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مملكة البحرين

رقم الت�صـريح بالن�صـر من قبل

وزارة الإعالم

MEC 284

ثمن العدد

البــحــــــرين دينـــــار

الكــويت دينــار وربع

عــمــــــان 1.5 ريــــااًل

الـيـمـــن 500 ريــاالت

اجلــزائــر 250 دينـار

لــيــبــيـــا 2 ديــنـــــار

�ســــوريـــا 100 ليــرة

الأردن دينـــار ون�صف

ال�سعــوديـة 15 ريــااًل

االإمــــارات 15 درهـمــًا

قـطـــــــر 15 درهـمــــــًا

تـــــونـــــ�س دينــاريـن

املغـــــرب 30 درهمــــًا

م�صـــر 10 جـنـيهـــات

لـبـنــــان 6000 ليـــرة

ال�ســـودان 700 جنيـه

التـــوزيـــع :

موؤ�ص�صة الأيام لل�صحافة والن�صـر والتوزيع

هاتف: 17617733، فاك�س : 17617744 (973+) - مملكة البحــرين

alayam@batelco.com.bh : الربيد الإلكرتوين  
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الهيئة اال�شت�شارية

  رئي�س الهيئة اال�شت�شارية

اأ. د. مـنـى �صـالـح الأنـ�صـاري

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية/ جامعة البحرين

اأع�شاء الهيئة اال�شت�شارية

اأ. د. داود عبــداملــلك احلــــدابي

جامعة �سنعاء

اأ. د. �صــام عبـــدالكـــريـــم عمــــار

جامعة دم�صق

اأ. د. �صــالــــح عبــــداهلل جـــــا�صــــم

جامعة الكويت

اأ. د. عـامـر بـن عـبداهلل ال�صهـــراين

جامعة امللك خالد

اأ. د. عبـــــــداهلل خـــ�صــــــــر مــــدين

جامعة اخلرطوم

اأ. د. عبـــــــدال�صـــــــالم الــــــــوزاين

جامعة حممد اخلام�س

اأ. د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال

جامعة قطر

اأ. د. عبــداللطيـف حيدر احلكيمي

جامعة �سنعاء

اأ. د. عــــــــــدنــــــــــــان الأمـــيــــــــن

اجلامعة اللبنانية

اأ. د. حمـمــد �صعـيــد ال�صبـاريني

جامعة الريموك

اأ. د. ممــدوح عبــداملنعـم الكناين

جامعة املن�صورة

اأ. د. هــــدى حــــ�صــن اخلــــاجـــــــة

جامعة البحرين

Prof. Gary M. Ingersoll
United Arab Emirates University

Prof. Rozhan M. Idrus
Universiti Sains Malaysia

هيئة التحـرير

رئي�س التحرير

اأ. د. مـنـى �صـالـح الأنـ�صـاري

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية/ جامعة البحرين

مدير التحرير

اأ. اأ�صــامــة اإبـراهيــم الــ�صـيــخ

اأع�شاء هيئة التحرير

اأ. د. خـلــيــــل اإبــراهـيــــم �صـبـــــــــر

اأ. د. مـعـيـــن حـلـمــي اجلــمــــــــــالن

د. جـيـهـــــان بـورا�صـــد العمــــــران

د. را�صـــــد حمــــــــاد الـــدو�صــــــري

املدقق اللغوي

د. الـ�صيد عـي�صـى جــواد الــوداعـي

االإخراج والتنفيذ الفني

فــاطــمـــة الــ�صـيد بـاقـــر مـــحــمــد

�شكرتارية التحرير

نــــــــــوال عــــبـــدعـــــلــــي مـــحــمــد

 لــيــلــى �صـــيـــد جـــعــفــر مـــحــمــد

087604-2011
�ص. ب: 32038، ال�صخري - مملكة البحرين

تلفون:  17438806 (973+)

فاك�س:  17449632 (973+)

الطبـــاعـــــة

مطبعة جامعة البحرين
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

قواعد الن�رش باملجلة

املتعارف  العلمي وخطواته  البحث  تلتزم مبنهجية  التي  الأ�صيلة  العلمية  البحوث  املجلة  تن�رش   )1(

اأو  عليها عامليا يف جمايل الرتبية وعلم النف�س، وتكون البحوث مكتوبة باإحدى اللغتني العربية 

الإجنليزية، ومل ي�صبق ن�رشها من قبل، باإقرار خطي من �صاحب/اأ�صحاب البحث. ويف حال قبول 

البحث للن�رش باملجلة يجب األ تن�رش املادة يف اأية دورية اأخرى دون اإذن كتابي من رئي�س التحرير.

املوؤمترات  حول  العلمية  واملتابعات  والتقارير  الكتب  ومراجعات  والقراءات  الرتجمات،  املجلة  تن�رش   )2(

والندوات والأن�صطة الأكادميية املت�صلة بحقول اخت�صا�صها.

)3( ترحب املجلة بن�رش التعقيبات والتعليقات املو�صوعية على اأبحاث �صبق ن�رشها باملجلة �رشيطة اأن 

يتم حتكيم التعليقات املقدمة للن�رش من قبل اثنني من املحكمني احدهما موؤلف البحث الأ�صلي  

مو�صوع التعليق.  ويف حالة اإجازة التعليق للن�رش باملجلة يتم دعوة موؤلف البحث الأ�صلي للرد 

على التعليق اإذا رغب يف ذلك.

)4( اأن يكون البحث م�صوغا باإحدى الطريقتني الآتيتني:

اأولً: البحوث امليدانية: يورد الباحث مقدمة يبني فيها طبيعة البحث ومربراته، ومدى احلاجة اإليه،  

ثم يحدد م�صكلة البحث، واأهمية البحث، واأهداف البحث واأ�صئلته اأو فر�صياته، كما يجب حتديد 

حدود البحث، وم�صطلحاته. ثم يعر�س طريقة البحث واإجراءاته،  وكيفية حتليل بياناته، ثم يعر�س 

نتائج البحث ومناق�صتها والتو�صيات املنبثقة عنها،  واأخريا يثبت قائمة املراجع.

ثانياً: البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة ميهد فيها مل�صكلة البحث، مبينا اأهميته 

وقيمته يف الإ�صافة اإىل العلوم واملعارف واإغنائها باجلديد، ثم يق�صم العر�س بعد ذلك اإىل اأق�صام 

اإطار  بينها، بحيث يعر�س يف كل منها فكرة م�صتقلة �صمن  على درجة من ال�صتقالل فيما 

املو�صوع الكلي ترتبط مبا �صبقها ومتهد ملا يليها، ثم يختم املو�صوع بخال�صة �صاملة له، واأخريا 

يثبت قائمة املراجع.

الأمـريكــيــــــة     النف�س  عـلـم  جمعــية  لنـظام  وفقـاً  وامل�صـادر  املراجـع  توثيـق  يـتـم  اأن   )5(

اأم  اإجنليزية  اأكانت  �صواء  اخلام�صة  بطبعته   (APA(  American Psychological Association

عربية.

مثال لتوثيق بحث من�صور يف دورية:

اخلليلي، خليل يو�صف وبلة، فكتور يعقوب )1990(. اأولويات البحث الرتبوي يف الأردن. اأبحاث الريموك: 

�سل�سلة العلوم االإن�سانية واالجتماعية، 6)3(، 19–34.

مثال لتوثيق كتاب:

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

للطباعة والن�رش.

)6( تخ�صع كافة البحوث املر�صلة اإىل املجلة اإىل فح�س اأويل من قبل هيئة التحرير لتقرير اأهليتها 

للتحكيم، ويحق لها اأن تعتذر عن قبول البحث دون اإبداء الأ�صباب.

)7( تخ�صع كافة البحوث املن�صورة للتحكيم العلمي قبل ن�رشها يف املجلة.

)8( ل يعاد البحث الذي مل تتم املوافقة على ن�رشه اإىل الباحث.

)9( مينح �صاحب البحث املن�صور ن�صخة واحدة من املجلة وت�صعة ع�رش م�صتلة من بحثه.
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4åëÑdG º«∏°ùJ óYGƒb
(1( ¥Qh ≈∏Y áYƒÑ£e åëÑdG øe ï°ùf çÓK åMÉÑdG Ωó≤j(A4(∂dP ‘ ÉÃ{ ÚàaÉ°ùÃh ,óMGh ¬Lh ≈∏Y

2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh ,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG) »°TGƒ◊G≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S

.áëØ°üdG »ÑfÉL ≈∏Yh πØ°SCGh

(2(ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH kÉ≤aôe kÉHÉ£N åMÉÑdG Ωó≤j

.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤EG ¬°ùØf âbƒdG ‘ iôNCG á¡÷  ô°ûæ∏d Ωó≤j ød ∂dòch ,iôNCG äÉ¡L ‹EG

(3(.¬fCÉ°ûH ” …òdG AGôLE’Gh åëÑdG º∏°ùJ ïjQÉàH kÉ«£N åëÑdG ÖMÉ°U º∏©j

(4(,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SGh ,åëÑdG ¿GƒæY ≈∏Y åëÑdG øe ¤hC’G áëØ°üdG …ƒà– ¿CG Öéj

á«∏ª©d á∏eÉµdG ájô°ùdG ¿Éª°†dh .(óLh ¿EG) ÊhÎµdE’G ójÈdG hCG ,¢ùcÉØdG ºbQh ,∞JÉ¡dG ºbQh ¿Gƒæ©dGh

.º¡àjƒg øY ∞°ûµJ äGQÉ°TEG ájCG hCG ,åëÑdG Ö∏°U ‘ ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG º°SG ôcP ΩóY Öéj .º«µëàdG

ôjƒ£J ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ºgÒZ hCG ,ÚªµÙG ¤EG É¡¡«LƒJ ‘ åMÉÑdG ÖZôj ôµ°T äGQÉÑY ájCG ôcP øµÁh

.á∏≤à°ùe ábQh ‘ åëÑdG

(5((100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d m¢üî∏e Ëó≤J Öéj

.ÚãMÉÑdG hCG åMÉÑdG º°SG ôcP ¿hóHh åëÑdG ¿GƒæY ∂dP …ƒàëj ¿CG ≈∏Y ,á∏≤à°ùe áëØ°U ‘ πc ,áª∏c

(6(.≥MÓŸGh ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷Gh »°TGƒ◊Gh ™LGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ áëØ°U ÚKÓK ≈∏Y åëÑdG ºéM ójõj ’CG ≈YGôj

(7(øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a ,äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCG øe ÉgÒZ hCG ,áfÉÑà°SG åMÉÑdG Ωóîà°SG GPEG

.¬≤MÓe hCG åëÑdG Ö∏°U ‘ ÉgOhQh ” ób øµj ⁄ GPEG IGOC’G ∂∏J

(8( Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe áî°ùf ∫É°SQEÉH åMÉÑdG ó¡©àjIBMáHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H

.á∏ÛG ‘ ô°ûæ∏d åëÑdG ∫ƒÑbh

: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG áaÉc ¬LƒJ
   ôjôëàdG ôjóe¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O

: »JB’G ¿Gƒæ©dG ≈∏Y

á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›

øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c

32038 : Ü .¢U Òî°üdG

øjôëÑdG áµ∏‡

973) 17437147 :  ∞JÉg+(
973) 17449089 : ¢ùcÉa+(

. : »fhôàµdE’G ójôÑdG jeps@edu.uob.bh
:ÊhÎµdE’G Éæ©bƒe GhQhR á∏ÛG ≈∏Y ´ÓWEÓd

http://www.jeps.uob.edu.bh

 á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
á∏ÛG ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏ÛG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ™«ªL È©J

قواعد ت�صليم البحث

توجه كافة �ملر��سالت �ملتعلقة بالبحوث �إىل:

مدير التحرير

على العنوان االتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

كلية الرتبية - جامعة البحرين

ال�صخري  �ص. ب: 32038

مملكة البحرين

هاتف: 17437147 )973+(

فاك�س: 17449089 )973+(

jeps@edu.uob.bh :الربيد الإلكرتوين

يقدم الباحث ثالث ن�صخ من البحث مطبوعة على ورق )A4( على وجه واحد،  ومب�صافتني »مبا يف   )1(

ذلك احلوا�صي )الهوام�س(. واملراجع، واملقتطفات، واجلداول، واملالحق«،  وبحوا�ٍس وا�صعة )2.5 �صم اأو 

اأكرث( اأعلى واأ�صفل وعلى جانبي ال�صفحة. ميكن للمجلة اأن تقبل البحوث عن طريق بريد املجلة 

.jeps@edu.uob.bh اللكرتوين للمجلة

يقدم الباحث خطابا يفيد اأن البحث مل ي�صبق ن�رشه، ومل يقدم للن�رش جلهات اأخرى، وكذلك لن   )2(

يقدم للن�رش يف جهة اأخرى يف الوقت نف�صه حلني انتهاء اإجراءات التحكيم. 

يعلم �صاحب البحث خطياً بتاريخ ت�صلم البحث والإجراء الذي مت عليه.  )3(

يجب اأن حتتوي ال�صفحة الأوىل من البحث على عنوان البحث، وا�صم الباحث، اأو الباحثني، وجهة   )4(

اأو الربيد الإلكرتوين )اإن وجد(،  ول�صمان ال�رشية  العمل، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم الفاك�س، 

اأو اأية  الكاملة لعملية التحكيم،  يجب عدم ذكر ا�صم الباحث، اأو الباحثني يف �صلب البحث، 

اإ�صارات تك�صف عن هويتهم، وميكن ذكر اأية عبارات �صكر يرغب الباحث توجيهها اإىل املحكمني، 

اأو غريهم ممن �صاهموا يف تطوير البحث يف ورقة م�صتقلة.

يجب تقدمي ملخ�س للبحث باللغة العربية بحد اأق�صى )175( كلمة، واآخر باللغة الإجنليزية يف   )5(

حدود )200( كلمة، كل ملخ�س يف �صفحة م�صتقلة، على اأن يحتوي على عنوان البحث وبدون 

ذكر اأ�صماء، اأو بيانات الباحثني.  

يراعي األ يزيد حجم البحث على ثالثني �صفحة مبا يف ذلك املراجع واحلوا�صي واجلداول والأ�صكال   )6(

واملالحق. 

اإذا ا�صتخدم الباحث ا�صتبانة، اأو غريها من اأدوات جمع البيانات، فعلى الباحث اأن يقدم ن�صخة   )7(

كاملة من تلك الأداة اإذا مل يكن قد مت ورودها يف �صلب البحث اأو مالحقه.

يتعهد الباحث اإر�صال ن�صخة من البحث على قر�س حا�صوب بعد اإجراء جميع التعديالت املطلوبة   )8(

وقبول البحث للن�رش يف املجلة.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ق�صيمة ال�صرتاك يف املجلة

مجلة علمية متخصصة محكمة فصلية تعني
بنشر األبحاث والدراسات التربوية والنفسية

تصدر عن كلية التربية - جامعة البحرين

تكون االشتراكات السنوية على النحو اآلتي:

* األفراد:                          سنة                        سنتان                      ثالث سنوات
دول مجلس التعاون                        6 د.ب                               12د.ب                                18 د.ب
الدول العربية                                 6 د.ب                               12 د.ب                               18 د.ب

ً أمريكياً ً أمريكياً                 70 دوالرا ً أمريكياً              50 دوالرا البالد األخرى                                  30 دوالرا

:                    سنة                       سنتان                      ثالث سنوات * املؤسسات 
دول مجلس التعاون                       10 د.ب                            20 د.ب                               30 د.ب

ً أمريكياً ً أمريكياً                120 دوالرا ً أمريكياً              80 دوالرا   البالد األخرى                                 40 دوالرا
البريدي النقل  إليها أجرة  * يضاف 

االسـم: ..................................................... املهنة: .............................................

العنوان: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................

الهاتـف: ................................................... الفاكس: ...........................................

البريد اإللكتروني: ................................................................................................

ً من         /         /   االشتراك املطلوب في سنة:          سنة             سنتان              ثالث سنوات     ابتداءا

ً                           مبـبلـغ/ مرفق:            شيك                  نقدا

يكتب الشيك باسم (جامعة البحرين) بالدينار البحريني مسحوباً على أحد البنوك التجارية في مملكة البحرين
ويرسل مع قسيمة االشتراك إلى العنوان اآلتي: 

 32038 :Ü .¢U - Òî°üdG - á«HÎdG á«∏c - øjôëÑdG á©eÉL - øjôëÑdG áµ∏‡

 (+973)17449089 :¢ùcÉa -(+973)17437147 :∞JÉg

 jeps@edu.uob.bh :ÊhÎµdE’G ójÈdG 

http://www.uob.edu.bh :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG 
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قـواعـد  يف  وم�صنفة  مفهـر�صـة   JEPS والنف�سيـة  الرتبـويـة  العلـوم  جمـلة 

البيانات العاملية والفهار�س العلمية الدولية الآتية:

.)Ulrichs( الـ  الدولية  البيانات  • قاعدة 
.)Edna( الـ  الأ�سرتالية  الرتبوية  البيانات  • قاعدة 

)رامن(. امل�رصية  النف�سيني  الأخ�سائيني  رابطة  بيانات  • قاعدة 
والإن�سانية. الجتماعية  للعلوم  املغاربي  • الفهر�س 

.)EduSearch( ال�سعودية  املنظومة  لدار  الرتبوية  املعلومات  • قاعدة 
.)DOAJ( الإطالع  املفتوحة  العلمية  املجالت  بيانات  • قاعدة 

فهر�صة املجلة

لالإطالع على �ملجلة زورو� موقعنا �لإلكرتوين:

http://www.uob.edu.bh
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املحتويات

املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

درا�ضة حتليلية لر�ضومات اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين وعالقتها بالنمو اللغوي 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 
ومهارات اال�ضتعداد للكتابة

د. �شيخة اجلنيد

11

39

*

فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني والتوافق النف�ضي *

لدى عينة من طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

65تقومي م�ضتوى اأداء التعبري ال�ضفوي عند طلبة املرحلة االأ�ضا�ضية يف االأردن ˙˙˙˙˙˙ *

87 عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

115

مركز ال�ضبط وعالقته بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم 

الرتبوية يف جامعة اآل البيت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. جمال �أبوزيتون

د. �صالح عبابنة

د. ح�صني عبد �لبا�صط

د. �صعود �لكثريي

د. نز�ر عبد �حلفيظ

*

*

193

223

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

مدى ت�ضور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�س لفاعلية اأدائهم التعليمي  وفق 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (Tses( مقيا�س الفاعلية

*

*

اأثر ا�ضتخدام برنامج تعليمي وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يف حت�ضيل مادة 

اللغة العربّية لدى طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف االأردن ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  قائم  مقرتح  تدريبي  برنامج  فاعلية 

كلية  طالب  لدى  للتعليم  القومية  املعايري  بع�س  حتقيق  يف   (Lesson Study(

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  
الرتبية

د. حممد �حلو�مدة، د. ر�تب عا�صور

145

167

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

�أ.د. منى �لأن�صاري

د. عبد�لفتاح �خلو�جة

9

*

*

د. حممد �ل�صويركي
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املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

255

285

املتعاطني  لدى  والعدوانية  واالكتئاب  بالع�ضابية  وعالقتها  االجتماعية  امل�ضاندة 

والطلبة يف دولة الكويت ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

يف  الرتبية  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى 

جامعة ال�ضلطان قابو�س ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

�أ. د. عويد �مل�صعان

د. �أحمد �لربعاين، د. حممد �ملخاليف

*

*
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

افتتاحية العدد

عمرها  من  ع�رشة  الثانية  ال�ضنة  اأكملت  قد  العزيزة  جملتنا  �ضتكون  العدد  هذا  �ضدور  مع 

املثمر اآملني اأن ي�ضتمر عطاوؤها املتميز اأعوامًا عديدة، يتحقق من خاللها الهدف املن�ضود من 

املتميزة،  العلمية  البحوث  املرجعية من خالل  العلمي بحاجاته  اإن�ضائها، وهو رفد املجتمع 

التي تن�رشها هذه املجلة.

 وخالل ال�ضنوات التي مرت من عمر جملتنا تتابعت علينا املالحظات التي تزودنا بالتغذية 

الراجعة عن اأدائنا، واأكرث هذه املالحظات كانت اإيجابية، وتبارك لنا خطواتنا، يف حني كان 

بع�ضها االآخر يحمل من التو�ضيات ما يعك�س حر�س القراء، ون�ضحهم لتقدمي االأف�ضل، كل 

ذلك ي�ضعنا اأمام حتديات اأكرب؛ لن�ضعد قارئينا ومتابعينا، ونطمئنهم باأن جملتهم ت�ضعى لتكون 

يف املقدمة دائمًا. 

مرجعًا  البحرين  ت�ضدرها جامعة  التي  والنف�ضية  الرتبوية  العلوم  ت�ضكل جملة  الواقع،  ويف 

تربويًا علميًا للباحثني يف �ضتى املجاالت، �ضواء الرتبوية منها، اأو املجاالت العلمية االأخرى، 

االأمر الذي يعك�س ال�ضمعة الطيبة واملكانة الرفيعة التي و�ضلت اإليها هذه املجلة. وهذه الثقة 

التحرير  هيئة  اأع�ضاء  من  املخل�س  االهتمام  لوال  تاأتي  اأن  ميكن  ال  واملتابعني  الباحثني  لدى 

الدعم  وكذلك   ، لن�رشها  البحوث  من  االأف�ضل  اختيار  على  دائمًا  حتر�س  التي  باملجلة، 

الالمتناهي من اإدارة جامعة البحرين وعلى راأ�ضها �ضعادة رئي�س اجلامعة، واجلهات االإدارية، 

واالأكادميية املعنية يف اجلامعة بتقدمي كافة الت�ضهيالت املمهدة الإ�ضدار اأعداد املجلة.

املجالني  يف  املختلفة  الدرا�ضات  جتد  املجلة  من  العدد  هذا  اإطاللة  يف  الباحث،  عزيزي 

فاعلية  يف  تبحث  درا�ضة  ثم  االأطفال،  لر�ضومات  حتليلية  درا�ضة  اأولها  والنف�ضي،  الرتبوي، 

النف�ضي، واأخرى  املهني والتوافق  الن�ضج  برنامج توجيه جمعي ومهني يف حت�ضني م�ضتوى 

ا�ضتخدام معلمي  ال�ضفوي، ودرا�ضة تبحث يف عوائق  التعبري  اأداء  تبحث يف تقومي م�ضتوى 

بالذكاء  وعالقته  ال�ضبط  بـمركز  تهتم  درا�ضة  ذلك  ويلي  االإنرتنت.  ل�ضبكة  الفنية  الرتبية 

االنفعايل، تليها درا�ضة تناولت تقديرات مديري املدار�س ملدار�ضهم بو�ضفها منظمات متعلمة، 

واأخرى عن مدى ت�ضور معلمي املرحلة الثانوية لفاعلية اأدائهم التعليمي، ثم درا�ضة تبحث اأثر 

ا�ضتخدام برنامج تعليمي وفق برنامج )Intel) يف فاعلية برنامج تدريبي مقرتح. ويت�ضمن 

العدد كذلك درا�ضة عن فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية درا�ضة 
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�أ. د. منى �لأن�ساري �فتتاحية �لعدد

هذا وباهلل التوفيق،،،

اأ.د. منى �سالح الأن�ساري

رئي�س هيئة التحرير

القائم باأعمال عميد كلية الرتبية

الدر�س. ودرا�ضة اأخرى تهتم بامل�ضاندة االجتماعية وعالقتها بالع�ضابية واالكتئاب والعدوانية 

لدى املتعاطني والطلبة، اأما الدرا�ضة االأخرية فتبحث يف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى طلبة 

الدرا�ضات االجتماعية.

ويف اخلتام ما ي�ضعنا اإال اأن نقدم من ال�ضكر اأجزله لكل من �ضاهم يف اإخراج هذا العدد من 

املجلة متمنني للقارئ العزيز كل التوفيق.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة 

�لبحرين وعالقتها بالنمو �للغوي ومهار�ت

�ل�ستعد�د للكتابة 

د. �سيخة �أحمد �جلنيد

ق�سم علم النف�س

كلية االآداب - جامعة البحرين
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د. �سيخة �جلنيد

در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

وعالقتها بالنمو �للغوي ومهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة 

* تاريخ ت�سلم البحث: 2010/5/3م                              * تاريخ قبوله للن�رش: 2011/5/18م

در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

د. �سيخة �أحمد �جلنيد

ق�سم علم النف�س

كلية االآداب - جامعة البحرين

�مللخ�ص

ما  )خطوط  للكتابة  اال�ستعداد  مهارات  اأهم  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�سة مبملكة البحرين، وكذلك داللة الفروق بني اجلن�سني يف 

الر�سم.  اللغوي يف و�سف  التعبري  وم�ستويات  الر�سم  للكتابة ومهارات  اال�ستعداد  مهارات 

كذلك داللة العالقة االرتباطية بني ر�سوم االأطفال وخطوط ما قبل الكتابة، والفروق بني 

م�ستويات التعبري اللغوي يف و�سف الر�سم وخطوط ما قبل الكتابة. والتحقق من اإمكانية 

التنبوؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ستعداد للكتابة. وقد اأجريت الدرا�سة على )30( طفاًل )15 

ذكراً، 15 اأنثى( مت اختيارهم من رو�سة الهادي مبملكة البحرين.  وقد مت اال�ستعانة يف هذه 

اأدوات، هي: قائمة مهارات اال�ستعداد للكتابة، واأداة قيا�س مرحلة الر�سم،  الدرا�سة بثالث 

ومقيا�س م�ستويات التعبري اللغوي يف و�سف الر�سم.

امل�ستوى  عند  كانت  الكلية  العينة  اأفراد  لدى  الكتابة  مهارات  اأّن  اإىل  النتائج  واأ�سفرت 

واالإناث  الذكور  لدى  الكتابة  مهارات  واأّن  املتقاطعة.  اخلطوط  مهارة  عدا  فيما  املتوقع، 

كانت عند امل�ستوى املتوقع فيما عدا مهارات: اخلطوط املقو�سة، واملتقاطعة، واملتعرجة 

واملائلة عند االإناث. كما ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا )α= 0.05( بني اجلن�سني من اأطفال 

الرو�سة مبملكة البحرين يف اأي من مهارات اال�ستعداد للكتابة. اأو الر�سم. كما اأ�سفر وجود 

عالقة ارتباطية طردية دالة اإح�سائيًا )α= 0.05( بني مهارات اال�ستعداد للكتابة ومهارات 

الر�سم، وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�سف الر�سم. كما وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة 

اإح�سائيًا )α= 0.01( بني مهارات الر�سم وم�ستويات التعبري اللغوي يف و�سف الر�سم. 

و�سف  اللغوي يف  والتعبري  الكتابة،  مهارات  على  الر�سم  تنبوؤية ملهارات  قيمة  هناك  اأّن 

الر�سم. 

�لكلمات �ملفتاحية: النمو اللغوي، مهارات اال�ستعداد للكتابة، ر�سوم االأطفال، التعبري اللغوي يف 

و�سف الر�سم.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Pre-school Children Drawings and their Relation with
Linguistic Development and Writing aptitudes Skills 

in Bahrain: An Analytical Study

Abstract

This study aimed at investigating the: (a( writing aptitudes among pre-
school children, by gender differences and levels of verbal description in writ-
ing and drawing, (b( relationship between children drawing and pre-writing 
signs, and between verbally describing and pre-writing typescripts of pre-
school 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 dif-
ferent 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 signif-
icant 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 chil-
dren drawing skills can be used to convey information about their writing.  

Key words: linguistic development, writing aptitude skills, children drawings, verbal 
description of drawings.   

Dr. Sheikha A. Al-Junaid
Psychology Department
University of Bahrain 
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د. �سيخة �جلنيد

در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

وعالقتها بالنمو �للغوي ومهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة 

در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

د. �سيخة �أحمد �جلنيد

ق�سم علم النف�س

كلية االآداب - جامعة البحرين

�ملقدمة

تعّد الكتابة يف حياة االإن�ضان عماًل غري عادي، بل هي ابتكار حقق له كثرياً من اإن�ضانيته، 

فهي و�ضيلة من و�ضائل االت�ضال التي عن طريقها ي�ضتطيع الفرد اأن ي�ضجل ما يود ت�ضجيله من 

الوقائع واحلوادث ونقله لالآخرين )ملحم، 2002(.

متثل الكتابة ال�ضيغة الثالثة للنظام اللغوي القائم على تكامل اللغة ال�ضفهية واللغة املكتوبة 

التعقيد، فهي متثل مهارة  ات�ضالية على درجة عالية من  والقراءة، واللغة املكتوبة هي �ضيغة 

اأنها  اأهمية للتعبري عن الذات من ناحية اأخرى، كما  اأكرث  تعليمية مهمة من ناحية، وو�ضيلة 

تتكامل مع القدرات الب�رشية واحلركية واالإدراكية، وترتبط مهارة الكتابة على نحو موجب مع 

مهارة القراءة. ومن خالل الكتابة ميكن اإحداث تكامل لكل اأمناط التعلم واخلربات ال�ضابقة، 

اإذ تعتمد الكفاءة والفاعلية يف الكتابة على مهارات اللغة ال�ضفهية اإىل جانب املهارات اللغوية 

االأخرى )الزيات، 1998(. 

وترتبط عملية الكتابة باكتمال الن�ضج الع�ضبي الأنامل الطفل وع�ضالتها الدقيقة من اأجل 

التحكم يف االإم�ضاك بالقلم، وهذا الن�ضج الع�ضبي يختلف من طفٍل اإىل اآخر. لذلك حتتاج 

عملية الكتابة قدرًة على ر�ضم االأ�ضكال وتتطلب تدريبًا حركيًا لتعميق مفهوم ال�ضكل وحتّكًما 

يف االأع�ضاب وتنا�ضقًا ب�رشيًا يدويًا ودقة يف حركة كل من الذراع واالأ�ضابع. ويعرب ال�ضخ�س 

ويقف  الكتابة،  خالل  من  اأو  امللفوظة  الكلمات  بوا�ضطة  وم�ضاعره  احتياجاته  عن  الرا�ضد 

اللغوية،  املخزونة يف ح�ضيلته  املفردات  قلة  ب�ضبب  احتياجاته  التعبري عن  عن  الطفل حائراً 

فيلجاأ اإىل التعبري عن �ضعوره بوا�ضطة الر�ضم. وال نق�ضد بالر�ضم هنا املحاكاة، بل ذاك الذي 

يجد به الطفل ذاته ورمبا يكون ما ير�ضمه ال ميت ب�ضلة ملا يقوله يف مفهوم ال�ضخ�س الرا�ضد، 

ولكنه يعني للطفل كل اأحا�ضي�ضه وانفعاالته.

اإن التعبري بالر�ضم رمبا ي�ضبق التعبري باللفظ والكلمة، فالطفل منذ حداثة �ضنه ومنذ اللحظة 

اأداًة يحدث بها خد�ضًا على اأي �ضطح متاح له فاإنه يخطط  اأو  االأوىل التي يتناول فيها قلمًا 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ويعرب عن ذاته بهذه اخلطوط، وهذه اخلدو�س حتى لو كانت يف بدايتها ع�ضوائية فاإنها داللة 

حوله،  من  بالعامل  نف�ضه  ي�ضل  اأن  طريقها  عن  يحاول  عنده  الب�رشية  املخاطبة  دالالت  من 

ولتلك اخلطوط م�ضبباتها ودالالتها عنده، على الرغم من اأنها تبدو لنا نحن الكبار كنوٍع من 

ال�ضخبطة الع�ضوائية )احل�ضيني، 1997(.

وترى الباحثة اأن الفن هو نوع من اخلربة التي لها خ�ضائ�س ومميزات فريدة، فالفن عند 

اأن يح�س  النامي )الطفل(،  )ديوي( يعطي معنى جمياًل للحياة وخربًة ت�ضاعد الكائن احلي 

بوجوده، ويرتفع اإىل م�ضتوى عاٍل من االإح�ضا�س باخلربة الفريدة التي مير بها.

ويوؤكد هربرت �ضبن�رش )H.spencer) )امل�ضار اإليه يف Dewey, 1934) على اأهمية الر�ضم 

– باعتباره  الر�ضم  االآن على  ال�ضائع  التعرف  “اإن  قال:  اإذ  قدراته،  وتنمية  الطفل،  تربية  يف 

عن�رشاً مهمًا يف الرتبية – هو اإحدى العالمات الكثرية لوجهات النظر العقالنية اخلا�ضة بهذه 

الثقافة العقلية التي بداأت االآن يف االنت�ضار”.

على  يح�ضل من خاللها  اإن�ضانية  اأ�ضياء  ميثله؟  اأن  اأواًلً  الطفل  يحاول  الذي  ذلك  فما هو 

الكثري من االنفعاالت، اأبقاراً وكالبًا تثري االهتمام من خالل الظواهر التي جتلبها معها، منازل 

مرئية با�ضتمرار ومثرية من خالل اأحجامها وتقابل جدرانها. ما هي العمليات التي حتقق املتعة 

الفائقة يف ذلك؟ اإنها عمليات التلوين. اإن الق�ضية لي�ضت هي اأن الطفل ينتج ر�ضومات جيدة 

وملكاته؟ وخالل  الطفل  بقدرات هذا  باالرتقاء  فعاًل  الر�ضم  يقوم  الق�ضية هي: هل  اأو ال. 

الطفولة املبكرة ال ين�ضح باإعطاء الطفل اأي درو�س موجهة يف الر�ضم، فهل يجب من اأجل 

هذا اأن مننع اأو نهمل يف توجيه هذه اجلهود لتثقيف الذات )عبد احلميد، 1989(.

لذا فاإنه من االأهمية مبكان اأن نتعامل مع كل ر�ضم من نتاج الطفل بتفهم خا�س، واإعطائه 

االأطفال،  ر�ضوم  اإىل  فننظر  الر�ضم  تعلم  بداية  نعتربها  التي  ال�ضخبطة  مرحلة  بداية  منذ  قيمة 

ون�ضتمع اإليهم بكل انتباه وفخر وهم يتحدثون عن اإجنازهم، فر�ضومات االأطفال مت�س امل�ضاعر 

واالأحا�ضي�س التي يعربون عنها بال�ضخبطة على اجلدران، واالأر�س والكتب واجل�ضم. وعلى 

الرغم من غ�ضب الرا�ضدين منهم وتوبيخهم لهم اإاّل اأن هناك دافعًا فطريًا قويًا يحرك هوؤالء 

االأطفال نحو ال�ضخبطة )الب�ضيوين، 1963(.

الرو�ضات  معلمات  من  �ضيما  وال  الر�ضوم،  لهذه  كبرياً  اإهمااًل  هناك  اأن  الباحثة  وترى 

واالأهل، فتعد من قبلهم م�ضيعة الوقت، واإهداراً له، ويرون اأنه ال بد اأن ي�ضتبدل وقت الر�ضم، 

مبا هو مفيد لالأطفال كالكتابة، واحلفظ. 

وبا�ضتقراء الدرا�ضات ال�ضابقة حول ر�ضوم االأطفال جند اأن الباحثني قد اأولوا هذا املو�ضوع 

اهتمامًا خا�ضًا، اإذ قام جربين )1980( بدرا�ضة اخل�ضائ�س النف�ضية والتطورية لر�ضوم االأطفال 
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العرب يف املرحلة العمرية ما بني )2 - 8 �ضنوات(، وركز على درا�ضة اخل�ضائ�س النف�ضية 16

الر�ضم عند  اأردنيًا، كما تناولت الدرا�ضة بالتحليل موا�ضع  والتطورية لر�ضوم )817( طفاًل 

االأطفال  اأن  الدرا�ضة  هذه  بينت  وقد  ومواده.  االأخرى  الر�ضم  اأدوات  وكذلك  االأطفال، 

على  وا�ضع  الر�ضم يف حيز  يف�ضلون  �ضهراً(   96 اإىل   60 �ضن  )بني  اأعمار حمددة  فرتات  يف 

امل�ضاحات ال�ضيقة، مثل الورق. والطفل ب�ضكل عام ير�ضم �ضكل االإن�ضان، وبع�س االأ�ضكال 

الطفل  بعمر  يرتبط  ن�ضق  ذات  اإطارية  اأمناط  واحليوانات يف  والبيوت،  كال�ضجر،  االأخرى، 

جربين )1980(. وقام الباحث بتحليل وت�ضنيف حوايل ثالثة اآالف ر�ضم الأكرث من ثمامنائة 

طفل جمعت على فرتات متباعدة ن�ضبيًا مما مكنه من حتديد مظاهر التطور يف قدراتهم على 

مرحلة  االأوىل:  االأردنيني،  االأطفال  لر�ضوم  تطورية  مراحل  ثالث  تتبع  اأمكن  ولقد  الر�ضم. 

اخلطوط الع�ضوائية )ال�ضخبطة(، ومتتد من �ضنتني اإىل اأربع �ضنوات تقريبًا، وميكن تق�ضيمها اإىل 

طورين: االأول ميثل فئة العمر بني �ضن الثانية، ونهاية �ضن الثالثة. ويف هذه الفرتة يبدو الطفل 

غري واثق من قدرته على ر�ضم �ضكل حمدد، وهو كذلك ال يعرف م�ضبقًا ماذا يريد اأن ير�ضم، 

وما يثريه للر�ضم، وكل ما يعرفه هو وجود قطعة طبا�ضري، وقلم األوان �ضمع، اأو اأي �ضيء ميكنه 

ا�ضتعماله يف ال�ضخبطة على حائط، اأو باب، اأو ورقة، اأو اأي �ضطح اآخر. والثاين من )3 اإىل 4 

�ضنوات(: يف هذه الفرتة من العمر ينتقل الطفل خطوة كبرية اإىل االأمام فيما يتعلق بخطوطه 

الع�ضوائية. فمع اأنه ال يزال يطوح بذراعه فوق ال�ضطح، اإال اأن باإمكانه اأن ي�ضغي لالإر�ضادات 

التي تعطى له، واإن كان ال ي�ضتطيع ترجمة ما يتخيله اإىل اأ�ضكال مطابقة يف الواقع. واملرحلة 

الثانية: مرحلة الت�ضكيل وتكوين املناظر: )من خم�س اإىل �ضت �ضنوات تقريبًا( حيث ي�ضل 

ال�ضكل احليواين والدائرة، واملربع واملثلث وهو يعطي  اإىل تكوين حا�ضية  الطفل من اجلنني 

اأ�ضماء، والطفل يف هذا ال�ضن يدرك اأّن ما ير�ضمه قابل للت�ضمية، وهو يحب ما ير�ضم يف هذه 

املرحلة، واملرحلة الثالثة: مرحلة الر�ضوم االإطارية: )من نهاية ال�ضاد�ضة اإىل �ضن الثامنة(: ويف 

وتتميز  ال�ضابقة.  املرحلة  ونهاية  املرحلة  هذه  بداية  يف  االأطفال  ر�ضوم  تت�ضابه  املرحلة  هذه 

املادي  التمييز  على  بقدرتها  ال�ضابقة  العمر  مراحل  عن  املرحلة  هذه  خالل  الطفل  ر�ضوم 

اإىل خ�ضائ�س منو الطفل يف هذه املرحلة،  واملعنوي ل�ضور االأ�ضياء واأ�ضكالها. ويعزى ذلك 

لذا فقد  الدقيقة.  بع�ضالته  التحكم  ن�ضبيًا، وقدرته على  العقلي  بن�ضجه  يتعلق  فيما  وخا�ضًة 

اعترب وا�ضعو املناهج هذه املرحلة االأ�ضا�س يف بدء الطفل للتعلم املدر�ضي النظامي. وتفكري 

الطفل يف هذه املرحلة يعتمد كليًا على تطور اإح�ضا�ضه بعنا�رش البيئة، حيث يكّون لها �ضور 

ذهنية يف خياله، ويبداأ بالتمييز بني اأنواع االأ�ضياء من حيث اللون وال�ضكل واحلجم، وغريها 

من العنا�رش، فاالأ�ضجار ذات األوان واأزهار وثمار واأحجام خمتلفة، واالأ�ضخا�س يختلفون يف 

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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احلجم واجلن�س وال�ضن والوظيفة، وهكذا.

والتي   .)1982( ملحم  درا�ضة  االأطفال  بر�ضوم  اهتمت  التي  االأخرى  الدرا�ضات  ومن 

هدفت اإىل التعرف اإىل الفرق بني خ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال العاديني وخ�ضائ�ضها لدى االأطفال 

التعليمية.  “اإربد”  منطقة  الدولية يف  الغوث  وكالة  مدار�س  ال�ضلوكية يف  امل�ضكالت  ذوي 

وتكونت عينة الدرا�ضة من )86( طفاًل وطفلة لكل من هاتني الفئتني، اإذ تراوحت اأعمارهم 

بني )6-12( �ضنة. وقد �ضعت هذه الدرا�ضة اإىل االإجابة عن �ضوؤالني هما: ما الفروق التي 

ميكن مالحظتها بني خ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال ذوي امل�ضكالت واالأطفال العاديني با�ضتخدام 

اختبار جودانف - هاري�س؟، وما الفروق التي ميكن مالحظتها بني خ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال 

نتائج  وبينت  احلر؟  الر�ضم  با�ضتخدام  العاديني  االأطفال  ر�ضوم  امل�ضكالت وخ�ضائ�س  ذوي 

الدرا�ضة ما يلي: 

اإىل وجود فروق ذات داللة  النتائج  اأ�ضارت  بالن�ضبة لتطبيق اختبار جودانف هاري�س  اأواًل: 

بني خ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال العاديني، وخ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال ذوي امل�ضكالت يف ر�ضوم 

طول  ويف  االإن�ضاين،  ال�ضكل  على  اإ�ضافات  وعمل  والراأ�س،  والوجه،  اجل�ضم،  تف�ضيالت 

القامة وحجم الراأ�س على الورقة، واخلطوط، والتنا�ضق يف الر�ضم.

اأن  اإىل  احلر  الر�ضم  تطبيق مو�ضوعات  نتائج  اأ�ضارت  احلر  الر�ضم  ملو�ضوعات  بالن�ضبة  ثانيًا: 

االأطفال  ر�ضوم  وخ�ضائ�س  العاديني  االأطفال  ر�ضوم  خ�ضائ�س  بني  داللة  ذات  فروقًا  هناك 

 )9-6( بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  العاديني  االأطفال  ر�ضوم  متيزت  اإذ  امل�ضكالت،  ذوي 

�ضنوات بالتكرار، وال�ضفافية، والت�ضطيح، واحلذف، واملبالغة يف ر�ضم اأجزاء اجل�ضم، واجلمع 

بني االأمكنة واالأزمنة يف حّيز واحد. يف حني متيزت ر�ضوم االأطفال عليها ذوي امل�ضكالت 

من ال�ضن نف�ضه بالتخطيط الدائري غري املنتظم، ووجود رموز اأطلق االأطفال ت�ضميات خا�ضة 

االأطفال  ر�ضوم  متيزت  كما  ومربعات.  هند�ضي حمدد، كدوائر  �ضكل  على  ور�ضموها  بهم، 

واالأ�ضود،  االأحمر  للونني  وا�ضح  ا�ضتعمال  مع  ال�ضديدة  اللونية  بالكثافة  امل�ضكالت  ذوي 

ال�ضلوك  اإىل  الدرا�ضة  هذه  نتائج  الباحث  ويعزو  الورقة.  من  االآخر  الوجه  على  وبالر�ضم 

امل�ضكل الذي يعاين منه االأطفال ذوو امل�ضكالت، واأثره ال�ضلبي يف تكيف الطفل مع حميطه، 

وقد �ضعى الباحث اإىل ت�ضخي�س اأنواع هذا ال�ضلوك امل�ضكل لدى هوؤالء االأطفال، وعن طريق 

متيز خ�ضائ�س ر�ضومهم عن خ�ضائ�س ر�ضوم االأطفال العاديني، ومعاجلة ال�ضلوك امل�ضكل عن 

الر�ضم احلر، ومراجعة  �ضاعات  اأكرث من  امل�ضكل فر�ضًا  الطفل  باإعطاء  الر�ضم. وذلك  طريق 

التغري الذي يحتمل اأن يطراأ على بع�س نواحي �ضلوكه امل�ضكل )ملحم، 1982(.

املجال  هذا  ويف  االأطفال.  ر�ضومات  يف  البيئية  ال�ضمات  اأثر  مبعرفة  الباحثون  اهتم  وقد 
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اأجرى ب�ضيوين )1983( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل ال�ضمات البيئية التي تنعك�س يف ر�ضوم 18

االأطفال القطريني. وتاألفت عينة درا�ضته من: اأطفال من اجلن�ضني من �ضن )6-8 �ضنوات(، 

الفنية،  الع�ضوائية، وكان معيار اختيارها م�ضتوى جودتها  الر�ضوم  حيث جمع )573( من 

وقد مت ا�ضطفاء )100( من الر�ضوم، وكذلك جمع ر�ضوم عددها )300( من الر�ضوم املتقنة 

)272( للبنات، )28( للبنني يف العينتني االأوىل والثانية كلتيهما، وكان الزمن من العوامل 

املتغرية حتى يعطى الفر�ضة لكل �ضن الزمن املنا�ضب للتعبري، كما األغى عامل التوجيه يف ر�ضوم 

الدرا�ضة  البني. وقام يف هذه  اأو  االأ�ضود  باللون  الورق والر�ضم  الثانية، وحدد مقيا�س  العينة 

بتحديد جمموعة من ال�ضمات بق�ضد التعرف عليها، ومدى تكرارها، وقد حددت يف اثنتي 

ع�رشة ظاهرة، وق�ضم كالًّ منها اإىل ثالثة م�ضتويات اأو اأكرث، ثم اأخذ معياًرا من كل عينة يرتبط 

مب�ضتوى الظاهرة املختربة، وا�ضتخدم لقيا�س الظاهرة يف بقية الر�ضم، كذلك اأخذ راأي ثالثة 

من املحكمني االأخ�ضائيني ومت ا�ضتنتاج اأوجه االختالف واالتفاق ومن هذه املقارنة ات�ضحت 

ال�ضمات البيئية الغالبة يف ر�ضوم االأطفال، ثم ا�ضتخرجت ال�ضمات من طبيعة العينة ومل حتدد 

�ضمات م�ضبقة. وقد ك�ضفت الدرا�ضة عن اأن هناك �ضمات بيئية وا�ضحة يف ر�ضوم االأطفال 

القطريني تعتمد على االهتمام بالتفا�ضيل، ون�ضاعة االألوان، واملو�ضوعات البيئية، وارتباطها 

بالطراز ال�رشقي يف الت�ضوير االإ�ضالمي، وظهرت كثري من اخل�ضائ�س وليدة احلياة االجتماعية 

)الربهان، 1979(. 

�ضتيفاين و�ضيلف�ضرت )Steffani & Selvester, 2009( درا�ضة على  اأجرت كل من  وقد 

عالقة  هناك  اأن  نتائجها  من  تبني  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  الرو�ضة  اأطفال  من   )20(

يف  اللغوي  التعبري  على  قدرتهم  وبني  االأطفال  لدى  الر�ضم  مهارات  بني  موجبة  ارتباطية 

و�ضف الر�ضم.

كما اأجرت كل �ضيلف�ضرت وكامربا )Silvestre & Cambra, 2009( درا�ضة للتعرف اإىل 

العالقة بني الر�ضم واللغة املنطوقة، وذلك على )100( من اأطفال الرو�ضة ترتاوح اأعمارهم 

بني )3-5 �ضنوات(، ن�ضفهم من ال�ضم، ون�ضفهم من العاديني. ا�ضتخدم فيها اختبار ر�ضم 

اأنه ال  الرجل جلودانف، ومقيا�س وك�ضلر لذكاء االأطفال، وقد تبني من نتائج هذه الدرا�ضة 

توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�ضائيًا بني الر�ضم واللغة املنطوقة لدى اأفراد العينة.

الرو�ضة  اأطفال  من  اأوالد  و)6(  بنات   )4( على   )Wu, 2009( وو  اأجراها  درا�ضة  ويف 

الكتابة  قبل  ما  خطوط  اإىل  للتعرف  �ضنوات(،   5-4( من  اأعمارهم  تراوحت  ال�ضينيني 

هذه  اأن  تبني  الر�ضوم،  و�ضف  يف  اللغوي  التعبري  على  والقدرة  للكتابة  كمنبئ  )ال�ضخبطة( 

ال�ضخبطة لها عالقة بالرموز التي ا�ضتخدموها يف ر�ضومهم.

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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م�سكلة �لدر��سة

تعّد مهارة الكتابة �ضابقة للتهجئة والتعبري الكتابي، لذلك فاإن العجز يف الكتابة قد ي�ضبح 

عائقًا للتعبري الكتابي ولتحقيق التقدم الحقًا فاإنه قد يكون من املفيد تعليم االأطفال اأواًل كتابة 

بال�ضخبطة  مبكر  عمر  يف  الكتابة  بتعلم  االأطفال  ويبداأ  و�رشعة.  بدقة  والكلمات  احلروف 

على  كتبوا  ذلك  يجدوا  مل  فاإذا  والورق،  االأقالم  توافر  ذلك  يف  ي�ضاعدهم  للكبار  تقليداً 

اجلدران واالأثاث، وظهر التدريب الر�ضمي على الكتابة عندما يدخل الطفل الرو�ضة )�ضامل، 

.)2003

وبالتايل فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تتمحور يف النقاط االآتية:

− جتاهل ر�ضوم االأطفال واإغفالها وف�ضلها ف�ضاًل تامًا عن الكتابة يعد من االأمور التي يجب 
هي  التي  اخلطوط  من  خطًا   )13( االأطفال  ر�ضوم  على  املطلع  ميّيز  حني  ففي  منها،  احلذر 

خطوط ما قبل الكتابة. 

− تقلي�س الفرتة الزمنية من اليوم املدر�ضي للر�ضم العتقاد املعلمة باأنها م�ضيعة للوقت. 
− جتاهل املناق�ضة واحلوار الذي يدور من قبل الطفل جتاه ر�ضومه الأي �ضخ�س بالغ يف حني 

اأن هذا احلوار ينمي اللغة عند الطفل فيما بعد. 

مع  التعامل  تطوير  بعد يف  فيما  ت�ضاعد  بطريقة علمية  االأطفال  ر�ضوم  فهم وتف�ضري  عدم   −
ر�ضوم االأطفال وتقييمها اإثراء الطفل لتطوير ر�ضوماته.

− عدم االكرتاث بعملية الن�ضج التي هي يف املقام االأول لعملية الكتابة والتي تكتمل يف نهاية 
مرحلة الرو�ضة ولي�س بداية دخول الطفل للرو�ضة.

− عدم تفهم املعلمات لدور االأركان التعليمية لتنمية مهارات اال�ضتعداد للكتابة لالأطفال.
− عدم تفهم اأولياء االأمور لطبيعة عملية اال�ضتعداد للكتابة لدى االأطفال.

االطالع  مهارة  ينمي  الذي  الركن  يوجد  )حيث  باالأركان  مليئة  بيئة  يف  الطفل  وجود   −
الذي  الركن  وهو  االإدراكية  االألعاب  ركن  وجود  وكذلك  املكتبة،  ركن  وهو  والتحدث، 

بيئة  الطفل يف  يوجد  اإذ  االكت�ضاف،  الفنون، وركن  )الدقيقة(، وركن  اليد  ينمي ع�ضالت 

مليئة باالأعمال واملهمات التي ت�ضاعد يف تطوير مهارات الكتابة اليدوية والتي تتمثل يف عدد 

من املهارات االأ�ضا�ضية االأولية لعملية الكتابة:

- مهارات اإدراك امل�ضافات بني احلروف واإدراك العالقات، مثل: حتت اأو فوق. 
- إم�ضاك القلم ب�ضكل �ضحيح. 

- و�ضع الورقة بال�ضكل املنا�ضب للكتابة. 
- متييز االأ�ضكال واالأحجام.
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ونتيجة لعدم مرور االأطفال يف ببيئة غنية باالأركان والتي تنمي الفك والرتكيب وحتليل 20

وربط العالقات، والتي فيما بعد تنمي مهارات الكتابة، ونتيجة لعدم مرور كثري من االأطفال 

بتلك املهارات، وكذلك عملية االإ�رشاع يف الكتابة التي مير بها غالبية االأطفال حتت �ضغط 

واإجبار من االأهل لعملية الكتابة جتاهاًل منهم باالهتمام مبهارات ما قبل الكتابة. لذلك فاإن 

ب�ضكٍل كاٍف  الدقيقة  الع�ضالت  التحكم يف  القدرة على  بعد  االأطفال مل يطوروا  كثريا من 

ميكنهم من الكتابة. ومل تتهياأ لهم الفر�ضة لتعلم مهارات ما قبل الكتابة، وهي التعامل يدويًا 

مع االألعاب واالأدوات املختلفة لتطوير ع�ضالت االأ�ضابع. 

التلوين  اأقالم  اأو  القلم  ولذلك ي�ضعر هوؤالء االأطفال باالإحباط عندما يحاولون ا�ضتخدام 

مبا�رشة، لذلك ال بد من االنتباه ملرحلة ما قبل الكتابة قبل تعليم الطفل الن�ضخ والكتابة.

�أهد�ف �لدر��سة

تهدف الدرا�ضة احلالية التعرف اإىل:

مبملكة  الرو�ضة  اأطفال  لدى  الكتابة(  قبل  ما  للكتابة )خطوط  اال�ضتعداد  مهارات  اأهم   .1

البحرين بالن�ضبة للعينة الكلية، وللجن�ضني كل على حدة.

2. داللة الفروق بني اجلن�ضني يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط ما قبل الكتابة( لدى 

اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

3. داللة الفروق بني اجلن�ضني يف مهارات الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

اأطفال  الر�ضم لدى  اللغوي يف و�ضف  التعبري  الفروق بني اجلن�ضني يف م�ضتويات  4. داللة 

الرو�ضة مبملكة البحرين.

5. داللة العالقة االرتباطية بني خطوط ما قبل الكتابة وكل من ر�ضوم االأطفال وم�ضتويات 

التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة.

6. التحقق من اإمكانية التنبوؤ بالنمو اللغوي ومهارات اال�ضتعداد للكتابة عند اأطفال الرو�ضة 

مبملكة البحرين من خالل حتليل ر�ضومهم.

فر�سيات �لدر��سة

1. ميكن حتديد اأهم مهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط ما قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة 

مبملكة البحرين بالن�ضبة للعينة الكلية، وللجن�ضني كل على حدة.

2. ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط ما قبل 

الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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3. ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني يف مهارات الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة 

البحرين.

4. ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني يف م�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم 

لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

5. ال توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�ضائيًا بني خطوط ما قبل الكتابة وكل من ر�ضوم االأطفال 

وم�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة.

مبملكة  الرو�ضة  اأطفال  عند  للكتابة  اال�ضتعداد  ومهارات  اللغوي  بالنمو  التنبوؤ  ميكن   .6

البحرين من خالل حتليل ر�ضومهم.

�أهمية �لدر��سة

قبل  ما  االأطفال وخطوط  ر�ضوم  على  اأجريت  التي  والبحوث  الدرا�ضات  غالبية  ركزت 

الكتابة، اهتمامها على نتاج الطفل دون مراعاة للخطوط وتطورها. لذا فاإن الدرا�ضة احلالية 

حتاول الرتكيز على خطوط ما قبل الكتابة )مهارات اال�ضتعداد للكتابة(، وعالقتها مبهارات 

الر�ضم عند اأطفال الرو�ضة، وكذلك قدرتهم على التعبري اللغوي يف و�ضف ر�ضومهم، وتعد 

علم  حدود  يف   – البحرين  مملكة  يف  املجال  هذا  يف  الرائدة  الدرا�ضات  من  الدرا�ضة  هذه 

دون  االأطفال  عند  الر�ضم  مهارات  على  ال�ضابقة  الدرا�ضات  معظم  ركزت  حيث  الباحثة– 

قبل  ما  )خطوط  للكتابة  اال�ضتعداد  مهارات  وبني  املهارات  هذه  بني  العالقة  اإيجاد  حماولة 

الكتابة(، وهذا االأمر من املتوقع اأن تكون له فوائد تطبيقية �ضديدة االأهمية يف حال اإثبات هذه 

العالقة، اإذ �ضيكون لالهتمام مبهارات الر�ضم عند االأطفال اأكرب االأثر على مهارات اال�ضتعداد 

االأطفال  ريا�س  ملرحلة  الدرا�ضية  واملناهج  اخلطط  ر�ضم  �ضيعيد  الذي  االأمر  لديهم،  للكتابة 

برمتها، وهو ما �ضتحاول الدرا�ضة امليدانية الك�ضف عنه والتو�ضل اإليه.

حمدد�ت �لدر��سة

1. احلدود املو�ضوعية: مهارات اال�ضتعداد للكتابة عند اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين من 

خالل حتليل ر�ضومهم وعالقتها بخطوط ما قبل الكتابة. 

2. احلدود الب�رشية: اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين.

3. احلدود اجلغرافية: مملكة البحرين.
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م�سطلحات �لدر��سة:22

ريا�ص �لأطفال Kindergarten: املراد بها املكان الذي يتلقى فيه الطفل تعليمه االأول، وتبداأ 

الدرا�ضة فيها من عمر ثالث �ضنوات اإىل ما قبل دخول املدر�ضة، وقد �ضميت باأ�ضماء كثرية، 

منها حدائق االأطفال وجنة االأطفال )اخلاللية، 1992(. 

ر�سوم �لأطفال Drawing Children: تعّرف الباحثة ر�ضوم االأطفال يف املجال الرتبوي باأنه 

اجلدران،  اأو  كالورق  كان،  �ضطح  اأي  على  االأطفال  ينجزه  الذي  الت�ضكيلي  االإنتاج  »كل 

التي  االأطفال  تعبريات  كل  ي�ضمل  االأطفال  ر�ضوم  م�ضطلح  اأن  اأي  االألوان.  فيه  م�ضتخدمًا 

اأبعادها اجل�ضمية، االنفعالية، والعقلية، واالأخالقية والنف�ضية،  الطفولة بكل  تعك�س �ضمات 

يف كل مرحلة من مراحل النمو«. 

�لكتابة: هي و�ضيلة من و�ضائل االت�ضال التي عن طريقها ي�ضتطيع التلميذ اأن ي�ضجل ما يود 

حتتاج  الكتابة  مهارة  اأن  البع�س  ويعتقد  لالآخرين،  ونقلها  واحلوادث  الوقائع  من  ت�ضجيله 

اإىل مهارة واإىل عمر زمني معني ومنو يف الع�ضالت الدقيقة وتاآزر ب�رشي يدوي، لذلك يتم 

تاأجيل عملية الكتابة متجاهلني خطوط ور�ضومات و�ضخبطات االأطفال. واال�ضتعداد للكتابة 

وال�ضيطرة على اخلط وتطويعه، وت�ضكيله الذي �ضيكون فيما بعد حروف الكتابة )اخلاللية، 

.)1992

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

منهج �لدر��سة

اعتمدت الدرا�ضة على املنهج الو�ضفي التحليلي لو�ضف مهارات اال�ضتعداد للكتابة عند 

اأطفال الرو�ضة، وذلك للتعرف اإىل داللة الفروق بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة يف مهارات 

اللغوي  التعبري  وم�ضتويات  الر�ضم  ومهارات  الكتابة(  قبل  ما  )خطوط  للكتابة  اال�ضتعداد 

العالقة  داللة  اإىل  التعرف  كذلك  البحرين.  مبملكة  الرو�ضة  اأطفال  لدى  الر�ضم  و�ضف  يف 

االرتباطية بني ر�ضوم االأطفال وخطوط ما قبل الكتابة وداللة العالقة االرتباطية بني م�ضتويات 

التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم وخطوط ما قبل الكتابة لدى اأطفال الرو�ضة.

جمتمع �لدر��سة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�ضة من اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين البالغ عددهم )15377( طفاًل 

اإناث( من   15 )15 ذكور،  )30( طفاًل  اختري عدد  )139( رو�ضة. وقد  ميثلون  وطفلة، 

رو�ضة الهادي مبملكة البحرين؛ ترتاوح اأعمارهم من )4-6 �ضنوات(.

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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�أدو�ت �لدر��سة

)�أ( قائمة مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة لدى طفل �لرو�سة )خطوط ما قبل �لكتابة(

و�ضعت الباحثة قائمة تتكون من )13( خطا من خطوط ما قبل الكتابة، وذلك كما هو 

مو�ضح يف اجلدول االآتي:

�جلدول رقم )1(

قائمة مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة لدى �أطفال �لرو�سة

�سكل اخلطنوع اخلط

1. الدوائر

.. . . . 2. النقط

/ / /3. اخلطوط املائلة

4. اخلطوط الراأ�سية

5. اخلطوط االأفقية
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

+ + + +6. اخلطوط املتقاطعة

* * * * 7. اخلطوط االإ�سعاعية
8. اخلطوط املموجة

9. اخلطوط املقو�سة

10. اخلطوط املتعرجة
  

11. اخلطوط املعقوفة

12. اخلطوط اللولبية

اخلطوط احللزونية  .13  

ومت حتديد مدى توافر اخلط ح�ضب الدرجات االآتية:

− بدرجة كبرية         3 درجات
− بدرجة متو�ضطة          درجتان

− بدرجة قليلة           درجة واحدة
− بدرجة معدومة          �ضفر

�سدق �لقائمة وثباتها

مت عر�س هذه القائمة على خم�ضة من املحكمني املخت�ضني يف هذا املجال، ووافقوا عليها 

دون اإجراء اأية تعديالت، كما مت ح�ضاب ثبات هذه القائمة من خالل التطبيق واإعادة التطبيق 

test- retest على )15( من اأطفال الرو�ضة بفا�ضل زمني قدره )10( اأيام، ومت التو�ضل اإىل 
معامل ا�ضتقرار Stability Coefficient بني التطبيقني االأول والثاين بلغت قيمته )0.57(، 
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24 .)0.05 =α( وهو دال عند م�ضتوى داللة

)ب( قائمة قيا�ص مرحلة �لر�سم لدى طفل �لرو�سة

�ضممت الباحثة اأداة لقيا�س مرحلة الر�ضم لدى طفل الرو�ضة، وذلك على النحو امل�ضار 

اإليه يف اجلدول رقم )1(.

