )10سنوات .وتعني هذه النتيجة ت�شابه تقديرات
مديري املدار�س على الرغم من اختالف خرباتهم يف الإدارة للأداة ككل وملجاالتها الأربعة
الأوىل ،وكان اختالفهم يف جمال التفكري النظمي .وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة عبابنة
( )2007ما عدا ما يخ�ص جمال التفكري النظمي ،وتختلف مع نتائج درا�سة (Jones-Mann,
) 2007التي كانت الفروق فيها ل�صالح املديرين ذوي اخلربة الأقل.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج ال�سابقة ،ميكن ا�ستخال�ص التو�صيات الآتية:
� .1أن يتبنى النظام الرتبوي الر�سمي الليبي خطة تطوير �شاملة للممار�سات املدر�سية ،تعتمد
على حتويل املدار�س �إىل منظمات متعلمة ،وذلك بن�رش ثقافة التعلم املنظمي ،واملنظمة املتعلمة
بني العاملني يف املدار�س العامة ،حتى تكون قادرة على �إحداث التغيري املنتظر من برامج التطوير
الرتبوي ،التي بد�أت اجلهات الر�سمية تنفيذها يف اجلماهريية ,وميكنها ا�ستخدام النموذج
الذي طوره عبابنة والطويل (� ،)2009أو �أي منوذج �آخر �ضمن �إجراءات التطوير.
� .2أن يعمل مديرو املدار�س على توفري الظروف املدر�سية الالزمة لتنمية �أ�سلوب التعلم
الفريقي بني العاملني ،مثل االتفاق على موعد حمدد يلتقي فيه العاملون لتبادل اخلربات
والتجارب الرتبوية ،وتبادل الزيارات ال�صفية بني املعلمني ،وت�أمل املمار�سات املدر�سية،
و�آثارها يف حت�صيل الطلبة.
� .3أن تعمل اللجنة ال�شعبية العامة للتعليم يف ليبيا على �إكمال م�رشوعها لت�أهيل كافة املعلمني
ح�سب تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وعقد دورات متخ�ص�صة للمعلمني مثل الرخ�صة
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مدى ت�صور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة
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مدى ت�صور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية
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امللخ�ص
�سعت الدرا�سة لقيا�س ت�صورات معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم
يف ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب؛ وذلك من خالل ا�ستخدام مقيا�س
الفاعلية ( .)TSESوبعد ترجمة الأداة للغة العربية والت�أكد من �صدقها وثباتها ُو ّزعت
على عينة ع�شوائية بلغت ( )753معلم ًا مبدينة الريا�ض .وبا�ستخدام االختبارات الو�صفية
واال�ستداللية تبني �أن املعلمني يرون فاعلية �أدائهم ب�شكل عام (فوق املتو�سط)؛ لكنها مل
تتجاوز م�ستوى (جيد) يف � ٍأي من حماور الأداة .كما تبني �أن ت�صورات املعلمني لفاعلية
�أدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات التعليم �أعلى من ت�صوراتهم يف حموري �إدارة ال�صف وتن�شيط
الطالب� .أما املحور الأقل فاعلية فكان حمور تن�شيط الطالب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أظهرت
النتائج �أن ل�سنوات اخلربة عالقة م�ؤثرة يف ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم؛ فكلما زادت
�سنوات اخلربة كانت الت�صورات لفاعلية �أدائهم �أف�ضل .وانتهت الدرا�سة بتقدمي التو�صيات
واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :فاعلية املعلمني ،ا�سرتاتيجيات التعليم� ،إدارة ال�صف ،تن�شيط الطالب.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/1/26 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/6/8 :م
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Teachers’ Sense of Efficacy among Secondary
School Teachers in Riyadh
Dr. Saud N. Al-Kathiri
College of Education
King Saud University

Abstract
The study goal was to measure sense of efficacy of secondary school teachers in Riyadh by using the TSES measure. Upon translation to Arabic, the
measure was tested in terms of its reliability and intercorrelation and then
distributed to a sample of (753) teachers. The results showed above average
teacher efficacy, in general. The results also showed that the instruction strategies factor was the highest, and the student engagement factor was the lowest.
In addition, teachers experience had an effect on teacher efficacy: more experienced teachers seemed to have higher sense of efficacy. Recommendations
and suggestions were presented.
Key words: teacher efficacy, instructional strategies, student engagement, classroom
management.
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املقدمة

يقوم التعليم يف �أهم ركائزه على املعلم ودوره الفعال يف تي�سري عملية التعلم وزيادة
التح�صيل لدى املتعلمني؛ مما جعل امل�ؤ�س�سات الرتبوية تعتني باملعلمني كركن �أ�سا�س يف جناح
التعليم .فكان االهتمام ب�إعدادهم وت�أهيلهم قبل اخلدمة وكذلك االهتمام بتطوير �أدائهم يف
�أثناء اخلدمة �سعياً لرفع كفاءة التعليم وتطوير خمرجات نوعية .وقد جاءت البحوث لت�ؤ�صل
�أهمية دور املعلم من خالل مراجعات علمية للبحوث حيث �أ�شار مارزانو وبيكرجن و بولوك
(( )1428ترجمة �سعود بن نا�رص الكثريي) �إىل �أن �أول ما لوحظ ت�أثري املعلم يف تعلم الطالب
�إجرائياً كان يف �سبعينات القرن املا�ضي .وبعد مراجعة مئات الدرا�سات التي �أجريت يف تلك
احلقبة � ّأكد برويف و جود ) (Brophy & Good, 1986ب�أن مقولة �إنّ املعلمني اليحدثون
�أي فارق يف تعلم الطالب هي خرافة مت دح�ضها .وتعميق ّا لتلك النتيجة قام رايت وهورن
و�ساندرز ) (Wright, Horn & Sanders, 1997بتحليل درجات �أكرث من (� )100ألف
طالب يف مئات املدار�س ال�ستك�شاف ت�أثري املعلم يف تعلم الطالب؛ وخل�صوا �إىل �أن العامل
الأهم من حيث الت�أثري يف تعلم الطالب هو املعلم ،مع وجود تفاوت وا�سع يف قوة الت�أثري بني
املعلمني ،كما تبني �أن املعلمني الفاعلني ي�ؤثرون يف الطالب يف كل م�ستويات التح�صيل؛ بغ�ض
النظر عن م�ستوى تفاوتهم يف ف�صولهم الدرا�سية .ف�إذا كان املعلم غري فعال؛ ف�سيكون تقدم
طالبه العلمي �ضعيفاً ،بغ�ض النظر عن مدى ت�شابههم �أو اختالفهم يف حت�صيلهم الدرا�سي.
وخل�صوا �إىل �أن املفهوم ال�ضمني املبا�رش والوا�ضح لهذه النتيجة �أن التعليم ميكن تطويره من
خالل تطوير فاعلية املعلمني وذلك �أجدى من تطوير �أي عامل �آخر.
وتبعاً لتلك الأهمية امل�ؤثرة للمعلم؛ جاءت البحوث بدورها لت�ستك�شف �أدوار املعلمني
املنوطة بهم وت�ستطلع حاجاتهم املهنية لت�سهم يف االرتقاء مب�ستويات �أدائهم التعليمي مبا
ينعك�س �أثره الإيجابي على املتعلمني .فاعتنت بحوث التدري�س و�إعداد املعلمني ب�سلوك
املعلم ومهاراته ،ثم �شهدت حتوالً يف ثمانينات القرن املا�ضي من االهتمام ب�سلوك املعلم
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& 1984; Ashton & Webb, 1986; Coladarci, 1992; Tschannen-Moran

) .Woolfolk Hoy, 2001كذلك مما يعطي �أهمية لت�صورات املعلمني النتيجة التي انتهى �إليها
رو�س ) )Ross, 1994حيث قام مبراجعة  88درا�سة يف هذا ال�ش�أن وخل�ص �إىل وجود عالقة
وثيقة بني ت�صور املعلمني عن فاعليتهم وبني م�ستوى �أدائهم التعليمي وذلك يف �ستة جوانب؛
ف�إذا كان م�ستوى قناعة املعلم بفاعلية �أدائه عالية كان لذلك �أثر �إيجابي يف كل من :زيادة فهم
املعلم ال�سرتاتيجيات تعليمية حديثة وتطبيقها ،وا�ستخدامه �أ�ساليب لإدارة ال�صف تعزز ذاتية
املتعلم ،وتوفريه عناية خا�صة للطالب ذوي التح�صيل ال�ضعيف ،وبناء ت�صور ذاتي عن مهارات
الطالب العلمية ،و�إعداده �أهداف قابلة للتحقيق ،ومثابرته حتى ال يخفق الطالب.
كما �أن البحث يف ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم �أ�صبح ميثل �أهمية كبرية وم�ؤثرة
ب�سبب طبيعة العالقة بني الت�صور وبني الأداء؛ حيث يبني هوي )� (Hoy, 2004أن هناك
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ومهاراته �إىل االهتمام بت�صورات املعلم وعملياته املعرفية و�إدراكاته؛ مما �أنتج درا�سات ثرية
حول ت�صورات املعلمني واجتاهاتهم يف البيئة املدر�سية؛ ويعود املرجع يف ذلك للجهود التي
قام بها بندورا منذ عام  1977يف �سل�سلة من بحوثه التي كان لها الأثر يف نظرية التعلم
االجتماعي التي كان من �أحد جماالتها درا�سة العالقة بني الت�صورات من جهة وبني فاعلية
الأداء من جهة �أخرى ،م�ؤكدة �أن �سلوك الفرد يت�أثر �سلباً �أو �إيجاباً مبدى ت�صوراته وقناعاته
بقدراته الذاتية وما ميكن �أن يحققه ).(Bandura, 1977; Bandura, 1997
ومنذ ذلكم احلني ا�ستلهمت البحوث الرتبوية على تنوع تخ�ص�صاتها ذلك املفهوم
لت�ستك�شف ت�أثريه يف الواقع التعليمي ،ومدى قناعة املعلمني بقدرتهم يف الت�أثري يف تعلم
الطالب ،ولت�ؤكد �رضورة قيا�س ت�صورات املعلمني باعتبار الدور املنوط بهم يف حتديد
وتعرف ما يتنا�سب وقدراتهم ،وكذلك ت�أثري ت�صورات املعلمني يف
احتياجات طالبهم،
ّ
جراء ذلك �س�ؤاالن �شغال الباحثني فرتة زمنية :مامدى ت�أثري ت�صور
حت�صيل طالبهم .وبرز ّ
املعلمني لفاعليتهم يف �أدائهم التعليمي ،وال�س�ؤال الثاين باعتبار وجود ت�أثري لأداء املعلم؛ هل
�سي�ؤثر ذلك يف حت�صيل املتعلم؟ ).(Protheroe, 2008
ثم تتالت البحوث لتو�سيع االهتمام بالت�صورات وا�ستك�شاف العوامل امل�ؤثرة واملرتبطة
بت�صورات املعلمني ،وجاءت نتائجها لت�ؤكد �أن املعلمني كلما ازدادت قناعتهم بفاعلية �أدائهم
ازداد م�ستوى �أدائهم التعليمي؛ �إذ يتح�سن م�ستوى التخطيط والتنظيم للدر�س ،ويبذلون
مزيد ًا من الوقت يف ذلك ،وتزداد رغباتهم يف تعلم ما ي�ساعدهم يف حتقيق حاجات طالبهم،
كما يزداد وال�ؤهم للتدري�س ،ويثابرون لتذليل �أي عوائق تواجههم يف �سبيل حت�سني حت�صيل
الطالب؛ وبخا�صة الطالب ذوو امل�ستويات التح�صيلية ال�ضعيفة (Gibson & Dembo,
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عالقة دورانية ي�ؤثر بع�ض �أطرافها يف بع�ض ب�شكل وثيق ،فحني تزداد القناعة بالفاعلية؛
تزداد اجلهود املبذولة واملثابرة؛ مما ي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل؛ وهذا بدوره يعزز الفاعلية .وكذلك
العك�س �صحيح؛ فحني تكون القناعة بالفاعلية �ضعيفة؛ ت�ضعف اجلهود املبذولة وتقل املثابرة
تبعاً لذلك؛ مما ي�ؤدي �إىل خمرجات تعليمية �ضعيفة؛ وهذا بدوره �أي�ضا ي�ضعف الفاعلية .وقد
ذهب بع�ض الباحثني �إىل بعدٍ �آخر يف �أهمية الت�صورات باعتبارها جانباً جوهرياً يف عملية
التغيري ،حيث ا�ستخل�ص يف حتليله ملجموعة من الدرا�سات يف جمال ت�صورات املعلمني نتيجةً
مفادها �أن طرق التدري�س وتطبيقاتها احلديثة املطروحة يف برامج تطوير املعلمني اليتقبلها
املعلمون �إال حني تتوافق مع افرتا�ضاتهم وت�صوراتهم عن فاعليتها .وتبعاً لذلك فقد ر�أى
بع�ض الباحثني �أنه ميكن التنب�ؤ مب�ستوى �أداء املعلمني يف ال�صف من خالل قيا�س ت�صورات
املعلمني والتعرف �إليها.(Eslami & Fatahi, 2008) ,
�إن �أهمية جمال ت�صورات املعلمني لفاعليتهم وت�أثريه يف امليدان الرتبوي حفزت الباحثني
لإجراء مزيد من البحوث لتطوير �أداة �إجرائية علمية ميكن االعتماد عليها يف قيا�س تلك
الت�صورات ،وليت�سنى تطوير �أداء املعلمني وفق ما تك�شفه تلك الأداة ،ولكي ت�صبح البحوث
�أكرث �إجرائية يف التعامل مع مفهوم ت�صورات املعلمني .وكان �أول من �سعى لقيا�س مفهوم
فاعلية املعلم هم باحثو م�ؤ�س�سة راند (� )Randإذ و�ضعت عبارتني الختبار ر�أي املعلمني
جتاهها وهما:
 -1ال ي�ستطيع املعلم فعل ما ميكن لأن �أداء معظم الطالب ودوافعهم تعتمد على بيئته.
� -2إذا بذلت جمهوداً ف�أ�ستطيع الت�أثري حتى يف �أع�رس الطالب و�أكرثهم �إحباطاً.
وقد ق�صدوا بتينك العبارتني �أن �إجابة العبارة الأوىل تك�شف ت�صور املعلمني عن فاعلية
التدري�س ب�شكل عام ،يف حني تك�شف �إجابة ال�س�ؤال الثاين ت�صور املعلمني عن فاعلية
تدري�سهم ب�شكل خا�ص ) ، (Armor et al., 1976ثم تال ذلك ما قام به � Guskeyإذ طور
�أداة تتكون من ( )30بنداً لقيا�س مدى امل�س�ؤولية عن حت�صيل الطالب بحيث ي�ضع امل�شارك
لكل بند ن�سبة من ( )100درجة ويق�سمها بح�سب ت�صوره على اختيارين ،وقد �صمم
اخليارين على �أن �أحدهما يعك�س م�س�ؤولية املعلم والآخر يعك�س م�س�ؤولية �آخرين غري املعلم
) .(Guskey,1981كذلك كانت هناك حماولة علمية �أخرى لقيا�س ت�صورات املعلمني قام
بها �أ�شتون و ويب ) ،(Ashton & Webb, 1986فقد طورا �أ�سئلة راند لت�صبح �سبعة �أ�سئلة
بدالً من اثنني بحيث يت�ضمن كل �س�ؤال فقرتني على �أن يبني امل�شارك موقفه من كل �س�ؤال
باختيار عبارة موافق ب�شدة على �إحدى الفقرتني .ثم طور كل من جب�سون ودميبو (Gibson
)� & Dembo, 1984أداة من ( )30بنداً لقيا�س الفاعلية من جانبني :الأول؛ فاعلية التدري�س
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 ،teaching efficacyوخل�صا �إىل �أن املعلم يعزى له مان�سبته ( )%18.2من الفاعلية يف
مقابل ( )%10.6يعزى لفاعلية التدري�س .ويف عام ( )1990طور كل من ولفولك و هوي
) (Woolfolk & Hoy, 1990نف�س الأداة لي�ستخل�صا نتيجة مقاربة وهي �أن الأداة يعزى
لها ( )%32.8من الفاعلية� ،إال �إن تلك النتائج مل تكن كافية العتماد الأداة كمقيا�س ملفهوم
الفاعلية باعتبارها تتناول جمموعة من العوامل العامة دون �أن حتدد ب�شكل مبا�رش ماي�ؤثر منها
يف عملية التدري�س وتعليم الطالب يف قاعة الدر�س؛ �إ�ضافة �إىل بع�ض العوامل الإح�صائية التي
�أثرت يف �صدق الأدوات ال�سابقة يف قيا�س ماو�ضع من �أجله ،وذلك مما حدا بباحثني �آخرين
�أن يطوروا �أداة �أكرث حتديداً يف قيا�س الفاعلية.
وبناءً على تلك اجلهود واملحاوالت العلمية قام كل من ت�شانن-موران وهوي
) (Tschannen-Moran & Hoy, 2001بتحليل الأدوات ال�سابقة وامل�ستخدمة يف قيا�س
الفاعلية ودرا�سة امللحوظات العلمية جتاهها ومن ثم حماولة بناء �أداة �أكرث �إجرائية يف قيا�س
مفهوم فاعلية املعلمني ،ولتحقيق ذلك اعتمدا �إطاراً نظرياً حمدداً ملفهوم فاعلية املعلمني
بحيث ركز املفهوم على مايقوم به املعلم يف ثالثة جوانب :فاعلية تن�شيط املتعلم efficacy
 ،for student engagementوفاعلية �إ�سرتاتيجيات التعليم efficacy for instructional
 ،strategiesوفاعلية �إدارة ال�صف  .efficacy for Classroom managementوكان املربر
العلمي لذلك التحديد هو تاليف العموم الذي �شاب الأدوات ال�سابقة من جهة و�إمكانية
قيا�س املفهوم بطريقة �أكرث و�ضوحاً .ومل يكتف الباحثان بالت�أطري النظري للأداة بل قد �أتبعا
ذلك بتجريب الأداة يف ثالث درا�سات �أجريت ب�شكل تتابعي بنائي بحيث تتم مراجعة
نتائج تطبيق الأداة يف كل درا�سة؛ �إذ كانت الأداة ( )52بنداً ،وبعد جتريبها للمرة الأوىل
�أ�صبحت ( )32بنداً ،ثم �أ�صبحت ( )18بنداً يف التجربة الثانية لت�صبح ( )24بنداً وبا�سم
( (Teachers’ Sense of Efficacy Scaleويرمز لها اخت�صاراً ( .)TSESومل يكتف
الباحثان بذلك بل قد تو�صال �إىل �إمكانية ا�ستخدام الأداة يف منوذجني :الأول النموذج
الطويل ( )Long Formويتكون من البنود الأربعة والع�رشين نف�سها ،والثاين هو النموذج
الق�صري ( )Short Formويتكون من ( )12بنداً فقط خمت�رصة من النموذج الأول ،وقد اخترب
الباحثان �صحة ا�ستخدام النموذجني والو�صول �إىل نتائج مت�شابهة (Tschannen-Moran
)& Hoy, 2001؛ �إال �أن ال�شائع يف البحوث والدرا�سات التي ا�ستفادت من تلك اجلهود
هو ا�ستخدام الأداة يف منوذجها الطويل ،حيث �أ�صبحت تلك الأداة مرجعاً علمياً يف قيا�س
ت�صور املعلمني لفاعليتهم ،كما انت�رش ا�ستخدامها وطبقت يف مراحل خمتلفة ،منها على �سبيل
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املثال الدرا�سات الآتية:
يف �أمريكا قامت كوهلر ) (Koehler; 2006با�ستخدام الأداة ) (TSESلدرا�سة ت�صورات
معلمي املرحلة االبتدائية يف ( )45مدر�سة ،ومعرفة الفروق بني الت�صورات وفق متغريات
متعددة كمتغري اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي و�سنوات اخلربة .وخل�صت الدرا�سة
للت�أكيد على �صدق الأداة الداخلي واخلارجي ،كما وجدت فروقاً يف متغريي اخلربة وامل�ستوى
التعليمي حيث تزداد الفاعلية بازدياد م�ستوى التعليم و�سنوات خربة املعلم.
وكذلك يف �أمريكا بوالية نيفادا �أجرى هنمان و�آخرون & (Heneman, Kimball
) Milanowski, 2006درا�سة على عينة من معلمي املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية،
و�أظهرت النتائج �أن ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم كان ب�شكل عام �أعلى من املتو�سط؛ �إال �أن
معلمي االبتدائية كانوا �أكرث فاعلية من نظرائهم يف املتو�سطة والثانوية .ومن حيث مقارنة
حماور الأداة؛ كان حمور تن�شيط الطالب الأقل فاعلية.
كما ترجمت الأداة �إىل لغات متعددة وطبقت يف بلدان �أخرى؛ فقد �أجريت يف فنزويال
درا�سة على ( )100من معلمي املرحلة املتو�سطة لقيا�س ت�صوراتهم لفاعلية �أدائهم التعليمي
با�ستخدام الأداة نف�سها ،ووجدت الدرا�سة �أن ت�صوراتهم لفاعلية �أدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات
التعليم كانت �أعلى من حموري� :إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب ).(Chacon, 2005
ويف اليونان قام �سيقلي�س و�آخرون (Tsigilis, Grammatikopoulos & Koustelios,
) 2007برتجمة الأداة وقيا�س ت�صورات املعلمني ،وبينت النتائج وجود ت�صورات مرتفعة
لدى املعلمني عن فعالية �أدائهم يف املحاور الثالثة .ومل تتناول الدرا�سة بحث الفروق بني
ت�صورات املعلمني.
ويف فرن�سا �أجريت درا�سة للتعرف �إىل ت�صورات املعلمني واختارت ( )12من املنتظمني
يف برنامج الدكتوراه يف فرن�سا بحيث يقومون بتدري�س اللغة الفرن�سية �ضمن برنامج تدريبي،
وا�ستخدمت نف�س الأداة لقيا�س ت�صوراتهم عن فاعلية الأداء بالإ�ضافة �إىل مقابالت وفق حماور
الأداة ،وبينت النتائج وجود عالقة بني الت�صورات وبني الأداء التعليمي وكان متو�سط ت�صورات
العينة ( )7.1من ( )9بح�سب درجات املقيا�س ،وهو مايعترب م�ستوى فوق املتو�سط .كما بينت
النتائج �أن هناك عالقة بني ت�صورات املعلمني لفاعليتهم وبني بع�ض املتغريات ومنها التغذية
الراجعة لأداء املعلم والربامج التدريبية والدعم التعليمي للمعلم (.)Mills & Allen, 2007
ويف �إيران؛ ترجم كل من �إ�سالمي وفاحتي ) (Eslami & Fatahi, 2008الأداة للغة
الفار�سية لقيا�س ت�صورات معلمي اللغة الإجنليزية لفاعلية �أدائهم يف املرحلة الثانوية؛ وخل�ص
البحث �إىل �أن املعلمني يرون �أن �أداءهم يف ا�سرتاتيجيات التعليم �أكرث فاعلية من �أدائهم يف
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�إدارة ال�صف ومن �أدائهم يف تن�شيط الطالب.
وكذلك يف ال�صني؛ �أجرى ت�شنق ) (Cheung, 2008درا�سة مقارنة بني معلمي املرحلة
االبتدائية يف هوجن كوجن ويف �شنجهاي م�ستخدماً نف�س الأداة مرتجمة للغة ال�صينية ،ووجد
�أن فاعلية املعلمني يف �شنجهاي �أعلى من نظرائهم يف هوجن كوجن ،و�أرجع الأ�سباب للثقة التي
يحظى بها املعلمون من قبل الطالب و�أولياء �أمورهم ونوعية التدريب واخلربات التعليمية
التي يكت�سبونها من ممار�ساتهم اليومية.
يدر�سون طالباً �ضعيفي التح�صيل ،ومت
ويف �سنغافورة �أجريت درا�سة على املعلمني الذين ّ
ا�ستخدام الأداة نف�سها ،ووجدت الدرا�سة فروقاً بني املعلمني وفق �سنوات خرباتهم وذلك يف
ت�صوراتهم لفاعلية الأداء يف جميع حماور الأداة :ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط
الطالب ،م�ستخل�صة �أن عامل اخلربة التدري�سية كان له ت�أثري �إيجابي يف م�ستوى الت�صورات،
يف حني مل يكن هناك فروق يف الت�صورات وفق متغري اجلن�س (Yeo, Ang, Chong, Huan,
).& QueK; 2008
ويف تركيا؛ ترجم تاركن ويوزونرتاكي ) (Tarkin & Uzuntiryaki, 2009نف�س املقيا�س
للغة الرتكية لدرا�سة الفروق بني ت�صورات طالب برنامج �إعداد املعلمني وفق متغري اجلن�س
واخلربة؛ ووجدا �أن الطالب يف امل�ستويات املتقدمة يف الربنامج لديهم ت�صورات �أكرث فاعلية
ممن هم يف امل�ستوى الأول من الربنامج ،يف حني مل توجد �أي فروق ذات داللة �إح�صائية وفق
متغري اجلن�س.
ويف ماليزيا ،هناك درا�ستان؛ الأوىل �أجريت على ( )328من املعلمني اجلدد ووجدت
الدرا�سة �أن املتو�سط كان ( )6.57وهو م�ستوى متو�سط مبقيا�س الفاعلية كما وجدت
الدرا�سة فروقاً تعود الختالف برامج �إعداد املعلمني بينما مل جتد فروقاً بني متغريي اجلن�س
�أو التخ�ص�ص ) .(Murshidi, Konting, Elias & Fooi, 2006كذلك �أجريت الدرا�سة
الأخرى على ( )727من املعلمني اجلدد الذين مل تتجاوز خربتهم التدري�سية ثالث �سنوات،
ومت قيا�س ت�صوراتهم من خالل تطبيق الأداة نف�سها ووجدت الدرا�سة �أن ت�صورات املعلمني
لفاعلية �أدائهم كانت �أي�ضاً بدرجة متو�سطة (.)Bakar & Mohamed, 2009
وميكن �أن ن�ستخل�ص مما �سبق من �أدبيات الدرا�سات املتخ�ص�صة يف جمال ت�صورات املعلمني
لفاعلية �أدائهم والأطر النظرية التي اعتمدت عليها ثالثة جوانب:
�أوالً� :أهمية البحث يف املجال ملا لذلك من ت�أثري مبا�رش يف �أداء املعلمني التعليمي ويف حت�صيل
طالبهم؛ فكلما ازدادت قناعتهم بفاعلية �أدائهم ازداد م�ستوى �أدائهم التعليمي وحت�سن
م�ستوى حت�صيل طالبهم .والغرو نتيجة لذلك �أن يُ�ص ّنف مو�ضوع ت�صور املعلمني لفاعليتهم
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).& Neitzel, 2005
ثانياً� :أن الرتاكم املعريف للبحوث يف جمال ت�صورات املعلمني قد �أنتج �أداة علمية متخ�ص�صة
من �إعداد ت�شانن-موران وهوي ) ،(Tschannen-Moran & Hoy, 2001ميكنها قيا�س
ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم واالعتماد عليها يف تطبيقها وحتليل نتائجها وتف�سريها.
يعول الرتبويون عليها يف جمال الت�صورات ب�أنّ ذلك عائد �إىل
ثالثاً :ميكن تف�سري الأهمية التي ّ
طبيعة مهنة التدري�س؛ حيث تتنوع مهامها وتتعدد مما يتطلب مهنية عالية من املعلمني يف
كثري من املهارات ،وحني ميتلك املعلم قناعة بقدرته على التغيري وت�أثريه يف حت�صيل الطالب؛
ف�سيكون ذلك من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف تطوير �أدائه وزيادة فاعليته.

م�شكلة الدرا�سة

لقد ظهرت للباحث م�شكلة الدرا�سة من خالل عمله يف تدريب امل�رشفني الرتبويني
وكذلك مديري املدار�س املتو�سطة والثانوية �ضمن الربنامج الأكادميي الذي تقدمه كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم� ،إذ تناول بع�ض مديري املدار�س
ظاهرة يجدونها يف مدار�سهم؛ وهي �أن هناك عدداً من املعلمني يت�صورون ب�أن ت�أثريهم يف
حت�صيل الطالب �أ�صبح �ضعيفاً ،بل قد يت�صور بع�ضهم عدم وجود �أي ت�أثري خ�صو�صاً مع بع�ض
الطالب �ضعيفي التح�صيل ،ثم �أكد وجود تلك الظاهرة بع�ض امل�رشفني الرتبويني من خالل
واقع ميدانهم وزياراتهم الإ�رشافية لبع�ض املعلمني .لقد كان ذلك �أحد املحفزات لدى الباحث
لتتبع وجود الظاهرة يف واقع املعلمني وفق �أ�ساليب البحث العلمي؛ فا�ستقر�أ هذه الظاهرة
يف البحوث الرتبوية و�أطرها النظرية وعمق الدرا�سات وتناولها لها ،والذي تبني �أنه يعود
لثمانينات القرن املا�ضي؛ فكانت تلك الدرا�سات متثل تراكماً معرفياً �أكد على �أهمية البحث
يف جمال ت�صورات املعلمني وك�شف عن �آثار تربوية تظهر يف واقع املعلمني �سلباً و�إيجاباً مما
جعل جمموعة من الباحثني ي�سعون لقيا�س ظاهرة ت�صورات املعلمني لأدائهم التعليمي و�أنتج
ذلك تطوير �أدوات علمية حمكمة ترجم �أبرزها لعدة لغات وطبقت يف عدد من دول العامل.
وعلى الرغم من �أهمية البحث يف جمال ت�صورات املعلمني؛ وعلى الرغم من الرثاء املعريف
للبحوث يف جمال ت�صورات املعلمني؛ �إال �إن هناك ندرة يف تناول هذا املجال يف البحوث
العربية ب�شكل عام ،وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إن ميدان التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية
يفتقر �إىل بحوث علمية ت�ستك�شف ت�صورات املعلمني �أنف�سهم لأدائهم التعليمي ويقي�س واقع
تلك الت�صورات ب�أدوات علمية ميكن اال�ستفادة منها وا�ستثمار نتائجها.
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�أهداف الدرا�سة

�سعت الدرا�سة ب�شكل رئي�س لقيا�س ت�صورات معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض
لفاعلية �أدائهم يف ثالثة حماور :تن�شيط الطالب وا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف؛ وذلك
با�ستخدام مقيا�س الفاعلية ( )TSESوترجمته للعربية .كما �سعت الدرا�سة لتحليل تلك
الت�صورات ومعرفة �أي فروق �إح�صائية قد توجد تبعاً ملتغريات اخلربة �أو امل�ؤهل الرتبوي.

�أ�سئلة الدرا�سة

يتحدد ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة فيما ي�أتي:
ما مدى ت�صور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم التعليمي؟
ويتفرع عن ذلك الأ�سئلة الآتية:
 .1ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور تن�شيط الطالب؟
 .2ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات التعليم؟
 .3ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور �إدارة ال�صف؟
 .4هل تختلف ت�صورات املعلمني يف متو�سطاتها وفق املحاور الثالثة؟
 .5هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ت�صورات املعلمني تبعا الختالف �سنوات اخلربة
�أو امل�ؤهل الرتبوي؟

�أهمية الدرا�سة

تتبني �أهمية الدرا�سة من خالل ثالثة جوانب
�أوالً� :أهمية املجال :فقد �أظهر العديد من الدرا�سات وجود عالقة وثيقة بني الت�صور والأداء؛
مما ي�شري �إىل �أهمية �إعطاء �أولوية لإجراء البحوث املتخ�ص�صة ال�ستك�شاف ت�صورات املعلمني
احلالية؛ وذلك مما ي�ساعد على فهمها وحتليلها واعتبارها مرحلة �أ�سا�سية من مراحل تطوير
التعليم.
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وبناء على ذلك؛ جاءت هذه الدرا�سة لت�سهم يف �سد تلك الفجوة وتلبي حاجة معرفية
بحيث ت�ستفيد من البحوث ال�سابقة وت�ستخل�ص �أبرز ما انتهت �إليه وتوظفها يف املجال ذاته
باللغة العربية .كما تلبي الدرا�سة حاجة ميدانية �إذ ت�ستك�شف الت�صورات احلالية ملعلمي املرحلة
الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم التعليمي يف حماور تعليمية مهمة :تن�شيط الطالب،
وا�سرتاتيجيات التعليم ،و�إدارة ال�صف.
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ثانياً� :أهمية دور املعلم :حيث ت�ؤكد البحوث �أن العامل الأهم من حيث الت�أثري يف تعلم
الطالب هو املعلم )،(Wright, Horn & Sanders, 1997; Ghaith & Shaaban, 1999
فمن ال�رضورة �إجراء بحوث ت�ستك�شف طبيعة هذا الت�أثري وتقويته من خالل فهم اجتاهاته
وت�صوراته لفاعلية �أدائه ومدى قناعته بقدرته على �إحداث هذا الت�أثري.
ثالثاً� :أهمية النتائج :ميكن �أن ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة يف مراجعة برامج �إعداد املعلم وت�أهيله
وتطويره للت�أكد من ت�ضمينها �أثر الت�صور؛ لأن املعلمني ال يطبقون طرق التدري�س وتطبيقاتها
احلديثة املطروحة يف برامج التطوير �إال حني تتوافق مع افرتا�ضاتهم وت�صوراتهم عن فاعليتها
) ،(Richardson, 1996كما ميكن �أن ت�ساعد النتائج يف الك�شف عن �أبرز اجلوانب التي
يرى معلمو املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض ق�صوراً يف فعاليتهم فيها مما قد يوحي ب�أنها قد
تكون من �أبرز ال�صعوبات التي يواجهونها يف ممار�ساتهم التعليمية.

حدود الدرا�سة

 -1اقت�رصت الدرا�سة على معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية النهارية للبنني مبدينة
الريا�ض للف�صل الأول للعام الدرا�سي 1430/1429هـ.
 -2اعتمدت الدرا�سة الأداة املتخ�ص�صة يف قيا�س ت�صور املعلمني لأدائهم التعليمي يف ثالثة
حماور :تن�شيط الطالب ،وا�سرتاتيجيات التعليم ،و�إدارة ال�صف & (Tschannen-Moran
.)Hoy, 2001

م�صطلحات الدرا�سة

فاعلية التدري�س ( :)Teaching Efficacyتتناول الدرا�سات هذا امل�صطلح من جانبني:
�أحدهما فاعلية التدري�س العامة ( ،)General Teaching Efficacyوتت�ضمن القدرة على
�ضبط العوامل اخلارجية ( )External Influencesيف التدري�س� ،أي تلك التي تتجاوز
قدرات املعلم ومهامه كبيئة املدر�سة والنظام التعليمي وغريهما (Tournaki & Podell,
)� ،2005أما اجلانب الآخر فهو فاعلية املعلم الذاتية (،(Personal Teaching Efficacy
ويق�صد به قدرات املعلم و�إمكاناته يف حتقيق خمرجات مرغوبة يف تعلم الطالب (Bandura,
) 1997وتركز هذه الدرا�سة على مفهوم فاعلية املعلم الذاتية باعتباره �أكرث حتديداً وميكن
قيا�سه �إجرائياً ومتوافقاً مع الأداة العلمية التي تبنتها الدرا�سة.
ت�صور املعلمني للفاعلية ( :)Teachers’ Sense of Efficacyويق�صد به تقييم املعلمني وحكمهم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

).& Hoy, 2001

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

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لو�صف ت�صورات املعلمني وحتليلها بالأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ،وكذلك درا�سة الفروق بني ت�صورات املعلمني يف جوانب تعليمية حمددة
وفق بع�ض املتغريات لتعميق فهمها وتف�سري م�ضامينها وفق �أدبيات البحث يف املجال.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

�شمل جمتمع الدرا�سة جميع معلمي املرحلة الثانوية مبدار�س التعليم احلكومي للبنني مبدينة
الريا�ض خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (1430/1429هـ) والبالغ
عددهم ( )2228يف ( )113مدر�سة ثانوية�( .إدارة الرتبية والتعليم .)1429 ،وبا�ستخدام
العينة الع�شوائية العنقودية تكونت عينة الدرا�سة من ( )753معلماً من معلمي املرحلة
الثانوية مبدار�س التعليم العام وفق مكاتب الإ�رشاف مبدينة الريا�ض ،مبا ميثل  %33من جمتمع
الدرا�سة.

�أداة الدرا�سة

قام الباحث مبراجعة الدرا�سات والبحوث ذات العالقة يف املجال؛ حيث كانت ت�ستند
يف �إجراءاتها على �أدوات م�صممة لقيا�س فاعلية املعلمني؛ وكان ا�شتون و ويب (Ashton
) & Webb, 1986من الأوائل الذين طوروا �أداة علمية �سعت لتفعيل مفهوم فاعلية املعلم
وقيا�سه �إجرائياً ،ثم طور كل من جب�سون ودميبو )� (Gibson & Dembo, 1984أداة من
( )30بنداً لقيا�س الفاعلية ب�شكل عام :فاعلية التدري�س وفاعلية املعلم .وبقيت تلك الأداة
ي�ستفيد منها الباحثون ويطورون بع�ض �أجزائها بح�سب تنوع الأغرا�ض يف ا�ستخدام الأداة.
وعلى الرغم من تعدد تلك الأدوات �إال �إنها كانت عامة يف تناول العوامل امل�ؤثرة يف فاعلية
املعلمني لتتناول عوامل ذاتية داخلية و�أخرى خارجية؛ ولذا قام ت�شانن-موران وهوي
) (Tschannen-Moran & Hoy, 2001مبراجعة تقوميية لبحوث املجال التي �أجريت طيلة
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على قدراتهم و�إمكاناتهم يف حتقيق خمرجات مرغوبة يف تعلم الطالب )،(Bandura, 1997
ويعرفه ت�شانن-موران وهوي ب�شكل حمدد على �أنه تقييم املعلمني لقدراتهم و�إمكاناتهم يف
ثالثة حماور� :إ�سرتاتيجيات التعليم ،و�إدارة ال�صف ،وتن�شيط الطالب (Tschannen-Moran
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( )23عاما ابتداءً من (� 1974إىل 1997م) ،و�أجريا حتليالً للأدوات امل�ستخدمة يف قيا�س
الفاعلية ليخل�صا �إىل تطوير �أداة �أكرث دقة يف تعبريها عن فاعلية املعلمني يف جوانب �أكرث
�ضبطاً وحتديداً؛ حيث ركزا على قيا�س ت�صور املعلمني عن فاعليتهم يف ثالثة حماور :تن�شيط
املتعلم ،وا�سرتاتيجيات التعليم ،و�إدارة ال�صف .وقد مرت الأداة بثالث مراحل :ففي املرحلة
الأوىل كانت الأداة من  52بنداً ،ووفقا لنتائج تطبيقها على عينة من ( )224معلما أ�ُجري
تعديل يف الن�سخة الثانية لت�صبح ( )32بنداً ،ويف الن�سخة الثالثة �أ�صبحت ( )18بنداً وطُبقت
على عينة �أخرى من ( )217معلما ،وبعد ذلك عدلت لت�صبح الأداة النهائية يف ( )24بندا
وطبقت على عينة من ( )410مع ّلم ) .(Tschannen-Moran & Hoy, 2001ومنذ ذلك
احلني �أ�صبحت تلك الأداة العلمية ( (Teachers’ Sense of Efficacy Scaleهي الأبرز يف
جمالها ،و�أ�صبحت مرجعاً علمياً ي�ستند �إليه الباحثون لقيا�س ت�صور املعلمني عن فاعليتهم ،كما
انت�رش ا�ستخدامها و أ�ُجري عليها عدد من البحوث للت�أكد من �صدقها وثباتها بعدة �أ�ساليب
واختبارات �إح�صائية ،منها على �سبيل املثال :درا�سة )(Brown, 2005؛ ودرا�سة (Chacon,
) 2005ودرا�سة ) (Heneman, et al., 2006ودرا�سة (Hui, Kennedy & Cheung,
) ،2006ودرا�سة ) ،(Murshidi, (Konting, Elias & Fooi, 2006ودرا�سة (Koehler,
 )2006ودرا�سة ) ،(Tsigilis, et al. 2007ودرا�سة ) ،(Poulou, 2007ودرا�سة (Fives
).& Buehl, 2009
وقد بينت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الأداة يف بيئات وثقافات خمتلفة ومتنوعة على اختالف
لغاتها؛ ولذا انت�رشت الأداة عاملياً وترجمت لعدة لغات ال�ستخدامها يف بلدان �أخرى؛ مثل
تركيا ) (Tarkin & Uzuntiryaki, 2009وماليزيا ) (Murshidi, et al., 2006و�إيران
) (Eslami & Fatahi, 2008واليونان ) (Tsigilis, et al. 2007وال�صني (Cheung,
) 2008وفنزويال ) (Chacon, 2005و�سنغافورة ( )Yeo, et al., 2008وفرن�سا & (Mills
).Allen, 2007
تتكون الأداة من ( )24بنداً وفق تدرج من ت�سع خانات لقيا�س مدى اجلهد الذي ميكن
�أن يبذله املعلم وتبد�أ مب�ستوى (ال�شيء) حتى م�ستوى (كبري جداً) ،وتتوزع البنود لرتكز على
قيا�س فاعلية املعلمني يف ثالثة حماور :حمور تن�شيط املتعلم ،وحمور ا�سرتاتيجيات التعليم ،وحمور
�إدارة ال�صف ،ولكل حمور ثمانية بنود .وهي بذلك تقت�رص على جوانب حمددة وال تتطرق
�إىل فاعلية التدري�س العامة ) (General Teaching Efficacyالتي قد ت�شمل جوانب كالبيئة
التعليمية وقدرات املتعلمني والعوامل الأ�رسية.
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�صدق الأداة

اجلدول رقم ()1
معامل االرتباط (بري�سون) لكل حمور:

املحور
تن�شيط الطالب
ا�سرتاتيجيات التعليم
�إدارة ال�صف

*جميعها دال عند م�ستوى 0.01

معامل االرتباط
*0.55
*0.53
*0.54

ثبات الأداة

وللتحقق من ثبات الأداة مت ح�ساب معامل الثبات للمحاور با�ستخدام معامل �ألفا
كرونباخ ،وجاءت قيمته ( )0.89وهي ت�شري �إىل ن�سبة ثبات عالية للأداة ميكن الوثوق بها.
يو�ضح اجلدول رقم ( )2معامل الثبات للمحاور.