�جلدول رقم )2(

مر�حل �لر�سم لدى طفل �لرو�سة وموؤ�سر�ته

امل�ؤ�سرات الدالة على املرحلةا�سم املرحلة

املرحلة االأوىل: التخطيط 

غري املنتظم

− ير�سم وفق ا�ستجابة ع�سلية وج�سمانية دون التقيد باجتاه معني: درجة واحدة
− ير�سم حركات غري منظمة يف اجتاهات معينة: درجتان

− ير�سم دون وعي باالألوان: 3 درجات
− ي�ستخدم اللون من اأجل املتعة: 4 درجات

املرحلة الثانية: التخطيط 

�سبه )املتكرر( املنتظم

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

املرحلة الثالثة: التخطيط 

الدائري

− ير�سم الطفل، ولديه �سيطرة كاملة على التحكم يف ع�سالت يده: درجة واحدة
− ير�سم الطفل تخطيطات تاأخذ �سكاًل دائريًا متكاماًل: درجتان

− ير�سم �سكاًل مغلقًا: 3 درجات

املرحلة الرابعة: الرموز 

امل�سماة

− ير�سم الطفل ليعرب عن مدركات خيالية ال تعرف اإال عن طريق الت�سمية: درجة واحدة
− ير�سم بحيث يربط بني الرموز احلركية وت�سميتها باأ�سماء من عنده: درجتان

− ي�ستخدم اللون يف الر�سوم من اأجل التفرقة بني معاين الرموز: 3 درجات

املرحلة اخلام�سة: مرحلة 

التح�سري املدرك ال�سكلي

− ير�سم ليعرب عن عالقة بني الر�سوم والواقع: درجة واحدة
− ير�سم ليعرب عن خ�سائ�س االأ�سياء )املبالغة واحلذف(: درجتان
− ير�سم تخطيطات تغلب عليها الناحية �سبه الهند�سية: 3 درجات

�سدق �لقائمة وثباتها

مت عر�س هذه االأداة على خم�ضة من املحكمني املخت�ضني يف هذا املجال، ووافقوا عليها 

واإعادة  التطبيق  القائمة من خالل  ثبات هذه  التعديالت، كما مت ح�ضاب  بع�س  اإجراء  بعد 

ومت  اأيام،   )10( قدره  زمني  بفا�ضل  الرو�ضة  اأطفال  من   )15( على   test- retest التطبيق 

التو�ضل اإىل معامل ا�ضتقرار Stability Coefficient بني التطبيقني االأول والثاين بلغت قيمته 

)0.55(، وهو دال عند م�ضتوى داللة )0.05(. 

)ج(  قائمة م�ستوى �لتعبري �للغوي يف و�سف �لر�سم لدى طفل �لرو�سة

�ضممت الباحثة اأداة لقيا�س م�ضتوى التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم لدى طفل الرو�ضة، 

وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول االآتي:

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�جلدول رقم )3(

مهار�ت وم�ستويات �لتعبري �للغوي يف و�سف �لر�سم

م�ست�يات التعبري اللغ�ي يف و�سف الر�سماملهارة التعبريية

بيان الفكرة الرئي�صية

− يعربرّ عن ر�سمته بكلمة واحدة: درجة واحدة
− يعربرّ عن ر�سمته على هيئة جمل عارية من الروابط: درجتان

− يعرب عن ر�سمته على هيئة جملة واحدة متكاملة: 3 درجات
− يعرب عن ر�سمته على هيئة جمل مرتابطة: 4 درجات

اإعطاء التفا�سيل

− يذكر اأهم التفا�سيل لديه ويهمل الباقي: درجة واحدة
− يذكر تفا�سيل )اأدق االأجزاء( يف ر�سمته: درجتان

− يربط عالقات بني تفا�سيل اأجزاء الر�سم: 3 درجات

االإبداع اللغوي لدى 

الطفل يف التعبري عن 

الر�صم

التحدث مع االآخرين عن ر�سمته خ�سو�سًاُ االأطفال الذين يعملون يف املكان املخ�س�س   −
للر�سم: درجة واحدة

− ي�سرد اأحداثًا متكاملة على هيئة ق�سة عن ر�سمته: درجتان
− يتحدث عن ر�سمته باأحداث غري موجودة فيها معتمدًا على خياله اأو على خربة �سابقة: 

3 درجات

�سدق �لقائمة وثباتها

مت عر�س هذه االأداة على خم�ضة من املحكمني املخت�ضني يف هذا املجال، ووافقوا عليها 

واإعادة  التطبيق  القائمة من خالل  ثبات هذه  التعديالت، كما مت ح�ضاب  بع�س  اإجراء  بعد 

ومت  اأيام،   )10( قدره  زمني  بفا�ضل  الرو�ضة  اأطفال  من   )15( على   test- retest التطبيق 

التو�ضل اإىل معامل ا�ضتقرار Stability Coefficient بني التطبيقني االأول والثاين بلغت قيمته 

)0.78(، وهو دال عند م�ضتوى داللة )0.01(. 

�إجر�ء�ت �لتطبيق

بها،  يدر�ضون  التي  الرو�ضة  يف  العينة  اأفراد  على  الدرا�ضة  اأدوات  بتطبيق  الباحثة  قامت 

وا�ضتغرق زمن التطبيق حواىل �ضاعتني لكل طفل على حدة، ومت الت�ضحيح فيما بعد بناء على 

القوائم املعدة لذلك.

�لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدمة

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لبنود املقايي�س الثالثة، وكذلك مت 

ح�ضاب كا2 للتعرف اإىل الفرق بني امل�ضتوى الواقعي وامل�ضتوى املتوقع خلطوط ما قبل الكتابة 

)مهارات اال�ضتعداد للكتابة( لدى اأفراد العينة. كما مت ا�ضتخدام اختبار ت t. test للتعرف 

اإىل داللة الفروق بني اجلن�ضني يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة، ومهارات الر�ضم، ومهارات 
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اإىل 26 للتعرف  بري�ضون  ارتباط  معامالت  ح�ضاب  مت  كما  الر�ضم.  و�ضف  عند  اللغوي  التعبري 

العالقة بني متغريات الدرا�ضة، وكذلك مت ح�ضاب االنحدار اخلطي للتعرف اإىل القيمة التنبوؤية 

ملهارات الر�ضم على مهارات الكتابة.

عر�ص �لنتائج ومناق�ستها

فيما يلي نتائج الدرا�ضة امليدانية:

�أوًل: للتحقق من �لفر�ص �لأول

ما  للكتابة )خطوط  اال�ضتعداد  اأهم مهارات  “ميكن حتديد  اأنه:  االأول على  الفر�س  ن�س 

قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�ضبة للعينة الكلية، وللجن�ضني كل على 

حدة”.

�أ- �لعينة �لكلية

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط 

اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين للعينة الكلية، واجلدول االآتي يو�ضح  ما قبل الكتابة( لدى 

ذلك:

�جلدول رقم )4(

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )�لعينة �لكلية( )مرتبة تنازليًا ح�سب �أهميتها(

املهارةالرتتيب
املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

ال�زن الن�سبي 

للمت��سط%*

قيمة كا2 

املح�س�بة

درجة 

احلرية

قيمة كا2 

اجلدولية 
داللة كا2

---------**3.0000.000100.00اخلطوط الراأ�سية1

2.9670.182698.9026.133110.8270.001اخلطوط االأفقية2

2.9330.253797.7722.533110.8270.001الدوائر3

2.1001.061970.0010.26737.8050.05اخلطوط املائلة4

2.0711.152469.0311.14337.8050.05اخلطوط املقو�سة5

غري دالة1.5331.332251.106.80037.805اخلطوط املتقاطعة6

1.4481.325248.278.37937.8050.05اخلطوط املتعرجة7

1.2331.304741.109.20037.8050.05النقط8

0.7671.104325.5719.867316.2680.001اخلطوط املموجة9

0.7001.022223.3324.667316.2680.001اخلطوط احللزونية10

0.2330.56837.7733.800213.8150.001اخلطوط اللولبية11

0.2330.50407.7730.200213.8150.001اخلطوط املعقوفة12

0.1670.64775.5748.600213.8150.001اخلطوط االإ�سعاعية13

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

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

27

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ح�ضب  اجلدولية  كا2  قيم  من  اأعلى  املح�ضوبة  كا2  قيم  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 

م�ضتويات الداللة امل�ضار اإليها يف اجلدول ال�ضابق، وذلك يف كافة مهارات الكتابة لدى اأفراد 

العينة الكلية، فيما عدا مهارة اخلطوط املتقاطعة التي كانت اأقل من امل�ضتوى املتوقع، مما يعني 

الفئة العمرية؛ وذلك  اأن كافة مهارات الكتابة كانت عند امل�ضتوى املطلوب واملتوقع لهذه 

كما اأ�ضفرت عنه نتائج كا2 املح�ضوبة ومقارنتها بقيم كا2 اجلدولية، ماعدا مهارة اخلطوط 

املتقاطعة التي كانت اأقل من امل�ضتوى املتوقع.

مقدمة  على  االأفقية  اخلطوط  ثم  والدوائر،  الراأ�ضية،  اخلطوط  كتابة  مهارات  كانت  وقد 

مهارات الكتابة لدى اأفراد العينة الكلية، يف حني احتلت اخلطوط االإ�ضعاعية، واملعقوفة، ثم 

اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة. وهو ما يو�ضحه ال�ضكل االآتي:

�ل�سكل رقم )1(

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )�لعينة �لكلية( 

عينة �لذكور

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط 

ما قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�ضبة لعينة الذكور، واجلدول االآتي 

يو�ضح ذلك:
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�جلدول رقم )5(28

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )عينة �لذكور( )مرتبة تنازليًا ح�سب �أهميتها(

املهارةالرتتيب
املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

ال�زن الن�سبي 

للمت��سط%*

قيمة كا2 

املح�س�بة

درجة 

احلرية

قيمة كا2 

اجلدولية 
داللة كا2

---------**3.0000.000100.00اخلطوط االأفقية1

---------**3.0000.000100.00اخلطوط الراأ�سية2

---------**3.0000.000100.00الدوائر3

2.2671.10075.5610.33337.8050.05اخلطوط املائلة4

غري دالة2.0771.11569.234.53837.805اخلطوط املقو�سة5

غري دالة1.7331.38757.786.06737.805اخلطوط املتقاطعة6

غري دالة1.6431.44754.762.714213.815اخلطوط املتعرجة7

غري دالة1.2671.43842.223.600213.815النقط8

0.6000.98620.0014.067311.3450.01اخلطوط احللزونية9

0.6000.98620.0014.067311.3450.01اخلطوط املموجة10

0.3330.90011.1119.200213.8150.001اخلطوط االإ�سعاعية11

0.2670.5948.8914.800213.815اخلطوط اللولبية12
دالة عند 

0.001

0.2670.5948.8914.800213.815اخلطوط املعقوفة13
دالة عند 

0.001

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

ح�ضب  اجلدولية  كا2  قيم  من  اأعلى  املح�ضوبة  كا2  قيم  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 

م�ضتويات الداللة امل�ضار اإليها يف اجلدول ال�ضابق، لدى الذكور، فيما عدا مهارات: اخلطوط 

املقو�ضة، واملتقاطعة، واملتعرجة، والنقط التي كانت اأقل من املتوقع، اأما باقي مهارات الكتابة 

فقد كانت عند امل�ضتوى املطلوب؛ وذلك كما اأ�ضفرت عنه نتائج كا2 املح�ضوبة ومقارنتها 

بقيم كا2 اجلدولية.

وكانت مهارات كتابة اخلطوط االأفقية والراأ�ضية ثم الدوائر على راأ�س مهارات الكتابة لدى 

الذكور، يف حني احتلت اخلطوط املعقوفة واللولبية ثم االإ�ضعاعية ذيل القائمة يف مهارات 

اال�ضتعداد للكتابة. وهو ما يو�ضحه ال�ضكل االآتي:

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�ل�سكل رقم )2(

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )عينة �لذكور( 

عينة �لإناث

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية ملهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط 

ما قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين بالن�ضبة لعينة االإناث، واجلدول االآتي 

يو�ضح ذلك. 

�جلدول رقم )6(

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )عينة �لإناث( )مرتبة تنازليًا ح�سب �أهميتها(

ب
ي
ت
رت

ل
ا

املهارة
املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

ال�زن الن�سبي 

للمت��سط%*

قيمة كا2 

املح�س�بة

درجة 

احلرية

قيمة كا2 

اجلدولية 
داللة كا2

---------**3.0000.000100.00اخلطوط الراأ�سية1

2.9330.25897.7811.267110.8270.01اخلطوط االأفقية2

2.8670.35295.568.06716.6350.01الدوائر3

غري دالة2.0671.22368.897.13337.805اخلطوط املقو�سة4

غري دالة1.9331.03364.443.40037.805اخلطوط املائلة5

غري دالة1.3331.29144.442.33337.805اخلطوط املتقاطعة6

غري دالة1.2671.22342.222.86737.805اخلطوط املتعرجة7

غري دالة1.2001.20740.001.80037.805النقط8

غري دالة0.9331.22331.117.133311.345اخلطوط املموجة9

0.8001.08226.6711.400311.3450.01اخلطوط احللزونية10
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ب
ي
ت
رت

ل
ا

املهارة
املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

ال�زن الن�سبي 

للمت��سط%*

قيمة كا2 

املح�س�بة

درجة 

احلرية

قيمة كا2 

اجلدولية 
داللة كا2

0.2000.5616.6719.200213.8150.001اخلطوط اللولبية11

0.2000.4146.675.40013.8410.05اخلطوط املعقوفة12

---------***0.0000.0000.00اخلطوط االإ�سعاعية13

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

***ال ميكن ح�سابها حيث بلغت قيمة املتو�سط �سفر. 

ح�ضب  اجلدولية  كا2  قيم  من  اأعلى  املح�ضوبة  كا2  قيم  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 

م�ضتويات الداللة امل�ضار اإليها يف اجلدول ال�ضابق، لدى االإناث، فيما عدا مهارات: اخلطوط 

املقو�ضة، واملائلة، واملتقاطعة، واملتعرجة، والنقط، واملموجة التي كانت اأقل من املتوقع، اأما 

باقي مهارات الكتابة فقد كانت عند امل�ضتوى املطلوب؛ وذلك كما اأ�ضفرت عنه نتائج كا2 

املح�ضوبة ومقارنتها بقيم كا2 اجلدولية.

وكانت مهارات كتابة اخلطوط الراأ�ضية واالأفقية ثم الدوائر على راأ�س مهارات الكتابة لدى 

الذكور، يف حني احتلت اخلطوط االإ�ضعاعية واملعقوفة ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات 

اال�ضتعداد للكتابة. وهو ما يو�ضحه ال�ضكل االآتي:

�ل�سكل رقم )3( 

�أهم مهار�ت �ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة 

مبملكة �لبحرين )عينة �لإناث( 

ثانيًا: للتحقق من �لفر�ص �لثاين

مهارات  يف  اجلن�ضني  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  »ال  اأنه:  على  الفر�س  هذا  ن�س 

اال�ضتعداد للكتابة )خطوط ما قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين«.

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

تابع �جلدول رقم )6(
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

وللتحقق من هذا الفر�س مت ح�ضاب اختبار ت )t. test) للتعرف اإىل داللة الفروق بني 

اجلن�ضني يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة )خطوط ما قبل الكتابة( لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة 

البحرين، واجلدول االآتي يو�ضح ذلك:

�جلدول رقم )7(

نتائج �ختبار ت t. test للتعرف على دللة �لفروق بني �جلن�سني يف مهار�ت 

�ل�ستعد�د للكتابة )خطوط ما قبل �لكتابة( لدى �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين 

املهارة

االإناث ن=15الذك�ر ن=15

داللة تقيمة ت*
عمعم

غري دالة13.0000.0002.8670.0911.468. الدوائر

غري دالة21.2671.4381.2000.3120.138. النقط

غري دالة32.2671.0991.9330.2670.856. اخلطوط املائلة

غري دالة43.0000.0003.0000.0001.000. اخلطوط الراأ�سية

غري دالة53.0000.0002.9330.0670.818. اخلطوط االأفقية

غري دالة61.7331.3871.3330.3331.435. اخلطوط املتقاطعة

غري دالة-70.3330.8990.0000.0000.822. اخلطوط االإ�سعاعية

غري دالة-80.6000.9860.9330.3160.822. اخلطوط املموجة

غري دالة92.0771.1152.0670.3160.023.اخلطوط املقو�سة

غري دالة101.6431.4471.2670.3160.758.اخلطوط املتعرجة

غري دالة110.2670.5940.2000.1070.357.اخلطوط املعقوفة

غري دالة120.2670.5940.2000.1450.316.اخلطوط اللولبية

غري دالة-130.6000.9860.6000.2790.529.اخلطوط احللزونية

غري دالة1.5340.3141.4410.2090.957الدرجة الكلية

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

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأنه ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة 

يف  املح�ضوبة  ت  قيم  كانت  فقد  للكتابة،  اال�ضتعداد  مهارات  من  اأي  يف  البحرين  مبملكة 

اجلدول ال�ضابق اأقل من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية )28(. ومن ثمَّ فقد حتقق الفر�س 

الثاين للدرا�ضة.

ثالثًا: �لتحقق من �لفر�ص �لثالث

ن�س هذا الفر�س على اأنه: »ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني يف مهارات الر�ضم 

لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين«.

وللتحقق من هذا الفر�س مت ح�ضاب اختبار ت )t. test) للتعرف اإىل داللة الفروق بني اجلن�ضني 

يف مهارات الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين، واجلدول االآتي يو�ضح ذلك:
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�جلدول رقم )8(32

نتائج �ختبار ت t. test للتعرف �إىل دللة �لفروق بني �جلن�سني يف

مهار�ت �لر�سم لدى �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين 

املهارة

قيمةاالإناث ن=15الذكور ن=15

ت*

دللة

ت عمعم

غري دالة13.4670.5163.3330.8160.535. التخطيط غري املنتظم

غري دالة-20.5330.9150.6000.9100.200. التخطيط �سبه املتكرر )املنتظم(

غري دالة-32.8000.7753.0000.0001.000. التخطيط الدائري

غري دالة-41.3331.2341.6671.1750.757. الرموز امل�سماة

غري دالة52.8670.5162.6000.6321.265. التح�سري املدرك ال�سكلي

غري دالة-2.2000.4592.2400.3480.269الدرجة الكلية ملهارات الر�سم

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

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأنه ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة 

مبملكة البحرين يف اأي من مهارات الر�ضم، فقد كانت قيم ت املح�ضوبة يف اجلدول ال�ضابق اأقل 

من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية )28(، ومن ثمَّ فقد حتقق الفر�س الثالث للدرا�ضة.

ر�بعًا: �لتحقق من �لفر�ص �لر�بع

ن�س هذا الفر�س على اأنه: »ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني يف م�ضتويات التعبري 

اللغوي يف و�ضف الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين«.

وللتحقق من هذا الفر�س مت ح�ضاب اختبار ت )t. test) للتعرف اإىل داللة الفروق بني 

اجلن�ضني يف م�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين، 

واجلدول االآتي يو�ضح ذلك:

�جلدول رقم )9(

نتائج �ختبار ت t. test للتعرف �إىل دللة �لفروق بني �جلن�سني يف م�ستويات

�لتعبري �للغوي يف و�سف �لر�سم لدى �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين 

املهارة

داللة تقيمة ت*االإناث ن=15الذكور ن=15

عمعم

غري دالة-2.5331.1873.0671.0991.276 1. بيان الفكرة الأ�صا�صية

غري دالة-1.4000.7371.6670.8990.888 2. اإعطاء التفا�سيل

يف  الطفل  لدى  اللغوي  االإبداع   .3  

التعبري عن الر�سم
غري دالة-1.2670.7041.6000.8281.188

غري دالة-1.7330.7792.1110.8331.284الدرجة الكلية للتعبري اللغوي

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

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأنه ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة 

مبملكة البحرين يف اأي من مهارات الر�ضم، فقد كانت قيم ت املح�ضوبة يف اجلدول ال�ضابق 

اأقل من قيم ت اجلدولية عند درجة حرية )28(، ومن ثمَّ فقد حتقق الفر�س الرابع للدرا�ضة.

خام�سًا: للتحقق من �لفر�ص �خلام�ص

قبل  ما  بني خطوط  اإح�ضائيًا  دالة  ارتباطية  توجد عالقة  »ال  اأنه:  على  الفر�س  هذا  ن�س 

اأطفال  لدى  الر�ضم  اللغوي يف و�ضف  التعبري  االأطفال وم�ضتويات  ر�ضوم  الكتابة وكل من 

الرو�ضة«.

وللتحقق من هذا الفر�س مت ح�ضاب معامل ارتباط بري�ضون بني الدرجة الكلية ملهارات 

اال�ضتعداد للكتابة والدرجة الكلية لر�ضوم االأطفال وكذلك الدرجة الكلية مل�ضتويات التعبري 

حتليل  عنه  اأ�ضفر  ح�ضبما  البحرين  مبملكة  الرو�ضة  اأطفال  عند  الر�ضم  و�ضف  يف  اللغوي 

ر�ضومهم، واجلدول االآتي يو�ضح ذلك:

�جلدول رقم )10(

معامل �رتباط بري�سون بني �لدرجة �لكلية لر�سوم �لأطفال و�لدرجة �لكلية ملهار�ت 

�ل�ستعد�د للكتابة عند �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين

املتغري
مهارات اال�ستعداد 

للكتابة
مهارات الر�سم

م�ستويات التعبري اللغوي 

يف و�سف الر�سم

0.56**0.30*1مهارات اال�ستعداد للكتابة

0.41*1مهارات الر�سم

و�سف  ال��ل��غ��وي يف  ال��ت��ع��ب��ري  م�����س��ت��وي��ات 

الر�صم
1

*دال عند 0.05، **دال عند 0.01.

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن هنالك عالقة ارتباطية طردية دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى داللة 

)0.05( بني مهارات اال�ضتعداد للكتابة ومهارات الر�ضم. كذلك وجدت عالقة ارتباطية 

طردية دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى داللة )0.01( بني مهارات اال�ضتعداد للكتابة وم�ضتويات 

عند  اإح�ضائيًا  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجدت  كما  الر�ضم،  و�ضف  يف  اللغوي  التعبري 

م�ضتوى داللة )0.05( بني مهارات الر�ضم وم�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم. 

وهذا يعني اأنه كلما حت�ضنت مهارات الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة حت�ضنت لديهم مهارات 

اال�ضتعداد للكتابة، كما حت�ضنت لديهم م�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم. ومن ثّم 

فاإن الفر�س اخلام�س للدرا�ضة مل يتحقق.

وهو ما اأثبتته درا�ضة �ضتيفاين و�ضيلف�ضرت )Steffani & Selvester, 2009( من اأن هناك 
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عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات الر�ضم لدى االأطفال وبني قدرتهم على التعبري اللغوي يف 34

و�ضف الر�ضم.

�ساد�سًا: للتحقق من �لفر�ص �ل�ساد�ص

اللغوي ومهارات اال�ضتعداد للكتابة عند  التنبوؤ بالنمو  ن�س هذا الفر�س علىاأنه: »ميكن 

اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين من خالل حتليل ر�ضومهم«.

وللتحقق من هذا الفر�س مت ح�ضاب معادلة االنحدار اخلطي Linear regression لتحديد 

اال�ضتعداد  ومهارات  اللغوي  النمو  يف  التح�ضن  مدى  على  الر�ضم  ملهارات  التنبوؤية  القيمة 

للكتابة عند اأطفال الرو�ضة. 

مهارات  به  ت�ضاهم  الذي  الوزن  لتحديد  اخلطي  االنحدار  معادلة  على  االعتماد  مت  وقد 

اللغوي،  النمو  التابعني:  املتغريين  بينها وبني  الر�ضم كمتغري م�ضتقل ح�ضب معامل االرتباط 

ومهارات اال�ضتعداد للكتابة. وذلك كما يو�ضحه اجلدول االآتي:

�جلدول رقم )11(

�لقيمة �لتنبوؤية ملهار�ت �لر�سم على مدى �لتح�سن يف �لنمو �للغوي ومهار�ت

�ل�ستعد�د للكتابة عند �أطفال �لرو�سة

املتغري التابع

معامل 

االرتباط 

املتعدد

 Multiple
R

مربع معامل 

االرتباط 

املتعدد

R Square

مربع 

معامل 

االرتباط 

املتعدد 

امل�سحح

درجة 

احلرية

.D.F

معامل

االنحدار 

Regression
الن�سبة 

الفائية

F

داللة 

الن�سبة 

الفائية

Sig. F جمم�ع 

املربعات

مت��سط 

املربعات

مهارات 

ال�صتعداد 

للكتابة

0.3000.0900.058292.0502.0503.8810.05

التعبري اللغوي 

يف و�سف 

الر�صم

0.4130.1700.141293.2813.2815.7480.05

املتغري امل�ستقل: مهارات الر�سم.

ونالحظ من اجلدول ال�ضابق اأن هناك قيمة تنبوؤية ملهارات الر�ضم على مهارات الكتابة، 

دالة  ف  وقيم  املتعدد  االرتباط  معامل  قيم  كانت  فقد  الر�ضم،  و�ضف  يف  اللغوي  والتعبري 

الرو�ضة على  اأطفال  بقدرة  التنبوؤ  من  ما ميكننا  )α= 0.05(، وهو  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا 

مهارات اال�ضتعداد للكتابة ومهارات التعبري اللغوي يف و�ضف ر�ضومهم من خالل مهارات 

الر�ضم لديهم. حيث اأ�ضهم متغري مهارات الر�ضم يف تباين مهارات اال�ضتعداد للكتابة كمتغري 

تبايًنا مقداره )0.09(، وذلك  املتعدد )0.30(، واأحدث  قيمة االرتباط  بلغت  تابع، وقد 

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

35

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

بن�ضبة )9%( من تباين املتغري التابع، وقد بلغت الن�ضبة الفائية لهذا االرتباط )3.88(، وهي 

دالة عند )0.05(.

كمتغري  الر�ضم  و�ضف  اللغوي يف  التعبري  تباين  الر�ضم يف  مهارات  متغري  اأ�ضهم  وكذلك 

تابع، وقد بلغت قيمة االرتباط املتعدد )0.413(، واأحدث تبايًنا مقداره )0.17(، وذلك 

بن�ضبة 17% من تباين املتغري التابع، وقد بلغت الن�ضبة الفائية لهذا االرتباط )5.748(، وهي 

دالة عند )0.05(.

 )Steffani & Selvester, 2009( وهو ما تو�ضلت اإليه درا�ضة كل من �ضتيفاين و�ضيلف�ضرت

التي اأثبتت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات الر�ضم لدى االأطفال وبني قدرتهم على 

التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم.

وكذلك درا�ضة )Wu, 2009( التي اأثبتت نتائجها اأن خطوط ما قبل الكتابة )ال�ضخبطة( 

هذه  اأن  تبني  فقد  الر�ضوم،  و�ضف  يف  اللغوي  التعبري  على  والقدرة  للكتابة  منبئًا  اعتربت 

ال�ضخبطة كانت لها عالقة بالرموز التي ا�ضتخدموها يف ر�ضومهم.

خال�سة �لنتائج

ميكن تلخي�س نتائج الدرا�ضة احلالية فيما ياأتي:

1. اأّن مهارات الكتابة لدى اأفراد العينة الكلية كانت عند امل�ضتوى املتوقع، فيما عدا مهارة 

اخلطوط املتقاطعة التي هي اأقل من امل�ضتوى املتوقع، مما يعني اأن كافة مهارات الكتابة كانت عند 

امل�ضتوى املطلوب واملتوقع لهذه الفئة العمرية؛ وذلك كما اأ�ضفرت عنه نتائج كا2 املح�ضوبة 

ثم  والدوائر،  الراأ�ضية،  اخلطوط  كتابة  مهارات  كانت  وقد  اجلدولية.  كا2  بقيم  ومقارنتها 

اخلطوط االأفقية على راأ�س مهارات الكتابة لدى اأفراد العينة الكلية، يف حني احتلت اخلطوط 

االإ�ضعاعية، واملعقوفة، ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة. 

2. اأّن مهارات الكتابة لدى الذكور كانت عند امل�ضتوى املتوقع فيما عدا مهارات: اخلطوط 

املقو�ضة، واملتقاطعة، واملتعرجة، والنقط التي كانت اأقل من املتوقع، وذلك كما اأ�ضفرت عنه 

نتائج كا2 املح�ضوبة ومقارنتها بقيم كا2 اجلدولية. وكانت مهارات كتابة اخلطوط االأفقية 

اخلطوط  احتلت  حني  يف  الذكور،  لدى  الكتابة  مهارات  راأ�س  على  الدوائر  ثم  والراأ�ضية 

املعقوفة واللولبية ثم االإ�ضعاعية ذيل القائمة يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة. 

3. اأّن مهارات الكتابة لدى االإناث كانت عند امل�ضتوى املتوقع، فيما عدا مهارات: اخلطوط 

املتوقع،  من  اأقل  كانت  التي  واملموجة  والنقط،  واملتعرجة،  واملتقاطعة،  واملائلة،  املقو�ضة، 

وذلك كما اأ�ضفرت عنه نتائج كا2 املح�ضوبة ومقارنتها بقيم كا2 اجلدولية. وكانت مهارات 
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كتابة اخلطوط الراأ�ضية واالأفقية ثم الدوائر على راأ�س مهارات الكتابة لدى الذكور، يف حني 36

احتلت اخلطوط االإ�ضعاعية واملعقوفة ثم اللولبية ذيل القائمة يف مهارات اال�ضتعداد للكتابة.

4. ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين يف اأي من 

مهارات اال�ضتعداد للكتابة.

5. ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني اجلن�ضني من اأطفال الرو�ضة مبملكة البحرين يف اأي من 

مهارات الر�ضم.

مهارات  بني   )0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  هنالك   .6

اال�ضتعداد للكتابة ومهارات الر�ضم. كذلك وجدت عالقة ارتباطية طردية دالة اإح�ضائيًا عند 

م�ضتوى داللة )0.01( بني مهارات اال�ضتعداد للكتابة وم�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف 

اإح�ضائيًا عند م�ضتوى داللة )0.05( بني  دالة  ارتباطية طردية  الر�ضم، كما وجدت عالقة 

اأنه كلما حت�ضنت  الر�ضم. وهذا يعني  اللغوي يف و�ضف  التعبري  الر�ضم وم�ضتويات  مهارات 

مهارات الر�ضم لدى اأطفال الرو�ضة حت�ضنت لديهم مهارات اال�ضتعداد للكتابة، كما حت�ضنت 

لديهم م�ضتويات التعبري اللغوي يف و�ضف الر�ضم.

اللغوي يف و�ضف  الكتابة، والتعبري  الر�ضم على مهارات  تنبوؤية ملهارات  اأّن هناك قيمة   .7

للكتابة  اال�ضتعداد  مهارات  على  الرو�ضة  اأطفال  بقدرة  التنبوؤ  من  ميكننا  ما  وهو  الر�ضم، 

ومهارات التعبري اللغوي يف و�ضف ر�ضومهم من خالل مهارات الر�ضم لديهم. 

تو�سيات �لدر��سة

يف �ضوء نتائج الدرا�ضة احلالية ميكن �ضياغة التو�ضيات واملقرتحات االآتية:

مب�ضتوى  تنبئ  اأن  ميكن  والتي  الرو�ضة،  اأطفال  عند  الر�ضم  مهارات  بتح�ضني  االهتمام   .1

مهارات اال�ضتعداد للكتابة لهذه الفئة العمرية.

2. مراجعة املناهج الدرا�ضية يف الرو�ضة واملرحلة االبتدائية )احللقة االأوىل(، الإعطاء االهتمام 

املنا�ضب مبادة الرتبية الفنية.

الدافعية  واإثارة  املنا�ضبة،  االأدوات  توفري  من خالل  الر�ضم  على  الرو�ضة  اأطفال  ت�ضجيع   .3

لديهم من خالل امل�ضابقات املتنوعة، فقد تبني اأن مهارات الر�ضم �ضتح�ضن مهارات الكتابة 

لدى هوؤالء االأطفال.

4. ت�ضجيع اأولياء االأمور على ح�ضور دورات يف تدريب اأطفالهم على مهارات الر�ضم يف 

للكتابة  اال�ضتعداد  اأبنائهم من حت�ضن مهارات  بالنفع على  يعود  مما  االأطفال،  مرحلة ريا�س 

لديهم.

د. �سيخة �جلنيد در��سة حتليلية لر�سومات �أطفال �لرو�سة مبملكة �لبحرين
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فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى 

�لن�سج �ملهني و�لتو�فق �لنف�سي لدى عينة من

طلبة جامعة �ل�سلطان قابو�ص

د. عبد�لفتاح حممد �سعيد �خلو�جة

 مركز االإر�ساد الطالبي 

جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان
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د. عبد�لفتاح �خلو�جة

فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى �لن�سج �ملهني 

و�لتو�فق �لنف�سي لدى عينة من طلبة جامعة �ل�سلطان قابو�ص

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/11/8م                                 * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/4/1م

فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 

د. عبد�لفتاح حممد �سعيد �خلو�جة

 مركز االإر�ساد الطالبي 

جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان

�مللخ�ص

اإىل مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني  التعرف  الدرا�سة  هدفت هذه 

م�ستوى الن�سج املهني وم�ستوى التوافق النف�سي لدى عينة ق�سديه مكونة من )44( طالبا 

من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س.

ق�سمت عينة الدرا�سة ع�سوائيا اإىل جمموعتني مت�ساويتني: جتريبية و�سابطة تكّون كل 

منها من )22( طالبا، حيث خ�سعت املجموعة التجريبية لربنامج التوجيه اجلمعي املهني، 

يف حني مل تتلق املجموعة ال�سابطة هذا الربنامج. 

اأظهرت نتائج حتليل التباين امل�سرتك )ANCOVA)، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

الن�سج  البعدي ملقيا�س  االختبار  وال�سابطة على  التجريبية  املجموعتني  بني متو�سطات 

املهني ول�سالح املجموعة التجريبية.

اأظهرت نتائج حتليل التباين امل�سرتك )ANCOVA)، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

التوافق  بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�سابطة على االختبار البعدي ملقيا�س 

النف�سي ول�سالح املجموعة التجريبية.  

اأن ت�سهم يف حت�سني  التي ميكن  التو�سيات  النتائج متت �سياغة جملة من  ويف �سوء 

م�ستوى الن�سج املهني والتوافق النف�سي لدى الطلبة.

�لكلمات �ملفتاحية: الن�سج 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

Abstract

This study aimed at developing a vocational guidance program in improv-
ing 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 vo-
cational 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 adjust-
ment 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, univer-
sity students.

Dr. Abdelfattah (M . S) Alkhawaja
Lecturer in psychology department

Sultan Qaboos University
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د. عبد�لفتاح �خلو�جة

فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�سني م�ستوى �لن�سج �ملهني 

و�لتو�فق �لنف�سي لدى عينة من طلبة جامعة �ل�سلطان قابو�ص

فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 

د. عبد�لفتاح حممد �سعيد �خلو�جة

 مركز االإر�ساد الطالبي 

جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان

�ملقدمة 

اإن  حيث  املهني؛  التوجيه  يف  وم�ضكالت  �ضعوبات  اجلامعات  طلبة  من  العديد  يواجه 

ونوع  وميوله  وا�ضتعداداته،  قدراته  بني  واملواءمة  وميوله،  قدراته  فهم  اإىل  يحتاج  الطالب 

التخ�ض�س الذي �ضيلتحق به، ومعرفة الظروف البيئية املهنية التي �ضيلتحق بها بعد تخرجه، 

تواجهه  فرمبا  ذلك  تعذر  ما  واإذا  له،  املنا�ضب  القرار  اتخاذ  على  وقدرة  دراية  اإىل  ويحتاج 

�ضعوبات درا�ضية خمتلفة توؤثر يف حياته اجلامعية، مما يجعله يتعرث يف م�ضريته نحو حتقيق اأهدافه 

.(Bruce, 2001( اجلامعية

ظهر م�ضطلح التوجيه املهني للمرة االأوىل يف كتابات بار�ضونز )Parsons) عام )1908( 

الوارد يف )Yost & Corbishley, 1987). فقد حدد منذ ذلك الوقت ثالثة متغريات رئي�ضة 

يف عملية اتخاذ القرار املهني وهي؛ الفرد واملهنة واملطابقة بينهما، حيث اأكد بار�ضونز على 

الوا�ضح لقدراته وا�ضتعداداته وميوله وطموحه  الفهم  الفرد من حيث حتقيق  �رشورة حتليل 

اأكد  كما  البيئية،  وظروفه  النف�ضية  �ضحته  وكذلك  وال�ضلبية،  االإيجابية  ال�ضخ�ضية  و�ضماته 

العمل ومتطلبات  املطلوبة واملتوافرة يف �ضوق  املهن  اإىل  التعرف  اأي  املهنة  اأي�ضا على حتليل 

اإمكانية الرتقية والتغريات  هذه املهن، و�رشوط االلتحاق بها ومزاياها وم�ضتقبلها من حيث 

.(Brown & Lent, 2005( امل�ضتقبلية املرتقبة فيها، وال�ضلبيات التي تت�ضمنها

اإن فهم الذات مهم يف و�ضع االختيارات واتخاذ القرارات، فالذات ت�ضنع خريطة داخلية 

يعود اإليها الفرد عندما يقوم باأي اختيار، وعندما يفهم الفرد نف�ضه ي�ضبح قادرا على العمل 

والتكيف وتقدير االإمكانات التي تنطوي عليها االختيارات، مبعنى ي�ضبح اأكرث ن�ضجا مهنيا 

 .(Brown & Lent, 2005( اأف�ضل  ثّم يعمل اختيارات  )Vocational Maturity)، ومن 
للفرد  بالن�ضبة  االأهمية  من  كبرية  درجة  على  االختيار  قبل  ودرا�ضتها  املهن  معرفة  اأن  كما 

ال،  اأو  وظيفة  على  الفرد  اإمكانية ح�ضول  يحدد  رمبا  مهنة  الفرد  اختيار  اأن  منها؛  الأ�ضباب 

ويحدد مدى جناحه اأو ف�ضله، ومدى ا�ضتمتاعه بعمله اأو ال، ويحدد كيف يوؤثر هذا العمل 
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يف اأوجه حياته االأخرى، كما يحدد الكيفية التي �ضي�ضتفيد منها املجتمع من عمله ونتاجاته 

  .(Osipow, 1983(
يقول كارل روجرز )Rogers) اإن الفرد لديه دافع اأ�ضا�ضي يوجه �ضلوكه، وهو دافع حتقيق 

الذات، ونتيجة لوجود هذا الدافع فاإن الفرد لديه ا�ضتعداد دائم لتنمية فهم ذاته ومعرفة وحتليل 

ذلك  ويت�ضمن  ذاته،  وتوجيه  وتقوميها  نف�ضه  تقييم  اأي  واإمكاناته،  ا�ضتعداداته  وفهم  نف�ضه 

 (Client-Centered Therapy( تنمية ب�ضرية امل�ضرت�ضد، ويرّكز االإر�ضاد املرتّكز حول العميل

 (Prochaska &”على حتقيق الذات اإىل اأق�ضى درجة ممكنة ولي�س بطريقة “الكل اأو ال �ضيء

 Vocational( وميكننا هنا اأن ن�ضتخل�س املكونات االآتية للن�ضج املهني .Norcross, 1994(
وبالرغم من  اال�ضتعدادات واالإمكانيات.  الذات، وفهم  وتقييم  الذات،  فهم  Maturity)؛ 
مهمة  نظريته  املكونات يف  هذه  اأن  اإال  املهني،  لالإر�ضاد  النظرية  هذه  يطرح  مل  روجرز  اأن 

الفرد  اأن يكون  ذاته. كما ركز روجرز على  ليتوجه توجها مهنيا يحقق من خاللها  للفرد 

وم�ضوؤوليته  امل�ضريية،  كقراراته  املختلفة،  م�ضكالته  كافة  حل  يف  القرار  �ضاحب  نف�ضه 

م�ضكالته  اإىل  ينظر  الأن  الو�ضيلة  له  اأتيحت  ما  اإذا  ذلك  على  قادر  فالفرد  عنها،  ال�ضخ�ضية 

بو�ضوح ومب�ضاعدة غري مبا�رشة من االخت�ضا�ضيني واملر�ضدين النف�ضيني، واإن اأف�ضل م�ضاعدة 

وا�ضتعداداتهم يف حل  لقدراتهم ومهاراتهم  ا�ضتخدامهم  ت�ضهيل  لالأفراد هي  تقدميها  ميكن 

 .(Sharma, 2004( م�ضكالتهم

بربامج  يعرف  ما  االأفراد من خالل  لدى  تطويره  املهني كمفهوم ميكن  الن�ضج  اإىل  ينظر 

املهني،  والتوجيه  االإر�ضاد  وبرامج   ،(Career Education Programs( املهنية  الرتبية 

ويتكون الن�ضج املهني من الوعي باأهمية التخطيط، وم�ضادر العمل، واأهمية املعلومات املهنية 

ومهارات �ضنع القرار )Bruce, 2001). ونتيجة للتطور الذي رافق االإر�ضاد املهني، ظهرت 

كما  املهنية،  الرتبية  االأفراد  تلقي  على  التاأكيد  اأبرزها؛  ومن  عديدة  جماالت  يف  اهتمامات 

ظهرت اهتمامات يف جمال قيا�س مثل هذه العوامل، فنجد مثال �ضوبر )Super) قام بتطوير 

Career Development Inventory-(CDI -Form I( اأداة لقيا�س الن�ضج املهني تعرف بـ

(Form I) زودت بقيا�س االجتاهات والن�ضج املهني عند االأفراد )Tolbert, 1980). كما برز 
 (Ginzburg & Herma( من حتدث عن مراحل النمو املهني، فنجد مثال جينزبريغ وهريما

والوارد يف )Bruce, 2001)، قد اأ�ضارا اإىل اأن عملية الن�ضج املهني متر مبراحل هي: مرحلة 

اخليال، فمرحلة التجريب، ثم املرحلة الواقعية، مع التاأكيد على اأهمية الرتبية املهنية وتطوير 

يف  النمو  لعملية  موازية  تكون  بحيث  له،  املختلفة  النمائية  املراحل  خالل  الفرد  مهارات 

جيالت  يحدد  املهني  االإر�ضاد  جمال  ويف  واملهارية.  واجل�ضمية  واالنفعالية  العقلية  اجلوانب 
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بنف�ضه  معرفته  بزيادة  وذلك  القرارات،  هذه  على  املرتتبة  امل�ضوؤولية  وتقبل  قرارات حكيمة 

ومبحيطه من خالل امل�ضاركة املوجهة يف عملية �ضنع القرار، الرتباط هذه املعرفة بالقرارات 

 Bettina, الوارد يف (Holland( التي تواجهه يف حياته الدرا�ضية واملهنية. كما اأكد هوالند

اإ�ضباع  التي توفر لهم دورا خا�ضا يف  البيئات املهنية  اإىل  اأن االأفراد ينجذبون  )2003) على 
اأهمية معرفة  النف�ضي االجتماعي، وعلى  والتوافق  الر�ضا  لهم  ال�ضخ�ضية، وتوفر  حاجاتهم 

الذات يف البحث عن الر�ضا املهني واال�ضتقرار يف العمــل، وعلى اأهمية الن�ضج املهني لدى 

 .(Bettina, 2003( الفرد يف اتخاذ قراراته الدرا�ضية

لالإر�ضاد  الرئي�ضة  االأغرا�س  قرارات مهنية هي واحدة من  اتخاذ  االفراد يف  اإن م�ضاعدة 

املهني، واإن النق�س يف تقدمي هذه اخلدمات االإر�ضادية املتخ�ض�ضة لالأفراد يف الوقت املنا�ضب، 

رمبا يوؤدي اإىل حدة معاناتهم يف امل�ضتقبل )Dash, 2003; Zunker, 1981)، وال زال هناك 

 Kochhar,( عمل كبري اأمام املر�ضدين املهنيني ليقوموا به جتاه الطلبة يف جمال اإر�ضادهم مهنيا

�ضلبية  اجتاهات  يحملون  اأمريكا  الطلبة يف  ن�ضف  اأن  النف�ضي  االأدب  من  تبني  فقد   (1989
لهم،  املهني  االإر�ضاد  تقدمي  جمال  يف  القليل  اإال  تعمل  ال  فهي  التعليمية،  موؤ�ض�ضاتهم  عن 

 Indiana( وم�ضاعدتهم بالبحث عن العمل، وذلك طبقا لنتائج م�ضح �ضدر عن جامعة اإنديانا

University) يف مركز بلومنغنت )Bloomington’s Center)، كما اأظهر امل�ضح اأن حوايل 
املحتمل وقوعهم حتت وطاأة  ال�ضعيف من  التح�ضيل  الطالب اجلامعيني ذوي  )56%( من 

الديون الدرا�ضية )قر�س الطالب( قبل تخرجهم، ومبا يعادل 60.000 دوالر اأو اأكرث لكل 

 .(Gravois, 2005( طالب، وذلك نتيجة ل�ضوء اختيار التخ�ض�س الدرا�ضي املنا�ضب

كما تبني من االأدب النف�ضي اأن الكثري من طلبة اجلامعات ال يعرفون م�ضبقا قبل التحاقهم 

مما  املجتمع،  يف  العمل  جماالت  عن  وال  الدرا�ضية،  املو�ضوعات  عن  والكليات  باجلامعات 

يدعو اإىل �رشورة تقدمي التوجيه واالإر�ضاد املهني لهم، لكي يتجه الطالب مبا�رشة اإىل الدرا�ضة 

التي تنا�ضبه، وي�ضتطيع اأن يبدع فيها ويحقق ذاته )Brown & Lent, 2005). ناهيك عن اأن 

العديد من املر�ضدين لديهم انطباعات �ضلبية عن دور االإر�ضاد املهني واأهميته بالن�ضبة للطلبة، 

وهم من ثمَّ ال يزودونهم مبا يحتاجون اإليه ملعرفة �ضخ�ضياتهم، وقدراتهم وميولهم، ومعرفة 

بفاعلية  ي�ضهمون  لهم، وال  املنا�ضب  املهني  االإر�ضاد  يقدمون  فهم ال  ثمَّ  العمل، ومن  �ضوق 

امل�ضتقبلية   واملهنة  للدرا�ضة  اختيارهم  عملية  يف  يوؤثر  مما  عندهم،  املهني  الن�ضج  عملية  يف 

الكثري عن  يعرف  بالدرا�ضة اجلامعية وهو ال  الطلبة  بع�س  يلتحق  )Blocher, 2000). وقد 
البحوث  اأظهرته  ما  با�ضتقاللية، وهذا  املختلفة  قراراته  اتخاذ  والعمل، وكيفية  املهنة  ق�ضايا 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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تتمحور  الطلبة  �ضعوبات  اأن  اإىل   (Bourne, 1988( بورين  تو�ضل  فقد  اجلانب؛  هذا  يف 

حول عدم فهم النظام اجلامعي، و�ضغط الدرا�ضة، وعدم امتالك مهارات درا�ضية ذات فعالية 

كمهارات تنظيم الوقت، و�ضعوبة يف اختيار التخ�ض�س املنا�ضب، و�ضعوبة اتخاذ القرار فيما 

يتعلق باال�ضتمرار اأو االن�ضحاب من اجلامعة، و�ضعوبة يف التخطيط ملهنة منا�ضبة.

ومما تقدم يتبني لنا دور واأهمية االإر�ضاد والتوجيه املهني يف اإ�ضباع احلاجات املختلفة عند 

الطلبة، واأن للمر�ضدين النف�ضيني واملهنيني دورا مهما يف تنمية قدرات الطلبة ملواجهة حتديات 

 (Bishop, 1998; Bloch, ومتطلباتها  املهن  عامل  يف  املت�ضارعة  والتغريات  احلايل  الع�رش 

)2004، وهنا تربز اأهمية تلبية مثل هذه احلاجات لديهم من خالل بناء وتنفيذ برامج اإر�ضادية 
مهنية ت�ضاعدهم يف خف�س قلقهم حول م�ضتقبلهم املهني، ويف فهم ذواتهم وتنمية مهاراتهم 

نحو الن�ضج املهني، ومن ثمَّ حتقيق التكيف والتوافق النف�ضي عندهم خالل م�ضريتهم الدرا�ضية 

وما بعدها.

ويعرف التوافق النف�ضي اأو التكيف بح�ضب مويل Moully الوارد يف )زهران، 1985(؛ 

النف�ضي  التوازن  من  م�ضتوى  على  يحافظ  اأن  الفرد  يحاول  بوا�ضطتها  التي  العملية  “باأنه 
ه نحو تخفي�س التوتر، وهذا يت�ضمن حالة  واالجتماعي، وهذا التوازن يرجع اإىل ال�ضلوك املُوجَّ

كما يف�رش موراي )Moray) الوارد يف )عثمـان،  من العالقة االإيجابية بني الفرد وبيئتــه”. 

احلاجة عند  اإ�ضباع  ين�ضاأ عن عدم  الذي  االإحباط  النف�ضي من خالل  التوافق  2001( عدم 

الفرد مما ي�ضهم يف تهديد كيانه، ويوؤثر يف اتزانه ويزيد من توتره واإحلاحه الإ�ضباع احلاجة، 

وي�ضتمر الفرد يف بحثه عن �ضبل ُتي�رشرِّ له االإ�ضباع من خالل تفاعله مع بيئته التي قد تي�رش اأو 

تعوق االإ�ضباع لتلك احلاجة املثارة لديه، ويف حالة اإعاقة االإ�ضباع تتكون املعاناة النف�ضية. 

هذا وي�ضري االأدب النف�ضي اإىل اأن مفهوم التكيف اأو التوافق النف�ضي )Adjustment) ميكن 

النظر اإليه من زاويتني؛ االأوىل باعتباره عملية م�ضتمرة تت�ضمن التعامل مع العوامل ال�ضاغطة 

اإىل  الفرد  ي�ضعى  حالة  باعتباره  والثانية  واالجتماعي،  ال�ضخ�ضي  الفرد  والتغريات يف حميط 

الو�ضول اإليها بحيث تتوفر لديه خ�ضائ�س مرغوبة ومظاهر اإيجابية، وعند و�ضوله اإىل ذلك 

ميكن و�ضفه باأنه ح�ضن التكيف )جربيل، 1996(. 

وي�ضف اأريك�ضون )Erikson) الوارد يف )Hendren,1990) دورة احلياة الب�رشية ك�ضل�ضلة 

تتكون من ثماين مراحل  مير خاللها االأفراد وتتميز كل مرحلة ب�رشاع نف�ضي معني تتطلب 

من الفرد مواجهته، فالكيفية التي يحل بها الفرد هذا ال�رشاع يكون لها تاأثري يف منوه للمرحلة 

التالية وكذلك يف �ضحته النف�ضية، واأّن على الفرد اأن يتكيف مع عدد من ال�رشاعات يف كل 

نتيجتها جزًءا من �ضخ�ضيته وت�ضهم يف منو هويته، فالفرد الذي  مرحلة منائية، والتي ت�ضبح 
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وينظر اإىل نف�ضه باإيجابية، وهذا ما �ضّماه بالهوية املوجبة، واإن الف�ضل خالل املراحل ال�ضابقة 

الذات  نحو  �ضالب  �ضعور  واملتمثل يف  الهوية،  ا�ضطراب  عنه  ينتج  اأن  ميكن  املرحلة  وهذه 

و�ضكوك حول امل�ضتقبل )Hendren,1990). وخالل فرتة بدء الدرا�ضة اجلامعية اأي من �ضن 

الثامنة ع�رشة حتى انتهاء فرتة الر�ضد، يطور االإن�ضان م�ضاعر االنتماء، والتغلب على م�ضاعر 

الوحدة واالنعزال، فالفرد يحتاج خالل هذه املرحلة اإىل التوافق واالنتماء، ويف حالة عدم 

املنا�ضبة لديه بعد تخرجه من اجلامعة، قد يعاين من انخفا�س يف توافقه  توافر فر�ضة العمل 

النف�ضي )امل�ضعان، 1993(.

ومما تقدم فاإن اختيار الطالب للتخ�ض�س املنا�ضب له واملنا�ضب لقدراته وميوله، وامتالكه 

م�ضتوى مقبوال من الن�ضج املهني، ي�ضاهم يف اإ�ضباع حاجاته املختلفة ومنها حاجته لال�ضتمتاع 

مما  تفوقه وجناحة  ي�ضاهم يف  اأن هذا  تتوافق مع رغباته وميوله وقدراته، كما  التي  بدرا�ضته 

والذي  مهنيا  النا�ضج  غري  ورمبا  الطالب  اأن  حني  يف  النف�ضي،  توافقه  على  اإيجابا  ينعك�س 

اختار الدرا�ضة اجلامعية التي ال تتوافق مع ميوله ورغباته وقدراته، والتي قد ال تتيح له فر�ضة 

االلتحاق ال�رشيع بعمل بعد تخرجه، رمبا جتعل من مرحلة حياته اجلامعية مرحلة معاناة و�ضوء 

توافق نف�ضي، مما ينعك�س �ضلبا على اأدائه وحت�ضيله العلمي وتقييمه لذاته.

ويف جمال الدرا�ضات ال�ضابقة، وجد الباحث اأن هناك قلة يف الدرا�ضات التي تناولت مو�ضوع 

الن�ضج املهني والتوافق النف�ضي معا، يف حني وجد العديد منها تناولت هذه املتغريات وبطرق 

خمتلفة؛ فقد اأجرى جروان )1986( درا�ضة هدفت اإىل اختبار فاعلية برنامج اإر�ضادي مهني 

جمعي يف متغريي الن�ضج املهني واتخاذ القرار املهني على عينة من طالب ال�ضف الثالث 

الثانوي االأكادميي يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف مدينة عمان، اأظهرت نتائجها فعالية 

الربنامج االإر�ضادي بالن�ضبة ملتغري الن�ضج املهني بني املجموعتني التجريبيتني وال�ضابطتني.

الرتبوي  للتوجيه  برنامج  فاعلية  اختبار  اإىل  هدفت  درا�ضة   )1991( جرادات  واأجرت 

املهنية  املعلومات  وزيادة  القرار  اتخاذ  ومهارة  املهني  الن�ضج  م�ضتوى  حت�ضني  يف  واملهني 

واملهني  الرتبوي  التوجيه  برنامج  اأن  نتائجها  واأظهرت  العا�رش،  ال�ضف  لطالبات  والرتبوية 

كان فعاال يف تزويد الطالبات مبهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية واملهنية وحت�ضني 

م�ضتوى الن�ضج املهني لديهن. 

واأجرى روبن�ضون )Robinson, 1995) درا�ضة هدفت ال�ضتق�ضاء اأثر اال�ضرتاك يف م�ضاق 

يف التوجيه املهني يف الن�ضج املهني والتوافق اجلامعي، على عينة مكونة من )107( طالٍب 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

47

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

يف جامعة كارولينا، واأظهرت النتائج زيادة كبرية عندهم يف م�ضتوى الن�ضج املهني والتوافق 

اجلامعي. 

اأجرى عبد احلميد )1996(، درا�ضة على عينة مكونة من )200( طالب جامعي  كما 

مبنطقة الق�ضيم، ك�ضفت بع�س نتائجها عن وجود م�ضكلة و�ضعوبة عند الطالب يف التخطيط 

مبراجعة   (Bruce, 2001( يف  الوارد   (Hoyt, 1997( هويت  قام  كما  االأكادميي.  مل�ضتقبله 

عدد كبري ومتنوع من برامج الرتبية املهنية يف الواليات املتحدة االأمريكية، بناء على االأهداف 

الطلبة،   عند  االأ�ضا�ضية  االأكادميية  املهارات  تطوير  اإىل:  تهدف  اأنها  تبني  وقد  منها  املرجوة 

ومهارة  عمل،  عن  البحث  ومهارة  قراراته،  و�ضنع  اتخاذ  على  الطالب  قدرات  وتطوير 

معاٍن  وحمل  للعمل،  جيدة  عادات  وتطوير  فيه،  والبقاء  واال�ضتمرار  العمل  على  احل�ضول 

وقيم �ضامية عن العمل ت�ضهم يف حتقيق الر�ضا الوظيفي.

واأجرى مبارك )2002( درا�ضة هدفت اإىل معرفة اأثر برنامج تدريبي يف االإر�ضاد والتوجيه 

اجلمعي املهني يف الن�ضج املهني واتخاذ القرار لدى عينة من )263( طالبا من مدار�س مديرية 

اخلليل، واأظهرت نتائجها فعالية الربنامج التدريبي يف حت�ضني م�ضتوى اتخاذ القرار املهني، 

وم�ضتوى الن�ضج املهني لدى املجموعة التجريبية.

ويف جمال التوافق اأجرت البحراين )2004( درا�ضة على طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س، 

اظهرت بع�س نتائجها اأن خربة االنتقال اإىل اجلامعة تعترب خربة حتّد  لهوؤالء الطالب يف جمال 

العامة؛  الثانوية  مرحلة  عن  تختلف  بيئة  يف  اأنف�ضهم  الطالب  يجد  حيث  النف�ضي،  التوافق 

فالبيئة اجلامعية املختلطة واملتطلبات الدرا�ضية تتطلب من الطالب مهارات درا�ضية ومهارات 

اجتماعية للتعامل بنجاح مع هذه املرحلة.

واأجرى اخلواجه )2005( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى فعالية برنامج اإر�ضاد جمعي 

مهني يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني وم�ضتوى التكيف النف�ضي لدى عينة مكونة من )40( 

طالبا وطالبة من طلبة الكليات اجلامعية املتو�ضطة يف االأردن، اأظهرت بع�س نتائجها فاعلية 

برنامج االإر�ضاد املهني يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني والتكيف.

كما تبني يف درا�ضة لدى طلبة اجلامعات اأجراها اخلواجه و البحراين )2008( هدفت اإىل 

الك�ضف عن حاجات االإر�ضاد املهني لدى طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س اأّن حاجة الطلبة اإىل 

االإر�ضاد املهني ت�ضتد يف جمال فهم بيئة العمل، وان هناك حاجة لتنفيذ ور�س عمل تتعلق بتقدمي 

البدائل  ا�ضتك�ضاف  مهارات  وتنمية  اجلمعي،  املهني  االإر�ضاد  يف  وبرامج  مهنية  معلومات 

املهنية عند طلبة ال�ضنة االأوىل.
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اتخاذ  يف  �ضعوبة  من  يعانون  اجلامعات  طلبة  من  العديد  اأن  اإىل  النف�ضي  االأدب  ي�ضري 

اأو ما يعرف علميا بالن�ضج املهني  القرار املهني املنا�ضب لهم، ومن انخفا�س الوعي املهني 

)Vocational Maturity)، وما ي�ضببه ذلك من االعتماد على االآخرين يف اتخاذ قراراتهم 
  Hendren,1990( وعدم حتملهم مل�ضوؤولية ذلك. كما يعاين بع�ضهم من �ضوء التوافق النف�ضي

نتائج  اأظهرت  املهني كما  االإر�ضاد  برامج  لبناء وتطبيق  اأهمية  ;Feldman, 1989)، وهناك 
درا�ضـــة )اخلواجه و البحراين، 2008(، لتلبية حاجات االإر�ضاد املهني لدى الطلبة، ونظرا 

لوجود حاجة غري م�ضبعة عند الطالب ليفهم نف�ضه وا�ضتعداداته وميوله وقدرته، وحاجته اإىل 

امتالك مهارات اتخاذ القرار املنا�ضب لكي يتوافق مع حياته اجلامعية، والتي وجدها الباحث 

ا اأّن هناك م�ضكالت عديدة يواجهها بع�ضهم ترتتب  غري وا�ضحة عند بع�س الطلبة، خ�ضو�ضً

عليها نتائج �ضلبية كتدين التح�ضيل الدرا�ضي، و�ضعوبات درا�ضية خمتلفة، كان�ضحاب بع�ضهم 

تطوير  اإىل  الباحث  دفع  مما  لديهم.  الدرا�ضي  التح�ضيل  معدالت  وانخفا�س  الدرا�ضة  من 

وم�ضادر  املهن  عامل  ومعرفة  الذات،  معرفة  تطوير  على  قائم  مهني  جمعي  توجيه  برنامج 

جمع املعلومات املهنية، و�ضوق العمل، وفهم عملية اتخاذ القرار املهني، ومن ثم تدريبهم 

على مهارات مهنية منا�ضبة واإيجابية للو�ضول اإىل م�ضتوى اأف�ضل من الن�ضج املهني والتوافق 

برنامج توجيه  التدريب على  يوؤدي  االآتي: هل  بالت�ضاوؤل  البحثية  امل�ضكلة  النف�ضي. وتتمثل 

جمعي مهني اإىل حت�ضني يف م�ضتوى الن�ضج املهني وم�ضتوى التوافق النف�ضي لدى عينة من 

الطلبة الذكور جامعة ال�ضلطان قابو�س؟.

�أهد�ف �لدر��سة

اإىل تطوير مهارات  اإىل تطوير برنامج توجيه جمعي مهني يرمي  الدرا�ضة احلالية  هدفت 

يف  اأف�ضل  م�ضتوى  حتقيق  يف  فاعليته  ا�ضتق�ضاء  ثم  ومن  الطلبة،  عند  املختلفة  املهني  الن�ضج 

الن�ضج املهني والتوافق النف�ضي لدى عينة من طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س.

�أ�سئلة �لدر��سة

ترمي الدرا�ضة اإىل االإجابة عن االأ�ضئلة االآتية:

1- ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني لدى عينة 

من الطلبة الذكور يف جامعة ال�ضلطان قابو�س؟

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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2- ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى التوافق النف�ضي لدى عينة 

من الطلبة الذكور يف جامعة ال�ضلطان قابو�س؟

�أهمية �لدر��سة

تكمن اأهمية الدرا�ضة احلالية يف اجلانبني االآتيني:

1- حماولة تعرف اأثر وفاعلية الربامج اجلمعية املهنية يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني، وهو 

اأمٌر مهم جدا؛ الأن ذلك ي�ضاهم يف حتديد الربامج املهنية املنا�ضبة للطلبة.

2- ت�ضاهم الدرا�ضة اأي�ضا يف تلبية حاجات الطلبة يف املجال املهني، وهذا مهم يف حت�ضني 

التوافق النف�ضي عندهم. 

حمدد�ت �لدر��سة

ميكن تف�ضري وتعميم النتائج يف �ضوء املحددات االآتية:

- املجال املكاين: جامعة ال�ضلطان قابو�س.

- املجال الب�رشي: عينة من الطلبة الذكور يف جامعة ال�ضلطان قابو�س.

- املجال الزمني: ال�ضنة الدرا�ضية 2009/2008م

- كما تتحدد باالأداتني امل�ضتخدمتني يف الدرا�ضة لقيا�س الن�ضج املهني والتوافق النف�ضي.

م�سطلحات �لدر��سة

هذه  يف  اإجرائيا  املهني  اجلمعي  التوجيه  برنامج  يعرف  �ملهني:  �جلمعي  �لتوجيه  برنامج 

الدرا�ضة باأنه الربنامج الذي طوره الباحث وقدمه للطلبة )عينة الدرا�ضة(، والذي تكون من 

خم�س جل�ضات، مدة كل منها)90( دقيقة، وارتكز على اأربعة اأبعاد رئي�ضة لتدريب الطلبة 

عليها هي: 1- التدريب على معرفة الذات. 2- معرفة املهن وم�ضادر جمع املعلومات املهنية 

وطريقة تنظيمها. 3- فهم عملية اتخاذ القرار. 4- التدريب على ا�ضرتاتيجيات التوافق يف 

املجال املهني.

م�ستوى �لن�سج �ملهني: يعرف م�ضتوى الن�ضج املهني باأنه م�ضتوى تكون التوجه نحو االختيار 

املهني لدى الطلبة ويتكون من االأبعاد االآتية: بعد فهم عملية االختيار املهني، وبعد اال�ضتقالل 

والثقة بالنف�س يف اتخاذ القرار، وبعد فهم خطوات اتخاذ القرار املهني. ويف هذه الدرا�ضة 

يعرف م�ضتوى الن�ضج املهني اإجرائيا بالدرجة التي يح�ضل عليها الطالب على مقيا�س الن�ضج 

املهني امل�ضتخدم يف هذه الدرا�ضــة.
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�لتو�فق �لنف�سي: ينظر اإىل التوافق النف�ضي على انه العملية التي بوا�ضطتها يحاول الفرد اأن 50

يحافظ على م�ضتوى من التوازن ال�ضخ�ضي واالنفعايل واالأ�رشي واالجتماعي، وهذا التوازن 

ه نحو تخفي�س التوتر، وهذا يت�ضمن حالة من العالقة االإيجابية بني  يرجع اإىل ال�ضلوك املُوجَّ

اإجرائيا يف هذه الدرا�ضة بالدرجة التي يح�ضل عليها  الفرد وبيئته، ويعرف التوافق النف�ضي 

الطالب على مقيا�س التوافق النف�ضي امل�ضتخدم يف هذه الدرا�ضــة.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها: 

منهج �لدر��سة

ت�ضعى الدرا�ضة احلالية اإىل ا�ضتق�ضاء فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى 

الن�ضج املهني والتوافق النف�ضي لدى عينة من الطلبة الذكور يف جامعة ال�ضلطان قابو�س، ومن 

اأجل ذلك مت االعتماد على املنهج التجريبي، وذلك لقدرته على اختبار هذه الفاعلية، ومن 

ثم حتليل النتائج وتف�ضريها للو�ضول اإىل حتقيق االأهداف املرجوة من هذه الدرا�ضة. وقد جاء 

اجلمعي  التوجيه  برنامج  وهو  امل�ضتقل  املتغري  اأثر  فح�س  بهدف  التجريبي  الدرا�ضة  ت�ضميم 

النف�ضي  التوافق  ومقيا�س  املهني،  الن�ضج  مقيا�س  على  الدرجة  وهو  التابع  املتغري  يف  املهني 

كاالتي:

جمموعة جتريبية: تعيني ع�ضوائي- قيا�س قبلي- برنامج توجيه جمعي –قيا�س بعدي.

جمموعة �ضابطة: تعيني ع�ضوائي- قيا�س قبلي- ال معاجلة – قيا�س بعدي.

ومت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية للدرجات القبلية والبعدية على 

كل من مقيا�س الن�ضج املهني، ومقيا�س التوافق النف�ضي للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية.

عينة الدرا�ضة: اختريت العينة بطريقة ق�ضدية لتلبية اأغرا�س هذه الدرا�ضة التجريبية من بني 

)155( طالبا اختريوا بطريقة العينة الع�ضوائية العر�ضية التي طبقت عليها اأداتا الدرا�ضة، والعينة 

العر�ضية هي عينة ع�ضوائية وم�ضتقلة ت�ضحب من فئة منا�ضبة ومتوافرة، والفئة املختارة مبوجبها 

لي�ضت هي اأف�ضل الفئات، بل اأكرثها توافرا )حم�ضي، 1991(. وتكونت عينة الدرا�ضة من 

)44( طالبا، مت اختيارهم بناء على موافقتهم على اال�ضرتاك يف الربنامج، وح�ضولهم على 

اأن تكون درجاتهم منخف�ضة  اأي�ضا  املهني، وروعي  الن�ضج  درجات منخف�ضة على مقيا�س 

نوعا ما على مقيا�س التوافق النف�ضي. وزعت عينة الدرا�ضة ع�ضوائيا بطريقة �ضحب االأرقام اإىل 

جمموعتني مت�ضاويتني )�ضابطة وجتريبية (، يف كل منها )22( طالبا، حيث قام الباحث ب�ضبط 

عوامل ال�ضدق الداخلي، التي ميكن اأن توؤثر يف نتائج البحث، من خالل ا�ضتخدام الع�ضوائية 

االأفراد على املجموعتني)ال�ضابطة والتجريبية(، وكذلك عند توزيع املجموعتني  يف توزيع 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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اإىل جتريبية و�ضابطة. وقد مت تطبيق برنامج التوجيه اجلمعي املهني مو�ضوع الدرا�ضة من قبل 

الباحث على املجموعة التجريبية. 

�أدو�ت �لدر��سة

)اخلواجه،  اأعده  الذي  املهني  الن�ضج  مقيا�س  الباحث  ا�ضتخدم  املهني:  الن�ضج  مقيا�س   -1

2005(، ويتكون هذا املقيا�س من )45( فقرة ذات اجتاه �ضالب. وهذه الفقرات موزعة على 

اأبعاد ثالثة هـي: بعد فهم عملية االختيار املهني: ويتعلق هذا البعد مبدى فهم الطالب لعملية 

االختيار املهني مثل وعيه بنوع الوظيفة اأو املهنة التي �ضيلتحق بها بعد انتهاء الدرا�ضة، واملعايري 

التي اأدت به الختيار الدرا�ضة، وهدفه من الدرا�ضة، وفهمه لعامل املهن، ومتثله الفقرات من 

)1- 15(. وبعد اال�ضتقالل والثقة بالنف�س يف اتخاذ القرار: ويتعلق هذا البعد مبدى اإح�ضا�س 

الفقرات  ومتثله  عنها،  الناجتة  امل�ضوؤولية  وحتمله  قراراته،  وا�ضتقالل  ذاته،  بالثقة يف  الطالب 

من )16 - 30(. وبعد فهم خطوات اتخاذ القرار املهنـي: ويتعلق هذا البعد مبدى امتالك 

الطالب مهارات اتخاذ القرار، ومدى متثله لالأ�ضلوب العلمي يف حل امل�ضكلة )حتديد امل�ضكلة، 

وتوليد البدائل، واتخاذ القرار، والتقييم(، ومتثله الفقـرات من )45-31(.

قام  حيث  احلالية،  الدرا�ضة  الأغرا�س  املقيا�س  �ضدق  دالالت  ا�ضتخرجت  �ملقيا�ص:  �سدق 

الهيئة  اأع�ضاء  ومن  النف�ضي  باالإر�ضاد  املخت�ضني  املحكمني  من  ثمانية  على  بعر�ضه  الباحث 

التدري�ضية يف ق�ضم علم النف�س بجامعة ال�ضلطان قابو�س، وقد طلب منهم اأن ي�ضريوا اإىل درجة 

تعديل  اللغوية، واقرتاح  اإليه كل منها، ومدى �ضالمتها  تنتمي  الذي  للمجال  الفقرة  منا�ضبة 

الفقرات غري املنا�ضبة اأو حذفها، واأية مالحظات على اال�ضتبانة ب�ضكل عام، وبناء على راأي 

املحكمني اأبقيت الفقرات التي اتفق على �ضدقها �ضتة فما فوق منهم. 

باإعادة تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من )60(  الثبات  ثبـات �ملقيا�ص: كما مت ا�ضتخراج 

)14( مقداره  زمني  وبفا�ضل  الدرا�ضة،  عينة  غري  قابو�س  ال�ضلطان  جامعة  طلبة  من  طالبا 

يوما، وكان معامل الثبات الكلي للمقيا�س )0.82(، ومت ح�ضاب معامل االت�ضاق الداخلي 

للمقيا�س بوا�ضطة معادلة كرونباخ األفا وكانت قيمة معامل الثبات الكلي ت�ضاوي )0.87(. 

واعتمد  الدرا�ضة.  يف  االأداة  العتماد  مالئمة  والثبات  ال�ضدق  دالالت  اعتربت  فقد  وعليه 

الباحث على تدريج خما�ضي لت�ضحيح االإجابات، بحيث يحدد درجة انطباق الفقرة على 

امل�ضتجيب وفقا ملا يلي: كبرية جدا )1(. كبرية )2(. متو�ضطة )3(. قليلة )4(. قليلة جدا 

)5(. وبهذا تنح�رش درجات كل جمال من جماالت املقيا�س الثالثة من )15– 75 ( درجة، 

املقيا�س هي  على  درجة  اأعلى  تكون  وبذا   ،)225-45( من  اأبعاده  بكامل  املقيا�س  وعلى 
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)225( واأقل درجة هي )45(، فاإذا انح�رشت متو�ضطات الطلبة على املقيا�س بني )1.5-1( 52

تكون االإجابة )كبرية جدا(، واإذا ح�ضل على متو�ضط اأداء بني )1.5-2.5( تكون اإجابته 

)كبرية(، وهذا يعني اأن الطالب يتمتع مب�ضتوى منخف�س من الن�ضج املهني. واإذا ح�ضل على 

متو�ضط بني )2.5-3.5( تكون االإجابة )متو�ضطة(، وهذا يعني اأن الطالب يتمتع مب�ضتوى 

اأقل من املتو�ضط يف الن�ضج املهني، ومن ثمَّ اعترب كل متو�ضط اأقل من )3.5( ذا م�ضتوى غري 

منا�ضب يف الن�ضج املهني، ومن ثّم اعتربت نقطة القطع للمقيا�س )225/157(، مما يعني اأن 

كل من يقل متو�ضطه عن ذلك يكون م�ضتوى ن�ضجه املهني منخف�ضا. واإذا ح�ضل الطالب 

اأن الطالب يتمتع  اأداء بني )3.5 -4.0(، تكون االإجابة )قليلة(، وهذا يعني  على متو�ضط 

مب�ضتوى منا�ضب من الن�ضج املهني. واإذا ح�ضل على متو�ضط اأداء بني )4.0 – 5.0( تكون 

االإجابة )قليلة جدا(، وهذا يعني ان الطالب يتمتع مب�ضتوى مرتفع من الن�ضج املهني. فكّلما 

انخف�ضت درجة الطالب امل�ضتجيب على املقيا�س واقرتبت من )45( فهذا يعني اأن الطالب 

يعاين من انخفا�س م�ضتوى الن�ضج املهني لديه. 

)اخلواجه،  قبل  من  واملطور  املقيا�س  هذا  الباحث  ا�ضتخدم  �لنف�سي:  �لتو�فق  مقيا�ص   -2

2005(، ويتكون املقيا�س من )32( فقرة، تقي�س اأربعة اأبعاد، وكل منها يتكون من ثماين 

فقرات، وهذه االأبعاد هي:

1- البعد ال�ضخ�ضي ومتثله الفقرات )1، 4، 6، 12، 16، 22، 25، 32(.  

2- البعد االنفعايل ومتثله الفقرات )5، 9، 13، 15، 18، 20،23، 28(.

3- البعد االأ�رشي ومتثله الفقرات )2، 8 ،11، 14، 17، 24، 27، 30(.

4- البعد االجتماعي ومتثله الفقرات )3، 7، 10، 19، 26، 21، 29، 31(.

�سـدق �ملقيا�ص: حتقق الباحث من �ضدق املقيا�س، والأغرا�س الدرا�ضة احلالية مت عر�ضه على 

ثمانية من املحكمني املخت�ضني باالإر�ضاد النف�ضي ومن اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف ق�ضم علم 

النف�س بجامعة ال�ضلطان قابو�س، حيث طلب منهم اأن ي�ضريوا اإىل درجة منا�ضبة الفقرة للمجال 

املنا�ضبة  غري  الفقرات  تعديل  واقرتاح  اللغوية،  �ضالمتها  ومدى  منها،  كل  اإليه  تنتمي  الذي 

اأجمع املحكمون على منا�ضبة  اأو حذفها، واأية مالحظات على اال�ضتبانة ب�ضكل عام. وقد 

فقرات املقيا�س واأبعاده ب�ضورته املعتمدة. كما حتقق الباحث من قدرة املقيا�س على التمييز 

النف�ضي، وذلك على عينة مكونة من)36( طالبا  التوافق  بني جمموعتني خمتلفتني يف درجة 

التوافق  االآخر �ضمن جمموعة  والن�ضف  االإيجابي،  التوافق  م�ضنفني �ضمن جمموعة  ن�ضفهم 

ال�ضلبي، فقد مت ت�ضنيف اأولئك الطلبة بوا�ضطة االخت�ضا�ضي النف�ضي خالل مراجعتهم مركز 

املقيا�س  اأن  املقيا�س على املجموعتني، ووجد  ثّم مت تطبيق  باجلامعة، ومن  الطالبي  االإر�ضاد 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

عند  اإح�ضائيا  دالة  القيمة  وهذه   )4.9( قيمة )ت(  كانت  بينهما، حيث  التمييز  على  قادر 

 .)0.001 = α( م�ضتوى

ثبات �ملقيا�ص: مت ا�ضتخراج الثبات باإعادة تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من )54( طالبا من 

طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س، بفا�ضل زمني مقداره اأ�ضبوعان، وقد بلغ معامل ثبات املقيا�س 

الكلي للمقيا�س )0.92 (، وكان معامل الثبات مبفهوم االت�ضاق الداخلي با�ضتخدام معادلة 

كرونباخ األفا )0.91 (. وعليه فقد اعتربت دالالت ال�ضدق، والثبات التي مت التو�ضل اإليها 

مالئمة العتماد االأداة يف الدرا�ضة. اعتمد الباحث على تدريج خما�ضي لت�ضحيح االإجابات، 

بحيث يحدد درجة انطباق الفقرة على امل�ضتجيب وفقا ملا يلي : كبرية جدا )1(. كبرية )2(. 

املقيا�س بني )32  الكلية على  الدرجة  قليلة جدا )5(. وترتاوح  قليلة )4(.  متو�ضطة )3(. 

–160(، واعترب كل متو�ضط اأقل من )3.5( ذا م�ضتوى متو�ضط يف التوافق النف�ضي، ومن 
ثّماعتربت نقطة القطع للمقيا�س )160/112(، واإن اقرتاب درجة الطالب من احلد االأعلى 

النف�ضي، واقرتابه من احلد االأدنى  التوافق  اأن الطالب يتمتع بدرجة عالية من  )160( يعني 

يعني تدين م�ضتوى التوافق النف�ضي لديه.

3- برنامج �لتوجيه �جلمعي �ملهني: طور الباحث برنامج التوجيه اجلمعي املهني، واملكون 

من جمموعة من اجلل�ضات املنظمة وعددها خم�س جل�ضات، مدة كل منها )90( دقيقة، وبواقع 

جل�ضة واحدة اأ�ضبوعيا، واتبع الباحث اأ�ضلوب املناق�ضة واحلوار، والتدريب على املهارات، 

 .(Data Show( ولعب الدور، واإعطاء الواجبات، وعر�س االأن�ضطة من خالل جهاز العر�س

ت�ضهم  التي  املتنوعة  املهني  الن�ضج  مهارات  على  الدرا�ضة  عينة  تدريب  الربنامج  خالل  ومت 

يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني لديهم، وتو�ضل الباحث لل�ضورة النهائية للربنامج بعد اأن 

النف�ضي يف اجلامعة، حيث اجمع  االإر�ضاد  املخت�ضني يف  اأ�ضاتذة من  مت عر�ضه على خم�ضة 

جميعهم على منا�ضبته للغاية التي و�ضع من اأجلها بعد تعديالت طفيفة عليه. وارتكز الربنامج 

على وعي  وت�ضتمل  الذات،  معرفة   -1 املهني هي:  الن�ضج  لعملية  رئي�ضة  اأبعاد  اأربعة  على 

 -2 الطالب بقيمه وميوله وحاجاته وارتباطها جميعا باملهن التي يتم تف�ضيلها واختيارها. 

معرفة املهن وم�ضادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها. 3- فهم عملية اتخاذ القرار 

وما تنطوي عليه من حتديد امل�ضكلة، وتوليد البدائل واملوازنة بينها وبني النتائج املحتملة لكل 

منها، ومعاجلة املعلومات، ومن ثم االختيار والتخطيط للتنفيذ ثم التقييم. 4- التدريب على 

ا�ضرتاتيجيات التوافق يف املجال املهني، ويرمي الربنامج اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

1- تنمية مهارات معرفة الذات عند الطالب. 

2- تنمية مهارات التعرف اإىل مهن امل�ضتقبل التي ترتبط بالتخ�ض�س الذي يدر�ضه الطالب، 
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وم�ضادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها.54

 3- تنمية مهارات اتخاذ القرار عند الطالب. 

4- تنمية ا�ضرتاتيجيات ومهارات التوافق النف�ضي يف املجال املهني عند الطالب.

وفيما يلي تو�ضيح للربنامج الذي مت تنفيذه خالل هذه اجلل�ضات: 

 �جلل�سة �لأوىل: هدف اجلل�ضة )تنمية مهارات معرفة الذات عند الطالب(.

ولتحقيق ذلك مت مناق�ضة عينة الدرا�ضة يف ميولهم ورغباتهم املهنية، والفروق الفردية يف 

القدرات، وا�ضتب�ضارهم بذواتهم وفهمهم الأهدافهم اخلا�ضة، واأثر ذلك يف توافقهم  جمال 

 .(Data Show( النف�ضي الذي له اأثر يف ح�ضن االختيار، وا�ضتخدم الباحث جهاز العر�س

كما مت يف نهاية اجلل�ضة تطبيق املقيا�س االأمريكي للميول املهنية املبني على نظرية هوالند 

واملكون من )48( فقرة، ويقي�س �ضتة جماالت هي؛ جمال النمط املادي – الواقعي، واملجال 

العلمي اأو البحثي اأو امل�ضتك�ضف، واملجال الفني، واملجال االجتماعي،  واملجال التجاري 

اأو املغامر، واملجال التقليدي. ونظرا ل�ضهولة ا�ضتخراج درجة كل جمال، فقد طلب ترتيبها 

تنازليا بناء على الدرجات، حيث نوق�ضت النتائج مع الطلبة. 

�جلل�سة �لثانية: هدف اجلل�ضة )تنمية مهارات التعرف اإىل مهن امل�ضتقبل التي ترتبط بالتخ�ض�س 

الذي �ضوف يدر�ضه الطالب، وم�ضادر جمع املعلومات املهنية وطريقة تنظيمها(.

ولتحقيق ذلك مت مناق�ضة عينة الدرا�ضة يف �ضبل تطوير مهارات جمع املعلومات عن مهن 

امل�ضتقبل التي يرغبون يف االلتحاق بها، والتي تتوافق مع تخ�ض�ضاتهم ورغباتهم؛ مثل زيارات 

االلتحاق  ومتطلبات  املهن  حتليل  مهارات  واإك�ضابهم  بتخ�ض�ضاتهم،  املرتبطة  العمل  مواقع 

الالحقة. كما مت  اجلل�ضات  نوق�ضت معهم يف  املجال، حيث  بها، وتكليفهم مبهام يف هذا 

مناق�ضة ت�ضنيف وحتليل لبع�س الوظائف واملهن بطرق خمتلفة، بغر�س م�ضاعدة الطالب على 

اإيجاد املكان املالئم له من بينها، ومبا يتالءم وقدراته وقيمته ورغباته.

�جلل�سة �لثالثة: هدف اجلل�ضة )تنمية مهارات اتخاذ القرار عند الطالب(.

الت�ضاوؤالت  ومناق�ضة  القرار  اتخاذ  تقدمي عر�س موجز ال�ضرتاتيجيات  مت  ذلك  ولتحقيق 

اتخاذ  يف  وا�ضلوبه  الدرا�ضي،  لتخ�ض�ضه  منهم  كل  اختيار  اأ�ضباب  مناق�ضة  مت  كما  حولها. 

قرار االختيار، كما مت التاأكيد على دور الطالب يف اتخاذه لقراراته وحتمله م�ضوؤولية ذلك، 

وا�ضتقالله الذاتي. كما ناق�س الباحث مو�ضوع خطوات اتخاذ القرار وحل امل�ضكلة، موزعا 

عليهم منوذجا مب�ضطا خلطوات اتخاذ القرار. 

�جلل�سة �لر�بعة: هدف اجلل�ضة  )تنمية ا�ضرتاتيجيات ومهارات التوافق يف املجال املهني( .

ولتحقيق ذلك مت مناق�ضة نوعني من ا�ضرتاتيجيات التوافق النف�ضي املهني عند الطلبة وهما:

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

1- اأ�ضاليب ذاتية ملواجهة امل�ضكالت وال�ضعوبات التكيفية التي تواجههم تت�ضمن املواجهة 

اإيجاد  اأو  اإدراك الطالب نحو املواقف  الذاتية، والتفكري يف امل�ضكالت وال�ضعوبات؛ لتغيري 

حل لذلك املوقف، وتتكون اأ�ضاليب املواجهة الذاتية من: التقييم ال�ضلبي ويت�ضمن: اإهمال 

اأو و�ضعها جانبا ب�ضكل موؤقت، وهذا ي�ضاعد على اتخاذ قرار بتجاوز امل�ضكلة.  امل�ضكلة، 

يف  الذات(  عن  )الرتويح  الذهني  واال�ضرتخاء  الع�ضلي  اال�ضرتخاء  على  التدريب  ويت�ضمن 

امل�ضتقبل  التفكري يف  موؤقتا عن  التخلي  مهارة  الطالب على  تدريب  ثم  ال�ضاغطة،  املواقف 

الدرا�ضة  نحو  جهودهم  كل  بذل  على  تركيزهم  اأي  واالآن(،  )هنا  احلا�رش  على  والرتكيز 

البعيدة  ثم  ومن  الق�ضرية  اأهدافهم  حتقيق  نحو  امل�ضتمر  وال�ضعي  الوقت،  وتنظيم  واملثابرة 

حدة  خلف�س  اال�ضرتخاء  لتحقيق  خمتلفة  اأ�ضاليب  على  تدريبهم  مت  كما   .(Clark, 1992(
التكيفية  وال�ضعوبات  امل�ضكالت  مع  االأف�ضل  التعامل  فر�س  الطالب  عند  يح�ضن  مما  التوتر 

التي تواجههم للتكيف والتوافق مع التخ�ض�ضات الدرا�ضية والبيئات املهنية التي ينتمون لها. 

وكذلك حثهم على توظيف مهارات حل امل�ضكالت فيما يتعلق مبيولهم ورغباتهم املهنية وما 

يتمتعون به من قدرات وا�ضتعدادات، واتخاذ القرار املنا�ضب لهم، والتي مت التدريب عليها 

يف اجلل�ضات ال�ضابقة.

الدعم  التكيفية؛ من خالل  وال�ضعوبات  امل�ضكالت  ملواجهة  امل�ضدر  اأ�ضاليب خارجية   -2

قبل  من  حمبوب  باأنه  �ضعورا  الطالب  يعطي  مما  للربنامج،  املطبق  الباحث  قبل  من  والتحفيز 

االآخرين وذو قيمة، حيث ي�ضاعده ذلك يف رفع م�ضتوى تقديره لذاته، ومينحه قدرة عالية 

وميوله  وقدراته  لنف�ضه  فهمه  عنده  وي�ضهل  ال�ضائكة،  واملواقف  ال�ضعوبات  مع  التعامل  يف 

وكذلك عملية التوافق النف�ضي لديه. 

�جلل�سة �خلام�سة: هدف اجلل�ضة )تقييم الربنامج واال�ضتماع اىل التغذية الراجعة من قبل عينة 

الدرا�ضة(.

ولتحقيق ذلك مت اال�ضتماع اإىل اأفراد الدرا�ضة، والوقوف على جوانب النجاح التي حتققت 

لديهم عند تطبيقهم للمهارات التي تدربوا عليها، كما نوق�ضت مقرتحاتهم حول الربنامج. 

كما مت التاأكيد على توظيف اخلربات التي تو�ضلوا اإليها يف حياتهم الدرا�ضية.

�لأ�ساليب �لإح�سائية

املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  فقد  البيانات،  لتحليل  االإح�ضائي   SPSS برنامج  ا�ضتخدام  مت 

احل�ضابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة، كما مت ا�ضتخدام االأ�ضلوب 

لتحديد   (ANCOVA(  (Analysis of Covariance( امل�ضرتك  التباين  حتليل  االإح�ضائي 
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معامل 56 ا�ضتخدم  الدرا�ضة. كما  اأ�ضئلة  الواردة يف  املتغريات  متو�ضطات  بني  الفروق  دالالت 

ارتباط بري�ضـون، ومعامل كرونباخ األفا الأغرا�س التحقق من ثبـات اأداتي الدرا�ضة.

عر�ص �لنتائج :

�أوًل: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�س هذا ال�ضوؤال على: »ما مدى فعالية برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى 

الن�ضج املهني لدى عينة من طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س؟«. 

املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  جرى  ال�ضوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

النتائج واملبينة يف  اأظهرت  اإذ  التجريبية وال�ضابطة،  املجموعتني  املهني لدى  الن�ضج  ملقيا�س 

اجلدول رقم )1( اأن املتو�ضطات احل�ضابية ملقيا�س الن�ضج املهني واأبعاده على القيا�س البعدي 

املتو�ضط  بلغ  اإذ  بال�ضابطة،  مقارنة  التجريبية  املجموعة  لدى  عام  ب�ضكل  لالرتفاع  مالت 

احل�ضابي للمجموعة التجريبية على املقيا�س الكلي )143.5( وانحراف معياري )10.17(، 

يف حني بلغ للمجموعة ال�ضابطة )131.95( وانحراف معياري )8.67(. كذلك بلغت 

املتو�ضطات احل�ضابية الأبعاد مقيا�س الن�ضج املهني على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على 

االأبعاد )فهم عملية االختيار، واال�ضتقاللية والثقة بالنف�س، وفهم خطوات اتخاذ القرار( كما 

يلي: )47.31، 38.90(، )46.86، 46.86 (، )7.81 ، 46.18(. 

�جلدول رقم )1(

�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأفر�د عينة �لدر��سة

�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�ص �لقبلي و�لبعدي على مقيا�ص

�لن�سج �ملهني ن=22 �سابطة, 22 جتريبية

العالمة الكلية ملقيا�س 

الن�سج املهني
بعد خط�ات اتخاذ القراربعد اال�ستقالليةبعد فهم االختيار

املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

القيا�س القبلي 

للمجموعة ال�سابطة
128.98.0439.865.1445.313.9843.724.01

128.2211.9238.684.5645.774.7743.775.57للمجموعة التجريبية

القيا�س البعدي 

للمجموعة ال�سابطة
131.958.6738.905.0746.864.2546.185.53

143.510.1747.313.5548.364.6847.815.13للمجموعة التجريبية

يظهر اجلدول رقم )1( اأن هناك تغريا يف املتو�ضطات احل�ضابية على القيا�س البعدي على 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

57

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مقيا�س الن�ضج املهني لكل من املجموعتني )التجريبية وال�ضابطة(. وملعرفة ما اإذا كان هناك 

الن�ضج املهني  اإح�ضائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س  فروق ذات داللة 

 ،(ANCOVA( بعد تثبيت تاأثري القيا�س القبلي لكل جمموعة، ا�ضتخدم حتليل التباين امل�ضرتك

ويبني اجلدول رقم )2( نتائج هذا التحليل.

�جلدول رقم )2(

   نتائج حتليل �لتباين �مل�سرتك (ANCOVA)�ملتعلقة باملجموعتني �لتجريبية 

و�ل�سابطة على مقيا�ص �لن�سج �ملهني.

م�سدر التباين

قيا�س قبلي بعدي

درجات 

احلرية

جمم�ع 

املربعات

مت��سط 

املربعات
القيمة االحتماليةقيمة ف

0.000   *12720.8832720.883107.724امل�ساحب

0.000   *11604.581604.5863.52بني املجموعتني

411035.5725.25اخلطاأ

445222.72الكلي

)0.05 =  α( دال اإح�س�����ائيا عند *

يت�ضح من اجلدول رقم )2( اأن قيمة )ف( ت�ضاوي )63.52(، وهي دالة اإح�ضائيا القيمة 

االحتمالية )0.000 (، وهذا يعني اأن الربنامج كان فعاال يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني 

لدى اأفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.

ثانيًا: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

برنامج توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى  فعالية  ال�ضوؤال على »ما مدى  ن�س هذا 

التوافق النف�ضي لدى عينة من طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س؟«.

 ولالجابة عن هذا ال�ضوؤال جرى ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س 

اأن   )3( رقم  اجلدول  من  يت�ضح  وال�ضابطة.  التجريبية  املجموعتني  لدى  النف�ضي  التوافق 

لالرتفاع  مالت  البعدي  القيا�س  على  واأبعاده  النف�ضي  التوافق  ملقيا�س  احل�ضابية  املتو�ضطات 

ب�ضكل عام لدى املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي للمجموعة 

بلغ  حني  يف   )11.33( معياري  وانحراف   ،)107.95( الكلي  املقيا�س  على  التجريبية 

املتو�ضطات  بلغت  كذلك   .)8.64( معياري  وانحراف   )98.0( ال�ضابطة  للمجموعة 

)البعد  االأبعاد  على  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعتني  على  النف�ضي  التوافق  الأبعاد  احل�ضابية 

 ،  28.31( يلي:  كما  االجتماعي(  والبعد  االأ�رشي،  والبعد  الوجداين،  والبعد  ال�ضخ�ضي، 

 .)24.40 ،26.90( ،) 26.13 ،27.27( ،)23.36 ، 25.45( ،)24.13
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�جلدول رقم )3(58

�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأفر�د عينة �لدر��سة �لتجريبية 

و�ل�سابطة يف �لقيا�ص �لقبلي و�لبعدي على مقيا�ص �لتو�فق �لنف�سي

ن=22 �سابطة, 22 جتريبية

العالمة الكلية

ملقيا�س الت�افق
البعد االجتماعيالبعد االأ�سريالبعد االنفعايلالبعد ال�سخ�سي

ط 
�س

�
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ي
ر
يا

ع
مل
ا

ط 
�س

�
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ي
ر
يا

ع
مل
ا

ط 
�س

�
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ي
ر
يا

ع
مل
ا

ط 
�س

�
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ي
ر
يا

ع
مل
ا

ط 
�س

�
ملت

ا

ي
اب

�س
حل

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ي
ر
يا

ع
مل
ا

القيا�س القبلي 

للمجموعة 

ال�سابطة

97.09.3224.03.6224.273.2224.863.9923.863.44

للمجموعة 

التجريبية
89.0412.4925.274.5122.724.6025.773.2924.274.88

القيا�س البعدي 

للمجموعة 

ال�سابطة

98.08.6424.133.3223.362.9326.134.5024.63.38

للمجموعة 

التجريبية
107.9511.3328.313.9925.453.7627.274.0026.903.76

على  البعدي  القيا�س  على  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  تغريا  هناك  اأن   )3( رقم  اجلدول  يظهر 

مقيا�س التوافق النف�ضي لكل من املجموعتني )التجريبية وال�ضابطة(. وملعرفة ما اإذا كان هناك 

فروق ذات داللة اإح�ضائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س التوافق النف�ضي 

 ،(ANCOVA( بعد تثبيت تاأثري القيا�س القبلي لكل جمموعة، ا�ضتخدم حتليل التباين امل�ضرتك

ويبني اجلدول رقم )4( نتائج هذا التحليل.

�جلدول رقم )4(

نتائج حتليل �لتباين �مل�سرتك (ANCOVA)�ملتعلقة باملجموعتني �لتجريبية 

و�ل�سابطة على مقيا�ص �لتو�فق �لنف�سي

م�سدر التباين

قيا�س قبلي بعدي

درجات 

احلرية
قيمة فمت��سط املربعاتجمم�ع املربعات

القيمة 

االحتمالية

0.000*13693.1493693.149264.8امل�ساحب

0.000*1901.85901.8564.66بني املجموعتني

41571.813.946اخلطاأ

435354.97الكلي

)0.05 =  α( دال اإح�س�����ائيا عند *

يت�ضح من اجلدول رقم )4( اأن قيمة )ف( ت�ضاوي )123.42(، وهي دالة اإح�ضائيا القيمة 

االحتمالية )0.000 (، وهذا يعني اأن الربنامج كان فعاال يف حت�ضني م�ضتوى التوافق النف�ضي 

لدى اأفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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النف�ضي،  والتوافق  املهني  الن�ضج  م�ضتوى  حت�ضني  يف  فعاال  كان  الربنامج  اأن  يعني  وهذا 

امل�ضرتك  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرته  كما  بال�ضابطة،  مقارنة  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى 

الن�ضج  مقيا�س  املقيا�ضني:  على  وال�ضابطة  التجريبية  باملجموعتني  املتعلقة   (ANCOVA(
املهني ومقيا�س التوافق النف�ضي.

مناق�سة �لنتائج

مناق�سة نتائج �سوؤ�ل �لدر��سة �لأول

اأ�ضارت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )2( املتعلقة بال�ضوؤال االأول؛ »ما مدى فعالية برنامج 

ال�ضلطان  املهني لدى عينة من طلبة جامعة  الن�ضج  توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى 

وال�ضابطة على  التجريبية  املجموعتني  اإح�ضائية بني  فروق ذات داللة  اإىل وجود  قابو�س؟« 

املقيا�س البعدي ملقيا�س الن�ضج املهني، ول�ضالح املجموعة التجريبية، مما يدل على اأن الربنامج 

كان فعاال يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني لدى اأفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.

وعليه فاإن برنامج التوجيه اجلمعي املهني الذي طوره الباحث الأغرا�س هذه الدرا�ضة قد 

اأدى اإىل حت�ضني ذي داللة يف م�ضتوى الن�ضج املهني لدى اأفراد الدرا�ضة، مقارنة باملجموعة 

ال�ضابطة التي مل تتلقَّ التدريب. مما يف�رش اأن اإخ�ضاع الطلبة لربنامج التوجيه املهني مبا ت�ضمنه 

لذاته  الطالب  وفهم  معرفة  اىل حت�ضن يف  اأدى  قد  مهنية  اإر�ضادية  مهارات  على  تدريب  من 

يف  اأجريت  التي  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  عدد  نتائج  بع�س  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  وميوله. 

هذا املجال، وخل�ضت اإىل نتائج م�ضابهة مثل؛ درا�ضة مبارك )2002( التي اظهرت فعالية 

لدى  املهني  الن�ضج  وم�ضتوى  املهني،  القرار  اتخاذ  م�ضتوى  حت�ضني  يف  التدريبي  الربنامج 

االإر�ضاد  برنامج  فاعلية  اأظهرت  التي   )2005( اخلواجه  درا�ضة  ومع  التجريبية،  املجموعة 

املهني يف حت�ضني م�ضتوى الن�ضج املهني عند الطلبة، وتتفق اأي�ضا مع بع�س نتائج درا�ضة جروان 

)1986( التي اأظهرت فعالية الربنامج االإر�ضادي بالن�ضبة ملتغري الن�ضج املهني بني املجموعتني 

التي   )1991( جرادات  درا�ضة   نتائج  بع�س  مع  تتفق  وكذلك  وال�ضابطتني.  التجريبيتني 

اأظهرت نتائجها اأن برنامج التوجيه الرتبوي واملهني كان فعاال يف تزويد عينة الدرا�ضة مبهارة 

املهني  الن�ضج  م�ضتوى  اىل حت�ضني  اأدى  مما  واملهنية  الرتبوية  املعلومات  وزيادة  القرار  اتخاذ 

لديها. كما تتفق اأي�ضا مع بع�س نتائج درا�ضة روبن�ضون )Robinson, 1995) التي اأظهرت 

اأثرا لال�ضرتاك يف م�ضاق يف التوجيه املهني عند الطلبة يف زيادة م�ضتوى الن�ضج املهني ب�ضكل 

كبري.
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كما تربز هذه النتيجة ما جاء يف االأدب الرتبوي يف هذا املجال، فالعديد من طلبة اجلامعات 60

يعانون من �ضعوبة يف اتخاذ القرار املهني املنا�ضب لهم، ومن انخفا�س الوعي املهني او ما 

;Feldman, 1989)، ومن خالل مراجعة   Hendren,1990( املهني  بالن�ضج  يعرف علميا 

حاجة  وجود  نتبني   ،)2008 واخلواجه،  البحراين  1996؛  )عبداحلميد،  ال�ضابق  االأدب 

لتدريب الطالب على مهارات خمتلفة يف جمال االإر�ضاد املهني، وهذا بالفعل ما مت من خالل 

تقدمي برنامج التوجيه اجلمعي مو�ضوع الدرا�ضة، من حيث اإن لربامج االإر�ضاد والتوجيه املهني 

 ،(Bishop, 1998; Bloch, 2004( املهنية  الطلبة  قدرات ومهارات  تنمية  ا يف  مهمًّ دورا 

وهذا ما اأرادت الدرا�ضة اأن حتدثه عند الطلبة. 

مناق�سة نتائج �سوؤ�ل �لدر��سة �لثاين

اأ�ضارت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )4( املتعلقة بال�ضوؤال الثاين؛ »ما مدى فعالية برنامج 

توجيه جمعي مهني يف حت�ضني م�ضتوى التوافق النف�ضي لدى عينة من طلبة جامعة ال�ضلطان 

قابو�س؟« اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة على االختبار 

البعدي ملقيا�س التوافق النف�ضي، ول�ضالح املجموعة التجريبية، مما يدل على اأن الربنامج كان 

فعاال يف حت�ضني م�ضتوى التوافق النف�ضي لدى اأفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة. ويعزو 

الباحث هذه النتيجة اإىل اأن التدريب على مهارات الن�ضج املهني؛ مثل مهارات اتخاذ القرار 

ومواجهة امل�ضكالت وحتمل امل�ضوؤولية ال�ضادرة عن ذلك، كانت فاعلة يف حت�ضني م�ضتوى 

التوافق النف�ضي لدى الطلبة، وتوؤكد هذه النتيجة ما مت ا�ضتخال�ضه من االأدب ال�ضابق، فقد 

عدم  عن  ين�ضاأ  الذي  فاالإحباط  احلاجات،  خالل  من  التوافق  عدم   (Moray( موراى  ف�رش 

اإ�ضباع احلاجة يهدد الفرد، ويوؤثر يف توافقه، وي�ضتمر الفرد يف بحثه عن �ضبل ُتي�رشرِّ له االإ�ضباع 

2001(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة  من خالل تفاعله مع بيئته وحميطه )عثمـان، 

اأظهرت فاعلية برنامج االإر�ضاد املهني يف حت�ضني م�ضتوى التكيف  التي  اخلواجه )2005( 

النف�ضي. كما تتفق اأي�ضا مع بع�س نتائج درا�ضة روبن�ضون )Robinson, 1995 )، وتتفق هذه 

النتيجة اأي�ضا مع بع�س نتائج درا�ضة )Hoyt, 1997) والوارد يف )Bruce, 2001) من حيث 

اتخاذ  على  الطالب  قدرات  كتطوير  الطلبة؛   عند  االأ�ضا�ضية  االأكادميية  املهارات  تطوير  اإّن 

و�ضنع قراراته، ومهارة البحث عن عمل، ومهارة احل�ضول على العمل واال�ضتمرار والبقاء 

فيه، وتطوير عادات جيدة للعمل، وحمل معاٍن وقيم �ضامية عن العمل ت�ضهم يف حتقيق الر�ضا 

حت�ضني  اإىل  رمى  هنا  الربنامج  اأن  كما  النف�ضي.  الفرد  توافق  يف  حت�ضن  مبعنى  اأي  الوظيفي، 

التوافق النف�ضي عند طلبة اجلامعة بح�ضب ما اأظهرته بع�س نتائج درا�ضة البحراين )2004( 

د. عبد�لفتاح �خلو�جة فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني 
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التي اأجرتها على طلبة جامعة ال�ضلطان قابو�س، واأظهرت بع�س نتائجها اأن خربة االنتقال اإىل 

اجلامعة تعترب خربة حتدٍّ لهوؤالء الطالب يف جمال التوافق النف�ضي، حيث يجد الطالب اأنف�ضهم 

يف بيئة تختلف عن املراحل ال�ضابقة؛ فالبيئة اجلامعية املختلطة واملتطلبات الدرا�ضية تتطلب 

من الطالب مهارات درا�ضية ومهارات اجتماعية للتعامل بنجاح مع هذه املرحلة. 

�ل�ستنتاج و�لتو�سيات

يف �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة يو�ضي الباحث باالآتي:

- تدريب الطلبة على مهارات الن�ضج املهني من خالل برامج متخ�ض�ضة يف التوجبه واالإر�ضاد 

اجلمعي املهني يف اأثناء درا�ضتهم اجلامعية.

طلبة  من  اأخرى  عينات  على  الدرا�ضة  مو�ضوع  املهني  اجلمعي  التوجيه  برنامج  تطبيق   -

الن�ضج  م�ضتوى  حت�ضني  يف  فعاال  كان  الربنامج  واأن  خا�ضة  املختلفة،  والكليات  اجلامعات 

املهني، ويف حت�ضني م�ضتوى التوافق النف�ضي لدى اأفراد الدرا�ضة.

- تلبية حاجات الطلبة املهنية من خالل املحا�رشات والور�س التدريبية، بهدف الو�ضول اإىل 

كافة فئات الطلبة اجلامعيني.

- اإجراء مزيد من الدرا�ضات والبحوث التجريبية يف هذا املجال للتو�ضل اإىل �ضبل م�ضاعدة 

الطلبة، للتغلب على م�ضكالتهم يف جمال االإر�ضاد املهني، ومن ثمَّ جتنبهم الف�ضل االأكادميي 

املحتمل، مما يجعلهم اأكرث كفاءة يف حتقيق ذواتهم ويف بناء جمتمعاتهم. 
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* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/9/27م                                  * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/5/30م

تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  

تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي عند طلبة

�ملرحلة �لأ�سا�سية يف �لأردن

�مللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تقومي االأداء يف التعبري ال�سفوي لدى طالب املرحلة االأ�سا�سية يف 

االأردن، وبالتحديد فقد �سعت الدرا�سة اإىل االإجابة عن ال�سوؤالني االآتيني: ما مهارات التعبري 

ال�سفوي الالزمة لطلبة ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي؟؛ ما م�ستويات اأداء اأفراد العينة لهذه املهارات 

يف �سوء اأداة مو�سوعية اأعدها الباحث؟

 ولالإجابة عن �سوؤايل الدرا�سة فقد مت اإعداد اأداة لقيا�س االأداء التعبريي ال�سفوي للمرحلة 

)54( طالبًا يدر�سون يف  االأداة على عينة ع�سوائية منتظمة مكونة من  االأ�سا�سية، وطبقت 

ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية االأردنية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى 

اأداء اأفراد العينة ب�سفة عامة يف التعبري ال�سفوي مل تكن مر�سيًة، اإذ بلغت ن�سبة االأداء الكلي 

وخل�ست  ومتدنيًا،  �سعيفًا  كان  الطالب  اأداء  اأن  اإىل  الن�سبة  هذه  وت�سري   ،)%54.3( لديهم 

الدرا�سة اإىل عدة تو�سيات ومقرتحات.

اأداء  الكلي،  االأداء  ن�سبة  ال�سفوي،  التعبري  مقيا�س  ال�سفوي،  التعبري  مهارات  �ملفتاحية:  �لكلمات 

اأفراد العينة. 
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Aimed at Evaluating the Oral Expression Performance
Level for Jordanian Seventh Grades

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 sev-
enth 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 Jor-
danian governmental schools. The results revealed that the level of students 
performance (sample population( in verbal expression, in general, was not sat-
isfactory 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. 

Dr. Mohammed A. ALSweerkey
Faculty of Arts and Humanities

King Abdulaziz University –Jadah
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د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  

تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي عند طلبة

�ملرحلة �لأ�سا�سية يف �لأردن

د. حممد علي �ل�سويركي 

وحدة املواد العامة- كلية االآداب والعلوم االإن�سانية 

جامعة امللك عبد العزيز بجدة 

�ملقدمة 

اإن ع�رشنا اليوم هو ع�رش الثورة املعلوماتية الهائلة، بفعل تطور و�ضائل االت�ضال احلديثة، مما 

اأوجد الكثري من املو�ضوعات املطروحة للحوار واملناق�ضة، وهذا يتطلب اأن يخطط االإن�ضان 

ويفكر فيما يقول، واأن ينتقي كلماته واأفكاره بدقة، ويعر�ضها ب�ضورة منطقية ومقبولة، وال 

ميكن اأن ميتلك االإن�ضان هذه املهارة اإال من خالل التعليم والتدريب املق�ضودين، لهذا ال�ضبب 

اجتهت الكثري من الدول املتقدمة اإىل تدري�س فن االت�ضال ال�ضفوي حتى ينتج املتحدث كالمًا 

مقبواًل ومقنعًا ومثرياً لدى امل�ضتمعني )مدكور، 2000(. 

اأ�ضف اإىل ذلك �ضيوع الدميقراطية واحلرية يف كل مناحي احلياة، واحلاجة اإىل اإبداء االآراء 

لدى  ال�ضفوي  االت�ضال  مهارات  بتنمية  االهتمام  اإىل  اجلميع  تدعو  االآخرين،  من  تلقيها  اأو 

االأفراد، واالرتقاء بها اإىل اأعلى م�ضتوياتها خا�ضة اأنهم �ضيحتاجون اإليها يف امل�ضتقبل كمتطلب 

حيوي ومهني �رشوريني )يون�س، 1999(.

اإن اللغة ب�ضكل عام لي�ضت �ضوى التعبري ال�ضفوي الذي يعرب به الفرد عن اأفكاره وم�ضاعره، 

فاال�ضتخدامات ال�ضوتية للغة متثل ما ن�ضبته )75% اإىل 90%( من اإجمايل اال�ضتخدامات اللغوية 

لدى االإن�ضان، وهاتان الن�ضبتان يتقا�ضمهما فنان لغويان، هما: اال�ضتماع، واحلديث.

لقد اتفقت اآراء غالبية الرتبويني على اأن تنمية قدرة الطلبة على التعبري ال�ضفوي ال�ضليم تعد 

من اأهم اأغرا�س تعلم اللغة )�ضمك، 1986؛ البجة، 2001(. فمن خالله ي�ضتطيعون التعبري 

عن اأفكارهم وم�ضاعرهم والتفاهم مع االآخرين، بل يعد التعبري ال�ضفوي عماد املحادثة التي 

تعد “مفتاح التعلم” جلميع املواد الدرا�ضية وخ�ضو�ضًا يف مرحلة التعليم االأ�ضا�ضي )�ضميلي، 

1988(. لذلك يو�ضون ب�رشورة العناية به يف مرحلة التعليم االأوىل من حياة الطفل )طعيمة 

للقراءة والكتابة يف  اإعداده  النف�ضية يف طريقة  التهيئة  اإىل  له  ال�ضبيل  2000(. فهو  ومناع، 

امل�ضتقبل، كما اأن النجاح يف التعبري الكتابي ال يتاأتى اإال بعد االعتناء بالتعبري ال�ضفوي اأواًل 

)الطيطي، 2000؛ �ضمك، 1986(.
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دوجال�س  فاأجرى  ال�ضفوي،  التعبري  بتقومي  تت�ضل  التي  الدرا�ضات  بع�س  اأُْجرَيت  لقد 

)Douglas, 1994) درا�ضة بعنوان “الكم والنوع يف اأداء اختبارات الكالم لطلبة الدرا�ضات 
العليا يف جامعة والية اإيـوا االأمريكية”، ومت بناء اختباٍر للرباعة اللغوية، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 

وجود �ضعف بائن بني درجات االختبار واللغة التي اأنتجها الطلبة.

وقامت الكلباين )1997( بدرا�ضة بعنوان “تقومي مهارات التعبري ال�ضفوي لدى تلميذات 

االأداء  الدرا�ضة، كبطاقة حتليل حمتوى  اأدوات  بناء  ومت  �ضلطنة ُعمان”،  املرحلة االإعدادية يف 

ال�ضفوي،  التعبري  ملجاالت  الفرعية  املهارات  حتليل  وبطاقة  الفيديو،  �رشائط  على  امل�ضجل 

تدين  مدى  اإىل  واأ�ضارت  الالزمة،  ال�ضفوي  التعبري  مهارات  حتديد  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 

م�ضتوى الطالبات يف املهارات النوعية اخلا�ضة مبجاالت التعبري ال�ضفوي.

وقام الزعبي )2000( بدرا�ضة بعنوان “تقومي اال�ضتجابات اللغوية ال�ضفوية املوقفية لدى 

بطاقة  ت�ضميم  ومت  الرمثا”.  لواء  تربية  مدار�س  يف  االأ�ضا�ضيني  والعا�رش  ال�ضابع  ال�ضفني  طلبة 

مواقف  يف  امل�ضتجيب  الطالب  من  املقدم  ال�ضفوي  اللغوي  االأداء  لتحليل  اأداًة  ا�ضتخدمت 

التعبري ال�ضفوي، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل مدى تدين م�ضتوى الطلبة يف التعبري ال�ضفوي. 

اللغوي لدى  التعبري  االأداء يف  “تقومي م�ضتويات  بعنوان  وقام عبد اهلل )2001( بدرا�ضة 

بطاقة  الباحث  وا�ضتخدم  مب�رش،  طنطا  مدار�س  اإحدى  جرت يف  الثانوية”،  املرحلة  طالب 

التعبري ال�ضفوي مل  اأداء الطلبة يف  اأن م�ضتوى  اإىل  تقدير االأداء ال�ضفوي، وتو�ضلت الدرا�ضة 

يكن مر�ضيًا.

وقام العي�ضوي ومو�ضى )2003( بدرا�ضة بعنوان “مدى متكن طالبات كلية الرتبية- جامعة 

االإمارات العربية املتحدة- من بع�س مهارات االت�ضال اللغوي ال�ضفهي”. وا�ضتخدم الباحثان 

اإىل  الدرا�ضة  نتائج  ال�ضفهي، وبطاقة املالحظة، واأ�ضارت  اللغوي  ا�ضتبيانة مهارات االت�ضال 

االنخفا�س امللحوظ يف م�ضتوى اأداء الطالبات يف مهارات االت�ضال اللغوي ال�ضفهي.

وقام ال�ضويركي )2004( بدرا�ضة بعنوان: “اأثر ا�ضتخدام برنامج قائم على االألعاب اللغوية 

يف تنمية االأمناط اللغوية ومهارات التعبري ال�ضفوي لدى طالب ال�ضف الرابع االأ�ضا�ضي يف 

االأردن”. و�ضمم برناجما تعليميا، وا�ضتخدم اأداة لقيا�س م�ضتوى التعبري ال�ضفوي، واأ�ضارت 

بالطريقة  ُدر�ضت  التي  ال�ضابطة  العينة  لدى  ال�ضفوي  التعبري  مهارات  �ضعف  اإىل  النتائج 

التقليدية.

�ضعف  مدى  اإىل  اأ�ضارت  اأنها  ُيالحظ  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  نتائج  ا�ضتعرا�س  خالل  ومن 

فاعلة متكننا  اأداة  الدرا�ضية، وغياب  املراحل  ال�ضفوي يف خمتلف  التعبري  مهارات  الطلبة يف 

من قيا�س هذه املهارات، كما الحظ الباحث قلة الدرا�ضات التي تناولت م�ضتوى اأداء التعبري 
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ال�ضفوي لدى طلبة املرحلة االأ�ضا�ضية يف االأردن، ومع ذلك فقد ا�ضتفاد الباحث من نتائج هذه 70

الدرا�ضات يف ت�ضميم وتنظيم الدرا�ضة احلالية. 

م�سكلة �لدر��سة 

اإن امل�ضكلة احلقيقية يف تعلم التعبري ال�ضفوي تكمن يف اأن اأهدافه غري وا�ضحة، وح�ض�ضه 

الكثري  بااًل، وهناك  له  تلقي  العربية ال  اللغة  املنهاج ومقررات  اأن  املدار�س، كما  مهملة يف 

من املدر�ضني الذين يجهلون طرائق تدري�ضه، واأهدافه، وو�ضائل تقوميه، ومهاراته. ومن هنا 

جاءت فكرة هذه الدرا�ضة للتعرف اإىل واقع التعبري ال�ضفوي يف املدار�س احلكومية االأردنية، 

ومعرفة مدى م�ضتويات اأداء الطلبة يف التعبري ال�ضفوي.

ومن خالل االإطالع على الدرا�ضات ال�ضابقة تبني اأنه ال توجد درا�ضة يف املجتمع االأردين 

هذه  فجاءت  الطلبة،  اأداء  م�ضتوى  ملعرفة  ال�ضفوي  التعبريي  االأداء  لقيا�س  معيار  ببناء  قامت 

اأداء طلبة املرحلة االأ�ضا�ضية يف االأردن يف  الدرا�ضة لتحقيق هذا الغر�س وهو قيا�س م�ضتوى 

التعبري ال�ضفوي بعد بناء مقيا�س منا�ضب لهذا االأداء.

هدف �لدر��سة

التعبري ال�ضفوي لدى طلبة املرحلة االأ�ضا�ضية  اأداء  اإىل قيا�س م�ضتوى  تهدف هذه الدرا�ضة 

يف االأردن

�أ�سئلة �لدر��سة

حتدد اأ�ضئلة الدرا�ضة يف االإجابة عن ال�ضوؤالني االآتيني:

1- ما مهارات التعبري ال�ضفوي الالزمة لطلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي؟

2- ما م�ضتويات اأداء اأفراد العينة لهذه املهارات يف �ضوء اأداة مو�ضوعية اأعدها الباحث؟

�أهمية �لدر��سة 

تنبع اأهمية هذه الدرا�ضة من خالل حتقيق ما يلي:

1- ت�ضميم اأداة مو�ضوعية لقيا�س اأداء الطلبة يف التعبري ال�ضفوي، بحيث تكون هذه االأداة 

لدى  الالزمة  مهاراته  وتنمية  التعبري  م�ضتوى  ت�ضخي�س  للمدر�ضني يف  واملوجه  املر�ضد  مبثابة 

الطالب.

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

71

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

2- الك�ضف عن م�ضتويات الطلبة يف التعبري ال�ضفوي، وتزويد املعنيني بتعليم اللغة العربية بواقع 

االأخطاء ال�ضائعة يف التعبري ال�ضفوي، ومن ثم و�ضع خطط تعليمية حمددة للتغلب عليها.

حمدد�ت �لدر��سة

اإن تعميم نتائج هذه الدرا�ضة يبقى مرهونًا باملحددات االآتية:

1- االقت�ضار على التعرف اإىل م�ضتوى طلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف التعبري ال�ضفوي من 

دون التعر�س لتنمية تلك املهارات فقد اهتمت بحوث اأخرى بذلك.

2- اقت�ضار الدرا�ضة على طلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف التعليم احلكومي يف حمافظة اربد 

باالأردن.

3-  اقت�ضار الدرا�ضة على طلبة مدر�ضة عمر املختار االأ�ضا�ضية للبنني ومدر�ضة جمحا االأ�ضا�ضية 

للبنني.

4- اقت�ضار الدرا�ضة على الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الدرا�ضي )2006/2005م(.

م�سطلحات �لدر��سة

ت�ضمل هذه الدرا�ضة عدداً من امل�ضطلحات اجلوهرية، وفيما ياأتي التعريف االإجرائي لكل 

منها:

�لتعبري �ل�سفوي: هو الكالم الذي يعرب به املتحدث عما يف نف�ضه من اأفكار ومعان واأحا�ضي�س 

نحو موقف ما من خالل ا�ضتخدام ال�ضوت املعرب، والنطق ال�ضحيح، وا�ضتخدام االإ�ضارات 

املختلفة لتو�ضيح املعنى )عبد اهلل، 2001(. 

 ويعرف يف هذه الدرا�ضة باأنه قدرة طالب ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي على التعبري عما يجول يف 

ذهنه وخاطره من م�ضاعر واأفكار �ضفويًا، م�ضوغًا باأ�ضلوب �ضليم يف اللفظ واملعنى.

التعبري ال�ضفوي  باأنه مدى امتالك الطلبة ملهارات  الباحث  �لأد�ء �لتعبريي �ل�سفوي: يعرفه 

عند التعبري عن مو�ضوع حمدد يكون من اختيارهم، باأ�ضلوب �ضليم، وباأفكار وا�ضحة، ويعرب 

اأعده  الذي  ال�ضفوي  التعبريي  االأداء  معيار  با�ضتخدام  عليها  يح�ضلون  التي  بالدرجات  عنه 

الباحث يف هذه الدرا�ضة.

�ملرحلة �لأ�سا�سية: وهي املرحلة التي تبداأ من ال�ضف االأول االأ�ضا�ضي حتى ال�ضف العا�رش 

االأ�ضا�ضي من مرحلة التعليم االإلزامي يف االأردن للطلبة الذين تبداأ اأعمارهم ما بني )11-10 

وحتى 15-16( �ضنة )الفريق الوطني، 1991(.
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مهار�ت �لتعبري �ل�سفوي:  ويق�ضد بها يف هذه الدرا�ضة مظاهر االأداء الناجت عن التحدث يف 72

املتحدث  عر�س  عند  قيا�ضها  ميكن  والتي  واإتقان،  ب�رشعة  الطالب،  يختاره  حمدد  مو�ضوع 

ملو�ضوع معني.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

جمتمع �لدر��سة

تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع طلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف املدار�س احلكومية التابعة 

ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد االأوىل للعام الدرا�ضي 2006/2005م، والبالغ عددهم 

)7442( طالبًا وطالبة، موزعني على )155( مدر�ضة، وعلى )211( �ضعبة.

اإذ مت اإعطاء كل مدر�ضة رقمًا معينًا على ورق،  مت اختيار عينة الدرا�ضة بطريقة ع�ضوائية، 

ومت �ضحب ورقة حتمل رقمًا حمدداً، وبناًء على الرقم مت اختيار عينة الدرا�ضة املكونة من )54( 

طالبًا من طلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف مدر�ضتي عمر املختار االأ�ضا�ضية للبنني، وجمحا 

االأ�ضا�ضية للبنني التابعتني اإىل مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد االأوىل، وقد ا�ضتبعد الباحث 

الطلبة الذين تغيبوا عن ح�ضة ت�ضجيل التعبري ال�ضفوي.

�أد�ة �لدر��سة

ا�ضتخدم الباحث اأداة معيار تقومي اأداء التعبري ال�ضفوي. وقد اعتمد يف ت�ضميم هذه االأداة 

على امل�ضادر االآتية:

1- مراجعة عدد من االأدوات املماثلة يف قيا�س التعبري ال�ضفوي التي ا�ضتعانت بها درا�ضات 

�ضابقة واال�ضتفادة منها يف �ضياغة بنود املعيار.

2- املهارات الرئي�ضة والفرعية الالزمة لالأداء ال�ضفوي، وحتويل تلك املهارات اإىل عبارات 

اإجرائية قابلة للمالحظة والقيا�س.

3- االطالع على بع�س الدرا�ضات واالأدبيات يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي، وعلى وجه 

اخل�ضو�س فيما يتعلق بطريقة اإعداد املقايي�س واالأدوات، وبطاقات التقومي والتقدير.

4- اإجراء مقابالت مع عدد من اخلرباء واملخت�ضني يف جمال القيا�س والتقومي وطرائق تدري�س 

اللغة العربية يف اجلامعات واملدار�س احلكومية، ومناق�ضتهم حول بناء اأدوات القيا�س لالإفادة 

من اآرائهم واقرتاحاتهم الإعداد اأداة الدرا�ضة.

خربة الباحث الذي عمل مدر�ضًا للغة العربية يف املرحلة االأ�ضا�ضية داخل االأردن، واحتوى 

معيار تقومي التعبري ال�ضفوي على خم�ضة جماالت رئي�ضة هي الكلمات والرتاكيب، وامل�ضمون، 

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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على  منها  كل  وا�ضتمل  النف�ضية.  و�ضماته  املتحدث  وهيئة  اللغوية،  والقواعد  واالأ�ضوات، 

مهارات فرعية تربز املجال وتكونه، وقد مت �ضياغة املهارات بطريقة �ضلوكية وفقًا لالأ�ض�س 

واالعتبارات االآتية:

1- اأن يكون االأداء قاباًل للقيا�س.

2- اأن يبداأ بفعل �ضلوكي يف زمن امل�ضارع.

3- اأن ت�ضف العبارة اأداء واحداً فقط.

4- اأاّل حتتوي العبارة على اأداة نفي.