اجلدول رقم ()2
معامل ثبات �ألفاكرونباخ لكل حمور من حماور الأداة

املحور
تن�شيط الطالب
ا�سرتاتيجيات التعليم
�إدارة ال�صف
معامل الثبات الكلي

عر�ض النتائج

معامل الثبات
0.92
0.90
0.84
0.89

�سعت الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الذي ن�ص على« :ما مدى ت�صور معلمي
املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم التعليمي؟».
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قام الباحث برتجمة الأداة للغة العربية ،وللت�أكد من �صدق الرتجمة وو�ضوح ال�صياغة
يف �سياقها العربي مت تقدمي الأداة الأ�صل بالن�ص الإجنليزي يف مقابل الن�ص العربي لكل
بند؛ ثم عر�ضها الباحث على �أربعة حمكمني :اثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف
الرتجمة؛ واثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف الرتبية .وقد �أو�صى املحكمون
بتعديل �صياغة بع�ض البنود؛ ومت التعديل وفق تلك التو�صيات.
ولقيا�س �صدق الأداة مت قيا�س االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل االرتباط (بري�سون)
ملعرفة مدى ارتباط كل حمور بالدرجة الكلية .وقد �أظهر التحليل وجود ارتباط ذي داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني املحاور �أي �أنها تتمتع بدرجة جيدة من ال�صدق .يو�ضح
جدول رقم ( )1معامل االرتباط للمحاور.
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وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ملقيا�س فاعلية الأداء ،وتبني
املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول رقم ( )3النتائج الو�صفية لتلك الت�صورات.

اجلدول رقم ()3
ترتيب بنود مقيا�س فاعلية الأداء وفق املتو�سطات احل�سابية
رقم
البند
24
15
11
6
21
12
20
10
13
23
14
7
19
9
17
18
16
5
8
22
3
4
2
1

البند

املتو�سط

ما حجم ما ميكنك عمله لتزويد الطالب املتميزين بتحديات مالئمة
ما حجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج �أو متعمد الفو�ضى
ما حجم ما ميكنك عمله ل�صياغة �أ�سئلة جيدة لطالبك
ما حجم ما ميكنك عمله لإقناع الطالب بقدرتهم على الأداء اجليد يف املدر�سة
ما حجم ما ميكنك عمله لتتوا�صل مع الطالب امل�شاك�سني
ما حجم ما ميكنك عمله لتعزيز الإبداع لدى الطالب
�إىل �أي مدى ميكن �أن تقدم �أمثلة و�شرحا بديال حني يحار الطالب
ما حجم ما ميكنك عمله لقيا�س فهم الطالب ملا د ّر�ستهم
ما حجم ما ميكنك عمله جلعل الطالب ميتثلون �ضوابط ال�صف الدرا�سي
ما حجم ما ميكنك عمله لتطبيق ا�سرتاتيجيات �أخرى يف ال�صف
ما حجم ما ميكنك عمله لتح�سني فهم الطالب الذي قد ير�سب
�إىل �أي مدى ميكن �أن جتيد الإجابة عن �أ�سئلة الطالب ال�صعبة
�إىل �أي مدى ميكن �أن متنع بع�ض امل�شكالت الطالبية من �أن تف�سد كل الدر�س
ما حجم ما ميكنك عمله لت�ساعد طالبك على تقدير قيمة التعلم
ما حجم ما ميكنك عمله لتكييف درو�سك وفق امل�ستوى املنا�سب لكل طالب
�إىل �أي مدى ميكن �أن تنوع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التقومي
ما حجم ما ميكنك عمله لو�ضع نظام لإدارة ال�صف لكل جمموعة من الطالب
ما حجم ما ميكنك عمله لتو�ضيح �آمالك ب�ش�أن �سلوك الطالب
ما حجم ما ميكنك عمله لت�ؤ�س�س العتياد طرق لي�ستمر �أداء الأن�شطة ب�سال�سة
ما حجم ما ميكنك عمله لتتعاون مع الأ�سر لتح�سني �أداء �أبنائهم املدر�سي
ما حجم ما ميكنك عمله ل�ضبط ال�سلوك امل�شتِّت يف الف�صل
ماحجم ما ميكنك عمله لتحفيز الطالب �ضعيفي الرغبة جتاه العمل املدر�سي
ما حجم ما ميكنك عمله لت�ساعد طالبك على التفكري الناقد
ما حجم ما ميكنك عمله لتتوا�صل مع الطالب الأكرث �صعوبة
املتو�سط العام

6.8
6.54
6.49
6.42
6.41
6.39
6.38
6.36
6.34
6.32
6.31
6.29
6.29
6.27
6.26
6.25
6.18
6.17
6.15
6.04
6.03
5.94
5.62
5.15
6.22

االنحراف
املعياري
1.8
1.81
1.8
1.78
1.8
1.78
1.89
1.82
1.81
1.72
1.79
1.84
1.85
1.89
1.81
1.79
1.82
1.82
1.78
1.97
1.81
1.77
1.68
1.7
1.80

�أظهرت النتائج �أن لدى املعلمني ت�صورات فوق املتو�سط لفاعلية �أدائهم ب�شكل عام؛ فقد
كان املتو�سط العام ( ،)6.22وتراوحت املتو�سطات بني (� )5.15إىل ( )6.8وتلك القيم
متثل يف مقيا�س ت�صور الفاعلية مابني متو�سط �إىل جيد .وبعبارة �أخرى مل ت َِـق ّل فاعلية �أي من
البنود عن م�ستوى متو�سط الفاعلية ،كما مل يتجاوز �أي من البنود م�ستوى جيد الفاعلية.
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�أو ًال :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على مايلي“ :ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور تن�شيط
الطالب؟” ويبني اجلدول ال�سابق رقم ( )3نتائج البنود املتعلقة باملحور� .إذ يت�ضمن املحور
ثمانية بنود وهي ذات الأرقام )1 ،2 ،4 ،22 ،9 ،14 ،12 ،6( :مرتبة بح�سب متو�سطاتها،
حيث كان �أعلى بند هو رقم (“ :)6ما حجم ما ميكنك عمله لإقناع الطالب بقدرتهم على
الأداء اجليد يف املدر�سة” مبتو�سط (� )6.42أما الأقل فكان رقم ( )1ون�صه“ :ما حجم ما
ميكنك عمله لتتوا�صل مع الطالب الأكرث �صعوبة” مبتو�سط ( .)5.15وهو �أدنى متو�سط على
م�ستوى املحور وكذلك على م�ستوى بنود الأداة جميعها.

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على“ :ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات
التعليم؟” ،ويبني اجلدول رقم ( )3نتائج البنود املتعلقة باملحور� .إذ يت�ضمن املحور ثمانية بنود
وهي ذات الأرقام )18 ،17 ،7 ،23 ،10 ،20 ،11 ،24( :مرتبة بح�سب متو�سطاتها،
حيث كان �أعلى بند هو رقم (“ :)24ما حجم ما ميكنك عمله لتزويد الطالب املتميزين
بتحديات مالئمة” مبتو�سط ( ،)6.8وهو كذلك الأعلى على م�ستوى بنود الأداة جميعها،
�أما الأقل فكان رقم ( )18ون�صه�“ :إىل �أي مدى ميكن �أن تنوع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التقومي” مبتو�سط ( )6.25وهو �أدنى متو�سط على م�ستوى املحور.

ثالث ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على“ :ما مدى ت�صور املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور �إدارة ال�صف؟”،
ويبني اجلدول رقم ( )3نتائج البنود املتعلقة باملحور� .إذ يت�ضمن املحور ثمانية بنود وهي ذات
الأرقام )3 ،8 ،5 ،16 ،19 ،13 ،21 ،15( :مرتبة بح�سب متو�سطاتها ،حيث كان �أعلى
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وكان �أعلى البنود فاعلية هو “تزويد الطالب املتميزين بتحديات مالئمة” وكذلك “تهدئة
الطالب املزعج �أو متعمد الفو�ضى”� ،أما �أقلها فاعلية فكان “التوا�صل مع الطالب الأكرث
�صعوبة” وكذلك “م�ساعدة الطالب على التفكري الناقد” .ومبقارنة املتو�سط العام لت�صورات
املعلمني يف هذه الدرا�سة مع املتو�سط العام يف الأداة الأ�صل ( )7.1جند �أن متو�سط ت�صورات
املعلمني كان �أقل يف هذه الدرا�سة؛ لكن كال القيمتني تعدان �ضمن املدى املتو�سط.
�أما مايتعلق بنتائج �أ�سئلة الدرا�سة الفرعية فهي كما يلي:
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بند هو رقم (“ :)15ما حجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج �أو متعمد الفو�ضى”
مبتو�سط (� ،)6.54أما الأقل فكان رقم ( )3ون�صه“ :ما حجم ما ميكنك عمله ل�ضبط ال�سلوك
امل�ش ِّتت يف الف�صل” مبتو�سط ( )6.03وهو �أدنى متو�سط على م�ستوى املحور.

رابع ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على ما يلي“ :هل تختلف ت�صورات املعلمني يف متو�سطاتها وفق املحاور
الثالثة؟” ويبني اجلدول رقم ( )4مدى اختالف ت�صورات املعلمني وفق حماور املقيا�س الثالثة
من خالل املتو�سطات.

اجلدول رقم ()4
ت�صورات املعلمني وفق حماور املقيا�س
الرتتيب
الأول
الثاين
الثالث

املحور
ا�سرتاتيجيات التعليم
�إدارة ال�صف
تن�شيط الطالب

مدى متو�سطات البنود
6.8 - 6.25
6.54 - 6.03
6.42 - 5.15

املتو�سط العام للمحور
6.39
6.26
6.01

تبني النتائج �أن هناك تقارباً يف ت�صورات املعلمني للمحاور الثالثة؛ حيث كانت فاعليتها
كلها فوق املتو�سط ،وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�صل �إليه )،(Heneman III, et al., 2006
كما تبني النتائج يف اجلدول ال�سابق �أن ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات
التعليم جاءت �أعلى منها يف املحورين الآخرين ،وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�صل �إليه �إ�سالمي
وفتحي (Eslami & Fatahi, 2008) .كما بينت النتائج �أي�ضاً �أن املحور الأقل فاعلية هو
حمور تن�شيط الطالب ،وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة هنمان و�آخرين (Heneman III,
) et al., 2006لكنه يختلف عن نتيجة درا�سة ت�شانن-موران وهوي (Tschannen-Moran
) & Hoy, 2001التي كان حمور �إدارة ال�صف فيها هو الأقل فاعلية .وبالت�أمل يف متو�سطات
بنود كل حمور جند �أن م�ستوى الفاعلية كان جيداً جلميع بنود املحور الأول واملحور الثاين� .أما
م�ستوى الفاعلية لبنود املحور الثالث فكان �أقل �إذ تراوح بني جيد ومتو�سط الفاعلية.

خام�س ًا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س على“ :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ت�صورات
املعلمني تبعا الختالف �سنوات اخلربة �أو امل�ؤهل الرتبوي؟” وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
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اجلدول رقم ()5
اختبار (ت) للفروق بني متو�سطات ت�صورات فاعلية املعلمني وفق امل�ؤهل الرتبوي
امل�ؤهل

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

تربوي

570

6.18

1.05

غري تربوي

162

6.09

0.91

درجة احلرية

»قيمة «ت

م�ستوى الداللة

730

3.788

0.052

�أظهر اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ت�صورات املعلمني �سواء
ذوو امل�ؤهل الرتبوي �أو غري الرتبوي؛ �إال �أن قيمة م�ستوى الداللة كانت قريبة جداً من القيمة
املعتربة كداللة �إح�صائية ()0.05؛ مما ميكن معه مالحظة وجود فرق من خالل املتو�سطات
بني املجموعتني ل�صالح ذوي امل�ؤهل الرتبوي؛ �إال �أنّ هذا الفرق مل يكن كافيا بدرجة ميكن
اعتباره �إح�صائيا.
ثانياً :يبني اجلدول رقم ( )6نتائج اختبار الفروق بني ت�صورات املعلمني وفق متغري �سنوات
اخلربة.

اجلدول رقم ()6
اختبار حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات ت�صورات املعلمني وفق �سنوات اخلربة
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

637.256

2

318.628

داخل املجموعات

17564.16

727

24.159

املجموع

18201.42

729

-

قيمة ف
13.188

م�ستوى الداللة
0.00

�أظهر اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ت�صورات املعلمني وفق
�سنوات اخلربة ب�شكل عام .ولذا �أجرى الباحث حتليالً با�ستخدام اختبار �شيفيه للمقارنات
البعدية لتحديد م�صدر الفروق بني � ِأي من املجموعات الثالث (�أقل من � 5سنوات -من 5
�إىل �أقل من � 10 -10سنوات ف�أكرث) ،كما يف اجلدول رقم (:)7
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ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة مع متغري امل�ؤهل الرتبوي وكذلك اختبار حتليل
التباين الأحادي مع متغري �سنوات اخلربة كما يلي:
�أوالً :يبني اجلدول رقم ( )5نتائج اختبار الفروق بني ت�صورات املعلمني وفق متغري امل�ؤهل
الرتبوي.
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اجلدول رقم ()7
اختبار �شيفيه لتحديد الفروق بني ت�صورات املعلمني وفق �سنوات اخلربة
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املقارنة بني املجموعات
من � 5إىل �أقل من 10
�أقل من � 5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
من � 5إىل �أقل من 10
� 10سنوات ف�أكرث
�أقل من � 5سنوات

متو�سط الفرق
6.396.9613.36-

الداللة
0.018
0.006
0.000

يتبني من خالل اجلدول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعات الثالث يف
ت�صوراتهم للفاعلية ب�شكل عام .وبناء على املتو�سطات ف�إن متو�سط املجموعة الأوىل (�أقل
من � 5سنوات) كان ( ،)5.89وتفوقه املجموعة الثانية (من � 5إىل �أقل من  )10مبتو�سط
( ،)6.15وتفوقهما املجموعة الثالثة (� 10سنوات ف�أكرث) مبتو�سط ( .)6.44مما يعني �أن
ل�سنوات اخلربة عالقة م�ؤثرة يف ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم؛ فكلما زادت �سنوات
اخلربة كانت الت�صورات لفاعلية �أدائهم �أف�ضل .وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�صلت �إليه كوهلر
) )Koehler, 2006من ت�أثري �سنوات اخلربة يف ت�صورات املعلمني.
ولتتبع تلك الفروق وفق حماور مقيا�س الفاعلية الثالثة �أجرى الباحث اختبار �شيفيه بني
جمموعات �سنوات اخلربة وفق املحاور الثالثة كما يبينها اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
اختبار �شيفيه لتحديد الفروق يف حماور املقيا�س وفق �سنوات اخلربة
متو�سط الفرق

م�ستوى الداللة

حماور املقيا�س

املقارنة بني املجموعات

تن�شيط الطالب

�أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
�أقل من � 5سنوات

من � 5إىل �أقل من 10
� 10سنوات ف�أكرث
�10سنوات ف�أكرث

*2.58*4.51-

1.93-

0.075
0.007
0.000

ا�سرتاتيجيات التعلم

�أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
�أقل من � 5سنوات

من � 5إىل �أقل من 10
� 10سنوات ف�أكرث
�10سنوات ف�أكرث

*2.59*2.20*4.79-

0.016
0.040
0.000

�إدارة ال�صف

�أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
�أقل من � 5سنوات

من � 5إىل �أقل من 10
� 10سنوات ف�أكرث
�10سنوات ف�أكرث

*2.18*2.77*4.96-

0.032
0.006
0.000

* دالة عند م�ستوى .0.05

يبني اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني معظم املجموعات وفق
�سنوات اخلربة يف ت�صوراتهم للفاعلية يف حماور املقيا�س� .أي �أن ل�سنوات اخلربة عالقة م�ؤثرة
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مناق�شة النتائج

هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س ت�صورات معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�ض لفاعلية �أدائهم من
خالل ا�ستخدام مقيا�س الفاعلية ( ،)TSESوكذلك حتليل االختالفات بني ت�صورات املعلمني
يف حماور املقيا�س الثالثة وفق متغريات �سنوات اخلربة �أو امل�ؤهل .وقد �أظهرت النتائج �أن لدى
املعلمني ب�شكل عام ت�صورات فوق املتو�سط لفاعلية �أدائهم ،مما يعني �أن املعلمني لديهم قناعة
بدورهم وت�أثريهم يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب؛ لكن تلك
القناعة لي�ست مرتفعة �أو عالية بدرجة ميكن االعتماد عليها ب�شكل مطلق يف �إجناح العملية
التعليمية ،مما يتطلب مزيداً من الرتكيز واالهتمام بتو�ضيح �أثر الت�صورات يف الأداء وال�سعي
لبناء ت�صورات �أكرث �إيجابية وتنميتها ب�شكل فعال.
كما �أظهرت النتائج اختالف بنود املحاور يف م�ستوى الفاعلية �إذ كان جيداً يف حمور
ا�سرتاتيجيات التعليم وحمور �إدارة ال�صف؛ لكن امل�ستوى كان �أقل يف حمور تن�شيط الطالب
مما ي�شري �إىل وجود �صعوبة لدى املعلمني يف �إتقان هذا املحور .ويتطلب ذلك بذل مزيد من
اجلهود ملا يت�ضمنه حمور تن�شيط الطالب من مهارات عالية ال تتوقف على �سنوات خربة املعلم
فقط؛ بل البد من ت�أهيل وتطوير خم�ص�ص ل�ضمان �إتقان املعلمني وزيادة فاعلية �أدائهم يف هذا
املحور.
�أما متغري امل�ؤهل الرتبوي فلم يظهر له �أثر وا�ضح �إذ تقاربت ت�صورات املعلمني ذوي
امل�ؤهل الرتبوي ونظرائهم ذوي امل�ؤهل غري الرتبوي .ورمبا يعود ال�سبب �إىل �أن برامج الت�أهيل
الرتبوي ال تعطي �أهمية وا�ضحة وكبرية لأهمية الت�صورات وت�أثريها املبا�رش يف �أداء املعلم
وحت�صيل الطالب.
�أما متغري �سنوات اخلربة فكان م�ؤثراً يف تفاوت ت�صورات املعلمني ل�صالح الأكرث خربة.
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يف ت�صورات املعلمني لفاعلية �أدائهم يف كل حمور؛ �إذ كانت املجموعة الثالثة (�10سنوات
ف�أكرث) تفوق املجموعتني الأخريني يف ت�صوراتهم لفاعلية �أدائهم يف تفا�صيل املحاور .فكلما
زادت �سنوات اخلربة كانت الت�صورات لفاعلية �أدائهم �أف�ضل �سواء يف تن�شيط الطالب �أو
ا�سرتاتيجيات التعليم �أو �إدارة ال�صف� .إال �أنه ينبغي التنويه �إىل �أن حمور تن�شيط الطالب مل يظهر
فيه فرق بني املجموعة الأوىل (�أقل من � 5سنوات) واملجموعة الثانية (من � 5إىل �أقل من )10
كما يبينها اجلدول ال�سابق؛ �أي �أن تلك املجموعتني تتقارب يف ت�صورهما لفاعلية �أدائهم
يف حمور تن�شيط الطالب لكن حينما زادت �سنوات اخلربة يف املجموعة الثالثة (� 10سنوات
ف�أكرث) كان هناك فرق ل�صالح تلك املجموعة مقارنة باملجموعتني اللتني قبلها.
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وهذا يعني �أن زيادة �سنوات خربة املعلم يف التعليم ت�ساهم يف حت�سني ت�صوراته لفاعلية �أدائه يف
تنفيذ ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب وجتعله �أكرث �إميانا بت�أثري ما يبذله من
جهد يف حت�سني �أدائه يف تلك اجلوانب من العملية التعليمية .ويت�ضح هذا التف�سري ب�شكل بارز
يف حمور ا�سرتاتيجيات التعليم حيث �إن الأقل خربة هو الأقل قناعة بفاعلية �أدائه ،لكن حينما
تزيد �سنوات خربته ويتمر�س يف التدري�س ي�صبح �أكرث قناعة بفاعلية �أدائه يف هذا املحور.
التو�صيات واملقرتحات
وفق نتائج الدرا�سة ميكن ا�ستخال�ص التو�صيات واملقرتحات الآتية:
 -1بذل مزيد من اجلهود لتذليل ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف �أدائهم التعليمي وتعوق
فاعليتهم يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب ،مع الرتكيز على
املعلمني ذوي �سنوات اخلربة الأقل.
 -2تعميق الفهم بدور الت�صورات وت�أثريها يف �أداء املعلمني وحت�صيل الطالب من خالل
تقدمي برامج ودورات توعوية.
 -3تعزيز ت�صورات املعلمني الإيجابية ومعاجلة الت�صورات ال�سلبية التي ت�ضعف �أداءهم يف
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعليم و�إدارة ال�صف وتن�شيط الطالب.
� -4إعطاء مزيد من الأهمية يف برامج الت�أهيل الرتبوي لدور الت�صورات وت�أثريها يف �أداء
املعلمني وحت�صيل الطالب.
 -5الرتكيز على �أولوية فهم ت�صورات املعلمني كمرحلة �أولية �رضورية لإجناح امل�شاريع
التعليمية التطويرية.
 -6اال�ستفادة من املعلمني ذوي الت�صورات الإيجابية لفاعلية �أدائهم يف تنمية مثلها لدى
زمالئهم الأقل قناعة بفاعلية �أدائهم.
� -7إجراء درا�سات مماثلة ملعلمي مرحلتي االبتدائية واملتو�سطة ومقارنتها باملرحلة الثانوية.
� -8إجراء درا�سات مماثلة للتعرف �إىل ت�صورات املعلمات ومقارنتها بت�صورات املعلمني.
� -9إجراء درا�سات مماثلة يف مناطق ومدن �أخرى.
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امللخ�ص
هدف هذا البحث �إىل تق�صي �أثر برنامج تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يف
العربية «مهارات االت�صال» ،وقد تكون �أفراد
حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف اللغة
ّ
البحث من ( )157طالب ًا وطالبة موزعني على مدر�ستني (ذكور ،و�إناث) ،در�ست املجموعة
تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل،
الدرا�سية من خالل برنامج
التجريبية املادة
ّ
ّ
ّ
الدرا�سية
وا�شتملت على ( )36طالب ًا و( )42طالبة� ،أما املجموعة ال�ضابطة فقد در�ست املادة
ّ
االعتيادي ،وا�شتملت على ( )38طالب ًا و( )41طالبة .وقد �أظهرت
نف�سها وفق الربنامج
ّ
إح�صائية ( )0.05 =αيف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش
نتائج البحث �أن هناك فرق ًا ذا داللة �
ّ
التجريبية،
العربية «مهارات االت�صال» ،ول�صالح �أفراد املجموعة
الأ�سا�سي يف مبحث اللغة
ّ
ّ
إح�صائية ( )0.05 =αيف التح�صيل يعزى �إىل
كما ك�شف البحث عن وجود فرق ذي داللة �
ّ
إح�صائية
جن�س الطالب ،ول�صالح الإناث� ،إال �أن النتائج مل تك�شف عن وجود فرق ذي داللة �
ّ
يف حت�صيل الطلبة يعزى �إىل التفاعل بني اجلن�س وطريقة التدري�س.
العربية.
تعليمي )Intel( ،التعليم للم�ستقبل ،التح�صيل ،اللغة
الكلمات املفتاحية :برنامج
ّ
ّ

* تاريخ ت�سلم البحث2009/11/17 :م
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The Effect of Using an Intel- Teach-to-the-Future Program
on the Tenth Grade Students’ Achievement in
the Arabic Language in Jordan
Dr. Mohammad F. Al-Hawamdeh
Irbid University College
Al- Balqa Applied University

Dr. Rateb Q. Ashour
Faculty of Education
Yarmouk University

Abstract
This study aimed at detecting the effect of using an Intel- teach-to-the-future program on the Tenth Grade students’ achievement in the Arabic language, particularly in Arabic communication skills, in Jordan. There was a
subject sample consisting of (157) male and female students distributed over
two schools. This sample was divided as well into two groups; the experimental group with (36) boys and (42) girls who studied the subject material via
the Intel-based teach-to-the-future program, and the control group with (38)
boys and (41) girls who studied the (α = 0.05) same subject material according
to the traditional teaching program. The present study in its findings showed
that there was a statistically significant difference among the subject students
in terms of achievement in favor of the experimental group. Also, there was
a statistically significant difference among the subject students in terms of
achievement due to gender in favor of girls. However, there were no any statistically significant (α = 0.05) differences in the students’ achievement due to
the interaction between gender and teaching method.
Key words: teaching program, (Intel) teach to the future, achievement, Arabic language.
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املقدمة
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كلية الرتبية -جامعـة الريموك

التكنولوجي الهائل وامل�ستمر ،الذي �أ�صبح ال غنى عنه
مييز هذا الع�رص ،التطور
�إن �أبرز ما ّ
ّ
واالجتماعية ،ويف
يف نواحي احلياة جميعاً ،فقد زاد حجم ت�أثري املعرفة يف احلياة االقت�صاديّة
ّ
أ�سا�سيا من املوارد االقت�صاد ّية ،بل املورد
منط حياة الإن�سان ،فغدت املعرفة واملعلومات مورداً � ّ
الطبيعية .و�إن الولوج يف ع�رص املعرفة يرتكز على
ال�Nسرتاتيجي اجلديد املكمل للموارد
ّ
ّ
ا�ستغالل التقنيات احلديثة يف �شتى مناحي احلياة املعا�رصة.
وقد برز اليوم دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بقوة؛ لقدرتها على تخزين
املعلومات ،وحفظها ،وا�سرتجاعها ،والبناء عليها ،ور�سم الأ�شكال بدقة وو�ضوح ،ومعاجلة
العملية
البيانات ب�رسعة كبرية جداً ،كما توفر للطلبة فر�صة التجريب واالكت�شاف �أثناء
ّ
التدري�سية املعا�رصة،
التعلمية ) .(Dori & Barnea, 1997ولعلَّ من �أهم املهارات
التعليمية
ّ
ّ
ّ
الدرا�سية والتدري�س ،حيث التجديد
مهارة ا�ستخدام وتوظيف التقنيات احلديثة مل�صلحة املواد
ّ
التدري�سي داخل
والتغيري واخلروج عن الروتني املتكرر والرتيب ،الذي قد يطغى على الأداء
ّ
حجرات البحث.
التعليمي القائم على
ومن �أجل رفع �سوية عمليتي التعليم والتعلم واخلروج من اجلمود
ّ
التلقني وحفظ املعلومات وا�سرتجاعها� ،إىل حيو ّية التعلم الناجت عن اال�ستك�شاف والبحث
والتحليل والتعليل ،و�صوال ً�إىل حل ّ امل�شكالت ،وينبغي �إحداث تطوير نوعي ّ يف م�صادر
التعلم وو�سائطه املتنوعة ،وتوظيف ما و�صل �إليه التقدم الهائل يف تقنيات املعلوماتية احلديثة،
فكثري من الدرا�سات �أظهرت ت�أثريا ً�إيجابيا ًال�ستخدام التكنولوجيا واحلا�سوب والربجميات
على �أداء املتعلم �،أو لل�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت( التي ت�شكل بيئة منا�سبة للتعلم
والتعليم يف �أي ّ نظام تعليمي ّ (�أبو دية2009 ،؛ �أبو�شنب2007 ،؛ امل�رصي2006 ،؛
دور ف ّعال
 ،)Baker & Hale, 1997; Martin & Shulman, 2006و�سي�صبح للطالب ٌ
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عملية التعلم ،و�سيكت�شف املو�ضوعات بنف�سه ،وي�صل �إىل املفاهيم املق�صودة ،وبطريقة
يف
ّ
التعليمية فقط ،و�إمنا على
العلمي املوجود يف املادة
ت�ستحثه لي�س لال�ستيعاب الكامل للم�ضمون
ّ
ّ
العلمية يف املجال املطلوب �أي�ضاً ،عرب االطالع على م�صادر �أخرى،
اال�ستزادة من املعلومات
ّ
يف الإنرتنت وقواعد البيانات �أينما توافرت (طوقان2003 ،؛ Mitra & Steffensmieir,
.)2000
م�سحي لليون�سكو ( )Charp, 2000الذي راجع ت�سعني بحثاً من بلدان خمتلفة،
ويف بحث
ّ
دافعية الطلبة نحو التعلم ،وتزيد من تعلمهم
إيجابي يف
تبينَّ �أن التكنولوجيا ت�ؤثر ب�شكل �
ّ
ّ
إيجابي يف
الذاتي ،وحت�سن من مهارات االت�صال ومهارات الكتابة .ولهذه التكنولوجيا �أثر �
ّ
ّ
املعلمني �أنف�سهم ،حيث ت�ساعدهم على التنويع يف �أ�ساليب التعليم ،وتزيد من تطورهم املهني،
ومن معرفتهم بتخ�ص�صهم ،وت�ساعدهم على �إيجاد حلول �إدار ّية داخل ال�صف ،وترفع من
الألفة والتوا�صل بني املعلم والطلبة .كما �أنها ت�ساعد املعلم على التعرف �إىل املهارات املتنوعة،
واخل�صائ�ص الفرد ّية لطلبته (�أبو�شنب2007،؛ .)Martin & Shulman, 2006
الأمر الذي ي�ستدعي تطوير مناهج اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،فا�ستخدام التقنيات
العربية،
العربية حاجة ما�سة ،ينبغي اعتمادها يف املدار�س لتعليم اللغة
احلديثة يف تعليم اللغة
ّ
ّ
ال�سمعية والب�رصيّة ،واعتماد
وذلك ب�إدخال �أجهزة احلا�سوب ،واملختربات اللغويّة ب�أجهزتها
ّ
طرائق البحث واال�ستقراء (�أبو�شنب« .)2007 ،وقد �أ�صبح للمعلم دور جديد ،ومهمته
لي�ست قا�رصة على ال�رشح والإلقاء واتباع �أ�ساليب تقليدية ،بل �أ�صبحت مهمته ر�سم
التعليمية لتحقيق الأهداف املرجوة للتعلم»
�إ�سرتاتيجية تتوافق فيها �أمناط التدري�س والو�سائل
ّ
(قطامي.)1998 ،
العربية و�أن�شطتها ،ويف
التقنية �أ�سهم يف حتديث طرائق تعليم اللغة
�إن ا�ستخدام الو�سائل
ّ
ّ
حتقيق �أهداف التعليم ،ورفع م�ستوى التدري�س ،وحت�سني عمليات التعليم والتع ّلم ،وزيادة
التعليمية
حت�صيل الطالب (مدكور2003 ،؛ �أبو�شنب .)2007 ،فاحل�صول على املخرجات
ّ
والتحدث بطالقة،
املنا�سبة لغو ّياً ،التي تتم ّثل يف خريجني قادرين على اال�ستماع والفهم،
ّ
والكتابة ب�صحة و�سالمة وجمال ،وقادرين على القراءة ،والفهم ،والتحليل ،والتف�سري،
والنقد ،والتقومي ،والتذوق ،وقادرين على التفكري ال�سليم ،و�إعادة �صياغة الفكر ،وتوليد
التعليمية يف منظومة اللغة وطرائق تعليمها ،التي
املعاين والإبداع ،ينبغي �إعادة تنظيم املدخالت
ّ
والتميز (مدكور.)2003 ،
عالية من الكفاية
تقت�ضي وجود معلم ل ّلغة
ّ
العربية على درجة ّ
ّ
التكنولوجي �إىل ظهور �أ�ساليب وطرائق جديدة للتعليم ،تعتمد على
ولقد �أ ّدى التقدم
ّ
تكنولوجية؛ لتحقيق التعلم املطلوب ،ومن �أهم هذه التطورات برنامج
توظيف م�ستحدثات
ّ
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�إنتل التعليم للم�ستقبل ) (Intel-Teach to the Futureفقد طوَّرت �رشكة �إنتل -عام 1999م،
التعليمية من خالل اال�ستخدام
العملية
عاملياً موجهاً للمعلم ،وم�صمماً لتطوير
برناجماً
ّ
ّ
تدريبياً ّ
ّ
بفعالية يف املناهج
التعليمية ،ودمج ثقافة احلا�سوب
العملية
للتقنية يف
والتوظيف الفعَّال
ّ
ّ
ّ
ّ
أكادميي قبل اخلدمة،
املهني وال
الدرا�سية؛ لتح�سني تعليم الطالب ،وكذلك املعلم �أثناء الإعداد
ّ
ّ
ّ
ين)
و�صوال �إىل �إك�ساب املتعلم كفايات يف جميع جماالت اخلربة (معريفّ،
مهاري ،وجدا ّ
ّ
اجلماعي بني املتعلمني ،وتطوير
وخا�صة تطوير مهارات التفكري العليا� ،إ�ضافة �إىل العمل
ّ
التعليمية (البلخي2007،؛ كانداو ،دوهرتي ،يو�ست ،وبيج ،2003 ،ترجمة وزارة
العملية
ّ
ّ
الرتبية والتعليم) .من خالل تطوير برنامج �إنتل التعليم للم�ستقبل ،يتعلم املعلمون كيف ومتى
التكنولوجية يف ال�صفوف .فيمكنهم ذلك من اكت�ساب
و�أين يوظفون الأدوات وامل�صادر
ّ
املهارات الأ�سا�سية والالزمة لو�ضع خطة للدر�س ،و�أ�ساليب العمل ،وو�سائل التقييم التي
ّ
ويوظف الربنامج كذلك ا�ستخدام الإنرتنت ،وت�صميم �صفحات
تتوافق مع املعايري الرتبو ّية،
الويب وبرامج الو�سائط املتعددة (عبد الغني .)2006 ،و� ّأما املنطلقات الأ�سا�سية لربنامج
للتقنية والتعلم القائم
( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،فتتمثل يف اال�ستخدام والتوظيف الفعَّال
ّ
على م�رشوعات بحيث يكون املتعلم املحور ،وا�ستخدام ال�س�ؤال الأ�سا�سي� ،س�ؤال الوحدة،
�س�ؤال املنهاج لتعزيز املهارات وخا�صة مهارات التفكري العليا (يف املجال املعريف) ،بالإ�ضافة
العملي وتناول اخلطوط العري�ضة للمناهج
درا�سية» وفق معايري ت�ؤكد التعليم
�إىل �إن�شاء «حقيبة
ّ
ّ
الدرا�سي
الدرا�سية ،وا�ستخدام عدة معايري و�أ�ساليب تقومي لقيا�س التع ّلم يف �أنحاء وحدات املقرر
ّ
ّ
ّ
وحل امل�شكالت ،وامل�شاركة يف التغذية الراجعة
اجلماعي،
كافة ،وت�شجيع املعلم على العمل
ّ
للوحدات اخلا�صة بهم (البلخي2007 ،؛ كانداو و�آخرون2003 ،؛ & Metcalf Debora,
 .)2002وي�ؤكد �شوملان ومارتن (� )Martin & Shulman, 2006أن امل�شاركة يف برنامج
إيجابي يف �إحداث تغيريات يف �سلوك املدر�سني نحو
( )Intelالتعليم للم�ستقبل ي�ؤثر ب�شكل �
ّ
تطوير �إ�سرتاتيجيات التدري�س ،وتوظيف التكنولوجي يف التعليم.
لقد �أولت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن التجديد والتطوير يف �أ�ساليب وطرائق التعليم
وتقنياته اهتماماً كبرياً ،فتمَّ �إدخال احلا�سوب يف �أ�ساليب وطرائق التعليم ،هادفة �إىل �إحداث
النمو املتكامل للمتعلمني ،كما �أخذت باالعتبار متطلبات الع�رص املُ َعا�ش ،والدور الذي يلعبه
التعليمية �أمراً �رضور ّياً ،ك�أحد
احلا�سوب يف هذا املجال ،حيث �أ�صبح دجمه �ضمن الربامج
ّ
أ�سا�سيات املعرفة واملهارات الرئي�سة ،وا�ستجابة ملتطلبات احلياة املتطورة .وت�شري الأرقام
� ّ
احلالية لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية� ،إىل �أن عدد �أجهزة احلا�سوب املتوافرة ي�صل �إىل �سد�س
عدد الطلبة تقريباً ،و�أن ن�سبة احلا�صلني على الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سوب من العاملني يف
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وزارة الرتبية والتعليم تزيد عن (( )% 90عماد الدين2004 ،؛ والعيا�رصة� ،أحمد وح�سن،
عدنان ومراد ،هاين .)2002 ،وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بتدريب ( )33000معلم
ومعلمة وم�رشف يف خمتلف التخ�ص�صات على برنامج ) (Intelالتعليم للم�ستقبل (حممد،
الرحاحلة و�أبو�ش.)2008 ،
ويف حدود اطالع الباحثني مل يجدا �أ ّية درا�سة �أو بحث يف جمال ا�ستخدام ( )Intelالتعليم
العربية ،وهناك �أبحاث ودرا�سات قليلة جداً يف املواد الأخرى،
للم�ستقبل يف تعليم اللغة
ّ
ين
و�إن غالبية الأبحاث والدرا�سات تناولت
فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب �أو التعلم الإلكرتو ّ
ّ
يف عمليتي التعلم والتعليم بالتق�صي والتحليل �أو الإنرتنت� ،...أو تبحث يف �أثر ا�ستخدام
الدرا�سية واجتاهاتهم نحوها .فقد تو�صَّل
تقنيات التعليم املختلفة يف حت�صيل الطلبة يف املواد
ّ
بحث رافجليا وباتريك وكون�ستان�س وثيودور (& Ravaglia, Patrick, Constance
� )Theodore, 1995إىل �أن التعليم با�ستخدام احلا�سوب قد مكَّن الطلبة امللتحقني يف برنامج
لتعليم املوهوبني يف جامعة �ستانفورد يف �أمريكا من �إكمال درا�ستهم يف مادتي الريا�ضيات
الذاتي .كما �أظهرت نتائج بحث بايكر وهايل
فاعلية جيدة يف التعلم
والفيزياء ،ودلَّت �أن له
ّ
ّ
فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب و�سيلة م�ساعدة يف التعليم (،)CAL
()Baker & Hale, 1997
ّ
التجريبية �أف�ضل ،ويف زمن �أقل مما
مقارنة بالطرائق االعتياد ّية ،وكان حت�صيل �أفراد املجموعة
ّ
يحتاجه �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
كما �أظهرت درا�سة �شوتيه )� (Schutte, 1997أن جمموعة الطلبة امل�سجلني ب�أحد مقررات
الدرا�سي
االجتماعي بجامعة كاليفورنيا ،والذين ا�ستخدموا الإنرتنت كان حت�صيلهم
الإح�صاء
ّ
ّ
ونتائجهم �أف�ضل من زمالئهم الذين در�سوا املقرر نف�سه وفقاً للطرائق التقليديّة .و�أظهرت
جتريبية من الطالب يف جامعة �آركن�سا�س يف
نتائج درا�سة تيرت ) (Teeter, 1997على جمموعة
ّ
�أمريكا الذين در�سوا �أحد املقررات بالإنرتنت ،وقاموا بقراءة الن�صو�ص واملحا�رضات و�شاركوا
يف مناق�شات ،و�أ ّدوا واجبات كتابية على �شا�شة احلا�سوب مبا�رشة ،وتقدموا لالمتحانات يف
دافعية الطالب ،واطالعهم
معمل احلا�سوب ،وزاروا مواقع �إنرتنت ذات �صلة باملقرر ارتفاع ّ
ّ
وحل الواجبات الكتابية.
على كثري من امل�صادر ،وحت�سن قدرتهم على املناق�شة،
وك�شفت درا�سة ميرتا و�ستيفين�سمري ( )Mitra & Steffensmieir, 2000وجود عالقة
إيجابية بني البيئة التي تتيح ا�ستخدام احلا�سوب واجتاهات الطالب نحوه ب�صفة عامة ،وكذلك
� ّ
عملية االت�صالّ � .أما درا�سة
التعليمية وقدرته على ت�سهيل
العملية
نحو دور احلا�سوب يف
ّ
ّ
ّ
إح�صائية يف حت�صيل طلبة
العجلوين و�أبو زينة ( )2006فقد �أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة �
ّ
التعليمية
املرحلة الثانو ّية يف مادة الفيزياء ،ول�صالح الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام احلقيبة
ّ
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املحو�سبة ،كما ك�شفت النتائج فروقاً دالة �إح�صائياً يف التح�صيل تعزا �إىل اجلن�س ول�صالح
إح�صائيا يف التح�صيل تعزا �إىل التفاعل بني
الإناث ،ومل يك�شف البحث عن وجود فروق دالة �
ّ
إح�صائية يف
الطريقة واجلن�س .و�أظهرت نتائج درا�سة بني عواد ( )2006فروقاً ذات داللة �
ّ
العلمية ل�صالح الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام
اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي للمفاهيم
ّ
تعليمية �إلكرتونية وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،مقارنة بالطريقة االعتياد ّية،
حقيبة
ّ
إح�صائياً يف التح�صيل تعزا �إىل اجلن�س ،وك�شفت عن وجود
كما مل تك�شف النتائج فروقاً دالة �
ّ
إح�صائياً يف التح�صيل تعزى �إىل التفاعل بني الطريقة واجلن�س.
فروق دالة �
ّ
ومن جهة �أخرى مل تظهر درا�سة جابر ( )2004فروقاً ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط
حدوث التغري املفهومي لدى طالبات ال�صف الثامن يف مو�ضوع ال�ضوء يف جمال الب�رصيات
يعزا �إىل طريقة التعليم با�ستخدام احلا�سوب مقارنة بالطريقة االعتيادية .كما �أظهرت نتائج
درا�سة مالك ( )1995عدم وجود يف حت�صيل طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي يف الكيمياء،
يعزا �إىل ا�ستخدام طريقة التعلم باحلا�سوب مقارنة مع الطريقة التقليدية.
و�أظهرت بع�ض الدرا�سات والأبحاث �أن ال�ستخدام التكنولوجيا واحلا�سوب و�سيلة
العربية لدى الطلبة ،مما يجعله و�سيلة ذات
الدرا�سي يف اللغة
تعليمية �أثراً يف حت�سن التح�صيل
ّ
ّ
ّ
فاعلية ا�ستخدام برنامج
فاعلية يف تدري�س اللغات ،كدرا�سة الهواري ( )2002التي �أظهرت
ّ
ّ
وفاعليته يف تعديل
والقراءة،
اال�ستماع
مهارات
بع�ض
تنمية
يف
الو�سائل
متعدد
حا�سوبي
ّ
العربية .كما �أكدت نتائج درا�سة
اجتاهات طلبة ال�صف اخلام�س االبتدائي نحو تعلم اللغة
ّ
حبيب ( )2003فعالية الو�سائط املتعددة يف بيئة التعلم القائمة على احلا�سوب يف تنمية
فاعلية برنامج مقرتح
مهارات اللغة والتحدث .و�أظهرت نتائج درا�سة �إ�سماعيل ()2003
ّ
الوظيفية مب�ساعدة احلا�سوب لدى طالب املرحلة الثانو ّية يف مملكة
يف تنمية مهارات القراءة
ّ
فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف اكت�ساب
البحرين .كما دلَّت نتائج درا�سة �أمني ( )2003على
ّ
الأطفال يف الرو�ضة بع�ض املهارات اللغو ّیة.
إح�صائية يف
� ّأما درا�سة فار�س ( )2003فقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �
ّ
العربية وفروعها ،تعزا لطريقة التدري�س،
حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
ول�صالح الطريقة املحو�سبة ،و�إىل اجلن�س ،ول�صالح الإناث .وكذلك احلال بالن�سبة لنتائج
درا�سة الهر�ش و�أبو جامو�س ( )2004فقد �أظهرت وجود فروق يف حت�صيل طلبة ال�صف
التعليمية .وقد
العربية تعزا �إىل طريقة التدري�س ل�صالح الربجمية
ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
ّ
�أظهرت درا�سة �أبو �شتات ( )2005التي هدفت �إىل معرفة �أثر توظيف احلا�سوب يف تدري�س
النحو على امل�ستوى حت�صيل طالبات ال�صف احلادي ع�رش واجتاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها،
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تنبع م�شكلة الدرا�سة من �ضعف الطلبة يف مهارات اللغة العربية وحت�صيلها ،وهذا ما �أكَّدته
والدرا�سات كدرا�سة (عا�شور واحلوامدة2009 ،؛ �أبو مرق2007 ،؛
بع�ض الأبحاث ِّ
ملحة لتنويع �أ�ساليب التدري�س
احلكيمي2005 ،؛ �شعبان .)2003 ،من هنا ،فاحلاجة ّ
العربية ملعاجلة هذه امل�شكلة ،وقد �سعت وزارة الرتبية
وطرائقه امل�ستخدمة يف تدري�س مادة اللغة
ّ
أردنية �إىل �إدخال التكنولوجية يف مدار�سها منذ بداية هذا القرن ،فقد خطت وزارة
والتعليم ال ّ
الدرا�سية ،وقطعت �شوطاً كبرياً يف
الرتبية والتعليم خطوات حثيثة وجادة يف حو�سبة املناهج
ّ
الدرا�سية؛
التعليمية ،وخمتلف املواد
تعليمية ،وملختلف املراحل
ا�ستخدام احلا�سوب و�سيلة
ّ
ّ
ّ
الدرا�سات التي تناولت �أثر ا�ستخدام �أمناط التعليم با�ستخدام احلا�سوب يف حت�صيل
ونظراً لقلة ّ
العربية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي– يف حدود اطالع الباحثني– ،فقد
مادة اللغة
ّ
تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل؛ لبيان �أثرها يف
اختار الباحثان تطوير برنامج
ّ
العربية.
حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
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التجريبية.
إح�صائياً يف م�ستوى حت�صيل النحو ،ل�صالح طالبات املجموعة
وجود فروق دالة �
ّ
ّ
فاعلية برنامج بالو�سائل املتعددة
ويف درا�سة امل�رصي ( )2006ك�شفت نتائج البحث عن
ّ
يف تنمية مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي .وبيَّنت �أي�ضاً نتائج درا�سة
تقني يف تنمية مهارات الأ�صوات اللغو ّية لدى طلبة ال�صف
الآغا ()2007
ّ
فاعلية برنامج ّ
فاعلية برنامج حمو�سب
الثانوي يف غزة .و�أظهرت نتائج بحث �أبو دية ()2009
الأول
ّ
ّ
العربية لدى (الطالبات املعلمات) يف الكلية
لتنمية بع�ض مهارات تدري�س اال�ستماع يف اللغة
ّ
اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة.
إيجابياً وا�ضحاً ال�ستخدام التقنيات
من هنا ت�شري نتائج الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن هناك �أثراً � ّ
العربية ،بو�صفها طريقة تدري�س ،ويف �ضوء ندرة الأبحاث والدرا�سات
احلديثة يف تعليم اللغة
ّ
تعليمياً وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،يرى الباحثان �أن هناك
التي تناولت برناجماً
ّ
التكنولوجية ،و�إجراء �أبحاث بهدف الإفادة من تقنيات الع�رص
�رضورة للأخذ مبتغريات الع�رص
ّ
العربية ،فجاء هذا البحث الذي يهدف �إىل
يف حت�سني م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة يف اللغة
ّ
تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل؛ لبيان
فاعلية ا�ستخدام برنامج
التعرف �إىل
ّ
ّ
العربية.
�أثرها يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
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التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم
احلالية �إىل تق�صي �أثر الربنامج
هدفت الدرا�سة
ّ
ّ
العربية
للم�ستقبل يف �ضوء بع�ض املتغريات يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف اللغة
ّ
«مهارات االت�صال» مقارنة بالطريقة االعتياد ّية.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
العربية «مهارات االت�صال»
 .1هل يختلف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل،
باختالف طريقة التدري�س (الربنامج
ّ
االعتيادي؟
والربنامج
ّ
العربية «مهارات االت�صال»
 .2هل يختلف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
باختالف اجلن�س؟
العربية «مهارات
 .3هل هناك �أثر يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
االت�صال» يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟

�أهمية الدرا�سة

ي�ستمد هذا البحث �أهميته من �أهمية املو�ضوع الذي يتناوله ،فهو يحاول الك�شف عن �أثر
•
ُّ
تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف اللغة
برنامج
ّ
العربية ،وميكن �أن ي�سهم هذا البحث يف هذا املجال بتطوير �أمناط التدري�س املعتادة ،وتقدمي
ّ
ا�سرتاتيجيات جديدة لتنمية التح�صيل لدى الطلبة ،وقد يفتح �آفاقاً جديدة للباحثني يف ميدان
العربية.
اللغة
ّ
• وت َْكمُن �أهمية هذا البحث يف مواكبته لالجتاهات الرتبو ّية احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن ،وم�سايرته للركب احلديث يف ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تعتمد على �إدخال احلا�سوب
والتكنولوجيا يف التدري�س.
العربية من خالل
عملية تطوير تعليم اللغة
• كما
ُّ
ّ
ي�ستمد هذا البحث �أهميته؛ ب�أنه �سي�سهم يف ّ
العربية وت�أهيلهم من م�رشفني ،وخرباء
توجيه �أنظار القائمني على مراكز تدريب معلمي اللغة
ّ
التعلمية ،ومن ثم تدريب املعلمني
التعليمية
العملية
تربويني� ،إىل تب ّنى هذا الربنامج و�أهميته يف
ّ
ّ
ّ
على ا�ستخدامه يف التدري�س.
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حمددات الدرا�سة

املحددات الآتية:
ميكن تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء
ّ
• اقت�صار �أفراد البحث على طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف �أربع �شعب �صفية )ذكورا ًو�إناثا(
يف مدر�ستني يف لواء الر�صيفة ،يف الف�صل الدرا�سيّ الثاين2008./2007
• اعتماد هذا البحث على اختبار لقيا�س التح�صيل يف مادة اللغة العربية مهارات االت�صال
لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من �إعداد الباحثني.
• تناول هذا البحث وحدة درا�سية من وحدات كتاب اللغة العربية مهارات االت�صال لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،الف�صل الثاين ،وهي ال�سلط حا�رضة البلقاء.
اخلارجي
• يتحدد تعميم نتائج البحث خارج جمتمعه الإح�صائي ّ بدرجة مماثلة املجتمع
ّ
ملجتمع البحث.

م�صطلحات الدرا�سة

إجرائياً
برنامج التعليم للم�ستقبل ( :)Intel- Teach to the Futureميكن تعريف الربنامج �
ّ
تعليمية تت�ضمن جمموعة من اخلطوات والإجراءات التي تعتمد على توظيف
ب�أنه :خطة
ّ
التعليمية ،حيث يقوم
العملية
بفاعلية يف
تطبيقية
وا�ستخدام احلا�سوب ،وما يوفره من برامج
ّ
ّ
ّ
ّ
إلكرتونية ( )portfolioيتعلق بوحدة (ال�سلط حا�رضة البلقاء)
تعليمية �
على �إن�شاء جملد حقيبة
ّ
ّ
فرعية ،وت�ضم
يف اللغة
العربية مهارات االت�صال لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،ويحتوي جملدات ّ
ّ
كل وحدة خطة الوحدة ،ومناذج مل�رشوعات الطلبة ،ومواد دعم املعلم والطالب ،و�أدوات
تقييم لتقييم م�ستوى تعلم الطلبة.
الطريقة االعتياد ّية ( :)Method Traditionalوهي جمموعة من الأ�ساليب ،التي ينتهجها
العربية «مهارات االت�صال» ،لطلبة ال�صف العا�رش
املعلمون واملعلمات يف تعليم مادة اللغة
ّ
الأ�سا�سي ،والتي و�ضعت يف دليل املعلم.
الدرا�سي ( :)Achievement Academicيق�صد به تلك املعلومات التي اكت�سبها
التح�صيل
ّ
ي�س بالدرجة
الطلبة� ،أو املعلومات التي منت لديهم من خالل تع ّلم مو�ضوعات
درا�سية ،و ِق َ
ّ
التح�صيلي ،الذي �أعدَّه الباحثان لأغرا�ض البحث.
التي ح�صل عليها الطلبة يف االختبار
ّ
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العربية ،وطرائقها ،و�أدواتها يف
• قد ي�سهم هذا البحث يف حت�سني �أ�ساليب تدري�س اللغة
ّ
مدار�س التعليم العام.
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الدرا�سي لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،الطبعة الأوىل
اللغة العرب ّية «مهارات االت�صال» :املقرر
ّ
درا�سية موزعة على ف�صلني درا�سيني ،وي�ضم هذا املقرر مطالعة
( ،)2006ويت�ضمن وحدات
ّ
ون�صو�صاً وا�ستماعاً وحمادثة وكتابة وعرو�ضاً.

منهج ّية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر الربنامج
ّ
العربية
للم�ستقبل يف �ضوء بع�ض املتغريات يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف اللغة
ّ
«مهارات االت�صال» ،لذلك فقد ا�ستخدم الباحثان وفقًا لطبيعة البحث منهجني ،وهما:
البنائي« :وهو خطوات منظمة لإيجاد هيكل معر ّ
يف
تربوي جديد مل يكن معروفاً
 -1املنهج
ّ
ّ
م�ستقبلية ،ويتواءم مع الظروف املتوقعة
بالكيفية نف�سها من قبل ،فيما يتعلق با�ستخدامات
ّ
الواقعية� ،إذ ي�ستفيد الباحث من الر�ؤى الت�شاركية التي يبديها اخلرباء �أو املعنيون
والإمكانات
ّ
يف جمال معني لتحقيق �أهداف معينة» (الآغا .)2001،ويف هذا البحث اتبع الباحثان املنهج
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل؛
التح�صيلي ،والربنامج
البنائي يف بناء االختبار
ّ
ّ
ّ
العربية.
لبيان �أثره يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
التجريبي :وهو عبارة عن «ا�ستخدام التجربة يف اختبار الفرو�ض عن طريق
 -2املنهج �شبه
ّ
التجريب ،ويتخذ �سل�سلة من الإجراءات الالزمة ل�ضبط ت�أثري العوامل الأخرى» (الكيالين
التجريبي نظام
وال�رشيفيني .)2005 ،واعتمد الباحثان يف هذا البحث على املنهج �شبه
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يف حت�صيل
املجموعتني؛ ملعرفة �أثر الربنامج
ّ
العربية.
طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ

عينة الدرا�سة

متَّ اختيار �أفراد العينة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،من املدار�س التابعة ملديرية الرتبية
الدرا�سي  .2008/2007ومتَّ اختيار مدر�سة القاب�سي الثانو ّية
والتعليم للواء الر�صيفة ،للعام
ّ
للبنني ،ومدر�سة جمانة بنت �أبي طالب الثانو ّية للبنات ،ومتَّ اختيار �أربع �شعب ع�شوائياً من
مو�ضح يف اجلدول رقم
املدر�ستني؛ لت�شكل املجموعتني التجريبيتني وال�ضابطتني ،كما هو ّ
(.)1
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد البحث ح�سب اجلن�س وطريقة التدري�س
ذكور
�إناث
املجموع

املجموع
74
83
157

ويعود اختيار الباحثني هاتني املدر�ستني بالطريقة الق�صد ّية �إىل االعتبارات الآتية:
• توافر الأجهزة احلا�سوبية يف املدر�ستني ،ووجود خمتربات للحا�سوب حتتوي على
جميع الإمكانات التي يحتاجها الباحثان مثل جهاز عر�ض البيانات ()Data Show
وال�سماعات.
• تعاون �إدارة املدر�ستني مع الباحثني يف �إجراء البحث.
• تنا�سب �أعداد الطلبة املوجودة يف ال�شعبة الواحدة تقريباً مع عدد �أجهزة احلا�سوب املتوافرة
يف املختربات احلا�سوبية.
ولتطبيق الربنامج على املجموعتني التجريبيتني (ذكور و�إناث) تعاون الباحثان مع معلمة
من مدر�سة جمانة بنت �أبي طالب الثانو ّية للبنني ،ومعلم من مدر�سة القاب�سي الثانو ّية للبنني،
النظري للربنامج للتدري�س
حا�صلني على دورة تدريبية ( ،)Intelوو�ضع لهما الأ�سا�س
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،وتزويدهما باملراجع
با�ستخدام الربنامج
ّ
االعتيادي.
ودر�س املعلم واملعلمة املجموعتني ال�ضابطتني بالربنامج
ّ
والإر�شادات الالزمةّ .
التعليمي جمموعة من ال�صعوبات ،منها ّ
تعطل بع�ض
واجهت �إجراءات تطبيق الربنامج
ّ
الأجهزة احلا�سوبية و�شبكة االنرتنت ،و�ضعف قدرة بع�ض الطلبة على ا�ستخدام احلا�سوب
�أثناء تنفيذ بع�ض املهام التي يتطلبها الربنامج ،وقد ّمت جتريب الربنامج قبل تطبيق الدرا�سة من
�أجل العمل على تعديلها وت�صويبها قبل عر�ضها على �أفراد البحث احلا ّ
يل.

�أدوات الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان الأدوات الآتية:
قبلياً وبعد ّياً
�أوالً :االختبار
التح�صيلي ،ويطبَّق ّ
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل
لتحقيق هدف البحث بقيا�س �أثر الربنامج
ّ
العربية «مهارات االت�صال» ،لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،متَّ
يف حت�صيل مادة اللغة
ّ
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اجلن�س

طريقة التدري�س
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريب ّية
38
36
41
42
79
78

205

�أثر ا�ستخدام برنامج تعليمي وفق برنامج ()Intel

206

د .حممد احلوامدة ،د .راتب عا�شور

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

العربية «مهارات التح�صيل» ،باعتماد
حت�صيلي لقيا�س حت�صيل �أفراد البحث للغة
�إعداد اختبار
ّ
ّ
العقلية العليا) من
امل�ستويات املعرفية الثالثة( :م�ستوى املعرفة ،وم�ستوى الفهم ،وامل�ستويات
ّ
الأهداف املعرفية ،وتكون االختبار يف �صورته النهائية من ( )25فقرة من نوع االختيار من
متعدد ،بعد حذف فقرتني قلَّ متييزهما عن ( ،)0.25وحت�سب العالمة من ( )25عالمة.
التح�صيلي ،فتمثلت يف
�أما اخلطوات والإجراءات التنفيذ ّية التي اتبعت يف �إعداد االختبار
ّ
ما ي�أتي:
�أوالً :حددت نواجت التعلم املق�صود للأهداف التي ي�سعى البحث لتحقيقها من الوحدة
العربية «مهارات االت�صال» لل�صف العا�رش الأ�سا�سي،
الدرا�سية ،كما وردت يف كتاب اللغة
ّ
ّ
ودليل املعلم ،بحيث ي�شمل الأهداف العامة ،والإطار العام والنتاجات العامة واخلا�صة للغة
والثانوي.
العربية يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي
ّ
ّ
ثانياً� :إعداد جدول املوا�صفات :متَّ �إعداد جدول املوا�صفات على بعدين �أحدهما ميثل
العقلية العليا (تطبيق وحتليل
التعليمية املراد قيا�سها :املعرفة ،والفهم ،والعمليات
الأهداف
ّ
ّ
وتركيب وتقومي) ،مقدرة بالن�سبة املئوية ،والبعد الآخر ميثل املحتوى ،وقد متَّ حتديد الأهمية،
والوزن الن�سبي باالعتماد على عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة للتدري�س.

التح�صيلي وثباته
�صدق االختبار
ّ

التدري�سية يف
متَّ التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه على �ستة حمكمني من �أع�ضاء الهيئة
ّ
العربية ،وطلب �إليهم
أردنية وامل�رشفني الرتبويني ومعلمني ممن يدر�سون مادة اللغة
ّ
اجلامعات ال ّ
قراءة فقرات االختبار ،وحتديد النقاط الآتية :درجة قيا�س الفقرات للأهداف التي و�ضعت
لقيا�سها ،وال�صياغة اللغو ّية للفقرات ،وتقدمي اقرتاحات؛ حلذف بع�ض الفقرات �أو �إ�ضافتها �أو
الدرا�سية املحددة
تعديلها ،منا�سبة املموهات للأ�سئلة ،درجة متثيل الفقرات ملحتوى الوحدة
ّ
لأغرا�ض البحث.
اال�ستطالعية البالغ عددهم
وقد متَّ التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على �أفراد العينة
ّ
( )68طالباً وطالبةً ،خارج عينة البحث ،وبعد ر�صد ا�ستجابات الطلبة على فقرات االختبار،
ب الثبات وفق معادلة كيودر ريت�شارد�سون ()20-Formula Richardson-Kuder
ح ُِ�س َ
تعد مقبولة لأغرا�ض البحث.
حيث بلغت قيمته ( ،)0.84وهذه القيمة ّ
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التح�صيلي
معامالت ال�صعوبة والتمييز لالختبار
ّ

التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،لتدري�س مادة اللغة
ثاني ًا :الربنامج
ّ
العرب ّية «مهارات االت�صال» ،وحت�سني التح�صيل ،ويت�ضمن:

بعد االطالع على الأدب
التعليمية
الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت ببناء الربامج
ّ
ّ
التقنية التي ا�ستخدمت التكنولوجي كدرا�سة (الهواري2002 ،؛
املحو�سبة والربامج
ّ
الهر�ش و�أبو جامو�س2004 ،؛ العجلوين و�أبو زينة2006 ،؛ بني عواد2006 ،؛ امل�رصي،
العملي و�آلية عمل برامج ( )Intelوطرائق و�أ�ساليب
 ،)2006ومتَّ االطالع على ال�شكل
ّ
التدري�س فيه (كانداو و�آخرون ،)2003 ،يف �ضوء ذلك اتبع الباحثان اخلطوات الآتية يف
التعليمي:
بناء الربنامج
ّ
 -1مرحلة التحليل والإعداد:
التعليمي ،و�صور ،وحركات،
قام الباحثان بتجميع وجتهيز متطلبات ت�صميم الربنامج
ّ
التعليمية من
و�أ�صوات ،ومتَّ تنقيحها و�إعادة �إنتاجها بال�صورة املنا�سبة .وقد تكونت املادة
ّ
العربية «مهارات االت�صال»
الوحدة اخلام�سة ع�رشة (ال�سلط حا�رضة البلقاء) من كتاب اللغة
ّ
الدرا�سي
الدرا�سي الثاين للعام
املقررة على طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الف�صل
ّ
ّ
(.)2008/2007
 -2مرحلة ت�صميم احلقيبة الإلكرتون ّية وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل:
�أ -متَّ حتديد الأهداف والنتاجات املرجو حتقيقها من خالل درا�سة الطلبة للوحدة اخلام�سة
ع�رشة (ال�سلط حا�رضة البلقاء) ،وذلك من خالل الرجوع �إىل الإطار العام والنتاجات العامة
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للتحقق من معامالت �صعوبة فقرات االختبار التح�صيلي ،متَّ ا�ستخراج معامالت ال�صعوبة
لفقرات االختبار البالغ عددها ( )25فقرةً من خالل ح�ساب ن�سبة الطلبة الذين �أجابوا عن
الفقرة �إجابةً �صحيحةً ،حيث تراوحت معامالت �صعوبة الفقرات بني (،)0.84-0.32
مما ي�شري �إىل �أن معامالت �صعوبة الفقرات تقع �ضمن احلدود املقبولة ملعامالت ال�صعوبة يف
التح�صيلية.
االختبارات
ّ
التح�صيلي ،متَّ ا�ستخراج معامالت التمييز
وللتحقق من معامالت التمييز لفقرات االختبار
ّ
لفقرات االختبار البالغ عددها ( )25فقرة ،من خالل ح�ساب ارتباط الأداء على كل فقرة
من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية املتحققة على االختبار ،حيث تراوحت معامالت
التح�صيلي بني ( ،)0.75-0.25وهذه القيم ملعامالت التمييز
التمييز لفقرات االختبار
ّ
تعطي م�ؤ�رشاً جيداً على �أن الفقرات تقي�س ما يقي�سه االختبار ككل.
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والثانوي ( ،)2005بالإ�ضافة �إىل
العربية ملرحلتي التعليم الأ�سا�سي
واخلا�صة ملنهاج اللغة
ّ
ّ
العربية.
دليل املعلم ملادة اللغة
ّ
ب -متَّ حتديد اختيار املحتوى الذي يحقق الأهداف والنتاجات يف الوحدة اخلام�سة ع�رشة
العربية مهارات االت�صال لل�صف العا�رش الأ�سا�سي،
(ال�سلط حا�رضة البلقاء) ،من كتاب اللغة
ّ
ومواقع الإنرتنت.
التعليمي وفق برنامج ()Intel
ج -حتديد العنا�رص الربجمية الالزمة لت�صميم وتنفيذ الربنامج
ّ
التعليم للم�ستقبل ،وهي :برنامج وورد (� ،)Wordإك�سل ( ،)Excelالعرو�ض التقدمية
( ،)powerpointببل�رش(.)Publisher
فرعية ،وت�ضم كل وحدة خطة
د -متَّ �إن�شاء جملد حقيبة �أوراق ( )portfolioيحتوي جملدات ّ
ومناذج مل�رشوعات الطلبة ،ومواد دعم املعلم والطالب ،و�أدوات تقييم لتقييم م�ستوى تعلم
الطلبة.
�أو ً
ال :مناذج الطالب (:)Student Sample

 مناذج الطالب هي عبارة عن ثالث مهام (م�رشوعات) يطلب ِم ْن ّكل طالب القيام بها �أثناء
تنفيذ الربنامج:
 .1عر�ض الطالب التقدميي ( )power pointيعر�ض اخلطوط العري�ضة للمادة.
يتم �إعداده با�ستخدام برنامج النا�رش املكتبي ( ،)publisherيتناول اجلوانب
 .2موقع ويب ّ
املميزة من املو�ضوع (ال�سلط حا�رضة البلقاء).
 .3من�شور �أو ن�رشة �إخبارية تعد با�ستخدام برنامج النا�رش املكتبي ( ،)publisherتتناول
اجلوانب التي تتطلب ال�رسد يف املو�ضوع.
املو�ضوعية
يعدها املعلم م�سبقاً قبل البدء بتنفيذ الوحدة؛ ل�ضمان
 �أدوات التقييم :م�ستندات ّّ
يف التقومي.
ثاني ًا :دعم الوحدة ( :)Unit Supportويت�ضمن:
فرعية يعدها املعلم م�سبقًا قبل البدء بتنفيذ
 دعم الوحدة :يحتوي على �أربعة جملداتّ
الوحدة:
فرعي يحوي خطة الوحدة (.)Unit Plan
• جملد
ّ
فرعي يحوي �أدوات تقييم ( )Evaluation Toolsمناذج الطالب :عادةً ما حتتوي
• جملد
ّ
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ثالث ًا� :أذونات حقوق الطبع والت�أليف والن�شر  :copyright permissionsيتم ذكر امل�صادر،
ويت�ضمن ذكر امل�صادر معلومات عن ملكية حقوق الطبع والت�أليف والن�رش حتت ال�صورة
�أوالفيديو ،ويت�ضمن كذلك و�صفاً كامالً مب�رسد الكتب يف نهاية العمل (مبا يف ذلك ا�سم
امل�ؤلف ،وعنوان العمل ،والنا�رش ،ومكان وتاريخ الن�رش/عنوان الويب) .يحتفظ املعلم يف
هذا املجلد ب�أذونات الطبع والن�رش التي ح�صل عليها من م�صادر �أو مواقع �إنرتنت �إن وجدت،
و�إال يرتك فارغاً.
رابع ًا� :صور -و�أ�صوات ( :)Images & Soundsا�ستخدام �صور و�أ�صوات وفيديو يف موقع
�سيتم ن�رشه على الويب ،وا�ستخدام �صور و�أ�صوات وفيديو يف
الويب اخلا�ص باملعلم الذي ّ
مناذج الطالب �أو م�شاريع الطالب الفعلية التي �ستعر�ض يف ال�صف .تتعلق مبو�ضوع الوحدة
التعليمية (ال�سلط حا�رضة البلقاء).
ّ

التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل:
 -3مرحلة حتكيم الربنامج
ّ

التعليمي مع
التعليمي ب�صورته النهائية ،متَّ عر�ض الربنامج
بعد االنتهاء من ت�صميم الربنامج
ّ
ّ
قائمة معايري تقومي .وقد ت�ضمن مقيا�س التقومي كالً من :الن�صو�ص ،وال�شا�شات ،وال�صوت،
التعليمية ،والتقومي (العجلوين
وخ�صائ�ص الت�صميم ،والأهداف ،واملحتوى ،والأن�شطة
ّ
واملجايل والعبادي ،)2006 ،على جمموعة من املحكمني املخت�صني يف جمال تكنولوجية
التعليم والقيا�س والتقومي واحلا�صلني على دورات تدريبية يف جمال ( ،)Intelومناهج اللغة
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هذه النماذج اخلا�صة بالتقييم على بند التقييم ،تقييم النظري (املجموعات الأخرى) ،وتقييم
الذات ،وتقييم املعلم� .أما بنود التقييم ،فتحدد تقييم املحتوى الذي يح�صل على �أعلى ن�سبة
واخللفية
اجلمالية ،الن�ص وال�صور،
من العالمة ( ،)%60تقييم الت�صميم الذي ي�شمل املعايري
ّ
ّ
يتم تقييم تعاون الطالب واحرتامه للآخرين ،وتقييم الدقة �أي
والألوان ،وتقييم امل�شاركة وفيه ّ
إمالئية.
دقة املعلومات ومدى فائدتها ،وخلوها من الأخطاء النحو ّية وال ّ
فرعي لدعم الطالب (� )Support Studentأثناء تنفيذ الوحدة ( يحتوي على خمططات
• جملد
ّ
لتنفيذ مناذج الطالب ،و�أوراق عمل ،ون�رشات ،و�أ�سماء مل�صادر ومراجع تفيد الطالب).
فرعي لدعم املعلم (� )Teacher Supportأثناء التنفيذ كم�ستند الأعمال التي متَّ
• وجملد
ّ
اال�ست�شهاد بها واختبارات للطالب وعناوين مواقع �إنرتنت.
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العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،ويف �ضوء �آراء ومقرتحات ومالحظات املحكمني ،قام الباحثان
ّ
ب�إجراء التعديالت املنا�سبة التي �أجمع عليها ( )٪85من املحكمني.
 -4مرحلة التجريب والتطوير:
ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالباً من
التعليمي على عينة
قام الباحثان بتجريب الربنامج
ّ
ّ
طلبة مدر�سة �أخرى من غري �أفراد البحث ،قبل �إجراء التجربة على �أفراد البحث احلا ّ
يل ،وذلك
علمية،
التعليمي ،وعدم وجود �أخطاء فنية �أو
للتحقق من �سهولة تعامل الطلبة مع الربنامج
ّ
ّ
التعليمي ،بالإ�ضافة
الزمنية لإعطاء كل در�س من درو�س الربنامج
ومعرفة مدى منا�سبة الفرتة
ّ
ّ
�إىل معرفة ال�صعوبات واملعيقات التي تواجه الطلبة �أثناء تطبيق البحث ،وذلك من �أجل العمل
على تعديلها وت�صويبها قبل عر�ضها على �أفراد البحث احلا ّ
يل.
 -5مرحلة التطبيق:
بعد �إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون ،والت�أكد من �سالمة �إجراءات عمل الربنامج
التجريبية ،حيث ا�ستغرق تطبيق هذا البحث
التعليمي ،متَّ تطبيق الربنامج على املجموعة
ّ
ّ
( )10ح�ص�ص ،ملدة ثالثة �أ�سابيع .ويقوم ّ
كل طالب بتقدمي ثالث مهام (م�رشوعات) �أثناء
يتم �إعداده با�ستخدام برنامج النا�رش
تنفيذ الربنامج هي :عر�ض الطالب التقدميي ،وموقع ويب ّ
املكتبي ،ومن�شور �أو ن�رشة �إخبارية تعد با�ستخدام برنامج النا�رش املكتبي تتناول اجلوانب
التعليمي ،متَّ �إجراء االختبار
التي تتطلب ال�رسد يف املو�ضوع .ويف نهاية تطبيق الربنامج
ّ
القبلي نف�سها.
التح�صيلي
التجريبية ،وهي فقرات االختبار
البعدي على املجموعة
التح�صيلي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كما متَّ تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتياد ّية ،حيث ا�ستغرق تدري�سها الفرتة
الزمنية نف�سها ،ويف نهاية تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتياديّة ،متَّ �إجراء االختبار
ّ
القبلي نف�سها.
التح�صيلي
االختبار
فقرات
وهي
،
البعدي
التح�صيلي
ّ
ّ
ّ
ّ

تكاف�ؤ املجموعات

للت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات البحث قبل تطبيق البحث ،قام الباحثان بتطبيق االختبار
احل�سابية واالنحرافات املعيار ّية لأداء
القبلي على �أفراد البحث ،ومتَّ ا�ستخدام املتو�سطات
ّ
ّ
العربية «مهارات االت�صال» ،وح�سب متغريي
اللغة
مادة
يف
أ�سا�سي
ل
ا
العا�رش
ال�صف
طلبة
ّ
(املجموعة ،واجلن�س) ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك.
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املجموعة
�ضابطة
جتريب ّية
الكلي

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

العدد
38
41
79
36
42
78
74
83
157

احل�سابي
املتو�سط
ّ
11.24
11.98
11.62
11.78
12.43
12.13
11.50
12.20
11.87

االنحراف املعياريّ
3.28
2.66
2.98
2.66
2.15
2.41
2.99
2.41
2.71

يظهر اجلدول رقم ( )2وجود فروق ظاهرة بني متو�سطات �أداء طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
القبلي وح�سب متغريي (املجموعة،
العربية «مهارات االت�صال» على االختبار
يف مادة اللغة
ّ
ّ
إح�صائية لتلك الفروق متَّ ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي (Two
واجلن�س) ،وملعرفة الداللة ال
ّ
 ،)ANOVA Wayواجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الثنائي ملتو�سطات �أداء طلبة ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
القبلي وح�سب
يف مادة اللغة العرب ّية «مهارات االت�صال» على االختبار
ّ
متغريي (املجموعة ،واجلن�س) والتفاعل بينهما
م�صدر التباين
املجموعة
اجلن�س
املجموعة × اجلن�س
اخلط�أ
املجموع

جمموع املربعات
9.657
18.876
0.076
1120.352
1148.960

درجة احلرية
1
1
1
153
156

متو�سط املربعات
9.657
18.876
0.076
7.323

قيمة ف
1.319
2.578
0.010

الداللة الإح�صائ ّية
0.253
0.110
0.919

إح�صائية عند م�ستوى الداللة
يظهر اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �
ّ
إح�صائية ( )0.05 = αبني متو�سطات �أداء طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ال
ّ
القبلي ،وح�سب متغريي (املجموعة ،واجلن�س)
العربية «مهارات االت�صال» على االختبار
ّ
ّ
والتجريبية) على االختبار
(ال�ضابطة
البحث
جمموعتي
�
ؤ
تكاف
على
يدل
مما
بينهما؛
والتفاعل
ّ
القبلي ،وح�سب متغري اجلن�س.
ّ
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�ساب ّية واالنحرافات املعيار ّية لأداء طلبة ال�صف العا�شر
القبلي
الأ�سا�سي يف مادة اللغة العرب ّية “مهارات االت�صال” على االختبار
ّ
وح�سب متغريي (املجموعة ،واجلن�س)
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 .1اختار الباحثان �أفراد البحث من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،من املدار�س التابعة ملديرية
الدرا�سي ( ،)2008/2007ومتَّ اختيار �أربع �شعب
الرتبية والتعليم للواء الر�صيفة ،للعام
ّ
ع�شوائياً من املدر�ستني؛ لت�شكل املجموعتني التجريبيتني وال�ضابطتني.
 .2زيارة املدر�ستني التي �سيطبق فيها البحث ،والت�أكد من �أجهزة احلا�سوب والربامج الالزمة
التعليمي و�صالحيتها ومنا�سبتها لإجراء هذا البحث.
لتنفيذ الربنامج
ّ
التح�صيلي قبل التدري�س لطلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
 .3طبق االختبار
ّ
احل�سابية
القبلي على �أفراد البحث ،ومتَّ ا�ستخدام املتو�سطات
 .4قام الباحثان بتطبيق االختبار
ّ
ّ
واالنحرافات املعيار ّية لأداء الطلبة ،وح�سب متغريي (املجموعة ،واجلن�س)؛ للت�أكد من تكاف�ؤ
جمموعات البحث قبل تطبيقه.
التجريبية ،حيث ا�ستغرق تطبيق هذا البحث
التعليمي على املجموعة
 .5متَّ تطبيق الربنامج
ّ
ّ
التعليمي ،متَّ �إجراء االختبار
( )10ح�ص�ص ،ملدة ثالثة �أ�سابيع .ويف نهاية تطبيق الربنامج
ّ
القبلي نف�سه .كما
التح�صيلي
التجريبية ،وهو االختبار
البعدي على املجموعة
التح�صيلي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الزمنية
متَّ تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتياد ّية ،حيث ا�ستغرق تدري�سها الفرتة
ّ
التح�صيلي
نف�سها ،ويف نهاية تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتياد ّية متَّ �إجراء االختبار
ّ
القبلي نف�سه.
التح�صيلي
البعدي ،وهو االختبار
ّ
ّ
ّ
 .6متَّ ر�صد النتائج و�إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة لأغرا�ض البحث.

متغريات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�أوالً :املتغري امل�ستقل :طريقة التدري�س ،ولها م�ستويان( :طريقة التعليم با�ستخدام برنامج
تعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،والطريقة االعتياد ّية).
ّ
الت�صنيفي :اجلن�س ،وله م�ستويان( :ذكر ،و�أنثى).
ثانياً :املتغري
ّ
العربية «مهارات االت�صال».
ثالثاً :املتغري التابع :درجة حت�صيل �أفراد البحث يف مادة اللغة
ّ

املعاجلات الإح�صائ ّية

احل�سابية،
وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،فقد قام الباحثان با�ستخراج املتو�سطات
ّ
واالنحرافات املعيار ّية ،وا�ستخدام حتليل التباين الثنائي ( )Two Way ANOVAلبيانات
البحث.
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�أو ًال :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

وين�ص ال�س�ؤال على« :هل يختلف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
التعليمي وفق برنامج
العربية «مهارات االت�صال» باختالف طريقة التدري�س (الربنامج
ّ
ّ
االعتيادي)؟»
( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،والربنامج
ّ
احل�سابية واالنحرافات املعياريّة لأداء
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال متَّ ا�ستخدام املتو�سطات
ّ
البعدي ،وح�سب متغريي
(التجريبية وال�ضابطة) على اختبار التح�صيل
طلبة املجموعتني
ّ
ّ
(املجموعة ،واجلن�س) ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�ساب ّية واالنحرافات املعيار ّية لأداء طلبة املجموعتني (التجريب ّية
البعدي ،وح�سب متغريي (املجموعة واجلن�س)
وال�ضابطة) على االختبار
ّ
املجموعة
�ضابطة

جتريب ّية

الكلي

اجلن�س

العدد

احل�سابي
املتو�سط
ّ

االنحراف املعياريّ

ذكر

38

15.89

2.61

�أنثى

41

17.76

3.34

الكلي

79

16.86

3.14

ذكر

36

16.53

2.81

�أنثى

42

18.88

2.05

الكلي

78

17.79

2.69

ذكر

74

16.20

2.71

�أنثى

83

18.33

2.81

الكلي

157

17.32

2.95

(التجريبية
يظهر اجلدول رقم ( )4وجود فروق ظاهرة بني متو�سطي �أداء طلبة املجموعتني
ّ
العربية “مهارات االت�صال” ،حيث بلغ
البعدي يف مادة اللغة
وال�ضابطة) على االختبار
ّ
ّ
البعدي ( ،)17.79واملتو�سط
التجريبية على االختبار
املتو�سط احل�سابي لأداء طلبة املجموعة
ّ
ّ
البعدي ( ،)16.86وملعرفة الداللة
احل�سابي لأداء طلبة املجموعة ال�ضابطة على االختبار
ّ
إح�صائية لتلك الفروق ،متَّ ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي (،)Two Way ANOVA
ال
ّ
واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.
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�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة وفقاً لرتتيب �أ�سئلة البحث على النحو الآتي:
ّ
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اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الثنائي ملتو�سطات �أداء طالب املجموعتي
البعدي وح�سب
(التجريب ّية وال�ضابطة) على االختبار
ّ
متغريي(املجموعة ،واجلن�س) والتفاعل بينهما
م�صدر التباين
املجموعة
اجلن�س
املجموعة × اجلن�س
اخلط�أ
املجموع

جمموع
املربعات
30.209
173.641
2.365
1148.517
1354.732

درجة
احلرية
1
1
1
153
156

متو�سط
املربعات
30.209
173.641
2.365
7.507

قيمة ف
4.024
23.132
0.315

الداللة
الإح�صائ ّية
*0.047
*0.000
0.575

الداللة
العمل ّية
0.026
0.131
0.002

* ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة الإح�صائ ّية ()0.05=α

إح�صائية
إح�صائية عند م�ستوى الداللة ال
يظهر اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �
ّ
ّ
البعدي ،يعزى
(التجريبية وال�ضابطة) على االختبار
( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعتني
ّ
ّ
العملية (،)0.026
التجريبية ،حيث بلغت الداللة
ملتغري املجموعة ،ول�صالح �أداء طالب املجموعة
ّ
ّ
مما يدل على �أنه ( )%2.6من التباين يف حت�صيل الطلبة عائد للتباين يف متغري املجموعة.

ثاني ًا :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

وين�ص ال�س�ؤال على« :هل يختلف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
العربية «مهارات االت�صال» باختالف اجلن�س؟»
ّ
إح�صائية عند م�ستوى الداللة
�
داللة
ذي
فرق
وجود
ال�سابق
()5
رقم
اجلدول
يظهر
ّ
البعدي،
التجريبية على االختبار
إح�صائية ( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعة
ال
ّ
ّ
ّ
يعزى ملتغري اجلن�س ،حيث كانت قيمة (ف) املح�سوبة ( ،)23.132وبداللة �إح�صائية
العملية ( ،)0.131مما يدل على �أنه ( )%1.13من التباين
( ،)0.000وقد بلغت الداللة
ّ
احل�سابي لأداء طالب
يف حت�صيل الطلبة عائد للتباين يف متغري اجلن�س ،حيث بلغ املتو�سط
ّ
البعدي ( ،)16.53يف حني بلغ املتو�سط
التجريبية الذكور على اختبار التح�صيل
املجموعة
ّ
ّ
البعدي ( ،)18.88بفرق
التجريبية على اختبار التح�صيل
احل�سابي لأداء طالبات املجموعة
ّ
ّ
ّ
إح�صائياً ،ول�صالح الإناث.
مقداره ( ،)2.35وهذا الفرق دال �
ّ

ثالث ًا :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

وين�ص ال�س�ؤال على« :هل هناك �أثر يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
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مناق�شة النتائج
�أو ًال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

إح�صائية
إح�صائية عند م�ستوى الداللة ال
�أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة �
ّ
ّ
التجريبية وال�ضابطة ،ول�صالح املجموعة
( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعتني
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل،
التجريبية ،التي در�ست با�ستخدام الربنامج
ّ
ّ
البعدي
التح�صيل
اختبار
على
ة
التجريبي
املجموعة
طالب
أداء
ل
احل�سابي
املتو�سط
بلغ
حيث
ّ
ّ
ّ
احل�سابي لأداء طالب املجموعة ال�ضابطة على اختبار
( ،)17.79يف حني بلغ املتو�سط
ّ
إح�صائياً ،ول�صالح
البعدي ( ،)16.86بفرق مقداره ( )0.026وهذا الفرق دال �
التح�صيل
ّ
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم
فاعلية الربنامج
التجريبية ،مما يدل على
املجموعة
ّ
ّ
ّ
العربية “مهارات االت�صال”
للم�ستقبل يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة اللغة
ّ
مقارنة مع الطريقة االعتياد ّية.
وقد اتفقت نتائج هذا البحث ونتائج درا�سة (بني عواد2006 ،؛ العجلوين و�أبو زينة،
إلكرتونية يف التدري�س،
التعليمية ال
إيجابياً ال�ستخدام احلقائب
ّ
ّ
 ،)2006التي �أظهرت �أثراً � ّ
كما تتفق نتائج هذا البحث ونتائج جمموعة من الدرا�سات امل�شابهة التي تناولت �أثر التدري�س
با�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت يف التدري�س ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة (Baker & Hale,
Mitra & Steffensmeir, 2000; 1997, Schutte, 1997; Teeter, 1997؛ الهواري،
2002؛ حبيب2003 ،؛ �إ�سماعيل2003 ،؛ �أمني2003 ،؛ فار�س2003 ،؛ الهر�ش و�أبو
جامو�س2004 ،؛ �أبو �شتات2005 ،؛ امل�رصي2006 ،؛ �أبو دية .(2009 ،بينما ال تتفق
نتائج هذا البحث ونتائج درا�سة ( جابر2004 ،؛ مالك )1995 ،التي �أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة يعزى �إىل ا�ستخدام طريقة التعلم باحلا�سوب
مقارنة مع الطريقة التقليدية يف التعليم.
ويعزو الباحثان هذه الفروق يف التح�صيل �إىل الأ�سباب الآتية:
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العربية «مهارات االت�صال» يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟»
ّ
إح�صائية عند م�ستوى الداللة
يو�ضح اجلدول رقم ( )5ال�سابق �أنه ال يوجد فرق ذو داللة �
ّ
(التجريبية وال�ضابطة) على
إح�صائية ( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعتني
ال
ّ
ّ
البعدي ،يعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س ،حيث كانت قيمة (ف)
االختبار
ّ
إح�صائياً.
املح�سوبة ( ،)0.315وهذه القيمة لي�ست دالة �
ّ
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تعليمية مبنية على املتعة
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يوفر بيئة
• �أن الربنامج
ّ
ّ
والإثارة ،من خالل ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذه ،حيث يزخر الربنامج بال�صور التو�ضيحية
والر�سوم وتنا�سق الألوان التي ت�سهم يف حتقيق النتاجات املرجوة.
التعليمية ب�شكل
�ض املادة
• �أن الربنامج
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل َع َر َ
ّ
ّ
مت�سل�سل ومنطقي مما جعله يراعي الفروق الفردية بني الطلبة ،واحتوى على العديد من
الأن�شطة امل�صاحبة مما ي�سهل على الطلبة التفاعل معها.
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل اعتمد على م�صادر
• �أن ت�صميم الربنامج
ّ
متنوعة ،ومل يقت�رص على الكتاب املدر�سي ،وهذا يجعل املتعلم �أمام خيارات متعددة يف
البحث والتعلم.
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل �أ�سهم يف تنمية قدرات الطلبة
• �أن الربنامج
ّ
على حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات �أثناء التعلم من خالل �أدوات تقييم مناذج الطالب،
التي تت�ضمن بنود تقييم النظري(املجموعات الأخرى) ،وتقييم الذات ،وتقييم املعلم.
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يزود الطالب بالتغذية الراجعة
• �أن الربنامج
ّ
بعد كل ن�شاط �أو خطوة يقوم بها الطالب ،و�أ�سهم يف ت�شجيع الطلبة على املتابعة ،هذا الأمر
إيجابياً يف زيادة حت�صيلهم.
قد يعمل على زيادة
دافعية الطلبة للتعلم ،مما ي�ؤثر � ّ
ّ
التعليمي وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل يعطي الفر�صة الكافية للطلبة
• �أن الربنامج
ّ
لفهم وممار�سة أ� ّية مهارة والتمكن منها قبل االنتقال �إىل مهارة �أخرى.