5- جتنب العبارات التي تعطي اأكرث من معنى.

ياأتي  وفيما  فرعية،  مهارة  ع�رشون  حتتها  يندرج  رئي�ضة  من خم�ضة جماالت  املعيار  تاألف 

تو�ضيف لهذه املهارات:

فهي  الن�س،  تكوين  االأ�ضا�ضي يف  العن�رش  الكلمة  تعد  �ملفرد�ت و�لرت�كيب:   �أوًل: جمال 

الوحدة ال�ضغرى للفكرة، وتعرب عن اأفكارنا عندما نتكلم ونكون اجلمل، والتعبري عن معنى 

يح�ضن ال�ضكوت عنده )�ضحاتة، 1992، الكلباين، 1997(. وحتت هذا امل�ضتوى تندرج 

املهارات االآتية:

�ختيار �ملفرد�ت �ملالئمة للمعنى  -1

على املتحدث اختيار املفردات التي تعرب عن اأفكاره بدقة وو�ضوح، بحيث تخدم املعنى 

اأكرث من �ضواها، واأهمية اإبراز ثروته اللغوية )يون�س، 1999(. 

تنويع �ملفرد�ت وجتنب تكرر�ها ب�سورة متقاربة  -2

يقع املتحدث يف م�ضكلة تكرار الكلمات ذاتها، وب�ضورة متقاربة، ويعود ذلك اإىل عدم 

تركيزه على اختيار املفردات اأو نطقها، وعليه التنويع يف االألفاظ ليدلل على ثروته اللغوية، 

وتوظيفها بال تكرار ممل )الها�ضمي، 2004(.

3- �نتقاء �ملفرد�ت �لف�سيحة وجتنب �ملفرد�ت �لعامية

وجتّنب  وال�ضليمة،  الف�ضيحة  املفردات  انتقاء  على  القدرة  اإبراز  املتحدث  على  ينبغي 

املفردات العامية واالأجنبية الدخيلة.

4- ��ستخد�م �أدو�ت �لربط �ملنا�سبة بني �لعبار�ت

فهناك  اإتقانها،  على  والتدرب  الربط  اأدوات  ا�ضتخدام  على  القدرة  اإبراز  املتحدث  على 

العديد من اأدوات الربط وبع�س العبارات والرتاكيب تقوم مبهمة الربط بني اجلمل، كحروف 

العطف، واأدوات اال�ضتدراك، واال�ضتثناء، واأ�ضماء ال�رشط، واالأ�ضماء املو�ضولة.

ثانيًا: جمال �مل�سمون:  امل�ضمون هو املو�ضوع املحدد الذي يعرب فيه املتحدث عن اأفكاره 
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واآرائه باأ�ضلوبه ولغته اخلا�ضة. وهو الوعاء احلاوي للن�س، بل هو الفكرة ال�ضابقة لالألفاظ من 74

حيث الوجود يف الذهن، الأن اللفظ هو الذي يربز املعاين، فجودة الفكرة تكون بو�ضوحها 

ودقتها اأ�ضا�س جودة التعبري. ويندرج حتت هذا امل�ضتوى املهارات االآتية:

1- �ختيار �لأفكار �ملالئمة للمو�سوع 

تربز قدرة املتحدث على انتقاء الفكرة اأو �ضياغتها عرب خرباته و�ضياقات الكالم املعتمدة 

املتنوعة واملتقاربة يف حد  اأو طلبت منه، فلديه الكثري من االأفكار  التي اختارها  وال�ضوابط 

ذاتها، وهذا يتوجب منه اختيار الفكرة املالئمة ملو�ضوع حديثه )الكلباين، 1997(.

الكالم  هذا  عنها  يعرب  اأن  ينبغي  التي  لالأفكار  اجليد  الفهم  وراء  ياأتي  للكالم  اجليد  فالنظم 

)يون�س، 1999(.

2- تر�بط �لأفكار وت�سل�سلها 

حتى يكتمل املعنى ويت�ضح ال بد اأن تاأتي االأفكار وفق ت�ضل�ضل معني، حتتل فيه كل فكرة 

مكانها الطبيعي يف تنا�ضق تام، بحيث توؤدي كل فكرة اإىل الفكرة التي تليها ب�ضكل �ضل�س 

ت�ضكل جمتمعة  بحيث  معا  الواحدة  الفقرة  اجلمل يف  ترتبط  وبذلك   .)1995 )الها�ضمي، 

وحدة ع�ضوية تخدم الفكرة التي تت�ضمنها الفقرة )�ضحاتة، 1992(.

3- �لتحدث مبو�سوعية وجتنب �لإطالة �أو �خلروج عن �ملو�سوع

هناك بع�س االأمور التي تدعو املتحدث اأن ي�ضتطرد يف كالمه لتو�ضيع فكرة اأو تو�ضيحها، 

الرتكيز يف  على  والقدرة  التعبري  واإف�ضاًدا جلمال  لل�ضامع،  ملاًل  فيها  الأن  اإطالة،  ب�رشط عدم 

الفكرة الرئي�ضة )عي�ضى، 2004(. 

4- �سحة �لأفكار و�إبر�زها للمو�سوع

وتعني اأن ترتبط االأفكار باملو�ضوع مدار احلديث، وتطابق الواقع الذي ا�ضتمدت منه، ويتم 

ذلك بالعودة اإىل م�ضادرها قبل احلديث عنها، حتى تعرب عن واقع احلديث ب�ضكل �ضادق.

5-�لقتبا�ص و�لت�سمني عند �حلاجة �إىل ذلك

هذه املهارة تعك�س ثقافة املتحدث وقدرته على االإقناع، فبع�س املو�ضوعات حتتاج اإىل تقدمي 

االأدلة وال�ضواهد ال�ضتمالة ال�ضامع واإقناعه باملو�ضوع املطروح عرب ا�ضتخدام االآيات القراآنية، 

العربي، ونتائج  وال�ضعر  املوحية،  املاأثورة  النبوية، واحلكم واالأمثال، واالأقوال  واالأحاديث 

 ،)2000 الزعبي،   ،1997 )الكلباين  ال�ضخ�ضية  االأبحاث والدرا�ضات، والتجارب  بع�س 

ويكون اال�ضت�ضهاد بليغًا جداً اإذا جاء يف مو�ضعه من دون ت�ضنع اأو تكلف. فاملنا�ضبة التي يقال 

فيها الكالم هي التي حتّدد مدى �رشورة ذلك. 

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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ثالثًا: جمال �لأ�سو�ت: ال�ضوت هو اآلة اللفظ، ولن تكون حركات الل�ضان لفظًا وال كالمًا 

)طعيمة،  والتاأليف  بالتقطيع  اإال  كالمًا  تكون  وال  ال�ضوت،  بظهور  اإال  منثوراً  وال  موزونًا 

1985(، ويندرج حتت هذا امل�ضتوى املهارات االآتية:

1- نطق �أ�سو�ت �حلروف نطقًا �سحيحًا

كاجلهر  خ�ضائ�ضها  على  واملحافظة  ال�ضحيحة،  خمارجها  من  احلروف  باإخراج  وتعني 

املعني،  فيتغري  الكلمة  تغري  اإىل  يوؤدي  االأ�ضوات  بني  فاخللط  والرتقيق،  والتفخيم  والهم�س 

وعلى مقدار �ضالمة النطق وف�ضاحته تكون االإبانة، اأو البيان )الكلباين، 1997، الها�ضمي، 

.)2004

2ـ جهارة �ل�سوت وو�سوحه

وتعني النطق ال�ضليم اخلايل من العيوب الع�ضوية والنف�ضية للنطق، وعدم التعرث والرتدد، مع 

ال�رشعة املنا�ضبة يف احلديث، ودرجة ال�ضوت املنا�ضبة ونغمته اجلميلة، فال هي بالعالية التي 

ت�ضم االآذان، وال هي باملنخف�ضة التي تتعب االأ�ضماع ب�ضدة االإ�ضغاء.

3- ��ستخد�م �لتنغيم �ملنا�سب وتنويعه ليالئم �ملعنى

غاية التنغيم التاأثري يف نفو�س امل�ضتمعني، وخدمة املعنى الذي يريد املتكلم اإي�ضاله اإليهم. 

املعاين، وله وظيفتان  يتنا�ضب مع  مبا  الكالم  اأثناء  ال�ضوت وانخفا�ضه يف  ارتفاع  يعني  فهو 

نحوية وداللية، وينتهي بنغمة هابطة، اأو ينتهي بنغمة �ضاعدة اأو ثابتة اأعلى مما قبلها )ح�ضان، 

.)1974

ويكون التنغيم بال�ضغط على بع�س احلروف اأو االإطالة فيها اأو مّدها، اأو االإبطاء اأو االإ�رشاع 

ال�ضوتية  االإيقاعات  اإىل  الكالم، مبعنى االنتباه  اأهميتها يف م�ضمون  العبارة ح�ضب  يف نطق 

الالزمة من تفخيم وترقيق وغّنة )عي�ضى، 2004(، فالتنغيم يدل على العن�رش املو�ضيقي يف 

امل�ضاعر  وعن  املختلفة،  النف�ضية  احلاالت  عن  التعبري  يتم  التغريات  هذه  فعن طريق  الكالم، 

واالنفعاالت )ال�ضعران، 1962(.

ر�بعًا: جمال �لقو�عد �للغوية: على املتحدث مراعاة �ضالمة اللغة وفق اأ�ضول قواعد النحو 

العربي، ويندرج حتت هذا امل�ضتوى املهارات االآتية:

1- جتنب �لأخطاء �لنحوية

على املتحدث و�ضع املفردة يف مكانها ال�ضحيح من اجلملة، ومراعاة موقعها االإعرابي وفق 

قواعد النحو املقررة، وال ت�ضح مقولة )�ضكن ت�ضلم(؛ الأنه يحرم املتحدث من ميزة التقدمي 

والتاأخري، ويك�ضف �ضعف املتحدث اللغوي )الها�ضمي، 1995، الها�ضمي، 2004(.
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2- ��ستخد�م �ل�سمائر و�أ�سماء �لإ�سارة �ملنا�سبة

ال�ضمائر يف العربية كثرية منها املنف�ضل واملت�ضل، البارز وامل�ضترت، و�ضمائر الرفع والن�ضب. 

وهناك اأ�ضماء االإ�ضارة للعاقل ولغري العاقل وللقريب والبعيد. وال�ضمائر واأ�ضماء االإ�ضارة ينبغي 

املتحدث  االإفراد والتثنية واجلمع. وعلى  اإليه من حيث  امل�ضار  اأو  الظاهر  تنا�ضب اال�ضم  اأن 

مراعاة هذه االأمور يف حديثه ال�ضفوي. 

3- �نتقاء �لأزمنة �ملنا�سبة لالأفعال

تتاألف اأزمنة االأفعال من املا�ضي واحلا�رش وامل�ضتقبل، فعلى املتحدث اإدراك زمن احلدث 

عن  يتحدث  فال  املعنى،  عن  معربة  يختارها  التي  واالأفعال  ال�ضحيح،  بال�ضكل  وا�ضتخدامه 

املا�ضي بفعل م�ضارع اأو اأمر، واإال اختل املعنى، وفقدت العبارة م�ضمونها.

خام�سًا: جمال هيئة �ملتحدث و�سماته �لنف�سية: يق�ضد بهذا املجال املالمح واالنطباعات 

التي تعرتي وجه املتحدث يف اأثناء حديثه، وما تبدو عليه من تغريات تبعًا مل�ضمون الكالم. 

ويندرج حتت هذا املجال املهارات االآتية:

1- �جلر�أة و�لثقة بالنف�ص

تردد،  اأو  اأو خوف  بالنف�س دون خجل  وثقة  بكل جراأة  االآخرين  اأمام  التحدث  وتعني 

واالإميان بالقدرة على تغطية املو�ضوع، واأن حديثه ال يقل �ضاأنًا عن حديث �ضواه.

2- تنويع �حلركات و�لإ�سار�ت �ملعربة عن �ملعنى 

وتعني ا�ضتخدام االإ�ضارات واحلركات الع�ضوية املتاحة لالإلقاء لتمثيل وتاأكيد املعنى )بركات، 

وبالراأ�س،  باليد،  تكون  فاالإ�ضارة  للمتكلم،  الع�ضبي  اجلهاز  مع  املبا�رش  بالتفاعل   ،)1992

وبالعني، واحلاجب، واملنكب، وغري ذلك من اجلوارح، واالإ�ضارة واللفظ �رشيكان، ونعم 

العون هي له، ونعم الرتجمان هي عنه، وهى اأكرث ما تنوب عن اللفظ )اجلاحظ، 1985(.

والبد اأن تظهر على وجه املتحدث تغريات كالغ�ضب والفرح والده�ضة والتقطيب، فالنظرات 

من �ضد وارتخاء، وا�ضتخدام احلركات التعبريية اجل�ضمية من اأهم م�ضتلزمات التحدث الفعال، 

وال�ضكتات ت�ضهم يف تو�ضيح املعنى وتثبيته يف ذهن امل�ضتمع )حمدان، 1998(. وا�ضتخدام 

املو�ضوع،  اأو يف جت�ضيم  املعنى  مهمًا يف تو�ضيح  توؤدي دوراً  لل�ضوت  امل�ضاحبة  االإ�ضارات 

اأن يو�ضله من معان واأفكار  يريد  ا�ضتخدامها ب�ضكل جيد، لكي تكون دالة على ما  ب�رشط 

)يون�س، 1999(.

3-�لنطالق يف �حلديث من غري جللجة �أو لعثمة

على املتحدث اأن ي�ضرت�ضل يف حديثه دون اأن يقطعه بوقفات ناجتة عن ترداد بع�س �ضياغة 

تلعثم  اأو  الكلمات، واأن يقدم معلوماته واأفكاره بطريقة مت�ضلة من دون تردد  اأو  احلروف 

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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يوحي بجهله باملو�ضوع، اأو بعدم اال�ضتعداد له.

4- مر�عاة �آد�ب �حلديث باحرت�م �لآخرين و�لنظر �إليهم, و�تخاذ �لوقفة �ملنا�سبة

ينبغي على املتحدث اأن ينظر اإىل اجلمهور الذي يتحدث اإليه، واأاّل ينظر اإىل االأ�ضفل اأو اإىل 

االأعلى، حتى ال يدع االآخرين يح�ضبونه انه مرتبكًا وخجواًل وغري قادر على الكالم، وعليه 

الوقوف اأمام امل�ضتمعني يف مكان منا�ضب بحيث ي�ضاهده اجلميع وي�ضمعون �ضوته.

5ـ عدم �لتوقف �لذي ينبئ عن عجز

االنطالق يف التحدث واالندفاع فيه ال مينع املتحدث من التوقف قلياًل اللتقاط اأنفا�ضه، اأو 

جلذب انتباه امل�ضتمعني، ب�رشط اأاّل تطول مدة التوقف عن املعتاد مما ينبئ بالعجز عن موا�ضلة 

اإيجاد االأفكار والكلمات املنا�ضبة التي تعينه على موا�ضلة  احلديث ب�ضبب عدم قدرته على 

حديثه.

�سدق �لأد�ة

من  عدد  على  االأولية  ب�ضورتها  االأداة  الباحث  عر�س  فقد  االأداة  �ضدق  من  للتاأكد 

ويف  العربية  اللغة  تدري�س  وطرائق  املناهج  يف  اخلربة  ذوي  من  واملتخ�ض�ضني  املحكمني 

الإربد  والتعليم  الرتبية  مديريتي  ويف  االأردنية  اجلامعات  من  عدد  يف  والتقومي  القيا�س  جمال 

االأداة  جماالت  مالءمة  مبدى  تتعلق  ملحوظات  اأية  اإبداء  منهم  وطلب  الثانية،  واإربد  االأوىل 

الرئي�ضة ومدى انتماء املهارات الفرعية اإىل املجال الذي تنتمي له، ويف �ضوء اآراء املحكمني 

واقرتاحاتهم اأجريت التعديالت املنا�ضبة من اإ�ضافة وحذف وتعديل على فقرات االأداة، فقد 

اخت�رشت فقرات االأداة من خم�ٍس وع�رشين فقرة اإىل ع�رشين فقرة، فتم تبديل بع�س االألفاظ 

مثل الكلمات اإىل املفردات، واملنا�ضبة اإىل املالئمة، واإعادة �ضياغة بع�س الفقرات مثل فقرة 

املنا�ضبة  الربط  اأدوات  لت�ضبح )ا�ضتخدام  املنا�ضبة(  الربط  اأدوات  با�ضتخدام  العبارات  )ترابط 

بني العبارات(، وحذف بع�س الفقرات مثل )ا�ضتخدام ال�ضور البالغية(، و)اأ�ضالة االأفكار(، 

و)القدرة على ا�ضتخدام النرب(، و)القدرة على ا�ضتخدام الو�ضل والف�ضل والوقف(، و)التنويع 

بني اجلمل االإن�ضائية واخلربية(، حتى اأخذت االأداة ال�ضيغة النهائية، وقد عدَّ االأخذ مبالحظات 

املحكمني واقرتاحاتهم دلياًل على �ضدق االأداة.

ثبات �لأد�ة

له،  وزميل  الباحث  بني  املالحظة  نتائج  اتفاق  )املعيار( من خالل  االأداة  ثبات  معرفة  مت 

مت  وقد   .)1984 )املفتي،   cooper كوبر  مبعادلة  االتفاق  ن�ضبة  ح�ضاب  خالل  من  وذلك 
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ذلك من خالل مالحظة اأداء )10( طالب بالف�ضل ال�ضابع االأ�ضا�ضي من مدر�ضة عمر املختار 78

االأ�ضا�ضية للبنني، وبح�ضاب ن�ضبة االتفاق يف التقدير بني الباحث وزميله فقد كانت )%84(، 

وهو دال عند م�ضتوى )0.01(. وهذه الن�ضبة تدل على ثبات االأداة بدرجة منا�ضبة مما يجعل 

الوثوق بها اأمراً ممكنًا عند ا�ضتخدامها يف تقدير مهارات التعبري ال�ضفوي.

درجات �لأد�ة وتقديرها

تاألفت االأداة يف �ضيغتها النهائية من )20( مهارة فرعية موزعة على خم�س جماالت رئي�ضة، 

ومت اأخذ راأي املحكمني يف توزيع الدرجات باإعطاء كل مهارة نف�س درجة املهارة االأخرى 

لت�ضاويهما يف االأهمية، وقد بلغت خم�س درجات لكل منها، ومت اإعطاء تدرج خما�ضي اأمام 

كل مهارة على ال�ضكل التايل )ممتاز/ خم�س درجات، جيد/ اأربع درجات، متو�ضط / ثالث 

درجات، مقبول/ درجتان، �ضعيف/ درجة واحدة(.

وبلغت درجات املعيار الكلية )100( درجة، وهي ناجتة عن �رشب عدد املهارات الفرعية 

يف الدرجة املخ�ض�ضة لكل مهارة ح�ضب املعادلة التالية: )20 مهارة X 5 درجات =100 

درجة(.

�جلدول رقم )1(

 توزيع �لدرجات على �ملجالت �خلم�سة �لرئي�سية للمعيار

الدرجةعدد املهاراتاملجال

1420- الكلمات والرتاكيب.

2525- امل�سمون.

3315- االأ�سوات.

4315- القواعد اللغوية.

5525- هيئة املتحدث و�سماته النف�سية.

20100املجموع الكلي

اأما عن كيفية حتديد الدرجة الكلية للمفحو�س فقد مت االعتماد على درا�ضة عبد احلميد 

)1986(، فتم بجمع الدرجات التي ح�ضل عليها الطالب يف املهارات الفرعية الع�رشين، ثم 

حتويل الدرجة الكلية اإىل التقديرات اآالتية:

- ممتاز   وتقابلها الن�ضبة من %75 - %100.

- جيد   وتقابلها الن�ضبة من %65 - %74.

- متو�ضط  وتقابلها الن�ضبة من %50 - 64 %.

- �ضعيف  وتقابلها الن�ضبة اأقل من 50 %.

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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�إجر�ء�ت تنفيذ �لدر��سة

بعد اأن فرغ الباحث من اختيار اأفراد عينة الدرا�ضة، وبناء اأداة قيا�س اأداء التعبري ال�ضفوي 

الدرا�ضة  اأداة  بتطبيق  الباحث  قام  وثباتها،  �ضدقها  من  والتاأكد  الدرا�ضة،  الإجراء  الالزمة 

للح�ضول على عينة من اللغة املنطوقة املنتجة من الطلبة وفق اخلطوات االآتية:

قام الباحث ب�رشح الهدف من ت�ضجيل حديث الطلبة ملعلمي اللغة العربية الذين �ضيقومون 

بت�ضجيل املادة املنطوقة مع طالبهم، وتوجه اإىل ال�ضفوف التي مت اختيارها كعينة من داخل 

ال�ضف، و�رشع بتنبيه الطلبة على جملة اأمور منها: عدم مقاطعة زمالئهم املتحدثني يف اأثناء 

وترك  ال�ضف،  داخل  التام  الهدوء  مع  عليهم،  االأ�ضئلة  بع�س  اإلقاء  اأو  مو�ضوعاتهم،  عر�س 

يزيد حديثه على ثالث  اأاّل  يريده، �رشط  الذي  للمتحدث الختيار مو�ضوع احلديث  احلرية 

دقائق.

ثم قام الباحث بدعوة )عينة الدرا�ضة( اإىل التحدث اأمام زمالئهم ب�ضكل فردي، وجرى 

اأحاديثهم  ت�ضجيل  �ضيتم  باأنه  �ضابق  علم  على  وكانوا  الت�ضجيل،  اآلة  على  اأحاديثهم  ت�ضجيل 

بغر�س اإعادة اال�ضتماع اإليها لتقديرها، مما ي�ضكل حمفزاً ودافعًا لهم.

املتحدث و�ضماته  )هيئة  اخلام�س  الرئي�س  املجال  الطالب يف  تقدير  باأنه مت  هنا  التنبيه  مع 

النف�ضية( يف اأثناء حديثه وب�ضورة مبا�رشة ال�ضتحالة مالحظتها يف �رشيط الت�ضجيل.

وقد ا�ضتعان الباحث مبدر�س اآخر �ضاعده يف عملية ت�ضغيل اجلهاز حال حتدث الطالب، 

وا�ضم  و�ضعبته  و�ضفه  ا�ضمه  ذكر  املتحدث  من  والطلب  احلديث،  عن  توقفه  حال  واإغالقه 

املو�ضوع الذي يتحدث فيه ب�ضوت عال، ل�ضمان و�ضوح الت�ضجيل، وتوثيق املعلومات عن 

الطالب وحديثه، لكي يتم تقوميه الحقًا، وكان ذلك يتم يف م�ضتهل احلديث.

 بعد االنتهاء من ت�ضجيل اأحاديث الطلبة، قام الباحث بتقومي اأحاديثهم با�ضتخدام معيار 

قيا�س اأداء التعبري ال�ضفوي لتقدير الدرجات الفرعية والكلية للطالب املتحدث. كما ا�ضتعان 

الباحث مب�ضحح اآخر من ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال تدري�س اللغة العربية للم�ضاعدة يف 

حتليل االأداء ال�ضفوي لعينة الدرا�ضة، وقام الباحث وم�ضاعده بعمليات التحليل ب�ضورة مفردة 

اإذ ي�ضتمع امل�ضحح اإىل اللغة ال�ضفوية امل�ضجلة على اأ�رشطة الت�ضجيل عدة مرات حماواًل حتري 

مدى ا�ضتمالها على املعايري اخلم�ضة ومهاراتها الفرعية، وا�ضعًا اإ�ضارة �ضح )√( حتت املدى 

من املقيا�س املتدرج اخلما�ضي )5-1( ح�ضب توفرها لدى املفحو�س، وات�ضح وجود ات�ضاق 

جيد بني الباحث واملعلم يف عملية الت�ضحيح، وبعد االنتهاء من هذه العملية مت ر�ضد درجات 

االإح�ضائية  املعاجلات  ا�ضتخدام  جرى  ثم  الفرعية،  درجاته  جميع  بح�ضاب  الكلية  الطالب 

املنا�ضبة التي �ضتجيب عن اأ�ضئلة الدرا�ضة. 
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عر�ص �لنتائج ومناق�ستها80

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�س هذا ال�ضوؤال على: ما مهارات التعبري ال�ضفوي الالزمة لطلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي؟

اأداة  عن  احلديث  عند  �ضلفًا  عنه  لالإجابة  التطرق  مت  والذي  ال�ضوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

اإذ  ت�ضميمه،  م�ضادر  عن  احلديث  مّت  اإذ  ال�ضفوي(،  التعبري  اأداء  تقومي  )معيار  وهي  الدرا�ضة 

املهارات  �ضياغة  ومت  فرعية،  مهارة  حتتها ع�رشون  يندرج  رئي�ضة  من خم�ضة جماالت  تاألف 

التحقق من �ضدق  املهارات، كما مت  اأ�ض�س حمددة، مع تو�ضيف لهذه  بطريقة �ضلوكية وفق 

االأداة وثباتها، وحتديد درجات االأداة وتقديرها.

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�س هذا ال�ضوؤال على: ما م�ضتويات اأداء اأفراد العينة لهذه املهارات يف �ضوء اأداة مو�ضوعية 

اأعدها الباحث؟

الدرا�ضة من خالل ر�ضد درجات  نتائج  اإىل  التو�ضل  ال�ضوؤال، فقد مت  ولالإجابة عن هذا 

اأفراد العينة، وت�ضنيفها وفق الن�ضب املئوية يف كل جمال اأو مكون من مكونات التعبري ال�ضفوي 

الرئي�ضة، واجلدول االآتي يو�ضح ذلك:

�جلدول رقم )2(

جدول يو�سح م�ستويات �أفر�د �لعينة يف �لأد�ء �ل�سفوي يف جمالته �لرئي�سة

الن�سبة %عدد الطالبامل�ست�ىاملجال
الن�سبة املئ�ية العامة 

للمجال وم�ست�اه )*(

املفردات والرتاكيب

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

4

7

13

30

7.4

13.0

24.1

55.5

%53.1

امل�سمون

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

5

6

14

29

9.2

11.1

25.9

53.7

%51.6

االأ�سوات

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

3

7

16

28

5.5

13.0

29.6

51.8

%55

القواعد اللغوية

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

4

7

14

29

7.4

13.0

25.9

53.7

%54.3

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

الن�سبة %عدد الطالبامل�ست�ىاملجال
الن�سبة املئ�ية العامة 

للمجال وم�ست�اه )*(

هيئة املتحدث و�سماته 

النف�صية

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

5

9

16

24

9.2

16.7

29.6

44.4

%57.7

االأداء ال�سفوي الكلي

ممتاز

جيد

متو�صط

�سعيف

4

7

15

28

7.4

13.0

27.8

51.8

%54.3

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

التعبري  عامة يف  ب�ضفة  العينة(  )اأفراد  الطالب  اأداء  م�ضتوى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 

ال�ضفوي مل تكن مر�ضيًة، اإذ بلغت ن�ضبة االأداء الكلي لديهم ما ن�ضبته )54.3%( وتراوحت 

درجاتهم بني )35- 85( من الدرجة الكلية البالغة )100( درجة. وت�ضري هذه الن�ضبة اإىل اأن 

اأداء الطالب مييل يف جملته اإىل ال�ضعف والتدين فهي مل تزد عن )54%(. وتتفق النتيجة مع نتائج 

درا�ضات �ضابقة اأ�ضارت اإىل مدى �ضعف اأداء الطلبة يف التعبري ال�ضفوي )العي�ضوي ومو�ضى، 

2001؛ الكلباين، 1997؛ عبد اهلل، 2001؛ الزعبي، 2000؛ ال�ضويركي، 2004(.

 وعند حتليل م�ضتويات االأداء عند اأفراد العينة جند اأن )28( طالبًا من اأ�ضل العينة )54( 

اأي ما ن�ضبته )51.8%( كان اأداوؤهم �ضعيفًا، يف حني مل جند �ضوى )4( طالب فقط من اأ�ضل 

العينة – اأي ما ن�ضبته )7.4%( – ات�ضم اأداوؤهم بالتميز، كذلك يالحظ من اجلدول اأن )7( 

طالب اأي ما ن�ضبته )13%( كان اأداوؤهم جيداً، يف حني جند اأن 27.8% من اأفراد العينة كان 

اأداوؤهم متو�ضطًا، وبلغ عددهم )15( طالبًا.

ومن خالل التمعن يف اجلدول رقم )2( نرى اأن م�ضتوى اأداء الطالب يف جماالت التعبري 

ال�ضفوي الرئي�ضة مل تكن على درجة كبرية من التباين، بل جاءت غالبية النتائج متقاربة اإىل 

حد كبري، وات�ضمت بالتدين وال�ضعف، وكانت الن�ضبة املئوية للمحاور كالتايل: )الكلمات 

اللغوية  القواعد   ،)%55( االأ�ضوات   ،)%51.6( امل�ضمون   ،)%53.1( والرتاكيب 

)54.3%(، هيئة املتحدث و�ضماته النف�ضية )%57.7(.

ومن املالحظ يف اجلدول رقم )2( اأن جمال امل�ضمون هو اأقل ن�ضبة من بني باقي املجاالت 

االأخرى اإذ بلغت ن�ضبته )51.6%(، مما ي�ضري اإىل �ضعف الطلبة يف جمال االأفكار واملعلومات، 

وهذا يتفق مع درا�ضة )عبد اهلل، 2001( التي اأ�ضارت اإىل اأن املحور الفكري والثقايف لدى 

الطلبة كان اأقل املجاالت ن�ضبة و�ضعفًا، وهذا يعود اإىل قلة املطالعة احلرة عند الطلبة، وعدم 

تابع �جلدول رقم )2(
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ت�ضجيع االأهل واملعلمني لهم على هذه العادة احل�ضنة ملا لها من دور كبري يف زيادة املخزون 82

الثقايف والفكري، فهي متدهم مبختلف �ضنوف االأفكار والعبارات والرتاكيب عند احلاجة 

اإليها يف اأثناء تناول اأي حديث كان. فالفكر هو العن�رش املهم يف عملية التعبري ال�ضفوي، فاإذا 

خال ذهن الطالب من االأفكار واملعلومات فال ي�ضتطيع اأن يعرب ويتحدث.

اأما جمال الكلمات والرتاكيب فقد بلغت الن�ضبة املئوية لالأداء )53.1%(، وهي ن�ضبة متدنية 

اأي�ضًا الأنها مرتبطة ب�ضكل طبيعي مبجال امل�ضمون، فالطالب �ضاحب املخزون ال�ضحل من 

الثقافة والفكر ال ميلك الكلمات اأو الرتاكيب التي ت�ضاعده على الكالم عند التحدث، ومن 

ثّم جاءت هذه النتيجة طبيعية وانعكا�ضًا ل�ضحالة املخزون اللغوي والفكري يف ذهنه. واإذا 

بلغت  بن�ضبة  ممتازاً  اأداوؤهم  كان  منهم   )4( اأن  جند  املجال  هذا  يف  الطالب  اأداء  ا�ضتعر�ضنا 

)7.4%( وهي ن�ضبة �ضعيفة، اأما عدد من كان اأداوؤهم جيداً فقد بلغ )7( اأي بن�ضبة %13.0، 

اأما عدد من كان اأداوؤهم متو�ضطًا فقد بلغ )13( طالبًا اأي بن�ضبة )24.1%(، يف حني اأن عدد 

من كان اأداوؤهم �ضعيفًا قد بلغ )30( طالبُا، اأي بن�ضبة )55.5%(، وهذا يدل على اأن اأكرث 

من ن�ضف اأفراد العينة كان اأداوؤهم �ضعيفًا.

�ل�سكل رقم )1(

ر�سم بياين يو�سح �أد�ء �لطلبة على جمالت �لتعبري �ل�سفوي �خلم�سة

اأما م�ضتوى اأداء الطالب يف املجال ال�ضوتي فلم تتجاوز )55%(، وهذا ي�ضري اإىل �ضعف 

جهلهم  من  نابع  وهذا  للمعنى،  وفقًا  ال�ضوت  نربات  تغيري  على  قدرتهم  وعدم  الطالب 

با�ضتخدام )التنغيم( الذي له دور كبري يف احلديث ال�ضفوي لتو�ضيح املعنى، فاإظهار التعجب 

اأو االنفعال اأو اال�ضتفهام ال يتم اإال بالتنغيم، واأحيانًا يخ�ضع تنغيم الكالم للموقف اأو ال�ضياق، 

فعلو النغمة يف موقف قد ي�ضبح غري منا�ضب يف موقف اآخر وهكذا. وت�ضري النتائج يف هذا 

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املجال اإىل اأن )3( طالب من اأ�ضل العينة كان اأداوؤهم ممتازاً، يف مقابل )28( طالبًا اأي بن�ضبة 

)51.8%( ات�ضم اأداوؤهم بال�ضعف.

املئوية  الطالب  اأداء  ن�ضبة  بلغت  فقد  النف�ضية  و�ضماته  املتحدث  هيئة  ملجال  بالن�ضبة  اأما 

)57.7%( وهي ن�ضبة مقبولة ت�ضري اإىل مقدرة الطالب على ا�ضتخدام االإ�ضارات وحركات 

اجل�ضم عند التعبري ال�ضفوي، وت�ضري النتائج اإىل اأن )5( طالب وبن�ضبة مئوية بلغت )%9.2( 

املجال  الطالب يف هذا  ن�ضبة ح�ضل عليها  اأعلى  ممتازُا، وهي  اأداوؤهم  العينة كان  اأ�ضل  من 

من بني املجاالت االأخرى، كما اأن هناك )16( طالبًا من اأ�ضل العينة كان اأداوؤهم متو�ضطا 

وبن�ضبة مئوية بلغت )29.6%( وهي ن�ضبة مقبولة اإذا ما قورنت بعدد الطالب يف م�ضتوى 

بلغ  اإذ  الطالب يف م�ضتوى جيد  اأداء  ينطبق على  االأخرى. وكذلك  املجاالت  املتو�ضط يف 

عددهم )9( طالب من اأ�ضل العينة الكلية، وبن�ضبة مئوية بلغت )16.7%(. ومن هنا يت�ضح 

التدرب عليه من قبل الطالب  اأن هناك تقدمًا يف هذا املجال على اجلوانب االأخرى، الأن 

اأ�ضهل من اجلوانب االأخرى، فهو يتعلق باإ�ضارات وتعبريات ج�ضمية وحركية ميكن تطبيقها 

ب�ضهولة اإذا ما قورنت ب�ضعوبة اإتقان املجاالت االأخرى.

التعبري  مهارات  يف  �ضعيف  م�ضتوى  ذوو  الدرا�ضة  هذه  يف  الطلبة  باأن  القول  وميكن 

النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضات �ضابقة مثل درا�ضة عبد احلميد )1986(،  ال�ضفوي، وهذه 

 ،)2001 اهلل،  و)عبد   ،)2000 و)الزعبي،   )1997 و)الكلباين،   ،)1988 )العي�ضوي، 

و)العي�ضوي ومو�ضى، 2003(، و)ال�ضويركي، 2004( التي اأ�ضارت اإىل تدين اأداء الطلبة يف 

التعبري ال�ضفوي، وعزت ذلك اإىل عدة عوامل كان من اأبرزها:

العربية  اللغة  با�ضتخدام  االأخرى  الدرا�ضية  املواد  ومعلمي  العربية  اللغة  معلمي  التزام  قلة   -

الف�ضحى داخل الف�ضل.

- قلة املخزون من الرثوة اللغوية والفكرية لدى الطلبة، بحيث يعجزون عن التعبري بو�ضوح 

املقررات  على  واقت�ضارهم  احلرة،  القراءة  عن  عزوفهم  اإىل  هذا  ويرجع  وطالقة،  و�ضال�ضة 

الدرا�ضية وامللخ�ضات دون �ضواها.

- قلة االأن�ضطة االأدبية التي يفرت�س اأن تقوم بها املدر�ضة من اأم�ضيات وندوات وم�ضابقات، 

وعدم اهتمامها بت�ضجيع املواهب االأدبية بني الطلبة.

والقدرة  تقوميه،  وطرق  التعبري  واأهداف  ال�ضفوي  التعبري  مبهارات  املدر�ضني  معرفة  قلة   -

اإ�ضالحها  اأجل  من  وجماعيًا،  فرديًا  واأخطائهم  عيوبهم  اإىل  وتوجيهم  الطلبة  اإر�ضاد  على 

وتالفيها.

- عدم عناية املدر�ضني مبو�ضوع التعبري ال�ضفوي داخل الف�ضل، فقد ذكرت بع�س الدرا�ضات 
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اأن ما ن�ضبته )74%( منهم ال يحفلون به.84

عنها،  التحدث  يودون  التي  املو�ضوعات  اختيار  يف  احلرية  طلبتهم  املدر�ضني  اإعطاء  قلة   -

فتبقى املو�ضوعات على الغالب من تلقني املدر�ضني وح�ضب ما يريدون.

- ال يوجد منهاج للتعبري يلزم املدر�ضني والطلبة، بل يبقى االأمر مرتوكا للمدر�ضني يف اختيار 

مو�ضوعاتهم، اأو معرفة مهارات التعبري ال�ضفوي، وطرائق تدري�ضه، اأو تقوميه.

الربنامج  يف  له  خم�ض�ضة  ح�ض�س  فال  الدرا�ضية،  اخلطة  يف  ال�ضفوي  التعبري  ن�ضيب  قلة   -

الدرا�ضي، ولي�س له ن�ضيب من الدرجات، ومهمل يف عملية التقومي.

- قلة اهتمام مقررات اللغة العربية بالتعبري ال�ضفوي، فحتى تدريبات مو�ضوع التعبري ال�ضفوي 

املقررة فيها يتعامل معها وكاأنها جزٌء من التعبري الكتابي.

مهارات  اإك�ضابهم  اأجل  من  مكثفة  تعليمية  برامج  اإعداد  اإىل  بحاجة  الطلبة  باأن  واخلال�ضة 

التعبري ال�ضفوي، مع اإقرار ح�ض�س للتعبري ال�ضفوي يف الربنامج الدرا�ضي، وتوافر ا�ضرتاتيجيات 

هذه  يف  لديهم  ال�ضفوي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  ت�ضهم  اأن  ميكن  التي  املنا�ضبة  التدري�س 

املرحلة.

�لتو�سيات و�ملقرتحات

بعد عر�س نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها مت التو�ضل اإىل بع�س التو�ضيات واملقرتحات وهي:

1. �رشورة ا�ضتعانة موجهي ومدر�ضي اللغة العربية مبعيار قيا�س االأداء التعبري ال�ضفوي وقائمة 

مهارات التعبري ال�ضفوي التي اأعدها الباحث يف تدري�س وتقييم فن التعبري ال�ضفوي.

2. عقد دورات تدريبية ملدر�ضي اللغة العربية ممن يدر�ضون املرحلة االأ�ضا�ضية لتعريفهم بكيفية 

ا�ضتخدام معيار قيا�س مهارات التعبري ال�ضفوي، وتدريبهم على تنمية مهارات التعبري ال�ضفوي 

لدى طلبتهم.

يف  العربية  اللغة  معلمي  اإعداد  برامج  تطوير  جمال  يف  الدرا�ضة  هذه  نتائج  من  3.اال�ضتفادة 

خمتلف مراحل التعليم العام.

4. و�ضع منهجية لتدري�س مهارات التعبري ال�ضفوي يف دليل املعلم تر�ضد املدر�ضني اإىل طرائق 

تدري�ضه و�ضبل تقوميه.

5. اإجراء درا�ضة مماثلة للدرا�ضة احلالية للوقوف على م�ضتوى االأداء التعبريي ال�ضفوي لدى 

طلبة املرحلتني الثانوية واجلامعية.

6. توجيه اأنظار موجهي ومعلمي اللغة العربية اإىل االهتمام بالتعبري ال�ضفوي اململ يف فنون 

اللغة العربية ملا له من اأهمية خا�ضة يف اجلانب االجتماعي والعملي حلياة الطلبة.

د. حممد �ل�سويركي تقومي م�ستوى �أد�ء �لتعبري �ل�سفوي  
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* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/10/29م                                     * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/6/1م

معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت

معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت

�مللخ�ص

االإنرتنت  ل�سبكة  الفنية  الرتبية  ا�ستخدام معلمي  عوائق  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف 

يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف - املدينة املنورة - باململكة العربية ال�سعودية؛ 

كاأدوات  ال�سخ�سية  واملقابلة  واال�ستبانة  – امل�سحي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  و 

للرتبية  معلماً   )96( من  مكونة  ع�سوائية  عينة  على  اال�ستبانة  وطبقت  املعلومات.  جلمع 

الفنية مبدار�س ابتدائية ومتو�سطة، حكومية واأهلية، واأجريت املقابالت ال�سخ�سية مع )10( 

م�ستجيبني. وتو�سلت الدرا�سة اإىل بيان بع�س عوائق ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية ل�سبكة 

االإنرتنت: منها نق�س الدعم املايل والفني يف املدر�سة. جدير بالذكر اأن نق�س الدعم الفني 

كان العائق االأهم طبقا للتحليل االإح�سائي. اإال اأن امل�ستجيبني الذين اأجريت معهم املقابالت 

التي يحملها مديرو املدار�س عن �سبكة االإنرتنت  ال�سلبية  اأن املعتقدات  ال�سخ�سية اعتربوا 

تقنية  نحو  الفنية  الرتبية  معلمي  اهتمام  درجة  اأن  النتائج  واأظهرت  االأهم.  العائق  كانت 

اإذ اعتقد ما  اأمام ا�ستخدامها يف هذا املجال،  اآخر وقف حائال  االإنرتنت رمبا مثلت عائقا 

يقارب من ن�سف امل�ستجيبني اأن ال�ستخدام �سبكة االإنرتنت اأهمية متو�سطة يف جمال الرتبية 

الفنية.

�لكلمات �ملفتاحية: عوائق، عقبات، الرتبية الفنية، معلم الرتبية الفنية، �سبكة االإنرتنت.

د. نز�ر �سالح عبد �حلفيظ
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Barriers that Prevent Art Teachers from Using the Internet

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 impor-
tance 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 educa-
tion. 

Dr. Nezar S. Abdulhafeez
Art Education Department

Taibah University 
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د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت

عو�ئق ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت

د. نز�ر �سالح عبد �حلفيظ

ق�سم الرتبية الفنية

جامعة طيبة – اململكة العربية ال�سعودية 

�ملقدمة 

تعّد ال�ضبكة العنكبوتية )االإنرتنت( من اأهم اإفرازات التكنولوجيا احلديثة؛ فهي تعّد م�ضدراً 

مهماً من م�ضادر املعلومات، اإن مل يكن اأهمها على االإطالق، ذلك الأنها مبا حتتويه من مليارات 

ال�ضفحات االإلكرتونية، وماليني املواقع اخلا�ضة باالأفراد، وال�رشكات، واملوؤ�ض�ضات احلكومية 

منها، واالأهلية، التي تقدم ملت�ضفحيها معلومات هائلة يف مناحي الن�ضاط االإن�ضاين املختلفة 

�ضواء العلمية منها اأو البحثية اأو العامة اأو التجارية اأو الع�ضكرية...اإلخ، كل ذلك باالإ�ضافة ملا 

توفره �ضبكة االإنرتنت من خدمات اأخرى للتوا�ضل والرتا�ضل، فاإنها تكون بذلك قد جعلت 

العامل قرية �ضغرية؛ نتيجة لتوافر املعلومات من كل اأ�ضقاع االأر�س دون حواجز اأو حدود 

جغرافية، ودون التقيد بزمن اأو م�ضافة، ويف جميع املجاالت ال�ضحية، وال�ضناعية، والتجارية، 

والع�ضكرية، والتعليمية، وال�ضياحة، وال�ضفر وغريها )عارف وال�رشيحي، 2007(. 

ففي جمال التعليم: تتيح �ضبكة االإنرتنت للطالب، واملعلمني، وم�ضوؤويل االإدارة التعليمية 

الو�ضول ب�ضهولة وي�رش اإىل الكثري من م�ضادر املعلومات املتاحة حول العامل، وذلك ب�ضغطة 

زر واحدة. ويف هذا ال�ضدد يذكر الفار )Al-Far, 2004) العديد من فوائد �ضبكة االإنرتنت 

الطالب  ح�ضول   )1( ما:  منها  والتي  والتعلم،  التعليم  لعمليتي  تقدمها  التي  واخلدمات 

تعر�س  التي  املتخ�ض�ضة  العلمية  املعلومات  من  هائل  قدر  على  املدر�ضة  واإدارة  واملعلمني 

ال�ضوتية  الن�ضو�س املكتوبة والر�ضومات وال�ضور واحلركة واملوؤثرات  باأ�ضكال متنوعة منها 

للطالب  البحث  اأدوات  يوفر  املدار�س  يف  االإنرتنت  �ضبكة  وجود   )2( الفيديو.  ولقطات 

بها.  املتوافرة  احلديثة  العلمية  املعلومات  على  احل�ضول  يف  لت�ضاعدهم  واالإدارة؛  واملعلمني 

ملناق�ضتهم يف  الر�ضمي؛  العمل  اأوقات  اأوقات غري  مبعلميهم يف  الطالب  ات�ضال  تي�ضري   )3(

املادة التعليمية، والواجبات املنزلية املختلفة؛ )4( تدريب التالميذ على ا�ضتخدام تكنولوجيا 

االت�ضال واملعلومات احلديثة منذ ال�ضغر، حتى يكونوا قادرين على التفاعل معها، وامل�ضاركة 

املادة  للح�ضول على  اأكرث من م�ضدر  ا�ضتخدام  الطالب على  الكرب. )5( تدريب  فيها عند 

التعليمية الدرا�ضية، و اأال يقت�رشوا يف احل�ضول عليها من الكتب املدر�ضية وامل�ضادر املوجودة 
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الطالب،  الواجبات على  توزيع  للمعلمني  االإنرتنت  �ضبكة  ُتتيح   )6( الدرا�ضي.  الف�ضل  يف 

 )7( .(Alkhatnai, 2009( وت�ضحيحها، واإعادتها اإليهم با�ضتخدام خدمة الربيد االإلكرتوين

)�ضعادة  املختلفة  الدرا�ضية  املعلومات  يف  ملناق�ضتهم  بزمالئهم؛  االت�ضال  من  الطالب  متكن 

واالإداريني  واملعلمني  الذاتي،  التعلم  على  الطالب  ت�ضجيع   )8(  .)2006 وال�رشطاوي 

على التعليم امل�ضتمر )الفنتوخ وال�ضلطان، 1998(. )9( متكني الطالب من درا�ضة املناهج 

ال�ضالم،  )عبد  ُبعد  عن  التعليم  طريق  عن  املدر�ضة  عن  بعيدا  وجودهم  اأماكن  يف  التعليمية 

2001(. )10(ُ تي�رش الأولياء االأمور متابعة اأبنائهم يف ملدر�ضة، واالت�ضال باملعلمني واالإدارة 

املدر�ضية لالطمئنان على الطالب، وحل م�ضكالتهم، وامل�ضاركة يف اأن�ضطة املدر�ضة )�ضعادة 

وال�رشطاوي 2006(.

وي�ضيف الباحث املزايا االآتية ال�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية على �ضبيل املثال ال 

احل�رش: 1( تُتيح الفر�س للطالب واملعلمني للدخول اإىل املتاحف االفرتا�ضية وم�ضاهدة العديد 

والت�ضوير  والر�ضم  والنحت  كاخلزف  التخ�ض�ضات  خمتلف  امل�ضورة يف  الفنانني  اأعمال  من 

والطباعة وغريها، دون التقيد بالزمان واملكان. 2( اإثراء ثقافة الطالب الفنية عن طريق اإتاحة 

املجال لهم للتعرف اإىل كل جديد يف جمال الفنون والرتبية الفنية. 3( تُتيح للطالب اإمكانية 

حتميل اأعمالهم الفنية على موقع املدر�ضة اأو مواقعهم ال�ضخ�ضية، في�ضتطيع مئات االآالف من 

 .(Eyerdam, املنا�ضبة  الراجعة  بالتغذية  وتزويدهم  ونقدها،  اأعمالهم،  م�ضاهدة  الفن  حمبي 

)4.2003( ي�ضتطيع الطالب التوا�ضل مع اأقرانهم يف املدار�س االأخرى داخل البلد الواحد اأو 
البلدان االأخرى؛ لتبادل االأفكار واملعلومات ونقدهم لالأعمال الفنية مع بع�ضهم. 5( تُتيح 

�ضبكة  تتيحها  التي  التدريبية  الدورات  العديد من  الفنية عن طريق  للطالب �ضقل مواهبهم 

االإنرتنت واملتعلقة بربامج الفنون املختلفة كربنامج الر�ضام والفوتو�ضوب بطرق �ضهلة ومي�رشة 

 .(Carpenter & Taylor, 2003(
وعلى الرغم من اإميان الكثري من رجال الرتبية والتعليم باالأهمية الكربى التي حتتلها �ضبكة 

العملية  اإدخالها يف  �ضبيل  تقف حجر عرثة يف  زالت  ما  التي  العوائق  بع�س  االإنرتنت، جند 

التعليمية. ولقد خل�س الباحث اأهم العوائق التي ورد ذكرها يف خمتلف امل�ضادر مع االإ�ضارة 

اإىل كل م�ضدر تبعاً لكل عائق على حدة وهي على النحو االآتي:

 (Al-Wehaibi, Alshawi & اخل�ضو�ضية  فقدان  من  واخلوف  الفكرية،  امللكية  1.ق�ضايا 

 .Alshankity, 2008(
�ضبكة  مواقع  على  املتوافرة  املعلومات  و�ضحة  دقة  عدم  و  البحث،  مراكز  اأدوات  2.كرثة 

.)Dakich, Vale, Thalathoti, cherednichenko, 2008 االإنرتنت )الرمي، 2008؛
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92 .)Prensky, 2007 3.قلة االأموال )عبيد، 2006؛ الرمي، 2008؛

Al- 2008؛  الرمي،  2006؛  )عبيد،  وانقطاعه  االت�ضال  بطء  يف  تتمثل  فنية.  4.م�ضاكل 

.)Wehaibi et al., 2008
5.احلاجة اإىل التدريب، وعدم وجود كوادر تربوية موؤهلة، لتدريب معلمي الرتبية الفنية على 

برجميات احلا�ضب، وا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت )الرمي، 2008؛ ال�رشهان، 2002؛ احلازمي، 

.)2004

6.املمانعة وعدم تقبل �ضبكة االإنرتنت كتقنية حديثة، والنفور منها خوفاً من طغيان الكمبيوتر 

على جمال الرتبية الفنية االأمر الذي قد يوؤدي اإىل التخلي عن الر�ضم التقليدي. واأحياناً اأخرى 

قد ترجع املمانعة اإىل اخلوف من احلا�ضب االآيل كجهاز معقد يف حد ذاته، واأحيانا اأخرى 

تاأتي املمانعة نتيجة حماولة جتنب خربات �ضيئة �ضابقة مع جهاز احلا�ضب االآيل )عبيد، 2006؛ 

.)Prensky، 2007 الفنتوخ وال�ضلطان، 1998؛ الرمي، 2008؛

7.اخلوف من و�ضول الطالب اإىل مواقع حتمل اأفكاراً غريبة عن �ضماحة الدين االإ�ضالمي، 

وعادات وتقاليد املجتمعات العربية، واالإ�ضالمية، وقد حتمل اأفكاراً توؤدي اإىل تدمري عقولهم 

)عبيد، 2006؛ الرمي، 2008(. 

 .)Prensky, 2007 8.�ضعوبة ربط �ضبكة االإنرتنت باملناهج )الفنتوخ وال�ضلطان، 1998؛

ا�ضتخدام  اأمام  تقف  التي  االآتية  العوائق  �ضبق  ما  اإىل  اأ�ضاف  فقد   (Wood 2004( اأما وود، 

تقنية �ضبكة االإنرتنت يف جمال الفنون والرتبية الفنية على وجه التحديد: 1( ارتفاع تكاليف 

االإنرتنت حتتاج  �ضبكة  املتوافرة على مواقع  الفنية  الفنون والرتبية  برامج   )2 الفنون.  برامج 

اإىل اأجهزة حا�ضب اآيل ذات �رشعات عالية وذاكرة كبرية، وهي اأجهزة ال ت�ضتطيع كثري من 

املدار�س توفريها لطالبها نظراً لتكلفتها العالية جدا. 3( قلة برامج الفنون امل�ض�ضمة واملوجهة 

للطالب يف املرحلتني االبتدائية واملتو�ضطة.

وفيما يتعلق بالعائق االأهم الذي حال دون ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية، 

فيتمثل كما حدده كليمينت�س )Clements, 1985) يف: خوف املعلمني من �ضبكة االإنرتنت 

كتقنية حديثة حيث اإنهم قلقون من طغيان احلا�ضوب على جمال الرتبية الفنية مما قد يوؤدي اإىل 

تخلي الطالب عن الر�ضم التقليدي. يف حني حدده برين�ضكي )Prensky, 2007) و عبيد 

)2006( يف قلة االأموال، االأمر الذي اأدى بدوره اإىل �ضعوبة توفري جهاز حا�ضوب م�ضتقل 

االت�ضال  و�ضعوبة  واملدار�س،  واجلامعات  املوؤ�ض�ضات  من  كثري  يف  حدة  على  طالب  لكل 

ب�ضبكة االإنرتنت نظراً الرتفاع تكاليف االت�ضال.

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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ويف �ضياق تطبيق درا�ضات اأكرث عمقاً لدرا�ضة وحتديد العوائق التي حتول دون تطويع تقنية 

�ضبكة االإنرتنت يف جمال التعليم، اأجريت عديد من الدرا�ضات حول العامل يف هذا املجال، 

يذكر منها الباحث على �ضبيل املثال ال احل�رش ما يلي:

العربية  باململكة  ال�رشقية  املنطقة  الرمي يف عام )2008( درا�ضة على معلمات يف  اأجرت 

يف  االإنرتنت  ل�ضبكة  ا�ضتخدامهن  اأمام  تقف  التي  العوائق  معرفة  بهدف  وذلك  ال�ضعودية 

التعليم. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل حتديد عدد من العوائق التي جاءت كما يلي: التكلفة 

املادية، وامل�ضاكل الفنية كانقطاع االت�ضال يف اأثناء البحث، والت�ضفح اأحياناً، وبطء االت�ضال 

اأحياناً اأخرى، واجتاهات املعلمات نحو ا�ضتخدام التقنية التي متثلت يف عدم وعيهن باأهمية 

اإىل  الدخول  من  واخلوف  واللغة،  احلا�ضوب،  ا�ضتخدام  على  القدرة  وعدم  التقنية،  هذه 

االأماكن املمنوعة التي تدعو اإىل الرذيلة، ونبذ القيم، والدين واالأخالق، وكرثة اأدوات مراكز 

البحث. واأو�ضت الدرا�ضة ب�رشورة اإعداد برامج تدريبية للمعلمات لتدريبهن على ا�ضتخدام 

تقنية �ضبكة االإنرتنت.

كما اأجرى كل من فيليب�س ومادي�ضون )Phelps & Maddison, 2008) درا�ضة هدفت 

اإىل معرفة اجتاهات ومعتقدات معلمي الفنون الب�رشية نحو ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات 

وطبقت  باأ�ضرتاليا.  الثانوية  املرحلة  مدار�س  يف  الب�رشية  الفنون  ف�ضول  داخل  واالت�ضاالت 

الدرا�ضة على اأربعة ع�رش معلماً للفنون الب�رشية. واأ�ضفرت النتائج عن وجود تباين يف اجتاهات 

املعلمني نحو ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف ف�ضول الفنون الب�رشية. فعلى 

الغالبية  اإيجابية، كان  املعلمني كان يحمل اجتاهات  اأن بع�س  الرغم من  املثال، وعلى  �ضبيل 

منهم يتحا�ضى ا�ضتخدام تلك التقنية نتيجة ملا لديهم من اجتاهات �ضلبية �ضابقة عن العالقة بني 

االإبداع والتقنية، فوقفت تلك املعتقدات ال�ضلبية عائقا كبريا اأمام ا�ضتخدام وتطويع التقنية يف 

الفنون الب�رشية. كما اأظهرت الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية ملتغري �ضنوات 

اخلربة. واأثبتت الدرا�ضة كذلك اأن قلة الدعم املايل والقيادة والثقافة متثل عوائق اأخرى نحو 

توطني التقنية يف ف�ضول الفنون الب�رشية. 

معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   (Al-Wehaibi et al., 2008( واآخرون  الوهيبي  واأجرى   

عوائق ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س ل�ضبكة االإنرتنت يف اجلامعات ال�ضعودية. ومت تطبيق 

واحدة.  وكلية  ثالث جامعات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ضاء  من   504 من  عينة  على  الدرا�ضة 

واأظهرت النتائج اأن اأكرث العوائق �ضيوعا بني اأع�ضاء هيئة التدري�س تكمن يف ظهور العديد من 

م�ضاكل االت�ضال )كبطء االت�ضال وانقطاعه( و ق�ضايا امللكية الفكرية، و خماوف من فقدان 
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الدرا�ضة 94 امل�ضاركني يف  ا�ضتجابات  اأن هنالك عالقة بني  الدرا�ضة  اأظهرت  اخل�ضو�ضية. كما 

اأية  الدرا�ضة  تظهر  االإنرتنت. ولكن مل  �ضبكة  ا�ضتخدام  العلمية وخرباتهم يف  مراتبهم  وبني 

اأو خرباتهم  العلمية  اأو تخ�ض�ضاتهم  ا�ضتجاباتهم و جن�ضهم  اإح�ضائية بني  فروق ذات داللة 

التعليمية اأو اأعمارهم.

كما اأجرت داكت�س واآخرون )Dakich et al., 2008) درا�ضة هدفت اإىل معرفة ت�ضورات 

املعلمني حول العوائق واملحفزات ملمار�ضات فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف 

اأثبتت  با�ضرتاليا  ابتدائية  مدار�س  يف  معلماً   350 على  ا�ضتبانة  وطبقت  االبتدائية.  املدار�س 

نتائجها اأن اأهم العوائق التي واجهت املعلمني يف تطويع تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت 

احلا�ضب،  الأجهزة  املنا�ضبة  التحتية  والبنية  املكان،  توافر  عدم  يف  متثلت  املدار�س  تلك  يف 

للتكنولوجيا  االأمثل  لال�ضتخدام  الكايف  الوقت  توافر  والتقني، وعدم  الفني،  الدعم  ونق�س 

داخل الف�ضول الدرا�ضية.  

كما اأجرى كل من ثومب�ضون وتابون )Thompson & Tabone, 2007) درا�ضة هدفت 

التخرج - على  الذين هم على و�ضك  الفنية -  الرتبية  اإىل تطوير قدرات ومهارات معلمي 

كيفية ا�ضتخدام م�ضادر التقنية و التكنولوجيا يف تدري�ضهم ملقرر الرتبية الفنية يف مدار�ضهم. 

كما هدفت الدرا�ضة اإىل معرفة مدى تاأثري تلك الربامج على حياة اأولئك املعلمني ال�ضخ�ضية 

و املهنية. وطبقت الدرا�ضة على عينة من معلمي الرتبية الفنية يف مدار�س التعليم العام مبدينة 

بافالوا االأمريكية و ق�ضم الرتبية الفنية بكلية بافالوا احلكومية. واأظهرت نتائج امل�رشوع حدوث 

تاأثري اإيجابي جداً، وتغري ملمو�س يف اجتاهات معلمي الرتبية الفنية نحو ا�ضتخدام التكنولوجيا 

يف ح�ض�س الرتبية الفنية عن ذي قبل. كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن عدم توفر عدد كاف من 

م�ضادر التكنولوجيا، وعدم توفري برامج تدريبية جيدة ملعلمي الرتبية الفنية يف جمال ا�ضتخدام 

التقنية  ال�ضتخدام  الفنية  الرتبية  معلمي  اأمام  رئي�ضتني  عقبتني  يعدان  التعليم  يف  التكنولوجيا 

والتكنولوجيا يف ح�ض�س الرتبية الفنية يف مدار�س التعليم العام. 

واأجرى روالند )Roland, 2007) درا�ضة يف الواليات املتحدة االأمريكية هدفت اإىل معرفة 

يف  الرقمية  التكنولوجيا  اأنواع  وبقية  االإنرتنت،  ل�ضبكة  الفنية  الرتبية  معلمي  ا�ضتخدام  واقع 

املدار�س االبتدائية واملتو�ضطة، وكذلك ا�ضتخدامهم لها يف املنزل. مت ا�ضتخدام ا�ضتبانة كاأداة 

جلمع املعلومات وطبقت على عينة مكونة من )225( معلما. وقد اأظهرت النتائج اأن من بني 

العوائق التي حالت دون ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت يف املراحل االبتدائية 

واملتو�ضطة، هي: عدم توافر الدعم التقني، والقلق من ت�ضفح الطالب ملواقع غري مرغوب فيها، 

وقلة عدد اأجهزة احلا�ضب املت�ضلة ب�ضبكة االإنرتنت، والذي كان العائق االأهم من بني العوائق.

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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حيث  من  الدرا�ضات  تلك  تنوع  الباحث  الحظ  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  ا�ضتعرا�س  وبعد 

البع�س  و  وا�ضرتاليا  االأمريكية  املتحدة  كالواليات  غربية  دول  يف  بع�ضها  طّبق  اإذ  التطبيق، 

طبقت يف  التي  الدرا�ضات  اأن  ورغم  ال�ضعودية.  العربية  اململكة  هي  عربية  دولة  االآخر يف 

اأن الدرا�ضات  اإال  الغرب قد اأجريت على عينة �ضبيهة بعينة الدرا�ضة احلالية يف ذلك الوقت 

العربية مل تكن كذلك، واإمنا طبقت على عينة من اأع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعات �ضعودية 

كدرا�ضة )الوهيبي واآخرين( واالأخرى طبقت على عينة من معلمات غري متخ�ض�ضات يف 

الرتبية الفنية يف مدار�س باملنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�ضعودية. وعلى الرغم من ذلك 

اأنه ميكن  اإال  احلالية،  والدرا�ضة  ال�ضابقة  الدرا�ضات  بني  الدرا�ضة  عينة  ال�ضبه واالختالف يف 

ا�ضتخدام  تناولت مو�ضوعاً مهماً ومعا�رشاً كعوائق  قد  ال�ضابقة  الدرا�ضات  اإّن جميع  القول 

�ضبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية وهو ما هدفت اإليه الدرا�ضة احلالية. وتبقى درا�ضة روالند 

الدرا�ضة الوحيدة التي اأجريت على معلمي الرتبية الفنية يف املرحلتني االبتدائية واملتو�ضطة، 

اإال اأنها اأجريت يف دولة غربية هي الواليات املتحدة االأمريكية يف حني اأن الدرا�ضة احلالية 

تعنى مبعلمي الرتبية الفنية يف مدار�س اململكة العربية ال�ضعودية التي تختلف اختالفا جذريا 

يف العادات والتقاليد والثقافة والدين عن الواليات املتحدة االأمريكية.

ومع ذلك، وبعد ا�ضتعرا�س الباحث الأدبيات الدرا�ضة والدرا�ضات ال�ضابقة، الحظ الباحث 

اإىل املدار�س يف بع�س الدول العربية ما زال بعيد املنال،  اإدخال �ضبكة االإنرتنت  “عملية  اأن 

الفنية.  الرتبية  �ضيما يف جمال  2006( ال  )عبيد،  العامل”  بقية  املعرفية عن  الفجوة  يو�ضع  مما 

وهنا يت�ضاءل الباحث عن العوائق التي حالت وما زالت حتوول دون اإدخال �ضبكة االإنرتنت 

اإىل املدار�س، و ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية لها يف مدار�س املرحلتني االبتدائية واملتو�ضطة 

احلكومية اأو االأهلية باملدينة املنورة باململكة العربية ال�ضعودية. 

م�سكلة �لدر��سة

يوؤكد هيكمان )Hickman, 2004) اأن �ضبكة االإنرتنت تعّد اأداة بالغة االأهمية لتعلم الفن، 

ولهذا حذر من تخلف اأق�ضام الفنون العلمية باجلامعات عن اللحاق بركب التكنولوجيا اإذا مل 

تتنبَّ اإدخال تقنية االإنرتنت يف مناهجها وخدماتها التعليمية. ويتفق بيكر )Becker, 1999) مع 

هيكمان يف اأهمية �ضبكة االإنرتنت بل عّداها االأهم بني الكثري من تقنيات احلا�ضب االآيل املتاحة 

للطالب واملعلمني على حد �ضواء، حيث كانت يف بداياتها اأكرث التقنيات التي ا�ضتخدمت يف 

املدار�س الغربية. وي�ضيف بيكر باأن املعلمني يف البالد الغربية يعتربون تقنية االإنرتنت مفيدة لهم 

بدرجة عالية، وهذا يف�رش ا�ضتخدام مئات االآالف منهم لل�ضبكة ال�ضيما معلمي الرتبية الفنية. 
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ا�ضتخدام 96 تبني مدى  التي  الباحث -  االإح�ضاءات - يف حدود علم  ندرة  املالحظ  ومن 

الطالب واملعلمني ل�ضبكة االإنرتنت ون�ضب ا�ضتخدامهم لها. ومما �ضبق، ومن خالل ا�ضتعرا�س 

ما تو�ضلت اإليه درا�ضة روالند وما اأ�ضارت اإليه االإح�ضاءات اأعاله، وما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة 

التي اأجرتها هيئة االت�ضاالت وتقنية املعلومات يت�ضح جليا للباحث �ضاآلة ن�ضبة م�ضتخدمي 

�ضبكة االإنرتنت يف اململكة العربية ال�ضعودية مقارنة با�ضتخدام �ضعوب العامل الغربي لها ال�ضيما 

يف االأغرا�س التعليمية. كما يت�ضح جليا غياب الدرا�ضات والبحوث العلمية، واالإح�ضاءات 

- يف حدود علم الباحث - التي اأجريت حول عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة 

وميكن  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  واملتو�ضطة  االبتدائية  املرحلتني  مدار�س  يف  االإنرتنت 

معلمي  ا�ضتخدام  عوائق  ما  االآتي:  الرئي�س  ال�ضوؤال  عن  االإجابة  يف  الدرا�ضة  م�ضكلة  حتديد 

واالأهلية  منها  احلكومية  واملتو�ضطة،  االبتدائية  املدار�س  يف  االإنرتنت  ل�ضبكة  الفنية  الرتبية 

باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�ضعودية؟. 

�أهد�ف �لدر��سة

تهدف الدرا�ضة احلالية اإىل:

1. التعرف اإىل عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية �ضبكة االإنرتنت يف املرحلتني االبتدائية 

واملتو�ضطة يف املدينة املنورة باململكة العربية ال�ضعودية.

2. التعرف اإىل الفروق يف م�ضتوى عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت تبعاً 

لبع�س املتغريات.

�أ�سئلة �لدر��سة

1. هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ا�ضتجابات امل�ضتجيبني، وبني املتغريات االآتية: 

اخلربة يف ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل، واخلربة يف ت�ضفح �ضبكة االإنرتنت، والرغبة يف ا�ضتخدام 

الدرا�ضي،  الف�ضل  يف  التكنولوجية  التطبيقات  واأهمية  الفنية،  الرتبية  يف  االإنرتنت  �ضبكة 

واأهمية ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية، وا�ضتعداد املعلم ال�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت 

كم�ضدر للتعلم يف الرتبية الفنية؟.

2. ما العقبة االأهم التي حتول دون توفري خدمة �ضبكة االإنرتنت يف الف�ضل؟.

3. ما عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت يف املدار�س االبتدائية واملتو�ضطة 

احلكومية واالأهلية باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�ضعودية.

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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�أهمية �لدر��سة

تاأتي اأهمية الدرا�ضة احلالية من عدة جوانب، منها:

1. ندرة الدرا�ضات والبحوث العلمية العربية التي اأجريت حول تطبيقات تكنولوجيا �ضبكة 

االإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية وذلك يف حدود علم الباحث.

2. اإن تطويع تقنية �ضبكة االإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية مل ي�ضهد اأي تطور يذكر �ضواء يف 

العربية  باململكة  واالأهلية  احلكومية  املدار�س  يف  بعيد  زمن  منذ  تدري�ضه  طرق  اأو  مناهجه 

ال�ضعودية. ولهذا فاإن الدرا�ضية احلالية تاأتي تلبية لالحتياج ال�رشوري وامللح لتطوير ومواكبة 

واملدر�س  الطالب  على  والتي حتتم  الفنية،  الرتبية  تدري�س  مناهج وطرق  احلديث يف  الع�رش 

االحتكاك املبا�رش بتطبيقات �ضبكة االإنرتنت، وا�ضتخدام املواد التعليمية من خاللها، والتدريب 

عليها، والتفاعل معها، مما يتيح للمعلمني تطوير قدراتهم الذاتية يف جمال الرتبية الفنية، ويتيح 

للطالب فهم املادة العلمية ب�ضكل وا�ضح و�رشيع، والتفاعل ب�ضكل اإيجابي مع تقنيات الع�رش 

التعليمية. 

كالدرا�ضة  املعلومات  تقنية  تكنولوجيا  اأوجه  من  مهماً  وجهاً  تتناول  درا�ضة  اإجراء  اإن   .3

اإقناع  حماولة  طريق  عن  وذلك  املعلومات،  اأمية  على  الق�ضاء  يف  االإ�ضهام  �ضاأنه  من  احلالية، 

م�ضوؤويل اإدارة الرتبية والتعليم باأهمية تطوير وتنمية مهارات معلمي الرتبية الفنية التعليمية و 

تدريب الن�سء على ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت منذ ال�ضغر يف التعليم، ويف جمال الرتبية الفنية 

على وجه اخل�ضو�س. 

حمدد�ت �لدر��سة

االبتدائية  املرحلتني  مدار�س  يف  الفنية  الرتبية  معلمي  على  فقط  الدرا�ضة  هذه  تقت�رش 

يعمل  حيث  املنورة  املدينة  حدود  �ضمن  جميعها  تقع  التي  احلكومية  و  االأهلية  واملتو�ضطة 

الباحث. ولهذا قام الباحث با�ضتبعاد جميع املدار�س التي تقع خارج حدود املدينة املنورة.  

كما تقت�رش الدرا�ضة احلالية فقط على حتديد العوائق التي تقف اأمام اإدخال �ضبكة االإنرتنت يف 

جمال الرتبية الفنية يف املدار�س، ولهذا فاإن الدرا�ضة احلالية ال ُتعنى بو�ضع حلول لتفادى تلك 

العوائق. كما اأن درا�ضة تاأثري ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف حت�ضيل الطالب، اأو يف �ضري العملية 

التعليمية داخل ف�ضول الرتبية الفنية هو خارج نطاق الدرا�ضة احلالية.

م�سطلحات �لدر��سة

فيما يلي تعريف باأهم امل�ضطلحات االأكرث ا�ضتخداما يف الدرا�ضة احلالية:
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باأنها 98  (Levine, Young, Baroudi, 2010( اآخرون  و  ليفني  عرفها  �لإنرتنت:  �سبكة 

عاملية  معلومات  �ضبكة  عن  عبارة  وهي   .)9 )�س  العامل”  يف  االآيل  للحا�ضب  �ضبكة  “اأكرب 
ترتبط مبجموعة كبرية من �ضبكات احلا�ضب االآيل على اختالف اأنواعها واأحجامها ويتم من 

خاللها تبادل معلومات �ضخمة جدا خالل ماليني االأجزاء من الثانية )عارف وال�رشيحي، 

اإنها   (Hickman, 2004( وقال عنها هيكمان .)2007 2003، عزوز،  2007، عمر، 

�ضبكة بداأت كم�رشوع مبادرة من قبل اجلي�س االأمريكي خالل احلرب الباردة وذلك ا�ضتعداداً 

ال�ضتخدامها كو�ضيلة لربط اأجهزة حا�ضب الوحدات الع�ضكرية، ومن ثم ربط اأجهزة االأفراد 

يف حال ن�ضوب حرب نووية. وكان الغر�س من ذلك الربط هو “تاأمني املعلومات الع�ضكرية 

للواليات املتحدة االأمريكية... ثم تطورت يف ال�ضبعينات والثمانينات بعد اهتمام دول العامل 

املتقدمة بهذه التقنية يف املجاالت التجارية، وال�ضيا�ضية، وال�ضناعية، والثقافية، وال�ضياحية، 

وغريها” )ال�رشهان، 2002(.

عو�ئق: لغويا، “جاء يف ل�ضان العرب البن منظور)د. ت( حتت مادة عوق :رجل َعوْق :ال 

اأَْعواق. وعاَقه عن ال�ضيء، يعوقه وَعْوقا: �رشفه وحب�ضه، ومنه التعويق  خري عنده، واجلمع 

وعوائق،   .)2007 ال�ضمري،  )يف  واالعتياق، وذلك اإذا اأراد اأمرًا ف�رشفه عنه �ضارف” 

اأو  ال�ضعوبات  اأو  احلواجز  اأو  العوائق  جمموعة  الدرا�ضة،  هذه  يف  بها  ويق�ضد  عائق،  جمع 

التي حتول دون  الفكرية واملادية والفنية واالإدارية واالإ�رشافية وغريها  امل�ضاكل  اأو  امل�ضاعب 

ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية داخل ف�ضول الرتبية الفنية 

يف مدار�س املرحلتني االبتدائية واملتو�ضطة. 

�لرتبية �لفنية: يعرفها غراب )1995( باأنها “عملية ت�ضكيل ال�ضلوك االإن�ضاين عن طريق 

الفن”. 

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

منهج �لدر��سة

من  مكنته  التي  امل�ضحية  الو�ضفية  الدرا�ضة  خالل  من  العلمي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم 

الفنية، وهي درا�ضة كمية -  الرتبية  ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف جمال  الوقوف على عوائق 

كيفية. 

جمتمع �لدر��سة وعينتها

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

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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الباحث. ومت اختيار )96( مدر�ضة منها  حكومية، واأهلية داخل املدينة املنورة حيث يعمل 

ع�ضوائيا كعينة لتطبيق ا�ضتبانة الدرا�ضة عليها. وهي متثل )56%( من جمتمع الدرا�ضة البالغ )154( 

معلماً. ولقد جاءت العينة موزعة على النحو التايل: )1( عدد )44( معلم تربية فنية مبدار�س 

ابتدائية. )3( عدد )30(  اأهلية  الفنية مبدار�س  للرتبية  ثمانية معلمني  ابتدائية. )2(  حكومية 

معلم تربية فنية مبدار�س حكومية متو�ضطة. )4( عدد ثمانية معلمني للرتبية الفنية مبدار�س اأهلية 

متو�ضطة. وللح�ضول على املزيد من املعلومات قام الباحث اأي�ضا باإجراء مقابالت �ضخ�ضية مع 

ثمانية معلمني للرتبية الفنية؛ وم�رشف تربية فنية واحد باالإدارة العامة للرتبية والتعليم؛ ووكيل 

واحد الإحدى املدار�س املتو�ضطة، لي�ضبح جمموع من مت عمل مقابالت �ضخ�ضية معهم، )10( 

م�ضتجيبني ينتمون اإىل القطاع التعليمي باملدينة املنورة. ولقد مت اختيارهم جميعا بطريقة عمدية 

نظراً العتذار الكثري ممن وقع عليهم االختيار الع�ضوائي عن اإجراء املقابلة ال�ضخ�ضية معهم.

�أد�ة �لدر��سة

قام الباحث با�ضتخدام اال�ضتبانة واملقابلة ال�ضخ�ضية كاأدوات جلمع املعلومات. ومت ا�ضتخدام 

ا�ضتبانة ماأخوذة من درا�ضة �ضابقة اأجريت عام )2007( لروالند )Roland) هدفت اإىل معرفة 

كيفية ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية �ضبكة االإنرتنت يف املنزل، واملدر�ضة، ثم ترجمت اإىل اللغة 

العربية بوا�ضطة موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة يف الرتجمة. بعد ذلك قام الباحث بحذف بع�س العبارات 

التي ال تتنا�ضب مع الدرا�ضة احلالية، واإجراء بع�س التعديالت على عبارات اأخرى؛ لتت�ضمن 

جزئني رئي�ضني. اجلزء االأول ت�ضمن معلومات دميوغرافية عن امل�ضتجيب كالعمر، واخللفية 

عن  معلومات  ت�ضمن  الثاين  واجلزء  العمل.  ومكان  العمل،  يف  اخلربة  و�ضنوات  التعليمية، 

الو�ضع الراهن لتجهيزات �ضبكة االإنرتنت باملدر�ضة، والف�ضل، واخللفية املهارية للم�ضتجيب 

�ضبكة  ا�ضتخدام  جتاه  امل�ضتجيب  راأي  وعن  االإنرتنت؛  و�ضبكة  االآيل  احلا�ضب  ا�ضتخدام  يف 

االإنرتنت يف الرتبية الفنية. كما يحتوي اجلزء الثاين على �ضوؤالني حول العقبات، والعقبة االأهم 

التي حالت دون ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية. ولقد مت اتباع اأ�ضلوب االختيار 

يف  ا�ضتخدمت  التي  لالأ�ضئلة  بالن�ضبة  اأما  اال�ضتبانة.  اأ�ضئلة  جميع  عن  االإجابة  يف  متعدد  من 

املقابالت ال�ضخ�ضية، فقد روعي اأن تكون اأ�ضئلة غري مبا�رشة اإذ قام الباحث باإعدادها م�ضبقاً 

مراعياً �ضموليتها ملو�ضوع الدرا�ضة.

�سدق �أد�ة �لتحليل 

على  االأولية  �ضورتها  اال�ضتبانة يف  بعر�س  الباحث  قام  لال�ضتبانة،  اختبار �ضدق  الإجراء 
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حمكمني 100 اأربعة  التايل:  النحو  على  حمكما  وع�رشون  اأربعة  وعددهم  املحكمني  من  جمموعة 

باقي املحكمني وعددهم ع�رشون، فقد كانوا ممن يحملون  اأما  االآيل  يف تخ�ض�س احلا�ضب 

منهم  املنورة،  املدينة  مبنطقة  التدري�س  �ضلك  يف  �ضنة   )15  –  10( بني  ما  ترتواح  خربات 

فنية  تربية  ابتدائية، وم�رشف  و  متو�ضطة،  مبدار�س حكومية  الفنية  للرتبية  مدر�ضاً  �ضبعة ع�رش 

التدريب  مبركز  التعليم  تقنيات  يف  م�رشفان  و  املنورة،  املدينة  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  باإدارة 

الرتبوي، وتقنيات التعليم بالهيئة امللكية مبدينة ينبع ال�ضناعية. باالإ�ضافة اإىل ذلك، مت عر�س 

اال�ضتبانة على خم�ضة حمكمني من اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة طيبة يف تخ�ض�ضات مناهج 

وطرق تدري�س الرتبية الفنية والرتبية الفنية. ثم قام الباحث بعد ذلك بحذف، واإ�ضافة بع�س 

العبارات، واإجراء بع�س التعديالت على اال�ضتبانة وفقا مللحوظات وتوجيهات املحكمني؛ 

لتخرج اال�ضتبانة بعدها يف �ضورتها املعدلة.

ثبات �أد�ة �لتحليل

بعد جمع املعلومات من امل�ضتجيبني يف العينة اال�ضتطالعية، مت اإدخالها يف برنامج احلزمة 

 Statistical Package for the االآيل  باحلا�ضب  املدعومة  االجتماعية  للعلوم  االإح�ضائية 

SPSS( Social Sciences)، وذلك الإجراء اختبار ثبات لال�ضتبانة، حيث مت ح�ضاب معامل 
األفا وكانت قيمته )α = 941‚0(، وهي قيمة عالية يطمئن لها الباحث. وبذلك  كرونباخ 

اأ�ضبحت اال�ضتبانة بعد اإجراء اختبارات ال�ضدق والثبات جاهزة للتطبيق يف �ضورتها النهائية. 

متغري�ت �لدر��سة

تكونت الدرا�ضة من املتغريات االآتية:

1. املتغريات امل�ضتقلة: وعددها اأربعة متغريات، تتمثل يف:

متغري العمر، ومتغري ال�ضهادة العلمية، ومتغري �ضنوات اخلربة، ومتغري مكان العمل. 

2. املتغريات التابعة: وتتمثل يف:

�ضبكة  ولتجهيزات  الراهن،  للو�ضع  املدار�س  ومديري  الفنية  الرتبية  معلمي  تقدير  متغري   -
االإنرتنت باملدر�ضة والف�ضل، واخللفية املهارية للم�ضتجيب يف جمال ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل 

و�ضبكة االإنرتنت، واجتاه امل�ضتجيب نحو ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية.

- متغري تقدير معلمي الرتبية الفنية، ومديري املدار�س، لعوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية 
ل�ضبكة االإنرتنت، والعائق االأهم باملدار�س االبتدائية، واملتو�ضطة احلكومية، واالأهلية- باملدينة 

املنورة - باململكة العربية ال�ضعودية.

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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 �إجر�ء�ت �لتنفيذ

قام الباحث بتطبيق اال�ضتبانة يف �ضورتها النهائية على عينة مكونة من )96( معلما للرتبية 

الفنية مبدار�س - ابتدائية ومتو�ضطة - حكومية واأهلية. وقد قام الباحث مبخاطبة مدير عام 

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة لطلب موافقته بال�ضماح بتطبيق الدرا�ضة على اأفراد 

اأهلية. وبعد  اأم  ينت�ضبون ملدار�س حكومية  الذين وقع عليهم االختيار �ضواء كانوا ممن  العينة 

اأخذ املوافقة اخلطية، قام الباحث بتوزيع اال�ضتبانة على امل�ضتجيبني م�ضتعينا يف ذلك مب�ضاعد 

له نظراً ل�ضيق الوقت، وتباعد امل�ضافات بني املدار�س. وللتاأكد من اإر�ضال اال�ضتبانة اإىل جميع 

امل�ضتجيبني، وعدم اإغفال اأيٍّ منهم، مت عمل قائمة باأ�ضماء جميع امل�ضتجيبني واأ�ضماء املدار�س 

اأكمل  الذي  للم�ضتجيب  منا�ضبة  اإ�ضارة  لو�ضع  وذلك  اإليها،  املنت�ضبني  واالأهلية  احلكومية 

وبعد  بعد.  يكملوها  مل  الذين  بامل�ضتجيبني  االت�ضال  ومعاودة  اال�ضتبانة،  اأ�ضئلة  عن  االإجابة 

اكتمالها،  لعدم  ا�ضتبانات؛  �ضّت  وا�ضتبعاد  فرزها،  مت  اال�ضتبانات،  وا�ضتالم  التوزيع  اكتمال 

وبذلك ي�ضبح جمموع اال�ضتبانات امل�ضتوفاة )90( ا�ضتبانة وهي متثل )94.16%( من جمموع 

عينة الدرا�ضة، وبذلك تعّد ن�ضبة ا�ضتجابة عالية. 

االختيار  عليهم  وقع  من  مع  بالتن�ضيق  الباحث  قام  فقد  ال�ضخ�ضية،  للمقابالت  بالن�ضبة  اأما 

الزمان، واملكان  املقابلة معهم، وعددهم )10( م�ضتجيبني، من حيث  اإجراء  ووافقوا على 

املنا�ضبني لهم. ثم قام الباحث باإجراء املقابالت �ضخ�ضيا )وجها لوجه( مع ثمانية من معلمي 

الرتبية الفنية، و م�رشف الرتبية الفنية باالإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة. اأما 

بالن�ضبة للمقابلة االأخرى مع وكيل اإحدى املدار�س املتو�ضطة، فقد اأجريت معه املقابلة عن 

طريق الهاتف. ولقد تراوحت املقابالت ال�ضخ�ضية بني )15-25( دقيقة.  

�لأ�ساليب �لإح�سائية 

 قام الباحث باإدخال البيانات يف برنامج احلزمة االإح�ضائية للعلوم االجتماعية املدعومة 

باحلا�ضب االآيل SPSS( Statistical Package for the Social Sciences)، ال�ضتخراج 

اأ�ضئلة الدرا�ضة. ولتحديد االأ�ضاليب االإح�ضائية امل�ضتخدمة يف  النتائج، ومن ثم االإجابة عن 

حتليل املعلومات قام الباحث با�ضتخدام االإح�ضاء الو�ضفي متمثال يف التكرارات، والن�ضب 

لل�ضوؤال  بالن�ضبة  اأما  الثاين.  الفرعي  وال�ضوؤال  الرئي�س،  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة  وذلك  املئوية، 

 One-way ANOVA الفرعي االأول، فقد جلاأ الباحث اإىل ا�ضتخدام التحليل التبايني االأحادي

عند م�ضتوى املعنوية )05‚0(. كما قام الباحث باتباع االأ�ضلوب االإح�ضائي امل�ضمى بـتحليل 

املحتوى Content Analysis، وذلك لتحليل املعلومات امل�ضتقاة من املقابالت ال�ضخ�ضية، 
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الدرا�ضات 102 بنتائج  ومقارنتها  الدرا�ضة،  الأدبيات  وفقا  ومناق�ضتها  النتائج،  تف�ضري  ثم  ومن 

ال�ضابقة.

عر�ص �لنتائج ومناق�ستها

عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�س هذا ال�ضوؤال على االآتي: ما عوائق ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية لالإنرتنت يف املدار�س 

االبتدائية واملتو�ضطة؛ احلكومية واالأهلية باملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�ضعودية؟ 

وبعد ا�ضتعرا�س الباحث لبع�س عوائق ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية على 

وجه العموم من خالل اأدبيات الدرا�ضة والدرا�ضات ال�ضابقة، اأتت اخلطوة التالية لالإجابة على 

ال�ضوؤال الرئي�س للدرا�ضة واملتعلق على وجه التحديد با�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية لالإنرتنت 

يف املدار�س االبتدائية واملتو�ضطة، احلكومية واالأهلية - باملدينة املنورة - يف اململكة العربية 

امل�ضتجيبني  ا�ضتجابات  من  امل�ضتقاة  للمعلومات  االإح�ضائي  التحليل  خالل  من  ال�ضعودية، 

الأ�ضئلة اال�ضتبانة ونتائج املقابالت ال�ضخ�ضية. 

لتحليل  اإح�ضائي  كاأ�ضلوب  التكرارات  احت�ضاب  مت  الرئي�س،  ال�ضوؤال  عن  ولالإجابة 

االإنرتنت  خدمة  تتوافر  مل  )اإذا  اال�ضتبانة  اأ�ضئلة  من   )14( لل�ضوؤال  امل�ضتجيبني  ا�ضتجابات 

اإىل اجلدول  التي حالت دون توافرها؟(. وبالنظر  العقبات  الف�ضل فما هي يف اعتقادك  يف 

)3(، تظهر النتائج اأن اأكرث �ضت عقبات حالت دون توافر خدمة االإنرتنت داخل املدار�س 

الدعم املايل يف املدر�ضة بتكرار  النحو االآتي: نق�س  تباعاً على  الفنية كانت  الرتبية  وف�ضول 

بلغ )47(، ونق�س الدعم الفني يف املدر�ضة بتكرار بلغ )37(، وعدم توافر اأجهزة حا�ضب 

اآيل يف الف�ضل بتكرار بلغ 34، واملعرفة املحدودة لدى املدر�ضني عن كيفية دمج احلا�ضب يف 

املنهج الدرا�ضي للرتبية الفنية بتكرار بلغ )31(، واملعرفة املحدودة لدى الطالب عن كيفية 

ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل بتكرار بلغ )28(، و اأخريا اخلوف من املواد اأو املعلومات التي تر�ضل 

عرب �ضبكة االإنرتنت وال تتنا�ضب مع الدين االإ�ضالمي والعادات والتقاليد املحافظة بتكرار بلغ 

)28( اأي�ضا.

وقد يرجع �ضبب ظهور عائق نق�س الدعم املايل يف املدر�ضة اإىل معرفة امل�ضتجيبني امل�ضبقة 

الر�ضم، والت�ضميم باحلا�ضب  اآيل جديدة، و برجميات  اأجهزة حا�ضب  بارتفاع تكاليف �رشاء 

االآيل، اإ�ضافة اإىل ما تتطلبه تلك االأجهزة، والربجميات من عمليات حتديث م�ضتمرة للح�ضول 

على اآخر اإ�ضداراتها يف ظل حمدودية امليزانيات املمنوحة للمدار�س. ورمبا يرجع �ضبب ظهور 

عائق نق�س الدعم الفني يف املدر�ضة اإىل نق�س الدعم املايل، اأو قد يرجع ال�ضبب اإىل عدم وجود 

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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فنيني متخ�ض�ضني يف جمال احلا�ضب االآيل، اأو اأن الفنيني املوجودين على راأ�س العمل حمدودو 

العدد ال ي�ضتطيعون تقدمي الدعم الفني املطلوب يف الوقت املنا�ضب، اأو اأنهم رمبا ال يحملون 

املدار�س. وقد  املطلوب يف  الفني  الدعم  لتقدمي  توؤهلهم  تعليمية كافية  اأو خلفية  فنية،  خربة 

يعود ال�ضبب اأي�ضا اإىل عدم جتديد عقود �ضيانة الأجهزة احلا�ضب االآيل املتوافرة يف املدار�س. 

اأما ظهور عائق عدم توافر اأجهزة حا�ضب اآيل يف الف�ضل، فقد ياأتي كنتيجة طبيعية لعائق نق�س 

الدعم املايل.

�جلدول رقم )1( 

�لعقبات �لتي حالت دون تو�فر خدمة �سبكة �لإنرتنت د�خل �لف�سل �لدر��سي 

مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لعدد �لتكر�ر�ت

التكرارالعبارةالت�سل�سل

47نق�س الدعم املايل يف املدر�سة.1.

37نق�س الدعم الفني يف املدر�سة.2.

34عدم توافر اأجهزة حا�سب اآيل يف الف�سل.3.

31املعرفة املحدودة لدى املدر�سني عن كيفية دمج احلا�سب يف املنهج الدرا�سي للرتبية. الفنية4.

28املعرفة املحدودة لدى الطالب عن كيفية ا�ستخدام احلا�سب االآيل.5.

.6
االإ�سالمي  الدين  مع  تتنا�سب  وال  االإنرتنت  عرب  تر�سل  التي  املعلومات  اأو  املواد  من  اخلوف 

والعادات والتقاليد املحافظة.
28

24عدم توافر دورات تدريبية للمدر�سني يف جمال ا�ستخدام االإنرتنت.7.

21الوقت املخ�س�س ال�ستخدام االإنرتنت غري كاف.8.

18عدم توافر معمل للحا�سب االآيل.9.

17بطء االت�سال باالإنرتنت.10.

17�سعف الت�سجيع من قبل اإدارة املدر�سة.11.

17عدد طالب الف�سل كبري جدا.12.

15عدم توافر اأجهزة وبرامج احلماية باملدر�سة.13.

12توجد اأجهزة حا�سب يف الف�سل ولكن االأجهزة املت�سلة باالإنرتنت غري كافية.14.

12يوجد معمل حا�سب اآيل ولكن االأجهزة املت�سلة باالإنرتنت غري كافية.15.

9الربامج امل�ستخدمة يف اأجهزة احلا�سب االآيل قدمية.16.

9الربامج امل�ستخدمة يف اأجهزة احلا�سب االآيل يف املعمل قدمية.17.

8�سيا�سات املدر�سة املت�سددة فيما يتعلق با�ستخدام االإنرتنت.18.

6اأجهزة احلا�سب املتوافرة بالف�سل قدمية.19.

6اأجهزة احلا�سب املتوافرة باملعمل قدمية.20.

واأما بالن�ضبة اإىل عائق املعرفة املحدودة لدى املدر�ضني عن كيفية دمج احلا�ضب يف املنهج 

الدرا�ضي للرتبية الفنية، فرمبا ظهر نتيجة عدم توفر خرباء يف جمال مناهج وطرق تدري�س الرتبية 

داخل  االإنرتنت يف  تقنية  وتطويع  ربط  بدورهم  ي�ضتطيعون  والتعليم  الرتبية  باإدارات  الفنية 
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منهج الرتبية الفنية، اأو رمبا يرجع ال�ضبب اإىل عدم تقدمي دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الفنية 104

املعرفة  اأما عائق  الدرا�ضي.  الفنية  الرتبية  تقنية االإنرتنت يف منهج  لتدريبهم على كيفية دمج 

املحدودة لدى الطالب عن كيفية ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل، فرمبا ظهر كنتيجة طبيعية لعائق 

املعرفة املحدودة لدى املدر�ضني عن كيفية دمج احلا�ضب يف املنهج الدرا�ضي للرتبية الفنية، ففاقد 

ال�ضيء ال يعطيه. ومبعنى اآخر، اإذا كان املعلم ال ميلك املعرفة الكافية بكيفية تدري�س، وربط 

تقنية االإنرتنت مبنهج الرتبية الفنية، فاإن ذلك �ضينعك�س على طالبه الذين لن يكون مبقدورهم 

تعلم كيفية ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل يف الرتبية الفنية. اأما بالن�ضبة لظهور عائق اخلوف من املواد 

اأو املعلومات التي تر�ضل عرب �ضبكة االإنرتنت، وال تتنا�ضب مع الدين االإ�ضالمي، والعادات، 

والتقاليد املحافظة، فرمبا يرجع �ضببه اإىل قلة معرفة امل�ضتجيبني باال�ضتخدامات املتعددة ب�ضبكة 

االإنرتنت، اأو رمبا يرجع ال�ضبب يف ذلك اإىل التهرب من حتمل امل�ضئولية خوفاً من امل�ضاءلة، 

وفقدان الوظيفة يف حال اإ�ضاءة ا�ضتخدام هذه التقنية من قبل بع�س الطالب. 

املتوافرة يف  اأجهزة احلا�ضب  العوائق تكراراً من ن�ضيب قدم  اأقل  اأخرى، كان  ناحية  من 

الف�ضل واملعمل. حيث اأعطى امل�ضتجيبون عبارتي )اأجهزة احلا�ضب املتوافرة يف الف�ضل قدمية، 

واأجهزة احلا�ضب املتوافرة يف املعمل قدمية( تكرارا بلغ �ضتة تكرارات لكل منهما على التوايل 

االأجهزة  قدم  باأن  العميق  امل�ضتجيبني  اإميان  اإىل  ذلك  �ضبب  يرجع  ورمبا   ،)4 اجلدول  )انظر 

يعود يف االأ�ضل اإىل نق�س الدعم املايل والفني. ولقد توافقت النتائج امل�ضتقاة من املقابالت 

وعدم  املدار�س  يف  املتوافرة  احلا�ضب  اأجهزة  قلة  يف  متثلت  التي  النتائج  هذه  مع  ال�ضخ�ضية 

ربطها ب�ضبكة االإنرتنت اإ�ضافة اإىل عدم منا�ضبة م�ضاحة املكان املخ�ض�س لها مع عدد املعلمني 

نتائج  مع  متوافقة  للدرا�ضة  الرئي�س  ال�ضوؤال  نتائج  جاءت  ولقد  باملدر�ضة.  الكبري  والطالب 

كلٍّ من: )عبيد، 2006؛ الفنتوخ وال�ضلطان، 1998؛ الرمي، 2008؛ احلازمي، 2004؛ 

 .)Al-Wehaibi, et al., 2008; Wood, 2004; Prensky, 2007
من ناحية اأخرى، وجد الباحث اأنه رمبا كانت املعتقدات التي يحملها معلمي الرتبية الفنية 

نحو ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف جمال الرتبية الفنية، مثلت عائقا اآخر حال دون ا�ضتخدام 

امل�ضتجيبني الأ�ضئلة  ا�ضتجابات  اال�ضتنتاج هو  يوؤكد هذا  ما  املجال.  االإنرتنت يف هذا  �ضبكة 

اأن ال�ضتخدام  امل�ضتجيبني  ن�ضف  يقارب  ما  اعتقد  13(، حيث   ،12 اال�ضتبانة )10،11، 

�ضبكة االإنرتنت اأهمية ودرجة متو�ضطة يف جمال الرتبية الفنية. ولقد جاءت ن�ضب ا�ضتجاباتهم 

لتلك االأ�ضئلة مبينة يف اجلدول رقم )4(. 

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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�جلدول رقم )2( 

�لن�سب �ملئوية لآر�ء معلمي �لرتبية �لفنية نحو ��ستخد�م

�لتكنولوجيا و �سبكة �لإنرتنت 

املعتقدال�س�ؤال ورقمه
الن�سبة

املئ�ية
التكرار

45.641رغبة عالية9. ما مدى رغبتك يف ا�ستخدام االإنرتنت يف الرتبية الفنية؟

يف  عامة  ب�سفة  التكنولوجية  التطبيقات  اأهمية  درجة  هي  ما   .10

الرتبية الفنية؟
5045ذات اأولوية متو�سطة

44.440اأهمية متو�سطة11. ما هي يف اعتقادك اأهمية ا�ستخدام االإنرتنت يف الرتبية الفنية؟

12. كيف ترى درجة ا�ستعدادك ال�ستخدام االإنرتنت يف الرتبية الفنية 

كم�سدر للتعلم؟
5045درجة متو�سطة

13. كيف ترى درجة ا�ستعداد طالبك ال�ستخدام االإنرتنت يف الرتبية 

الفنية؟
47.843درجة متو�سطة

كما ات�ضح من اجلدول رقم )4(، اأن عدد معلمي الرتبية الفنية الذين لديهم رغبة عالية يف 

ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية اأقل من الن�ضف، بن�ضبة بلغت )45.6%(، ون�ضبة 

و�ضلت اإىل )50%( ملن يرون اأن ال�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية اأولوية واأهمية 

اأهمية متو�ضطة ولي�ضت مرتفعة ال�ضتخدام  الفنية  الرتبية  اإعطاء معلمي  متو�ضطة. ورمبا يعود 

تقنية االإنرتنت يف الرتبية الفنية لعدة اأ�ضباب، منها:

يت�ضبب  مما  والتقنية  االإبداع  بني  العالقة  �ضلبية  من  الفنية  الرتبية  معلمي  بع�س  يحمله  ما   .1

يف حتا�ضيهم ال�ضتخدام تلك التقنية وتطويعها يف جمال الفنون الب�رشية، وهو ما توؤيده درا�ضة 

فيليب�س ومادي�ضون )2008(. كما ذكر كل من: لو )Lu, 2005)، و روز )Rose, 2002) من 

اأن بع�س معلمي الرتبية الفنية باأمريكا ال يزال لديهم مقاومة نف�ضية حيال ا�ضتخدام احلا�ضب 

االآيل و�ضبكة االإنرتنت الإنتاج االأعمال الفنية مما ي�ضكل عائقا اأمام تبني ال�ضبكة وتطويعها يف 

العملية التعليمية داخل ف�ضول الرتبية الفنية. 

التي حالت دون  العقبات  اأن بع�س  الفنتوخ وال�ضلطان )1998( من  2. ما ذكره كل من 

ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية يف مدار�س بع�س الدول مثل �ضنغافورة وكوريا 

ال  قد  الطالب  اأن  البع�س  يرى  اإذ  للمعلمني  ال�ضلبية  املعتقدات  لعائق  يرجع  وكندا  اجلنوبية 

ي�ضتطيع التعبري عما يف نف�ضه با�ضتخدام احلا�ضوب مما قد ي�ضبب له اإحباطاً. 

3. ما ذكره فالته )1995(، عن بع�س اأوجه ممانعة بع�س معلمي الرتبية الفنية ال�ضتخدام تقنية 

ال�ضائدة و كذلك ال�ضعور  اأو  التعليمية القدمية  التم�ضك باالأ�ضاليب  التي متثلت يف  االإنرتنت 

بعدم االهتمام وعدم املباالة نحو التغيريات اجلديدة.

 (Wang, اإال اأن بع�س نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة تعار�ضت مع هذا التوجه كنتائج درا�ضة واجن

)2002 التي اأ�ضفرت عن وجود اجتاهات اإيجابية عند اأربعة من معلمي الرتبية الفنية باأمريكا 
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جتاه ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية. وقد يرجع هذا التعار�س اإىل اختالف عينة 106

اأربعة معلمني فقط  الدرا�ضة احلالية حيث اقت�رشت درا�ضة واجن على  نتائج  الدرا�ضة مع  تلك 

على �ضبيل املثال مما ال يعني تعميم نتائج تلك الدرا�ضة على جميع معلمي الرتبية الفنية باأمريكا 

اإ�ضافة اإىل االختالف يف مكان وزمان تطبيق درا�ضة واجن والدرا�ضة احلالية.

عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�س هذا ال�ضوؤال على االآتي: هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ا�ضتجابات امل�ضتجيبني 

وبني املتغريات االآتية: اخلربة يف ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل، واخلربة يف ت�ضفح �ضبكة االإنرتنت، 

التكنولوجية  التطبيقات  واأهمية  الفنية،  الرتبية  يف  االإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  يف  والرغبة 

املعلم  وا�ضتعداد  الفنية،  الرتبية  يف  االإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  واأهمية  الدرا�ضي،  الف�ضل  يف 

ال�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت كم�ضدر للتعلم يف الرتبية الفنية؟ 

 One-way( ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، قام الباحث بح�ضاب التحليل التبايني االأحادي

اإىل اجلدول  ال�ضابقة. وبالنظر  ال�ضتة  للمتغريات  املعنوية )0.05(  ANOVA) عند م�ضتوى 
للمتغريات  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  عدم وجود  اأظهرت  قد  النتائج  اأن  يتبني   ،)5( رقم 

ال�ضتة وذلك عند م�ضتوى املعنوية )0.05(. 

�جلدول رقم )3( 

قيم دللت �لفروق �لإح�سائية بني �ملعوقات وبع�ص �ملتغري�ت كاخلربة

يف ��ستخد�م �حلا�سب و�سبكة �لإنرتنت 

جمم�ع 

املربعات

درجة 

احلرية

مت��سط 

املربعات

 قيمة ف

املح�س�بة 

الداللة 

االإح�سائية

اخلربة يف ا�ستخدام 

الكمبيوتر

2.46050.4921.0980.368بني املجموعات

37.640840.448�سمن املجموعات

40.10089الكلي

اخلربة يف ت�سفح 

االإنرتنت

3.19050.6381.6110.166بني املجموعات

33.266840.369�سمن املجموعات

45689‚36الكلي

الرغبة يف ا�ستخدام 

االإنرتنت يف الرتبية 

الفنية

4.46450.8931.4990.199بني املجموعات

50.025840.596�سمن املجموعات

54.48989الكلي

اأهمية التطبيقات 

التكنولوجية يف الف�سل 

الدرا�سي

4.58850.9181.5670.178بني املجموعات

49.200840.586�سمن املجموعات

53.78889الكلي

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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جمم�ع 

املربعات

درجة 

احلرية

مت��سط 

املربعات

 قيمة ف

املح�س�بة 

الداللة 

االإح�سائية

اأهمية ا�ستخدام 

االإنرتنت يف الرتبية 

الفنية

3.95550.7911.4920.201بني املجموعات

44.534840.530�سمن املجموعات

48.48989الكلي

ا�ستعداد املعلم 

ال�ستخدام االإنرتنت 

كم�سدر للتعلم يف 

الرتبية الفنية

3.55850.7121.2380.299بني املجموعات

48.265840.575�سمن املجموعات

51.82389الكلي

ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل  يلي: اخلربة يف  ال�ضتة كما  للمتغريات  الداللة  فقد ظهر م�ضتوى 

النتائج جاءت  ρ(، وهذه  االإنرتنت )0.166=  ρ(، واخلربة يف ت�ضفح �ضبكة   0.386=(

متوافقة مع نتائج درا�ضة )فيليب�س ومادي�ضون( )Phelps & Maddison, 2008)، وخمتلفة مع 

نتائج درا�ضة الوهيبي واآخرين، Al-Wehaibi et al., 2008( 2008)؛ والرغبة يف ا�ضتخدام 

�ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية )ρ =0.199(، واأهمية التطبيقات التكنولوجية يف الف�ضل 

 ،)ρ = 0.201( واأهمية ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية ،)ρ =0.178( الدرا�ضي

 )ρ = 0.299( وا�ضتعداد املعلم ال�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت كم�ضدر للتعلم يف الرتبية الفنية

على التوايل.

وياأتي عدم ظهور فروق ذات داللة اإح�ضائية للمتغريات ال�ضتة وذلك عند م�ضتوى املعنوية 

)0.05( للداللة على توافق ا�ضتجابات امل�ضتجيبني حول العوائق – املذكورة اآنفا - والتي 

اختالف  من  الرغم  على  وذلك  الفنية،  الرتبية  يف  االإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  دون  حالت 

املتغريات ال�ضتة بني امل�ضتجيبني. ورمبا يرجع ذلك التوافق اإىل ت�ضابه الظروف املالية والتعليمية 

واالإدارية واالإ�رشافية املتبعة يف املدار�س احلكومية واالأهلية التي يتبع لها اأولئك امل�ضتجيبون. 

ويف هذا ال�ضدد، اأكد فالته )1995( على اأن طبيعة النظم التعليمية يف بع�س االأحيان، مثل: 

اأ�ضاليب التعليم املرتبطة باأطر واأنظمة توجب على املعلمني والهيئات التعليمية االلتزام بها. 

عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

ن�س هذا ال�ضوؤال على االآتي: ما العقبة االأهم التي حتول دون توفري خدمة �ضبكة االإنرتنت 

يف الف�ضل؟

ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، ا�ضتخدم الباحث الن�ضب املئوية يف حتليل ا�ضتجابات امل�ضتجيبني 

لل�ضوؤال 15 من اأ�ضئلة اال�ضتبانة. وبالنظر اإىل اجلدول )6( تظهر النتائج اأن نق�س الدعم الفني 

تابع �جلدول رقم )3( 
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كان العائق االأهم من بني العوائق الع�رشين بن�ضبة بلغت )15.6%(، وتكرار بلغ )14(. يلي 108

 .)12( بلغ  )13.3%(، وتكرار  بلغت  بن�ضبة  املدر�ضة(  املايل يف  الدعم  )نق�س  العقبة  تلك 

بع�س  ومع   (Dakich et al., 2008( داكت�س  درا�ضة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  توافقت  وقد 

نتائج درا�ضة الوهيبي واآخرين )Al-Wehaibi et al., 2008)، التي اأظهرت اأن اأكرث العوائق 

العديد من م�ضاكل  ال�ضعودية تكمن يف ظهور  التدري�س باجلامعات  اأع�ضاء هيئة  �ضيوعا بني 

االت�ضال )كبطء االت�ضال وانقطاعه( على الرغم من اختالف عينة الدرا�ضتني. وباحت�ضاب 

التحليل التبايني االأحادي One-way ANOVA عند م�ضتوى املعنوية )0.05( ال�ضتجابات 

اإح�ضائية بني  النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  اأثبتت  العقبة االأهم،  ل�ضوؤال  امل�ضتجيبني 

توافق  ذلك  ويعني   ،)ρ  =  0.372( واملتو�ضطة  االبتدائية  املرحلتني  معلمي  ا�ضتجابات 

ا�ضتجابات امل�ضتجيبني يف حتديدهم للعقبة االأهم. 

�جلدول رقم )4( 

�لن�سب �ملئوية و�لتكر�ر�ت جلميع �لعو�ئق و�لعائق �لأهم

الن�سبة املئ�يةالتكرار

1415.6نق�س الدعم الفني.

1213.3نق�س الدعم املايل يف املدر�سة.

1011.3املعرفة املحدودة للطالب.

66.7املعرفة املحدودة للمدر�سني.

44.4اخلوف من املواد.

11.1�سعف الت�سجيع من قبل اإدارة املدر�سة.

11.1عدم توافر برامج احلماية.

11.1بطء االت�سال.

88.9عدم توافر اأجهزة حا�سب بالف�سل.

22.2عدم كفاية عدد االأجهزة املت�سلة باالإنرتنت داخل الف�سل.

11.1اأجهزة قدمية بالف�سل.

22.2اأجهزة بها برامج قدمية بالف�سل.

55.6عدم توافر معمل للحا�سب االآيل.

33.3عدم كفاية االأجهزة املت�سلة باالإنرتنت باملعمل.

33.3اأجهزة املعمل بها برامج قدمية.

44.4الوقت املخ�س�س لالإنرتنت غري كاف.

33.3عدد طالب الف�سل كبري.

55.6عدم توافر دورات تدريبية.

11.1اأخرى.

44.4قيم مفقودة.

90100.0الكلي

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

109

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

قد  معهم  �ضخ�ضية  مقابالت  اإجراء  مت  الذين  االأفراد  اأن  للباحث  ظهر  اأخرى،  ناحية  من   

ل�ضبكة  الفنية  الرتبية  معلمي  ا�ضتخدام  دون  تقف حائال  التي  االأهم  العقبة  اأن  على  اأجمعوا 

االإنرتنت يف ف�ضولهم الدرا�ضية هي املعتقدات ال�ضلبية التي يحملها مديرو املدار�س عن هذه 

التقنية. حيث ذكروا اأن الكثري من اأولئك املديرين يعتقدون اأن �ضبكة االإنرتنت هي نوع من 

مع  تتفق  التي ال  الهدامة  املواقع  من  الكثري  واأنها حتتوى على  الغربي  الفكرى  الغزو  اأنواع 

ال�رشيعة االإ�ضالمية، وعادات وتقاليد البلد املحافظة، ومن ثّم فهم يعتربونها معول هدم للدين 

واالأخالق. 

وعلى الرغم من اختالف العقبة االأهم )نق�س الدعم الفني ويليه املايل( الناجتة من حتليل 

ال�ضلبية ملديري املدار�س عن  العقبة االأهم )املعتقدات  ا�ضتجابات امل�ضتجيبني لال�ضتبانة، عن 

ا�ضتخدام تقنية االإنرتنت( والتي ظهرت من خالل نتائج املقابالت ال�ضخ�ضية، اإال اأن الباحث 

االأوىل  االأهم  العقبة  اأن  الباحث  يرى  ذلك،  من  العك�س  على  بل  اختالفا.  ذلك  اليرى يف 

)نق�س الدعم الفني ويليه املايل( رمبا كانت نتيجة طبيعية للعقبة الثانية )املعتقدات ال�ضلبية لدى 

املديرين(. مبعنى اآخر، نظرا العتبار اأن مدير املدر�ضة هو ال�ضخ�س املخول ل�ضالحيات اإن�ضاء 

�ضبكة االإنرتنت باملدر�ضة، فاإن املعتقدات ال�ضلبية التي يحملها املديرون عن �ضبكة االإنرتنت 

ال�ضبكة،  ا�ضتخدام  الفنية من  الرتبية  تاأثريا كبريا يف اتخاذهم لقرارات متنع معلمي  رمبا توؤثر 

اإ�ضافة لعدم ا�ضتعداد املديرين لتوفري الدعم املايل والفني الكايف، واملكان املنا�ضب ال�ضتخدام 

بع�س  من  اأن  ذكروا  فقد  النتيجة،  هذه   )1998( وال�ضلطان  الفنتوخ  ويوؤيد  التقنية.  تلك 

بع�س  التعليمية يف مدار�س  العملية  االإنرتنت يف  �ضبكة  ا�ضتخدام  التي حالت دون  العقبات 

الدول مثل �ضنغافورة وكوريا اجلنوبية وكندا موؤيدة لعائق املعتقدات ال�ضلبية للمعلمني وجود 

املمانعة، وعدم تقبل التقنيات احلديثة يف جمال التعليم لدى بع�س املعلمني ورجال التعليم.  

ولقد اختلفت نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج درا�ضة روالند )Roland, 2007) التي اأظهرت 

اأن العقبة االأهم التي حالت دون ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت يف الرتبية الفنية متثلت يف قلة عدد 

اأجهزة احلا�ضب املت�ضلة ب�ضبكة االإنرتنت، كذلك اختلفت نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج كلٍّ 

املعلمني من  االأهم يف خوف  العائق  التي حددت   ،(Clements, 1985( كليمينت�س،  من: 

�ضبكة االإنرتنت كتقنية حديثة؛ ودرا�ضتي )عبيد، 2006؛ Prensky, 2007( اللتني اعتربتا 

قلة الدعم املايل العائق االأهم. ورمبا يرجع �ضبب هذا االختالف اإىل اإختالف مكان وزمان 

تطبيق تلك الدرا�ضات والدرا�ضة احلالية. 
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تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث �ضت عقبات حالت دون توافر خدمة �ضبكة االإنرتنت داخل 

املدار�س وف�ضول الرتبية الفنية كانت تباعاً على النحو التايل: نق�س الدعم املايل يف املدر�ضة، 

ونق�س الدعم الفني يف املدر�ضة، وعدم توافر اأجهزة حا�ضب اآيل يف الف�ضل، واملعرفة املحدودة 

لدى املدر�ضني عن كيفية دمج احلا�ضب يف املنهج الدرا�ضي للرتبية الفنية، واملعرفة املحدودة 

لدى الطالب عن كيفية ا�ضتخدام احلا�ضب االآيل، واأخريا اخلوف من املواد اأو املعلومات التي 

تر�ضل عرب �ضبكة االإنرتنت التي ال تتنا�ضب مع الدين االإ�ضالمي والعادات والتقاليد املحافظة. 

االإنرتنت  �ضبكة  ال�ضتخدام  اأن  يرون  امل�ضتجيبني  ن�ضف  يقارب  ما  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 

اأهمية ودرجة متو�ضطة يف جمال الرتبية الفنية. ونظراً الأن ا�ضتخدام ال�ضبكة ال يحمل الدرجة 

ا�ضتخدامهم  دون  حال  عائقا  املعتقد  هذا  كان  رمبا  لذا،  املعلمني،  لدى  االأهمية  من  العالية 

لل�ضبكة يف الرتبية الفنية. 

امل�ضتجيبني  ا�ضتجابات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�ضة  اأثبتت  كما 

�ضبكة  ت�ضفح  يف  واخلربة  االآيل،  احلا�ضب  ا�ضتخدام  يف  اخلربة  االآتية:  ال�ضتة  املتغريات  وبني 

التكنولوجية  التطبيقات  واأهمية  الفنية،  الرتبية  يف  ال�ضبكة  ا�ضتخدام  يف  والرغبة  االإنرتنت، 

يف الف�ضل الدرا�ضي، واأهمية ا�ضتخدام ال�ضبكة يف الرتبية الفنية، وا�ضتعداد املعلم ال�ضتخدام 

�ضبكة االإنرتنت كم�ضدر للتعلم يف الرتبية الفنية، مما يدل على توافق ا�ضتجابات امل�ضتجيبني. 

عن  اإجاباتهم  خالل  من  امل�ضتجيبني  من  الباحث  عليها  ح�ضل  التي  املعلومات  اأثبتت  كما 

التي �ضئل  الع�رشين  العوائق  العائق االأهم من بني  الفني كان  الدعم  اأن نق�س  اأ�ضئلة اال�ضتبانة 

عنها امل�ضتجيبون. اإال اأن املعتقدات ال�ضلبية التي يحملها مديرو املدار�س عن �ضبكة االإنرتنت 

االأهم  العائق  االإ�ضالمية كانت  للدين واالأخالق  الهدامة  املواقع  العديد من  يف كونها حتمل 

دون ا�ضتخدام معلمي الرتبية الفنية ل�ضبكة االإنرتنت، وذلك من وجهة نظر امل�ضتجيبني الذين 

اأجريت معهم املقابالت ال�ضخ�ضية. 

�لتو�سيات

الدرا�ضة  اأدبيات  �ضوء  ويف  احلالية،  الدرا�ضة  نتائج  اإليه  تو�ضلت  ما  على  وبناء  �ضبق،  مما 

والدرا�ضات ال�ضابقة، يو�ضي الباحث باالآتي:

1. �رشورة عمل درا�ضات علمية ميدانية للوقوف على الو�ضع الراهن لعوائق ا�ضتخدام �ضبكة 

مدر�ضة  كل  احتياجات  واالأهلية، وحتديد  احلكومية  املدار�س  الفنية يف  الرتبية  االإنرتنت يف 

د. نز�ر عبد�حلفيظ معوقات ��ستخد�م معلمي �لرتبية �لفنية ل�سبكة �لإنرتنت
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العالقة  ذات  والربجميات  االآيل  واأجهزة حا�ضب  معامل  واالأهلية من  احلكومية  املدار�س  من 

بالر�ضم والت�ضميم، ومن ثم و�ضع ت�ضور مقرتح للميزانية املطلوبة الإن�ضاء مثل تلك املعامل، 

واالأجهزة، والربجميات، ورفعها اإىل اأ�ضحاب القرار باإدارات الرتبية والتعليم؛ العتمادها يف 

امليزانيات القادمة.

لذوي  الفنية  الرتبية  االإنرتنت يف  �ضبكة  ا�ضتخدام  لتحديد عوائق  مماثلة؛  درا�ضات  2. عمل 

االحتياجات اخلا�ضة.

3. عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الفنية؛ لتدريبهم على كيفية دمج وربط تقنية االإنرتنت 

يف منهج الرتبية الفنية وطرق تدري�ضها، وذلك بالتن�ضيق والتعاون مع اأع�ضاء هيئة التدري�س 

املتخ�ض�ضني باجلامعات ال�ضعودية.

وكذلك  مراحلها،  مبختلف  واالأهلية  احلكومية  املدار�س  ملديري  تدريبية  دورات  عقد   .4

التي ميكن  املختلفة  االإنرتنت، واملجاالت  بتقنية  للتعريف  الرتبية؛ والتعليم  اإدارات  م�ضئويل 

اال�ضتفادة منها يف جمال الرتبية الفنية واملجاالت االأخرى.
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مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل لدى

طلبة �لدر��سات �لعليا يف كلية �لعلوم

�لرتبوية يف جامعة �آل �لبيت

د. جمال عبد �هلل �أبو زيتون

ق�سم االإدارة الرتبوية واالأ�سول

كلية العلوم الرتبوية – جامعة اآل البيت
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* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/11/8م                                     * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/6/1م

مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل

مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل لدى طلبة �لدر��سات 

�لعليا يف كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �آل �لبيت

�مللخ�ص

ا�ستهدفت هذه الدرا�سة تعرف نوع مركز ال�سبط )الداخلي – اخلارجي( وم�ستوى الذكاء 

االنفعايل لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت. كما �سعت 

الدرا�سة اإىل تعرف العالقة االرتباطية بني املتغريين ومدى تاأثري مركز ال�سبط يف الذكاء 

االنفعايل. وتكونت عينة الدرا�سة من )79( مفحو�سا من طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة 

ورزق  عثمان  ومقيا�س  –اخلارجي،  الداخلي  لل�سبط  روتر  مقيا�سي  وا�ستخدم  البيت.  اآل 

العليا من ذوي  الدرا�سات  اأن طلبة  اإىل  النتائج  واأ�سارت  البيانات.  االنفعايل جلمع  للذكاء 

مركز ال�سبط اخلارجي، كما اأنهم ميتلكون م�ستوى مرتفعا من الذكاء االنفعايل. كذلك اأ�سارت 

الذكاء  ودرجة  اخلارجي(،   - )الداخلي  ال�سبط  مركز  ارتباط بني  يوجد  ال  اأنه  اإىل  النتائج 

االنفعايل واأبعاده. كما اأ�سارت النتائج كذلك اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 

مركز ال�سبط تعزى ملتغري الذكاء االنفعايل.

�لكلمات �ملفتاحية: مركز ال�سبط، الذكاء االنفعايل.
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كلية العلوم الرتبوية – جامعة اآل البيت



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

117

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

 Locus of control, and its relationship to emotional intelligence 
among graduate students in the Faculty of Educational

Sciences at Al al - Bayt University

Abstract

The purpose of this study was to identify the type of and relationship be-
tween 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. How-
ever, the correlational analysis suggested no correlation between locus of con-
trol 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.

Dr. Jamal A. Abuzaitoun
Faculty of Educational Sciences

Al - albayt University
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مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل لدى طلبة �لدر��سات 

�لعليا يف كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �آل �لبيت

د. جمال عبد �هلل �أبو زيتون
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كلية العلوم الرتبوية – جامعة اآل البيت

�ملقدمة

 ،(Rotter, 1954, 1966; 1975( ال�ضبط  مركز  مثل  النظرية  املفاهيم  بع�س  اأ�ضبحت 

 (Bar-On, 2006, Goleman, 1995; Mayer, Caruso & Salovey, والذكاء االنفعايل

)2000  من املفاهيم النظرية التي تلقى اهتماما كبريا من قبل الباحثني يف الدرا�ضات النف�ضية 
النف�ضية والرتبوية وتطبيقها. وب�ضكل  الربامج  ت�ضميم  توؤدي دورا مميزا يف  والرتبوية؛ الأنها 

النف�ضية  وال�ضحة  ال�ضخ�ضية،  جماالت  يف  والعالجية  االإر�ضادية،  التطبيقات  يف  خا�س، 

.(Packman et al., 2009, Levenson, 1973(
وقد طورت نظرية مركز ال�ضبط ِمن ِقبل جوليان روتر )Rotter, 1954)، ومنذ ذلك احلني 

ال�ضخ�ضية، الأنها تعد من متغرياتها التي تهتم باملعتقدات  اأ�ضبحت بعدا مهما يف ِدرا�ضات ِ

التي يحملها الفرد بخ�ضو�س اأي العوامل التي تتحكم بالنتائج املهمة يف حياته. وقد ا�ضتق 

 «Social Learning» روتر )Rotter, 1954) هذه النظرية من نظرية التعلم االجتماعي 

وهي النظرية التي حتاول اأن جتمع بني نظريتني خمتلفتني هما :النظرية ال�ضلوكية من ناحية، 

والنظريات املعرفية من الناحية االأخرى.

وميكن تعريف مركز ال�ضبط Locus of control باأنه: »الدرجة التي يدرك عندها الفرد 

اأن املكافاأة اأو التدعيم يعتمد على �ضلوكه هو وخ�ضائ�ضه، يف مقابل الدرجة التي يدرك عندها 

الفرد اأن املكافاأة اأو التدعيم حمكومة بقـوى خارجية ،اأو رمبا حتدث م�ضتقلة عن �ضلوكه. اأي 

مبعنى اآخر اأن مركز ال�ضبط هو مدى اإدراك الفرد لوجود عالقة �ضببية بني �ضلوكه، وبني ما 

ينتج عن هذا ال�ضلوك من مكافاأة اأو تدعيم« )Rotter, 1966) وبناء على ما �ضبق، ميكن القول 

باأن مركز ال�ضبط ي�ضري اإىل معتقدات ال�ضخ�س واجتاهاته حول اأ�ضباب النتائج اجليدة اأَو ال�ضيئة 

يف حياته، يف جماالت احلياة املختلفة مثل ال�ضحة اأَو التح�ضيل االأكادميي وغريها .فاالأفراد 

يعتقدون باأن االأحداث تكون نتيجة ل�ضلوكهم واأعمالهم  الذين لديهم �ضبط داخلي عال ٍ
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ثّم ميكن االفرتا�س اأن مدى اإدراك اأو اعتقاد االأفراد بان لديهم �ضبطا على  اخلا�ضة. ومن 

و مبا اأن اأ�ضحاب ال�ضبط الداخلي يدركون اأن  البيئة يوؤثر يف دوافعهم لالإجناز اأو العمل. 

لديهم �ضيطرة اأكرب على البيئة من اأ�ضحاب ال�ضبط اخلارجي، فمن املتوقع اأن يظهروا دافعية 

اأما اأ�ضحاب ال�ضبط اخلارجي فيعتقدون اأنهم حتت رحمة  )اأبوناهية،1994(  اأكرب لالجناز 

الظروف وغري قادرين على ال�ضيطرة اأو التحكم باالأحداث التي متر بهم )االأحمد،1999(    

لذلك فهم يعزون االأخطاء اإىل العمل ال�ضاق للغاية، الأنه لي�س باإمكانهم اأن يفعلوا �ضيئا، لذلك 

مييلون اإىل اختيار التحديات االأ�ضهل، وي�ضت�ضلمون �رشيعا وي�ضبح لديهم اإح�ضا�ٌس بالعجز، 

وعدم قدرة على تبادل العواطف مع االآخرين واالن�ضجام معهم. كما اأن اأداءهم الدرا�ضي 

�ضعيف، الأنهم يعتمدون على م�ضاعدة االآخرين، مما يجعلهم اأكرث �ضعورا بال�ضعف، والعجز 

واأكرث ياأ�ضا، واأقل ثقة بالنف�س، وال ي�ضعرون بتحمل امل�ضئولية  )امل�ضدر، 2008( لذلك ميكن 

القول باأنهم يعزون العالقات ال�ضببية يف جناحهم ،اأو ف�ضلهم اإىل م�ضادر خارجية مثل احلظ، 

وال�ضدفة ،والقدر، وكراهية املعلم، وغري ذلك من االأ�ضباب غري املنطقية.