ثاني ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

إح�صائية
إح�صائية عند م�ستوى الداللة ال
ك�شفت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة �
ّ
ّ
البعدي ،يعزى ملتغري
التجريبية على االختبار
( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعة
ّ
ّ
التجريبية
احل�سابي لأداء طالب املجموعة
اجلن�س ،ول�صالح الإناث ،حيث بلغ املتو�سط
ّ
ّ
احل�سابي لأداء طالبات
البعدي ( ،)16.53يف حني بلغ املتو�سط
الذكور على اختبار التح�صيل
ّ
ّ
البعدي ( ،)18.88بفرق مقداره ( )2.35وهذا
التجريبية على اختبار التح�صيل
املجموعة
ّ
ّ
الفرق دال �إح�صائيا ً،ول�صالح جمموعة الإناث.
وقد اتفقت نتائج هذا البحث ونتائج درا�سة )فار�س2003 ،؛ العجلوين و�أبو زينة(2006 ،
ّ
ولعل هذا االختالف يعود �إىل
وقد اختلفت نتائج البحث ونتائج درا�سة (بني عواد)2006 ،
�أ�سباب منها :كيفية تنفيذ التجربة ،ومكانها ،واخلط�أ يف التجربة ،وعينتها وخ�صائ�صها.
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ثالث ًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

إح�صائية عند م�ستوى الداللة
ك�شفت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة �
ّ
(التجريبية وال�ضابطة) على
إح�صائية ( )0.05=αبني متو�سطي �أداء طلبة املجموعتني
ال
ّ
ّ
البعدي ،يعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س ،حيث �إن قيمة (ف)
االختبار
ّ
إح�صائياً .وقد اتفقت نتائج هذا
املح�سوبة ت�ساوي ( ،)0.315وهذه القيمة لي�ست دالة �
ّ
البحث ونتائج درا�سة (العجلوين و�أبو زينة ،)2006 ،واختلفت ونتائج درا�سة (بني عواد،
.)2006
التعليمي مبا ت�ضمنه من �أن�شطة وو�سائل
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الربنامج
ّ
مت�ساو ،ووجود تف�ضيل لدى كال اجلن�سني لطريقة
و�إجراءات �أثرت يف اجلن�سني بقدر
ٍ
التعليمية
التدري�س امل�ستخدمة يف البحث ،وذلك حلداثة ا�ستخدامها ،بالإ�ضافة �إىل �أن البيئة
ّ
التعليمية املتاحة ،كما
للذكور والإناث متقاربة من حيث الت�سهيالت املادية ،والو�سائل
ّ
تت�شابه الظروف الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية لكال اجلن�سني (الذكور والإناث) ،خا�صة
و�أن �أفراد البحث من املنطقة اجلغرافية نف�سها ،وهما مدر�ستان متجاورتان تقريباً.

التو�صيات

يتقدمان بالتو�صيات
وبناءً على النتائج التي متَّ
التو�صل �إليها يف هذا البحث ،ف�إنَّ الباحثني ّ
ّ
الآتية:
العربية وت�أهيلهم يف جمال ا�ستخدام برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل،
• تدريب معلمي اللغة
ّ
العربية.
التعليمية احلديثة يف تدري�س اللغة
وتوظيف التقنيات
ّ
ّ
الدرا�سية يف
• الدعوة �إىل �إن�شاء وحدة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم تعنى ب�إنتاج الوحدات
ّ
املو�ضوعات املختلفة وفق برنامج ( )Intelالتعليم للم�ستقبل ،وتوفريها للمعلمني ال�ستخدامها
التعليمية.
العملية
يف
ّ
ّ

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

وميكن �أن يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل ما مت َّمالحظته من قبل الباحثني �أثناء تنفيذ الربنامج
ب�أن الطالبات الإناث �أكرث التزاما ًبالدوام املدر�سي ،واالن�ضباط ال�صفي من الطلبة الذكور،
و�أن الإناث مدفوعات نحو االهتمام بقوانني املدر�سة وتعليماتها ،وتخ�صي�ص اجلزء الأكرب
من وقتهن للدرا�سة ،ومتابعة الواجبات بهدف الو�صول �إىل حالة التكيف مع جمتمع املدر�سة،
الأمر الذي قد جعل الطالبات الإناث يتفوقن على الطلبة الذكور يف التح�صيل على االختبار
البعدي.
ّ
التح�صيليّ
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ين بتزويد قاعات
• العمل على جتهيز بيئة
تعليمية حديثة لتطبيق مناذج التعليم الإلكرتو ّ
ّ
التدري�س بالأجهزة والأدوات واملواد الالزمة .
التعليمية وفق برنامج ()Intel
فاعلية ا�ستخدام الربامج
ّ
• �إجراء مزيد من الدرا�سات تبحث يف ّ
التعليم للم�ستقبل يف التعليم يف مواد �أخرى كالعلوم ،والريا�ضيات ،والتاريخ ،وعلى متغريات
جديدة كتنمية مهارة ّ
حل امل�شكالت ،والتفكري الإبداعي ،والتفكري الناقد ،واالجتاهات.

املراجع

�أبو دية ،هناء ( .)2009برنامج حمو�سب لتنمية بع�ض مهارات تدري�س اال�ستماع يف اللغة العربيّة لدى
الطالبات املعلمات يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة
الدر�س يف حتقيق بع�ض املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية
الرتبية ،وذلك من حيث قيا�س رد فعل املتدربني نحو الربنامج التدريبي ،وقيا�س اجلانب
املعريف واجلانب الأدائي لتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية
ال للمدرب و�آخر للطالب ،كما ا�ستخدمت
للتعليم ،وقد �أعدت الدرا�سة برنامج تدريبي ًا ي�ضم دلي ً
منوذج ًا لتقييم رد الفعل نحو الربنامج التدريبي ،كما �أعدت اختبار ًا لقيا�س اجلانب املعريف
ملعايري املعلم ،وبطاقة مالحظة لقيا�س اجلانب الأدائي ملعايري املعلم ،وبطاقة ملالحظة
ردود الأفعال نحو �صالحي ِة الدر�س الذي يتم تنفيذه داخل الف�صل الدرا�سي .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )30طالب وطالبة تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بقنا جامعة
جنوب الوادي .وقد �أظهرت النتائج فاعلية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق
بع�ض املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
الكلمات املفتاحية :درا�سة الدر�س ،املعايري القومية للتعليم ،كلية الرتبية.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/12/10 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/4/15 :م
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The Effectiveness of a Suggested Training Program Based on the
Lesson-Study Strategy in Achieving Some National Education
Standards for College of Education Students
Dr. Hussain M. Abdul Baset
The Deanship of Community Service and Continuing Education
Jazan University – KSA

Abstract
The present study aims at exploring the effectiveness of a suggested training program based on the Lesson-Study strategy in achieving some national
education standards for Social studies majors of the College of Education.
This includes measuring the participants’ feedback, the cognitive domain,
and the performance of participants in order to achieve the teacher standards
developed in the National Education standards document. A handbook for
trainers as well as a manual for students was developed. A model for evaluation, a test, and observation sheet were also developed for assessing feedback,
cognition, and performance respectively. The sample of the study consisted
of (30) male and female students in Social studies in Qena College of Education. Results showed that the Lesson-Study strategy was effective in achieving some of the national educational standards for Social studies majors of the
College of Education.
Key words: Lesson study, national education standards, college of education.
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املقدمة

رغم اجلهود الكبرية املبذولة من قبل القائمني على مراكز ومعاهد وكليات �إعداد املعلمني،
ومن بينها �إعداد معلمي الدرا�سات االجتماعية ،ف�إن هناك حالة من عدم الر�ضى التام عن
الإ�سرتاتيجيات املتبعة يف �إعداد وتدريب ه�ؤالء املعلمني ،حيث تعتمد كثرياً على العر�ض
النظري داخل القاعات الدرا�سية والتدريبية ،دون االهتمام الكافى بالتدريب العملي احلي
داخل الف�صول الدرا�سية ،وعلى الرغم من وجود مقرر للرتبية العملية يف لوائح كليات الرتبية،
ف�إن الرتبية العملية مازالت تقابل العديد من التحديات ،الأمر الذي يُ�ضعف من قدرتها على
حتقيق التنمية املهنية للمعلم وفقا للمتغريات املحلية والعاملية.
كما خل�صت غالبية البحوث والدرا�سات وامل�ؤمترات التي عقدت يف ال�سنوات الأخرية
يف الدول العربية ب�شكل عام �إىل وجود جوانب تق�صري متعددة يف برامج �إعداد املعلم على
امل�ستوى العربي ،من بينها �أن �سيا�سة وفل�سفة و�أهداف هذه الربامج ما زالت تقليدية وغري
متجددة ومقرراتها غري حمدثة ،لذا كان االهتمام بالدرجة الأوىل ب�إعداد هذا املعلم وطبيعة
الربامج املقدمة له (�شلبي.)2007 ،
كما يرى الناقة (� )2007أن برامج �إعداد املعلم احلالية ت�ستلزم عدة جوانب من بينها
التقليل من املعارف النظرية واالهتمام ال�شديد بالتطبيق واملمار�سة مما ينعك�س على �أداء املعلم
يف املوقف التعليمي ،واالهتمام بت�أ�صيل اجلانب القيمي الأخالقي املهني لدى املعلم ،و�إعادة
النظر جذرياً يف �أنظمة التدريب امليداين.
من هنا ت�شهد الدول العربية ومن بينها م�رص يف مطلع القرن احلادي والع�رشين ثقافة جديدة
من حيث ال�شكل وامل�ضمون ،وهي ثقافة التطوير الرتبوي القائمة على املعايري القومية للتعليم،
وذلك بغر�ض حتقيق معايري اجلودة ال�شاملة.
وا�ستمراراً للجهود الرامية �إىل حتقيق اجلودة يف التعليم ،خرجت �إىل النور وثيقة املعايري
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القومية للتعليم يف م�رص (وزارة الرتبية والتعليم ،)2003 ،والتى تت�ضمن معايري وم�ؤ�رشات
للأداء الرتبوي يف جماالت خم�سة هي :املدر�سة الفعالة ،والإدارة املتميزة ،وامل�شاركة
املجتمعية ،واملنهج ،ونواجت التعلم ،واملعلم .كما �صدر قرار رئي�س اجلمهورية يف الثامن
من نوفمرب �سنة ( )2007ب�إن�شاء الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد ،والذي
ين�ص على �أن هذه الهيئة تتمتع باال�ستقاللية وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية العامة ،وذلك
لتحقيق ر�سالة وا�ضحة وهي االرتقاء بجودة التعليم وتطويره امل�ستمر لك�سب ثقة املجتمع
يف خمرجاته ،واعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية وفقاً لر�ساالتها و�أهدافها املعلنة ،وذلك من خالل
نظم و�إجراءات تت�سم باال�ستقاللية والعدالة وال�شفافية (الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم
واالعتماد.)2007 ،
كما �صدر القانون ( )155ل�سنة ( )2007ون�صت املادة ( )75به على �إن�شاء �أكادميية
ت�سمى «الأكادميية املهنية للمعلمني» تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية العامة وتتبع وزير الرتبية
والتعليم وي�صدر بتنظيمها وبتحديد اخت�صا�صاتها قرار من رئي�س اجلمهورية ،وتعمل
بالتعاون مع كليات الرتبية ،ثم �صدر القرار اجلمهوري ( )129ل�سنة ( )2008بتنظيم
الأكادميية املهنية للمعلمني وحتديد اخت�صا�صاتها (الأكادميية املهنية للمعلمني.)2009 ،
وتهدف الأكادميية املهنية للمعلمني �إىل حتقيق التنمية املهنية لأع�ضاء هيئة التعليم واالرتقاء
بقدراتهم ومهاراتهم ب�صورة م�ستمرة مبا ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى العملية التعليمية (وزارة
الرتبية والتعليم.)2009 ،
وحتى تقوم كلية الرتبية بدورها يف �إعداد الطالب املعلمني وفق جماالت ومعايري وم�ؤ�رشات
معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رص ،لذا كان يجب �أن ت�سعى نحو
تطوير براجمها مبا يحقق التنمية املهنية لدى طالبها قبل الدخول �إىل العمل باملدر�سة.
ويكاد يتفق الكثري على �أنه ال توجد ت�صميمات تعليمية �أو تدريبية وا�ضحة ت�شتمل
يف م�ضمونها على �آلية �إغراق املعلمني يف نظرة ت�شخي�صية ملمار�ساتهم التدري�سية ،بق�صد
اال�ستفادة منها يف تنمية مهاراتهم التدري�سية.
كما �أنه ال توجد �إجابات حمددة عن :ماهية الطريقة املثلى التي يرى من خاللها املعلمون
عملهم اليومي ،و كيفية التحدث عنها ،والتعلم منها ،وما الأ�سئلة التي يجب �أن يطرحها
املعلمون على �أنف�سهم عن ممار�ساتهم التدري�سية؟ وما املهام التي يجب قيامهم بها من �أجل
بناء نظرة ت�شخي�صية فعالة عن تلك املمار�سات التدري�سية؟ (& Fernandez, Cannon
.)Chokshi, 2003
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وقد ظهر م�ؤخراً اجتاه يعك�س حقيقة �إميان العديد من املهتمني بتطوير العملية التعليمية ب�أنه
عندما يت�ضمن تدريب املعلمني �إغراقهم فى عملهم اليومي واختالطهم بزمالئهم ،ف�إن ذلك
يزيد من احتمالية جدوى التدريب ونفعه يف حتقيق التنمية املهنية لديهم ،والدعوة بو�ضع
خطط لتدريب املعلمني ملراقبة �أدائهم �سواء �أكان بطريقة مبا�رشة �أم غري مبا�رشة من خالل
ا�ستخدامهم للو�سائط التكنولوجية (.)Rowley & Hart, 2000
وتُعد �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س � Lesson Studyإحدى اال�سرتاتيجيات التدري�سية احلديثة
التي تقوم على �إغراق املعلمني فى درا�سة وحتليل وتطوير عملهم اليومي ،واختالطهم
بزمالئهم من املعلمني واملوجهني يف نف�س التخ�ص�ص (ريحان .)2005 ،كما تقوم على
ربطهم مب�ست�شار خارجى من خرباء تدري�س املادة �أو من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية،
كما يقوم فيها املعلمون جميعًا بالإعداد للدر�س ،ثم يقوم �أحدهم بتنفيذه يف الف�صل الدرا�سي،
ثم يقومون معًا بنقد الأداء وتطويره.
وترى كلية املعلمني بجامعة كولومبيا (Teacher College - Columbia University,
� )2009أن درا�سة الدر�س يُعد تقنية لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني اليابانيني من خالل
م�شاركتهم يف ت�شخي�صات منظمة ملمار�ساتهم التدري�سية ،وذلك بهدف ت�أهيلهم لأن يكونوا
�أكرث فاعلية ،وتتمركز هذه الت�شخي�صات حول العمل التعاوين لعدد �صغري من املعلمني يف
ت�شخي�ص درا�سة الدرو�س.
كما �أنه من �أكرث الفوائد امللمو�سة لدرا�سة الدر�س �أن عملية تنفيذه ينتج عنها جمع عدد كبري
من اخلطط التدري�سية عالية اجلودة ،يتم احل�صول عليها من خالل تبادل جمموعات املعلمني
الآخرين القائمني بتنفيذ درا�سة الدر�س للخطط التدري�سية فيما بينهم ،كما يُجرى على هذه
اخلطط التطوير والتح�سني امل�ستمر (.)Lewis, 2005
وتتطلب درا�سة الدر�س اتباع املنهجية املهنية وااللتزام والثقة بني املعلمني لتبادل الأفكار
والآراء واملالحظات فيما بينهم .كما يتطلب من املعلمني ق�ضاء وقت للم�شاركة ب�شكل كامل
يف كل خطوة من خطوات دورة درا�سة الدر�س (.)Rock & Wilson, 2005
وقد قام فرناندز ( )Fernandez, 2002بدرا�سة هدفت �إىل و�صف التطوير املهني الياباين
ملمار�سة درا�سة الدر�س من الناحية العملية ،ف�ضالً عن كيفية دجمه والتعامل معه داخل النظام
التعليمي .كما و�صفت الدرا�سة اخلربات املكت�سبة من �إجراء التجربة امليدانية ال�ستك�شاف
جدوى درا�سة الدر�س يف الواليات املتحدة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل قدرة درا�سة الدر�س
على دمج املعلمني يف مواقف حية لت�أمل ممار�ساتهم التدري�سية ،والعمل اجلماعي معًا يف
تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س.
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بدرا�سة هدفت �إىل دمج بع�ض مدر�سي الواليات املتحدة فى خطة درا�سة در�س ،وذلك
مب�ساعدة مدر�سني يابانيني ،وقد �أجريت التجربة على عدد ( )16مدر�ساً �أمريكياً من املدار�س
العامة بوالية نيوجري�سي ،مع ا�ستقطاب ( )12مدر�ساً يابانياً من مدر�سة “جرين ويت�ش
 ”Green Wishاليابانية وذلك لال�ستعانة بهم فى مدر�سة “كومت كوت ”Comet cut
لتدريب املعلمني الأمريكيني على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،وفيها قام املدر�سون اليابانيون
ب�رشح العنا�رص الأ�سا�سية ملمار�سة �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س للمدر�سني الأمريكيني ،ثم قاموا
مب�ساعدتهم وك�أنهم ب�صدد درو�س حقيقية وواقعية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �شعور املدر�سني
الأمريكيني ب�أن ما تعلموه من جتربة درا�سة الدر�س كان كبرياً مقارنة بتدريبات �سابقة تعر�ضوا
لها ،و�أنهم تعرفوا من خالل تعاونهم مع الفريق الياباين �إىل عدد من الأفكار النقدية التى
احتوت ودلت على ما مت الرتكيز عليه عند مناق�شة جتربتهم يف درا�سة الدر�س.
كما �أن درا�سة هيوبارد ( )Hubbard, 2005هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام درا�سة
الدر�س ك�إ�سرتاتيجية تقوم على الأن�شطة التعاونية بني املعلمني يف حتقيق التنمية املهنية
ملجموعة من معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة الثانوية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة عدة طرق جلمع البيانات وذلك من اختبارات القيا�س الكمية
والتف�سريات الكيفية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل حدوث تغري يف املعلمني امل�شاركني يف هذه
التجربة من حيث الت�صورات والنوايا ،كما حدث تغري يف االعتقاد بالدور املهم للكفاءة
واالجتاه نحو مهنة التدري�س ،ف�ضالً عن الفر�ص الأخرى التي ح�صل عليها معلمو الدرا�سات
تعاونية ،كما
االجتماعية باملرحلة الثانية من خالل الدخول يف مواقف ومغامرات تعلم
ِ
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س هذه ي ُْم ِكن �أَنْ تلعب دوراً حافزاً يف
ا�ستمرار تغري اعتقادات املعلمني فيما يتعلق ب�إحداث تطوير دائم يف عملية تخطيط وتنفيذ
درو�س الدرا�سات االجتماعية.
�أما جني ( )Jenne, 2005فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �آراء معلمي الريا�ضيات
يف درا�سة الدر�س عند ا�ستخدامه كمدخل لتحقيق التنمية املهنية يف املدار�س ،وقد �أجرت
الدرا�سة مقابالت مفتوحة مع ( )12معلمًا من معلمي الريا�ضيات ،وتراوحت �آراء املعلمني
بني )1( :درا�سة الدر�س تتطلب وقتاً وتعاوناً فعاالً بني املعلمني )2( ،التعاون اليومي بني
املعلمني يف التخطيط لدرا�سة الدر�س يدعم عملهم )3( ،درا�سة الدر�س تُعمق من فهم
املعلمني لطبيعة مادتهم وتُح�سن مهارات التفكري الريا�ضي لديهم )4( ،تُغري من �إدراك
املعلمني لتدري�س وتعلم الريا�ضيات.
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�أما فريدمان ( )Friedman, 2005فقد قام بدرا�سة هدفت �إىل حتديد ما �إذا كان املدخل
الياباين للتنمية املهنية با�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ينا�سب ثقافة العمل لدى املعلمني
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أجرت الدرا�سة مقابالت مفتوحة مع ( )9معلمني و()3
�إداريني و�أ�ستاذ جامعي ،وذلك ملعرفة اجتاهاتهم ومعتقداتهم نحو درا�سة الدر�س ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س قد تُغري من الإ�سرتاتيجيات التدري�سية امل�ستخدمة يف
الف�صول الدرا�سية بالواليات املتحدة الأمريكية.
وقام �أي�ضًا �سوتريهو�س ( )Sotirhos, 2005بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
درا�سة الدر�س يف تغيري مدركات املعلمني الفردية نحو �أ�ساليب و�إ�سرتاتيجيات التدري�س،
و�أثره على تنمية عالقات العمل فيما بينهم ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة بطاقة مالحظة لقيا�س
�أداء املعلمني اجلماعي وت�أملهم ملمار�ساتهم التدري�سية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املعلمني
ا�ستفادوا من خربة درا�سة الدر�س من حيث مهارات التخطيط للدرو�س ،و�أن درا�سة الدر�س
نزعت اخل�صو�صية من املعلمني يف تخطيط وتنفيذ الدرو�س ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س توفر فر�صًا قيمة للمعلمني يف تقييم ممار�ساتهم التدري�سية وتطويرها
ب�أكرث من منظور.
كما �أن بودهور�سكى ( )Podhorsky, 2005قام بدرا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر ا�ستخدام
درا�سة الدر�س ك�إ�سرتاتيجية للتمنية املهنية يف زيادة تعلم التالميذ باملرحلة االبتدائية ملادة
الريا�ضيات ،وزيادة م�شاركة املعلمني فيما بينهم يف تخطيط وتنفيذ وتقييم الدرو�س ،وقد
�أعدت الدرا�سة برناجماً تدريبيًا قائمًا على درا�سة الدر�س ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درا�سة
الدر�س تعد �إحدى الإ�سرتاتيجيات التدري�سية التى ميكن من خاللها �أن يقوم املعلمون بتح�سني
تدري�سهم وخف�ض انعزالية وا�ستقاللية املعلمني يف تخطيط وتنفيذ الدرو�س ،و�إىل زيادة
م�شاركة املعلمني يف العمل مع بع�ضهم البع�ض يف تخطيط وتنفيذ ومالحظة وتقومي الدرو�س،
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل فعالية درا�سة الدر�س يف حت�سني تعلم التالميذ للريا�ضيات.
�أما درا�سة روك وول�سون ( )Rock & Wilson, 2005فقد هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر
ا�ستخدام مدخل درا�سة الدر�س على �أداء عدد ( )6من معلمي ال�صفوف العليا باملرحلة
االبتدائية مبدر�سة  City school systemبجنوب �رشق الواليات املتحدة .وتناولت هذه
الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤالني :الأول كيف ينظر ه�ؤالء املعلمون ملدخل درا�سة الدر�س يف
عملية حتقيق التنمية املهنية للمعلمني؟ ،والثاين كيف �سي�ؤثر الدخول يف درا�سة الدر�س على
املهارات التدري�سية له�ؤالء املعلمني ؟ ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ظهور حت�سن وا�ضح يف حفز
النمو املهني ،و زيادة الثقة املهنية لديهم ،والت�أكيد على قيمة تعاون الأقران يف التطور املهني
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لعينة البحث؛ وتو�صلت �إىل �أن تبادل املطبوعات املتخ�ص�صة وامل�شاورات مع اخلرباء وخا�صة
املت�صلة مبا�رشة مب�شكلة الدرا�سة تُعد مفيدة جدا لعملية النمو املهني للمعلمني.
كما قام بو�شرن و تايلور ( )Puchner & Taylor, 2006بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل �أثر ا�ستخدام درا�سة الدر�س يف تنمية الكفاءة التدري�سية والعمل اجلماعي لدى معلمي
الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية ،وذلك من خالل ا�ستعرا�ض خربة جمموعتني من املعلمني
يف الواليات املتحدة الأمريكية حول ا�ستخدامهم لدرا�سة الدر�س يف عملهم اليومي ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام درا�سة الدر�س له ميزة كبرية وهي على الأقل �أن املحتوى
العلمي للدرو�س نف�سها رمبا يكون �أقل �أهمية من الت�أثري املعريف واالجتماعي والعاطفي لعملية
التعاون بني املعلمني.
كما قام عبد اجلواد ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل فعالية التنمية املهنية ملعلمي
الريا�ضيات با�ستخدام درا�سة الدر�س يف �ضوء التجربة اليابانية على حتقيق بع�ض املعايري القومية
للمعلم ،وو�ضعت الدرا�سة ت�صوراً لتطبيق درا�سة الدر�س مع معلمي الريا�ضيات باملدار�س
امل�رصية ،كما �أعدت برناجماً تدريبياً ملعلمي الريا�ضيات على درا�سة الدر�س ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل فعالية ا�ستخدام درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري )1( :ت�صميم الأن�شطة
التعليمية املالئمة )2( ،ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تعليمية ا�ستجابة حلاجات التالميذ ،وتي�سري
خربات التعلم الفعال )3( ،التمكن من البنية العلمية وطبيعتها.
�أما درا�سة �سيم�س و وال�ش ( )Sims & Walsh, 2009فقد هدفت �إىل تقييم عملية
ا�ستخدام درا�سة الدر�س ك�شكل للتنمية املهنية يف مقرر مبادئ التدري�س للطالب املتخ�ص�صني
يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وقد مت تدري�س املقرر بالتزامن مع التطبيق العملي يف املدر�سة،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �أربعة �أهداف ال�ستخدام درا�سة الدر�س )1( :حتليل الدرو�س
يف �ضوء �أهدافها )2( ،اال�شرتاك يف مناق�شات حول الإ�سرتاتيجيات التدري�سية )3( ،نقد
خطة الدر�س )4( ،مالحظة حية لتنفيذ در�س مع الرتكيز على جمع املالحظات بغر�ض تنقيح
خطة تنفيذ الدر�س.
ونظراً لتعدد الآراء والتجارب اليابانية والأمريكية املنادية ب�أهمية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س يف تنمية املهارات التدري�سية وحتقيق التنمية املهنية لدى املعلمني قبل ويف �أثناء
اخلدمة .الأمر الذي حدا بالباحث �إىل تكثيف وزيادة االطالع يف هذا املجال ،حيث �شعر
ب�رضورة جتريب ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق املعايري القومية لدي طالب
الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
وللتحقق من ذلك مت مقابلة بع�ض طالب وخريجي الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية
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ملناق�شتهم حول �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س كمفهوم ،وخطوات ،و�أ�شكال ،و�أهمية توظيفها
يف تنمية املهارات التدري�سية وحتقيق التنمية املهنية لديهم� ،إال �أنه َوجد ق�صوراً يف �إدراك
الطالب واخلريجني ملاهية �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف جميع النقاط ال�سابقة.
كما مت القيام ب�إجراء مقابالت �شخ�صية مقننة مع بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س تخ�ص�ص
تعليم وتعلم الدرا�سات االجتماعية ملناق�شتهم حول �أهمية �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف �إعداد
طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية ،ف�أكدوا �أهميتها يف تنمية املهارات التدري�سية
وحتقيق التنمية املهنية لدى ه�ؤالء الطالب حالياً وم�ستقبالً.
ونظرا لوجود ندرة يف الدرا�سات العربية – على حد علم الباحث  -التى تناولت و�ضع
ت�صورات منهجية لكيفية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني
قبل ويف �أثناء اخلدمة ،وبخا�صة يف تنمية املهارات التدري�سية وحتقيق التنمية املهنية لطالب
الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
�إ�ضافة �إىل �أهمية مرحلة �إعداد املعلمني قبل اخلدمة يف و�ضع اللبنات الأ�سا�سية لتحقيق
املعايري القومية املن�شودة من ناحية ،ودورها يف تكوين االنطباعات الأوىل لدى ه�ؤالء املعلمني
نحو التنمية املهنية امل�ستمرة من ناحية �أخرى ،والتى �إذا �أح�سن �إعداد املعلمني فيها ف�إن ذلك
�سينعك�س �إيجابياً على مهاراتهم التدري�سية احلالية وحتقيق التنمية املهنية امل�ستقبلية لديهم.
وتلبية ملا �أ�شارت �إليه جلنة املعلم يف م�رشوع �إعداد املعايري القومية للتعليم يف م�رص (وزارة
الرتبية والتعليم� )2003 ،إىل �أن ا�ستخدام معايري املعلم يتطلب حتوالً كبرياً يف كيفية �أداء كل
من املعلمني والقادة الرتبويني لعملهم ،و�أنه �ستظهر حاجات جديدة للتدريب مثل التدريب
على �إدارة �سلوك التالميذ يف الف�صول ،وااللتزام بتعليم جميع التالميذ ومتكينهم من حتقيق
املعايري ،و�أن هذا التدريب يتطلب بناء مناذج و�أدلة للتدريب تواكب النقلة اجلديدة يف �إطار
التعليم وفق املعايري.
من هنا �شعر الباحث ب�أهمية ا�ستخدام وجتريب �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ك�إ�سرتاتيجية
حديثة ،وم�سايرة لالجتاهات ال�سائدة حالياً يف تطوير برامج �إعداد املعلم قبل ويف �أثناء اخلدمة،
وحتديد �أثر ذلك يف حتقيق املعايري القومية لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.

م�شكلة الدرا�سة

حتددت م�شكلة الدرا�سة يف ظهور حاجات جديدة لتدريب املعلمني على حتقيق املعايري
القومية للتعليم يف م�رص ،ووجود ندرة يف الربامج التدريبية و�أدلة التدريب التي تواكب
النقلة اجلديدة يف �إطار التعليم وفق هذه املعايري ،وتعرف �أثر برنامج تدريبي مقرتح قائم على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�أهداف الدرا�سة

• تقدمي �أ�سا�س نظري عن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،وعالقتها بتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة
يف املعايري القومية للتعليم يف م�رص.
• �إعداد برنامج تدريبي قائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري
املعلم املت�ضمنة يف املعايري القومية للتعليم يف م�رص لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية
الرتبية.
• تعرف فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س
يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف املعايري القومية للتعليم يف م�رص لدى طالب الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية.

�أ�سئلة الدرا�سة

حتددت �أ�سئلة البحث يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :
 .1ما رد فعل طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية نحو الربنامج التدريبي القائم على
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري
القومية للتعليم؟
 .2ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق
اجلانب املعريف لبع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب
الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية؟
 .3ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق
اجلانب الأدائي لبع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب
الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية؟

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي �أهمية الدرا�سة من االعتبارات الآتية :
• ي�سهم البحث يف و�ضع خلفية نظرية عن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،الأمر الذي يقدم
للمهتمني والقائمني على برامج �إعداد وتدريب املعلمني �إطاراً نظرياً قد ي�ساعدهم يف تطوير
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ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية.
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برامج حتقيق التنمية املهنية للمعلمني با�ستخدام �أداة � -شبه جمانية -للتنمية املهنية للمعلم
(حيث تقوم على الأن�شطة الذاتية والتطوعية للمعلمني بغر�ض تنمية �أنف�سهم مهنياً).
• تزويد م�سئويل الرتبية العملية بربنامج متكامل (يت�ضمن دليالً للطالب املعلم ،ودليالً
للمدرب – وبطاقة مالحظة ،واختباراً حت�صيلياً ،ومنوذجاً لتقييم رد الفعل) للتدريب على
كيفية تفعيل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف املعايري
القومية للتعليم يف م�رص لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
• تزويد القائمني على تدري�س مقررات املناهج وطرق التدري�س لطالب الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية بنماذج فيديو للمعلمني اليابانيني والأمريكيني ت�ساعدهم يف تعرف املراحل
الإجرائية لكيفية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف تنمية �أنف�سهم مهنياً ال�ستخدامها مع
طالبهم.

حمددات الدرا�سة

التزمت الدرا�سة احلالية باحلدود الآتية :
• احلد املو�ضوعي :اقت�رص بناء وتنفيذ الربنامج التدريبي يف الدرا�سة على معايري ثالثة جماالت
من معايري املعلم  :التخطيط ،وا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ،ومهنية املعلم ،باعتبار
معايري املعلم هي حجر الزاوية يف حتقيق وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رص.
• احلد املكاين :اقت�رص تطبيق الدرا�سة على عينة قوامها ( )30طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة
�شعبة التعليم الأ�سا�سي تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية ،بكلية الرتبية بقنا ،جامعة جنوب
الوادي ،مكان عمل الباحث.
• احلد الزماين :مت تطبيق الدرا�سة يف الفرتة من ( 2009 / 3 /1حتى .)2009 / 5 /7

م�صطلحات الدرا�سة

ا�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ( :)Lesson Studyمدخل للتنمية املهنية للمعلم ،يقوم على عقد
اجتماعات دورية لفريق �صغري من املعلمني للعمل معًا فيما بينهم ،تبد�أ بتحديدهم هدفاً عاماً
لأحد الدرو�س يعمل على �إحداث تعديل حقيقي يف �سلوك التالميذ ،ومتر ب�أربع مراحل
هي:التعريف بدرا�سة الدر�س ،ومرحلة ما قبل الدر�س ،ومرحلة تنفيذ الدر�س ،ومرحلة ما
بعد الدر�س ،وميكن تكرار املراحل الأربع لعدة مرات ح�سب ر�ؤية �أفراد الفريق.
املعيار ( : )Standardبيان بامل�ستوى املتوقع الذي و�ضعته هيئة م�سئولة �أو معرتف بها ب�ش�أن درجة
�أو هدف معني يراد الو�صول �إليه ،ويحقق قدر ًا من�شود ًا من اجلودة والتميز (اخلمي�سي.)2008 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

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

تتبع الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفى يف تقدمي و�صف للدرا�سات والبحوث والأدبيات
ال�سابقة التى تناولت ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني قبل
ويف �أثناء اخلدمة ،كما يتبع البحث املنهج التجريبي نظام املجموعة الواحدة ،والذي يعتمد
على القيا�س القبلي البعدي عند تنفيذ جتربة البحث ،وذلك للتعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من عدد ( )30طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة �شعبة التعليم
الأ�سا�سي تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بقنا جامعة جنوب الوادي ،للعام
اجلامعي (.)2009/ 2008

�إجراءات الدرا�سة

لبناء الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض
معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية ،مت القيام بالإجراءات الآتية :
(�أ) حتديد �أهداف الربنامج التدريبي :
 −الهدف العام  :ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة
يف وثيقة املعايري القومية لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
 −الأهداف الإجرائية  :مت �صوغ عدد �أربعني ( )40هدفاً �إجرائيًا تدور حول �أربعة حماور
هي:
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املعيار التعليمي ( :)Educational standardاحلد الأدنى مل�ستوي اجلودة املتوقعة من كل
مكون من مكونات امل�ؤ�س�سة التعليمية.
معايري املعلم ( :)Teacher Standardsالتوقعات امل�ستهدفة واملوا�صفات القيا�سية لكل عن�رص
من عنا�رص عمل املعلم.
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 .1تعريف طالب الدرا�سات االجتماعية مباهية و�أ�شكال وخطوات ا�ستخدام �إ�سرتاجتية
درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.
 .2تنمية مهارات تخطيط الدرو�س يف الدرا�سات االجتماعية والالزمة لتحقيق معايري جمال
التخطيط يف معايري املعلم واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.
 .3تنمية مهارات تنفيذ الدرو�س يف الدرا�سات االجتماعية والالزمة لتحقيق معايري
�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.
 .4حتقيق التنمية املهنية لطالب الدرا�سات االجتماعية والالزمة لتحقيق معايري التنمية املهنية
يف معايري املعلم واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.
(ب) �إعداد دليل الطالب ال�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري
املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم ،وذلك وفق اخلطوات الآتية:
 −حتديد املو�ضوعات التي يغطيها الدليل واملحتوى املنا�سب لكل منها يف �ضوء �أهداف
الربنامج ،وذلك من خالل الرجوع �إىل عدد من الدرا�سات واملراجع ومواقع الإنرتنت
املتخ�ص�صة يف جماالت :درا�سة الدر�س ،ومهارات التدري�س ،والو�سائل التعليمية ،والتنمية
املهنية.
� −صياغة �أن�شطة ذاتية و�أخرى جماعية يقوم بها الطالب يف �أثناء كل مو�ضوع تدريبي.
 −عر�ض قائمة بالكتب واملراجع والدرا�سات ومواقع الإنرتنت املنا�سبة واملرتبطة باملو�ضوعات
التدريبية املت�ضمنة يف الربنامج التدريبي.
 −عر�ض دليل الطالب على جمموعة من ال�سادة املحكمني للت�أكد من �صالحيته ومنا�سبته
وتكامله وفق الأهداف املو�ضوعة ،و�إجراء التعديالت الالزمة.
(ج) �إعداد دليل املدرب ال�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم
املت�ضمنة يف املعايري القومية لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية ،وذلك وفق
ما يلي:
� −صياغة مقدمة عن ا�ستخدام درا�سة الدر�س يف تنمية مهارات تخطيط وتنفيذ الدرو�س
وحتقيق التنمية املهنية لدى طالب الدرا�سات االجتماعية.
� −إعداد اجلدول الزمنى لتنفيذ الربنامج التدريبي ومت فيه مراعاة :عر�ض الأن�شطة التدريبية
وفق الت�سل�سل املنطقي للمو�ضوعات التدريبية ،وتق�سيم الأن�شطة التدريبية �إىل خم�سة �أيام
تدريبية ،وتنوع الأن�شطة واملو�ضوعات التدريبية التي �ستنفذ خالل اليوم التدريبي الواحد
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(د) �إعداد بطاقة مالحظة ردود الأفعال عن �صالحية الدر�س با�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س :وروعي يف �إعدادها ما ي�أتي:
� −صياغة تعليمات البطاقة  :وقد تناولت توجيه انتباه الطالب �إىل املهام الأ�سا�سية املطلوبة منه
عند القيام مبالحظة ردود الأفعال عن الدر�س الذي يقوم بتنفيذه �أحد �أفراد فريق العمل.
 −بناء مفردات البطاقة :حيث ا�شتملت البطاقة الإجابة عن عدد (� )9أ�سئلة تك�شف يف
جمملها ردود الفعل عن مدى النجاح يف تنفيذ الدر�س ،حيث الأ�سئلة من (� )1إىل ( :)7من
منط الأ�سئلة املغلقة ،تكون الإجابة عنها ب�إعطاء درجة لكل منها على التدرج الآتي (-2-1
 ،)7-6-5-4-3ويكون رد الفعل غري موافق جدًا �إذا ح�صل ال�س�ؤال على الدرجات
( ،)3-2-1ويكون رد الفعل مرتدداً �إذا ح�صل ال�س�ؤال على الدرجة ( ،)4ويكون رد الفعل
موافقًا جدًا �إذا ح�صل ال�س�ؤال على الدرجات ( .)7-6-5والأ�سئلة من (� )8إىل ( :)9من
منط الأ�سئلة املفتوحة ،تكون الإجابة عنها بتقدمي املالحظات ال�شخ�صية عن الدر�س الذي مت
تنفيذه.
 −عر�ض بطاقة مالحظة ردود الأفعال عن الدر�س على جمموعة من ال�سادة املحكمني
تخ�ص�صات علم النف�س واملناهج وطرق التدري�س للت�أكد من �صالحيتها وتكاملها وفق
الأهداف املو�ضوعة ،و�إجراء التعديالت الالزمة.

�أدوات الدرا�سة

لقيا�س فاعلية الربنامج التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري
املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية
الرتبية ،مت ا�ستخدام ثالثة �أ�ساليب هي :تقييم رد الفعل ،وتقييم التعلم ،وتقييم ال�سلوك ،وهي
متطلبات تقييم التدريب وفق نظرية امل�ستويات الأربع لـ دونالد كريكباتريك (Chapman,
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لتحقيق الفاعلية ملحتوى الربنامج التدريبي .وحتديد الزمن الالزم لكل ن�شاط تدريبي ،وترك
فرتات للراحة بني اجلل�سات التدريبية ،و�إنهاء منا�سب لكل يوم تدريبي.
 −تق�سيم املو�ضوعات التدريبية �إىل �أن�شطة تدريبية ،وقد بلغ عددها ( )17ن�شاطًا تدريبيًا لكل
منها :عنوان ،و�أهداف ،وخطوات ال�سري ،و�أوراق العمل ،وال�رشائح ،والزمن ،والأدوات
الالزمة له.
 −عر�ض دليل املدرب على جمموعة من ال�سادة املحكمني للت�أكد من �صالحيته وتكامله وفق
الأهداف املو�ضوعة ،و�إجراء التعديالت الالزمة.
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 ،)2008وميكن عر�ض ذلك على النحو الآتي:
( )1تقييم رد الفعل ( :)Reactions Assesmentمت اال�ستعانة بنموذج تقييم رد الفعل
(توفيق )2004 ،لتقييم رد فعل الطالب عن الربنامج التدريبي ،وقد ت�ضمن النموذج ()11
عبارة يقابل كل منها تدريج مق�سم �إىل ثالث فئات ،الأول معار�ض جداً بدرجات (-2-1
 ،)4-3والثاين موافق بدرجة ( ،)5والثالث موافق جداً بدرجات (.)8-7-6
( )2تقييم التعلم ( :)Learning Assesmentب�إعداد اختبار لقيا�س اجلانب املعريف
لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية :وقد مت بناء مفرداته وفق منط «االختيار من متعدد» ،وقد بلغ عدد
مفرداته ( )30مفردة ،كما مت ح�ساب معامل ثبات االختبار بطريقة حتليل التباين «معادلة
كيودر – ريت�شارد�سون» (البهي ،)1979،فكان م�ساوياً ( )0.81وهو معامل ثبات منا�سب
لالختبار ،وبهذا �أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية.
( )3تقييم ال�سلوك ( :)Behaviour Assesmentوذلك من خالل �إعداد بطاقة مالحظة
اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى
طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية ،وذلك وفقاً ملا ي�أتي:
 −هدف البطاقة :قيا�س اجلانب الأدائي لتحقيق معايري املعلم لدى طالب الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية.
 −حتديد مكونات البطاقة :وت�ضمنت جماالت  :التخطيط ،و�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة
الف�صل ،و ومهنية املعلم ،واملعايري وامل�ؤ�رشات التى تندرج حتت كل منها يف وثيقة معايري املعلم،
واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رص ،كما هو مبني باجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
املجاالت واملعايري وامل�ؤ�شرات املت�ضمنة يف بطاقة مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق
معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم
م

املجال

1

التخطيط

2

�إ�سرتاتيجيات
التعلم و�إدارة
الف�صل

املعايري
حتديد االحتياجات التعليمية للتالميذ
التخطيط لأهداف كربى ولي�س ملعلومات تف�صيلية
ت�صميم الأن�شطة التعليمية املالئمة
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تعليمية ا�ستجابة حلاجات التالميذ
تي�سري خربات التعلم الفعال
�إ�شراك التالميذ يف حل امل�شكالت والتفكري الناقد والإبداعي
توفري ُمناخ مي�سر للعدالة
اال�ستخدام الفعال لأ�ساليب متنوعة لإثارة دافعية املتعلمني
�إدارة وقت التعلم بكفاءة واحلد من الوقت ال�ضائع

عدد امل�ؤ�شرات
7
5
5
5
4
5
4
3
5
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تابع اجلدول رقم ()1
3

مهنية املعلم

�أخالقيات املهنة
التنمية املهنية
الإجمايل

 −حتديد م�ستويات الأداء :مت حتديد م�ستويات الأداء بالبطاقة بو�ضع م�ستوى لأداء الطالب
يف كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات الأداء وذلك على نحو (جيد – متو�سط – �ضعيف – مل تُالحظ)،
بحيث يح�صل الطالب على درجتني (� )2إذا حقق امل�ؤ�رش ب�أداء جيد ،وعلى درجة واحدة
(� )1إذا حقق امل�ؤ�رش ب�أداء متو�سط ،وعلى ( )0درجة �إذا حقق امل�ؤ�رش ب�أداء �ضعيف ،وعلى ()0
درجة �إذا مل تتم مالحظة �أداء امل�ؤ�رش.
� −ضبط البطاقة :مت حتديد �صدق البطاقة من خالل عر�ضها على جمموعة من ال�سادة املحكمني
يف تخ�ص�صات علم النف�س التعليمي واملناهج وطرق التدري�س ،كما مت ح�ساب ثبات البطاقة
بتطبيق البطاقة على نف�س جمموعة البحث اال�ستطالعية والبالغ عددهم ( )5طالب وبا�ستخدام
معادلة «جتمان» (البهي ،)1979،كانت قيمة معامل الثبات م�ساوية ( ،)0.84وهو معامل
ثبات منا�سب لبطاقات املالحظة .وبهذا �أ�صبحت البطاقة يف �صورتها النهائية.