اأما بالن�ضبة للذكاء االنفعايل فيعد من املو�ضوعات اجلذابة لدى علماء النف�س والرتبية اإذ تربز 

اأهميته من خالل زيادة قوة تاأثري االنفعاالت يف حياة االإن�ضان على ح�ضاب الذكاء املقي�س 

باختبارات الذكاء التقليدية التي ال تعطى �ضورة متكاملة عن �ضلوك الفرد، مبا ال ميكننا من 

التنبوؤ بنجاح الفرد يف امل�ضتقبل وفى حياته ب�ضفة عامة. ويعزز ما �ضبق ما اأكد عليه امل�ضدر 

)2008( والذي مفاده باأن الذكاء العام وحده ال ي�ضمن جناح الفرد، وتفوقه، واإمنا يحتاج 

الفرد اإىل الذكاء االنفعايل الذي يعد مفتاح النجاح يف جماالت احلياة املختلفة.

اأما من حيث تعريف الذكاء االنفعايل فيعد تعريف جوملان )Goleman, 1995) من اأ�ضهر 

التعريفات حيث ين�س على اأنه:احتاد جمموعة من العوامل التي ت�ضمح للفرد باأن ي�ضعر، ويقوم 

باالأعمال بدافعية، وينظم مزاجه، وي�ضيطر على اندفاعه، ويواجه االإحباط باإ�رشار، مما ي�ضمح 

 (Mayer & Salovey, 1997( له بالنجاح يف احلياة اليومية كذلك عرفه ماير و�ضالويف 

باأنه: قدرة الفرد على اإدراك انفعاالته للو�ضول اإىل تعميمها مما ي�ضاعده على التفكري، وفهم 

انفعاالت االآخرين، مما يوؤدي اإىل تنظيم وتطوير النمو العقلي املتعلق بتلك االنفعاالت. كما 

»القدرة على االنتباه ،واالإدراك اجليد لالنفعاالت،  باأنه:   ،)2001 عرفه) عثمان ورزق، 

وامل�ضاعر الذاتية، وفهمها و�ضياغتها بو�ضوح وتنظيمها، وفقا ملراقبة واإدراك دقيق النفعاالت 

االآخرين وم�ضاعرهم للدخول معهم يف عالقات انفعالية اجتماعية اإيجابية ت�ضاعد الفرد على 

الرقي العقلي االنفعايل واملهني، وتعلم املزيد من املهارات االإيجابية للحياة«. 

)Lamanna, 2000)  اإىل اأن الذكاء االنفعايل ميثل قدرة الفرد على  كذلك اأ�ضار المانا 
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والقدرة على اإدراك وتف�ضري اال�ضتجابات االنفعالية لالآخرين، 120 حتديد انفعاالته اخلا�ضة، 

والقدرة على ا�ضتخدام املعرفة الإجناز التفكري والعالج ،والقدرة على تدعيم النمو املعريف 

واالنفعايل. 

اأما بالن�ضبة الأبعاد الذكاء االنفعايل فقد اختلف فيها املنظرون فعلى �ضبيل املثال اأ�ضار 

وتنظيم الذات،  جوملان )Goleman, 1995) اإىل خم�ضة اأبعاد هي :الوعي بالذات، 

 (Mayer, والدافعية، والتعاطف، واملهارات االجتماعية. اأما بالن�ضبة ملاير و�ضالويف وكارزو

اإدراك  فقد اأ�ضاروا اإىل اأربعة اأبعاد للذكاء االنفعايل هي:   Salovey, & Caruso, 2000(
اأي القدرة  واعتبار االنفعاالت كو�ضيلة تي�رش التفكري،  االنفعاالت والتعبري عنها وتقييمها. 

على توليد وا�ضتخدام االنفعاالت واالإح�ضا�س بها. وفهم االنفعاالت، وحتليلها، وتوظيفها.  

والتنظيم التاأملي لالنفعاالت وتعزيزها. اأما بالن�ضـبة لعثمـان ورزق )2001( فتو�ضال اإىل اأن 

الذكاء االنفعايل يتكون من خم�ضة اأبعاد هي: املعرفة االنفعالية، واإدارة االنفعاالت، وتنظيم 

االنفعاالت، والتعاطف والتوا�ضل. وي�ضتنتج الباحث مما �ضبق، اأن هناك ت�ضابها يف االأ�ضا�س 

النظري الذي انطلق منه الباحثون ال�ضابقون يف حتديد اأبعاد الذكاء االنفعايل. فكلهم اعتربوا 

واإدارتها ،وفهم انفعاالت االآخرين اأبعادا رئي�ضية يف  فهم االنفعاالت الذاتية وتنظيمها، 

الذكاء االنفعايل.

 (Perent, 1996( برينت  واالنفعاالت فيوؤكد  اأما من حيث العالقة بني مركز ال�ضبط، 

ذاته،  عن  الفرد  ور�ضا  والعقلية  النف�ضية  بال�ضحة  كبرية  بدرجه  ترتبط  االنفعاالت  اإّن  على 

حيث اأن ا�ضتغالل وعي ال�ضخ�س بانفعاالته يف االت�ضال باالآخرين، وفهم ردود اأفعالهم هو 

اأ�ضا�س للتعاطف، والتعامل االجتماعي. وميكن االفرتا�س بناء على ما �ضبق، وا�ضتنادا لالأ�ضا�س 

النظري لكال املفهومني باأن هناك عالقة ما بني مركز ال�ضبط، والذكاء االنفعايل، فعلى �ضبيل 

املثال؛ ي�ضري مركز ال�ضبط اإىل معتقدات ال�ضخ�س، واجتاهاته حول اأ�ضباب النتائج اجليدة اأَو 

ال�ضيئة يف حياِته، وهذا يتاأثر باالنفعاالت ب�ضكل كبري، حيث اإّن الذكاء االنفعايل يجعل الفرد 

يتحكم يف انفعاالته و يتخذ قرارات �ضائبة يف حياته تكون من�ضجمة مع معتقداته، واجتاهاته 

وهذا قد يجعله متفائال وي�ضتطيع مواجهة امل�ضكالت والتحديات اليومية.

ومن الدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت درا�ضة مركز ال�ضبط لدى فئة م�ضابهة لعينة الدرا�ضة 

احلالية درا�ضة دروزة )2007( التي هدفت اإىل تعرف نوع مركز ال�ضبط لدى طلبة املاج�ضتري 

يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية. كذلك هدفت اإىل تعرف العالقة بينه وبني عدد 

من املتغريات امل�ضتقلة هي: اجلن�س، واحلالة االجتماعية، واملهنة، وحت�ضيلهم االأكادميي على 

م�ضتوى البكالوريو�س، واملاج�ضتري، وتخ�ض�ضهم يف برنامج املاج�ضتري. حيث طبقت الباحثة 

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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مقيا�س مركز ال�ضبط لروتر )Rotter, 1966). وتكونت العينة من )51( من طلبة املاج�ضتري 

الذين كانوا يدر�ضون يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية. واأ�ضارت النتائج اإىل اأن طلبة 

النتائج  اأ�ضارت  اخلارجي، كما  االن�ضباط  اأكرث من  الداخلي  االن�ضباط  اإىل  مييلون  املاج�ضتري 

اأو  املهنة،  اأو  اأو احلالة االجتماعية،  ال�ضبط تعزى للجن�س،  اإىل عدم وجود فروق يف مركز 

التح�ضيل.

لطلبة  باالإ�ضافة  العليا  الدرا�ضات  طلبة  عينتها  ت�ضمنت  التي  االأخرى  الدرا�ضات  ومن 

ال�ضبط  العالقة بني مركز  اإىل درا�ضة  التي هدفت  بني خالد )2009(  البكالوريو�س درا�ضة 

وم�ضتوى التح�ضيل االأكادميي، واجلن�س، وامل�ضتوى الدرا�ضي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية 

الدرا�ضة  عينة  وتكونت  العليا.  والدرا�ضات  البكالوريو�س  درجتي  يف  البيت  اآل  جامعة  يف 

ال�ضبط  الدرا�ضة من ذوي مركز  عينة  اأفراد  اأن  النتائج  واأظهرت  )180( طالباً وطالبة،  من 

اأ�ضارت النتائج اإىل عدم وجود عالقة ذات  اخلارجي خ�ضو�ضا طلبة الدرا�ضات العليا. كما 

نتائج  اأظهرت  االأكادميي ح�ضب اجلن�س، كما  ال�ضبط والتح�ضيل  اإح�ضائية بني مركز  داللة 

اأي�ضاً عدم وجود عالقة ذات داللة اإح�ضائية بني مركز ال�ضبط )داخلي، خارجي(  الدرا�ضة 

وكل من م�ضتوى التح�ضيل االأكادميي )مرتفع، متدٍن(، اأو اجلن�س )ذكر، اأنثى(، اأو امل�ضتوى 

الدرا�ضي )بكالوريو�س، درا�ضات عليا(.

ويف ما يخ�س العالقة بني مركز ال�ضبط، والذكاء االنفعايل، فقد الحظ الباحث ندرة يف 

امل�ضدر  ت�ضمنت درا�ضة  والتي  اجلامعيني،  الطلبة  لدى  العالقة  تناولت هذه  التي  الدار�ضات 

ال�ضبط،  مركز  ومتغريات  االنفعايل  الذكاء  بني  العالقة  درا�ضة  ا�ضتهدفت  التي   )2008(

وتقدير الذات، واخلجل. وبلغ حجم العينة )219( طالبًا وطالبة من طالب امل�ضتوى الثالث 

الذكاء الوجداين مرتفع  اأن متو�ضط  اإىل  النتائج  الرتبية بجامعة االأزهر بغزة. واأ�ضارت  بكلية 

الوجداين  للذكاء  دالة  اإح�ضائية  فروقًا  واأظهرت  االأزهر  الرتبية يف جامعة  كلية  عند طالب 

لديهم  املرتفع كان  الوجداين  الذكاء  اأّن ذوي  النتائج  بينت  الذات. كما  يف اخلجل وتقدير 

النتائج يف ما يخ�س مركز ال�ضبط اإىل عدم وجود فروق  اأ�ضارت  مركز �ضبط داخلي. كما 

ذات داللة اإح�ضائية بني مرتفعي ومنخف�ضي الذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط واخلجل. كما 

ال�ضبط  مركز  االنفعايل على كل من  للذكاء  اإح�ضائيا  دالة  فروق  اإىل وجود  النتائج  اأ�ضارت 

وتقدير الذات واخلجل.

التباين يف مواجهة ال�ضغوط  اإىل التعرف اإىل  كذلك قام �رشور )2003( بدرا�ضة هدفت 

بتباين متغريات الذكاء الوجداين )مرتفع، منخف�س( ومركز ال�ضبط والنوع. وقد بلغ حجم 

عينة الدرا�ضة الكلية )526( طالبا وطالبة. واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية 
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بني الطالب ذوي م�ضتويات الذكاء الوجداين املختلفة يف مهارات مواجهة ال�ضغوط، كما 122

ات�ضح  املرتفع. كما  الوجداين  الذكاء  م�ضتوى  الطالب ذوي  ل�ضالح  الفروق  اأن داللة  تبني 

وجود تفاعل ثنائي ذي اأثر دال اإح�ضائيا بني م�ضتويات الذكاء الوجداين والنوع يف مهارات 

مواجهة ال�ضغوط، يف حني مل يت�ضح وجود اأثر دال اإح�ضائيا بني م�ضتويات الذكاء الوجداين 

والنوع يف مهارات مواجهة ال�ضغوط. كما ات�ضح عدم وجود تاأثري تفاعلي دال اإح�ضائيا بني 

م�ضتوى الذكاء الوجداين ومركز ال�ضبط والنوع يف مهارات املواجهة.

كما قام لينديل )Lindely, 2001) بدرا�ضة هدفت اإىل تعرف العالقة بني الذكاء الوجداين 

وبع�س متغريات ال�ضخ�ضية من بينها مركز ال�ضبط. وتكونت عينة الدرا�ضة من 316 طالبا 

وطالبة )105 طالبا،211 طالبة( من طلبة جامعة والية اأيوا يف اأمريكا وطلبة التعليم العام 

يف هذه الوالية. ويف ما يخ�س مركز ال�ضبط اأ�ضارت النتائج اإىل وجود عالقات موجبة دالة 

بني الذكاء الوجداين ومركز ال�ضبط الداخلي. ومن الدرا�ضات االأخرى يف هذا املجال درا�ضة 

جون�ضون وبيتي وهولد�ضورث  )Johnson, Batey & Holdsworth, 2001) التي هدفت 

ال�ضخ�ضية  �ضمات  بني  و�ضيطية  كمتغريات  االنفعايل  والذكاء  ال�ضبط  مركز  دور  فح�س  اإىل 

اخلم�س الرئي�ضة، التي تتكون من: »االنب�ضاطية، والع�ضابية، وكفاية الذات، وتقدير الذات، 

طالبا   )328( من  العينة  وتكونت  العامة.  وال�ضحة  التكيـف«،  على  والقدرة  والتفاوؤل، 

وجامعة  مان�ض�ضرت،  مدينة  يف  االإعمال  كلية  طلبة  من  اناث(   168 )160ذكور،  جامعيا 

يف  ال�ضبط  ومركز  االنفعايل  للذكاء  اإح�ضائيا  دال  اأثر  وجود  النتائج  واأظهرت  مان�ض�ضرت. 

�ضمات )االنب�ضاطية( وكفاءة الذات، وتقدير الذات، والتفاوؤل، والتكيف، يف حني وجدت 

عالقة �ضالبة دالة مع �ضمة الع�ضابية.

كما اأجرى �ضنج )Singh, 2006) درا�ضة هدفت اإىل فح�س العالقة بني الذكاء االنفعايل 

ومركز ال�ضبط والفاعلية الذاتية لدى اأخ�ضائي العمل االجتماعي يف جنوب اأفريقيا. وتكونت 

العينة من )178( مفحو�ضا. واأ�ضارت النتائج اإىل اأن الذكاء االنفعايل، ومركز ال�ضبط الداخلي 

ارتبطا ب�ضكل اإيجابي مع الفاعلية الذاتية. كما ارتبطت الفاعلية الذاتية ب�ضكل �ضلبي مع مركز 

ال�ضبط اخلارجي.

مركز  بني  العالقة  فح�س  اإىل  هدفت  درا�ضة   (Murphy, 2006( موريف  اأجرى  كذلك 

طلبة  من  )200( طالب  من  العينة  احلياة. وتكونت  والر�ضا عن  االنفعايل  والذكاء  ال�ضبط 

كلية املجتمع املركزية يف فلوريلدا. واأ�ضارت النتائج اإىل عدم وجود ارتباط بني مركز ال�ضبط، 

اأما بو�ضو )Busso, 2003) فقد اأجرى درا�ضة هدفت اإىل حتديد العالقة  والذكاء االنفعايل. 

بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي، واالأداء والر�ضا عن العمل. وتكونت العينة من 

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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)99( مفحو�ضا من العاملني يف �رشكة مك�ضيكية لتوزيع االأغذية، ويف موؤ�ض�ضة �ضحية ومن 

طلبة اجلامعة يف �ضان دييغو يف جنوب والية كالفورنيا. واأ�ضارت النتائج اإىل وجود ارتباط 

�ضلبي بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي. 

ومن خالل حتليل وا�ضتعرا�س نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة، يتبني اأن درا�ضة امل�ضدر )2008( 

االأزهر،  الرتبية يف جامعة  الوجداين مرتفع عند طالب كلية  الذكاء  اأن متو�ضط  اإىل  اأ�ضارت 

اأِ�ضارت  واأّن الطلبة ذوي الذكاء الوجداين املرتفع كان لديهم مركز �ضبط داخلي. يف حني 

اإح�ضائيا بني م�ضتوى الذكاء الوجداين،  اإىل عدم وجود فروق دالة  درا�ضة �رشور )2003( 

وبيتي  جون�ضون  درا�ضة  اأ�ضارت  حني  يف  املواجهة.  مهارات  على  والنوع  ال�ضبط  ومركز 

وهولد�ضورث )Johnson, Batey & Holdsworth, 2001) اإىل وجود اأثر دال اإح�ضائيا 

اأ�ضارت  للذكاء االنفعايل، ومركز ال�ضبط يف بع�س �ضمات ال�ضخ�ضية وال�ضحة العامة. كما 

درا�ضة �ضنج )Singh, 2006) اإىل اأن الذكاء االنفعايل، ومركز ال�ضبط الداخلي ارتبطا ب�ضكل 

اإيجابي مع الفاعلية الذاتية، كما ارتبطت الفاعلية ب�ضكل �ضلبي مع مركز ال�ضبط اخلارجي. 

ال�ضبط،  مركز  بني  ارتباط  اإىل عدم وجود  فاأ�ضارت   (Murphy, 2006( موريف  درا�ضة  اأما 

والذكاء االنفعايل. اأما درا�ضة بو�ضو )Busso, 2003)  فقد اأ�ضارت اإىل وجود ارتباط �ضلبي 

دال اإح�ضائيا بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط اخلارجي. 

وعالقته  )الداخلي–اخلارجي(،  ال�ضبط  مركز  درا�ضة  ا�ضتهدفت  فقد  احلالية  الدرا�ضة  اأما 

بالذكاء االنفعايل لدى طلبة املاج�ضتري امللتحقني بكلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت، 

االنفعايل  والذكاء  )الداخلي–اخلارجي(،  ال�ضبط  مركز  تطبيقات  من  لال�ضتفادة  وذلك 

والعالجية  االإر�ضادية،  التطبيقات  يف  خا�س  وب�ضكل  االأردنية،  البيئة  يف  بينهما  والعالقة 

والرتبوية االأخرى لدى الطلبة اجلامعيني.

م�سكلة �لدر��سة

تربز م�ضكلة الدرا�ضة يف حماولة التعرف اإىل العالقة بني مركز ال�ضبط )الداخلي– اخلارجي( 

والذكاء االنفعايل باأبعاده املختلفة، لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف مرحلة املاج�ضتري. مما قد 

ي�ضهم يف ت�ضميم قاعدة بيانات حول هذه املتغريات وعالقة بع�ضها ببع�س، وهذا بدوره قد 

بعني  تاأخذ  وتدريبية،  اإر�ضادية، وعالجية،  برامج  تطوير  البيانات يف  هذه  بتوظيف  ي�ضمح 

االعتبار نتائج الدرا�ضات التي اأجريت حول مركز ال�ضبط، وعالقته بالذكاء االنفعايل. ومن 

الداخلي  ال�ضبط  على  القدرة  تنمية  خا�س  وب�ضكل  االأفراد  مهارات  تطوير  على  العمل  ثمَّ 

وتنمية املهارات االنفعالية التي يظهر فيها الطلبة �ضعفا وا�ضحا، والتي قد يحتاجونها للنجاح 
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يف حياتهم يف خمتلف املجاالت. ومن خالل اإخ�ضاع الطلبة من ذوي ال�ضبط اخلارجي اإىل 124

برامج تدريبية تعمل على رفع م�ضتوى �ضبطهم الداخلي.

 كما تربز م�ضكلة الدرا�ضة اأي�ضا من خالل ندرة الدرا�ضات العربية- التي حاولت معرفة 

العالقة بني مركز ال�ضبط )الداخلي– اخلارجي( والذكاء االنفعايل وب�ضكل خا�س لدى طلبة 

الدرا�ضات العليا حيث اإّن مثل هذه املتغريات توؤدي دورا مهما يف اأدائهم امل�ضتقبلي، وميكن 

اأن ت�ضتفيد منها موؤ�ض�ضات التعليم العايل.

اأهداف الدرا�ضة

العليا، يف كلية  الدرا�ضات  ال�ضبط )الداخلي - اخلارجي( لدى طلبة  اإىل نوع  التعرف   -1

العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت.

2- التعرف اإىل م�ضتوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية 

يف جامعة اآل البيت.

3- التعرف اإىل درجة االرتباط بني درجة مركز ال�ضبط الداخلي - اخلارجي والذكاء االنفعايل 

لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت.

ملركز  تعزى  التي  العليا  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  الفروق يف  اإىل  التعرف   -4

ال�ضبط الداخلي – اخلارجي.

�أ�سئلة �لدر��سة

حاولت هذه الدرا�ضة االإجابة عن االأ�ضئلة االآتية:

1- ما نوع ال�ضبط )الداخلي- اخلارجي( لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية 

يف جامعة اآل البيت ؟

2-ما م�ضتوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة 

اآل البيت ؟

الذكاء  الداخلي- اخلارجي و  ال�ضبط  3-هل توجد ارتباطات ذات داللة بني درجة مركز 

االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت؟

4-هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية يف الذكاء االنفعايل تعزى ملركز ال�ضبط )الداخلي-

اخلارجي(؟

�أهمية �لدر��سة

االنفعايل  ال�ضبط والذكاء  للعالقة بني مركز  البحث احلايل من خالل درا�ضته  اأهمية  تربز 

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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لدى طلبة الدرا�ضات العليا، للنظر يف مدى اإمكانية اال�ضتفادة من تطبيقات هذين املتغريين 

يف البيئة العربية وب�ضكل خا�س البيئة االأردنية يف املجاالت الرتبوية، واالإر�ضادية، والعالجية 

قد  االنفعايل  الذكاء  وم�ضتوى  ال�ضبط،  مركز  نوع  معرفة  اإّن  حيث  الطلبة؛  بهوؤالء  اخلا�ضة 

ي�ضاعد اجلامعات على ت�ضميم برامج تعمل على تنمية الثقة بالنف�س، واال�ضتقال لدى الطلبة 

الذكاء  مهارات  تنمية  على  الربامج  هذه  تعمل  اأن  كذلك  داخليا،  �ضبطا  لديهم  ي�ضكل  مما 

االنفعالية  والتحديات  النف�ضية  ال�ضغوط  على  التغلب  ي�ضهم يف  قد  بدوره  وهذا  االنفعايل، 

الناجمة عن حتديات الدرا�ضة وم�ضكالتها، والتي قد توؤثر يف �ضحتهم النف�ضية واإجنازاتهم. 

وعلى وجه التحديد ميكن اإيجاز اأهمية هذه الدرا�ضة من خالل ما ياأتي:

اأوال: على امل�ضتوى العلمي قد ت�ضهم نتائج مثل هذا النوع من الدرا�ضات يف تراكم املعرفة 

حول هذه املتغريات يف الوطن العربي، وخا�ضة يف االأردن. 

ثانيا: على امل�ضتوى العملي قد ت�ضاعد نتائج هذا البحث اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية والعاملني 

بال�ضلوك  املعنيني  من  النف�ضيني، وغريهم  واالأخ�ضائيني  اجلامعيني،  للطلبة  االإر�ضاد  جمال  يف 

االإن�ضاين يف الرتبية اخلا�ضة والتوجيه واالإر�ضاد النف�ضي داخل وخارج املوؤ�ض�ضات التعليمية و 

املجتمعية املختلفة يف فهم �ضلوك الطلبة والتنبوؤ به و�ضبطه. 

درا�ضة مركز  تناولت  التي  واالأردنية،  العربية  واالأبحاث  الدرا�ضات  من  القليل  يوجد  ثالثا: 

م�ضتوى  على  خا�س  وب�ضكل  اجلامعيني  الطلبة  لدى  االنفعايل  بالذكاء  وعالقته  ال�ضبط 

فهم  مهمة يف  تكون  قد  التي  املعلومات  من  للمزيد  فهناك حاجة  لذلك  العليا،  الدرا�ضات 

النف�ضية واالنفعالية  وتف�ضري مركز ال�ضبط والذكاء االنفعايل، والنمو االنفعايل، واخل�ضائ�س 

لدى هوؤالء الطلبة مبثل هذه الربامج.

اإىل العالقة بني مركز ال�ضبط و الذكاء االنفعايل، مما قد  التعرف  رابعا: حتاول هذه الدرا�ضة 

ي�ضهم يف ت�ضميم برامج تربوية ونف�ضية تعمل على تنمية مركز ال�ضبط الداخلي، واملهارات 

االنفعالية مما قد ي�ضهم يف حتقيق ال�ضحة النف�ضية والتكيف النف�ضي، واالنفعايل، واالجتماعي، 

لدى الطلبة اجلامعيني وال �ضيما يف برامج الدرا�ضات العليا، حيث يتعر�س الطلبة لل�ضغوط 

الذين  الطلبة  لدى  خا�س  وب�ضكل  الدرا�ضية،  واملتطلبات  التعيينات  لكرثة  نتيجة  النف�ضية 

يعملون ويدر�ضون يف اآن واحد.

حمدد�ت �لدر��سة

اقت�رشت هذه الدرا�ضة على طلبة الدرا�ضات العليا امللتحقني بربامج املاج�ضتري يف كلية العلوم 

الرتبوية يف جامعة اآل البيت يف الف�ضل ال�ضيفي من العام الدرا�ضي 2009/2008 لذلك تتحدد 
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اإمكانية تعميم نتائج هذه الدرا�ضة تبعاً لنوعية اخل�ضائ�س الدميوغرافية واالجتماعية والنف�ضية 126

اخلا�ضة بهوؤالء الطلبة. وتبعاً لنوعية وخ�ضائ�س اأدوات الدرا�ضة ومقايي�ضها امل�ضتخدمة.

م�سطلحات �لدر��سة

مركز �ل�سبط: يق�ضد به م�ضوؤولية الفرد عن نتائج �ضلوكه �ضواء كانت اإيجابية اأم �ضلبية، ويقا�س 

اإجرائيا يف هذه الدرا�ضة بالدرجة التي يح�ضل عليها الطالب على مقيا�س مركز ال�ضبط املطور 

واملعدل للبيئة االأردنية من قبل برهوم )1979( والذي ترتاوح درجاته ما بني )0-23(، اإذ 

يعّد الفرد ذا مركز �ضبط داخلي اإذا تراوحت الدرجات ما بني )0-9(، يف حني يعّد ذا �ضبط 

خارجي اإذا تراوحت الدرجات ما بني )23-10(. 

�لذكاء �لنفعايل: جمموعة من املهارات االنفعالية، واالجتماعية: ت�ضمل املعرفة االنفعالية، 

هذه  يف  اإجرائيا  وتقا�س  والتوا�ضل،  والتعاطف  االنفعاالت،  وتنظيم  االنفعاالت،  واإدارة 

الدرا�ضة مبقيا�س الذكاء االنفعايل الذي اأعده عثمان ورزق ومت تكييفه للبيئة االأردنية. 

يف  الرتبوية،  العلوم  بكلية  املاج�ضتري  بربنامج  امللتحقون  الطلبة  هم  �لعليا:  �لدر��سات  طلبة 

جامعة اآل البيت والذين يتم اختيارهم وفق ال�رشوط التي حتددها اجلامعة.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

منهجية �لدر��سة

ا�ضتخدم يف هذا البحث اأ�ضلوب البحث الو�ضفي من خالل فروعه االآتية: فقد ا�ضتخدم 

العالقة  درا�ضة  عند  واالرتباط  االنفعايل.  الذكاء  ودرجة  ال�ضبط  مركز  نوع  ملعرفة  امل�ضح 

املوجودة بني  الفروق  لدرا�ضة  املقارن  وال�ضببي  االنفعايل.  الذكاء  ال�ضبط ودرجة  بني مركز 

جمموعتي ال�ضبط الداخلي واخلارجي يف الذكاء االنفعايل.

جمتمع �لدر��سة

يتكون جمتمع الدرا�ضة من جميع طلبة برامج املاج�ضتري يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة 

اآل البيت، امل�ضجلني يف الف�ضل ال�ضيفي من العام الدرا�ضي 2009/2008، واملتخ�ض�ضني 

يف )ماج�ضتري االإدارة الرتبوية، وماج�ضتري املناهج العامة(، والبالغ عددهم )105( طالب. 

عينة �لدر��سة

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

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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مت  الذين  ال�ضيفي  الف�ضل  يف  وامل�ضجلني  الرتبوية  العلوم  بكلية  امللتحقني  العليا  الدرا�ضات 

79طالبا وطالبة فقط وبلغت ن�ضبة  اأجاب عن املقايي�س  اختيارهم بطريقة مق�ضودة. حيث 

االإجابة 79%، لذلك اعترب املفحو�ضون الذين اأجابوا عن املقايي�س عينة للدرا�ضة. ويو�ضح 

وماج�ضتري  تربوية،  اإدارة  )ماج�ضتري  التخ�ض�س  ح�ضب  الدرا�ضة  اأفراد  توزيع   )1( اجلدول 

مناهج عامة( واجلن�س )الذكور، االإناث(:

�جلدول رقم )1(

توزيع �أفر�د �لدر��سة ح�سب �لتخ�س�ص و�جلن�ص

التخ�ص�ص

املجموع

ماج�ستري مناهج عامةماج�ستري اإدارة تربوية

اجلن�س

102030الذكور

133649االإناث

235679املجموع

�أدو�ت �لدر��سة

�أول: مقيا�ص روتر لل�سبط �لد�خلي – �خلارجي:

اخلارجي(،  )الداخلي–  لل�ضبط   (Rotter, 1966( روتر  مقيا�س  با�ضتخدام  الباحث  قام 

الذي قام بتعريبه، وتقنينه ليتنا�ضب مع البيئة االأردنية برهوم )1979(. ويتكون املقيا�س من 

)29( زوجا من الفقرات يعرب )23( زوجا منها عن االجتاهات داخلية - خارجية، و)6( 

غام�ضا.  املقيا�س  من  الغر�س  جلعل  للمقيا�س  امل�ضتجيب  على  للتمويه  و�ضعت  منها  اأزواج 

املفحو�س  يعتقد  التي  العبارة  اأمام   )√( اإ�ضارة  بو�ضع  املقيا�س  فقرات  عن  االإجابة  وتكون 

االجتاه  اإىل  ت�ضري  الفقرة  اإذا كانت   )1( الدرجة  االأخرى. وتعطى  اأكرث من  عليه  تنطبق  اأنها 

اخلارجي. وتعطى الدرجة )0( اإذا كانت الفقرة ت�ضري اإىل االجتاه الداخلي.

وي�ضنف امل�ضتجيبون على هذا املقيا�س اإىل فئتني، االأوىل ذوي مركز ال�ضبط الداخلي،وهم 

الذين يح�ضلون على الدرجات من )0-9(، والفئة الثانية ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي وهم 

الذين يح�ضلون على الدرجات من )10-23(، وقد طبق املقيا�س ب�ضورته املعربة على عينة 

من طلبة اجلامعة االأردنية )برهوم، 1979(.

وت�ضنف فقرات املقيا�س اإىل ثالث جمموعات هي: 

ا- الفقرات التي ت�ضري اإىل مركز ال�ضبط الداخلي، وهي: )3، 4، 5، 10، 11، 12، 13، 

.)28 ،26 ،22 ،15

ب- الفقرات التي ت�ضري اإىل مركز ال�ضبط اخلارجي، وهي: )2، 6، 7، 9، 16، 17، 18، 
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128.)29 ،23 ،25 ،21 ،20

ج- الفقرات التي ت�ضتخدم للتمويه وهي: )1، 8، 14، 19، 24، 27( وهي فقرات حيادية 

للتمويه، ويتم اإهمالها يف الت�ضحيح، وترتاوح الدرجات على املقيا�س من الدرجة )0( يف 

حال قبول الفرد جميع العبارات التي ت�ضري اإىل مركز ال�ضبط الداخلي، والدرجة )23( يف 

حال قبول الفرد جميع العبارات التي ت�ضري اإىل مركز ال�ضبط اخلارجي )املومني، 1998(.

�سدق مقيا�ص )�ل�سورة �لأ�سلية(:

قام روتر )Rotter, 1966) باإجراء حتليل عاملي للبيانات املتجمعة من تطبيق هذا املقيا�س 

على )400( فرد )200 ذكور، 200 اإناث( وقد اأظهرت نتائج التحليل العاملي اأن ن�ضبة 

كبرية من التباين قد جتمعت يف عامل واحد، واأن عدة عوامل منف�ضلة كونتها فقرات قليلة قد 

ف�رش كل منها قدرا ي�ضريا من التباين، وهذه العوامل االإ�ضافية مل تكن بدرجة من الثبات تخولها 

للبيانات  متييزي  حتليل  اإجراء  مت  فقد  كذلك  الكلي،  املقيا�س  �ضمن  فرعية  مقايي�س  بتكوين 

املتجمعة من تطبيق املقيا�س على جمموعات خمتلفة يف م�ضتوى التكيف، وقد ا�ضتطاع املقيا�س 

اأن مييز بني هذه املجموعات مما يوؤكد ان�ضجام املقيا�س مع البناء النظري الذي انطلق منه.

ثبات �ملقيا�ص )�ل�سورة �لأ�سلية(:

ا�ضتخرجت دالالت ثبات املقيا�س من خالل القيام بعدة درا�ضات، ففي درا�ضة تاألفت عينتها 

من )100( فرد )50 ذكور، و50 اإناث(، بلغت معامالت االرتباط امل�ضتخرجة بالطريقة 

للذكور )0.65( ولالإناث )0.97( ولكامل  براون،  �ضبريمان  الن�ضفية وامل�ضححة مبعادلة 

العينة )0.73( وقد بلغت معامـالت االرتباط امل�ضتخرجة ح�ضب معادلة كوردرت�ضارد�ضون. 

)0.73(، وقد  العينـة  )0.76( ولكامل  )0.70( ولالإناث  للذكـور  العينة،  لنـف�س   )21(

تراوحت معامالت االرتباط بطريقـة االإعادة على عيـنات خمتلفة بيـن )0.78-0.55(.

�سدق �ملقيا�ص )�ل�سورة �ملعربة(:

املقيا�س على جمموعة من  بتوزيع  قام برهوم )1979(  املفهوم  التحقق من �ضدق  الأجل 

املحكمني للحكم على اجتاه كل فقرة من فقرات املقيا�س فيما اإذا كانت داخلية وخارجية، 

وقد اتفق املحكمون على اجتاه الفقرات املعربة.

ثبات �ملقيا�ص )�ل�سورة �ملعربة(:

ومن اأجل التحقق من ثبات املقيا�س قام برهوم )1979( با�ضتخراج معامل الثبات باالإعادة 

عن طريق اإعادة تطبيق االختبار على عينة مكونة من )50( طالباً وطالبة ميثلون خمتلف كليات 

اجلامعة االأردنية بعد فرتة اأ�ضبوع من التطبيق، وقد بلغ معامل الثبات باالإعادة )0.78(.

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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ثانيا: مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل

عثمان  اأعده  الذي  االنفعايل،  الذكاء  مقيا�س  با�ضتخدام  احلالية  الدرا�ضة  يف  الباحث  قام 

الذكاء  املقيا�س  ويقي�س  االأردنية،  البيئة  على  وتطويره  تكييفه  اأعاد  حيث   )2001( ورزق 

االنفعايل من خالل 58 فقرة موزعة على االأبعاد اخلم�ضة االآتية:

1- اإدارة االنفعاالت، ويتكون هذا البعد من الفقرات االآتية: )4، 6، 9، 11، 12، 13، 

.)56 ،50 ،31 ،26 ،18 ،17 ،16

2- التعاطف، ويتكون هذا البعد من الفقرات االآتية:)23، 34، 35، 37، 38، 40، 41، 

.)57 ،55 ،54 ،44

3- تنظيم االنفعاالت، ويتكون هذا البعد من الفقرات االآتية: )15، 19، 20، 21، 22، 

.)58 ،32 ،30 ،29 ،27 ،25 ،24 ،23

4- املعرفة االنفعالية، ويتكون هذا البعد من الفقرات االآتية: )1، 2، 3، 5، 7، 8، 10، 

 .)51 ،14،49

 ،43  ،42  ،39 االآتية: )36،  الفقرات  البعد من  التوا�ضل االجتماعي، ويتكون هذا   -5

 .)52 ،48 ،47 ،46 ،45

ويجيب امل�ضاركون يف الدرا�ضة عن الفقرات وفق مدرج ليكرت خما�ضي كاآالتي »يحدث 

دائما، يحدث عادة، يحدث اأحيانا، و يحدث نادرا، وال يحدث اأبدا. وبالقيم االآتية على 

التوايل: )5، 4، 2،3، 1(. وترتاوح الدرجات على هذا املقيا�س من 58-290درجة. 

ثالثة  اإىل  احلكم  كمعيار  �ضت�ضتخدم  التي  التقدير  درجات  حتويل  مت  الدرا�ضة  هذه  ويف 

م�ضتويات هي: منخف�ضة، ومتو�ضطة، ومرتفعة وفقا للمعادلة التالية: 

طول الفئة = احلد االأعلى للبدائل- احلد االأدنى للبدائل/ عدد امل�ضتويات

طول الفئة = 1-5 /3= 1.33

ولتحديد م�ضتوى الذكاء االنفعايل املنخف�س مت ا�ضتخدام املعادلة االآتية:

م�ضتوى الذكاء االنفعايل املنخف�س= طول الفئة + احلد االأدنى للبدائل

 2.33 =1 + 1.33

اأما حتديد م�ضتوى الذكاء االنفعايل املتو�ضط فقد مت با�ضتخدام املعادلة االآتية

م�ضتوى الذكاء االنفعايل املتو�ضط = م�ضتوى الذكاء االنفعايل املنخف�س + طول الفئة

 3.67 = 1.33 +2.34

ولتحديد م�ضتوى الذكاء االنفعايل املرتفع مت ا�ضتخدام املعادلة االآتية:

م�ضتوى الذكاء االنفعايل املرتفع = م�ضتوى الذكاء االنفعايل املتو�ضط + طول الفئة
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1305 = 1.33 + 3.68

وبذلك تكون امل�ضتويات الثالثة على النحو االآتي:

1- عُّدت املتو�ضطات احل�ضابية التي تقع ما بني )1( و)2.33( كموؤ�رش على درجة امتالك 

منخف�ضة للذكاء االنفعايل.

 2- عُّدت املتو�ضطات احل�ضابية التي تقع ما بني )2.34( و)3.677( كموؤ�رش على درجة 

امتالك متو�ضطة للذكاء االنفعايل.

3- عُّدت املتو�ضطات احل�ضابية التي تقع ما بني )3.68( و)5( كموؤ�رش على درجة امتالك 

مرتفعة للذكاء االنفعايل.

دللت �سدق �ملقيا�ص يف �سورته �لأ�سلية و�مل�ستخرجة يف �لبيئة �مل�سرية

ا�ضتخدم عثمان ورزق )2001( عدة اأ�ضاليب ال�ضتخراج �ضدق املقيا�س اأهمها ما ياأتي: 

اأو ال�ضدق التكويني من جانب حمكمي  �أ-�سدق �ملحتوى: حيث مت فح�س �ضدق املحتوى 

املقيا�س، ومن خالل �ضياغة فقراته من مقايي�س اأخرى والرتاث ال�ضيكولوجي ملفهوم الذكاء 

االنفعايل.

على  الدرجة  ومنخف�ضي  مرتفعي  بني  التمييز  على  الفقرات  قدرة  اأي  �لفقر�ت:  ب-�سدق 

املقيا�س )االرباعي االأعلى واالرباعي االأدنى(، وذلك بح�ضاب التباين بني االأعلى من %25 

واالأقل من من عينة الدرا�ضة، لكل مفردة من مفردات مقيا�س الذكاء االنفعايل. حيث ات�ضح 

�ضدق املفردات من خالل قدرة املفردة على التمييز بني مرتفعي ومنخف�ضي الذكاء االنفعايل 

كما يعك�ضه االأداء الكلي على املقيا�س. 

ج- �ل�سدق �لعاملي: حيث مت ح�ضاب ال�ضدق العاملي مل�ضفوفة معامالت ارتباط االأبعاد مع 

بع�ضها مع بع�س وارتباطها بالدرجة الكلية للمقيا�س. وذلك كما يو�ضحه اجلدول رقم )2(.

�جلدول رقم )2(

قيم معامالت �ل�سدق �لعاملي لأبعاد �ملقيا�ص و�لدرجة �لكلية

العامل
اإدارة 

االنفعاالت
التعاطف

تنظيم 

االنفعاالت

املعرفة 

االنفعالية

الت�ا�سل 

االجتماعي

-اإدارة االنفعاالت

0.237**التعاطف

0.170*0.552**تنظيم االنفعاالت

0.180**0.263**0.222**املعرفة االنفعالية

0.249**0.396**0.554**0.352**التوا�سل االجتماعي

0.742**0.482**0.664**0.664**0.742**الدرجة الكلية

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

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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دللت �سدق �ملقيا�ص للبيئة �لأردنية

�سدق �ملحتوى

قام الباحث بالتحقق من �ضدق املحتوى حيث مت عر�س املقيا�س على جلنة من املحكمني 

العلوم  كلية  يف  النف�ضية  وال�ضحة  واالإر�ضاد  والقيا�س  الرتبوي  النف�س  علم  يف  املتخ�ض�ضني 

الرتبوية يف جامعة اآل البيت، وذلك للحكم على مدى مالءمة فقراته مل�ضتوى الفئة العمرية 

امل�ضتهدفة، ومدى و�ضوح لغته ومالءمتها للبيئة االأردنية، ومدى متثيلها للبعد لذي تقي�ضه، 

وقد  املقيا�س.  فقرات  على  تعديل  اأي  يجر  مل  لذلك  اإيجابية  املحكمني  اآراء  كانت  حيث 

عّدالباحث هذه االإجراءات دليالً على �ضدق املحتوى.

�سدق �لبناء

كذلك قام الباحث يف الدرا�ضية احلالية بح�ضاب �ضدق البناء من خالل ا�ضتخراج معامالت 

وبني  االنفعايل،  الذكاء  مقيا�س  على  الدرا�ضة  عينة  الأداء  الكلية  الدرجة  بني  بري�ضون  ارتباط 

االأداء على اأبعاده، واجلدول رقم )3( يو�ضح ذلك.

�جلدول رقم )3(

معامالت �لرتباط بني �لدرجة �لكلية لأد�ء عينة �لدر��سة على مقيا�ص

�لذكاء �لنفعايل وبني �لأد�ء على �أبعاده

االأداء 

الكلي

اإدارة 

االنفعاالت
التعاطف

تنظيم 

االنفعاالت

املعرفة 

االنفعالية

الت�ا�سل 

االجتماعي

0.85*0.67*0.83*0.81*0.87*1االأداء الكلي

0.63*0.60*0.76*0.50*1اإدارة االنفعاالت

0.80*0.46*0.52*1التعاطف

0.59*0.40*1تنظيم االنفعاالت

0.50*1املعرفة االنفعالية

1التوا�سل االجتماعي

 0.01 =α دالة عند م�ستوى *

الكلية الأداء عينة  الدرجة  ارتباط بري�ضون بني  اأن معامالت  يت�ضح من اجلدول رقم )3( 

يعني  دالة عند م�ضتوى )α= 0.01( وهذا  اأبعادها  االأداء على  املقيا�س وبني  الدرا�ضة على 

توافر �ضدق البناء الأداة الدرا�ضة.

دللت ثبات �ملقيا�ص يف �سورته �لأ�سلية و�مل�ستخرجة للبيئة �مل�سرية

طريقة �لت�ساق �لد�خلي )كرونباخ �ألفا(

حتقق عثمان ورزق )2001( من ثبات املقيا�س باأبعاده اخلم�ضة بطريقة االت�ضاق الداخلي )األفا  
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كرونباخ(، وذلك من خالل درجات عينة درا�ضتهما، وذلك ما يو�ضحه اجلدول رقم )4(.132

�جلدول رقم )4(

قيم معامالت �لثبات لأبعاد مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل و�لدرجة

�لكلية بطريقة �لت�ساق �لد�خلي

معامل الثباتالع�امل

0.55*اإدارة االنفعاالت1

0.77*التعاطف2

0.64*تنظيم االنفعاالت3

0.49*املعرفة االنفعالية4

0.58*التوا�سل االجتماعي5

0.81*الدرجة الكلية6

* دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 0.01

اأن قيم الثبات دالة مما يعطى الثقة ال�ضتخدام املقيا�س يف تقدير  ويت�ضح من اجلدول )4( 

الذكاء لدى االأفراد.

دللت ثبات �ملقيا�ص للبيئة �لأردنية

ال�ضتخراج ثبات املقيا�س للبيئة االأردنية مت ح�ضاب الثبات بطريقتني هما:

طريقة �لت�ساق �لد�خلي )�ألفا كرونباخ(

قام الباحث بح�ضاب االت�ضاق الداخلي )األفا كرونباخ( للدرجة الكلية واالأبعاد واجلدول 

رقم )5( يو�ضح ذلك. 

�جلدول رقم )5(

قيم معامالت �لثبات لأبعاد مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل و�لدرجة

�لكلية بطريقة �لت�ساق �لد�خلي

معامل الثباتالع�امل

0.75*اإدارة االنفعاالت1

0.84*التعاطف2

0.78*تنظيم االنفعاالت3

0.497*املعرفة االنفعالية4

0.76*التوا�سل االجتماعي5

0.92*الدرجة الكلية6

* دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 0.01

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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ويت�ضح من اجلدول رقم )5( اأن قيم الثبات دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى α= 0.01 مما يعني 

اأن الدرجة الكلية للمقيا�س واأبعاده يتمتعان بالثبات.

�لطريقة �لن�سفية

 ،)0.88( الثبات  بلغ  حيث   (half-Spilt( الن�ضفية  بالطريقة  الثبات  ح�ضاب  مت  كذلك 

تقدير  يف  املقيا�س  ال�ضتخدام  مقبولة  ثبات  دالالت  ال�ضابقة  الثبات  معامالت  تبني  وهكذا 

الذكاء االنفعايل لدى االأفراد يف هذه الدار�ضة.

�إجر�ء�ت �لدر��سة

املقيا�ضني  ن�ضخ  توزيع  خالل  من  الدرا�ضة  اأفراد  على  املقيا�ضني  تطبيق  مت  الدرا�ضة  لتنفيذ 

على الطلبة يف بداية املحا�رشات بالتن�ضيق مع اأ�ضتاتذتهم، والطلب منهم اإرجاعها للباحث 

بعد االإجابة عنها، وبعد جمع املقايي�س مت تفريغها ثم معاجلتها اإح�ضائياً، وتفريغ النتائج يف 

اجلداول ملناق�ضتها.

�ملعاجلة �لإح�سائية

واالنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  والثاين  االأول  ال�ضوؤالني  عن  لالإجابة 

املعيارية، والتكرارات والن�ضب املئوية، ولالإجابة عن ال�ضوؤال الثالث مت ا�ضتخراج معامالت 

ا�ضتخدام  مت  واأخريا  االنفعايل،  والذكاء  ال�ضبط،  مركز  مقيا�س  الدرجات على  بني  االرتباط 

اختبار ت )t-test) لعينتني م�ضتقلتني لالإجابة عن ال�ضوؤال الرابع.

عر�ص �لنتائج ومناق�ستها

الداخلي-  ال�ضبط  درجة  م�ضتوى  »ما  على:  ن�سَّ  الذي  االأول،  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 

مت  البيت؟«.  اآل  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  العليا  الدرا�ضات  طلبة  لدى  اخلارجي 

الداخلي  ال�ضبط  املتو�ضط احل�ضابي، واالنحراف املعياري للدرجة الكلية يف مركز  ح�ضاب 

– اخلارجي. واجلدول رقم )6( يبني ذلك. 

�جلدول رقم )6(

االنحراف املعيارياملت��سط احل�سابي

12.643.74مركز ال�سبط الداخلي – اخلارجي
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134 ،12.64 بلغ  ال�ضبط  مركز  يف  الكلية  الدرجة  متو�ضط  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يالحظ 

وميكن القول ح�ضب معيار الت�ضحيح يف مقيا�س مركز ال�ضبط امل�ضتخدم يف الدرا�ضة والذي 

مفاده اأن ذوي مركز ال�ضبط الداخلي، فهم الذين يح�ضلون على الدرجات من )0-9(، اأما 

ذوو مركز ال�ضبط اخلارجي هم الذين يح�ضلون على الدرجات من )10-23(، باأن اأغلبية 

الطلبة امل�ضتجيبني على مقيا�س مركز ال�ضبط من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي. 

مركز  ذوي  ومن  الداخلي،  ال�ضبط  مركز  ذوي  من  للطلبة  املئوية  الن�ضبة  على  وللتعرف 

ال�ضبط اخلارجي، مت ت�ضنيف امل�ضتجيبني على مقيا�س مركز ال�ضبط ح�ضب معايري الت�ضحيح 

من  الدرجات  على  الذين ح�ضلوا  الداخلي،وهم  ال�ضبط  مركز  ذوو  االأوىل  اإىل جمموعتني، 

الذين ح�ضلوا على  ال�ضبط اخلارجي وهم  الثانية ذوو مركز  )0-9( درجات، واملجموعة 

الدرجات من )10-23( درجة، ثم مت ح�ضاب تكرار الطلبة والن�ضبة املئوية لكل جمموعة 

على حدة، واجلدول رقم )7( يبني ذلك.

�جلدول رقم )7(

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لطلبة �لدر��سات �لعليا ذوي �ل�سبط

�لد�خلي وذوي �ل�سبط �خلارجي

التكرارمركز ال�سبط

التخ�س�ساجلن�س
الن�سبة 

املئ�ية االإناثالذك�ر
ماج�ستري اإدارة 

ترب�ية

ماج�ستري 

مناهج عامة

23%1899612الطلبة ذوو مركز ال�سبط الداخلي

77%6121401744الطلبة ذوو مركز ال�سبط اخلارجي

100%7930492356املجموع

يت�ضح من اجلدول رقم )7( اأن عدد الطلبة من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي )18( طالبا 

فقط وبن�ضبة مئوية بلغت )23%(، يف حني كان عدد الطلبة من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي 

)61( وبن�ضبة مئوية بلغت )%77(.

ولالإجابة عن ال�ضوؤال الثاين، الذي ن�ضه: »ما م�ضتوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات 

العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت؟« مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات 

املعيارية ال�ضتجابات عينة الدرا�ضة على مقيا�س الذكاء االنفعايل، واجلدول رقم يو�ضح )8(.

�جلدول رقم )8(

�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات طلبة �لدر��سات �لعليا

على مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل و�أبعاده مرتبة تنازليا

االنحرافات املعياريةاملت��سطات احل�سابيةاأبعاد الذكاء االنفعايل

3.91250.5856التعاطف

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

135

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

االنحرافات املعياريةاملت��سطات احل�سابيةاأبعاد الذكاء االنفعايل

3.73320.5127تنظيم االنفعاالت

3.71790.5785التوا�سل االجتماعي

3.68860.4237املعرفة االنفعالية

3.56880.5320اإدارة االنفعاالت

3.73320.4310الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول رقم )8( اأن متو�ضط الدرجة الكلية بلغ )3.7332(، يف حني تراوحت 

متو�ضطات الدرجات على اأبعاد الذكاء االنفعايل ما بني )3.9125( و) 3.568(. حيث 

اأبعاد الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا، يف حني كان  اأعلى  اأن التعاطف  يالحظ 

اأقلها اإدارة االنفعاالت. وميكن القول ح�ضب معيار احلكم امل�ضتخدم يف الدرا�ضة اإّن متو�ضط 

الدرجة الكلية ي�ضري اإىل درجة مرتفعة من الذكاء االنفعايل الأنه يقع �ضمن املتو�ضطات احل�ضابية 

التي تقع ما بني )3.68( و)5( التي تدل على درجة امتالك مرتفعة للذكاء االنفعايل )ح�ضب 

املعيار املعتمد يف هذه الدرا�ضة(.

وتنظيم  التعاطف،  الأبعاد  احل�ضابية  املتو�ضطات  باأن  القول  فيمكن  لالأبعاد،  بالن�ضبة  اأما 

الذكاء  من  مرتفعة  درجة  اإىل  ت�ضري  االنفعالية  واملعرفة  االجتماعي،  والتوا�ضل  االنفعاالت، 

االنفعايل الأنها تقع �ضمن املتو�ضطات احل�ضابية التي تقع ما بني )3.68( و)5( والتي تدل 

اإىل  في�ضري  االنفعاالت  اإدارة  لبعد  بالن�ضبة  اأما  االنفعايل.  للذكاء  مرتفعة  امتالك  درجة  على 

بني  ما  تقع  التي  احل�ضابية  املتو�ضطات  �ضمن  يقع  الأنه  االنفعايل  الذكاء  من  متو�ضطة  درجة 

)2.34( و)3.67( والتي تدل على درجة امتالك متو�ضطة للذكاء االنفعايل.

درجة  بني  داللة  ذات  ارتباطات  توجد  »هل  ن�ضه:  الذي  الثالث  ال�ضوؤال  عن  ولالإجابة 

مركز ال�ضبط الداخلي/اخلارجي والذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم 

الكلية يف  الدرجة  االرتباط بني  فقد مت ح�ضاب معامالت  البيت؟«.  اآل  الرتبوية يف جامعة 

مركز ال�ضبط الداخلي/اخلارجي، ودرجة الذكاء االنفعايل الكلية واأبعاده، واجلدول رقم )9( 

يو�ضح ذلك.

�جلدول رقم )9(

معامالت �لرتباط بني مركز �ل�سبط �لد�خلي /�خلارجي

و�لدرجة �لكلية على مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل و�أبعاده

الدرجة الكلية يف 

الذكاء االنفعايل
التعاطف

تنظيم 

االنفعاالت

الت�ا�سل 

االجتماعي

املعرفة 

االنفعالية

اإدارة 

االنفعاالت

- 0.0180.0100.052- 0.0170.1620.082مركز ال�سبط

تابع �جلدول رقم )8(
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ويت�ضح من اجلدول رقم )9( اأن االرتباط بني الدرجة الكلية يف مركز ال�ضبط الداخلي-136

 ،)0.01=α( اخلارجي، ودرجة الذكاء االنفعايل واأبعاده كان غري دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى الفا

وكان االجتاه �ضالبا يف بعدي تنظيم االنفعاالت واإدارة االنفعاالت، وموجبا يف الدرجة الكلية 

يف الذكاء االنفعايل واأبعاد التعاطف والتوا�ضل االجتماعي، واملعرفة االنفعالية. 

ولالإجابة عن ال�ضوؤال الرابع الذي ن�ضه: »هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية يف الذكاء 

اخلارجي؟«  ال�ضبط  والطلبة ذوي مركز  الداخلي،  ال�ضبط  الطلبة ذوي مركز  بني  االنفعايل 

ال�ضبط،  الكلية على مقيا�س مركز  الدرجة  با�ضتخدام  اإىل جمموعتني  الدرا�ضة  تق�ضيم عينة  مت 

الطلبة  �ضمن جمموعة   9-1 من  ال�ضبط  مركز  درجات  على  الذين ح�ضلوا  الطلبة  اعترب  اإذ 

-10 ال�ضبط من  الذين ح�ضلوا على درجات مركز  الداخلي، والطلبة  ال�ضبط  ذوي مركز 

23 �ضمن جمموعة الطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي، ثم مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية، 

واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�ضة على مقيا�س الذكاء االنفعايل، واجلدول رقم 

)10( يو�ضح ذلك.

�جلدول رقم )10(

�ملتو�سطات �حل�سابية, و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات عينة �لدر��سة على مقيا�ص 

�لذكاء �لنفعايل

االنحرافات املعياريةاملت��سطات احل�سابيةالعددجهة مركز ال�سبط

الذكاء االنفعايل

183.7710.307الطلبة ذوو مركز ال�سبط الداخلي

613.7270.462الطلبة ذوو مركز ال�سبط اخلارجي

يت�ضح من اجلدول رقم )10( وجود فروق بني املتو�ضطات احل�ضابية على االأداء الكلي على 

مقيا�س الذكاء االنفعايل بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي و الطلبة ذوي مركز ال�ضبط 

 )0.05=α( اخلارجي. وملعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى

الكلي على  االأداء  ال�ضبط على  ملركز  م�ضتقلتني  لعينتني   (t-test( اختبار ت  فقد مت ح�ضاب 

مقيا�س الذكاء االنفعايل، واجلدول رقم )11( يبني ذلك.

�جلدول رقم )11(

نتائج �ختبار ت t-test لعينتني م�ستقلتني لفح�ص �لفروق بني �ملتو�سطات يف 

�ملجموعتني يف مركز �ل�سبط على �لأد�ء �لكلي على مقيا�ص �لذكاء �لنفعايل

م�ست�ى الداللةدرجات احلريةتقيمة ف

الدرجة الكلية يف الذكاء 

االنفعايل
5.642379770.705

 )0.05 ≤ α( عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى )يت�ضح من اجلدول رقم )11

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل

≤
≥
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يف الذكاء االنفعايل بني ذوي مركز ال�ضبط الداخلي، مما يعني عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيا 

بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي، والطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي.

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول 

فيما يتعلق بال�ضوؤال االأول، الذي ن�ضه: »ما نوع درجة ال�ضبط الداخلي- اخلارجي لدى 

طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت؟«. فقد اأ�ضارت النتائج اإىل 

اأن اأغلبية طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية العلوم الرتبوية من ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي يف 

حني اأن قلة منهم من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي. ومبا اأن الطلبة من مركز ال�ضبط اخلارجي 

ح�ضب امل�ضدر )2008( اأكرث �ضعورا بال�ضعف، والعجز واأكرث ياأ�ضا، واأقل ثقة بالنف�س، وال 

ي�ضعرون بتحمل امل�ضئولية فاإنهم يعزون جناحهم، اأو ف�ضلهم اإىل م�ضادر خارجية مثل احلظ، 

وال�ضدفة، والقدر.

وا�ضتنادا اإىل ما �ضبق، ميكن القول باأن هذا النوع من الطلبة قد يظهر �ضعف الدافعية وقلة 

وما  االأكادميي،  الذات  مفهوم  �ضعف  اإىل  يوؤدي  قد  بدوره  وهذا  العقلي،  الن�ضاط  م�ضتوى 

التذمر امل�ضتمر الذي يظهره هوؤالء الطلبة من �ضعوبة املهمات التي يواجهونها اإال دليل على 

اخلارجي  ال�ضبط  مركز  ذوي  من  جعلهم  يف  دورا  الثقايف  العامل  يوؤدي  قد  كما  �ضبق،  ما 

ذلك  يف�رش  قد  كما  واملح�ضوبية.  بالو�ضاطة  الطلبة  اأغلبية  باإميان  يتعلق  فيما  خا�س  وب�ضكل 

الطلبة بدال من  التي تنمي االتكالية واالعتمادية على االآخرين لدى هوؤالء  الرتبية  باأ�ضاليب 

االعتماد على النف�س. كما قد يكون للدين تاأثري وا�ضح يف ذلك حيث اإّن الطلبة ذوي التدين 

املرتفع قد يظهرون مركز �ضبط داخلي مرتفع، يف حني يظهر الطلبة ذوي التدين املنخف�س 

مركز �ضبط خارجي مرتفع يجعلهم يوؤمنون بال�ضدفة واحلظ واملح�ضوبية والو�ضاطة.

اأن طلبة  اأظهرت  التي  نتائج درا�ضة بني خالد )2009(  نتائج الدرا�ضة احلالية مع  وتتفق 

دروزة  درا�ضة  نتائج  مع  النتائج  واختلفت  اخلارجي،  ال�ضبط  ذوي  من  العليا  الدرا�ضات 

االن�ضباط  من  اأكرث  الداخلي  االن�ضباط  اإىل  مييلون  املاج�ضتري  طلبة  اأن  بينت  التي   )2007(

اخلارجي، كما اختلفت نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة امل�ضدر )2008( التي بينت 

اأن طلبة الدرا�ضات العليا من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي.

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

فيما يتعلق بال�ضوؤال الثاين، الذي ن�ضه: »ما م�ضتوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات 

احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  البيت؟«.  اآل  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  العليا 
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واأ�ضارت 138 االنفعايل،  الذكاء  مقيا�س  على  الدرا�ضة  عينة  ال�ضتجابات  املعيارية  واالنحرافات 

الذكاء االنفعايل على م�ضتوى الدرجة الكلية واالأبعاد وبالن�ضبة  اإىل ارتفاع م�ضتوى  النتائج 

العليا، يف  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  اأبعاد  اأعلى  التعاطف  كان  االأبعاد  لرتتيب 

لدى  االنفعايل  الذكاء  م�ضتوى  ارتفاع  تف�ضري  وميكن  االنفعاالت.  اإدارة  اأقلها  كان  حني 

وتوا�ضلهم  انفعاالتهم  تنظيم  على  الطلبة  هوؤالء  بقدرة  عامة  ب�ضفة  العليا  الدرا�ضات  طلبة 

معرفتهم  وزيادة  انفعاالتهم  اإدارة  على  وقدرتهم  االجتماعية  عالقاتهم  و�ضعة  االجتماعي، 

االنفعالية. وميكن تف�ضري ح�ضول بعد التعاطف على اأعلى درجة بقوة العالقات االجتماعية 

وقدرتهم  الوجدانية،  امل�ضاركة  يف  ي�ضهم  مما  االإن�ضانية  اجلامعة  كليات  يف  الطلبة  لدى 

يف  والتحكم  اإيجابي  ب�ضكل  م�ضاعرهم  عن  والتعبري  والتوا�ضل  االجتماعي،  التفاعل  على 

م�ضاعرهم. كما قد توؤدي معاناة الطلبة من عوامل الفقر وبعد ال�ضكن عن اجلامعة دورا مهما 

زيادة  العاملني على  الطلبة  لدى  العمل  تعمل �ضغوط  قد  بينهم، كذلك  التعاطف  زيادة  يف 

اإح�ضا�س الطلبة مب�ضكالتهم فتتولد حالة من التعاطف امل�ضرتك بينهم. وميكن تف�ضري ح�ضول 

بعد اإدارة االنفعاالت على اأقل درجة بني االأبعاد االأخرى للذكاء االنفعايل ب�ضعف وحمدودية 

تركز  اجلامعية  امل�ضاقات  الأن  االنفعاالت،  واإدارة  بتنظيم  املتعلقة  االنفعالية  املهارات  بع�س 

فقط على احل�ضو املعريف ب�ضكل اأكرب من التدريب على اإدارة االنفعاالت وتنظيمها. واتفقت 

نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة امل�ضدر )2008(، التي بينت اأن طلبة الدرا�ضات العليا 

لديهم م�ضتوى مرتفع من الذكاء االنفعايل. 