�إجراءات التنفيذ

(�أ) توفري الإمكانات املادية :مت مقابلة الأ�ستاذ الدكتور /عميد كلية الرتبية يف قنا جامعة
جنوب الوادي لعر�ض فكرة البحث عليه واحل�صول على موافقته بتنفيذ جتربة البحث على
طالب وطالبات الفرقة الرابعة تعليم �أ�سا�سي تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية ،بحيث يكون
للربنامج جزء تدريبي و�آخر ميداين يتم يف املدار�س يف �أثناء فرتة الرتبية العملية .ف�أبدى ا�ستعدادًا
عاليًا لتنفيذ التجربة ،و�أ�شار بالتوجه �إىل الأ�ستاذ الدكتور /رئي�س ق�سم املناهج وطرق التدري�س
والتن�سيق معه يف تنفيذ التجربة �أثناء فرتة الرتبية العملية .لذا مت مقابلة الأ�ستاذ الدكتور /رئي�س
ق�سم املناهج وطرق التدري�س وامل�رشف على الرتبية العملية بالكلية وذلك للتن�سيق معه بحيث
يتم تطبيق جتربة البحث على طالب وطالبات الفرقة الرابعة �شعبة التعليم الأ�سا�سي تخ�ص�ص
الدرا�سات االجتماعية �أثناء فرتة الرتبية العملية ،كما مت االتفاق على �أن يكون تطبيق اجلزء
التدريبي من الربنامج على الطالب داخل حجرة الو�سائل التعليمية بالكلية .وقد �أبدى
�أي�ضًا اهتماماً ملحوظاً بتدبري الت�سهيالت الالزمة لتطبيق جتربة البحث ،لذا قام بالتنبيه على
امل�سئولني عن مكتب الرتبية ب�إدارة �شئون الطالب بت�سهيل مهمة تنفيذ جتربة البحث.
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م

املجال

املعايري

عدد امل�ؤ�شرات
10
6
59
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من هنا مت االتفاق مع امل�سئولني عن مكتب الرتبية ب�إدارة �شئون الطالب بتطبيق التجربة على
عدد ( )5جمموعات من طالب وطالبات الفرقة الرابعة تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية ،و�أن
يكون قوام كل جمموعة (� )6أفراد .ومت االتفاق على تنفيذ التجربة على الطالب والطالبات
املر�شحني للرتبية العملية يف مدار�س :ال�سادات االبتدائية امل�شرتكة ،والعمال االبتدائية
امل�شرتكة ،وقنا الإعدادية بنات.
(ب) توفري الإمكانات الفنية  :مت االجتماع مع الطالب والطالبات يف املجموعات اخلم�س
داخل معمل الو�سائل التعليمية ،ومت تقدمي �رشح خمت�رص يو�ضح لهم فكرة الربنامج التدريبي
على ا�ستخدام درا�سة الدر�س ،والغر�ض من جتربة البحث ،وقد ظهر عليهم االهتمام الكبري
لال�ستفادة من الربنامج التدريبي يف حت�سني كفاياتهم املهنية يف جمال التدري�س .كما مت حتديد
مواعيد تنفيذ الربنامج التدريبي معهم.
كما متت اال�ستعانة ب�إحدى الزميالت و�أحد الزمالء من معاوين هيئة التدري�س بق�سم املناهج
وطرق التدري�س وذلك لتنفيذ الربنامج التدريبي على جمموعة البحث ،وذلك بعد عقد عدة
اجتماعات معهما لعر�ض فكرة جتربة البحث و�أهدافها وخطوات تنفيذها ،كما مت تدبري
تقدمي وجبة خفيفة ملجموعة البحث �أثناء فرتة تنفيذ الربنامج التدريبي.
(ج) التطبيق القبلي لأدوات البحث :مت تطبيق اختبار حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف
وثيقة املعايري القومية؛ وبطاقة مالحظة معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية على
طالب وطالبات جمموعة البحث قبلياً.
(د) تنفيذ الربنامج التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س :مت تنفيذ الربنامج
التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة
املعايري القومية للتعليم ،وذلك وفق اجلدول الزمنى للربنامج التدريبي ،وقد ا�ستمر تنفيذ
الربنامج التدريبي (� )6أيام تدريبية مبعدل �أربع �ساعات يومياً .كما مت تنفيذ املراحل الإجرائية
لتنفيذ �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س داخل الف�صول ،وفق اخلطوات الآتية:
( )1اجتماع �أفراد املجموعة الواحدة والعمل معًا يف �إعداد تخطيط لتدري�س �أحد الدرو�س
يف الدرا�سات االجتماعية ،ومت حتديد الدر�س وفق خطة توزيع الدرو�س داخل املدر�سة التي
يتم فيها التنفيذ.
( )2قيام �أفراد املجموعة كل بدوره وفق �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف تنفيذ الدر�س داخل
الف�صول يف �أثناء الرتبية العملية ،وذلك با�ستخدام بطاقة مالحظة ردود الأفعال لت�سجيل
الدر�س التى يرون �أنه من ال�ضرَُّوري
مالحظات عن مدى �صالحية الدر�س ،وحتديد مالمح
ِ
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عر�ض النتائج ومناق�شتها
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما رد فعل طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية نحو
الربنامج التدريبي القائم على �إ�ستخدام ا�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم
املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم؟».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت القيام بح�ساب رد فعل عينة البحث نحو الربنامج التدريبي
القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري
القومية وذلك على النحو الآتي:
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�أَنْ يتم تغيريها ،وحتديد مالمح الدر�س التي َي ِجب �أَنْ ت َْبقى بدون تغيري يف الدر�س ،وطرح
ر�ؤية لكيفية تطويرها.
( )3كما مت احلر�ص على �أن يقوم بدور امل�ست�شار اخلارجي معلمون ذوو خربة يف تدري�س
الدرا�سات االجتماعية ومن املقيدين لدرجة الدكتوراه يف تخ�ص�ص املناهج وطرق تدري�س
الدرا�سات االجتماعية ،كما ح�رض تنفيذ التجربة املدر�س الأول للمادة يف املدر�سة التى يتم
فيها تنفيذ الدر�س .وذلك من خالل التن�سيق امل�سبق مع كل منهم يف هذا ال�ش�أن وبعد تقدمي
�رشح خمت�رص لهم عن فكرة جتربة البحث القائمة على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف
حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.
( )4مت عقد جل�سات الت�أمل بعد االنتهاء من تنفيذ الدر�س مبا�رشة داخل حجرة املكتبة
باملدر�سة التى يتم فيها تنفيذ درا�سة الدر�س.
( )5قام �أفراد كل جمموعة بكتابة تقرير جماعي عن تنفيذ الدر�س من حيث الفر�ص والتحديات
التى واجهته و�سبل حت�سني تنفيذ الدر�س ،وقد مت �إعادة تنفيذ بع�ض الدرو�س بغر�ض التو�صل
�إىل �أكرب قدر من اال�ستفادة من �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف
وثيقة املعايري القومية للتعليم.
(هـ) التطبيق البعدي لأدوات البحث  :بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدريبي ودرا�سة
الدر�س وفق �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س مت التطبيق البعدي :منوذج تقييم رد الفعل على طالب
وطالبات جمموعة البحث عن الربنامج التدريبي ،واختبار حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة
يف وثيقة املعايري القومية ،وبطاقة مالحظة معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية،
وذلك يف ظروف م�شابهة للتطبيق القبلي.
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(�أ) ح�ساب اال�ستجابات الكمية لرد الفعل نحو الربنامج التدريبي :
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اجلدول رقم ()2
جمموع ومتو�سط درجات رد الفعل لدى �أفراد عينة البحث نحو الربنامج
لتدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية يف حتقيق بع�ض معايري املعلم
املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم
م

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

املواد املقدمة بالربنامج كانت مرتبطة مبجال تخ�ص�صي
مت تقدمي املادة ب�شكل �شائق
كان املدرب مو�ص ًال فعا ًال
كان املدرب م�ؤه ًال جيد ًا
امل�ساعدات ال�صوتية واملرئية كانت فعالة
املواد التعليمية املوزعة كانت مفيدة
�س�أكون قادر ًا على تطبيق معظم املواد يف عملي
كانت املرافق منا�سبة
كان اجلدول منا�سب ًا
�أ�شعر �أن الربنامج �سوف ي�ساعدين يف �أداء عملي ب�شكل
�أف�ضل
املجموع

10

العدد
(ن)
30
30
30
30
30
30
30
30
30

جمموع
رد الفعل
226
200
209
221
186
225
231
202
146

املتو�سط
(م)
7.53
6.67
6.97
7.37
6.20
7.50
7.70
6.73
4.87

الن�سبة
%
94.17
83.33
87.08
92.08
77.5
93.75
96.25
84.17
60.83

ممتاز
جيدجدا
جيدجدا
ممتاز
جيد
ممتاز
ممتاز
جيدجدا
مقبول

30

229

7.63

95.42

ممتاز

7.04

86.46

جيدجدا

التقدير

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن هناك جانباً واحداً فقط ح�صل على رد فعل يف مدى
املعار�ض وبتقدير مقبول وهو :كان اجلدول منا�سباً مبتو�سط ( )4.87وبن�سبة (،)60.83
كما يت�ضح من اجلدول �أي�ضا وجود جوانب ح�صلت على رد فعل موافق جدا وبتقدير
ممتاز وهي على الرتتيب� :س�أكون قادراً على تطبيق معظم املواد يف عملي ( )7.70وبن�سبة
(� ،)96.25أ�شعر �أن الربنامج �سوف ي�ساعدين يف �أداء عملي ب�شكل �أف�ضل ( )7.63وبن�سبة
( ،)95.42املواد املقدمة بالربنامج كانت مرتبطة مبجال تخ�ص�صي متو�سط ( )7.53وبن�سبة
( ،)94.17املواد التعليمية املوزعة كانت مفيدة ( )7.50وبن�سبة ( ،)93.75كان املدرب
م�ؤهالً جيداً ( )7.37وبن�سبة (.)92.08
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن متو�سط رد فعل عينة البحث عن جوانب الربنامج
التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س بلغت ( )7.04وبن�سبة مئوية
( )86.46ويف مدى املوافق جداً وبتقدير جيد جداً ،الأمر الذي ي�ؤكد فاعلية الربنامج
التدريبي املقرتح والقائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم
املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
(ب) ا�ستخال�ص اال�ستجابات الكيفية لرد الفعل نحو الربنامج التدريبي:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اال�ستجابة
�أن يو�ضع الربنامج التدريبي يف برامج �إعداد طالب كلية الرتبية
تطبيق هذا الربنامج فى املدار�س وفى جميع املجاالت الدرا�سية
زيادة فر�ص التطبيق على تنفيذ الإ�سرتاتيجية فى املدار�س
تاهيل املدار�س لقبول فكرة �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س
�أقرتح وجود �أكرث من مدرب لأن ذلك يجعلنا ن�ستفيد �أكرث من التدريب
تطبيق الربنامج على جميع املعلمني فى املدار�س وطالب الرتبية العملية
الوقت كان غري منا�سب بالن�سبة للطالب ،نظ ًرا لتزامن توقيت جزء من �أحد �أيام التدريب مع توقيت �إحدى
املحا�ضرات النظرية.
زيادة امل�ساعدات ال�صوتية واملرئية وا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية احلديثة فى التدريب
�إعطاء وقت �أكرب للتدريب لتعظيم اال�ستفادة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ظهور ا�ستجابات كيفية لرد فعل املتدربني عن الربنامج
التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،كما يت�ضح �أن اال�ستجابات (،1
 )9 ،6 ،3 ،2ت�ؤكد وجود رد فعل عال لدى املتدربني عن الربنامج التدريبي القائم على
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية لدي
طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية .كما يت�ضح من اجلدول �أن اال�ستجابات (،7 ،5
 )8ت�ؤكد حاجة الربنامج التدريبي احلاىل �إىل مراعاة تلك اال�ستجابات عند تكرار وتعميم
تطبيقه على عينات مماثلة ،كما يت�ضح �أن اال�ستجابة ( )5ت�شري �إىل حدوث حت�سن وا�ضح
يف وعي املتدربني من الطالب لت�أمل ممار�ستهم التدري�سية وك�شف العقبات التى تواجههم،
وحتديد احتياجاتهم التدريبية ،و�شعورهم بوجود ق�صور يف وعي املدار�س من حيث الإدارة
واملعلمني لأهمية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني بعامة،
وحتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم خا�صة.

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س يف حتقيق اجلانب املعريف لبع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية
للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية؟».

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

اجلدول رقم ()3
اال�ستجابات الكيفية لرد الفعل نحو الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة
املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت القيام مبا ي�أتي:
(�أ) مقارنة متو�سطات درجات عينة البحث يف التطبيقني «القبلي ،والبعدي» الختبار اجلانب
املعريف لتحقيق بع�ض معايري املعلم لدى عينة البحث با�ستخدام برنامج SPSS Inc,( SPSS
 )2009للمعاجلات الإح�صائية ،وذلك لإيجاد قيمة «ت» والك�شف عن الداللة الإح�صائية
لقيمتها.

اجلدول رقم ()4
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة «ت» وم�ستوى الداللة يف
التطبيقني «القبلي – البعدي» الختبار اجلانب املعريف لتحقيق بع�ض
معايري املعلم لدى عينة البحث
التطبيق
القبلي
البعدي

العدد(ن)
30
30

املتو�سط (م)
15.40
27.70

االنحراف املعياري(ع)
2.20
1.53

قيمة «ت»
23.02

الداللة الإح�صائية
دالة عند م�ستوى
0.01

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات عينة
البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» الختبار اجلانب املعريف لتحقيق بع�ض معايري املعلم
لدى عينة البحث عند م�ستوى ( ،)0.01ل�صالح التطبيق البعدي ،وهذا يدل على فاعلية
الربنامج التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف تنمية اجلانب املعريف لتحقيق
بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية لدي عينة البحث.
(ب) قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف
اجلانب املعريف لتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف اختبار اجلانب املعريف لتحقيق معايري املعلم
لدى عينة البحث وذلك با�ستخدام معادلة بالك (هندام.)1984 ،

اجلدول رقم ()5
داللة ن�سبة الك�سب املعدل لعينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» الختبار
اجلانب املعريف لتحقيق بع�ض معايري املعلم وذلك يف كل جمال على حدة «التخطيط -
ا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ،ومهنية املعلم» لدى عينة البحث
التطبيق

التطبيق القبلي (�س)
التطبيق البعدى (�ص)

املتو�سط (م)

14.40
27.70

النهاية العظمى (د)

ن�سبة الك�سب املعدل

داللة ن�سبة الك�سب املعدل

30

1.25

ذات داللة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن ن�سبة الك�سب املعدل ت�ساوي ( ،)1.25وهذه القيمة تقع
يف املدى الذي حدده بالك كما �أنها �أكرب من ( ،)1.2وبالتايل ف�إن هذه الن�سبة تدل على
فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف اجلانب املعريف
لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

اجلدول رقم ()6
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة «ت» وم�ستوى الداللة يف
التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة الأداء لتحقيق بع�ض
معايري املعلم لدى عينة البحث
التطبيق
القبلي
البعدي

العدد(ن)
30
30

املتو�سط (م)
31.13
92.46

االنحراف املعياري(ع)
4.21
3.50

قيمة «ت»

الداللة الإح�صائية

80.68

دالة عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات عينة
البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة الأداء لتحقيق بع�ض معايري املعلم
لدى عينة البحث عند م�ستوى ( ،)0.01ل�صالح التطبيق البعدي ،وهذا يدل على فاعلية
الربنامج التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة
يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدي عينة البحث.
(ب) قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي يف اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة
يف بطاقة املالحظة لدى عينة البحث وذلك با�ستخدام معادلة بالك (هندام.)1984 ،

اجلدول رقم ()7
داللة ن�سبة الك�سب املعدل لعينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي»
لبطاقة مالحظة الأداء لتحقيق بع�ض معايري املعلم لدى عينة البحث
التطبيق
التطبيق القبلي (�س)
التطبيق البعدى (�ص)

املتو�سط (م)
31.13
92.46

النهاية العظمى (د) ن�سبة الك�سب املعدل داللة ن�سبة الك�سب املعدل
118

1.22

ذات داللة

املجلد  12العدد  4دي�سمرب 2011

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س يف حتقيق اجلانب الأدائي لبع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية
للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية؟».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت القيام مبا ي�أتي:
(�أ) مقارنة متو�سطات درجات عينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة
الأداء لبع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث.
با�ستخدام برنامج  SPSSللمعاجلات الإح�صائية ،وذلك لإيجاد قيمة «ت» والك�شف عن
الداللة الإح�صائية لقيمتها.
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن ن�سبة الك�سب املعدل ت�ساوي ( )1.22وهذه القيمة تقع
يف املدى الذي حدده بالك كما �أنها �أكرب من ( ،)1.2وبالتايل ف�إن هذه الن�سبة تدل على
فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري
املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث.
(ج) مقارنة متو�سطات درجات عينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة
قيا�س اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم وذلك يف كل جمال على حدة «التخطيط،
وا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ،ومهنية املعلم» لدى عينة البحث .با�ستخدام برنامج
 )SPSS Inc, 2009( SPSSللمعاجلات الإح�صائية ،وذلك لإيجاد قيمة «ت» والك�شف
عن الداللة الإح�صائية لقيمتها.

اجلدول رقم ()8
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة «ت» وم�ستوى الداللة يف التطبيقني
«القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم
وذلك يف كل جمال على حدة« :التخطيط ،وا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة
الف�صل ،و مهنية املعلم» لدى عينة البحث
املجال

التطبيق

العدد(ن)

التخطيـــط

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

30
30
30
30
30
30

�إ�سرتاتيجيات التعلم
و�إدارة الف�صل
مهنية املعلم

املتو�سط
(م)
8.13
24.96
11.10
39.16
11.90
28.33

االنحراف
املعياري(ع)
2.20
1.51
2.48
2.03
2.00
1.60

قيمة «ت»
34.24
51.15
38.15

الداللة
الإح�صائية
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات عينة
البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة حتقيق بع�ض معايري املعلم ،وذلك يف
كل جمال على حدة« :التخطيط  -وا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل  -ومهنية املعلم» لدى
عينة البحث عند م�ستوى ( ،)0.01وذلك ل�صالح التطبيق البعدي ،وهذا يدل على فاعلية
الربنامج التدريبي القائم على ا�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة
يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدي عينة البحث.
(د) قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف اجلانب
الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف بطاقة املالحظة ،وذلك يف كل جمال على حدة
«التخطيط  -ا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل  -ومهنية املعلم» لدى عينة البحث وذلك
با�ستخدام معادلة بالك (هندام.)1984 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجال
التخطيط
�إ�سرتاتيجيات التعلم
و�إدارة الف�صل
مهنية املعلم

التطبيق
التطبيق القبلي (�س)
التطبيق البعدى (�ص)
التطبيق القبلي (�س)
التطبيق البعدى (�ص)
التطبيق القبلي (�س)
التطبيق البعدى (�ص)

املتو�سط
(م)
8.13
24.96
11.10
39.16
11.90
28.33

النهاية
العظمى (د)

ن�سبة الك�سب
املعدل

داللة ن�سبة
الك�سب املعدل

32

1.23

ذات داللة

52

1.22

ذات داللة

34

1.22

ذات داللة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن ن�سبة الك�سب املعدل ت�ساوي على الرتتيب :التخطيط
( ،)1.23و�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ( ،)1.22ومهنية املعلم ( ،)1.22وهذه
القيم تقع يف املدى الذي حدده بالك كما �أنها �أكرب من ( ،)1.2وبالتايل ف�إن هذه الن�سبة تدل
على فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري
املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث .وذلك يف كل جمال على
حدة.

مناق�شة النتائج وتف�سريها
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول

�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل� :أن متو�سط رد فعل �أفراد عينة البحث عن جوانب الربنامج
التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س بلغت ( )7.04وبن�سبة مئوية
( )86.46ويف مدى املوافق جداً وبتقدير جيد جداً ،كما �أ�شارت نتائج البحث �إىل وجود
جوانب ح�صلت على رد فعل موافق جدًا وبتقدير ممتاز وهي على الرتتيب� :س�أكون قادراً
على تطبيق معظم املواد يف عملي ،و�أ�شعر �أن الربنامج �سوف ي�ساعدين يف �أداء عملي ب�شكل
�أف�ضل ،واملواد املقدمة بالربنامج كانت مرتبطة مبجال تخ�ص�صي ،واملواد التعليمية املوزعة
كانت مفيدة ،وكان املدرب م�ؤهالً جيداً .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �سيم�س ،وال�ش
( )Sims & Walsh, 2009والتى �أ�شارت �إىل �أن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س تُمكن املتدربني
من حتليل الدرو�س يف �ضوء �أهدافها واال�شرتاك معا يف مناق�شات حول الإ�سرتاتيجيات
التدري�سية امل�ستخدمة والقيام مبالحظة حية لتنفيذ الدرو�س بغر�ض تنقيح خطة تنفيذ الدر�س
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اجلدول رقم ()9
داللة ن�سبة الك�سب املعدل لعينة البحث يف التطبيقني « القبلي – البعدي» لبطاقة
مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق معايري املعلم وذلك يف كل جمال على حدة
«التخطيط و�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ومهنية املعلم» لدى عينة البحث
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وتطويرها .وترجع هذه النتائج �إىل مراعاة الأ�س�س العلمية يف بناء الربنامج التدريبي القائم
على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،من حيث تق�سيم اليوم التدريبي �إىل �أن�شطة تدريبية ،توفر
للمتدربني بيئة التعلم الن�شط ،من حيث اال�شرتاك يف جمموعات �صغرية ملناق�شة املهام املطلوبة
يف �أوراق العمل ،و�إجنازها وعر�ضها على باقي املجموعات امل�شاركة ،واال�ستفادة �أي�ضًا من
عرو�ض املجموعات الأخرى يف كل مهمة تدريبية.
و�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل :ح�صول جانب واحد على رد فعل يف مدى املعار�ض
وهو :كان اجلدول منا�سباً ،ويرجع ذلك �إىل �أن وقت تنفيذ الربنامج التدريبي مل ينا�سب
املتدربني ،نظرا لتزامن توقيت جزء يف �إحدى �أيام التدريب مع توقيت �إحدى املحا�رضات
النظرية ،الأمر الذي دفع بع�ضهم �إىل التغيب عن هذه املحا�رضة �أو التغيب عن التدريب.
وترجع تلك النتيجة �إىل تكد�س الدرو�س العملية يف القاعة التدريبية املخ�ص�صة لتنفيذ الربنامج
التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،الأمر الذي �أحدث هذا التداخل بني توقيت
جزء �أحد �أيام التدريب مع توقيت �إحدى املحا�رضات النظرية.
و�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل :ظهور ا�ستجابات كيفية ت�ؤكد وجود رد فعل عال
لدى املتدربني نحو الربنامج التدريبي القائم على �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق بع�ض
معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية لدي طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية
الرتبية .وترجع هذه النتيجة �إىل �أن الربنامج التدريبي احلايل مت تق�سيمه عند بنائه �إىل جانبني
الأول نظري لعر�ض فكرة وفل�سفة الربنامج ودواعي وخطوات ا�ستخدامه ،وذلك ب�أ�سلوب
يتنا�سب مع احتياجات املتدربني ،والثاين �إجرائي يتم تنفيذه واقعياً داخل احلجرات الدرا�سية،
الأمر الذي �أعطى درجة عالية من امل�صداقية لدى املتدربني نحو �أهمية الربنامج التدريبي يف
تطويرهم مهنياً من ناحية و�إعدادهم لتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية
للتعليم من ناحية �أخرى.
كما �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل :ظهور ا�ستجابات يجب مراعاتها عند تكرار وتعميم
تطبيق الربنامج التدريبي احلايل على عينات مماثلة ،مثل وجود �أكرث من مدرب لتنفيذ التدريب،
وتنفيذ الربنامج يف وقت يتنا�سب مع ظروف املتدربني ،وزيادة امل�ساعدات ال�صوتية واملرئية
وا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية احلديثة فى التدريب ،وظهور ا�ستجابة ت�شري �إىل �رضورة
ت�أهيل املدار�س لقبول فكرة �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ،وترجع هذه اال�ستجابات �إىل �أن
الربنامج التدريبي احلايل القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س ي�شجع يف �أن�شطته
على دخول املتدربني يف مواقف التحليل والت�أمل و�إبراز نقاط القوة و�أوجه الق�صور �أثناء
تنفيذ الربنامج ،الأمر الذي مكن عينة البحث من �إبداء ردود الفعل هذه.
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مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث

�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل� :أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات عينة
البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري
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�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثاين �إىل :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.01
بني متو�سطات درجات عينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» الختبار اجلانب املعريف
لتحقيق بع�ض معايري املعلم لدى عينة البحث ،ل�صالح التطبيق البعدي ،وتتفق هذه النتائج مع
درا�سة روك ،ول�سون ( )Rock & Wilson, 2005والتى �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س حتقق حت�سناً وا�ضحاً يف النمو املهنى للمعلمني ،و�إىل زيادة يف الثقة املهنية
لديهم؛ ودرا�سة �سوتريهو�س ( )Sotirhos, 2005والتى �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س حتقق حت�سناً وا�ضحاً يف مهارات التخطيط للدرو�س و�أنها تنزع اخل�صو�صية من
املعلمني يف تخطيط وتنفيذ الدرو�س.
ويرجع ذلك �إىل �أن الربنامج التدريبي احلايل القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س
حر�ص يف اجلزء التدريبي والذي ا�ستمر (� )6أيام ،وبعدد (� )4ساعات يومياً ،على تق�سيم
جميع املتدربني �إىل جمموعات عمل قوام كل منها (� )5أفراد ،ودمج جميع �أفراد املجموعة
يف الأن�شطة التدريبية ،والعمل معاً كفريق واحد يف مناق�شة الق�ضايا املرتبطة باملهام التدريبية
املكلفني بها ،وا�ستمطار الأفكار لتقدمي �أف�ضل ت�صور ممكن لإجنازها ،ثم عر�ض النتائج التى
يتو�صلون �إليها �أمام باقي املجموعات ،واال�ستفادة من عرو�ض املجموعات الأخرى.
و�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثاين �إىل� :أن ن�سبة الك�سب املعدل بني التطبيقني القبلي والبعدي
الختبار اجلانب املعريف لتحقيق بع�ض معايري املعلم ت�ساوي ( ،)1.25وذلك ل�صالح التطبيق
البعدي ،و�أن هذه القيمة تقع يف املدى الذي حدده بالك كما �أنها �أكرب من ( )1.2وبالتايل
ف�إن هذه الن�سبة تدل على فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة
الدر�س يف تنمية اجلانب املعريف لتحقيق بع�ض معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية
للتعليم لدى عينة البحث .وترجع هذه النتيجة �إىل حر�ص الربنامج التدريبي احلايل القائم على
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س على توجيه املتدربني �إىل الرتكيز على حتديد �أهداف التعلم يف بداية
املوقف التدري�سي ،و�إدخال حت�سينات على الدر�س وفقاً الحتياجات حتقيق هذه الأهداف.
و�إىل توجيه املتدربني للقيام معًا كمجموعة بو�ضع خطة مف�صلة لأحد الدرو�س التى �سيقوم
�أحدهم بتنفيذها فعلياً داخل حجرة ال�صف.
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املعلم لدى عينة البحث عند م�ستوى  ،0.01ل�صالح التطبيق البعدي ،وتتفق هذه النتائج
مع درا�سة بو�شرن ،وتايلور ( )Puchner & Taylor, 2006التي �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س تلعب دوراً حيوياً يف تنمية الكفاءة التدري�سية والعمل اجلماعي
لدى املعلمني ،ونتائج درا�سة جني ( )Jenne, 2005التي �أ�شارت �إىل �أن درا�سة الدر�س تُعمق
فهم املعلمني لطبيعة مادتهم وتُح�سن مهاراتهم التدري�سية ،الأمر الذي �أدى �إىل حت�سن وا�ضح
يف املهارات التدري�سية املرتبطة بتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم
لدى عينة البحث .وترجع هذه النتيجة �إىل �أن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س التى مت بناء الربنامج
التدريبي احلاىل يف �ضوئها تقوم على توفري فر�ص متنوعة للمتدربني لإتقان تخطيط وتنفيذ
الدرو�س مثل :حتديد التحديات التي تواجه املتدربني يف التدري�س ،والت�شاور والبحث
وا�ستخدام التجارب ال�شخ�صية يف اقرتاح حلول منا�سبة ملواجهة هذه التحديات ،والعمل
معاً كفريق لتخطيط الدر�س ،ومراقبة الدر�س الذي يُدر�س لر�صد تعلم الطالب ،وتلخي�ص
الدر�س ،ومراجعة الدر�س و�إعادة تدري�سه �أكرث من مرة حتى يتم التمكن من تنفيذه ،وتبادل
امل�ستندات والإجراءات اليومية لتدري�س الدر�س فيما بينهم ،ونقل املمار�سات التدري�سية من
التدري�س كعملية كالمية �إىل التدري�س للفهم.
و�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل �أن هناك فروقاً دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات
عينة البحث يف التطبيقني «القبلي – البعدي» لبطاقة مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق معايري
املعلم ،وذلك يف كل جمال على حدة« :التخطيط ،وا�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل -
مهنية املعلم» لدى عينة البحث عند م�ستوى ( ،)0.01وذلك ل�صالح التطبيق البعدي ،وتتفق
هذه النتائج مع درا�سة عبداجلواد ( )2008والتى تو�صلت �إىل �أن ا�ستخدام درا�سة الدر�س
حقق فروقاً ذات داللة �إح�صائية يف حتقيق بع�ض املعايري القومية للمعلم وهي معايري :ت�صميم
الأن�شطة التعليمية املالئمة ،وا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تعليمية ا�ستجابة حلاجات التالميذ،
وتي�سري خربات التعلم الفعال ،والتمكن من البنية العلمية وطبيعتها .ونتائج درا�سة هيوبارد
( )Hubbard, 2005التى تو�صلت �إىل �أن �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س تلعب دوراً حافزاً يف
ا�ستمرار �إحداث تطوير دائم يف عملية تخطيط وتنفيذ درو�س الدرا�سات االجتماعية .الأمر
الذي �أدى �إىل حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رص لدى
طالب عينة البحث ،وذلك يف جماالت“ :التخطيط ،و�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل،
ومهنية املعلم” .وترجع هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف تخطيط
وتنفيذ الدرو�س تنطوي يف ثناياها على� :أخذ مالحظات دقيقة ،وت�سجيل لقطات فيديو عن
تخطيط وتنفيذ الدرو�س ،وعقد مناق�شات قوية بعد الدر�س ،وبذل اجلهود يف ت�سجيل ما
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اال�ستنتاج والتو�صيات

ا�ستناداً �إىل ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث احلايل ،ميكن ا�ستخال�ص التو�صيات الآتية:
• يو�صي الباحث بت�ضمني �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف برامج �إعداد معلم الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية.
• يو�صي الباحث بتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف
حتقيق معايري املعلم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.
• يو�صي الباحث ب�إعداد برنامج تدريبي لتوعية املدار�س ب�إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س وكيفية
ا�ستخدامها يف حتقيق التنمية املهنية ملعلمي الدرا�سات االجتماعية قبل ويف �أثناء اخلدمة.
• يو�صي الباحث ب�إعداد �سجل تعليمي للق�ص�ص واخلربات الواقعية ال�ستخدام �إ�سرتاتيجية
درا�سة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية قبل ويف �أثناء
اخلدمة.
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حدث ،وما مت مالحظته ،وما مت تعلمه يف الدر�س ،كل ذلك يجعل تدريب الطالب من خالل
هذه الإ�سرتاتيجية �أف�ضل بكثري من �أي �إ�سرتاتيجية �أخرى.
كما �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل� :أن ن�سبة الك�سب املعدل بني التطبيقني القبلي
والبعدي لبطاقة مالحظة اجلانب الأدائي لتحقيق بع�ض معايري املعلم ت�ساوي ( ،)1.22و�أن
ن�سبة الك�سب املعدل لكل جانب على حدة من جوانب بطاقة املالحظة كانت على الرتتيب:
التخطيط ( ،)1.23و�إ�سرتاتيجيات التعلم و�إدارة الف�صل ( ،)1.22ومهنية املعلم (،)1.22
وهذه القيم تقع جميعها يف املدى الذي حدده بالك ،كما �أنها �أكرب من ( ،)1.2وبالتايل
ف�إن هذه الن�سب تدل على فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة
الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف بطاقة املالحظة لدى عينة البحث ،وفاعليته كذلك
يف كل جمال على حدة من جماالت معايري املعلم املت�ضمنة بوثيقة املعايري القومية للتعليم لدى
عينة البحث ،وترجع هذه النتيجة �إىل تركيز اجلزء العملي من الربنامج التدريبي احلايل القائم
على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س بدمج املتدربني يف مواقف واقعية لتنفيذ �أحد �أفراد
املجموعة للدر�س داخل حجرة ال�صف وقيام بقية �أع�ضاء املجموعة مبراقبة تنفيذ هذا الدر�س،
وت�سجيل املالحظات ،ثم مناق�شة مالحظاتهم عن الدر�س ،وتنقيحه ،كما حر�ص الربنامج
التدريبي احلايل �إعادة تنفيذ نف�س الدر�س يف حجرة �صف �أخرى ،وتكليف باقي �أع�ضاء
املجموعة مبراقبة هذا التنفيذ .واخلروج من جديد ملناق�شة املالحظات التعليمية .و�إعداد تقرير
عن الذي تعلموه من خالل درا�ستهم لهذا الدر�س.
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• يو�صي الباحث بتدريب م�رشيف الرتبية العملية على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س
يف تدريب طالب الدرا�سات االجتماعية على تخطيط وتنفيذ الدرو�س ومبا يحقق املعايري
القومية للتعليم.
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امللخ�ص
تهدف الدرا�سة �إىل بيان عالقة امل�ساندة االجتماعية بالع�صابية واالكتئاب والعدوانية
لدى املتعاطني وغري املتعاطني يف دولة الكويت.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1217بواقع ( )553من الطلبة ،و ()296من الطالبات و
( )36من املتعاطني .و�أظهرت الدرا�سة ب�أنه توجه عالقة �سالبة بني امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية االكتئاب والعدوانية بينما توجد عالقة موجبة بني الع�صابية االكتئاب
والعدوانية.
كما �أظهرت النتائج ب�أنه ال توجد فروق جوهرية بني الإناث والذكور يف امل�ساندة
االجتماعية .ولكن توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث يف الع�صابية والعدوانية
واالكتئاب ،وجند �أن متو�سط درجات الع�صابية واالكتئاب باجتاه الإناث ،والعدوانية باجتاه
الذكور.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتعاطني وغري املتعاطني
يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية واالكتئاب باجتاه املتعاطني .كما ال توجد فروق
جوهرية بني املتعاطني وغري املتعاطني يف العدوانية.
الكلمات املفتاحية :امل�ساندة االجتماعية ،الع�صابية ،االكتئاب ،والعدوانية ،الطلبة ،تعاطي
املخدرات.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/5/7 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/7/6 :م
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The Relationship Between Social Support and Neuroticism and
Depression Aggression Among Drug and Non Users in
the State of Kuwait
Prof. Owaied S. Almashaan
Dept. of Psychology - Social Science of College
Kuwait University

Abstract
The present aim was to the explore relationship between social support and
neuroticism and depression and aggression among drug users and non users in
Kuwait. The sample of the saudy composed of (1217) University students and
drug users, (553) males, (296) females. (368) drug users. The study showed
that there was a negative relation between social support and neuroticism and
depression and aggression where there was a positive association between
neuroticism, depression, and aggression.
The study revealed that there was significant differences between male and
female in social support, but there were significant differences between male
and female in neuroticism, depression, females attained high scores on neuroticism and depression, but male attained high scores on aggression and there
was significant differences between users and non users in social support, neuroticism and depression, Drug users attained high scores on depression, neuroticism and social support. And also that there were no significant differences
between non users and users in aggression.
Key words: social support, neuroticism, depression, aggression, student, drug users.
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املقدمة