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

درجة  بني  داللة  ذات  ارتباطات  توجد  »هل  ن�ضه:  الذي  الثالث،  بال�ضوؤال  يتعلق  فيما 

مركز ال�ضبط )الداخلي، اخلارجي(، والذكاء االنفعايل لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية 

العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت؟«. اأ�ضارت النتائج اإىل اأن االرتباط بني الدرجة الكلية يف 

اإح�ضائيا  دال  كان غري  واأبعاده  االنفعايل  الذكاء  الداخلي-اخلارجي، ودرجة  ال�ضبط  مركز 

اإح�ضائية  داللة  ذات  اإرتباطية  عالقة  عدم وجود  اإىل  ي�ضري  مما   ،)0.01= α( م�ضتوى  عند 

بني مركز ال�ضبط الداخلي –اخلارجي، والدرجة الكلية يف الذكاء االنفعايل واأبعاده. وميكن 

تف�ضري ذلك بخ�ضائ�س العينة التي اأظهرت مركز �ضبط خارجي، وم�ضتوى عالياً من الذكاء 

االنفعايل ومن ثّم فاإن هذه النتيجة غري منطقية حيث يتوقع من ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع 

اأن يحققوا النجاح والتفوق وهذا باالأ�ضل يتطلب �ضبطا داخليا وهذا يتفق مع نتائج درا�ضة 

لينديل )Lindely, 2001)، يف حني اأظهر الطلبة يف الدرا�ضة احلالية ال�ضبط اخلارجي مما يعني 

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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تفكريهم  وطريقة  الطلبة  لطبيعة  ذلك  يكون  وقد  وال�ضدفة،  للحظ  االأحداث  يعزون  اأنهم 

القدرات  على  االعتماد  من  اأكرث  والو�ضاطة  باحلظ  توؤمن  �ضكنية  جتمعات  من  ياأتون  حيث 

اعتمدوا  اإذا  التفوق  ي�ضتطيعون  اأنهم  مع  الطلبة(  مع  للتعامل  اليومية  اخلربة  تظهره  ما  )هذا 

على اأنف�ضهم، كما علينا اأن ن�ضري اإىل اأن مركز ال�ضبط يتاأثر باملتغريات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 

واالجتماعية وبالثقافة ال�ضائدة يف البلدان املختلفة، لذا فمن املتوقع اأن يختلف مركز ال�ضبط 

من جمتمع الآخر، ومن ثّم ما ينطبق على جمتمع لي�س من ال�رشوري اأن ينطبق على جمتمع اآخر. 

وتتفق نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة موريف )Murphy, 2006) التي اأ�ضارت اإىل عدم 

وجود ارتباط دال اإح�ضائيا بني مركز ال�ضبط، والذكاء االنفعايل كدرجة كلية، كذلك اتفقت 

نتائج الدرا�ضـة احلالية مع نتائج درا�ضـة بو�ضو )Busso, 2003) التي اأ�ضارت اإىل وجود ارتباط 

�ضلبي بني الذكاء االنفعايل و مركز ال�ضبط اخلارجي. واختلفت نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج 

الذكاء  بني  دالة  موجبة  اإىل وجود عالقات  اأ�ضارت  التي   (Lindely,  2001( لينديل  درا�ضة 

الوجداين ومركز ال�ضبط الداخلي. كما اختلفت نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة امل�ضدر 

)2008( التي بينت اأن ذوي الذكاء الوجداين كانوا من ذوي مركز ال�ضبط الداخلي. وميكن 

اأن ن�ضتنتج مما �ضبق اأن هناك عالقة وا�ضحة بني الذكاء االنفعايل ومركز ال�ضبط الداخلي.

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع

فيما يتعلق بال�ضوؤال الرابع الذي ن�ضه: »هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية يف الذكاء 

االنفعايل بني الطلبة ذوي مركز ال�ضبط الداخلي، والطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي؟«.

فقد مت ح�ضاب نتائج اختبار ت )t-test) لعينتني م�ضتقلتني ملعرفة هل هناك داللة اإح�ضائية 

عدم  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  االنفعايل.  الذكاء  مقيا�س  على  الكلي  االأداء  على  ال�ضبط  ملركز 

وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية للذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط. مما ي�ضري اإىل عدم وجود 

فروق دالة اإح�ضائيا يف الذكاء االنفعايل ل�ضالح الطلبة ذوي مركز ال�ضبط اخلارجي. وميكن 

تف�ضري ذلك باأن ذوي م�ضدر ال�ضبط اخلارجي اأقل ثقة بالنف�س، واأقل مباداأة، واأقل مثابرة، 

ال ين�ضجمون مع الغري ب�ضهولة، ويعتمدون على م�ضاعدة الغري،كما اأنهم اأكرث �ضعورا بالعجز 

وال�ضعف، واأكرث �ضعورا بالقلق واإح�ضا�ضا بال�ضغوط، وال يبادرون اإىل اإقامة عالقات مع زمالء 

جدد، واأقل قدرة على توجيه ذواتهم. كما ميكن تف�ضري ذلك ب�ضعف الدافعية وقلة م�ضتوى 

الن�ضاط العقلي لدى هوؤالء الطلبة باالإ�ضافة اإىل �ضعف مفهوم الذات والثقة بالنف�س لديهم، 

ثّم  النجاح ومن  اأ�ضا�ضية يف حتقيق  بعوامل احلظ وال�ضدفة كعوامل  لديهم االعتقاد  يعزز  مما 

يقلل لديهم االعتماد على الذكاء االنفعايل لتحقيق النجاح. واتفقت نتائج الدرا�ضة احلالية 
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اإح�ضائيا 140 دال  تفاعلي  تاأثري  وجود  عدم  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2003( �رشور  درا�ضة  نتائج  مع 

بني م�ضتوى الذكاء االنفعايل، ومركز ال�ضبط والنوع يف مهارات املواجهة. واختلفت نتائج 

الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة امل�ضدر )2008( التي اأ�ضارت اإىل وجود تاأثري دال اإح�ضائيا 

للذكاء االنفعايل يف مركز ال�ضبط الداخلي. 

وجود  تدعم  عر�ضها  مت  التي  ال�ضابقة  الدرا�ضات  معظم  اأن  الباحث  يرى  اخلال�ضة  ويف 

ارتباط بني الذكاء االنفعايل املرتفع ومركز ال�ضبط الداخلي، حيث اإّن الثقة بالنف�س والرغبة 

يف النجاح التي ميتلكها ذوو مركز ال�ضبط الداخلي توؤثر وتتاأثر بالذكاء االنفعايل ومهاراته 

البعد عن عزو  ثّم  بنف�ضه وقدراته، ومن  الفرد  اإميان  التي تعمل بدورها على زيادة  املختلفة 

الف�ضل اأو النجاح للحظ وال�ضدفة، وبدال من ذلك عزوها لقدرات الفرد وطاقاته، الأن هذا 

القدرات والطاقات، وهذا الوعي  انفعاليا مرتفعًا على وعي بهذه  الفرد عندما ميتلك ذكاء 

الذاتي من العنا�رش االأ�ضا�ضية يف الذكاء االنفعايل. 

�لتو�سيات

ميكن تقدمي تو�ضيات الباحث اخلا�ضة يف هذه الدرا�ضة كما يلي:

ال�ضبط  العالقة بني مركز  امل�ضتقبلية يف جمال  الدرا�ضات  اإجراء املزيد من  الت�ضجيع على   -1

متغريات  تتناول  بحيث  العليا  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االنفعايل  والذكاء  –اخلارجي  الداخلي 

جديدة مل يتم تناولها يف الدرا�ضة احلالية، مثل متغريات الدافعية، وتقدير الذات، واالأفكار 

الالعقالنية وبع�س املتغريات االنفعالية االأخرى. 

2- قيام وزارات التعليم ممثلة باجلامعات بت�ضميم برامج تدريبية يف مو�ضوعات مركز ال�ضبط، 

والذكاء االنفعايل لطلبة الدرا�ضات العليا لزيادة وعيهم مب�ضاعرهم، وتنمية قدرتهم على اإدارة 

انفعاالتهم، وكذلك توفري البيئة الرتبوية الالزمة لرفع كفاءتهم االنفعالية، وم�ضاعدتهم على 

زيادة ال�ضبط الداخلي لديهم. ومن ثّم ت�ضكيل نوع من اال�ضتقاللية التي تكون نتيجة الإميان 

الفرد بذاته وقدراته. 

الدرا�ضات  طلبة  على  اأجريت  التي  الدرا�ضات  نتائج  االعتبار  بعني  اجلامعات  تاأخذ  اأن   -3

الالعقالنية  ال�ضبط والذكاء االنفعايل، واالأفكار  النظرية مثل مركز  املفاهيم  العليا يف بع�س 

والعالقات بينها عند التخطيط لرباجمها مما ي�ضمن وجود برامج ذات جودة عالية.

د. جمال �أبو زيتون مركز �ل�سبط وعالقته بالذكاء �لنفعايل
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تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا

ملد�ر�سهم كمنظمات متعلمة

د. �سالح �أحمد �أمني عبابنة

ق�سم الرتبية- كلية االآداب

جامعة 7 اأكتوبر- ليبيا
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د. �سالح عبابنة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/12/2م                                  * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/4/15م

تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم

تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا

ملد�ر�سهم كمنظمات متعلمة

�مللخ�ص

ملدار�سهم  ليبيا  يف  العامة  املدار�س  مديري  تقديرات  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

التعليمية،  من منطقة م�رشاتة  )36( مديراً  الدرا�سة من  كمنظمات متعلمة، وتكونت عينة 

اأُخذت ا�ستجاباتهم على ا�ستبانة مكونة من )59( فقرة، 

وقد اأ�سفرت النتائج: اأن 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 اإح�سائيا عند م�ستوى داللة )α= 0.05( تبعاً مل�ستوى املدر�سة، ومل تكن 

الفروق دالة اإح�سائيا تبعاً ملتغريي موؤهل املدير اأو خربته.

  واأو�سى الباحث اللجنة ال�سعبية العامة للتعليم يف ليبيا بت�سجيع املمار�سات التي ت�ساعد 

املدار�س على التحول اإىل منظمات متعلمة.

تقديرات  املتعلمة،  املنظمة  �سوابط  املتعلمة،  املنظمة  املتعلمة،  املدر�سة  �ملفتاحية:  �لكلمات 

مديري املدار�س، املدر�سة الليبية.

د. �سالح �أحمد �أمني عبابنة

ق�سم الرتبية- كلية االآداب

جامعة 7 اأكتوبر- ليبيا



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

147

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Libyan Public Schools’ Principals Perceptive of Their
Schools as A Learning Organization

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.

Dr. Saleh A. Amin Ababneh
Dept. of Education - College of Arts

 7 October University- Libya
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د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم

تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا

ملد�ر�سهم كمنظمات متعلمة

د. �سالح �أحمد �أمني عبابنة

ق�سم الرتبية- كلية االآداب

جامعة 7 اأكتوبر- ليبيا

�ملقدمة

التغريات املت�ضارعة يف  التوافق مع  بالتغيري امل�ضتمر الإحداث  اإن املدر�ضة املعا�رشة مطالبة 

اأبعاد معرفية  تغيري وا�ضعة وفق  بعملية  البدء  الرتبويني  املختلفة، مما حتم على  احلياة  جوانب 

ومتطلبات البيئة احلالية وامل�ضتقبلية، واإدماج هذه التغيريات يف ال�ضياق املدر�ضي.

  (Senge و  (Argyris & Schon, 1978( :ولتحقيق ذلك اأ�ضار العديد من الباحثني مثل

 (Pang, 2003; و   )1998 و)هيجان،   (Garvin, 1993( و  ،1990, 1996, 2000(
)ومنها  املنظمات  اأن  اإىل   )2009 وعبابنة،  )الطويل  و   (Agaoglu, 2006( و   ،2005(
 Learning( يجب اأن ت�ضعى اإىل التعلم امل�ضتمر، والو�ضول اإىل طور املنظمة املتعلمة )املدار�س

Organization)، بل يجب اأن يكافح مديرو املدار�س، واملعلمون اإىل اأن ت�ضبح مدار�ضهم 
 (Cecil الأن فاعلية املدار�س املتعلمة اأ�ضبحت االآن حقيقة ،(Reid, 1998( منظمات متعلمة

جوهرها  يف  ومعظم برامج االإ�ضالح الرتبوي املعا�رشة تت�ضمن   & Martinette, 2002(
ممار�ضات املنظمة املتعلمة )Chen, at el., 2004). والواقع اأن املنظمة املتعلمة اأ�ضلوب اإداري 

واعد يوفر القدرة للمدار�س لي�س فقط الإحداث التغيري املطلوب، بل المتالك االآليات الالزمة 

لتمكينها من التغيري امل�ضتمر، ومن ثمَّ حتقيق التوافق الكامل مع البيئة اخلارجية، وحتقيق روؤيتها 

ور�ضالتها.

التعلم امل�ضتمر؛ الأن االإن�ضان  اإىل  اأكرث من غريها من املنظمات  اإن املنظمة الرتبوية حتتاج 

يف  للعي�س  لي�س  االأفراد،  الإعداد  وتعمل  وخمرجاتها،  وعملياتها  مدخالتها  معظم  ي�ضكل 

امل�ضتقبل  للعي�س يف  بل  احلياة،  و�رشعته يف خمتلف جوانب  التغري  ب�ضدة  ميتاز  الذي  احلا�رش 

الذي اأ�ضبح التنبوؤ بظروفه اأ�ضعب من اأي وقت م�ضى.

وح�ضب راأي دالن )Dalin, 1996) فاإن املنظمة املتعلمة هي ال�ضيغة املثلى لتحافظ املدر�ضة 

على كيانها يف ظل التغريات املت�ضارعة يف خمتلف جماالت احلياة يف احلا�رش وامل�ضتقبل. وخل�س 

الطويل وعبابنة )2009( بعد مراجعتهما خل�ضائ�س مدر�ضة امل�ضتقبل، اإىل اأن املدر�ضة القادرة 
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على حتقيق روؤيتها ور�ضالتها يف امل�ضتقبل هي املدر�ضة املتعلمة. اإن منحى املدر�ضة املتعلمة يعمل 

للممار�ضات  امل�ضتمر  التح�ضني  ثّم يحقق  للعاملني، ومن  امل�ضتمر  املهني  التطوير  توفري  على 

التعليمية، وزيادة حت�ضيل الطلبة.

يعد بيرت �ضينجي )Peter Senge) بحق رائد مفهوم »املنظمة املتعلمة« عندما ابتدعه عام 

اأية منظمة العتبارها  )1990(. اإذ حدد االأبعاد اخلم�ضة االأ�ضا�ضية التي يجب اأن تتوافر يف 

منظمة متعلمة، وهذه االأبعاد ت�ضمل: التمكن ال�ضخ�ضي، )Personal Mastery) والنماذج 

 (Team والتعلم الفريقي (Shared Vision( ،والروؤية امل�ضرتكة ،(Models Mental( العقلية

)Learning والتفكري النظمي )Systems Thinking)، الذي اأ�ضماه البعد اأو البعد اخلام�س 
)Senge, 1990; 2000). ويف عام )2000( قدم �ضينجي مع جمموعة من زمالئه الرتبويني 
الذي اأورد فيه العديد من جتارب املدار�س   (SCHOOLS THAT LEARN( ،كتاب

التي طبقت اأبعاد املنظمة املتعلمة .وفيما يلي تو�ضيح لهذه االأبعاد ،وبع�س تطبيقاتها يف 

واملهني  العلمي  االإتقان  من  العايل  امل�ضتوى  ال�ضخ�ضي«  »التمكن  يعني  ال�ضياق املدر�ضي: 

على  باحل�ضول  املهني  االحرتاف  من  الدرجة  هذه  اإىل  الو�ضول  وميكن  املتخ�ض�ضني،  لدى 

املوؤهل العلمي املنا�ضب، ومن ثم تبني منهج التعلم امل�ضتمر، مما يجعل الفرد قادراً على حتقيق 

االأهداف املرغوب فيها )الطويل وعبابنة، 2009(. اإن الدور الرئي�س للمعلمني يف املدار�س 

املتعلمة هو اإعالء قدراتهم لنقل املعرفة اإىل ال�ضف، وجتريب كل الطرق املمكنة لت�ضهيل تعلم 

تالميذهم. 

اأما »النماذج العقلية« فهي جمموعة االفرتا�ضات والتعميمات وال�ضور التي يحملها اأفراد 

املنظمة، وتوؤثر اإيجابا اأو �ضلباً يف ت�ضوراتهم الفكرية، وهذه النماذج هي التي ت�ضكل حتيزاتهم 

)عبابنة والطويل، 2009(. اإن معرفة النماذج العقلية ي�ضاعد يف حتديد وتو�ضيح االأحداث 

اجلارية يف املدر�ضة، رغم اأن معظم النماذج العقلية يف املدار�س ال ميكن مناق�ضتها لكونها غري 

معلنة وخافية عن النظر، اإال اأن من اأهم االأمور يف املدر�ضة املتعلمة هي اختبار هذه النماذج 

وك�ضفها، وتطوير املقدرة على اأن يتحدث كل من العاملني باأمان. 

وتعرف »الروؤية امل�ضرتكة« بال�ضورة اجلماعية ملا �ضتكون عليه املنظمة يف امل�ضتقبل، وتبداأ 

مبا يقتنع به الفرد اأنه حقيقة، ثم يتم دمج الروؤى الفردية يف اجتاه واحد يعرب عن الروؤية امل�ضرتكة 

الوا�ضحة  الروؤية  واإن وجود  املتعلمة،  املدر�ضة  قلب  ميثل  امل�ضرتكة  الروؤية  بناء  اإن  للمدر�ضة. 

امل�ضرتكة يلهم ويوحد العاملني للعمل اجلماعي. واإذا مت بناء الروؤية ب�ضكل �ضحيح فاإن االأفراد 

�ضيكافحون من اأجل تعلم ما يلزم لتحقيقها )الطويل وعبابنة، 2009(. وعندما متتلك منظمة 

روؤية م�ضرتكة، وم�ضتوى عاليًا من التمكن ال�ضخ�ضي، تتولد القوة التي ت�ضوق التغيري، التي 
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اأطلق عليها �ضينجي )Senge, 1990) »التوتر االإبتكاري« الذي يعرب عن الفرق بني الروؤية 150

امل�ضتقبلية والواقع احلايل، الذي يوؤدي مع توفر التزام حقيقي عند االأفراد اإىل حتقيق املنظمة 

املتميزة الأهدافها.

اأما »التعلم الفريقي« فهو عملية تنظيم وتطوير مقدرات جمموعة االأفراد الذين يعملون معاً 

لتحقيق النتائج التي يرغبون فيها، وتعني �ضعي جمموعة االأفراد العاملني للتعلم فيما بينهم، اأو 

اقتنا�س املعرفة من البيئة اخلارجية وتوزيعها على اجلميع )عبابنة، 2007(. »التعلم الفريقي« 

التي  املنا�ضبة  البيئات  املدار�س  مديري  توفري  عرب  وتر�ضيخها  تعلمها  ميكن  جماعية  مهارة 

ي�ضتطيع فيها االأفراد تو�ضيح وجهات نظرهم قبل اتخاذ القرارات، وتوفري و�ضائل االت�ضال 

باجتاهني لتقييم وتاأمل املمار�ضات الرتبوية ونقل اخلربات بني العاملني، مما ي�ضاعد على اإيجاد 

 ،(Pang, 2003( الظروف املنا�ضبة للعمل التعاوين مع االآخرين، والتعلم منهم، والتعلم معهم

وهذا من �ضاأنه اأن يعزز مفاهيم التعلم الفريقي، ومن ثم حت�ضني االأداء املدر�ضي.

ال�ضبكية  العالقات  فهم  على  املدر�ضة  العاملني يف  مقدرة  هو  النظمي«  »التفكري  واأخرياً 

 Senge,( املعقدة من خالل جمموعة العوامل املدر�ضية وتفاعالتها الدينامية. ويوؤكد �ضينجي

2000 ;1990) على اأهمية التفكري النظمي حيث عده اأهم االأبعاد، اإذ اإنه ي�ضاعد على جتنب 
و�ضع احللول املوؤقتة املنف�ضلة للم�ضكالت يف املنظمة، وي�ضمح بحدوث فهم اأف�ضل ل�ضبكة 

للم�ضكالت،  ناجعة  حلول  اإيجاد  اإىل  يوؤدي  مما  واأفرادها،  املنظمة  وحدات  بني  العالقات 

وي�ضمن �ضمولية اإحداث التغيري الالزم واالنطالق االأ�ضلم نحو امل�ضتقبل. اإن التفكري النظمي 

ويحتاج  املعقدة،  الدينامية  الرتبوية  النظم  والتفاعالت يف  التداخالت  فهم  على  القادر  هو 

مبكوناتها  معقدة  منظمة  بو�ضفها  مدر�ضة  كل  روؤية  ي�ضتطيعون  قادة  اإىل  النظمي  التفكري 

 Thornton,( املنف�ضلة، ويجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات املرتبطة بتح�ضني حت�ضيل الطلبة

.(Pelter & Perreault, 2004
اإن ممار�ضات القيادة التحويلية قادرة على اإحداث التطوير املدر�ضي، وزيادة حت�ضيل الطلبة 

من خالل تعزيزها للتعلم املنظمي، حيث تعمل على زيادة الفاعلية اجلماعية للمعلمني وتو�ضح 

على  وتعمل   ،(Mulford, Silins & Leithwood,  2005( امل�ضرتكة  والروؤية  االأهداف 

اأعراف  وبناء  التاأملي،  التفكري  للمدر�ضة، وت�ضجيع  العامة  االأهداف  املجموعة  قبول  ت�رشيع 

واعتقادات جماعية )Cibulka et al., 2000)، وحتى يتم ذلك فاإن العمل اجلديد للقائد يف 

.(Senge, 1996( املنظمات املتعلمة، مرتبط بتاأديته ثالثة اأدوار هي اأنه: خمطط ومعلم ورائد

اإن اأ�ضلوب املنظمة املتعلمة تاأثر باأدبيات املجتمع املتعلم، واقت�ضاد املعرفة، والتعلم املنظمي، 

والتطوير املهني، واإن نقطة االنطالق يف كل تلك االأفكار اأن هناك »تغرياً« م�ضتمراً تتطلب 

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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نظرة  املتعلمة«  »املدر�ضة  فمفهوم   .)2003 وعي�ضان،  )عطاري  م�ضتمراً  تعلماً  مواجهته 

تغريها،  و�رشعة  املعا�رشة،  املعرفة  خ�ضائ�س  مع  التوافق  حتقق  الرتبوية  االإدارة  يف  م�ضتقبلية 

و�ضهولة التعامل معها وتبادلها واإدارتها.

لقد حاول العديد من الباحثني، مثل )Watkins & Marsick, 1993; 1996; 1999) و 

)Goh, 1998) و)Silins et al., 2002) و�ضع �ضوابط اأو اأبعاد اأو معايري للمنظمة املتعلمة، 
اأبعاد �ضينجي  اأن معظم الدرا�ضات التي ناق�ضت املدار�س كمنظمات متعلمة ا�ضتخدمت  اإال 

ل�ضموليتها وريادتها، وهذا ما دعا الباحث ال�ضتخدامها يف ا�ضتك�ضاف معامل املنظمة املتعلمة 

يف املدار�س العامة يف ليبيا.

الأبعاد  املدار�س  يف  العاملني  تطبيق  مقدار  تبحث  التي  امليدانية  الدرا�ضات  ظهرت  لقد 

العاملية  الدرا�ضات  تنوعت  وقد  املا�ضي،  القرن  من  الت�ضعينات  نهاية  منذ  املتعلمة  املدر�ضة 

لت�ضمل -باالإ�ضافة اإىل اأبعاد املدر�ضة املتعلمة- قيادة املنظمات املتعلمة، وعالقة التعلم املنظمي 

بتح�ضيل الطلبة، واملناخ املنظمي ال�ضائد يف املدار�س املتعلمة، وغريها من املتغريات. اإال اأّن 

الدرا�ضات العربية ما زالت قليلة بل نادرة. وفيما يلي عر�س لنتائج بع�س هذه الدرا�ضات، 

وخ�ضو�ضاً التي هدفت اإىل حتديد درجة تطبيق اأبعاد املدر�ضة املتعلمة، وترتيب تلك االأبعاد 

ح�ضب ممار�ضتها، وتاأثرها ببع�س املتغريات امل�ضتقلة:

 اأ�ضارت نتائج درا�ضة جرين )Greene, 2000) التي اأجريت يف اإحدى املناطق التعليمية 

يف والية كاليفورنيا االأمريكية، اإىل اأن االأبعاد االأكرث توفرا هي: التمكن ال�ضخ�ضي والنماذج 

حني  يف  التعلم.  فرق  وتكوين  النظمي،  والتفكري  امل�ضرتكة،  الروؤية  توفرا:  واالأقل  العقلية، 

اإىل  االأمريكية،  اأجنلو�س  اأجريت يف مدينة لو�س  التي   (Kelly, 2001( اأ�ضارت درا�ضة كيلي 

ال�ضخ�ضي،  التمكن  من:  كل  يف  املنظمي  التعلم  من  مقبولة  معدالت  حققت  املدار�س  اأن 

والنماذج العقلية، والتعلم الفريقي، ومل حتقق باقي االأبعاد معدالت مقبولة.

 ،(Thompson, Gregg, Niska, 2004( يف حني كان من نتائج درا�ضة ثومب�ضون وزميليه

التي اأجريت يف والية كاليفورنيا االأمريكية، اأن تطبيق املدار�س لالأبعاد اخلم�ضة كان بدرجة 

كبرية، وكانت درجة ممار�ضة هذه االأبعاد بالرتتيب التنازيل االآتي: الروؤية امل�ضرتكة، والتمكن 

النظمي. ويف هونغ كونغ  التفكري  واأخرياً  الفريقي،  والتعلم  العقلية،  والنماذج  ال�ضخ�ضي، 

اأ�ضارت نتائج درا�ضة بانغ )Pang, 2005) اإىل اأن املدار�س امل�ضاركة اأظهرت تفاوتاً يف درجة 

ممار�ضتها لالأبعاد اخلم�ضة للمنظمة املتعلمة، وكان بعد التمكن ال�ضخ�ضي هو االأكرث ممار�ضة يف 

 (Jones-Mann, 2007( هذه املدار�س، والنماذج العقلية هو االأقل. وكان من نتائج درا�ضة

ثم  ممار�ضة،  االأكرث  هو  العقلية  النماذج  بعد  اأن  االأمريكية،  كنتيكت  والية  اأجريت يف  التي 
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التمكن ال�ضخ�ضي، واأقلها التفكري النظمي، وكانت تقديرات مديري املدار�س االأقل خربة 152

يف االإدارة اأعلى من تقديرات زمالئهم االأكرث خربة.

ممار�ضة  اأن  نتائجها:  اأهم  من  كان  االأردن،  يف  درا�ضة   )2007( عبابنة  اأجرى  واأخرياً   

االأبعاد،  جلميع  متو�ضطة  بدرجة  كان  املتعلمة  املدر�ضة  الأبعاد  االأردنية  املدار�س  يف  العاملني 

ولالأداة ككل. وترتتب االأبعاد تنازلياً ح�ضب ممار�ضتها على النحو االآتي: التمكن ال�ضخ�ضي، 

فروق  ووجود  الفريقي.  والتعلم  امل�ضرتكة،  والروؤية  العقلية،  والنماذج  النظمي،  والتفكري 

الوظيفي ل�ضالح  املركز  املتعلمة تعزى ملتغريات:  املدر�ضة  اأبعاد  اإح�ضائيا لدرجة ممار�ضة  دالة 

االإداريني، وم�ضتوى املدر�ضة ل�ضالح املدار�س االأ�ضا�ضية، والنوع االجتماعي ل�ضالح االإناث. 

ومل تكن الفروق دالة ملتغريي املوؤهل واخلربة.

الباحث من هذه الدرا�ضات يف كتابة االأدب النظري، واختيار منهجية البحث،  ا�ضتفاد 

ومتغريات الدرا�ضة، ومناق�ضة النتائج. وجاءت هذه الدرا�ضة امليدانية لت�ضتك�ضف درجة حتقيق 

اإجراء املزيد  الباحثني على  التعلم، ولت�ضجيع  ليبيا الأبعاد املدر�ضة الدائمة  املدار�س العامة يف 

من الدرا�ضات حول التعلم املنظمي، واملنظمات املتعلمة، ومقارنة ذلك بالدرا�ضات العاملية 

يف هذا املجال. 

م�سكلة �لدر��سة 

هائلة،  وخارجية  داخلية  حتديات  تواجه  العربية  والرتبوية  االأكادميية   اإن املوؤ�ض�ضات 

حتديات تتمثل يف ال�ضغوط التي ميار�ضها املتعاملون الرئي�ضون معها، واأهمهم الطلبة، واأولياء 

االأمور، وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين املختلفة، وكذلك �ضغوط القوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

منظمات  ت�ضبح  اأن  املوؤ�ض�ضات  تلك  على  يفر�س  مما  الهائلة،  والتكنولوجية  واالقت�ضادية 

متعلمة؛ تتبنى فل�ضفة التعلم امل�ضتمر اأو التعلم مدى احلياة )درة، 2004(.

تبلغ م�ضاحة ليبيا حواىل )1.8( مليون كم مربع، ويبلغ عدد �ضكانها )5.6( مليون ن�ضمة، 

وتبلغ ن�ضبة االأمية )8%(، وعدد الطلبة يف مرحلة التعليم العام )1.2( مليون طالب، يتوزعون 

التعليمي  النظام  ويتكون  معلم،  األف   )163( تعليمهم  على  يقوم  مدر�ضة،   )4502( على 

املدار�س دوام  )ثانوي(، ويغلب على  )ابتدائي واإعدادي( ومتو�ضطة  اأ�ضا�ضية  من مرحلتني: 

اأ�ضا�ضية دنيا،  اأ�ضا�ضية عليا، وم�ضائية  اأو  الفرتتني مبدير واحد وباال�ضم نف�ضه: �ضباحية ثانوية 

واأغلب املدار�س م�ضرتكة من اجلن�ضني من حيث الطلبة والهيئتني التدري�ضية واالإدارية، ويوفر 

فر�س التعليم املت�ضاوية للجن�ضني، ويطمح النظام الرتبوي اإىل تطوير نوعية التعليم مبا ينا�ضب 

التغريات العاملية مثل جمتمع املعرفة واقت�ضادها، وتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت )اللجنة 

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ال�ضعبية العامة للتعليم، 2008(. 

ومع توافر هذه املوؤ�رشات الكمية العالية، يكاد يجمع االآباء واملربون على اأن املخرجات 

النوعية للنظام التعليمي الليبي ما زالت دون الطموح، ومل يلحظ املجتمع حدوث التطوير 

والتح�ضني املاأمولني ملمار�ضات وخمرجات هذا النظام، فما زال تقليدياً يف اأغلب ممار�ضاته. 

واعرتف تقرير تطور التعليم يف اجلماهريية )اللجنة ال�ضعبية العامة للتعليم، 2008( بوجود 

الليبي يف احلا�رش  املجتمع  التعليم، وواقع وطموحات  املدر�ضة يف  اأ�ضاليب  هوة وا�ضعة بني 

الرتبية  ق�ضم  لطلبة  العملي  الرتبية  برنامج  على  اإ�رشافه  اأثناء  يف  الباحث  والحظ  وامل�ضتقبل. 

اأن العمل الرتبوي يف املدار�س االأ�ضا�ضية واملتو�ضطة يف اجلماهريية يعتمد على العمل املنفرد 

لكل معلم على حدة، ووجود فروق كبرية يف التمكن املهني بني معلمي املدر�ضة الواحدة، 

والت�رشع يف تف�ضري الظواهر الرتبوية، واالعتماد على احلد�س واالإ�ضاعة، ويتعامل االإداريون 

يف املدار�س مع امل�ضكالت الرتبوية بنظرة منف�ضلة عن �ضياقها الرتبوي واالجتماعي. 

�أ�سئلة �لدر��سة

1. ما تقديرات مديري املدار�س العامة يف ليبيا ملدار�ضهم كمنظمات متعلمة؟

متعلمة،  كمنظمات  ملدار�ضهم  ليبيا  يف  العامة  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  هل   .1

ح�ضب متغري م�ضتوى املدر�ضة؟

متعلمة،  كمنظمات  ملدار�ضهم  ليبيا  يف  العامة  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  هل   .2

ح�ضب متغري املوؤهل العلمي؟

متعلمة،  كمنظمات  ملدار�ضهم  ليبيا  يف  العامة  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  هل   .3

ح�ضب متغري اخلربة؟

�أهمية �لدر��سة 

الرتبوية،  للم�ضكالت  �ضاملة  حلول  اإيجاد  اإىل  يوؤدي  املتعلمة  املدر�ضة  اأبعاد  ممار�ضة  اإن 

وي�ضمن الو�ضول اإىل االأ�ضباب احلقيقية للم�ضكالت وتفاعالتها يف الزمان واملكان، وي�ضهل 

عملية التطوير والتحديث التي ي�ضعى اإليها النظام الرتبوي الليبي، وبالتحديد فاإن اأهمية هذه 

الدرا�ضة تاأتي من اأنها:

1- تقدم اإطارا نظريا جديدا ملفهوم املنظمة املتعلمة يف نظام التعليم يف اجلماهريية الليبية.

جهودهم  يف  املختلفة  االإدارية  امل�ضتويات  يف  واالإداريني  املدار�س  مديري  ت�ضاعد  قد   -2

لتح�ضني اأدائهم املهني، ومقدرتهم على معاجلة امل�ضكالت الرتبوية، وح�ضن اإدماج م�ضاريع 
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التطوير الرتبوي يف ال�ضياق املدر�ضي.154

3- تفتح املجال اأمام الباحثني لدرا�ضة املنظمات املتعلمة والتعلم املنظمي وعالقتها باملتغريات 

الرتبوية يف اجلماهريية.

م�سطلحات �لدر��سة

املتعلمة  للمنظمة  اخلم�ضة  املجاالت  ممار�ضة  فيها  يتم  التي  املدر�ضة  وهي  �ملتعلمة:  �ملدر�سة 

بدرجة كبرية، ح�ضب ا�ضتجابة اأفراد عينة الدرا�ضة اإىل االأداة امل�ضتخدمة يف هذا البحث.

االأ�ضا�ضية  التعليم  مرحلتي  يف  احلكومية  املدار�س  جمموعة  هي  ليبيا:  يف  �لعامة  �ملد�ر�ص 

واملتو�ضطة يف ليبيا.  

حدود �لدر��سة 

1- احلدود املكانية: مت تطبيق هذه الدرا�ضة يف املدار�س العامة يف مدينة م�رشاتة.

-2008 الدرا�ضي  العام  الثاين من  الف�ضل  الدرا�ضة يف  الزمانية: مت تطبيق هذه  احلدود   -2

.2009

اأفراد عينة من مديري املدار�س يف  الدرا�ضة على  الب�رشية والبحثية: تقت�رش هذه  احلدود   -3

مدينة م�رشاتة با�ضتخدام االأداة املطبقة يف هذا البحث.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي ملالءمته ملو�ضوع الدرا�ضة، وكانت اال�ضتبانة هي االأداة 

امل�ضتخدمة جلمع البيانات الالزمة. 

جمتمع �لدر��سة وعينتها

ليبيا، يف حني  الدرا�ضة من جميع مديري املدار�س االأ�ضا�ضية واملتو�ضطة يف  تكون جمتمع 

تكونت عينة الدرا�ضة من جميع مديري املدار�س االأ�ضا�ضية واملتو�ضطة يف مدينة م�رشاتة، البالغ 

عددهم )50( مديراً، وبلغ عدد اال�ضتبانات امل�ضرتجعة واملنا�ضبة للتفريغ )36( ا�ضتبانة، اأي 

بن�ضبة اإرجاع حواىل ) 72%(. واجلدول رقم )1( يبني توزيع عينة الدرا�ضة ح�ضب املتغريات 

امل�ضتقلة.

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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�جلدول رقم )1(

توزيع عينة �لدر��سة ح�سب م�ستوى �ملدر�سة و�ملوؤهل و�خلربة

املجم�عالعددالفئاتاملتغري

م�ستوى املدر�سة

20اأ�صا�صي

36

16ثانوي

املوؤهل العلمي

7دبلوم

36

29بكالوريو�س)لي�سان�س(

اخلربة يف الوظيفة احلالية

18من1-اأقل من6 �سنوات

36 9من 6- 10�سنوات

9اأكرث من 10 �سنوات

�أد�ة �لدر��سة

عام  عبابنة  طورها  التي  متعلمة«  كمنظمة  االأردنية  »املدر�ضة  ا�ضتبانة  الباحث  ا�ضتخدم 

النتاجات  مثل:  الكلمات  بع�س  ا�ضتبدال  مت  اإذ  الليبية،  البيئة  مع  مواءمتها  بعد   ،)2007(

باأهداف، واخلطة التطويرية باخلطة ال�ضنوية، وكانت االأداة االأ�ضلية قد تكونت من )59( 

كمنظمات  ملدار�ضهم  املديرين  تقدير  لدرجة  لالأبدال  متدرج  وزن  منها  لكل  اأعطي  فقرة، 

الرتتيب: )5،  قليلة جداً(، ومتثل رقمياً على  قليلة،  متعلمة: )كبرية جداً، كبرية، متو�ضطة، 

4، 3، 2، 1(. موزعة على خم�ضة جماالت، ميثل كل منها اأحد اأبعاد املنظمة املتعلمة. ومت 

الدرا�ضي  العام  من  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  البيانات  على  واحل�ضول  اال�ضتبانات،  توزيع 

 .2009/2008

ت�سميم �لدر��سة ومتغري�تها 

لقد ا�ضتمل ت�ضميم الدرا�ضة على املتغريات االآتية:

 اأوالً: املتغريات امل�ضتقلة، وت�ضمل 1( م�ضتوى املدر�ضة: وله فئتان هما: اأ�ضا�ضية، ومتو�ضطة. 

يف  اخلدمة  مدة   )3 )بكالوريو�س(.  ولي�ضان�س  دبلوم،  هما:  فئتان  وله  العلمي:  املوؤهل   )2

الوظيفة احلالية: ولها ثالث فئات هي: من �ضنة واحدة اإىل )5( �ضنوات، ومن )6( �ضنوات 

اإىل )10( �ضنوات، واأكرث من )10( �ضنوات.

 ثانياً: املتغري التابع: هو تقدير درجة ممار�ضة العاملني يف املدار�س العامة يف مدينة م�رشاتة الأبعاد 

املنظمة املتعلمة، كما عرب عنه اأفراد عينة الدرا�ضة من مديري املدار�س يف اأثناء ا�ضتجابتهم الأداة 

الدرا�ضة.
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�لأ�ساليب �لإح�سائية156

للعلوم  االإح�ضائية  الرزم  برنامج  الباحث  ا�ضتخدم  اإح�ضائيا،  البيانات  معاجلة  الأجل 

احل�ضابية،  املتو�ضطات  االآتية:  االإح�ضائية  االأ�ضاليب  ذلك  وي�ضمل   ،(SPSS( االجتماعية 

واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( )t-test)، وحتليل التباين االأحادي، ومعادلة توكي.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها

لقد مت اإجراء التحليالت االإح�ضائية الو�ضفية واال�ضتداللية، امل�ضار اإليها اأعاله، واأ�ضفرت 

هذه التحليالت عن جمموعة من النتائج، التي ن�ضنفها ونعر�ضها ح�ضب اأ�ضئلة الدرا�ضة، كما 

ياأتي: 

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

العامة يف مدينة م�رشاتة ملدار�ضهم  املدار�س  ال�ضوؤال على: ما تقديرات مديري  ن�س هذا 

كمنظمات متعلمة؟

ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية جلميع 

فقرات اال�ضتبانة وملجاالتها. واجلدول رقم )2( يو�ضح ترتيب جماالت الدرا�ضة تنازلياً وفقاً 

ملتو�ضطاتها احل�ضابية.

�جلدول رقم )2(

�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ودرجة �ملمار�سة ملجالت �لدر��سة 

ولالأد�ة ككل مرتبة تنازليًا

درجة املمار�سةاالنحراف املعيارياملت��سط احل�سابياملجالرقمالرتبة

متو�سطة3.040.95الروؤية امل�سرتكة13

متو�سطة2.960.87التفكري النظمي25

متو�سطة2.650.77النماذج العقلية32

متو�سطة2.640.82الرباعة ال�سخ�سية41

قليلة2.540.87التعلم الفريقي54

متو�سطة2.760.86االأداة ككل

يالحظ من اجلدول رقم )2( ما ياأتي:

الروؤية  االآتي:  النحو  على  احل�ضابية  اأو�ضاطها  ح�ضب  تنازلياً  اخلم�ضة  املجاالت  ترتتب   •
التعلم  واأخرياً  ال�ضخ�ضي،  التمكن  ثم  العقلية،  النماذج  ثم  النظمي،  التفكري  ثم  امل�ضرتكة، 

الفريقي. وهذا الرتتيب يعني اأن هناك اتفاقا بدرجة متو�ضطة بني اآراء مديري املدار�س حول 

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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املمار�ضة التي تعك�س وجود روؤية م�ضرتكة للعاملني يف املدار�س نحو امل�ضتقبل، مما �ضي�ضهل 

اأي عملية تطوير وتغيري منتظرة، وتوافر وعي منظمي اإىل حد ما ي�ضهل النظر اإىل اجلوانب 

الأنه  ال�ضهل،  باالأمر  لي�س  العاملني  بني  م�ضرتكة  روؤية  بناء  اإن  الرتبوي.  العمل  من  املختلفة 

يتطلب تغيري قناعات وبناء اجتاهات جديدة، مما ي�ضتلزم بذل جهود م�ضتمرة للتاأكد من بناء 

الروؤية املن�ضودة. اإن وجود روؤية م�ضرتكة للعاملني يف املدر�ضة يقلل من تاأثري الروؤى االأخرى 

التي قد تعوق العمل املدر�ضي، وتبدد بع�س جهوده )Greene, 2001). يف حني يعني ممار�ضة 

التعلم الفريقي بدرجة قليلة �ضيطرة ال�ضلوك الفردي يف العمل الرتبوي، وعدم وجود تفاعل 

مهني بني العاملني، مّما يحد من تبادل اخلربات واملهارات بني العاملني خ�ضو�ضا املعلمني، مما 

اأوجد انف�ضاال يف اأعمالهم وتباينا يف اأدائهم املهني الذي جاء منخف�ضا هو االآخر بح�ضول 

اأكد  قد   (Deming( املمار�ضة. وكان دمينغ  متاأخرة من  ال�ضخ�ضي على مرتبة  التمكن  جمال 

ودعمها  ومالحظتها  عليها  االأفراد  وتربية  تعلمها  يجب  مهارة  الفريقي  التعلم  اأن  على 

)Greene, 2001). وميكن تعزيز التمكن ال�ضخ�ضي بتوفري برامج الدعم املهني للمعلمني، 
من  العاملني  من   )%20( وجود  علمنا  اإذا  اأعلى،  ومهني  اأكادميي  مل�ضتوى  التاأهيل  وفر�س 

اأثناء اخلدمة. ويتفق هذا  ينتظم بربنامج تطوير مهني يف  العاملني مل  الدبلوم، ومعظم  حملة 

املرتبة  يف  الفريقي  التعلم  جمال  وجود  يف   )2007( عبابنة  درا�ضة  مع  للمجاالت  الرتتيب 

االأخرية، وتختلف عنها يف تاأخر جمال التمكن ال�ضخ�ضي اإىل املرتبة قبل االأخرية، وتتعار�س 

مع نتائج درا�ضات: )Jones-Mann, 2007)، و درا�ضة كيلي )Kelly, 2001)، و درا�ضة بانغ 

التفكري  االأوىل، وجمال  املراتب  ال�ضخ�ضي يف  التمكن  فيها جمال  التي جاء   (Pang, 2005(
النظمي يف مراتب متاأخرة.

التعلم  متو�ضطة، وبعد  بدرجة  االأوىل  االأربعة  االأبعاد  الليبية  املدار�س  العاملون يف  ميار�س   •
امل�ضرتكة،  الروؤية  ملجال   )3.04( بني  تراوحت  ح�ضابية  باأو�ضاط  قليلة  بدرجة  الفريقي 

و)2.54( ملجال التعلم الفريقي، يف حني كانت درجة املمار�ضة لال�ضتبانة ككل متو�ضطة. 

وتعني هذه التقديرات املنخف�ضة للمدر�ضة الليبية كمنظمة متعلمة من وجهة نظر مديريها عدم 

ر�ضا القادة الرتبويني ملختلف املمار�ضات التي حتدث يف املدار�س، وجلوانب العملية الرتبوية 

يف املدار�س الليبية، مما يدعو القائمني على ر�ضم ال�ضيا�ضات الرتبوية اإىل اإعداد وتنفيذ اخلطط 

القادة  اإليه  الواقع، وما ي�ضبو  التوافق بني  الواقع احلايل، وحتقيق  لتغيري  الالزمة  اال�ضرتاتيجية 

 )2007( عبابنة  درا�ضة  نتائج  قليال عن  اأقل  النتيجة  الرتبويون واملجتمع. وقد جاءت هذه 

اأعلى، وخا�ضة ملجال  مبتو�ضطات ح�ضابية  متو�ضطًا ولكن  فيها  املمار�ضة  م�ضتوى  كان  التي 

 (Thompson et al., 2004( التعلم الفريقي، ومتعار�ضة مع نتائج درا�ضة ثومب�ضون وزميليه
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158 (Kelly, التي كانت درجة املمار�ضة فيها كبرية جلميع املجاالت، وتتعار�س مع درا�ضة كيلي

)2001 يف بع�س املجاالت ومتوافقة معها يف جماالت اأخرى.
وعند ا�ضتعرا�س املتو�ضطات احل�ضابية جلميع فقرات اال�ضتبانة يالحظ اأن فقرة واحدة وهي 

رقم )22( “تعد النجاحات يف املدر�ضة جناحات جلميع العاملني” ح�ضلت على درجة ممار�ضة 

كبرية مبتو�ضط ح�ضابي)3.47 (، وح�ضلت )22( فقرة على درجة ممار�ضة قليلة، مبتو�ضطات 

اأقل من )2.6(، وباقي الفقرات متار�س بدرجة متو�ضطة. وهذا يعني اأنه على الرغم من وجود 

على  اأجمعوا  اأنهم  اإال  العاملني،  النجاح هو جلميع  اعتبار  على  املدار�س  مديري  بني  اتفاق 

وجود ممار�ضات تربوية كثرية )22 ممار�ضة( تتم يف مدار�ضهم بدرجة قليلة.

االأخرية من  املرتبة  يف  ال�ضفية”  الزيارات  املعلمون  “يتبادل  الفقرة رقم )4(  فقد جاءت 

التدري�ضية بني  للخربات  قليل  تبادل  الليبية، ويعني ذلك وجود  املدر�ضة  املمار�ضة يف  حيث 

املعلمني، ومن ثمَّ عدم نقل اخلربات بينهم، واحتفاظ كل منهم بخرباته املهنية وال�ضخ�ضية 

التعلم   (Ortenblad, 2002( اورتنبالد دعاه  الذي  التعلم  وهذا  الزمالء،  باقي  عن  منعزلة 

ليثوود  اعترب  املتعلمة حيث  املدر�ضة  فل�ضفة  تعار�س جوهر  املمار�ضة  العمل. وهذه  اأثناء  يف 

التعلم اجلماعي  املدار�س هو  املنظمي يف  التعلم   (Leithwood & Louis, 1998( ولوي�س 

الن�ضاطات  اأنه جمموعة   (Endlik,  2001( اإندلك  املدر�ضة، وح�ضب راأي  الذي يحدث يف 

اإحداث  اإىل  الزمن  مع  توؤدي  التي  املعرفة  ونقل  واإيجاد  القتنا�س  املدر�ضة  يف  حتدث  التي 

 (Imants, 2003( تغريات �ضلوكية واإنتاجية، وتزيد املعرفة والفهم يف املدر�ضة، بل دعا اإميانتز

اإذ يعمل الت�ضارك على توليد  اإىل االنتقال يف العالقة بني املعلمني من التعاون اإىل الت�ضارك، 

التمكني املتبادل. 

واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  العاملون  »ي�ضتخدم   )42( رقم  الفقرة  وجاءت 

بفاعلية«، يف املرتبة قبل االأخرية، وقد يعود ذلك اإىل عدم توافر هذه التكنولوجيا ب�ضكل كاف 

يف املدار�س الليبية، ثم لعدم اإدماجها يف جميع املناهج املدر�ضية حيث ما زالت تقت�رش على 

مناهج العلوم والريا�ضيات لل�ضفوف الثالثة االأوىل )ما يعرف باملناهج ال�ضنغافورية(، وعدم 

املهارات لدى  توافر هذه  اأن  املنا�ضب ال�ضتخدامها. والواقع  التدريب  املعلمني  تلقي جميع 

املعلمني، وتوافر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضال ال يعني بال�رشورة ا�ضتخدام 

هذه التكنولوجيا يف التدري�س، فيواجه املعلمون العديد من العوائق لتحقيق االندماج املن�ضود، 

ومنها ح�ضب ماراك )Marrack, 2006): عدم توافر الوقت الكايف لتح�ضري املادة العلمية 

للح�ضة، وعدم قدرة املدر�ضة على توفري الدخول اإىل النظام االإلكرتوين يف جميع االأوقات 

وجلميع املعلمني، وعدم االقتناع الكايف لدى بع�س املعلمني بجدوى هذه التكنولوجيا، بل 

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

وجود اجتاهات �ضلبية لدى بع�ضهم نحوها، وعدم توافر الدعم الكايف من االإدارة املدر�ضية 

والزمالء وفرق الدعم الفني. 

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

مدينة م�رشاتة  العامة يف  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  ال�ضوؤال على: هل  هذا  ن�س 

ملدار�ضهم كمنظمات متعلمة ح�ضب متغري م�ضتوى املدر�ضة؟

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، مت ا�ضتخدام اختبار )ت( )t-test( للعينات امل�ضتقلة، لتقديرات 

 )3( رقم  واجلدول  ليبيا.  يف  املتعلمة  املدر�ضة  الأبعاد  واملتو�ضطة  االأ�ضا�ضية  املدار�س  مديري 

يو�ضح هذه النتائج.

�جلدول رقم )3(

نتائج �ختبار )ت( لتقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لأ�سا�سية و�ملتو�سطة

لدرجة ممار�سة مد�ر�سهم ملجالت �ملنظمة �ملتعلمة

الداللةد. حقيمة تاالنحراف املعياريجمم�ع املت��سطاتنامل�ست�ىاملجال

الرباعة ال�سخ�سية

2020.30003.4198اأ�صا�صي

غري دال1.65834

1622.43754.3200متو�صط

النماذج العقلية

2036.00003.6992اأ�صا�صي

غري دال1.57934

1638.56255.9774متو�صط

الروؤية امل�سرتكة

2029.10003.9590اأ�صا�صي

غري دال2.01634

1632.06254.8644متو�صط

التعلم الفريقي

2029.60003.8169اأ�صا�صي

غري دال1.53434

1631.62504.0804متو�صط

التفكري النظمي

2034.45004.0062اأ�صا�صي

غري دال1.82434

1637.50006.0000متو�صط

االأداة ككل

20149.450013.0846اأ�صا�صي

2.20534
دال عند 

0.05 16162.187521.3455متو�صط

الداللة  م�ضتوى  على  اإح�ضائيا  دالة  فروق  توجد  ال  اأنه   )3( رقم  جدول  من  يالحظ 

اخلم�ضة  املجاالت  من  لكل  بالن�ضبة  املدير،  يديرها  التي  املدر�ضة  مل�ضتوى  تبعا   )0.05=α(

على حدة، يف حني كانت الفروق دالة على م�ضتوى الداللة )α=0.05( لالأداة ككل ل�ضالح 

مديري مدار�س مرحلة التعليم املتو�ضط. وهذا يعني اأن املمار�ضات الرتبوية املرتبطة باملدر�ضة 

كمنظمة متعلمة تختلف بني املدار�س االأ�ضا�ضية واملتو�ضطة ل�ضالح املدار�س املتو�ضطة، ورمبا 

احل�ضول  ي�ضرتط  اإذ  املتو�ضطة،  املدار�س  للمديرين يف  العلمي  املوؤهل  ارتفاع  اإىل  ذلك  يعود 

على درجة اللي�ضان�س )البكالوريو�س( للتعيني يف االإدارة والتدري�س لهذه املرحلة، يف حني 
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رفع 160 �ضاهم يف  املوؤهل  وهذا   ،2007 عام  االأ�ضا�ضية حتى  املرحلة  ذلك يف  ي�ضرتط  يكن  مل 

درا�ضة  تختلف عن  النتيجة  فيها. وهذه  املرغوب  املدر�ضية  للممار�ضات  التوقعات  م�ضتوى 

عبابنة )2007( التي كانت فيها الفروق دالة اإح�ضائيا ل�ضالح املدار�س االأ�ضا�ضية.

ثالثًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

مدينة م�رشاتة  العامة يف  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  ال�ضوؤال على: هل  هذا  ن�س 

ملدار�ضهم كمنظمات متعلمة ح�ضب متغري املوؤهل العلمي؟

حملة  املدار�س  مديري  لتقديرات  )ت(،  اختبار  ا�ضتخدام  مت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

يو�ضح   )4( رقم  واجلدول  متعلمة.  كمنظمات  ملدار�ضهم  والبكالوريو�س  الدبلوم  املوؤهل 

ذلك.

�جلدول رقم )4(

نتائج �ختبار )ت( لتقدير�ت مديري �ملد�ر�ص حملة موؤهل �لدبلوم �أو �لبكالوريو�ص 

ملد�ر�سهم كمنظمات متعلمة وذلك ملجالت �لدر��سة ولالأد�ة ككل

الداللةد. حقيمة تاالنحراف املعياريجمم�ع املت��سطاتنامل�ؤهلاملجال

 الرباعة

ال�سخ�سية

718.71433.6839دبلوم

1.97534

 غري

دالة 2921.86213.8053بكالوريو�س

النماذج العقلية

737.00002.4495دبلوم

0.08234

 غري

دالة 2937.17245.4055بكالوريو�س

الروؤية امل�سرتكة

731.85714.2594دبلوم

0.92734

 غري

دالة 2930.06904.6440بكالوريو�س

التعلم الفريقي

730.71432.6277دبلوم

0.15534

 غري

دالة 2930.44834.3143بكالوريو�س

التفكري النظمي

736.57141.9881دبلوم

0.43334

 غري

دالة 2935.62075.6658بكالوريو�س

االأداة ككل

7154.857111.1120دبلوم

0.04134

 غري

دالة 29155.172419.6288بكالوريو�س

يالحظ من اجلدول رقم )4( عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيا بني تقديرات حملة الدبلوم 

جلميع  بالن�ضبة  متعلمة،  كمنظمات  ملدار�ضهم  املدار�س  مديري  من  البكالوريو�س  وحملة 

جماالت الدرا�ضة ولالأداة ككل.مما يعني اأن تقديرات مديري املدار�س مت�ضابهة للممار�ضات 

الرتبوية يف مدار�ضهم رغم اختالف موؤهالتهم العلمية، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضة 

عبابنة )2007(.

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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ر�بعًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع 

كمنظمات  ملدار�ضهم  م�رشاتة  مدينة  يف  العامة  املدار�س  مديري  تقديرات  تختلف  هل 

متعلمة ح�ضب متغري اخلربة؟  

بني  الفروق  لك�ضف  االأحادي  التباين  حتليل  ا�ضتخدام  مت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات عينة الدرا�ضة من مديري املدار�س العامة يف م�رشاتة لكل جمال 

االإدارة. واجلدول رقم )5( يو�ضح  الدرا�ضة ولالأداة ككل ح�ضب خربتهم يف  من جماالت 

ذلك.

�جلدول رقم )5(

حتليل �لتباين �لأحادي لك�سف �لفروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية لتقدير�ت مديري 

�ملد�ر�ص لكل جمال من جمالت �لدر��سة ولالأد�ة ككل ح�سب خربتهم يف �لإد�رة

م�ست�ى الداللةفمت��سط املربعاتد.حجمم�ع املربعاتم�سدر التبايناملجاالت

الرباعة 

ال�سخ�سية

84.750242.375بني املجموعات

غري دالة3.053 458.0003313.879داخل املجموعات

542.75035الكلي

النماذج 

العقلية

46.528223.264بني املجموعات

غري دالة0.950 807.7783324.478داخل املجموعات

854.30635الكلي

الروؤية 

امل�سرتكة

114.972257.486بني املجموعات

غري دالة3.081 615.7783318.660داخل املجموعات

730.75035الكلي

التعلم 

الفريقي

44.556222.278بني املجموعات

غري دالة1.418 518.4443315.710داخل املجموعات

563.00035الكلي

التفكري 

النظمي

169.139284.569بني املجموعات

دالة عند 3.6790.05 758.5003322.985داخل املجموعات

927.63935الكلي

االأداة ككل

1405.5002702.750بني املجموعات

غري دالة2.291 10124.05633306.790داخل املجموعات

11529.55635الكلي

الداللة  م�ضتوى  على  اإح�ضائيا  دالة  فروق  وجود  عدم   )5( رقم  اجلدول  من  يت�ضح 

)α=0.05( لالأداة ككل وملجاالت الدرا�ضة، ما عدا جمال التفكري النظمي الذي كان داالً. 

وبا�ضتخدام معادلة توكي للفروق بني املتو�ضطات يف جمال التفكري النظمي مت احل�ضول على 

النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم )6( االآتي:
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�جلدول رقم )6(162

�لفروق بني �ملتو�سطات يف جمال �لتفكري �لنظمي با�ستخد�م معادلة توكى

املجموعات
�سنوات اخلربة من 6 - 10

)م= 32.1111(

�سنوات اخلربة اأكرث من 10

)م= 37.6667(

�سنوات اخلربة من5-1

)م= 36.7222(
4.6110.944

�سنوات اخلربة من 6 - 10

)م= 32.1111(
-* 1.555

.)0.05=α( دالة على م�صتوى*

 )0.05=α( وجود فروق دالة اإح�ضائيا على م�ضتوى الداللة )يالحظ من اجلدول رقم )6

بني متو�ضطات تقديرات املديرين ذوي �ضنوات اخلربة من )6-10(، وذوي اخلربة فوق 10 

�ضنوات ل�ضالح املديرين ذوي اخلربة فوق )10( �ضنوات. وتعني هذه النتيجة ت�ضابه تقديرات 

مديري املدار�س على الرغم من اختالف خرباتهم يف االإدارة لالأداة ككل وملجاالتها االأربعة 

االأوىل، وكان اختالفهم يف جمال التفكري النظمي. وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�ضة عبابنة 

 (Jones-Mann, ما عدا ما يخ�س جمال التفكري النظمي، وتختلف مع نتائج درا�ضة )2007(

)2007 التي كانت الفروق فيها ل�ضالح املديرين ذوي اخلربة االأقل. 

�لتو�سيات

يف �ضوء النتائج ال�ضابقة، ميكن ا�ضتخال�س التو�ضيات االآتية:

1. اأن يتبنى النظام الرتبوي الر�ضمي الليبي خطة تطوير �ضاملة للممار�ضات املدر�ضية، تعتمد 

على حتويل املدار�س اإىل منظمات متعلمة، وذلك بن�رش ثقافة التعلم املنظمي، واملنظمة املتعلمة 

بني العاملني يف املدار�س العامة، حتى تكون قادرة على اإحداث التغيري املنتظر من برامج التطوير 

النموذج  ا�ضتخدام  اجلماهريية، وميكنها  تنفيذها يف  الر�ضمية  اجلهات  بداأت  التي  الرتبوي، 

الذي طوره عبابنة والطويل )2009(، اأو اأي منوذج اآخر �ضمن اإجراءات التطوير.

التعلم  اأ�ضلوب  لتنمية  الالزمة  املدر�ضية  الظروف  توفري  على  املدار�س  مديرو  يعمل  اأن   .2

اخلربات  لتبادل  العاملون  فيه  يلتقي  حمدد  موعد  على  االتفاق  مثل  العاملني،  بني  الفريقي 

املدر�ضية،  املمار�ضات  وتاأمل  املعلمني،  بني  ال�ضفية  الزيارات  وتبادل  الرتبوية،  والتجارب 

واآثارها يف حت�ضيل الطلبة.

3. اأن تعمل اللجنة ال�ضعبية العامة للتعليم يف ليبيا على اإكمال م�رشوعها لتاأهيل كافة املعلمني 

ح�ضب تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت، وعقد دورات متخ�ض�ضة للمعلمني مثل الرخ�ضة 

د. �سالح عبابنة تقدير�ت مديري �ملد�ر�ص �لعامة يف ليبيا ملد�ر�سهم
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. ICDL الدولية لقيادة احلا�ضوب

بتوفري  للمعلمني  ال�ضخ�ضي  التمكن  م�ضتوى  رفع  للتعليم على  ال�ضعبية  اللجنة  تعمل  اأن   .4

برامج تاأهيل مهني يف اأثناء اخلدمة بالتعاون مع كليات الرتبية يف اجلامعات املحلية. 