�أ�صبح تعاطي املخدرات والإدمان عليها من امل�شكالت الرئي�سة التي تواجه العديد من
املجتمعات يف الوقت احلا�رض ،وهي �آفة تنت�رش بني ال�شباب الكبار وال�صغار ،الفقراء والأغنياء.
وما من دولة يف العامل يف وقتنا احلا�رض ال تعاين من م�شكلة املخدرات التي تكلف الدول
مبالغ باهظة ،منها تكاليف على الفرد نف�سه وعلى �أ�رسته وكذلك على خزينة الدولة وعلى
م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحة والنف�سية وهذه امل�شكلة غالبا ما تبد�أ عند الأفراد املتعاطني يف فرتة
املراهقة.
كما �أ�صبحت هذه امل�شكلة وا�ضحة املعامل ت�سيطر على املجتمعات ،وت�سهم يف تدمري
الأفراد واجلماعات .وهناك درا�سات عديدة �أ�شارت �إىل �أن م�شكلة الإدمان على املخدرات
�أخذت يف ال�سيطرة على املجتمعات الدولية يف ال�ستينات مروراً بالثمانينات لتظهر ب�شكل
وا�ضح يف الت�سعينات (.)Merith, 2002
وال ن�ستطيع ب�أن جنزم بان �أي جمتمع من جمتمعات العامل �سيكون يف م�أمن من م�شكلة الإدمان
على املخدرات ،فالدول التي كانت يف يوم من الأيام خالية من م�شكلة املخدرات� ،أ�صبحت
اليوم �سوق ًا رائجة للمواد الكحولية واملخدرات وامل�ؤثرات العقلية الأخرى ،وال يخفي على
�أحد �أن خطر الإدمان على الكحول واملخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أ�صبح اليوم يهدد �أمن
و�سالمة العديد من دول العامل ،ويعر�ضها للخطر ب�ضياع عدد كبري من �شبابها الذين غالب ًا ما
تنتهي رحلتهم مع الإدمان �إىل املر�ض� ،أو الت�رشد� ،أو الوهن واملوت (امل�شاقبة .)2007
و�أكدت درا�سة ع�سكر ( )1998وجود عالقة دالة بني نوع املخدر وا�ضطرابات
ال�شخ�صية .حيث ظهر �أن متعاطي الكحول �أكرث ا�ضطرابًا على حمور ال�شخ�صية الرنج�سية
والتجنبية واله�ستريية ،وكان متعاطو الهريوين �أكرث ا�ضطرابًا على حمور ال�شخ�صية التجنبية
والرنج�سية واله�ستريية واحلدية ،ومتعاطي الأمفيتامينات �أكرث ا�ضطرابًا علي حمور ال�شخ�صية
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التجنبية ومتعاطو احل�شي�ش �أكرث ا�ضطرابًا على حمور ال�شخ�صية احلدية واله�ستريية و التجنبية
والرنج�سية� .أظهرت درا�سة د�سوقي ( )1995وجود فروق دالة بني متعاطي احل�شي�ش وغري
املتعاطني يف كل من القلق واالكتئاب حيث كان املتعاطون �أكرث قلقاً واكتئاباً مقارنة بنظرائهم
من غري املتعاطني .و�أجرى حنورة ( )1998درا�سة على عينتني كويتية وم�رصية ك�شف خاللها
�أن التعاطي هو امل�سئول عن بروز اال�ضطرابات لدى املتعاطني الكويتيني وامل�رصيني وعن
وجود فروق يف �سمات ال�شخ�صية ال�صحية والعقلية للمتعاطني وكانت يف اجتاه التدهور
و�سوء التوافق لدى املتعاطني من طالب املدار�س واجلامعات.
كما ك�شفت درا�سة عياد وامل�شعان (� )2003إىل �أن املعتمدين على مواد متعددة �أكرث
اكتئاباً و�أقل تقديراً للذات ويت�سمون بوجهة �ضبط خارجية باملقارنة مع نظرائهم من غري
املعتمدين.
وحظيت امل�ساندة االجتماعية باهتمام الباحثني اعتماداً على م�سلمة �أ�سا�سية م�ضمونها:
�أن امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل اجلماعات التي ينتمي �إليها (كالأ�رسة،
والأ�صدقاء ،والزمالء يف العمل) تقوم بدور كبري يف خف�ض الآثار ال�سلبية للأحداث واملواقف
ال�ضاغطة التي يتعر�ض لها الفرد يف حياته اليومية (جاب اهلل.)1993 ،
كما تقي امل�ساندة االجتماعية الأفراد من ت�أثري العوامل النف�سية ال�سلبية الناجمة عن اخلربات
امل�ؤملة التي متر يف حياة الأفراد اليومية كفقدان عزيز ،والف�صل من العمل والطالق ،وتعاطي
مهما يف ال�شفاء من العديد من اال�ضطرابات
املخدرات �أو ال�سجن .وتلعب امل�ساندة دوراً ًّ
النف�سية �أو الأمرا�ض ال�سيكو�سوماتية ،وت�سهم ب�شكل �إيجابي يف الإقالع عن الإدمان على
املخدرات (علي.)2005 ،
كما يرى كوين وويلز ( ،)Cohen & wills, 1985وكل من وي�سنجتون وكي�سلر
(( )Wethington & Kessler, 1986امل�شار �إليه يف �إ�سماعيل � )2004أن امل�ساندة
مهما ال�ستمرار الإن�سان وبقائه ،فهي ت�شبه القلب الذي ي�ضخ الدم
االجتماعية تلعب دوراً ًّ
�إىل �سائر �أع�ضاء اجل�سم ،و هي ت�ؤكد كيان الفرد من خالل �إح�سا�سه بامل�ساندة والدعم من
املحيطني به ،وبالتقدير واالحرتام من اجلماعة التي ينتمي �إليها ،وباالنتماء والتوافق مع
املعايري االجتماعية داخل جمتمعه ،وهي التي ت�ساعده على مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة،
ومواجهتها ب�أ�ساليب �إيجابية فعالة ،وتدعم احتفاظ الفرد بال�صحة النف�سية والعقلية  .وتعترب
مهما من م�صادر الدعم النف�سي واالجتماعي الفعال الذي
امل�ساندة االجتماعية م�صدراً ًّ
يحتاجه الإن�سان ،حيث ي�ؤثر حجم امل�ساندة االجتماعية وم�ستوى الر�ضا عنها يف كيفية
�إدراك الفرد لأحداث احلياة ال�ضاغطة املختلفة ،و�أ�ساليب مواجهتها ،وتعامله مع هذه
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مهما يف �إتباع احلاجة �إىل الأمن النف�سي ،وخف�ض م�ستوى
الأحداث ،كما �أنها تلعب دوراً ًّ
املعاناة النف�سية الناجتة عن �شدة هذه الأحداث ال�ضاغطة ،وهي ذات �أثر فعال يف تخفيف
الأعرا�ض املر�ضية( .عبداهلل .)1995 ،وي�شري بريهام (� )Breham, 1990إىل �أن امل�ساندة
االجتماعية تقوم بوظيفة حماية تقدير ال�شخ�ص لذاته ،وت�شجيعه على مواجهة �أحداث احلياة
ال�ضاغطة ب�شكل �إيجابي ،ويتفق هذا الر�أي مع ما اقرتحه �أبي  Albeeيف �أن االحتماالت
ب�إ�صابة الفرد باال�ضطرابات النف�سية تقل يف وجود م�ستويات �أعلى من امل�ساندة االجتماعية
التي تقوي قدرة الفرد على مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة ب�شكل �إيجابي .
�أما ت�صنيف كاترونا ( ،)Cutrona, 1990والذي حاز على درجة عالية من االتفاق بني
الباحثني ،و الذي خل�صته يف خم�سة ت�صنيفات رئي�سة هي:
 امل�ساندة الوجدانية :التي ت�ؤدي �إىل �إح�سا�س الفرد باال�ستقرار ،والراحة النف�سية. التكامل االجتماعي :وتتمثل يف امل�شاركة املادية ،والوجدانية يف املواقف ال�صعبة التييتعر�ض لها �أي ع�ضو يف �شبكة العالقات االجتماعية.
 م�ساندة التقدير :وتظهر يف دعم �شبكة العالقات االجتماعية للفرد حتى ي�شعر بالكفاءةال�شخ�صية و تقدير الذات.
 امل�ساعدات املادية :وتتمثل يف تقدمي العون املادي. امل�ساندة املعرفية :وتظهر يف عمليات التوجيه والإر�شاد.و�أكدت عديد من الدرا�سات وجود دور للم�ساندة االجتماعية يف التعايف من املخدرات
منها درا�سة قام بها ت�شني ( )Chen, 2006وكانت تهدف �إىل درا�سة التغريات ال�شخ�صية
واالنفعالية للنزالء الذين ي�شاركون يف برنامج عالجي للتعايف من الإدمان مدته عامان،
ووجدت الدرا�سة ب�أن تقدمي برنامج تدخل ي�شمل عن�رص امل�ساندة االجتماعية بالإ�ضافة �إىل
برنامج روحي واقعي قد �ساعد ب�صورة كبرية على �إحداث تغيريات �إيجابية على امل�ستوى
االنفعايل مثل تخفي�ض حجم امل�شاعر ال�سلبية (وهى القلق ،واالكتئاب ،والعزلة) لدى
املر�ضى.
ويرى وايت � Whiteأن �سوء ا�ستعمال املخدرات هو �أمر وا�ضح ب�شكل خا�ص لدى
�أولئك غري املرتاحني اجتماعيًا� ،أو من يعانون من القلق� ،أو انخفا�ض تقدير الذات� ،أو من
يعانون من درجات خفيفة �إىل متو�سطة من االكتئاب ومن لديهم درجات �أقل من الطبيعية
من االن�سجام االجتماعي ( )Orzeck & Rokach, 2004كما الحظ دوت�ش � Deutchأن
الإدمان على املخدرات غالبًا ما يتم ا�ستخدامه ك�إ�سرتاتيجية لتقليل الأمل الناجت عن احلرمان
الوجداين ،واالغرتاب االجتماعي (.)Orzeck & Rokach, 2004
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وي�شري هاو�س على �أنها ت�أخذ عدة �أ�شكال هي:
 -1امل�ساندة االنفعالية ،)Emotional Support( :والتي تظهر يف املظاهر الآتية :تقدمي
الرعاية ،والتعاطف ،وتعميق الثقة بالنف�س.
 -2امل�ساندة الأدائية ،)Instrumental Support( :وتتمثل يف :تقدمي امل�ساعدات املادية،
والدعم يف جمال العمل.
 -3امل�ساندة باملعلومات ،)Informational Support( :تقوم على :تقدمي املعلومات املفيدة،
وامل�ساعدة على حل امل�شكالت.
 -4م�ساندة الأ�صدقاء ،)Companionship Support( :وتظهر يف :امل�شاركة االجتماعية،
والتفاعل من خالل االنتماء ل�شبكة العالقات االجتماعية املحيطة بالفرد (عبد الرزاق،
.)1998
كما يعاين الإن�سان املعا�رص يف هذا العقد من القرن الع�رشين �ألواناً خمتلفة من اال�ضطرابات
النف�سية و على ر�أ�سها االكتئاب ،نتيجة ملا تعر�ض له من ال�ضغوط والأزمات وال�صدمات
النف�سية العنيفة ،واخلربات امل�ؤملة واملواقف الإحباطية التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع معدالت
االكتئاب بني �رشائح خمتلفة من املواطنني ،كما �أن مو�ضوع االكتئاب من املو�ضوعات احليوية
يف علم النف�س الذي جذب �إليه كثرياً من الباحثني واملنظرين قدمياً وحديثاً لتقدمي اجتهادات
تف�سريية حوله بو�صفه بحثاً مهماً من املباحث ال�سيكولوجية.
وي�شري روزنهان و �سليجمان (( )Rosenhan & Seligman, 1995امل�شار �إليه يف:
املحمود � )2006إىل �أن االكتئاب عبارة عن ا�ضطراب وجداين يت�سم ب�أربع فئات من
الأعرا�ض هي:
�أ -الأعرا�ض الوجدانية :وتظهر يف م�شاعر احلزن وفقدن االهتمام بالن�شاطات الباعثة مل�شاعر
الر�ضا وال�سعادة.
ب -الأعرا�ض املعرفية :وتتمثل يف النظرة ال�سلبية نحو الذات وامل�ستقبل.
ت -الأعرا�ض املت�صلة بالدافعية :وتنعك�س يف ال�سلبية والرتدد وانخفا�ض م�ستوى الن�شاط
العام ،و�صعوبة اتخاذ القرار ،وبطء يف املهارات النف�سية احلركية ،وقد ي�صاحب ذلك ميل
لالنتحار.
ث -الأعرا�ض اجل�سمية :مثل فقدان ال�شهية وا�ضطراب النوم ونق�ص وزن اجل�سم( .املحمود،
.)2006
�أما الع�صابية كما يوردها �إجنل�ش و�إجنل�ش ( )English & English, 1958ب�أنها ال�صفة
املجردة التى متيز الأمرا�ض الع�صابية ،ويرى �أيزيك (� )Eysenck & Eysenck, 1959أن
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الع�صابية ا�ستعداد لدى الفرد للإ�صابة بالع�صاب ،ويعرف عبداخلالق )1987( ،الع�صابية
ب�أنها بعد من �أبعاد ال�شخ�صية ،والع�صابية بعد مت�صل قطبه الآخر االتزان االنفعايل وهذا يعني
�أن كل فرد يو�ضع على هذا املت�صل ،وح�سب مركزه يف ذلك املت�صل يت�سم �سلوكه بالو�صف
الذي �أورده �أيزنك .ويقابل الع�صابية االتزان االنفعايل ،ويت�صف الع�صابي – وهو الفرد الذي
يقع عند طرف بعد الع�صابية – بعدم الثبات االنفعايل ومييل �إىل التعر�ض للقلق كما ت�سهل
ا�ست�شارته .وقد ي�شكو من ال�صداع والأرق وفقدان ال�شهية ،وقد يجد الع�صابي �صعوبة يف
العودة �إىل احلالة ال�سوية بعد املرور بخربة انفعالية �ضاغطة (عبداللطيف وحمادة.)1998 ،
ومييل ال�شخ�ص النموذجي الذي يح�صل على درجة مرتفعة يف هذا البعد� ،إىل تكوين
ا�ستجاباته االنفعالية مبالغاً فيها ،ومن ال�صعب عليه �أن يعود �إىل حالته الطبيعية بعد املرور
بخربات انفعالية مثرية ،وهو �شخ�ص مهموم ،وقلق ،وكثرياً ما ي�شكو من ا�ضطرابات نف�سية
ج�سمية (�سيكو�سوماتية) مثل ال�صداع واال�ضطرابات اله�ضمية و�آالم الظهر والأرق ،كما �أن
ال�شخ�ص الع�صابي ينق�صه االتزان االنفعايل.
كما �أ�صبحت م�شكلة العدوان من الظواهر الالفتة للنظر والتي تنذر باخلطر �سواء على
امل�ستوى العاملي �أو املحلى ،ولقد ثبت من درا�سات عديدة �أن الإن�سان هو الذي يدمر �أفراد
جن�سه تدمرياً بل تتملكه الن�شوة والتلذذ �أحياناً حني يفنيهم �أو ي�ؤذيهم �أو يلحق بهم �رضراً
ج�سمياً ونف�سياً ،بل تبدو احلقيقة امل�ؤملة �أن الإن�سان �أق�سى احليوانات التي عا�شت على ظهر
الأر�ض و�أ�شدها �رضاوة وعنفًا حني يعتدي الفرد على الفرد ،فهو ال ي�شبع �إال �إذا �أهلك
عدوه ومثل به �أ�شد متثيل ودمره تدمرياً ب�شعاً ،ويعد ال�سلوك العدواين من �أهم امل�شاكل التي
بد�أت جتتاح حياتنا املعا�رصة على خمتلف الأ�صعدة حيث ميثل هذا ال�سلوك �أحد التحديات
التي تواجه املجتمع الإن�ساين يف �سعيه الدائم للك�شف عن ماهية الظواهر ور�صد معطياتها
وا�ستجالء هويتها ،ف�أ�صبح ال�سلوك العدواين م�شكلة وا�سعة االنت�شار ت�شمل العامل ب�أ�رسه من
�أفراد وجماعات ودول �أي�ضاً ب�أ�شكاله املختلفة من عدائية ،وعنف و�إرهاب وتطرف �إ�ضافة
�إىل �أن ال�سلوك العدواين وال�سلوك امل�ضاد للمجتمع زاد انت�شاره يف ال�سنوات الأخرية لدى
املراهقني وال�شباب ال�صغار (العتيبي)2006 ،
فقد توالت الدرا�سات العربية والأجنبية فيما يتعلق بامل�ساندة االجتماعية وعالقتها
بالع�صابية واالكتئاب والعدوانية لدى عينات من املتعاطني وغري املتعاطني.
وقدم كوهني وويلز (( )Cohen & Willsامل�شار �إليه يف :ال�شناوي وعبدالرحمن)1994 ،
درا�سة ا�ستعر�ضا فيها نتائج البحوث التى �أجريت يف جمال امل�ساندة االجتماعية والتي تبحث
يف الدور الذي تقوم به امل�ساندة يف املحافظة على متتع الفرد ب�صحة بدنية ونف�سية منا�سبة.
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وخل�ص الباحثان �إىل �أن هناك منوذجني لتف�سري الدور الذي تقوم به امل�ساندة االجتماعية يف
�سعادة الفرد ( )Well-beingويفرت�ض النموذج الأول �أن امل�ساندة ترتبط بال�صحة فقط ب�شكل
�أ�سا�سي للأفراد الواقعني حتت ال�ضغط ،ويعرف هذا بنموذج التخفيف �أو احلماية Buffering
�أما النموذج الثاين فيفرت�ض �أن امل�ساندة االجتماعية تلعب دورا فعاالً يف حياة الفرد و�سعادته
ب�رصف النظر عما �إذا كان يقع حتت �ضغط �أم ال.
وقام فورد ( )Ford, 2009بدرا�سة للوقوف على �أثر الروابط االجتماعية للأ�رسة واملدر�سة
يف تعاطى العقاقري بغري و�صفة طبية بني املراهقني .وا�ستخدام الباحث امل�سح الوطنى لتعاطى
املخدرات وال�صحة العامة  ،2005وهو م�سح ميثل �أ�شخا�صًا يف عمر (� )12سنة و�أكرث.
وك�شفت النتائج عن �أن املراهقني من ذوى االرتباط القوى بعائالتهم ومدار�سهم كانوا �أقل
ا�ستخدامًا لتلك العقاقري.
وقامت حممود ( )2009ببحث لدرا�سة امل�ساندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط النف�سية
والقلق لدى مري�ضات �رسطان الثدي ،وبلغت العينة ( )64مري�ضة ب�رسطان الثدي من
املقيمات واملرتددات على املعهد القومي للأورام و�أ�سفرت النتائج ب�أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف امل�ساندة االجتماعية باجتاه املري�ضات الأكرب �سناً كما وجد عالقة �سالبة بني
امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط النف�سية.
ويف درا�سة لروكيل ،وماك كوىل ،وكينت (Rockhill, Stoep, McCauley & Katon,
� )2008أجريت يف الواليات املتحدة وكانت تهدف �إىل فح�ص الدور الذى تقوم به املهارة
االجتماعية ،وامل�ساندة االجتماعية كو�سائط ممكنة لالرتباط بني عالمات الأمرا�ض النف�سية،
ونتائج وظيفية لدى عينة من طالب مدر�سة متو�سطة بلغ عددهم ( )521وجد �أن امل�ستويات
املنخف�ضة من املهارة االجتماعية تتو�سط االرتباط بني الأعرا�ض ٍّ
وكل من الدرجات املدر�سية
املنخف�ضة والوظيفية ال�شاملة للمراهقني ممن ظهرت عليهم �أعرا�ض ا�ضطراب امل�سلك
فقط .كما ظهر �أن االفتقار �إىل الدعم االجتماعي يتو�سط االرتباط بني �أعرا�ض نف�سية عقلية
ودرجات مدر�سية �أقل للمراهقني ممن لديهم اكتئاب ،و�أعرا�ض م�صاحبة .وتقرتح هذه النتائج
�أن التدخل لتح�سني املهارة االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية قد يعزز نتائج وظيفية خا�صة
عند ال�شباب امل�صاب ب�أعرا�ض اكتئاب �أو اكتئاب م�صاحب ،و�أعرا�ض ا�ضطراب امل�سلك.
در�ست هيلم ( )Helm, 2005عينة من املراهقني و �أظهرت النتيجة وجود فروق ذات
داللة بني الذكور والإناث يف العدوانية ،كما �أن م�شاكل التكيف املدر�سي والعنف الأ�رسي
قد ارتبطت ب�شكل دال مع العدوانية بني الأقران ،التي ت�ؤدي بدورها �إىل العدوانية لدى
املراهقني فيما بعد.
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تو�صل زمير وزمال�ؤه ( )Zimmer, Geiger & Crick, 2005يف درا�سة على عينة من
طلبة ال�صف الثالث وال�ساد�س �إىل عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف العدوانية
املرتبطة بالعالقات مع الآخرين يف ال�صف الثالث ،والإناث �أكرث عدوانية من الذكور يف
ال�صف ال�ساد�س ،كما �أن الذكور �أكرث عدوانية بدنية من الإناث.
ويف درا�سة �أجريت ب�أ�سبانيا �أي�ضاً (� Fernandez )2004أظهرت النتائج وجود ا�ضطرابات
لل�شخ�صية وارتفاع معدالت ت�رسب املدر�سني بني عينة من املتعاطني مقارنة بغريهم.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها ( Robbins )2004حول العالقة بني التوجه للم�ستقبل
واحل�سا�سية االندفاعية و�سلوك املخاطرة بني عينة من املراهقني املدمنني على املاريجوانا
ومدمني ال�سجائر ومدمني الكحوليات ،وقد �أظهرت النتائج وجود ارتباط دال بني �سلوك
االندفاعية وبني التوجه للم�ستقبل لدى املفحو�صني حيث ظهر �أن الأفراد من ذوي التوجه
الإيجابي نحو امل�ستقبل كانوا �أقل على الأرجح ا�ستخداماً (�أو ا�ستعماالً) للماريجوانا والعقاقري
والكحوليات �أثناء املعا�رشة اجلن�سية ،كما ظهر لديهم م�شكالت كحولية �أقل يف حني �أظهر
الأفراد الأكرث اندفاعاً م�شكالت كحولية وتدخيناً لل�سجائر مبعدالت �أعلى.
كما قام كل �أورزيك ،وروكا ( )Orzeck, & Rokach, 2004يف تورنتو بكندا ب�إجراء
درا�سة على عينات مكونة من ( )304فرد من املتعاطني وغري املتعاطني تطوعوا للإجابة على
ا�ستخبار الدرا�سة وك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بني عينتي املدمنني (عينة �إزالة
ال�سمية ،وعينة �إعادة الت�أهيل)� ،إال �أنه وجدت فروق دالة بني عينة �إزالة ال�سمية وعينة غري
املتعاطني حيث ح�صلت الأوىل على متو�سطات �أعلى على كل االختبارات الفرعية ،فيما
عدا مقيا�سى النمو واالكت�شاف حيث ح�صلت عينة �إزالة ال�سمية على درجات �أقل وا�ضح
من عينة غري املتعاطني.
در�ست بريكينز ( )Perkins, 2004العالقة بني كل من �أ�سلوب التن�شئة الذي يتبعه الآباء
مع الأبناء و الذكاء الوجداين و وجهة ال�ضبط والعدائية وامل�شاكل ال�سلوكية لدى عينة من
طلبة ال�صف ال�ساد�س (ن= )٢٥٢وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن الأطفال الذين يتمتعون بوجهة
ال�ضبط الداخلي �أقل عدوانيةً واكتئاباً.
ويف درا�سة �أجراها كل من فولكن و�سرتو�س (( )Falkin, & Strauss, 2003امل�شار
�إليه يف :امل�شعان وعبدال�ستار )2006 ،وكانت تهدف �إىل فح�ص م�ستويات امل�ساندة
االجتماعية التي حت�صل عليها عينة من الن�ساء املدمنات الالتي يخ�ضعن لأربعة من الربامج
العالجية يف مدينة نيويورك ،تبني ب�أن متو�سط عدد الأفراد امل�ساندين اجتماعيا كان  9لكل
واحدة من �أفراد العينة ،وقررت معظم ال�سيدات امل�شاركات ب�أنهن ح�صلن على م�ساندة
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اجتماعية بناءة من قبل الأ�شخا�ص املقربني منهن ،بينما �أكدت ن�سبة منهن ب�أنهن ال حت�صلن
على م�ساندة اجتماعية بناءة ،بل �أن �رشكاءهن كانوا يوفرون لهن املواد املخدرة وي�شجعونهن
على اال�ستمرار يف التعاطي ( امل�شعان وعبدال�ستار .)2006
�أجرى عياد وامل�شعان ( )2003درا�سة على عينة من ذوي التعاطي املتعدد بالكويت من
( 46معتمداً و 45من غري املعتمدين) بهدف التعرف �إىل االرتباط بني تقدير الذات وكل من
القلق واالكتئاب وذلك با�ستخدام اختبار القلق (كحالة و�سمة) واختبار  Beekلالكتئاب،
وقد �أظهرت النتائج وجود فروق دالة بني جمموعة املعتمدين على مواد متعددة وجمموعة
غري املعتمدين حيث كان املعتمدون �أكرث قلقاً واكتئاباً وانخفا�ضاً يف تقدير الذات من غري
املعتمدين،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود ارتباط �سالب بني كل من تقدير الذات واالكتئاب
من ناحية وبني كل من االعتماد وتقدير الذات من ناحية �أخرى وقامت القطان ()2001
بدرا�سة على عينة من ذوي التعاطي املتعدد تكونت من ( 75معتمداً) و( 75من غري
املعتمدين) على مواد متعددة ومقارنتهم بغري املعتمدين با�ستخدام اختبار القلق ل�سبيلبريجر
وقائمة االكتئاب لبيك وقائمة تقدير الذات�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعتمدين على مواد
متعددة يعانون من انخفا�ض تقدير الذات وارتفاع القلق واالكتئاب قبل التعاطي مقارنة بغري
املعتمدين.وفح�ص �أولريي و�آخرون ) (O’Leary et al., 2000العالقة بني م�ستويات القلق
والنتائج املرتتبة على عالج متعاطي الكوكايني لدى عينة مكونة من ( )108من املر�ضى،
ترتاوح �أعمارهم بني (� )35 ،16سنة .و�أو�ضحت النتائج �أن هناك ارتباطاً جوهرياً بني القلق
النف�سي والنتائج ال�سلبية ال�ستخدام الكوكايني ،وتو�صل ماكجري وزمال�ؤه (McGee et
)� al., 2000إىل وجود ارتباط جوهري بني تعاطي القنب والت�شو�ش الذهني لدى عينات
من الطالب ميثلون ثالث مراحل عمرية� 21 ،18 ،15( ،سنة).وقامت �ساملون و�آخرون
) (Salmon, 2000بدرا�سة كان الهدف منها اكت�شاف �صور �إدراك امل�ساندة االجتماعية التى
حت�صل عليها عينة من الن�ساء الأمهات واحلوامل املدمنات على املخدرات الالتي ي�شاركن يف
برنامج عالجي بالعيادة اخلارجية لإحدى امل�صحات .و�أظهرت النتائج �أن معظم الن�ساء يف
هذه العينة كن را�ضيات عن امل�ساندة االجتماعية املقدمة لهن من قبل الأهل والأ�صدقاء.
وبحث م�رصي حنورة ( )1998مظاهر ا�ضطراب ال�شخ�صية لدى متعاطي املخدرات
لدى عينتني من امل�رصيني والكويتيني ،وتكونت العينة امل�رصية من (� )90شخ�صاً من املتعاطني
ومثلهم من غري املتعاطني� .أما العينة الكويتية فت�ضمنت (� )167شخ�صاً من املتعاطني،
ومثلهم من غري املتعاطني ،وك�شفت نتائج هذه الدرا�سة عن �أن املتعاطني – �سواء امل�رصيني
�أو الكويتيني – يت�سمون بدرجة عالية يف اال�ضطرابات الع�صابية واالنفعالية ،والتوتر،
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والقلق ،وعدم اال�ستقرار والعالقات ال�سلبية ،وال�سلوك امل�ضاد للمجتمع والأخالق .كما
تبني �أن هناك فروقاً جوهرية بني املتعاطني وغري املتعاطني من امل�رصيني ،يف الهو�س والبارانويا
والف�صام (للمتعاطني متو�سطات �أعلى يف هذه اال�ضطرابات) .ومل تظهر النتائج وجود فروق
جوهرية بني املتعاطني امل�رصيني والكويتيني ،مما يرجح �أن �سبب التدهور مرتبط �أ�سا�ساً بتعاطي
املخدرات ولي�س بالفروق الثقافية.
وقام �أدوجر�س و�آخرون ) (Odgers, Houghton & Douglas, 1996بدرا�سة مدى
انت�شار املواد امل�ؤثرة يف الأع�صاب بني طالب املدار�س الثانوية يف املدن الأ�سرتالية ،و�أو�ضحت
نتائج هذه الدرا�سة �أن �أكرث املواد انت�شاراً بني ه�ؤالء الطالب هي :الكحوليات ،املاريجوانا،
ثم التبغ ،يليه املهلو�سات واملن�شطات وك�شفت الدرا�سة �أي�ضاً عن �أن ( )%40يتعاطون مادتني
�أو ثالث مواد ،و�أن ( )%20يتعاطون �أربع مواد �أو �أكرث.
و�أظهرت نتائج درا�سة د�سوقي ( )1995ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيًا يف القلق
واالكتئاب بني املتعاطني (ن= )40وغري املتعاطني (ن= )40للح�شي�ش ،فنجد �أن املتعاطني
�أكرث قلقاً واكتئاباً وانخفا�ضاً يف تقدير الذات مقارنة بغري املتعاطني.
كما �أجرى خمتار ( )1994درا�سة لبحث العالقة بني امل�ساندة االجتماعية والع�صابية
لدى املراهقني� .شملت الدرا�سة ( )163طالبًا وطالبة بال�سنة الأوىل والثانية باملرحلة الثانوية
مبحافظة القليوبية مب�رص ترتاوح �أعمارهم بني (� )18-14سنة ،وا�ستخدام ا�ستبيان امل�ساندة
االجتماعية للمراهقني من �إعداد الباحثة ،وقائمة ويلوبى للميل الع�صابي �إعداد عبد اخلالق
(� )1977أظهرت النتائج �أن غري مدركي امل�ساندة االجتماعية �أكرث ع�صابية من مدركي
امل�ساندة االجتماعية ومل توجد فروق دالة بني الذكور والإناث يف الع�صابية.
�أجرى كل من �ستفنز ورفمان و�سمب�سونز (Stephens, Roffman, & Simpsons,
 (1994درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أ�سلوب لعالج االعتماد على احل�شي�ش ،و�أثرة يف منع
االنتكا�سة .وتكونت العينة من ( )161من الذكور و( )51من الإناث من طالبي العالج
للتخل�ص من �إدمان احل�شي�ش مت اختيارهم ع�شوائيًا �إما لربنامج منع االنتكا�سة� ،أو لربنامج
تدخل عالجي قائم على امل�ساندة االجتماعية وهو عبارة عن مناق�شة جماعية .ومت جمع
البيانات على فرتة � 12شهرًا ،وبعد تلقى العالج ك�شفت النتائج عن انخفا�ض كبري يف حدة
تعاطى احل�شي�ش وامل�شكالت املرتبطة به ،ومل تكن هناك فروق دالة بني الأ�سلوبني العالجيني
املتبعني مع املر�ضى.
و�أجرى م�رصي حنورة ( )1993درا�سة على عينة من املتعاطني الكويتيني مكونة من
( )600متعاط ،مت احل�صول عليهم من ال�سجن املركزي ،وم�ست�شفي الطب النف�سي ،ومتت
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تعد م�شكلة تعاطى املخدرات ب�أنوعها كافة من امل�شكالت التي �أ�صبحت متثل تهديدًا
خطريًا على امل�ستويني الفردي واملجتمعي .وقد ظهرت هذه امل�شكلة وتفاقمت مع تعقد
الظروف وتزايد ال�ضغوط النف�سية والأعباء االقت�صادية على امل�ستويني العربي والعاملي.
وعلى الرغم مما حظيت به م�شكلة املخدرات من اهتمام العديد من الدول العربية بدءًا
من منت�صف ال�سبعينيات ،ف�إنها مازالت يف حاجة �إىل درا�ستها والوقوف على فهمها وكيفية
مواجهتها يف املجتمع الكويتي بوجه عام ،وبني ال�شباب ب�شكل خا�ص ،باعتبارهم كما
�أو�ضحت نتائج الدرا�سات ال�سابقة يعي�شون مرحلة عمرية حرجة و�أكرث ا�ستهدافًا للتعاطي
من غريهم ،بالإ�ضافة �إىل وجود م�ؤ�رشات توحي ب�أن هذه املرحلة العمرية متثل بداية تعاطي
املخدرات والعديد من املواد امل�ؤثرة يف الأع�صاب.
ويف �ضوء ما �سبق ظهرت �أهمية احلاجة �إىل القيام بهذه الدرا�سة نظرا لندرة الدرا�سات
العربية يف حدود علم الباحث ،فهذا ما دفع الباحث �إىل �إجراء هذه الدرا�سة على املجتمع
الكويتي .كما �أن نتائج هذه الدرا�سة ت�سهم يف �إعداد برامج توعوية تثقيفية �إر�شادية للوقاية
من املخدرات.
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مقارنتهم مبجموعة �ضابطة من غري املتعاطني الذكور بلغ عددهم (� )150شخ�صاً ،و�أ�سفرت
نتائج الدرا�سة عن فروق جوهرية بني �أفراد املجموعتني ،حيث تبني �أن متعاطي الكحوليات
هم �أكرث الفئات �ضعفاً يف الأداء على املقايي�س املعرفية واحلركية ،و�أكرث ميالً لال�ضطراب
النف�سي ،كما تبني �أن املتعاطني (�سواء للكحوليات �أو احل�شي�ش) �أ�سو�أ ب�شكل جوهري من
غري املتعاطني يف الوظائف املعرفية واحلركية ،فهم �أكرث ميالً لال�ضطراب النف�سي و�أكرث قابلية
لالجتاه ،و�أكرث ميالً لالنخراط يف ال�سلوك الإجرامي .كما وجد بدر الأن�صاري ()1997
يف درا�سة �أجراها على عينات متنوعة من �أفراد املجتمع الكويتي قوامها (� )2.135أن �أعلى
معدالت انت�شار االكتئاب توجد لدى طالبات الثانوي ،تليها ربات البيوت ،وامل�سنون ،ثم
طالبات اجلامعة ،وطلبة الثانوي ،ثم املوظفون وطلبة اجلامعة� ،أخرياً املوظفات واملدر�سات
واملدر�سون .وك�شفت �أي�ضاً نتائج الدرا�سة عن وجود فروق بني اجلن�سني يف االكتئاب،
حيث دلت على �أن الإناث �أكرث اكتئاباً من الذكور يف جميع العينات (الأن�صاري .)1997
وبينت درا�سة بدر الأن�صاري (–1997ب) �أن ( )%13.5من طلبة اجلامعة و( )%15.7من
طالبات اجلامعة يف الكويت تعانني من �شدة االكتئاب.
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تهدف الدرا�سة الراهنة �إىل ما ي�أتي-:
 -1تعرف على الفروق بني املتعاطني وغري املتعاطني يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية
واالكتئاب والعوانية.
 -2تعرف الفروق بني الطلبة والطالبات يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية واالكتئاب
والعدوانية.
 -3بيان اختالف العالقة مابني امل�ساندة االجتماعية وكل من الع�صابية واالكتئاب والعدوانية.
 -4تقدمي بع�ض التو�صيات واملقرتحات يف �ضوء ما ت�سفر عنه هذه الدرا�سة من نتائج ،ميكن
اال�ستفادة منها يف مواجهة تعاطى املخدرات والتغلب عليها والتخفيف من تزايدها بني
�رشائح املجتمع وتبيان مدى �أهمية امل�ساندة االجتماعية من قبل الأ�رسة واجلريان ملواجهة هذه
الآفة املدمرة.

فرو�ض الدرا�سة

 -1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتعاطني وغري املتعاطني يف امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية والعدوانية واالكتئاب.
 -2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية
واالكتئاب والعدوانية.
 -3توجد عالقة بني امل�ساندة االجتماعية وكل من الع�صابية واالكتئاب والعدوانية لدى
املتعاطني والطلبة.

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة فيما تتناوله من مو�ضوعات حيوية ومهمة يف حياة الأفراد كم�شكلة
املخدرات يف جوانبها املختلفة وكيفية احلد منها ،وهذا يتطلب من الباحثني �إجراء عديد من
الدرا�سات على املجتمعات اخلليجية ب�شكل خا�ص نظراً لأهميتها يف الع�رص احلديث الذي
تكرث فيه الأزمات وال�ضغوط النف�سية التي ت�سهم يف توجيه ال�شباب لتعاطى املخدرات .وهذا
يتطلب حتديد الإجراءات والأدوات املنا�سبة ملواجهة املخدرات التي يتعر�ضون لها وهذا من
�ش�أنه �أن ي�ساعدهم على تنمية املهارات والتعامل مع م�شكلة تعاطي املخدرات ومواجهتها
بكل الإجراءات والتدابري من خف�ض الطلب وخف�ض العر�ض حتى متكنهم من التوافق ومن
ثم ال�شعور بال�صحة النف�سية واجل�سدية على حد �سواء .وحت�صنهم من امل�شكالت التي ميكن
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حدود الدرا�سة

 -1اقت�رصت الدرا�سة على عينات من طلبة اجلامعة يف دولة الكويت.
 -2اقت�رصت على عينات من املتعاطني للمخدرات يف مركز بيت التمويل الكويتى لعالج
املدمنني.
 -3مدى �صدق وثبات الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

امل�ساندة االجتماعية :وتعرف امل�ساندة االجتماعية :يف القامو�س املحيط �ساند مبعنى عا�ضد.
وهي كذلك تعني املعا�ضدة وامل�ؤازرة ،و�شد الأزر ،والتقوية وامل�ساعدة على مواجهة املواقف
املختلفة.
�أما تعريف بيومي ( )1996ب�أنها كل دعم مادي �أو معنوي يقدم للمري�ض بق�صد رفع
روحه املعنوية ،وم�ساعدته على مواجهة املر�ض ،وتخفيف �آالمه الع�ضوية والنف�سية الناجمة
عن املر�ض .كما عرف �سميث وماكي ( )Smith & Mackie, 1995امل�ساندة االجتماعية
ب�أنها م�صادر للمقاومة واملواجهة الإيجابية التي تقدم للفرد من املحيطني به ،وي�ستخدمها يف
مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة التي يتعر�ض لها يف حياته� .أما تعريف في�شاح (Feshbach
 )et al., 1995ب�أن امل�ساندة االجتماعية تلك الآليات التي يتم بوا�سطتها حماية الأفراد من
الآثار النف�سية ال�سيئة لأحداث احلياة ال�ضاغطة (امل�شار �إليه يف :علي ،)2005 ،ويعرف
�سيدين كوب ( )Sidney Cobbامل�ساندة االجتماعية ب�أنها تقوم على الرعاية املتبادلة بني
الأفراد (التوا�صل االجتماعي) وتت�سم بثالث مقومات �أ�سا�سية هي:
 -1امل�ساندة الوجدانية ( :)Emotional Supportوتتمثل يف ت�سليم الفرد ب�أنه حماط بالرعاية
واحلب من قبل اجلماعة التي ينتمي �إليها.
 -2امل�ساندة املدعمة باالحرتام ( :)Esteem Supportوهي التي تعود �إىل �إح�سا�س الفرد
باالحرتام والقيمة بني املحيطني به.
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�أن يتعر�ضوا لها يف امل�ستقبل .وتلعب امل�ساندة االجتماعية دوراً فاعالً يف انخفا�ض معدالت
تعاطي املخدرات والأمرا�ض اجل�سمية النف�سية وخا�صة �إذا كانت الدعم االجتماعي ي�أتي من
الأ�رسة والأ�صدقاء واجلريان فهذه عوامل واقية �ضد تعاطى املخدرات وغريها من الأمرا�ض
االجتماعية.
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 -3امل�ساندة املدعمة يف �شبكة العالقات االجتماعية ( :)Network Supportالتي تتمثل يف
�شعور الفرد ب�أنه ميتلك موقعًا متميزاً يف �شبكة العالقات االجتماعية التي ينتمي �إليها (Mc-
)( )Cubbin & Barbra, 1986علي.)2005 ،
االكتئاب ( :)Depressionويعرف �أمريى (( )Emery, 1988امل�شار �إليه يف :امل�شعان،
 )2005االكتئاب ب�أنه خربة وجدانية� ،أعرا�ضها احلزن والت�شا�ؤم وفقدان االهتمام
والالمباالة وال�شعور بالف�شل وعدم الر�ضا والرغبة يف �إيذاء الذات والرتدد وعدم البت يف
الأمور والإرهاق وفقدان ال�شهية وم�شاعر الذنب وبطء اال�ستجابة وعدم القدرة على بذل
�أي جهد ،وتعترب ا�ضطرابات املزاج من �أكرث الأمرا�ض �شيوعًا وهى م�سئولة عن كثري من
املعاناة والآالم النف�سية بني �آالف من �أفراد املجتمع.
الع�صابية ) :(Neuroticismويعرفها نا�سني ) (Knussen, 1999ب�أنها �أحد �سمات
ال�شخ�صية التى تتميز باال�سقرار الن�سبي ،ومن خاللها مييل الفرد بالنزعة واال�ستعداد نحو
اخلربة ال�سلبية واالنفعاالت املكبوتة والقلق والتوتر ،كما يعرفها داب�سون)Dabson (2000
ب�أنها نزعة الفرد نحو التوتر والقلق الدائم وعدم اال�ستقرار التام.
العدوانية ( :)Aqgressionوقد ي�شري ال�سلوك العدواين �إىل جملة من الأعرا�ض الناجتة من
�أحد اال�ضطرابات النف�سية ومالزم لواحد �أو �أكرث من هذه اال�ضطرابات كا�ضطرابات النوم،
وا�ضطرابات القلق ،واال�ضطرابات املزاجية ،وا�ضطرابات مرتبطة بتعاطي املواد املخدرة،
وا�ضطرابات ال�شخ�صية امل�ضادة للمجتمع (American Psychiatric Association,
) 2000فيعرف كونر ( )Connor, 2002العدوان ب�أنه اعتداء ج�سدي وتهديد الآخرين
ب�إحلاق ال�رضر بهم �أو الهيجان بالغ�ضب امل�ؤدي �إىل تدمري املمتلكات.
كما عرف حمزة ( )2003ال�سلوك العدواين ب�أنه �سلوك ي�صدره الفرد لفظيًا �أو بدنيًا �أو ماديًا
�رصيحًا �أو �ضمنيًا مبا�رشًا ،نا�شطًا �أو �سلبيًا ويرتتب على هذا ال�سلوك �إحلاق الأذى البدين �أو
املادي بال�شخ�ص نف�سه �صاحب ال�سلوك العدواين �أو الآخرين.
املخدرات ( :)Drugsويعرف �أبرين وزمال�ؤه )(O’brien, Jia, Dong, & Callcott , 1992
املخدرات على �أنها املواد (ال�سائلة واملجففة �أو الطيارة) التي يت�سبب تعاطيها يف �إحداث
تعود نف�سي �أو ج�سمي �أو كالهما معاً ،مثل الكحول ،الهريوين ،الكوكايني ،احل�شي�ش ،املادة
املهلو�سة ،املهدئات ،املن�شطات.
الإدمان ( :)Addictionويعرف �سويف ( )1996الإدمان ب�أنه التعاطي املتكرر ملادة نف�سية
لدرجة �أن املتعاطي يك�شف عن ان�شغال �شديد بالتعاطي ،كما يك�شف عن عجز �أو رف�ض
لالنقطاع �أو لتعديل تعاطيه ،وكثرياً ما تظهر عليه �أعرا�ض االن�سحاب �إذا ما انقطع عن
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
نوع الت�صميم

املنهج امل�ستخدم هو املنهج الو�صفي االرتباطي (املقارن) حيث �إنَّ هذه الدرا�سة تبحث
الفروق بني املتعاطني وغري املتعاطني يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية واالكتئاب والعدوانية
ومن ثم فح�ص العالقة ما بني امل�ساندة االجتماعية وكل من الع�صابية واالكتئاب والعدوانية.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )1217بواقع ( )553من الطلبة و( )296من الطالبات،
( )368من املتعاطني وقد اختربت العينة بطريقة ق�صدية.

�أدوات الدرا�سة
قائمة بك لالكتئاب

�أعدها وعربها عبداخلالق والنيال ( ،)1991وللقائمة معامالت ثبات ( )0.73وهي
معامالت مقبولة على عينات عربية ،ومعامل ثبات على عينة كويتية (امل�شعان1995؛
الأن�صاري2003 ،؛ ال�شطي2004 ،؛ وعبداخلالق والنيال )1991 ،والقائمة ذات خوا�ص
�سيكومرتية جيدة على عينات �أمريكية وعربية من �أربع دول� .أما ال�صدق التالزمي ،طبقت
العينة العربية كالً من قائمة بك لالكتئاب ،ومقيا�س (جيلفورد) لالكتئاب ،ومقيا�س االكتئاب
امل�شتق من قائمة (من�سوتا متعدد الأوجه لل�شخ�صية) ،ومقيا�س االكتئاب من قائمة ال�صفات
االنفعالية املتعددة من و�ضع (زوكرومان ،لوبني) على عينة قوامها ( )120من طالب اجلامعة
وو�صلت معامالت االرتباط بني قائمة بك واملقايي�س الثالثة ال�سابقة على التوايل (،0.662
 .)0.463 ،0.495وت�شري هذه املعامالت �إىل �صدق تالزمي معقول لقائمة بك لالكتئاب.
وا�سفر التحليل العاملي للم�صفوفة االرتباطية املتبادلة لهذه املقايي�س الأربعة عن عامل واحد
ا�ستوعب ن�سبة مرتفعة من التباين امل�شرتك ،و�صلت �إىل ( ،)%67.5وكان ت�شبع قائمة بك
بهذا العامل ( ،)0.797وهو ت�شبع جوهري مرتفع (عبداخلالق والنيال ،)1991 ،وبلغ
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التعاطي ،و�أهم حمكات الإدمان:
�أ– االعتياد له مظاهره الف�سيولوجية الوا�ضحة ،ب– رغبة قهرية قد ترغم املدمن على حماولة
الو�صول �إىل املادة النف�سية املطلوبة ب�أية و�سيلة ،ج– حالة ت�سمم عابرة �أو مزمنة .د -ت�أثري
الإدمان على الفرد واملجتمع.
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معامل �ألفا يف الدرا�سية احلالية .0.85
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مقيا�س الع�صابية

م�شتقة بنود هذا املقيا�س من ا�ستخبار �أيزيك لل�شخ�صية وقام بتعريبه و�إعداده عبداخلالق
والنيال ( )1991وبلغت عدد بنود املقيا�س يف �صورته الأوىل ( )23بنداً ولكن بعد
التعديالت والتقنيات املختلفة على البيئة املختلفة فقد بلغت ( )21بنداً فقط ويجاب بـ
(دائماً – كثرياً – متو�سط – قليالً – ال) ،وكانت معامالت الثبات لدى العينات الإجنليزية يف
�إعادة التطبيق (الذكور  ،0.89والإناث  ،)0.80وكانت معامالت �ألفا للذكور ()0.84
وكانت معامالت الثبات لدى عينات عربية يف �إعادة التطبيق ( )0.91والتجزئة الن�صفية
 0.93وكانت معامالت الثبات �ألفا للذكور ( )0.81والإناث (.)0.80
وقامت الثويني (� )2006أي�ضاً بح�ساب الثبات عن طريق معامل �ألفا كرونباخ لبنود
املقيا�س على العينة اال�ستطالعية التي قوامها ( )60مفردة وقد بلغ ( )0.92وهو ثبات عال
جداً ،مما يجعل الأمر مطمئناً ال�ستخدامه يف البيئة الكويتية.
كما قامت الثويني ( )2006بح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة للمقيا�س
والدرجة الكلية له وتراوحت فيما بني ( )0.42يف حدها الأدانى )0.74( ،يف حدها
الأعلى وكلها دالة عند م�ستوى ( ،)0.01وبلغ معامل �ألفا يف الدرا�سية احلالية (.)0.91

مقيا�س امل�ساندة االجتماعية

وهي من �إعداد وترجمة (حممد حمرو�س ،وحممد ال�سيد )1994 :عن مقيا�س ترنر و�آخرين
) ،(Turner, Frankel & Levin, 1983لقيا�س امل�ساندة االجتماعية ،ويتكون املقيا�س يف
�صورته الأ�صلية من بعدين هما :امل�ساندة الأ�رسية  Family Supportوم�ساندة الأ�صدقاء
 Family Supportواملقيا�س الكلي مكون من ( )15عبارة موزعة على بعدي امل�ساندة
الأ�رسية وم�ساندة الأ�صدقاء وتقع الإجابة على العبارات يف خم�سة م�ستويات هي (تنطبق
علي متاماً – تنطبق علي كثرياً – تنطبق علي �أحياناً – تنطبق علي كثرياً – ال تنطبق علي
�إطالقاً).وترتاوح الدرجات لكل عبارة ما بني خم�س درجات �إىل درجة واحدة بحيث
تعطي الإجابة (تنطبق علي متاماً) خم�س درجات ،بينما تعطي الإجابة (ال تنطبق علي
�إطالقاً) درجة واحدة ،وقام حمرو�س وال�سيد بالتحقق من ثبات و�صدق املقيا�س فقد مت الثبات
عن طريق معامل ثبات �ألفا وكانت معامالت الثبات للم�ساندة الأ�رسية ( )0.74وم�ساندة
الأ�صدقاء ( ،)0.83وللدرجة الكلية للم�ساندة (،)0.81و�أما ال�صدق فقد مت ح�سابه عن
طريق ال�صدق التالزمي مع مقيا�س �سار�سون للم�ساندة االجتماعية وبلغ (.)0.43
قامت نادية الثويني �أي�ضاً بح�ساب الثبات عن طريق معامل �ألفا كرونباخ على العينة
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مقيا�س العدوانية

قام ب�إعداد املقيا�س �صفوت فرج ،ويتكون من ( )29عبارة ،وللمقيا�س معامالت ثبات
و�صدق مرتفعة ،وقد مت ح�ساب �صدق املقيا�س عن طريق ال�صدق التالزمي يف الدرا�سة
احلالية مع مقيا�ص ب�ص ،دوركي للعدوانية وبلغ ( )0.554كما مت ح�ساب معامل الثبات يف
الدرا�سة احلالية �ألف وبلغ معدل الثبات (( )0.8امل�شعان و عبدال�ستار .)2006

نتائج الدرا�سة
اجلدول رقم ()1
يبني املتو�سطات (م) واالنحرافات املعيارية (ع) وقيم (ت) ملتغريات امل�ساندة
االجتماعية والع�صابية والعدوانية واالكتئاب ح�سب اجلن�س
اجلن�س
املتغريات
امل�ساندة االجتماعية
الع�صابية
العدوانية
االكتئاب

الطلب ــة
الذكور االناث
م
ع
م
35.73 6.50 35.44
9.88 3.30 6.62
69.30 6.90 77.20
7.56 6.09 6.19

ع
6.53
3.22
6.34
7.25

قيمة
(ت)

م�ستوى الداللة

0.64
14.13
7.88
2.41

غري دال
دال عند م�ستوى 0.001
دال عند م�ستوى 0.001
دال عند م�ستوى 0.05

يت�ضح من اجلدول رقم ( )1ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيًا بني متو�سط درجات الذكور
ومتو�سط درجات الإناث يف متغري امل�ساندة االجتماعية .بينما توجد فروق دالة �إح�صائيًا
بني الذكور والإناث يف الع�صابية والعدوانية واالكتئاب وبالرجوع �إىل املتو�سطات ،حيث
جند �أن متو�سط الع�صابية ( )6.62واالنحراف املعيارى ( )3.30لدى الذكور بينما جند �أن
متو�سط درجات الإناث يف الع�صابية ( )9.88واالنحراف املعياري هذا يعنى �أن الإناث �أكرث
ع�صابية من الذكور� ،أما العدوانية فنجد �أن متو�سط درجات الذكور ( )77.20واالنحراف
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اال�ستطالعية التي قوامها ( )60مفردة وقد بلغ كالآتي :معامل ثبات الدرجة الكلية للمقيا�س
(� ،)0.75أما امل�ساندة الأ�رسية فقد بلغ معامل ثباته ( )0.76وعلى اجلانب الآخر بلغ معامل
ثبات امل�ساندة الأ�رسية ( )0.70وهو ثبات عال مما يجعل الأمر مطمئناً ال�ستخدامه يف البيئة
الكويتية ،وبلغ معامل ثبات �ألفا يف الدرا�سية احلالية (.)0.78
كما قامت الثويني ( )2006بح�ساب �صدق املقيا�س عن طريق التجان�س الداخلي لأداة
الدرا�سة من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور للمقيا�س والدرجة الكلية
له وكانت كالآتي:
 -معامل �صدق امل�ساندة االجتماعية بلغ ( )0.88و�صدق امل�ساندة الأ�رسية بلغ (.)0.79
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املعياري ( )6.90بينما متو�سط درجة الإناث ( )69.30واالنحراف املعياري ()7.88
وهذا يعنى �أن الذكور �أكرث عدوانية من الإناث

اجلدول رقم ()2
يبني املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت)وفق ًا للم�ساندة االجتماعية
والع�صابية والعدوانية واالكتئاب لعينة غري املتعاطني الذكور واملتعاطني الذكور
التعاطى
املتغريات
امل�ساندة االجتماعية
الع�صابية
العدوانية
االكتئاب

التعاطى
الذكور غري املتعاطني الذكور املتعاطني
ع
م
ع
م
9.55 38.15 6.50 35.44
6.32 10.96 3.30
6.62
19.15 77.50 16.90 77.20
7.37
8.17
6.09
6.19

قيمة
(ت)

م�ستوى الداللة

4.75
12.1
0.25
4.40

دال عند م�ستوى 0.001
دال عند م�ستوى 0.001
غري دال
دال عند م�ستوى 0.05

بالن�سبة لعينة الإناث مل �أجد �إال بحدود ( )5حاالت وهذه عينة �صغرية قد ا�ستبعدت.

ويت�ضح من اجلدول ( )2ب�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتعاطني الذكور
وغري املتعاطني الذكور يف متغريات امل�ساندة االجتماعية والع�صابية والعدوانية واالكتئاب
وبالرجوع �إىل املتو�سطات جند �أن متو�سط درجات غري املتعاطني الذكور ()35.44
واالنحراف املعياري ( )6.50يف امل�ساندة االجتماعية بينما متو�سط املتعاطني ()38.15
واالنحراف املعياري ( )9.55يف امل�ساندة االجتماعية وهذا يعنى �أن املتعاطي �أكرث حاجة
�إىل امل�ساندة االجتماعية مقارنة بغري املتعاطني كما �أنه توجد فروق دالة �إح�صائيًا يف الع�صابية
وبالرجوع �إىل املتو�سطات جند �أن متو�سط درجات الذكور غري املتعاطني ( )6.62واالنحراف
املعياري ( )3.30بينما متو�سط درجات الذكور املتعاطني ( )38.15واالنحراف املعياري
( )9.55وهذا يعني �أن املتعاطني �أكرث ع�صابية من غري املتعاطني� .أما فيما يتعلق باالكتئاب ب�أنه
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني غري املتعاطني الذكور واملتعاطني الذكور فبالرجوع �إىل
املتو�سطات جند �أن متو�سط درجات غري املتعاطني ( )6.19واالنحراف املعياري ()6.09
بينما جند �أن متو�سط درجات املتعاطني الذكور ( )8.17واالنحراف املعياري ()7.37
وهذا يعنى �أن املتعاطني يتعر�ضون لالكتئاب �أكرث من غري املتعاطني .كما ال توجد فروق دالة
�إح�صائيًا بني املتعاطني وغري املتعاطني وهذه نتيجة غري متوقعة.
عر�ض نتائج الفر�ض الثالث الذي ين�ص على �أنه توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية ما
بني امل�ساندة االجتماعية والع�صابية واالكتئاب والعدوانية لدى عينة املتعاطني وثم ح�ساب
م�صفوفة االرتباط ملتغريات البحث كما يت�ضح من اجلدول رقم (.)3
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اجلدول رقم)(3
يبني م�صفوفة االرتباط لعينة املتعاطني يف متغريات البحث
/
0.536
0.488

/
0.336

4

/

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )3ب�أنه توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية
واالكتئاب والعدوانية ،حيث جند �أن امل�ساندة االجتماعية ترتبط �سلبياً باالكتئاب ()-0.172
والعدوانية ( ،)-0.141بينما ارتبطت الع�صابية �إيجابياً مع االكتئاب ( )0.488والعدوانية
( .)0.526وكذلك ال يوجد ارتباط ما بني امل�ساندة االجتماعية والع�صابية (،)-0.014
كما يوجد ارتباط �إيجابي بني العدوانية واالكتئاب (.)0.336
ويبني اجلدول رقم ( )4م�صفوفة االرتباط لعينة الذكور وفقاً ملتغريات امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية واالكتئاب والعدوانية.

اجلدول رقم ()4
م�صفوفة االرتباط لعينة الذكور وفق ًا ملتغريات امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية واالكتئاب والعدوانية
م
1
2
3
4

املتغريات
امل�ساندة االجتماعية
الع�صابية
العدوانية
االكتئاب

1
/
-0.121
-0.049
-0.11

2

3

/
0.450
0.272

/
0.311

4

/

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )4ب�أنه توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية ( .)-0.121وامل�ساندة االجتماعية واالكتئاب ( )-0.11لدى عينة الطلبة
الذكور .كما توجد عالقة موجبة ،دالة �إح�صائياً بني الع�صابية واالكتئاب والع�صابية
والعدوانية ( ،)0.450بينما ال توجد عالقة داله �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية والعدوانية
( ،)0.014كما توجد عالقة دالة �إح�صائيًا بني العدوانية واالكتئاب ()0.311
ويبني اجلدول م�صفوفة االرتباط لعينة الإناث وفقاً للم�ساندة االجتماعية والع�صابية
والعدوانية واالكتئاب.
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م
1
2
3
4

املتغريات
امل�ساندة االجتماعية
الع�صابية
العدوانية
االكتئاب

1
/
-0.014
-0.141
-0.172

2

3
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م
1
2
3
4

اجلدول رقم ()5
م�صفوفة االرتباط لعينة الإناث وفق ًا للم�ساندة االجتماعية
والع�صابية والعدوانية واالكتئاب

املتغريات
امل�ساندة الإجتماعية
الع�صابية
العدوانية
االكتئاب

1
/
*-0.112
*-0.221
**-0.272

2

3

/
**0.482
**0.311

/
**0.378

4

/

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )5ب�أنه توجد عالقة �سالبة ودالة �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية ( )-0.112كما توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية
والعدوانية ( )-0.221وعالقة �سالبة دالة �إح�صائياً بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب
( ،)-0.272بينما توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائياً بني الع�صابية واالكتئاب ()0.311
وعالقة موجبة دالة �إح�صائيا بني العدوانية واالكتئاب (.)0.378

مناق�شة النتائج

�أ�شارت نتائج الفر�ض الأول الذي ين�ص �أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني املتعاطني
الذكور ،وغري املتعاطني الذكور يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية والعدوانية واالكتئاب
لوحظ �أن متو�سط درجات الذكور املتعاطني �أعلى من متو�سط درجات الذكور غري املتعاطني،
حيث �إنّ متو�سط املتعاطني �أعلى من متو�سط غري املتعاطني فهذا ي�ؤكد �أن املتعاطني يحتاجون
تعد من امل�شكالت اخلطرة التي
�إىل امل�ساندة من الأ�رسة والأ�صدقاء لتجاوز هذه العقبة التي ُّ
تواجه الإن�سان يف الع�رص احلديث وي�شري (� )Breham, 1990إىل �أن الأفراد الذين يلقون
القبول االجتماعي  Social Approvalل�سلوكهم وامل�ساندة االجتماعية والعاطفية من �أ�رسهم
وزمالئهم و�أ�صدقائهم و�أ�ساتذتهم �أكرث مقدرة على االبتعاد عن تعاطي املخدرات والإدمان.
وهذا مما ي�ساعد على التوافق ال�سليم مع متطلبات احلياة .كما �أنهم �أكرث احتياج ًا �إىل ال�صداقة التي
تخفف املعاناة النف�سية التي يعانون منها ب�سبب التعاطي الذي منعهم من امل�شاركة االجتماعية
مع الآخرين بل �أنهم �أ�صبحوا مييلون �إىل االنطواء �أكرث وال يرغبون يف م�شاركة الغري ،وهذا
ي�ؤكد مدى �أهمية امل�ساندة االجتماعية لتكوين �شبكة من العالقات االجتماعية التي تكون
حماية ووقاية من تعاطي املخدرات وغريها التي افرت�ضت الدور الإيجابي الذي ميكن �أن تقوم
به امل�ساندة االجتماعية يف التقليل من معدالت الأعرا�ض النف�سية كاالكتئاب والع�صابية ومن
ثم تعاطي املخدرات والإدمان عليها نتيجة ملعر فتهم ال�شاملة بهذه الآفة املدمرة.
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كما ك�شفت نتائج الدرا�سة الراهنة ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائياً بني املتعاطني الذكور
وغري املتعاطني الذكور يف متغريي الع�صابية واالكتئاب ،حيث جند �أن متو�سط درجات
املتعاطني �أعلى من متو�سط درجات غري املتعاطني يف الع�صابية واالكتئاب وهذه نتيجة منطقية
وقد تف�رس ب�أن الذين تعر�ضوا للمواقف ال�ضاغطة والإحباطات املتكررة و�أ�ساليب التن�شئة
اخلاطئة جعلهم �أكرث ا�ستعداداً لالكتئاب والع�صابية وهذا رمبا يقود �إىل التعاطي ،وهذه النتيجة
مثرية للجدل ،فهي لي�ست �سببًا ونتيجة ،فقد يكون تعر�ض الفرد للأعرا�ض االكتئابية هي التي
قادته �إىل التعاطي ،وقد يكون الأفراد الذين يتعاطون املخدرات هم �أكرث عر�ضة لالكتئاب
والع�صابية .وقد تكون البيئة التي يعي�ش فيها الأفراد دوراً �أ�سا�سياً يف تنمية �أعرا�ض االكتئاب
والع�صابية وخا�صة يف البيئة االجتماعية ال�ضاغطة �أو احلياة ال�ضاغطة �أو العمل ال�ضاغط
كل هذه العوامل جمتمعة تقود �إىل الع�صابية واالكتئاب وهذا ما �أكدته معظم الدرا�سات
ال�سابقة (Chen, 2006; Orzeck & Rokach, 2004; Ford, 2009; Fernandez,
 ،)2004; Robbins, 2004خال�صة القول :امل�ساندة االجتماعية ت�ساعد الفرد على الوقاية
�أو التخفيف من الآثار ال�سلبية التي ميكن �أن تنتج عن تعاطي املخدرات وما تفرزه من م�شاكل
�أخرى �سواء النف�سيه �أو اجل�سدية �أو العقلية ،كما �أنها تقوى من الأداء النف�سي واحل�سي للفرد
وتعد امل�ساندة االجتماعية من املتغريات الواقية
يف مواجهة الأحداث ال�ضاغطة �أو الأزماتُّ ،
والتي تقلل من الأعرا�ض االكتئابية والع�صابية والعدوانية التي تواجه الإن�سان .كما �أن امل�ساندة
االجتماعية وب�صفة خا�صة امل�ساندة الأ�رسية تعلب دوراً واقياً من �أثر الأعرا�ض االكتئابية �أو
الع�صابية �أو العدوانية ،فالبيئة الأ�رسية التي ي�سودها احلب والتما�سك وحرية التعبري عن الر�أي
وامل�شاعر اال�ستقاللية جتعل الفرد ي�شعر بالأمن والقدرة على املواجهة ،بينما افتقاد امل�ساندة
االجتماعية يجعله �أكرث ح�سا�سية وت�أثراً ب�أحداث احلياة ال�ضاغطة وجتعله �أكرث اكتئاباً وع�صابية
وعدوانية.
ك�شفت نتائج الفر�ض الثاين الذي ن�ص على �أنه توجد فروق ذات دالله �إح�صائية بيد
الذكور والإناث يف امل�ساندة االجتماعية والع�صابية والعدوانية واالكتئاب �أما فيما يتعلق
بامل�ساندة االجتماعية �أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني اجلن�سني ويرجع هذا يف �أنهم
يعي�شون يف بيئة اجتماعية مت�شابهة ويتلقون التن�شئة االجتماعية التي ي�سودها احلب والدفء
العاطفي كما �أن الذكور والإناث يعي�شون يف بيئة �أ�رسية م�ستقرة وداعمة جتعلهم �أقل تعر�ضاً
لال�ضطرابات النف�سية.
�أما فيما يتعلق بالع�صابية فقد �أ�سفرت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائياً بني اجلن�سني
فنجد �أن متو�سط درجات الإناث �أعلى من متو�سط درجات الذكور يف الع�صابية ،ويتفق
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مع هذه الدرا�سة (ح�سن2006 ،؛ امل�شعان1995 ،؛ عبداخلالق والنيال1991 ،؛ �أيزنك،
1991؛ تركي 1976؛ عو�ض1985 ،؛ غايل1974 ،؛ مو�سى1991 ،؛ Abel kalek,

2009; Onoda, 1974; Coes, 1988; Abdel – Khalek Eysenck, 1983; Sinick,
1987. Weater, 1987; Ritter, 1956; Sais; 1987; Petetson, 1987; Wilson,

( 1988نقالً عن امل�شعان)1995 ،
وك�شفت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيًا بني الذكور والإناث يف االكتئاب فنجد
�أن متو�سط درجات الإناث �أعلى من متو�سط درجات الذكور ويت�سق مع هذه النتيجة
درا�سات كل من (انظر االن�صارى  ،2003 ،1997امل�شعان  ،1995عبداخلالق والنيال
� ،1991سالمة  ،1991دروي�ش  ،1992غريب  ،1992 ،1978مو�سى Abde- 1991
Khalek, 1993; Amenson et al, 1981; Aneshenset et al, 1981; 1991 Awwea,

1989; Braon et al, 1986; Baumagart et al, 1981; Chino et al, 1984; Emery,
1984; Hallpher, 1983; Ghareeb, 1987, 1990 1991; Herman, 1988; Feinson,

( 1986, Kingt, 1984; Lockwood et al, 1987; 1979; Hunt, 1986; Lopez,نقالً
عن امل�شعان)1995 ،
وقد ف�رست الفروق بني اجلن�سني تف�سريات خمتلفة ،فقد يرجع ال�سبب يف الفروق بني
اجلن�سني يف االكتئاب �إىل �أن الذكور �أكرث حتمالً للإحباط و�أكرث قدرة على مواجهة املواقف
ال�ضاغطة وال�صدمات النف�سية العنيفة والأزمات واحلروب من الإناث ،كما �أن الأ�ساليب التي
يتبعها الآباء مع كل من الذكور والإناث تقوم بدور �أ�سا�سي يف اال�ستعداد للإ�صابة باالكتئاب.
ومن ناحية �أخرى حتقق الفر�ض الثاين جزئياً.
�أما متغريات العدوانية :توجد فروق دالة �إح�صائيًا بني الذكور والإناث يف العدوانية
وبالرجوع �إىل املتو�سطات جند متو�سط درجات الذكور �أعلى من متو�سط درجات الإناث
يف العدوانية مما يدل على �أن الذكور �أكرث عدوانية من الإناث ،وتتفق هذه النتيجة مع عدد من
الدرا�سات Edwards French, el al, 2002; owens & Macmullin, 1995; Smith,
& ( Nixon, 2005, Zimmer et. al, 2005 2006; Wernerالعتيبي )2006
وهذا يرجع �إىل التكوين البيولوجي للذكور ،كما �أن �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية تلعب
دوراً �أ�سا�سياً يف تنمية ال�سلوك العدواين لدى الذكور.
و�أظهرت نتائج الفر�ض الثالث الذي ين�ص على �أنه توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائيًا بني
امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب والعدوانية بينما ال توجد عالقة بني امل�ساندة االجتماعية
والع�صابية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التو�صيات

 -1يتعني على احلكومة الكويتية وال �سيما الوزارات املعينة كوزارة الداخلية وال�صحة
والعدل� ،أن ت�ؤدي دوراً �أكرب يف �صياغة �إ�سرتاتيجية للوقاية من املخدرات وت�شمل على دعم
�أكرب لإقامة الأبحاث العلمية وتوفري مركز للمعلومات والإح�صاءيات عن معدالت انت�شار
تعاطي املخدرات بني ال�شباب اجلامعي �أو غريه.
� -2رضورة �أن تت�ضمن املناهج الدرا�سية املعلومات الكافية عن خماطر وم�ضار املخدرات مما
ي�ؤدي �إىل حت�صني الطلبة من هذه الآفة املدمرة.
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وبينت نتائج الدرا�سة �أن معامالت االرتباط كانت يف االجتاه املتوقع ،حيث ارتبطت
ال�سمات املتناق�ضة �سلبياً معاً يف حني ارتبطت ال�سمات املتعار�ضة �إيجابياً ،وهذا يدل على
�صدق املقايي�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،وميكن تف�سري هذا االرتباط ال�سلبي ب�أنه كلما زاد معدل
االكتئاب والعدوانية قلت امل�ساندة االجتماعية �أي �إن العينة تفتقر �إىل من يقوم بامل�ساندة �أو
الدعم االجتماعي للت�صدى لهذه الآلفة املدمرة وك�شفت نتائج درا�سة (Rockhill, Stoep,
)� Mscauley & Katon, 2008أن انخفا�ض م�ستوى الدعم االجتماعي يرتبط بالأعرا�ض
االكتئابية ،وت�ؤكد �أن التدخل لتح�سني املهارة االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية من �ش�أنه
�أن يقلل االكتئاب .وكذلك ف�إنّ الزيادة يف حجم امل�ساندة االجتماعية املدركة ت�ساعد على
انخفا�ض م�ستوى االكتئاب والعدوانية والع�صايبة �إذ يبدو �أن تلقي الفرد مل�ستويات �أعلى من
امل�ساندة االجتماعية من الآخرين يخقف من العديد من الآثار النف�سية ال�سلبية.
بل �أنها تلعب دوراً وقائياً من التعر�ض للأمرا�ض النف�سية .وكما �أ�شار ()Ford, 2009
�أن املراهقني من ذو االرتباط القوى بعائالتهم ومدرا�سهم كانوا �أقل تعر�ضهاً للتعاطي .كما
�أو �ضحت درا�سة )� (O’Leary, et al., 2000أن هناك ارتباطاً جوهريًا بني القلق النف�سي
والنتائج ال�سلبية ال�ستخدام الكوكايني.
وك�شفت نتائج الدرا�سات ال�سابقة على �إبراز �أهمية دور امل�ساندة االجتماعية خا�صة من
الأ�رسة يف التخل�ص من ال�رصاعات النف�سية وال�ضغوط احلياتية التي تواجه الأفراد وت�ساعدهم
على تخطي امل�شكالت ب�صورة �إيجابية وعلى التوافق البناء مع الأحداث ال�ضاغطة وعلى
التوافق النف�سي واالجتماعي مع احلياة الأ�رسية والعملية .كما توجد عالقة موجبة دالة �إح�صائيا
بني االكتئاب والع�صابية والعدوانية وهذه نتيجة متوقعة ،حيث ارتبطت ال�سمات املتقاربة
�إيجابياً معاً ،وهذا ي�ؤكد من ناحية �أخرى على �صدق املقايي�س امل�ستخدمة يف الدار�سة .على
�أية حال ،ف�إن نتائج هذه الدرا�سة �أيدت جزئياً الفرو�ض التي بد�أت بها الدرا�سة.
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 -3ت�صميم برامج تدريبية وتوعوية وعالجية ت�ساعد على تنمية املهارات االجتماعية لدى
الطلبة يف كيفية التعامل مع املخدرات.
 -4وت�ؤكد نتائج الدرا�سة الراهنة دور االخت�صا�صي النف�سي يف اجلامعة وذلك لإر�شاد
وتوجيه الطالب من خطورة تعاطي املخدرات.

املقرتحات

 -1امل�ساندة االجتماعية وعالقتها باال�ضطرابات املعرفية ،وال�سلوكية ،وال�سيكو�سوماتية
لدى متعاطي املخدرات.
 -2درا�سة مقارنة بني الكويتيني وغري الكويتيني يف امل�ساندة االجتماعية لدى عينات من
املتعاطني.
 -3امل�ساندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط احلياتية لدى املدمنني.
 -4عالقة الدافع للإجناز والتفا�ؤل بامل�ساندة االجتماعية لدى الطلبة والطالبات يف جامعة
الكويت.
 -5مظاهر ا�ضطرابات ال�شخ�صية لدى متعاطي املخدرات بني الطالب واملوظفني.
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م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
د� .أحمد حمد الربعاين
ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س

د .حممد �سرحان املخاليف
ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات
االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،وقد ا�ستخدم مقيا�س للوعي االقت�صادي
ت�ضمن مكونني :املكون املعريف وت�ضمن ( )4حماور :املوارد االقت�صادية ،واال�ستثمار،
ونظام ال�سوق ،والتكتالت االقت�صادية ،واملكون الوجداين (االجتاهات) والذي ت�ضمن ()6
حماور :الإعالم االقت�صادي ،واال�ستثمارات العاملية ،واال�ستهالك ،وقطاع العمل ،واالقت�صاد
والفقر ،واالقت�صاد والبيئة .ومت الت�أكد من �صدق املقيا�س با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ.
والذي بلغ ( .)84.8وطبقت الدرا�سة على جميع طلبة الدرا�سات االجتماعية يف م�ستوى
البكالوريو�س واملاج�ستري لل�سنة الدرا�سية ( ،)2009/2008والبالغ عددهم ( )61طالب ًا
وطالبة يف البكالوريو�س ،و ( )30طالب ًا وطالبة يف املاج�ستري� ،إال �أن امل�سرتد منها بلغ عدده
( )89ا�ستبانة مثلت عينة الدرا�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل تدين م�ستوى الوعي االقت�صادي
لدى الطالب ،و�إىل وجود اختالفات يف م�ستوى الوعي االقت�صادي تعزى ملتغري اجلن�س
والتخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تنمية البنية املعرفية املتعلقة
باملو�ضوعات االقت�صادية يف م�ضامني برنامج الدرا�سات االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :الدرا�سات االجتماعية ،الطالب املعلمني ،الوعي االقت�صادي.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/5/7 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/9/20 :م
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Sultan Qaboos University Social Studies Student
Teachers’ Level of Economic Awareness
Dr. Ahmad H. Al-Rabaani
College of Education
Sultan Qaboos University

Dr. Mohamed S. Al-Mikhlafi
College of Education
Sultan Qaboos University

Abstract
The study aimed at investigating the SQU College of Education social studies students’ level of economic awareness. A measure of economic awareness
was utilized for the purpose of the study. This measure consisted of two components: a knowledge component and an affective one. The knowledge component consisted of four dimensions. These were economic resources, investment, marketing system, and economic blocs. The affective domain focusing
on attitudes consisted of six dimensions: economic media, global investments,
labor sector, economy and poverty and economy and the environment. The
measure was validated by submitting it to a group of jury members and its
reliability was established. The measure was administered to all BA and MA
students of social studies in the academic year (2008/ 2009): (61) male and
female BA students and (30) male and female MA students. Only (84) responses were returned. These constituted the sample of the study. The level of
economic awareness of those students was found to be low. There were statistically significant differences in the level of economic awareness that could
be attributed to gender, students’ major and their educational level. One of the
recommendations of the study was the need to develop the knowledge structure related to economic topics in the content of social studies curriculum.
Key words: social studies, students teacher, economic awareness.
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م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
د .حممد �سرحان املخاليف
د� .أحمد حمد الربعاين
ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س
كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س

املقدمة

يحظى االقت�صاد باهتمام بارز يف عاملنا املعا�رص ،من قبل احلكومات وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية والأفراد لأنه املحرك الرئي�س للتنمية ،و�أهم مقوم �أ�سا�سي للحياة .ويزيد االقت�صاد
�أهمية ما ي�شهده العامل يف ال�سنوات الأخرية من طفرات اقت�صادية ،انعك�ست �سلباً على الواقع
املعي�شي ملاليني الأفراد ،من خالل ارتفاع الأ�سعار ،والت�ضخم الذي �أدى بدوره �إىل حتويل
ماليني الأ�شخا�ص من الطبقة املتو�سطة �إىل الفقرية ،ومن الطبقة الفقرية �إىل ما حتت خط الفقر،
و�أدى ذلك �إىل حدوث ردة فعل عنيفة يف بع�ض الأحيان لدى �رشائح املجتمع املختلفة متثلت
يف املظاهرات واالعت�صامات التي �أظهرت معاناة الأفراد للتعاي�ش مع الأو�ضاع االقت�صادية
املتغرية ،وقد �شملت هذه املظاهرات مناطق خمتلفة من العامل كما �أوردت جريدة ال�رشق
الأو�سط يف درا�سة �سوليفان ( )2008ما دفع باحلكومات للبحث عن حلول متثلت بع�ضها
يف رفع الرواتب ،وبع�ضها يف دعم بع�ض املنتجات ،وكذلك ت�شجيع الأفراد على الرت�شيد يف
الإنفاق من خالل تغري الأمناط اال�ستهالكية.
وي�شري وال�ستد و ريبك )� (Walstad & Rebeck, 2001إىل �أن الق�ضايا االقت�صادية حتظى
باهتمام ال�شارع الأمريكي وتعد عامالً م�ؤثراً يف العمليات االنتخابية نظراً حلر�ص الأفراد على
توجيه را�سمي ال�سيا�سات ملراعاة حقوقهم االقت�صادية .ولذلك يعد �إك�ساب الأفراد للمعرفة
االقت�صادية ذا �أهمية بالغة باعتبارها مفتاح امل�ستقبل كما يرى كابلني ).(Cappellin, 2007
وهي مهمة لأنها حتدد قوة ومتيز املناف�سة واخل�سارة ) ،(Nonaka, 1996ويعدها مالهوترا
) (Malhotra, 2003عن�رصاً �أ�سا�سياً يف النمو االقت�صادي ،واملناف�سة ،ويف التنمية الب�رشية،
وجودة احلياة الإن�سانية .ويبني دافنبوت وبرو�ساك )� (Davenport & Prusak, 1998أن
املعرفة االقت�صادية مهمة لنجاح املنظمات وامل�ؤ�س�سات ،يف نظام العوملة ،والتغري ال�رسيع،
واملناف�سة يف الأ�سواق العاملية مل�ستهلكني يتزايدون ب�شكل �رسيع ،و يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
للم�ؤ�س�سات ،و متكنها من توفري بيئة اقت�صادية متميزة.
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ومن منطلق �أهمية املعرفة االقت�صادية ،بد�أ االهتمام بتنمية الوعي االقت�صادي باعتباره
املدخل الرئي�س ،لإعداد �أجيال قادرة على التعامل الواعي مع الواقع االقت�صادي ،وامل�شاركة
بفعالية يف القرارات االقت�صادية؛ �إذ �إنه من �أ�سا�سيات الأمور ،ح�سب ر�أي هات�شنج
( )Hutchings,- Lamberth & Turpie, 2002متكني �أفراد املجتمع من التعامل مع
املواقف االقت�صادية اليومية ،كالك�سب ،واال�ستهالك، ،واالقرتا�ض ،والتوفري ،يف عامل
يتجه نحو التعقيد االقت�صادي ،فال�شخ�ص العادي يف �أوروبا يحتاج لفهم معدالت الفائدة،
والقرو�ض ،والأر�صدة ،وبطاقة االئتمان ،والأ�سهم ،والدعم الر�سمي واخلا�ص ،و�أن الأفراد
الذين يف�شلون يف فهم ذلك �سيجدون �أنف�سهم غري م�ستفيدين اقت�صادياً.
وتعد الرتبية �إحدى الأدوات الرئي�سة يف حتقيق الوعي االقت�صادي من خالل الرتبية
االقت�صادية التي تعنى بتن�شئة �أفراد واعني للظروف االقت�صادية وتبعاتها .وي�شري الفلن
)� (Laughlin, 1983إىل �أن �أهمية الرتبية االقت�صادية تكمن يف ربطها الأفراد بالبيئة ،وما
ت�شهده من تغيريات يف الأدوات ،والعمل ،واملوارد ،ور�أ�س املال ،والعر�ض والطلب ،والنمو
ال�سكاين ،وما يرتبط به من مفاهيم اقت�صادية كالبطالة ،والت�ضخم ،والإنتاج واال�ستهالك.
وهذه املفاهيم مهمة كما يرى �سافج و�سافج ) (Savage & Savage, 1993باعتبارها
مدخال ًلفهم االقت�صاد حيث ت�ساعد الأفراد على توجيه �سلوكهم االقت�صادي يف حياتهم
اليومية؛ وهذا ما �أكد عليه باير ) (Byers, 1999الذي يرى �أن املعرفة االقت�صادية ،تعد ورقة
النجاح يف هذا العامل املتغري ب�شكل �رسيع ،و يعتمد عليها وعلى درجة اال�ستفادة منها باعتبارها
�أغلى املمتلكات ،و�أكرثها متيزا .ولذلك ف�إن الثورة االقت�صادية تتطلب اال�ستثمار يف ر�أ�س
املال الب�رشي ،واملهارات والتعليم والرتبية؛ وبالتايل ف�إن بناء املعرفة يقود االقت�صاد احلديث،
وهذا ما �أظهرته نتائج درا�سة �أجرتها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية(OECD, 2003) .
أثري ٌ
فاعل يف التطور
حيث �أ�شارت �إىل �أن نوعية مهارات العاملني ومعلوماتهم ،كان لها ت� ٌ
االقت�صادي ،واالجتماعي يف الدول املتقدمة مثل ا�سرتاليا.
ويرى كل من ت�شنج ،وت�شنج وتاون�سد ) (Cheng, 1999; Townsend, 2000وجود
حاجة ملحة للإ�صالح الرتبوي يف جمال االقت�صاد ،وتنمية الوعي االقت�صادي بعد الأزمة التي
ع�صفت بدول �رشق �آ�سيا يف العام ( ،)1997من �أجل �إعداد �أجيال قادرة على اال�ستثمار
االقت�صادي بفاعلية .وهذا ما طرحه تقرير اللجنة الرتبوية يف الواليات املتحدة (Education
ؤالت حول مدى مالءمة الرتبية احلالية ،يف ظل النمو
) Commission, 2000من ت�سا� ٍ
االقت�صادي يف الألفية اجلديدة ،وبالتايل على الرتبية �أن تغري نف�سها لإعداد �أجيال متلك وعياً
اقت�صاديًا.
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ومن �أجل حتقيق الرتبية االقت�صادية لأهدافها اقرتح بانزاك ) (Banaszak, 1992مو�ضوعات
عدة رئي�سة ،ينبغي تدري�سها يف الرتبية االقت�صادية لتنمية الوعي االقت�صادي وهي )1( :الندرة
وتعني عدم التوازن بني املوارد املتاحة من جهة ،والطلب على املوارد من جهة ثانية؛ وذلك
لأننا نعي�ش يف عامل حمدود املوارد ،وبالتايل البد من تعويد الأفراد على اختيارات من البدائل،
( )2م�صادر الإنتاج وت�شمل كل الأ�شياء التي ت�ؤدي �إىل ت�صنيع منتجات وخدمات ،وت�شمل:
املوارد الب�رشية ،والطبيعة ،واملوارد املالية )3( ،النظام االقت�صادي وي�شمل كيفية تنظيم الإنتاج،
التقليدي ،ونظام ال�سوق ،والنظام ال�سلطوي ماذا �سينتج؟ وكيف �سينتج؟ وكيف �سيوزع؟
( )4التبادل ،وي�شمل تبادل املوارد واملنتجات واخلدمات )5( ،احلوافز االقت�صادية ،التي ت�ؤثر
يف ال�سلوك الإن�ساين من خالل تقدمي اجلوائز والتي ت�ساعد على زيادة الطلب على املنتجات
واخلدمات )6( ،الأ�سواق ،ويق�صد بها العمليات التي يتم فيها اتخاذ القرارات للإجابة عن
الأ�سئلة املتعقلة بالنقاط ال�سابقة� )7( ،إدارة االقت�صاد ،والذي ي�شمل تعزيز االقت�صاد احلر،
وفعالية االقت�صاد ،والعدالة االقت�صادية ،والأمن االقت�صادي ،والتوظيف ،والنمو االقت�صادي،
وا�ستقرار الأ�سعار.
�أما املجل�س الوطني للرتبية االقت�صادية ( )NCEEيف الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد
طرح ( )20معياراً للوعي االقت�صادي �ضمن الرتبية االقت�صادية يف امل�ستويات التعليمية
املختلفة يف املدار�س الأمريكية وهي )1( :الندرة )2( ،ال�سعر والفائدة الهام�شية ،ويق�صد
به مقارنة القيمة امل�ضافة مع الفوائد امل�ضافة )3( ،حتديد مكان توزيع اخلدمات واملنتجات،
( )4دور احلوافز )5( ،املكا�سب التجارية )6( ،التخ�ص�ص يف جتارة ما �أو التفرد التجاري،
( )7ال�سوق والأ�سعار والكمية املحددة )8( ،دور الأ�سعار يف نظام ال�سوق )9( ،دور
املناف�سة )10( ،دور امل�ؤ�س�سات االقت�صادية )11( ،دور الأموال )12( ،دور معدل الفائدة،
( )13دور املوارد يف حتديد الدخل )14( ،الفوائد �أو املكا�سب للمتعهدين )15( ،النمو يف
اجلوانب املختلفة للإنتاج والت�سويق )16( ،دور احلكومة )17( ،ا�ستخدام الأ�سعار والفوائد
لتحليل برامج احلكومة )18( ،االقت�صاد العام وي�شمل م�ستويات الدخل ،التوظيف ،الأ�سعار
وحتديدها ،الإنفاق والإنتاج )19( ،البطالة والت�ضخم )20( ،ال�سيا�سية املالية والعمالية يف
الدولة .امل�شار �إليه يف ()Saunders, Bach, Caulderwood & Hansen, 1993
واهتم فريق �آخر ،بتوعية الطالب ب�أهم امل�شكالت االقت�صادية ،وهي الندرة �أو ندرة
املوارد ،والتي تواجه املجتمعات الغنية والفقرية كافة ،وبالتايل كيف ميكن ا�ستخدام تلك
املوارد املحدودة اال�ستخدام الأمثل ل�سد االحتياجات الإن�سانية(Day & Ballard, 1996) .
بينما اهتم برينر ) (Brenner, 1999بفكرة توعية الطالب بالتعقيدات االقت�صادية ،من خالل
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توعيتهم بت�أثريها يف جوانب حياتهم املختلفة ،وتوعيتهم بكيفية ك�سب العي�ش ،ومقدار
الك�سب ،والوفرة ،والكلفة ،ونوعية املنتجات التي ن�شرتيها ،وكيف ن�ستثمر مل�ستقبلنا.
ومن منطلق �أهمية الرتبية االقت�صادية يرى �سوبر وول�ستد )� (Soper & Walstad, 1991أن
تنمية الوعي االقت�صادي ،ميكن �أن يبد�أ من املراحل االبتدائية واملتو�سطة ،ففي درا�ستهما التي
طبقت على الطالب يف املرحلة املتو�سطة واالبتدائية ،تبني �أن الطالب ميكنهم تعلم االقت�صاد،
فهما وا�سع املدى لأ�سا�سيات االقت�صاد ،و مفهوم االقت�صاديات ال�صغرية ،وبع�ض
وقد �أظهروا ً
املعلومات عن االقت�صاديات ال�ضخمة ،واالقت�صاديات الدولية .ولذلك �أو�صت درا�ستهما،
ب�إمكانية البدء يف تدري�س الرتبية االقت�صادية حتى يف ال�صفوف ما قبل املدر�سة ،وعلى املعلمني
تكري�س اجلهود لتغيري الثقافة االقت�صادية لدى طالبهم وعلى وا�ضعي املناهج الت�أكيد على
اجلانب االقت�صادي يف معايري مناهج الدرا�سات االجتماعية .ويتفق مع �سوبر وول�ستد
الباحث فيجان ) (Fagan, 2007والذي �أ�شار �إىل �أن الوعي االقت�صادي ميكن تعزيزه يف
املراحل االبتدائية والثانوية �ضمن املناهج املختلفة ،فمثال ًميكن طرح النقود وا�ستخداماتها
�ضمن مقرر الريا�ضيات ،والتعامل مع امل�رصوفات ال�شخ�صية �ضمن االجتماعيات ،والق�ضايا
املتعلقة ب�إدارة االقت�صاد من خالل مقررات الرتبية البيئية.
ويرى داي و�آخرون (Day, Foltz, Heyse, Marksbary, Sturgeon & Reed,
)� 1997أن تنمية الوعي االقت�صادي ،ينبغي �أن يو�ضع يف احل�سبان ،من خالل �إدماج املعلومات
االقت�صادية ،يف املقررات الدرا�سية كافة ،يف املدار�س من �أجل �إعداد �أجيال مدركة لالقت�صاد
العاملي حولهم .ويرى ج�ست وكاربنرت )� (Just & Carpenter, 1987رضورة االهتمام
بالقراءات الوا�سعة التي ت�ساعد التالميذ على اكت�ساب العديد من املفاهيم.
ونظرا ًلالهتمام البالغ بق�ضايا االقت�صاد ،فقد مت �إدخال الرتبية االقت�صادية �ضمن املقررات
الدرا�سية ،و�أ�صبحت هناك حاجة  -كما يرى هو�سني وبو�ستليثويتت & (Husen
) Postlethwait, 1985ملعرفة فاعلية الرتبية االقت�صادية يف تنمية الوعي االقت�صادي ،يف ظل
قلة الدرا�سات التي اهتمت بهذا املجال� .إذ يفرت�ض �أنه كلما زاد االهتمام باجلانب االقت�صادي
والتجاري يف �سيا�سة الدول ،يتزايد االهتمام بها يف املناهج الدرا�سية ،وذلك من �أجل �إعداد
عمالة م�ؤهلة ومزودة باملهارات االقت�صادية وهذا يتطلب معرفة مدى �إ�سهام الرتبية االقت�صادية
يف هذا املجال .وهذا االفرتا�ض قد يكون مرده �شعور االقت�صاديني ب�أن املعلومات االقت�صادية
التي تقدم للطالب �ضمن املقررات ،ال ت�سهم يف تنمية الوعي االقت�صادي (Gleason & van
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�أجراها جيل�سون وفان �سكيوك ) (Gleason & van Scyoc, 1995طبقت على البالغني،
وطالب املدار�س الثانوية� ،أجاب ( )%53من البالغني عن الأ�سئلة ب�شكل �صحيح ،و ()%43
فقط من الطالب �أجابوا �إجابات �صحيحة ،و �أجرت جملة بارادي (Parade Magazine,
) 1999الواردة يف ) (Brenner, 1999اختبارا وطني ًا يف الوعي االقت�صادي ،طبق على
()1.010من البالغني ،و ( )1.085من طالب املدار�س� ،أظهرت ح�صول ( )%49من
البالغني على ( , )Fو (� ،)A( )%6أما بالن�سبة لطالب املدار�س فقد ح�صل ( )%66على (،)F
و ( )%3فقط على ( ،)Aوهذا من وجهة نظر برنر ) (Brenner, 1999لي�س غريب ًا ،عندما
يعرف �أن الأمريكيني يدر�سون القليل يف هذا اجلانب.
ويرى هان�سن )� (Hansen et al, 2002أن االهتمام بالوعي االقت�صادي للطالب يف
�رضوري لتطوير وعيهم االقت�صادي نظراً ملا يعانوه من �ضعف يف هذا اجلانب.
املرحلة الثانوية
ٌّ
�إذ ت�شري نتائج درا�سة �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �أن ( )%64من املواطنني ،و
( )%79من طالب الكلية ،عرفوا الإجابة عن �س�ؤال« :من يحدد �أ�سعار �أغلب املنتجات يف
�سوق تناف�سي :هل هي احلكومة� ،أم ال�رشكات� ،أم العر�ض والطلب» (Walstad & Larsen,
) .1992كما �أ�شارت نتائج درا�سة هاري�س )� (Harris & Associates, 1999إىل �أن واحداً
من بني ثالثة ،يعرف �أن الأفراد الذين يقرت�ضون الأموال ب�أ�سعار فائدة ثابتة هم على الأغلب
امل�ستفيدون من الت�ضخم.
وقد اهتم عدد من الدرا�سات ذات العالقة بت�أثري متغري النوع على الوعي االقت�صادي،
فقد �أظهرت نتائجها تفوق الذكور على الإناث يف الوعي االقت�صادي (Watts & Lynch,
;1989; Gohmann & Spector, 1989; Heath, 1989; Soper & Walstad, 1987

) Walstad & Soper, 1989; Tay, 1994; Bousiou, 2006وقد ف�رست الدرا�سات
هذه االختالف ،بالنظرة االجتماعية للذكور باعتبارهم �أكرث اهتما ًما بامل�س�ؤولية االقت�صادية
للأ�رسة ،وقلة ت�شجيع الإناث لدرا�سة التخ�ص�صات العلمية ،واالقت�صادية ،وعزاها بع�ضهم �إىل
عامل الن�ضج عند الذكور ،واالختالفات اجل�سدية مثل الدماغ الأمين والأي�رس والذي ي�ؤثر يف
�أداء الطالب ،فالبنات يتفوقن يف املهارات اللفظية ،بينما الذكور ين�ضجون الحقا ًوميتلكون
ب�شكل �أف�ضل املهارات التي ترتبط باملبادئ االقت�صادية (Anderson, Benjamin & Fuss,
).1994; Williams, Wardauer &. Duggal, 1987
بينما �أظهرت نتائج درا�سات �أخرى عدم وجود اختالفات بني الذكور والإناث(Davison
& Kildgore, 1971; MacDowell, Senn & Soper, 1977; Hann, 1982; Watts

;.)1987
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م�شكلة الدرا�سة

يعد الوعي االقت�صادي من متطلبات احلياة املعا�رصة نظراً ملا يلعبه االقت�صاد من دور مبا�رش،
وغري مبا�رش على م�ستوى الدول ،والأفراد ،و�أ�صبحت املو�ضوعات االقت�صادية جزءاً من
ثقافة القرن احلادي والع�رشين ،و يفرت�ض �أن ت�سهم فيها العديد من امل�ؤ�س�سات الرتبوية،
كالبيت واملدر�سة ،واجلامعة ،وي�أتي هذا البحث لتعرف م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى
طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل :
 الك�شف عن م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبيةبجامعة ال�سلطان قابو�س.
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ون�ستنتج مما �سبق وجود حاجة ما�سة لتنمية الوعي االقت�صادي ب�شكل عام ويف البالد
العربية ب�شكل خا�ص يف ظل ما �أ�شارت �إليه نتائج الدرا�سات ،فقد ك�شفت درا�سة البجريي
( )1990عن تدين م�ستوى الوعي االقت�صادي مب�شكلة الت�ضخم ب�صفة خا�صة لدى معلمي
التعليم العام ،مبنطقة �سوهاج يف جمهورية م�رص العربية ،على الرغم من خطورة هذه امل�شكلة.
وكذلك �أظهرت نتائج درا�سة هندي (� )1998أن م�ستوى الوعي االقت�صادي ،لدى طلبة
كليات املعلمني يف بع�ض املحافظات اجلنوبية من اململكة العربية ال�سعودية كان �ضعيف ًا جداً،
و�أن العديد من العادات والتقاليد ،ما تزال ت�ؤثر يف �سلوكات النا�س ،فيما يت�صل ب�أ�ساليب
االدخار ،واال�ستهالك ،والإنفاق البذخي.
ومن خالل نتائج البحوث التي مت عر�ضها يف اجلزء ال�سابق من هذا البحث يالحظ وجود
�ضعف يف م�ستوى الوعي االقت�صادي الأمر الذي يربر �إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث
ن�سبيا يف ال�سلطنة.
حول هذا املو�ضوع ،وبخا�صة يف �سلطنة عمان نظراً حلداثة طرح املو�ضوع ً
وكذلك من اجليد تعرف واقع الوعي االقت�صادي يف ال�سلطنة ،التي تعد من الدول النامية،
ومقارنتها بالوعي االقت�صادي يف الدول ال�صناعية .بالإ�ضافة �إىل ما �أبرزته نتائج البحوث حول
تباين النتائج بني الذكور والإناث يف جمال الوعي االقت�صادي ،الذي يتطلب مزيداً من الدرا�سات.
ومن منطلق �أهمية الوعي االقت�صادي ،كما ي�شري الأدب الرتبوي يف هذا املجال و�رضورة �إيجاد
مواطن واع اقت�صاديًا ،ويف �ضوء نتائج البحوث ،ي�أتي هذا البحث لتعرف م�ستوى الوعي
االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س.
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 الك�شف عن مدى ت�أثر م�ستوى الوعي االقت�صادي للطالب مبتغريات اجلن�س والتخ�ص�صوامل�ستوى التعليمي.

�أ�سئلة الدرا�سة

 ما م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعةال�سلطان قابو�س؟
 هل يختلف م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى الطلبة باختالف اجلن�س ،والتخ�ص�صوامل�ستوى التعليمي؟

�أهمية الدرا�سة

تربز �أهمية الدرا�سة من كونها:
 تقدم معلومات للقائمني على برنامج الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطانقابو�س حول م�ستوى خمرجات الربنامج يف جمال الوعي االقت�صادي.
 تقدم معلومات للجهات امل�ستفيدة من املخرجات حول نوعية الربامج التدريبية التييحتاجها ه�ؤالء الطالب املعلمون عند التحاقهم بالعمل يف امليدان الرتبوي.
جانبا من �أهميته من �أهمية املو�ضوع الذي يحظى باهتمام دويل و�إقليمي وحملي.
 ي�ستمد البحث ً ترثي الأدب الرتبوي يف جمال الوعي االقت�صادي يف �ضوء عدم وجود بحوث ودرا�ساتيف هذا املو�ضوع ب�سلطنة عمان ،على حد علم الباحثني.

حمددات الدرا�سة

طلبة بكالوريو�س واملاج�ستري بتخ�ص�ص الدرا�سات بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س،
ال�سنة (.)2009/2008
احلدود املكانية :جامعة ال�سلطان قابو�س – كلية الرتبية.
احلدود املو�ضوعية :اقت�رص قيا�س الوعي االقت�صادي على قيا�س املكون املعريف والوجداين.

م�صطلحات الدرا�سة

الوعي االقت�صادي :هو حم�صلة ا�ستجابات الطالب كما يقي�سها مقيا�س الوعي االقت�صادي
واملتمثلة يف م�ستوى معرفتهم باملعلومات االقت�صادية واجتاهاتهم نحو املجاالت االقت�صادية
املختلفة.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة
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جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع البحث من جميع الطالب والطالبات يف الف�صل الدرا�سي الأخري ،للعام
( ،)2009/2008والبالغ عددهم ( )61طالب ًا وطالبة يف البكالوريو�س ،و ( )30طالب ًا
وطالبة يف املاج�ستري ،وقد مت توزيع اال�ستبيانات على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة� ،إال �أن
امل�سرتد منها بلغ عددها ( )89ا�ستبانة مثلت عينة البحث �أي ما ن�سبته ( )%97من جمتمع
البحث ،كما يو�ضح اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة البحث وف ًقا للم�ستوى التعليمي واجلن�س والتخ�ص�ص
املتغريات امل�ستقلة
امل�ستوى التعليمي
اجلن�س
التخ�ص�ص

�أداة الدرا�سة

م�ستوى املتغريات
بكالوريو�س
ماج�ستري
ذكور
�إناث
جغرافيا – تاريخ
تاريخ – جغرافيا

العدد
59
30
31
58
41
48

املجموع
89
89
89

جمعت البيانات من خالل مقيا�س للوعي االقت�صادي ،مت بنا�ؤه يف �ضوء البحوث يف جمال
الوعي االقت�صادي(Walstad & Larsen, 1992; Harris, 1999; Bousiou, 2006) ،
وقد ت�ألف املقيا�س من ) (72فقرة توزعت على مكونني :الأول (املعريف( وت�ضمن �أربعة
حماور؛ والآخر (الوجداين( وت�ضمن �ستة حماور كما يو�ضح اجلدول رقم ) (2الأتي:
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اتبعت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي يعنى بر�صد الظاهرة كما هي يف الواقع وجمع
البيانات عنها من امليدان ثم ت�صنيفها وحتليلها وا�ستخراج النتائج منها.
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مكونات مقيا�س الوعي االقت�صادي
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املكون
املعريف

الوجداين (اجتاهات)

املحاور
املوارد االقت�صادية
اال�ستثمار
نظام ال�سوق
التكتالت االقت�صادية
االهتمام بالإعالم االقت�صادي
اال�ستثمارات العاملية
الإنفاق اال�ستهالكي
قطاع العمل
االقت�صاد والفقر
االقت�صاد والبيئة
املجموع

عدد الأ�سئلة  /الفقرات*

5
6
9
6
7
10
12
7
5
5

*املكون املعريف مت قيا�سه باختبار �صح وخطاء ،بينما مت قيا�س املكون الوجداين مبقيا�س خما�سي لالجتاهات.

املجموع
33

39
72

�صدق الأداة وثباتها

وللت�أكد من �صدق املقيا�س ،مت عر�ضه على عدد من املحكمني يف كلية الرتبية ،وكلية
الآداب والعلوم االجتماعية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،لإبداء الر�أي يف م�ضمونه ،و�شموليته،
وتوافق الأ�سئلة والفقرات مع املحاور ،وكذلك و�ضوح الأ�سئلة والفقرات .وقد مت تعديل
بع�ض عنا�رص املقيا�س يف �ضوء مقرتحات املحكمني .كما مت الت�أكد من ثبات الأداة من خالل
تطبيق الأداة على عينة من طلبة ال�سنة الثالثة مكونة من ( )30طالب وطالبة ،ومت ا�ستخدام
اختبار �ألفا كرونباخ حل�ساب معامل الثبات .كما يو�ضح اجلدول رقم ( )3الآتي:

اجلدول رقم ()3
ثبات مقيا�س الوعي االقت�صادي
املكون
املعريف

الوجداين (االجتاهات)
الثبات العام

املحاور
املوارد االقت�صادية
اال�ستثمار
نظام ال�سوق
التكتالت االقت�صادية
االهتمام بالإعالم االقت�صادي
اال�ستثمارات العاملية
الإنفاق اال�ستهالكي
قطاع العمل
االقت�صاد والفقر
االقت�صاد والبيئة

درجة الثبات
82
80
87
86
86
83
85
86
84
89
84.8
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الأ�ساليب الإح�صائية

اجلدول رقم ()4
دالالت املتو�سطات احل�سابية للمكون املعريف والوجداين
وفقا لتدرج م�ستوى الوعي االقت�صادي
التدرج للمقيا�سني املعريف والوجداين والعام
التدرج احل�سابي
التدرج الو�صفي
الن�سبة املئوية للمتو�سط
املكون الوجداين املتو�سط احل�سابي
احل�سابي العام
100 - 90
مرتفع جدً ا
5 -4.5
�إيجابي مرتفع جدً ا
89.9 -80
مرتفع
4.49 – 3.5
�إيجابي مرتفع
79.9 – 70
متو�سط
3.49 – 2.5
حمايد
69.9 – 60
منخف�ض
2.49 – 1.5
�سلبي
�أقل من 60
منخف�ض جدً ا
1.49 – 1
�سلبي جدا

امل�ستوى العام
للوعي
مرتفع جدً ا
مرتفع
متو�سط
منخف�ض
منخف�ض جدً ا

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

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س؟»
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول يو�ضح اجلدول رقم ( )5الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للمكونني املعريف والوجداين وامل�ستوى العام للوعي االقت�صادي.

اجلدول رقم ()5
الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمكونني املعريف
والوجداين وامل�ستوى العام للوعي االقت�صادي
املكون
املعريف

الن�سبة املئوية للمتو�سط احل�سابي*

%58.42

االنحراف املعياري
11.82
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 مت ا�ستخدام الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤالالأول وذلك لتوحيد املقايي�س نظراً ال�ستخدام اختبار (�صح ،خطاء) لقيا�س املكون املعريف،
ومقيا�س ليكرت ذو التدرج اخلما�سي لقيا�س االجتاهات يف املكون الوجداين.
 مت ا�ستخدام اختبار (ت) لفح�ص متغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،و امل�ستوى التعليمي. اعتمدت درجة ( )%60كمحك مل�ستوى الوعي للمكون املعريف ،وقد اعتمد يف ذلكعلى نظام التقديرات يف اجلامعة كالآتي  – 60 :اقل ( 69.99مقبول)79.99 -70 ،
(جيد)( 89.99 -80 ،جيد جدا) 100 -90 ،ممتاز.
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املكون
الوجداين (االجتاهات)
امل�ستوى العام للوعي

تابع اجلدول رقم ()5

الن�سبة املئوية للمتو�سط احل�سابي*

% 73.8
%66.11

االنحراف املعياري
27.6
19.71

* املتو�سط احل�سابي حم�سوب من  100للمقيا�س اخلما�سي لالجتاهات لتوحيد املتو�سطات وذلك حل�ساب املتو�سط العام فقط

ت�شري النتائج عن ال�س�ؤال الأول للبحث �إىل �أن م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى الطالب
كان منخف�ض ًا بن�سبة مئوية للمتو�سط احل�سابي للم�ستوى العام بلغت ( )%66.11وهذا
االنخفا�ض م�صدره �ضعف معلوماتهم االقت�صادية �إذ بلغت الن�سبة املئوية للمكون املعريف
لدى الطالب ( )%58.42وهي ن�سبة متدنية تربز �أن م�ستوى املخرجات يف هذا اجلانب
تعاين من �ضعف كبري يتطلب من القائمني على الربنامج العمل على تطويره مبا ي�ؤدي �إىل تنمية
الوعي االقت�صادي وذلك لأهمية املعرفة االقت�صادية.
ولتعرف املزيد من املعلومات حول نتائج الطالب يف اجلوانب املختلفة لكل من املكون
املعريف والوجداين ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من
حماور املكونني كما تو�ضح اجلداول رقم ( 6و .)7

املكون املعريف

يو�ضح اجلدول رقم ( )6الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
حمور من حماور املكون املعريف.

اجلدول رقم ()6
الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمكون املعريف
املحاور
املوارد االقت�صادية
اال�ستثمار
نظام ال�سوق
التكتالت االقت�صادية
املتو�سط العام

الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية
62.92
61.79
57.67
51.31
58.42

االنحراف املعياري
15.53
20.59
14.59
18.67
11.82

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )6إىل �ضعف املعلومات االقت�صادية لدى طلبة الدرا�سات
االجتماعية �إذ �إن ن�سبة معلوماتهم مل ت�صل احلد الأدنى املعتمد يف اجلامعة وهو ()%60
مما يعطي م�ؤ�رشاً على �رضورة الرتكيز على تنمية معلوماتهم يف حماور املوارد االقت�صادية،
واال�ستثمار ونظام ال�سوق والتكتالت االقت�صادية .ويالحظ وجود تفاوت كبري يف م�ستوى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املكون الوجداين

يو�ضح اجلدول رقم ( )7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملحاور املكون
الوجداين.
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معرفة الطالب فقد �أظهروا �إملام ًا كبرياً مبو�ضوعات ندرة ر�أ�س املال ،و�أثره يف توظيف
التكنولوجيا يف امل�رشوعات بن�سبة مئوية للمتو�سط احل�سابي بلغت ( ،)%83.15وكذلك
معلوماتهم بالرثوات غري املتجددة ( ،)%95.51بينما يالحظ �أن م�ستوى �إملامهم بكيفية
التعامل مع ندرة املواد اخلام امل�ستخدمة يف ال�صناعة كان متدني ًا بدرجة كبرية جداً (،)%29.21
وكذلك م�ستوى معلوماتهم بالدول التي ت�ستخدم احلبوب يف �إنتاج الطاقة (� .)%40.45أما
يف املحور الثاين (اال�ستثمار) ،ف�إن م�ستوى معلوماتهم بالن�سبة لال�ستفادة احلقيقية من البنك
كان متدني ًا جداً ( ،)%5.62وكذلك م�ستوى �إملامهم بت�أثري الفوائد البنكية على توجه الأفراد
نحو توفري النقود يف البنوك ( ،)%58.43يف املقابل �أظهر الطالب م�ستوى منخف�ض حول
اال�ستفادة من �إيجارات العقارات ( ،)%68.54وكانت معلوماتهم متو�سطة حول املكا�سب
التي حتققها ال�رشكات الوطنية عند منع ا�سترياد منتجات تنتجها تلك ال�رشكات (،)70.79
بينما كانت معلوماتهم مرتفعة حول القطاعات التنموية يف ال�سلطنة ( ،)%80.90والعوامل
التي ميكن �أن ت�سهم يف تطوير �صناعات احلا�سوب (.)%86.52
ويف املحور الثالث (نظام ال�سوق) ،ت�شري النتائج �إىل �ضعف معلومات الطالب حول نظام
ال�سوق رغم امتالكهم ملعلومات بدرجة مرتفعة حول �أثر ارتفاع �أ�سعار اللحوم يف نظام
الت�سوق من هذا املنتج ( ،)%95.51وكذلك انعكا�س زيادة الطلب على املنتجات ،على
ارتفاع �أ�سعار تلك املنتجات ( ،)%87.64كما �أنهم على وعي بدرجة متو�سطة باختيار
ال�سلع يف ظل ارتفاع الأ�سعار ( ،)%71.91بينما كان م�ستوى وعيهم متدنيا حول:
اقت�صاديات ال�سوق ،وح�ساب الدخل احلقيقي يف ظل ارتفاع الأ�سعار ،والعالقة بني الزيادة
يف عدد امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات والأ�سعار ،و�أ�سعار امل�ساكن ،واجلهات التي حتدد
ال�سلع املنتجة �إذ تراوحت ن�سبة الإجابات ال�صحيحة ما بني (.)%56.56 – 16.85%
ويف املحور الرابع (التكتالت االقت�صادية) ،كان م�ستوى معلومات الطالب ب�ش�أن
التكتالت االقت�صادية متدني ًا �إذ تبني �ضعف معلوماتهم حول �أ�سماء املنظمات العاملية
( )%34.83واملجموعات االقت�صادية ( )%34.83وهذه النتائج تظهر وجود حاجة ما�سة
ملعاجلة هذا ال�ضعف لدى الطالب.
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمكون الوجداين
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املحاور
االهتمام بالإعالم االقت�صادي
اال�ستثمارات العاملية
الإنفاق اال�ستهالكي
قطاع العمل
االقت�صاد والفقر
االقت�صاد والبيئة
املتو�سط العام

املتو�سط احل�سابي
3.29
3.35
3.47
3.59
4.20
4.26
3.69

االنحراف املعياري
0.821
0.390
0.397
0.628
0.653
0.660
0.276

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )7إىل �أن الطالب ميتلكون اجتاهات �إيجابية مرتفعة نحو
املو�ضوعات االقت�صادية ،وبخا�صة االقت�صاد والبيئة ( ،)4.26واالقت�صاد والفقر(،)4.20
وقطاع العمل ( ،)3.59وب�شكل متو�سط ملو�ضوعات اال�ستثمارات العاملية ،والإنفاق
اال�ستهالكي .ولتعرف النتائج التف�صيلية لكل حمور.
بالن�سبة للمحور الأول (حمور الإعالم االقت�صادي) ،ت�شري النتائج �إىل �أن الطالب
مهتمون بدرجة مرتفعة بالإعالم االقت�صادي ،فهم مهتمون مبتابعة امل�رشوعات اال�ستثمارية
املطروحة ( ،)4.26و بالتطورات االقت�صادية يف ال�سلطنة ( ،)3.71بينما كان اهتمامهم
بدرجة متو�سطة للأخبار االقت�صادية ( ،)3.01ومتابعة �أ�سعار البور�صة ( ،)2.70وقراءات
التحليالت االقت�صادية يف ال�صحف (� .)2.59أما بالن�سبة للمحور الثاين (اال�ستثمارات
العاملية) ،فتبني �أن الطالب يعتقدون بدرجة كبرية ب�أن �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ال يفكرون
�إال مب�صاحلهم ( .)4.34ويعتقدون كذلك ب�أن ال�سياحة حتقق مكا�سب عالية (� )4.16إال �أنهم
يف املقابل ي�شعرون بالقلق من الت�أثري ال�سلبي لل�سياحة على الثقافة املحلية ( ،)3.52وب�رضورة
�أن ي�سعى الإن�سان لك�سب املال الوفري ( ،)4.11ووجود رغبة قوية لدى الأفراد بتعلم املزيد
عن االقت�صاد وكيفية اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية ( .)4.07وكذلك وجود اجتاه مرتفع
نحو اال�ستفادة من فوائد اال�ستثمارات العقارية ( ،)3.50يف املقابل ي�شعر الطالب بدرجة
متو�سطة من القلق ب�ش�أن االنفتاح االقت�صادي مع الدول الكربى (.)2.93
وت�شري نتائج املحور الثالث (الإنفاق اال�ستهالكي) �إىل امتالك الطالب الجتاهات �إيجابية
نحو الإنفاق اال�ستهالكي وقد عزز ذلك اعتقاد الطالب ب�رضورة �إدارة الفرد لدخله ب�شكل
جيد ( ،)4.61وعدم الإ�رساف يف كميات الطعام يف املنا�سبات ( ،)4.21و�رضورة
اال�ستفادة من النقود ب�شكل �أف�ضل عند الإنفاق ( ،)4.17و�أن ت�أثري ارتفاع الأ�سعار ي�شمل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل يختلف م�ستوى الوعي االقت�صادي للطلبة باختالف اجلن�س،
والتخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي؟»
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين تو�ضح اجلداول رقم ( )10– 8املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لكل من متغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي على التوايل.
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�رشائح املجتمع االقت�صادية كافة ( ،)3.95يف املقابل اظهر الطالب اجتاهات غري حمبذة ب�ش�أن
الإنفاق فهم يرغبون يف اقتناء �سيارات جديدة �سنويًا �إذا كانت �إمكانياتهم املادية ت�سمح
بذلك (.)3.85
كما ت�شري نتائج املحور الرابع (قطاع العمل) �إىل وجود اجتاهات �إيجابية عالية نحو
العمل من �أجل جعل العامل �أف�ضل ( ،)4.37و�رضورة �أن ت�ضمن الدولة دخ ً
كافيا لكل
ال ً
مواطن ( ،)4.29وكذلك توفري وظيفة لكل مواطن ( ،)3.79كما ي�شعر الطالب بقلق
كبري حول امل�ستقبل ،يف ظل ندرة الوظائف ( ،)3.60و�أظهر الطالب اهتما ًما كبريا باختيار
التخ�ص�صات التي توفر فر�ص عمل (.)3.97
�أما بالن�سبة �إىل نتائج املحور اخلام�س (االقت�صاد والفقر) ،فت�شري �إىل �أن الطالب يعتقدون
ب�شكل مرتفع �أن االرتفاع يف الأ�سعار والت�ضخم �سيزيد من �أعداد الفقراء ( ،)4.68و�أنه
ينبغي اتخاذ �إجراءات �صارمة �ضد من يحتكر ال�سلع ( ،)4.66و�أن لديهم رغبة �شديدة
للتربع للجمعيات اخلريية ( ،)4.57و�أنه يجب على احلكومة �أن تعطي م�ساعدات للفقراء
( ،)4.29يف املقابل يعتقد الطالب �أن �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ال ي�ساعدون النا�س على
جتاوز �صعوبات احلياة.
وبالن�سبة �إىل املحور ال�ساد�س (االقت�صاد والبيئة) ،ت�شري النتائج �إىل اعتقاد الطالب ب�رضورة
و�ضع قيود �صارمة على الأن�شطة االقت�صادية حلماية البيئة ( ،)4.60وي�شعرون بالقلق على
م�ستقبل كوكب الأر�ض ب�سبب امل�رشوعات االقت�صادية العمالقة ( ،)4.60و�رضورة حماية
حق الأجيال القادمة يف بيئة نظيفة ( ،)4.59وكذلك ي�ؤمنون ب�أهمية املوازنة بني البيئة النظيفة
والنمو االقت�صادي ( ،)3.89واملوازنة بني حت�سني م�ستوى معي�شة الأفراد واالعتبارات البيئية
(.)3.69
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متغري اجلن�س
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يو�ضح اجلدول رقم ( )8الن�سبة املئوية املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
(ت) ملتغري اجلن�س.

اجلدول رقم ()8
الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة ت ملتغري اجلن�س
املكون
املعريف
الوجداين
العام

اجلن�س

العينة

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

31
58
31
58
31
58

الن�سبة املئوية
للمتو�سطات احل�سابية
61.13
56.97
75.59
73.08
68.36
65.02

* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.5 =α

االنحراف
املعياري
11.87
11.65
6.24
4.95
6.11
7.20

قيمة (ت)
1.594
1.585
2.077
1.937
2.189
2.300

م�ستوى
الداللة
0.114
* 0.041
* 0.031

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� ) 8إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الوعي
االقت�صادي العام وكذلك يف املكون الوجداين ل�صالح الذكور ،بينما ال توجد فروق يف
املكون املعريف.

متغري التخ�ص�ص

يو�ضح اجلدول رقم ( )9الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
(ت) ملتغري التخ�ص�ص.

اجلدول رقم ()9
الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
(ت) ملتغري التخ�ص�ص
املكون
املعريف
الوجداين
العام

التخ�ص�ص

العينة

جغرافيا -تاريخ
تاريخ  -جغرافيا
جغرافيا -تاريخ
تاريخ  -جغرافيا
جغرافيا -تاريخ
تاريخ  -جغرافيا

41
48
41
48
41
48

* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.5 =α

املتو�سط
احل�سابي
56.28
60.25
71.99
75.62
64.14
67.94

االنحراف
املعياري
13.09
10.42
4.91
5.53
7.14
6.43

قيمة (ت)
1.591
1.563
3.277
3.247
2.639

م�ستوى
الداللة
0.115
*0.002
*0.010

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

امل�ستوى التعليمي

يو�ضح اجلدول رقم ( )10الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة (ت) ملتغري امل�ستوى التعليمي.

اجلدول رقم ()10
الن�سبة املئوية للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة ت ملتغري امل�ستوى التعليمي
املكون
املعريف
الوجداين
العام

امل�ستوى
التعليمي
بكالوريو�س
ماج�ستري
بكالوريو�س
ماج�ستري
بكالوريو�س
ماج�ستري

العينة
59
30
59
30
59
30

* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.5 =α

املتو�سط
احل�سابي
59.50
56.30
75.49
70.92
67.50
63.61

االنحراف
املعياري
12.13
11.09
5.39
4.53
6.80
6.75

قيمة (ت)
1.210
1.246
3.986
4.218
2.555

م�ستوى
الداللة
0.230
*0.000

0.012

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )10إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
الوعي االقت�صادي العام و يف املكون الوجداين ل�صالح طلبة البكالوريو�س ،بينما ال توجد
فروق ذات داللة يف املجال املعريف.

مناق�شة النتائج

ت�شري نتائج البحث �إىل تدين م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية
بكلية الرتبية ،ويعزا ذلك ل�ضعف معلوماتهم االقت�صادية التي انعك�ست على اجتاهاتهم
وقد يكون ذلك ال�ضعف م�صدره مقرر اجلغرافيا االقت�صادية الذي رمبا مل ِّ
يغط املو�ضوعات
االقت�صادية ب�شكل �شمويل بل اقت�رص على املوارد وتوزيعها �إذ �أظهر الطالب م�ستوى مرتف ًعا
من املعرفة باملوارد املتجددة وغري املتجددة وتوزيعها .وكذلك قد يعزا �إىل تدين وعيهم �إىل
الطالب �أنف�سهم من حيث اهتمامهم بالتعمق يف املو�ضوعات االقت�صادية من خالل اال�ستفادة
من امل�صادر املختلفة للمعلومات كالإنرتنت والإعالم فاالقت�صاد من املو�ضوعات التي حتظى
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ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )9إىل وجود اختالفات ذات داللة �إح�صائية تعزا ملتغري
التخ�ص�ص يف م�ستوى الوعي االقت�صادي العام ويف املكون الوجداين ل�صالح طالب تخ�ص�ص
جغرافيا – تاريخ ،بينما ال توجد اختالفات ذات داللة �إح�صائية يف املكون املعريف.
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إعالميا ،على امل�ستوى العاملي واملحلي ،واملعلومات االقت�صادية متوافرة عرب
بتغطية كبرية �
ً
مواقع االنرتنت .وقد يعزى كذلك رمبا �إىل طبيعة الثقافة نف�سها �إذ �إنَّ غالبية الطالب من الأ�رس
التي ال متار�س ن�شاط ًا اقت�صاديًا وهو قد يكون عام ً
ال م�ؤثراً يف حفز اهتمامهم باالقت�صاد .وتتفق
نتائج هذا البحث مع نتائج درا�سات (Gleason & van Scyoc, 1995; Hansen, et al.,
 2002: Rader, 1996; Zimmerman, 2004).التي �أ�شارت �إىل تدين الوعي االقت�صادي
و�ضعف دور املقررات الدرا�سية يف تنمية املعلومات االقت�صادية لدى الطالب ،كما تتفق
مع تلك نتائج الدرا�سات التي �أظهرت �ضعف م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى الطالب
) (Gleason & van Scyoc, 1995; Hansen, 2002; Harris, 1999وتتفق كذلك مع
نتائج درا�سات (البحريي1990 ،؛ هندي )1998،والتي �أ�شارت �إىل �ضعف معلومات
املعلمني والطلبة واملعلمني.
وهذه النتيجة تقدم م�ؤ�رشاً للقائمني على برنامج الدرا�سات االجتماعية ب�رضورة العمل على
تطوير املقررات املت�صلة باملو�ضوعات االقت�صادية من �أجل �ضمان خمرجات قادرة على ن�رش
الوعي االقت�صادي لدى الطالب يف املدار�س وهذا التطوير ي�شمل املو�ضوعات التي طرحها
) ،(Banaszak, 1992كما تدعم هذه النتيجة ما �أ�شار له تقرير اللجنة الرتبوية يف الواليات
املتحدة ) (Education Commission, 2000حول مالءمة الرتبية احلالية ،وكذلك ما �أ�شار
له ) (Cheng, 1999; Townsend, 2000حول �رضورة الإ�صالح الرتبوي يف جمال االقت�صاد
وتنمية الوعي االقت�صادي.
وتبني النتائج املتعلقة باملكون املعريف للوعي االقت�صادي� ،ضعف قدرة الطالب على حتديد
ال�سلوك االقت�صادي ال�صحيح� ،أو االختيار املنا�سب يف بع�ض املواقف االقت�صادية ،وكذلك
�ضعف معرفتهم باال�ستثمارات النقدية ،وبخا�صة البنوك ،وكيفية حتقيق اال�ستفادة الق�صوى
منها يف الأو�ضاع االقت�صادية املختلفة :كاالقرتا�ض يف فرتات الت�ضخم ،وكيفية احلد من
الت�ضخم ،وكيفية حتديد الأ�سعار ،وهذا يدعم ما �أ�شارت �إليه نتائج درا�سات كل من (Harris,
)،1999حول �ضعف قدرة الأفراد على الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالنواحي االقت�صادية،
ب�سبب عدم قدرتهم على توظيف معلوماتهم االقت�صادية العامة يف مواقف عملية.
كما تو�صلت نتائج البحث �إىل �ضعف معرفة الطالب باملو�ضوعات الرئي�سية التي ينبغي
�أن يكون الأفراد ملمني بها كما �أ�شار ) (Banaszak, 1992وهي مو�ضوعات :الندرة،
واملكا�سب املالية ،والفائدة ،واملناف�سة ،ودور احلكومات ،والت�ضخم.
وهذا ميكن �أن يكون مرده �إىل �أن املقررات التي يدر�سها الطالب ال تعالج هذه املو�ضوعات،
�أو رمبا يتم تناولها ب�شكل عام دون طرح مواقف عملية ،ورمبا تعزا كذلك �إىل �ضعف دافعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

1989; Heath 1989; Soper & Walstad, 1987; Walstad & Soper, 1989; Tay,
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الطالب يف تعرف كيفية التعامل مع اجلوانب االقت�صادية ،كاملكا�سب ،والفائدة وغريها وهذا
قد ميكن تربيره ب�أنهم مل يدخلوا املجال اال�ستثماري لأنهم طالب ولي�ست لديهم الأموال التي
ي�ستثمرونها ولكن كان البد �أن و�أن يكونوا قد در�سوا تلك املو�ضوعات مبا متكنهم من تكوين
قاعدة معرفية متكنهم فيما بعد يف الدخول يف ن�شاطات اقت�صادية ،ونتائج هذا البحث تدعم
ما تو�صلت له نتائج درا�سات كل من)(Cheng, 1999; Cheng & Townsend, 2000
التي �أظهرت احلاجة �إىل الإ�صالح الرتبوي يف جمال االقت�صاد ،وتنمية الوعي االقت�صادي
بعد الأزمة التي ع�صفت بدول �رشق �آ�سيا يف العام  1997من �أجل �إعداد �أجيال قادرة على
اال�ستثمار االقت�صادي بفاعلية .وهذا ما طرحه تقرير)(Education Commission, 2000
من ت�سا�ؤالت حول مدى مالءمة الرتبية احلالية يف ظل النمو االقت�صادي يف الألفية اجلديدة،
وبالتايل على الرتبية �أن تغري نف�سها لإعداد �أجيال لديها وعي اقت�صادي.
ويف املكون الوجداين �،أ�شارت نتائج البحث �إىل امتالك الطالب الجتاهات �إيجابية
عالية نحو املو�ضوعات االقت�صادية ،على عك�س معلوماتهم االقت�صادية ،فهم مييلون
ملتابعة التطورات االقت�صادية يف ال�سلطنة ،والأخبار االقت�صادية ،ولديهم اجتاه �إيجابي نحو
اال�ستثمارات العاملية ،ورغبة كبرية يف الدخول يف هذه اال�ستثمارات ،والتعرف �إىل كيفية
احل�صول على الفر�ص اال�ستثمارية ،كما �أنهم ميتلكون اجتاهات �إيجابية عالية نحو االدخار،
وتوظيف الدخل ب�شكل جيد ،واال�ستفادة اجليدة من نقودهم عند الإنفاق ،ويعتقدون
ب�شكل كبري يف �رضورة �أن توفر احلكومة فر�ص العمل املنا�سبة للأفراد ،و�أن التخ�ص�صات التي
يختارها الطالب البد �أن تخ�ضع لفر�ص العمل فيها ،كما يعتقدون ب�أن التنمية االقت�صادية
البد �أن تتما�شى مع االعتبارات البيئية .وهذه النتائج تبني �أن اجتاهات الطالب االقت�صادية رمبا
ت�شكلت بدرجة كبرية من معاي�شة الطالب للتحوالت االقت�صادية خالل ال�سنتني املا�ضيتني
املتمثل يف اال�ستثمارات ،وبخا�صة العقاري ،وارتفاع �أ�سعار النفط ،وال�سلع ،والت�ضخم ،وما
رافق تلك التحوالت من تغطية �إعالمية وا�سعة ،عك�ست رف�ض �رشائح وا�سعة من املجتمعات
املختلفة يف العامل ملا نتج عن تلك التحوالت ،وكذلك رمبا ملعاي�شة الطالب �أنف�سهم لنتائج
هذه التحوالت وما �شكلته من عقبات لهم ممثلة يف ارتفاع �أ�سعار الإيجارات وتكاليف
املعي�شة.
و�أظهرت نتائج البحث كذلك وجود اختالفات يف م�ستوى الوعي االقت�صادي تعزا
وعيا
ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وهذا يتفق مع نتائج درا�سات �أ�شارت �إىل �أن الذكور �أكرث ً
يف املجال االقت�صادي من الإناث (Watts & Lynch, 1989; Gohmann & Spector,
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) 1994; Bousiou, 2006وقد يعزا تفوق الذكور على الإناث رمبا �إىل النظرة االجتماعية
للذكور ،وقلة ت�شجيع الإناث لدرا�سة التخ�ص�صات العلمية ،واالقت�صادية ،و عامل الن�ضج
عند الذكور ،واالختالفات اجل�سدية مثل املخ الأمين والأي�رس الذي ي�ؤثر يف �أداء الطالب،
وكذلك رمبا لأن طبيعة املجتمع ال�رشقي يعد الرجل امل�سئول الأول عن الأمور االقت�صادية،
و�أكرث امل�ستثمرين من الرجال ،بالإ�ضافة رمبا �إىل طبيعة و�ضع الطالب الذكور يف جامعة
ال�سلطان قابو�س مقارنة بالإناث ،فالطالب م�ضطرون لال�ستئجار لتوفري ال�سكن ،و�رشاء
امل�أكوالت وامل�رشوبات ب�أنف�سهم ،وكافة م�ستلزمات املعي�شة لأن اجلامعة توفر لهم راتبا ً�شهريا
لكل طالب ،بينما الإناث يتوفر لهن �سكن جماين م�ؤثث ،وبغرفة لكل طالبة فيها اخلدمات
كافة ،وتوفر لهن وجبات غذائية متكاملة جمانًا ،وتدفع عنهم فواتري املياه ،والكهرباء كافة،
على عك�س الذكور.
كما تو�صل البحث �إىل �أن م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى الطالب يت�أثر مبتغري التخ�ص�ص،
وعيا من الطالب الذين
وامل�ستوى التعليمي ،فالطالب الذين يدر�سون جغرافيا – تاريخ �أكرث ً
يدر�سون تاريخ -جغرافيا ،ورمبا يعزا ذلك لطبيعة املقررات الدرا�سية ،كما �أن م�ستوى الوعي
لدى طلبة البكالوريو�س �أعلى من طلبة املاج�ستري ،وقد يكون مرد ذلك �أن ت�أثري املقررات
الدرا�سية ما زال �أكرب لدى طلبة البكالوريو�س لأنهم در�سوه خالل ال�سنتني الأخريتني مقارنة
بطلبة املاج�ستري الذين در�سوا هذه املقررات قبل عدة �سنوات.

ا�ستنتاجات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج االدرا�سة ي�ستنتج الباحثان ما ي�أتي:
 �ضعف م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى طلبة الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعةال�سلطان قابو�س.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي. يفتقر الطالب للمعلومات االقت�صادية يف بع�ض املجاالت بدرجة كبرية جداً ت�ستدعيتدخ ً
ال من قبل القائمني على برنامج الدرا�سات االجتماعية ملعاجلة هذا ال�ضعف.

التو�صيات

بناء على نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
 تنمية معلومات الطالب االقت�صادية يف جماالت اال�ستثمار ،والتعامالت البنكية ،والتعاملمع املوارد اخلام ،ونظام ال�سوق.
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املقرتحات

يف �ضوء البحث احلايل يقرتح الباحثان ما ي�أتي:
 �إجراء درا�سة حول م�ستوى الوعي االقت�صادي لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف�سلطنة عمان.
 �إجراء درا�سة حتليلية ملدى ت�ضمن املعلومات االقت�صادية �ضمن حماور املوارد االقت�صادية،نظام ال�سوق ،واال�ستثمار ،والتكتالت االقت�صادية.
 �إجراء درا�سة حتليلية لتو�صيف مقررات البكالوريو�س بربنامج الدرا�سات االجتماعية ذاتال�صلة باملو�ضوعات االقت�صادية.
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 تعزيز اجتاهات الطالب نحو االهتمام باجلوانب اال�ستثمارية. تعزيز اجتاهات الطالب نحو اال�ستفادة الق�صوى من املعلومات التي تتيحها الو�سائلاملختلفة لتنمية معلوماتهم.
 تطوير املقررات الدرا�سية ذات ال�صلة باملو�ضوعات االقت�صادية يف برنامج الدرا�ساتاالجتماعية بكلية الرتبية من خالل تناول مو�ضوعات املوارد االقت�صادية ،واال�ستثمار ،ونظام
ال�سوق ،والتكتالت االقت�صادية.
 العمل على تنمية معلومات ومهارات الطالب لال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية يفال�سلطنة.
 العمل على تنمية معلومات حول كيفية اال�ستفادة من نقودهم ب�شكل �أف�ضل والتعامل معالتقلبات االقت�صادية ،وم�شكلة الت�ضخم.
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