5. اأن تعمل االإدارات التعليمية يف املناطق التعليمية واملدار�س على اإعادة تقييم البنى الداخلية 

لعملية االت�ضال، والتفاعل االجتماعي، وحل امل�ضكالت، والثقافة التنظيمية ال�ضائدة فيها، 

لت�ضهيل ن�رش ثقافة التعلم املنظمي.

لدرا�ضة  اجلماهريية  من  اأخرى  مناطق  ويف  العربية،  الدول  يف  م�ضابهة  درا�ضات  اإجراء   .6

مدى ممار�ضة التعلم املنظمي واملنظمة املتعلمة على م�ضتوى اإدارات التعليم يف املناطق املختلفة 

واملدار�س. ودرا�ضة العالقة بني اأبعاد املدر�ضة املتعلمة، وعوامل مدر�ضية مثل: حت�ضيل الطلبة، 

واأمناط القيادة ال�ضائدة، واملناخ املنظمي، وحجم املدر�ضة. 
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د. �سعود �لكثريي

* تاريخ ت�سلم البحث: 2010/1/26م                                     * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/6/8م

مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 

مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص لفاعلية

(TSES( أد�ئهم �لتعليمي وفق مقيا�ص �لفاعلية�

�مللخ�ص

 �سعت الدرا�سة لقيا�س ت�سورات معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�س لفاعلية اأدائهم 

يف ا�سرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�سف وتن�سيط الطالب؛ وذلك من خالل ا�ستخدام مقيا�س 

ُوّزعت  وثباتها  �سدقها  من  والتاأكد  العربية  للغة  االأداة  ترجمة  وبعد   .(TSES( الفاعلية 

على عينة ع�سوائية بلغت )753( معلماً مبدينة الريا�س. وبا�ستخدام االختبارات الو�سفية 

اأدائهم ب�سكل عام )فوق املتو�سط(؛ لكنها مل  اأن املعلمني يرون فاعلية  واال�ستداللية تبني 

لفاعلية  اأن ت�سورات املعلمني  االأداة. كما تبني  اأٍي من حماور  تتجاوز م�ستوى )جيد( يف 

اأدائهم يف حمور ا�سرتاتيجيات التعليم اأعلى من ت�سوراتهم يف حموري اإدارة ال�سف وتن�سيط 

الطالب. اأما املحور االأقل فاعلية فكان حمور تن�سيط الطالب. اإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأظهرت 

النتائج اأن ل�سنوات اخلربة عالقة موؤثرة يف ت�سورات املعلمني لفاعلية اأدائهم؛ فكلما زادت 

اأف�سل. وانتهت الدرا�سة بتقدمي التو�سيات  اأدائهم  �سنوات اخلربة كانت الت�سورات لفاعلية 

واملقرتحات.

�لكلمات �ملفتاحية: فاعلية املعلمني، ا�سرتاتيجيات التعليم، اإدارة ال�سف، تن�سيط الطالب.

د. �سعود نا�سر �لكثريي

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

كلية الرتبية- جامعة امللك �سعود
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Teachers’ Sense of Efficacy among Secondary
School Teachers in Riyadh

Abstract

The study goal was to measure sense of efficacy of secondary school teach-
ers 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 strate-
gies factor was the highest, and the student engagement factor was the lowest. 
In addition, teachers experience had an effect on teacher efficacy: more expe-
rienced teachers seemed to have higher sense of efficacy. Recommendations 
and suggestions were presented.

Key words: teacher efficacy, instructional strategies, student engagement, classroom 
management. 

Dr. Saud N. Al-Kathiri
College of Education
King Saud University
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د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 

مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص لفاعلية

(TSES( أد�ئهم �لتعليمي وفق مقيا�ص �لفاعلية�

د. �سعود نا�سر �لكثريي

ق�سم املناهج وطرق التدري�س

كلية الرتبية- جامعة امللك �سعود

�ملقدمة

وزيادة  التعلم  عملية  تي�ضري  يف  الفعال  ودوره  املعلم  على  ركائزه  اأهم  يف  التعليم  يقوم 

التح�ضيل لدى املتعلمني؛ مما جعل املوؤ�ض�ضات الرتبوية تعتني باملعلمني كركن اأ�ضا�س يف جناح 

التعليم. فكان االهتمام باإعدادهم وتاأهيلهم قبل اخلدمة وكذلك االهتمام بتطوير اأدائهم يف 

اأثناء اخلدمة �ضعياً لرفع كفاءة التعليم وتطوير خمرجات نوعية. وقد جاءت البحوث لتوؤ�ضل 

اأهمية دور املعلم من خالل مراجعات علمية للبحوث حيث اأ�ضار مارزانو وبيكرجن و بولوك 

)1428( )ترجمة �ضعود بن نا�رش الكثريي( اإىل اأن اأول ما لوحظ تاأثري املعلم يف تعلم الطالب 

اإجرائياً كان يف �ضبعينات القرن املا�ضي. وبعد مراجعة مئات الدرا�ضات التي اأجريت يف تلك 

احلقبة اأّكد برويف و جود )Brophy & Good, 1986)  باأن مقولة اإّن املعلمني اليحدثون 

اأي فارق يف تعلم الطالب هي خرافة مت دح�ضها. وتعميقّا لتلك النتيجة قام رايت وهورن 

األف  اأكرث من )100(  )Wright, Horn & Sanders, 1997) بتحليل درجات  و�ضاندرز 

طالب يف مئات املدار�س ال�ضتك�ضاف تاأثري املعلم يف تعلم الطالب؛ وخل�ضوا اإىل اأن العامل 

االأهم من حيث التاأثري يف تعلم الطالب هو املعلم، مع وجود تفاوت وا�ضع يف قوة التاأثري بني 

املعلمني، كما تبني اأن املعلمني الفاعلني يوؤثرون يف الطالب يف كل م�ضتويات التح�ضيل؛ بغ�س 

النظر عن م�ضتوى تفاوتهم يف ف�ضولهم الدرا�ضية. فاإذا كان املعلم غري فعال؛ ف�ضيكون تقدم 

طالبه العلمي �ضعيفاً، بغ�س النظر عن مدى ت�ضابههم اأو اختالفهم يف حت�ضيلهم الدرا�ضي. 

وخل�ضوا اإىل اأن املفهوم ال�ضمني املبا�رش والوا�ضح لهذه النتيجة اأن التعليم ميكن تطويره من 

خالل تطوير فاعلية املعلمني وذلك اأجدى من تطوير اأي عامل اآخر.

املعلمني  اأدوار  لت�ضتك�ضف  البحوث بدورها  للمعلم؛ جاءت  املوؤثرة  االأهمية  لتلك  وتبعاً 

مبا  التعليمي  اأدائهم  مب�ضتويات  االرتقاء  يف  لت�ضهم  املهنية  حاجاتهم  وت�ضتطلع  بهم  املنوطة 

ب�ضلوك  املعلمني  واإعداد  التدري�س  بحوث  فاعتنت  املتعلمني.  على  االإيجابي  اأثره  ينعك�س 

املعلم  ب�ضلوك  االهتمام  من  املا�ضي  القرن  ثمانينات  يف  حتوالً  �ضهدت  ثم  ومهاراته،  املعلم 
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اأنتج درا�ضات ثرية  اإىل االهتمام بت�ضورات املعلم وعملياته املعرفية واإدراكاته؛ مما  ومهاراته 

حول ت�ضورات املعلمني واجتاهاتهم يف البيئة املدر�ضية؛ ويعود املرجع يف ذلك للجهود التي 

التعلم  نظرية  االأثر يف  لها  كان  التي  بحوثه  من  �ضل�ضلة  1977 يف  عام  منذ  بندورا  بها  قام 

الت�ضورات من جهة وبني فاعلية  اأحد جماالتها درا�ضة العالقة بني  االجتماعي التي كان من 

االأداء من جهة اأخرى، موؤكدة اأن �ضلوك الفرد يتاأثر �ضلباً اأو اإيجاباً مبدى ت�ضوراته وقناعاته 

 .(Bandura, 1977; Bandura, 1997( بقدراته الذاتية وما ميكن اأن يحققه

املفهوم  ذلك  تخ�ض�ضاتها  تنوع  على  الرتبوية  البحوث  ا�ضتلهمت  احلني  ذلكم  ومنذ   

تعلم  يف  التاأثري  يف  بقدرتهم  املعلمني  قناعة  ومدى  التعليمي،  الواقع  يف  تاأثريه  لت�ضتك�ضف 

حتديد  يف  بهم  املنوط  الدور  باعتبار  املعلمني  ت�ضورات  قيا�س  �رشورة  ولتوؤكد  الطالب، 

يف  املعلمني  ت�ضورات  تاأثري  وكذلك  وقدراتهم،  يتنا�ضب  ما  وتعّرف  طالبهم،  احتياجات 

ت�ضور  تاأثري  مامدى  زمنية:  فرتة  الباحثني  �ضغال  �ضوؤاالن  ذلك  جّراء  وبرز  طالبهم.  حت�ضيل 

املعلمني لفاعليتهم يف اأدائهم التعليمي، وال�ضوؤال الثاين باعتبار وجود تاأثري الأداء املعلم؛ هل 

 .(Protheroe, 2008( ضيوؤثر ذلك يف حت�ضيل املتعلم؟�

واملرتبطة  املوؤثرة  العوامل  وا�ضتك�ضاف  بالت�ضورات  االهتمام  لتو�ضيع  البحوث  تتالت  ثم 

بت�ضورات املعلمني، وجاءت نتائجها لتوؤكد اأن املعلمني كلما ازدادت قناعتهم بفاعلية اأدائهم 

ويبذلون  للدر�س،  والتنظيم  التخطيط  م�ضتوى  يتح�ضن  اإذ  التعليمي؛  اأدائهم  م�ضتوى  ازداد 

مزيداً من الوقت يف ذلك، وتزداد رغباتهم يف تعلم ما ي�ضاعدهم يف حتقيق حاجات طالبهم، 

كما يزداد والوؤهم للتدري�س، ويثابرون لتذليل اأي عوائق تواجههم يف �ضبيل حت�ضني حت�ضيل 

 (Gibson & Dembo, ال�ضعيفة  التح�ضيلية  امل�ضتويات  ذوو  الطالب  وبخا�ضة  الطالب؛ 

 1984; Ashton & Webb, 1986; Coladarci, 1992; Tschannen-Moran &
)Woolfolk Hoy, 2001. كذلك مما يعطي اأهمية لت�ضورات املعلمني النتيجة التي انتهى اإليها 
رو�س )Ross, 1994) حيث قام مبراجعة 88 درا�ضة يف هذا ال�ضاأن وخل�س اإىل وجود عالقة 

وثيقة بني ت�ضور املعلمني عن فاعليتهم وبني م�ضتوى اأدائهم التعليمي وذلك يف �ضتة جوانب؛ 

فاإذا كان م�ضتوى قناعة املعلم بفاعلية اأدائه عالية كان لذلك اأثر اإيجابي يف كل من: زيادة فهم 

املعلم ال�ضرتاتيجيات تعليمية حديثة وتطبيقها، وا�ضتخدامه اأ�ضاليب الإدارة ال�ضف تعزز ذاتية 

املتعلم، وتوفريه عناية خا�ضة للطالب ذوي التح�ضيل ال�ضعيف، وبناء ت�ضور ذاتي عن مهارات 

الطالب العلمية، واإعداده اأهداف قابلة للتحقيق، ومثابرته حتى ال يخفق الطالب. 

وموؤثرة  كبرية  اأهمية  ميثل  اأ�ضبح  اأدائهم  لفاعلية  املعلمني  ت�ضورات  يف  البحث  اأن  كما 

هناك  اأن   (Hoy, 2004( هوي  يبني  حيث  االأداء؛  وبني  الت�ضور  بني  العالقة  طبيعة  ب�ضبب 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

بالفاعلية؛ 172 القناعة  تزداد  فحني  وثيق،  ب�ضكل  بع�س  يف  اأطرافها  بع�س  يوؤثر  دورانية  عالقة 

تزداد اجلهود املبذولة واملثابرة؛ مما يوؤدي اإىل اأداء اأف�ضل؛ وهذا بدوره يعزز الفاعلية. وكذلك 

العك�س �ضحيح؛ فحني تكون القناعة بالفاعلية �ضعيفة؛ ت�ضعف اجلهود املبذولة وتقل املثابرة 

تبعاً لذلك؛ مما يوؤدي اإىل خمرجات تعليمية �ضعيفة؛ وهذا بدوره اأي�ضا ي�ضعف الفاعلية. وقد 

الت�ضورات باعتبارها جانباً جوهرياً يف عملية  اأهمية  اآخر يف  اإىل بعٍد  الباحثني  ذهب بع�س 

التغيري، حيث ا�ضتخل�س يف حتليله ملجموعة من الدرا�ضات يف جمال ت�ضورات املعلمني نتيجةً 

التدري�س وتطبيقاتها احلديثة املطروحة يف برامج تطوير املعلمني اليتقبلها  اأن طرق  مفادها 

راأى  فقد  لذلك  وتبعاً  فاعليتها.  عن  وت�ضوراتهم  افرتا�ضاتهم  مع  تتوافق  اإال حني  املعلمون 

ت�ضورات  قيا�س  ال�ضف من خالل  املعلمني يف  اأداء  مب�ضتوى  التنبوؤ  اأنه ميكن  الباحثني  بع�س 

.(Eslami & Fatahi, 2008) ،املعلمني والتعرف اإليها

اإن اأهمية جمال ت�ضورات املعلمني لفاعليتهم وتاأثريه يف امليدان الرتبوي حفزت الباحثني 

تلك  قيا�س  يف  عليها  االعتماد  ميكن  علمية  اإجرائية  اأداة  لتطوير  البحوث  من  مزيد  الإجراء 

الت�ضورات، وليت�ضنى تطوير اأداء املعلمني وفق ما تك�ضفه تلك االأداة، ولكي ت�ضبح البحوث 

اأكرث اإجرائية يف التعامل مع مفهوم ت�ضورات املعلمني.  وكان اأول من �ضعى لقيا�س مفهوم 

املعلمني  راأي  الختبار  عبارتني  و�ضعت  اإذ   (Rand( راند  موؤ�ض�ضة  باحثو  هم  املعلم  فاعلية 

جتاهها وهما:

1- ال ي�ضتطيع املعلم فعل ما ميكن الأن اأداء معظم الطالب ودوافعهم تعتمد على بيئته.

2- اإذا بذلت جمهوداً فاأ�ضتطيع التاأثري حتى يف اأع�رش الطالب واأكرثهم اإحباطاً.

فاعلية  املعلمني عن  االأوىل تك�ضف ت�ضور  العبارة  اإجابة  اأن  العبارتني  بتينك  وقد ق�ضدوا 

فاعلية  عن  املعلمني  ت�ضور  الثاين  ال�ضوؤال  اإجابة  تك�ضف  حني  يف  عام،  ب�ضكل  التدري�س 

تدري�ضهم ب�ضكل خا�س )Armor et al., 1976) ، ثم تال ذلك ما قام به Guskey اإذ طور 

اأداة تتكون من )30( بنداً لقيا�س مدى امل�ضوؤولية عن حت�ضيل الطالب بحيث ي�ضع امل�ضارك 

�ضمم  وقد  اختيارين،  على  ت�ضوره  بح�ضب  ويق�ضمها  درجة   )100( من  ن�ضبة  بند  لكل 

اخليارين على اأن اأحدهما يعك�س م�ضوؤولية املعلم واالآخر يعك�س م�ضوؤولية اآخرين غري املعلم 

قام  املعلمني  ت�ضورات  لقيا�س  اأخرى  )Guskey,1981). كذلك كانت هناك حماولة علمية 
بها   اأ�ضتون و ويب )Ashton & Webb, 1986)، فقد طورا اأ�ضئلة راند لت�ضبح �ضبعة اأ�ضئلة 

بدالً من اثنني بحيث يت�ضمن كل �ضوؤال فقرتني على اأن يبني امل�ضارك موقفه من كل �ضوؤال 

 (Gibson باختيار عبارة موافق ب�ضدة على اإحدى الفقرتني. ثم طور كل من جب�ضون ودميبو

)Dembo, 1984 & اأداة من )30( بنداً لقيا�س الفاعلية من جانبني: االأول؛ فاعلية التدري�س 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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 personalالذاتية املعلم  فاعلية  الثاين  واجلانب   ،general teaching efficacy العامة 

الفاعلية يف  مان�ضبته )18.2%( من  له  يعزى  املعلم  اأن  اإىل   teaching efficacy، وخل�ضا 

مقابل )10.6%( يعزى لفاعلية التدري�س. ويف عام )1990( طور كل من ولفولك و هوي 

 )Woolfolk & Hoy, 1990) نف�س االأداة لي�ضتخل�ضا نتيجة مقاربة وهي اأن االأداة يعزى 

لها )32.8%( من الفاعلية، اإال اإن تلك النتائج مل تكن كافية العتماد االأداة كمقيا�س ملفهوم 

الفاعلية باعتبارها تتناول جمموعة من العوامل العامة دون اأن حتدد ب�ضكل مبا�رش مايوؤثر منها 

يف عملية التدري�س وتعليم الطالب يف قاعة الدر�س؛ اإ�ضافة اإىل بع�س العوامل االإح�ضائية التي 

اأثرت يف �ضدق االأدوات ال�ضابقة يف قيا�س ماو�ضع من اأجله، وذلك مما حدا بباحثني اآخرين 

اأن يطوروا اأداة اأكرث حتديداً يف قيا�س الفاعلية.

وهوي  ت�ضانن-موران  من   كل  قام  العلمية  واملحاوالت  اجلهود  تلك  على  وبناءً 

قيا�س  ال�ضابقة وامل�ضتخدمة يف  االأدوات  بتحليل   (Tschannen-Moran & Hoy, 2001(
قيا�س  اإجرائية يف  اأكرث  اأداة  بناء  العلمية جتاهها ومن ثم حماولة  امللحوظات  الفاعلية ودرا�ضة 

املعلمني  فاعلية  ملفهوم  حمدداً  نظرياً  اإطاراً  اعتمدا  ذلك  ولتحقيق  املعلمني،  فاعلية  مفهوم 

 efficacy بحيث ركز املفهوم على مايقوم به املعلم يف ثالثة جوانب: فاعلية تن�ضيط املتعلم

 efficacy for instructional وفاعلية اإ�ضرتاتيجيات التعليم ،for student engagement
strategies، وفاعلية اإدارة ال�ضف efficacy for Classroom management. وكان املربر 
واإمكانية  من جهة  ال�ضابقة  االأدوات  �ضاب  الذي  العموم  تاليف  هو  التحديد  لذلك  العلمي 

قيا�س املفهوم بطريقة اأكرث و�ضوحاً. ومل يكتف الباحثان بالتاأطري النظري لالأداة بل قد اأتبعا 

مراجعة  تتم  بحيث  بنائي  تتابعي  ب�ضكل  اأجريت  درا�ضات  ثالث  يف  االأداة  بتجريب  ذلك 

االأوىل  للمرة  بنداً، وبعد جتريبها   )52( االأداة  اإذ كانت  درا�ضة؛  االأداة يف كل  تطبيق  نتائج 

الثانية لت�ضبح )24( بنداً وبا�ضم  اأ�ضبحت )18( بنداً يف التجربة  اأ�ضبحت )32( بنداً، ثم 

يكتف  ومل   .(TSES( اخت�ضاراً  لها  ويرمز   (Teachers’ Sense of Efficacy Scale(
النموذج  االأول  منوذجني:  يف  االأداة  ا�ضتخدام  اإمكانية  اإىل  تو�ضال  قد  بل  بذلك  الباحثان 

البنود االأربعة والع�رشين نف�ضها، والثاين هو النموذج  )Long Form) ويتكون من  الطويل 

الق�ضري )Short Form) ويتكون من )12( بنداً فقط خمت�رشة من النموذج االأول، وقد اخترب 

 (Tschannen-Moran نتائج مت�ضابهة  اإىل  النموذجني والو�ضول  ا�ضتخدام  الباحثان �ضحة 

ا�ضتفادت من تلك اجلهود  التي  البحوث والدرا�ضات  ال�ضائع يف  اأن  اإال  )Hoy, 2001 &؛ 
هو ا�ضتخدام االأداة يف منوذجها الطويل، حيث اأ�ضبحت تلك االأداة مرجعاً علمياً يف قيا�س 

ت�ضور املعلمني لفاعليتهم، كما انت�رش ا�ضتخدامها وطبقت يف مراحل خمتلفة، منها على �ضبيل 
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املثال الدرا�ضات االآتية: 174

يف اأمريكا قامت كوهلر )Koehler; 2006) با�ضتخدام االأداة )TSES) لدرا�ضة ت�ضورات 

الت�ضورات وفق متغريات  الفروق بني  معلمي املرحلة االبتدائية يف )45( مدر�ضة، ومعرفة 

متعددة كمتغري اجلن�س والتخ�ض�س وامل�ضتوى التعليمي و�ضنوات اخلربة. وخل�ضت الدرا�ضة 

للتاأكيد على �ضدق االأداة الداخلي واخلارجي، كما وجدت فروقاً يف متغريي اخلربة وامل�ضتوى 

التعليمي حيث تزداد الفاعلية بازدياد م�ضتوى التعليم و�ضنوات خربة املعلم.  

 (Heneman, Kimball & واآخرون  هنمان  اأجرى  نيفادا  بوالية  اأمريكا  يف  وكذلك 

)Milanowski, 2006 درا�ضة على عينة من معلمي املراحل االبتدائية واملتو�ضطة والثانوية، 
واأظهرت النتائج اأن ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم كان ب�ضكل عام اأعلى من املتو�ضط؛ اإال اأن 

والثانوية. ومن حيث مقارنة  املتو�ضطة  فاعلية من نظرائهم يف  اأكرث  االبتدائية كانوا  معلمي 

حماور االأداة؛ كان حمور تن�ضيط الطالب االأقل فاعلية.

كما ترجمت االأداة اإىل لغات متعددة وطبقت يف بلدان اأخرى؛ فقد اأجريت يف  فنزويال 

درا�ضة على )100( من معلمي املرحلة املتو�ضطة لقيا�س ت�ضوراتهم لفاعلية اأدائهم التعليمي 

با�ضتخدام االأداة نف�ضها، ووجدت الدرا�ضة اأن ت�ضوراتهم لفاعلية اأدائهم يف حمور ا�ضرتاتيجيات 

.(Chacon, 2005( التعليم كانت اأعلى من حموري: اإدارة ال�ضف وتن�ضيط الطالب

 (Tsigilis, Grammatikopoulos & Koustelios, ويف اليونان قام �ضيقلي�س واآخرون

مرتفعة  ت�ضورات  وجود  النتائج  وبينت  املعلمني،  ت�ضورات  وقيا�س  االأداة  برتجمة   2007(
الفروق بني  الدرا�ضة بحث  تتناول  الثالثة. ومل  املحاور  اأدائهم يف  فعالية  املعلمني عن  لدى 

ت�ضورات املعلمني. 

ويف فرن�ضا اأجريت درا�ضة للتعرف اإىل ت�ضورات املعلمني واختارت )12( من املنتظمني 

يف برنامج الدكتوراه يف فرن�ضا بحيث يقومون بتدري�س اللغة الفرن�ضية �ضمن برنامج تدريبي،  

وا�ضتخدمت نف�س االأداة لقيا�س ت�ضوراتهم عن فاعلية االأداء باالإ�ضافة اإىل مقابالت وفق حماور 

االأداة، وبينت النتائج وجود عالقة بني الت�ضورات وبني االأداء التعليمي وكان متو�ضط ت�ضورات 

العينة )7.1( من )9( بح�ضب درجات املقيا�س، وهو مايعترب م�ضتوى فوق املتو�ضط. كما بينت 

النتائج اأن هناك عالقة بني ت�ضورات املعلمني لفاعليتهم وبني بع�س املتغريات ومنها التغذية 

.(Mills & Allen, 2007( الراجعة الأداء املعلم والربامج التدريبية والدعم التعليمي للمعلم

للغة  وفاحتي (Eslami & Fatahi, 2008) االأداة  اإ�ضالمي  من  كل  ترجم  اإيران؛  ويف 

الفار�ضية لقيا�س ت�ضورات معلمي اللغة االإجنليزية لفاعلية اأدائهم يف املرحلة الثانوية؛ وخل�س 

اأدائهم يف  اأكرث فاعلية من  التعليم  اأداءهم يف ا�ضرتاتيجيات  اأن  اأن املعلمني يرون  اإىل  البحث 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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اإدارة ال�ضف ومن اأدائهم يف تن�ضيط الطالب.  

)Cheung, 2008) درا�ضة مقارنة بني معلمي املرحلة  اأجرى ت�ضنق  وكذلك يف ال�ضني؛ 

االبتدائية يف هوجن كوجن ويف �ضنجهاي م�ضتخدماً نف�س االأداة مرتجمة للغة ال�ضينية، ووجد 

اأن فاعلية املعلمني يف �ضنجهاي اأعلى من نظرائهم يف هوجن كوجن، واأرجع االأ�ضباب للثقة التي 

التعليمية  التدريب واخلربات  اأمورهم ونوعية  الطالب واأولياء  قبل  املعلمون من  بها  يحظى 

التي يكت�ضبونها من ممار�ضاتهم اليومية. 

ويف �ضنغافورة اأجريت درا�ضة على املعلمني الذين يدّر�ضون طالباً �ضعيفي التح�ضيل، ومت 

ا�ضتخدام االأداة نف�ضها، ووجدت الدرا�ضة فروقاً بني املعلمني وفق �ضنوات خرباتهم وذلك يف 

ت�ضوراتهم لفاعلية االأداء يف جميع حماور االأداة: ا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف وتن�ضيط 

الطالب، م�ضتخل�ضة اأن عامل اخلربة التدري�ضية كان له تاأثري اإيجابي يف م�ضتوى الت�ضورات، 

 (Yeo, Ang, Chong, Huan, يف حني مل يكن هناك فروق يف الت�ضورات وفق متغري اجلن�س

.& QueK; 2008(
ويف تركيا؛ ترجم تاركن ويوزونرتاكي )Tarkin & Uzuntiryaki, 2009) نف�س املقيا�س 

للغة الرتكية لدرا�ضة الفروق بني ت�ضورات طالب برنامج اإعداد املعلمني وفق متغري اجلن�س 

واخلربة؛ ووجدا اأن الطالب يف امل�ضتويات املتقدمة يف الربنامج لديهم ت�ضورات اأكرث فاعلية 

ممن هم يف امل�ضتوى االأول من الربنامج، يف حني مل توجد اأي فروق ذات داللة اإح�ضائية وفق 

متغري اجلن�س.

املعلمني اجلدد ووجدت  اأجريت على )328( من  االأوىل  ويف ماليزيا، هناك درا�ضتان؛ 

وجدت  كما  الفاعلية  مبقيا�س  متو�ضط  م�ضتوى  وهو   )6.57( كان  املتو�ضط  اأن  الدرا�ضة 

الدرا�ضة فروقاً تعود الختالف برامج اإعداد املعلمني بينما مل جتد فروقاً بني متغريي اجلن�س 

اأجريت الدرا�ضة  (Murshidi, Konting, Elias & Fooi, 2006). كذلك  اأو التخ�ض�س 

االأخرى  على  )727( من املعلمني اجلدد الذين مل تتجاوز خربتهم التدري�ضية ثالث �ضنوات، 

ومت قيا�س ت�ضوراتهم من خالل تطبيق االأداة نف�ضها ووجدت الدرا�ضة اأن ت�ضورات املعلمني 

.(Bakar & Mohamed, 2009( لفاعلية اأدائهم كانت اأي�ضاً بدرجة متو�ضطة

وميكن اأن ن�ضتخل�س مما �ضبق من اأدبيات الدرا�ضات املتخ�ض�ضة يف جمال ت�ضورات املعلمني 

لفاعلية اأدائهم واالأطر النظرية التي اعتمدت عليها ثالثة جوانب:

اأوالً: اأهمية البحث يف املجال ملا لذلك من تاأثري مبا�رش يف اأداء املعلمني التعليمي ويف حت�ضيل 

وحت�ضن  التعليمي  اأدائهم  م�ضتوى  ازداد  اأدائهم  بفاعلية  قناعتهم  ازدادت  فكلما  طالبهم؛ 

م�ضتوى حت�ضيل طالبهم. والغرو نتيجة لذلك اأن يُ�ضّنف مو�ضوع ت�ضور املعلمني لفاعليتهم 
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176 (Kang كاأحد اأقوى العوامل املوؤثرة يف اأداء املعلمني يف ال�ضف الدرا�ضي ويف حت�ضيل الطالب

.& Neitzel, 2005(
 ثانياً: اأن الرتاكم املعريف للبحوث يف جمال ت�ضورات املعلمني قد اأنتج اأداة علمية متخ�ض�ضة 

قيا�س  ميكنها   ،(Tschannen-Moran & Hoy, 2001( وهوي  ت�ضانن-موران  اإعداد  من 

ت�ضورات املعلمني لفاعلية اأدائهم واالعتماد عليها يف تطبيقها وحتليل نتائجها وتف�ضريها. 

ثالثاً: ميكن تف�ضري االأهمية التي يعّول الرتبويون عليها يف جمال الت�ضورات باأّن ذلك عائد اإىل 

املعلمني يف  من  عالية  مهنية  يتطلب  مما  وتتعدد  مهامها  تتنوع  التدري�س؛ حيث  مهنة  طبيعة 

كثري من املهارات، وحني ميتلك املعلم قناعة بقدرته على التغيري وتاأثريه يف حت�ضيل الطالب؛ 

ف�ضيكون ذلك من اأهم العوامل املوؤثرة يف تطوير اأدائه وزيادة فاعليته. 

م�سكلة �لدر��سة

الرتبويني  امل�رشفني  تدريب  يف  عمله  خالل  من  الدرا�ضة  م�ضكلة  للباحث  ظهرت  لقد 

وكذلك مديري املدار�س املتو�ضطة والثانوية �ضمن الربنامج االأكادميي الذي تقدمه كلية الرتبية 

املدار�س  مديري  بع�س  تناول  اإذ  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  �ضعود  امللك  بجامعة 

ظاهرة يجدونها يف مدار�ضهم؛ وهي اأن هناك عدداً من املعلمني يت�ضورون باأن تاأثريهم يف 

حت�ضيل الطالب اأ�ضبح �ضعيفاً، بل قد يت�ضور بع�ضهم عدم وجود اأي تاأثري خ�ضو�ضاً مع بع�س 

الطالب �ضعيفي التح�ضيل، ثم اأكد وجود تلك الظاهرة بع�س امل�رشفني الرتبويني من خالل 

واقع ميدانهم وزياراتهم االإ�رشافية لبع�س املعلمني. لقد كان ذلك اأحد املحفزات لدى الباحث 

الظاهرة  العلمي؛ فا�ضتقراأ هذه  البحث  اأ�ضاليب  الظاهرة يف واقع املعلمني وفق  لتتبع وجود 

يعود  اأنه  تبني  لها، والذي  الدرا�ضات وتناولها  النظرية وعمق  الرتبوية واأطرها  البحوث  يف 

لثمانينات القرن املا�ضي؛ فكانت تلك الدرا�ضات متثل تراكماً معرفياً اأكد على اأهمية البحث 

يف جمال ت�ضورات املعلمني وك�ضف عن اآثار تربوية تظهر يف واقع املعلمني �ضلباً واإيجاباً مما 

جعل جمموعة من الباحثني ي�ضعون لقيا�س ظاهرة ت�ضورات املعلمني الأدائهم التعليمي واأنتج 

ذلك تطوير اأدوات علمية حمكمة ترجم اأبرزها لعدة لغات وطبقت يف عدد من دول العامل. 

وعلى الرغم من اأهمية البحث يف جمال ت�ضورات املعلمني؛ وعلى الرغم من الرثاء املعريف 

اإن هناك ندرة يف تناول هذا املجال يف البحوث  اإال  للبحوث يف جمال ت�ضورات املعلمني؛ 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  التعليم يف  فاإن ميدان  ب�ضكل عام، وعلى وجه اخل�ضو�س  العربية 

يفتقر اإىل بحوث علمية ت�ضتك�ضف ت�ضورات املعلمني اأنف�ضهم الأدائهم التعليمي ويقي�س واقع 

تلك الت�ضورات باأدوات علمية ميكن اال�ضتفادة منها وا�ضتثمار نتائجها.

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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الفجوة وتلبي حاجة معرفية  تلك  �ضد  لت�ضهم يف  الدرا�ضة  وبناء على ذلك؛ جاءت هذه 

بحيث ت�ضتفيد من البحوث ال�ضابقة وت�ضتخل�س اأبرز ما انتهت اإليه وتوظفها يف املجال ذاته 

باللغة العربية. كما تلبي الدرا�ضة حاجة ميدانية اإذ ت�ضتك�ضف الت�ضورات احلالية ملعلمي املرحلة 

الطالب،  تن�ضيط  مهمة:  تعليمية  حماور  يف  التعليمي  اأدائهم  لفاعلية  الريا�س  مبدينة  الثانوية 

وا�ضرتاتيجيات التعليم، واإدارة ال�ضف. 

�أهد�ف �لدر��سة

الريا�س  مبدينة  الثانوية  املرحلة  معلمي  ت�ضورات  لقيا�س  رئي�س  ب�ضكل  الدرا�ضة  �ضعت 

لفاعلية اأدائهم يف ثالثة حماور: تن�ضيط الطالب وا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف؛ وذلك 

تلك  لتحليل  الدرا�ضة  �ضعت  كما  للعربية.  وترجمته   (TSES( الفاعلية  مقيا�س  با�ضتخدام 

الت�ضورات ومعرفة اأي فروق اإح�ضائية قد توجد تبعاً ملتغريات اخلربة اأو املوؤهل الرتبوي.

�أ�سئلة �لدر��سة

يتحدد ال�ضوؤال الرئي�س للدرا�ضة فيما ياأتي:

ما مدى ت�ضور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�س لفاعلية اأدائهم التعليمي؟

ويتفرع عن ذلك االأ�ضئلة االآتية:

1. ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور تن�ضيط الطالب؟

2. ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور ا�ضرتاتيجيات التعليم؟

3. ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور اإدارة ال�ضف؟

4. هل تختلف ت�ضورات املعلمني يف متو�ضطاتها وفق املحاور الثالثة؟

5. هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ت�ضورات املعلمني تبعا الختالف �ضنوات اخلربة 

اأو املوؤهل الرتبوي؟ 

�أهمية �لدر��سة

تتبني اأهمية الدرا�ضة من خالل ثالثة جوانب

اأوالً: اأهمية املجال: فقد اأظهر العديد من الدرا�ضات وجود عالقة وثيقة بني الت�ضور واالأداء؛ 

مما ي�ضري اإىل اأهمية اإعطاء اأولوية الإجراء البحوث املتخ�ض�ضة ال�ضتك�ضاف ت�ضورات املعلمني 

اأ�ضا�ضية من مراحل تطوير  احلالية؛ وذلك مما ي�ضاعد على فهمها وحتليلها واعتبارها مرحلة 

التعليم. 
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تعلم 178 يف  التاأثري  حيث  من  االأهم  العامل  اأن  البحوث  توؤكد  حيث  املعلم:  دور  اأهمية  ثانياً: 

 ،(Wright, Horn & Sanders, 1997; Ghaith & Shaaban, 1999( الطالب هو املعلم

اجتاهاته  فهم  من خالل  وتقويته  التاأثري  هذا  طبيعة  ت�ضتك�ضف  بحوث  اإجراء  ال�رشورة  فمن 

وت�ضوراته لفاعلية اأدائه ومدى قناعته بقدرته على اإحداث هذا التاأثري.

ثالثاً: اأهمية النتائج: ميكن اأن ت�ضاعد نتائج هذه الدرا�ضة يف مراجعة برامج اإعداد املعلم وتاأهيله 

وتطويره للتاأكد من ت�ضمينها اأثر الت�ضور؛ الأن املعلمني ال يطبقون طرق التدري�س وتطبيقاتها 

احلديثة املطروحة يف برامج التطوير اإال حني تتوافق مع افرتا�ضاتهم وت�ضوراتهم عن فاعليتها 

التي  اأبرز اجلوانب  الك�ضف عن  النتائج يف  ت�ضاعد  اأن  )Richardson, 1996)، كما ميكن 
قد  باأنها  يوحي  قد  مما  فيها  فعاليتهم  ق�ضوراً يف  الريا�س  مبدينة  الثانوية  املرحلة  معلمو  يرى 

تكون من اأبرز ال�ضعوبات التي يواجهونها يف ممار�ضاتهم التعليمية.

حدود �لدر��سة

1- اقت�رشت الدرا�ضة على معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية النهارية للبنني مبدينة 

الريا�س للف�ضل االأول للعام الدرا�ضي 1430/1429هـ.

2- اعتمدت الدرا�ضة االأداة املتخ�ض�ضة يف قيا�س ت�ضور املعلمني الأدائهم التعليمي يف ثالثة 

 (Tschannen-Moran & ال�ضف  واإدارة  التعليم،  وا�ضرتاتيجيات  الطالب،  تن�ضيط  حماور: 

.(Hoy, 2001

م�سطلحات �لدر��سة

جانبني:  من  امل�ضطلح  هذا  الدرا�ضات  تتناول   :(Teaching Efficacy) �لتدري�ص  فاعلية 

اأحدهما فاعلية التدري�س العامة )General Teaching Efficacy(، وتت�ضمن القدرة على 

تتجاوز  التي  تلك  اأي  التدري�س،  يف   )External Influences( اخلارجية  العوامل  �ضبط 

 (Tournaki & Podell, وغريهما  التعليمي  والنظام  املدر�ضة  كبيئة  ومهامه  املعلم  قدرات 

 ،)Personal Teaching Efficacy( الذاتية  املعلم  فاعلية  فهو  االآخر  اجلانب  اأما   ،2005(
 (Bandura, ويق�ضد به قدرات املعلم واإمكاناته يف حتقيق خمرجات مرغوبة يف تعلم الطالب

وميكن  حتديداً  اأكرث  باعتباره  الذاتية  املعلم  فاعلية  مفهوم  على  الدرا�ضة  هذه  وتركز   1997(
قيا�ضه اإجرائياً ومتوافقاً مع االأداة العلمية التي تبنتها الدرا�ضة.  

ت�سور �ملعلمني للفاعلية (Teachers’ Sense of Efficacy): ويق�ضد به تقييم املعلمني وحكمهم 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

179

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

 ،(Bandura, 1997( على قدراتهم واإمكاناتهم يف حتقيق خمرجات مرغوبة يف تعلم الطالب

ويعرفه ت�ضانن-موران وهوي ب�ضكل حمدد على اأنه تقييم املعلمني لقدراتهم واإمكاناتهم يف 

 (Tschannen-Moran ثالثة حماور: اإ�ضرتاتيجيات التعليم، واإدارة ال�ضف، وتن�ضيط الطالب

.& Hoy, 2001(

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها: 

منهج �لدر��سة

ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي لو�ضف ت�ضورات املعلمني وحتليلها باالأ�ضاليب 

االإح�ضائية املنا�ضبة، وكذلك درا�ضة الفروق بني ت�ضورات املعلمني يف جوانب تعليمية حمددة 

وفق بع�س املتغريات لتعميق فهمها وتف�ضري م�ضامينها وفق اأدبيات البحث يف املجال.

جمتمع �لدر��سة وعينتها

�ضمل جمتمع الدرا�ضة جميع معلمي املرحلة الثانوية مبدار�س التعليم احلكومي للبنني مبدينة 

والبالغ  )1430/1429هـ(  الدرا�ضي  العام  من  االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل  الريا�س 

عددهم )2228( يف )113( مدر�ضة ثانوية. )اإدارة الرتبية والتعليم، 1429(. وبا�ضتخدام 

املرحلة  معلمي  من  معلماً   )753( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  العنقودية  الع�ضوائية  العينة 

الثانوية مبدار�س التعليم العام وفق مكاتب االإ�رشاف مبدينة الريا�س، مبا ميثل 33% من جمتمع 

الدرا�ضة.

�أد�ة �لدر��سة 

ت�ضتند  العالقة يف املجال؛ حيث كانت  الدرا�ضات والبحوث ذات  الباحث مبراجعة  قام 

 (Ashton اأدوات م�ضممة لقيا�س فاعلية املعلمني؛ وكان ا�ضتون و ويب  اإجراءاتها على  يف 

)Webb, 1986 & من االأوائل الذين طوروا اأداة علمية �ضعت لتفعيل مفهوم فاعلية املعلم 
اأداة من   (Gibson & Dembo, 1984( اإجرائياً، ثم طور كل من جب�ضون ودميبو  وقيا�ضه 

)30( بنداً لقيا�س الفاعلية ب�ضكل عام: فاعلية التدري�س وفاعلية املعلم. وبقيت تلك االأداة 

ي�ضتفيد منها الباحثون ويطورون بع�س اأجزائها بح�ضب تنوع االأغرا�س يف ا�ضتخدام االأداة.  

وعلى الرغم من تعدد تلك االأدوات اإال اإنها كانت عامة يف تناول العوامل املوؤثرة يف فاعلية 

وهوي  ت�ضانن-موران  قام  ولذا  خارجية؛  واأخرى  داخلية  ذاتية  عوامل  لتتناول  املعلمني 

)Tschannen-Moran & Hoy, 2001) مبراجعة تقوميية لبحوث املجال التي اأجريت طيلة 
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)23( عاما ابتداءً من )1974 اإىل 1997م(، واأجريا حتليالً لالأدوات امل�ضتخدمة يف قيا�س 180

اأكرث  جوانب  يف  املعلمني  فاعلية  عن  تعبريها  يف  دقة  اأكرث  اأداة  تطوير  اإىل  ليخل�ضا  الفاعلية 

�ضبطاً وحتديداً؛ حيث ركزا على قيا�س ت�ضور املعلمني عن فاعليتهم يف ثالثة حماور: تن�ضيط 

املتعلم، وا�ضرتاتيجيات التعليم، واإدارة ال�ضف. وقد مرت االأداة بثالث مراحل: ففي املرحلة 

االأوىل كانت االأداة من 52 بنداً، ووفقا لنتائج تطبيقها على عينة من )224( معلما اأُجري 

تعديل يف الن�ضخة الثانية لت�ضبح )32( بنداً، ويف الن�ضخة الثالثة اأ�ضبحت )18( بنداً وطُبقت 

على عينة اأخرى  من )217( معلما، وبعد ذلك عدلت لت�ضبح االأداة النهائية يف )24( بندا 

وطبقت على عينة من )410( معّلم )Tschannen-Moran & Hoy, 2001). ومنذ ذلك 

احلني اأ�ضبحت تلك االأداة العلمية )Teachers’ Sense of Efficacy Scale) هي االأبرز يف 

جمالها، واأ�ضبحت مرجعاً علمياً ي�ضتند اإليه الباحثون لقيا�س ت�ضور املعلمني عن فاعليتهم، كما 

انت�رش ا�ضتخدامها واأُجري عليها عدد من البحوث للتاأكد من �ضدقها وثباتها بعدة اأ�ضاليب 

 (Chacon, ؛ ودرا�ضة(Brown, 2005( واختبارات اإح�ضائية، منها على �ضبيل املثال: درا�ضة

 (Hui, Kennedy & Cheung, )Heneman, et al., 2006) ودرا�ضة   )2005 ودرا�ضة 
 Koehler,( ودرا�ضة ،(Murshidi, (Konting, Elias & Fooi, 2006) 2006، ودرا�ضة(
 (Fives ودرا�ضة ،(Poulou, 2007( ودرا�ضة ،(Tsigilis, et al. 2007( 2006) ودرا�ضة 

.& Buehl, 2009(
 وقد بينت النتائج اإمكانية ا�ضتخدام االأداة يف بيئات وثقافات خمتلفة ومتنوعة على اختالف 

لغاتها؛ ولذا انت�رشت االأداة عاملياً وترجمت لعدة لغات ال�ضتخدامها يف بلدان اأخرى؛ مثل 

واإيران   (Murshidi, et al., 2006( وماليزيا   (Tarkin & Uzuntiryaki, 2009( تركيا 

 (Cheung, وال�ضني   (Tsigilis, et al. 2007( واليونان   (Eslami & Fatahi, 2008)
 (Mills & وفرن�ضا (Yeo, et al., 2008( و�ضنغافورة (Chacon, 2005( 2008 وفنزويال(

.Allen, 2007(
تتكون االأداة من )24( بنداً وفق تدرج من ت�ضع خانات لقيا�س مدى اجلهد الذي ميكن 

اأن يبذله املعلم وتبداأ مب�ضتوى )ال�ضيء( حتى م�ضتوى )كبري جداً(، وتتوزع البنود لرتكز على 

قيا�س فاعلية املعلمني يف ثالثة حماور: حمور تن�ضيط املتعلم، وحمور ا�ضرتاتيجيات التعليم، وحمور 

اإدارة ال�ضف، ولكل حمور ثمانية بنود. وهي بذلك تقت�رش على جوانب حمددة وال تتطرق 

اإىل فاعلية التدري�س العامة (General Teaching Efficacy) التي قد ت�ضمل جوانب كالبيئة 

التعليمية وقدرات املتعلمني والعوامل االأ�رشية. 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�سدق �لأد�ة

ال�ضياغة  الرتجمة وو�ضوح  من �ضدق  وللتاأكد  العربية،  للغة  االأداة  برتجمة  الباحث  قام 

لكل  العربي  الن�س  مقابل  االإجنليزي  يف  بالن�س  االأ�ضل  االأداة  تقدمي  مت   العربي  �ضياقها  يف 

بند؛ ثم عر�ضها الباحث على اأربعة حمكمني: اثنني من اأع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ض�ضني يف 

املحكمون  اأو�ضى  وقد  الرتبية.  املتخ�ض�ضني يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  واثنني  الرتجمة؛ 

بتعديل �ضياغة بع�س البنود؛ ومت التعديل وفق تلك التو�ضيات.

)بري�ضون(  االرتباط  معامل  با�ضتخدام  الداخلي  االت�ضاق  قيا�س  مت  االأداة  �ضدق  ولقيا�س 

ارتباط ذي داللة  التحليل وجود  اأظهر  الكلية. وقد  بالدرجة  ارتباط كل حمور  ملعرفة مدى 

اإح�ضائية عند م�ضتوى )0.01( بني املحاور اأي اأنها تتمتع بدرجة جيدة من ال�ضدق. يو�ضح 

جدول رقم )1( معامل االرتباط للمحاور.

�جلدول رقم )1(

 معامل �لرتباط )بري�سون( لكل حمور:

معامل االرتباطاملح�ر

0.55*تن�سيط الطالب

0.53*ا�سرتاتيجيات التعليم

0.54*اإدارة ال�سف

*جميعها دال عند م�ستوى 0.01

ثبات �لأد�ة

األفا  معامل  با�ضتخدام  للمحاور  الثبات  معامل  ح�ضاب  مت  االأداة  ثبات  من  وللتحقق 

كرونباخ، وجاءت قيمته )0.89( وهي ت�ضري اإىل ن�ضبة ثبات عالية لالأداة ميكن الوثوق بها. 

يو�ضح اجلدول رقم )2( معامل الثبات للمحاور.

�جلدول رقم )2(

معامل ثبات �ألفاكرونباخ لكل حمور من حماور �لأد�ة

معامل الثباتاملح�ر

0.92تن�سيط الطالب

0.90ا�سرتاتيجيات التعليم

0.84اإدارة ال�سف

0.89معامل الثبات الكلي

عر�ص �لنتائج 

معلمي  ت�ضور  مدى  »ما  على:  ن�س  الذي  الرئي�س  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة  الدرا�ضة  �ضعت 

املرحلة الثانوية مبدينة الريا�س لفاعلية اأدائهم التعليمي؟«.
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وتبني 182 االأداء،  فاعلية  ملقيا�س  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  ال�ضوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

املتو�ضطات احل�ضابية يف اجلدول رقم )3( النتائج الو�ضفية لتلك الت�ضورات.

�جلدول رقم )3(

ترتيب بنود مقيا�ص فاعلية �لأد�ء وفق �ملتو�سطات �حل�سابية

رقم 

البند 
املت��سطالبند

االنحراف 

املعياري

6.81.8ما حجم ما ميكنك عمله لتزويد الطالب املتميزين بتحديات مالئمة  24

6.541.81ما حجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج اأو متعمد الفو�سى15

6.491.8ما حجم ما ميكنك عمله ل�سياغة اأ�سئلة جيدة لطالبك11

6.421.78ما حجم ما ميكنك عمله الإقناع الطالب بقدرتهم على االأداء اجليد يف املدر�سة6

6.411.8ما حجم ما ميكنك عمله لتتوا�سل مع الطالب امل�ساك�سني21

6.391.78ما حجم ما ميكنك عمله لتعزيز االإبداع لدى الطالب12

6.381.89اإىل اأي مدى ميكن اأن تقدم اأمثلة و�سرحا بديال حني يحار الطالب20

�ستهم10 6.361.82ما حجم ما ميكنك عمله لقيا�س فهم الطالب ملا دررّ

6.341.81ما حجم ما ميكنك عمله جلعل الطالب ميتثلون �سوابط ال�سف الدرا�سي13

6.321.72ما حجم ما ميكنك عمله لتطبيق ا�سرتاتيجيات اأخرى يف ال�سف23

6.311.79ما حجم ما ميكنك عمله لتح�سني فهم الطالب الذي قد ير�سب14

6.291.84اإىل اأي مدى ميكن اأن جتيد االإجابة عن اأ�سئلة الطالب ال�سعبة 7

6.291.85اإىل اأي مدى ميكن اأن متنع بع�س امل�سكالت الطالبية من اأن تف�سد كل الدر�س19

6.271.89ما حجم ما ميكنك عمله لت�ساعد طالبك على تقدير قيمة التعلم9

6.261.81ما حجم ما ميكنك عمله لتكييف درو�سك  وفق امل�ستوى املنا�سب لكل طالب17

6.251.79اإىل اأي مدى ميكن  اأن تنوع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التقومي 18

6.181.82ما حجم ما ميكنك عمله لو�سع نظام الإدارة ال�سف لكل جمموعة من الطالب16

6.171.82ما حجم ما ميكنك عمله لتو�سيح اآمالك ب�ساأن �سلوك الطالب5

6.151.78ما حجم ما ميكنك عمله لتوؤ�س�س العتياد طرق لي�ستمر اأداء االأن�سطة ب�سال�سة8

6.041.97ما حجم ما ميكنك عمله لتتعاون مع االأ�سر لتح�سني اأداء اأبنائهم املدر�سي22

6.031.81ما حجم ما ميكنك عمله ل�سبط ال�سلوك امل�ستِّت يف الف�سل3

5.941.77ماحجم ما ميكنك عمله لتحفيز الطالب �سعيفي الرغبة جتاه العمل املدر�سي4

5.621.68ما حجم ما ميكنك عمله لت�ساعد طالبك على التفكري الناقد2

5.151.7ما حجم ما ميكنك عمله لتتوا�سل مع الطالب االأكرث �سعوبة1

6.221.80املتو�سط العام

اأظهرت النتائج اأن لدى املعلمني ت�ضورات فوق املتو�ضط لفاعلية اأدائهم ب�ضكل عام؛ فقد 

كان املتو�ضط العام )6.22(، وتراوحت املتو�ضطات بني )5.15( اإىل )6.8( وتلك القيم 

متثل يف مقيا�س ت�ضور الفاعلية مابني متو�ضط اإىل جيد. وبعبارة اأخرى مل َتـِقّل فاعلية اأي من 

الفاعلية.  م�ضتوى جيد  البنود  من  اأي  يتجاوز  الفاعلية، كما مل  متو�ضط  م�ضتوى  البنود عن 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

183

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

وكان اأعلى البنود فاعلية هو “تزويد الطالب املتميزين بتحديات مالئمة” وكذلك “تهدئة 

االأكرث  الطالب  مع  “التوا�ضل  فكان  فاعلية  اأقلها  اأما  الفو�ضى”،  متعمد  اأو  املزعج  الطالب 

�ضعوبة” وكذلك “م�ضاعدة الطالب على التفكري الناقد”. ومبقارنة املتو�ضط العام لت�ضورات 

املعلمني يف هذه الدرا�ضة مع املتو�ضط العام يف االأداة االأ�ضل )7.1( جند اأن متو�ضط ت�ضورات 

املعلمني كان اأقل يف هذه الدرا�ضة؛ لكن كال القيمتني تعدان �ضمن املدى املتو�ضط.

اأما مايتعلق بنتائج اأ�ضئلة الدرا�ضة الفرعية فهي كما يلي: 

�أوًل: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�س ال�ضوؤال االأول على مايلي: “ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور تن�ضيط 

اإذ يت�ضمن املحور  الطالب؟” ويبني اجلدول ال�ضابق رقم )3( نتائج البنود املتعلقة باملحور. 

ثمانية بنود وهي ذات االأرقام: )6، 12، 14، 9، 22، 4، 2، 1( مرتبة بح�ضب متو�ضطاتها، 

حيث كان اأعلى بند هو رقم )6(: “ما حجم ما ميكنك عمله الإقناع الطالب بقدرتهم على 

“ما حجم ما  اأما االأقل فكان رقم )1( ون�ضه:  مبتو�ضط )6.42(  االأداء اجليد يف املدر�ضة” 

ميكنك عمله لتتوا�ضل مع الطالب االأكرث �ضعوبة” مبتو�ضط )5.15(. وهو اأدنى متو�ضط على 

م�ضتوى املحور وكذلك على م�ضتوى بنود االأداة جميعها.

ثانيًاً: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�س ال�ضوؤال الثاين على: “ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور ا�ضرتاتيجيات 

التعليم؟”، ويبني اجلدول رقم )3( نتائج البنود املتعلقة باملحور. اإذ يت�ضمن املحور ثمانية بنود 

وهي ذات االأرقام: )24، 11، 20، 10، 23، 7، 17، 18( مرتبة بح�ضب متو�ضطاتها، 

املتميزين  الطالب  لتزويد  “ما حجم ما ميكنك عمله  بند هو رقم )24(:  اأعلى  حيث كان 

بتحديات مالئمة” مبتو�ضط )6.8(، وهو كذلك االأعلى على م�ضتوى بنود االأداة جميعها، 

اأما االأقل فكان رقم )18( ون�ضه: “اإىل اأي مدى ميكن  اأن تنوع يف ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات 

التقومي” مبتو�ضط )6.25( وهو اأدنى متو�ضط على م�ضتوى املحور.

ثالثًا: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

ن�س ال�ضوؤال الثالث على: “ما مدى ت�ضور املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور اإدارة ال�ضف؟”، 

ويبني اجلدول رقم )3( نتائج البنود املتعلقة باملحور. اإذ يت�ضمن املحور ثمانية بنود وهي ذات 

االأرقام: )15، 21، 13، 19، 16، 5، 8، 3( مرتبة بح�ضب متو�ضطاتها، حيث كان اأعلى 
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بند هو رقم )15(: “ما حجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج اأو متعمد الفو�ضى” 184

مبتو�ضط )6.54(، اأما االأقل فكان رقم )3( ون�ضه: “ما حجم ما ميكنك عمله ل�ضبط ال�ضلوك 

امل�ضترِّت يف الف�ضل” مبتو�ضط )6.03( وهو اأدنى متو�ضط على م�ضتوى املحور.

ر�بعًا: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع

ن�س ال�ضوؤال الرابع على ما يلي: “هل تختلف ت�ضورات املعلمني يف متو�ضطاتها وفق املحاور 

الثالثة؟” ويبني اجلدول رقم )4( مدى اختالف ت�ضورات املعلمني وفق حماور املقيا�س الثالثة 

من خالل املتو�ضطات.

�جلدول رقم )4(

 ت�سور�ت �ملعلمني وفق حماور �ملقيا�ص

املت��سط العام للمح�رمدى مت��سطات البن�داملح�رالرتتيب

6.256.39 - 6.8ا�سرتاتيجيات التعليم االأول

6.036.26 - 6.54اإدارة ال�سفالثاين

5.156.01 - 6.42تن�سيط الطالبالثالث

تبني النتائج اأن هناك تقارباً يف ت�ضورات املعلمني للمحاور الثالثة؛ حيث كانت فاعليتها 

 ،(Heneman III, et al., 2006(  كلها فوق املتو�ضط، وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�ضل اإليه

كما تبني النتائج يف اجلدول ال�ضابق اأن ت�ضورات املعلمني لفاعلية اأدائهم يف حمور ا�ضرتاتيجيات 

التعليم جاءت اأعلى منها يف املحورين االآخرين، وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�ضل اإليه اإ�ضالمي 

وفتحي. (Eslami & Fatahi, 2008) كما بينت النتائج اأي�ضاً اأن املحور االأقل فاعلية هو 

 (Heneman III, حمور تن�ضيط الطالب، وهذا يتفق مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة هنمان واآخرين

 (Tschannen-Moran لكنه يختلف عن نتيجة درا�ضة ت�ضانن-موران وهوي et al., 2006(
)Hoy, 2001 & التي كان حمور اإدارة ال�ضف فيها هو االأقل فاعلية. وبالتاأمل يف متو�ضطات 
بنود كل حمور جند اأن م�ضتوى الفاعلية كان جيداً جلميع بنود املحور االأول واملحور الثاين. اأما 

م�ضتوى الفاعلية لبنود املحور الثالث فكان اأقل اإذ تراوح بني جيد ومتو�ضط الفاعلية. 

خام�سًا: عر�ص نتائج �ل�سوؤ�ل �خلام�ص

“هل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ت�ضورات  ن�س �ضوؤال الدرا�ضة اخلام�س على: 

مت  ال�ضوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  الرتبوي؟”  املوؤهل  اأو  اخلربة  �ضنوات  الختالف  تبعا  املعلمني 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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ا�ضتخدام اختبار )ت( للمجموعات امل�ضتقلة مع متغري املوؤهل الرتبوي وكذلك اختبار حتليل 

التباين االأحادي مع متغري �ضنوات اخلربة كما يلي:

اأوالً: يبني اجلدول رقم )5( نتائج اختبار الفروق بني ت�ضورات املعلمني وفق متغري املوؤهل 

الرتبوي.

 

�جلدول رقم )5(

 �ختبار )ت( للفروق بني متو�سطات ت�سور�ت فاعلية �ملعلمني وفق �ملوؤهل �لرتبوي

م�ست�ى الداللة»قيمة »تدرجة احلريةاالنحراف املعيارياملت��سطالعددامل�ؤهل

5706.181.05تربوي

7303.7880.052

1626.090.91غري تربوي

اأظهر اجلدول رقم )5( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ت�ضورات املعلمني �ضواء 

ذوو املوؤهل الرتبوي اأو غري الرتبوي؛ اإال اأن قيمة م�ضتوى الداللة كانت قريبة جداً من القيمة 

املعتربة كداللة اإح�ضائية )0.05(؛ مما ميكن معه مالحظة وجود فرق من خالل املتو�ضطات 

بني املجموعتني ل�ضالح ذوي املوؤهل الرتبوي؛ اإال اأّن هذا الفرق مل يكن كافيا بدرجة ميكن 

اعتباره اإح�ضائيا.

ثانياً: يبني اجلدول رقم )6( نتائج اختبار الفروق بني ت�ضورات املعلمني وفق متغري �ضنوات 

اخلربة.

�جلدول رقم )6(

 �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي ملتو�سطات ت�سور�ت �ملعلمني وفق �سنو�ت �خلربة

م�ست�ى الداللةقيمة فمت��سط املربعاتدرجة احلريةجمم�ع املربعاتم�سدر التباين

637.2562318.628بني املجموعات

13.1880.00 17564.1672724.159داخل املجموعات

-18201.42729املجموع

وفق  املعلمني  ت�ضورات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )6( رقم  اجلدول  اأظهر    

الباحث حتليالً با�ضتخدام اختبار �ضيفيه للمقارنات  اأجرى  �ضنوات اخلربة ب�ضكل عام. ولذا 

البعدية لتحديد م�ضدر الفروق بني اأِي من املجموعات الثالث )اأقل من 5 �ضنوات- من 5 

اإىل اأقل من 10- 10 �ضنوات فاأكرث(، كما يف اجلدول رقم )7(:
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�جلدول رقم )7(186

�ختبار �سيفيه لتحديد �لفروق بني ت�سور�ت �ملعلمني وفق �سنو�ت �خلربة

الدللةمتو�سط الفرقاملقارنة بني املجموعات

0.018-6.39من 5 اإىل اأقل من 10اأقل من 5 �سنوات

0.006-106.96 �سنوات فاأكرثمن 5 اإىل اأقل من 10

0.000-1013.36 �سنوات فاأكرثاأقل من 5 �سنوات

الثالث يف  املجموعات  بني  اإح�ضائية  فروق ذات داللة  يتبني من خالل اجلدول وجود 

)اأقل  االأوىل  فاإن متو�ضط املجموعة  املتو�ضطات  للفاعلية ب�ضكل عام. وبناء على  ت�ضوراتهم 

مبتو�ضط   )10 من  اأقل  اإىل   5 )من  الثانية  املجموعة  وتفوقه   ،)5.89( �ضنوات( كان   5 من 

اأن  يعني  مما   .)6.44( مبتو�ضط  فاأكرث(  �ضنوات   10( الثالثة  املجموعة  )6.15(، وتفوقهما 

�ضنوات  زادت  فكلما  اأدائهم؛  لفاعلية  املعلمني  ت�ضورات  يف  موؤثرة  عالقة  اخلربة  ل�ضنوات 

اخلربة كانت الت�ضورات لفاعلية اأدائهم اأف�ضل. وتتفق تلك النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه كوهلر 

)Koehler, 2006) من تاأثري �ضنوات اخلربة يف ت�ضورات املعلمني.
 ولتتبع تلك الفروق وفق حماور مقيا�س الفاعلية الثالثة اأجرى الباحث اختبار �ضيفيه بني 

جمموعات �ضنوات اخلربة وفق املحاور الثالثة كما يبينها اجلدول رقم )8(.

�جلدول رقم )8( 

�ختبار �سيفيه لتحديد �لفروق يف حماور �ملقيا�ص وفق �سنو�ت �خلربة

م�صتوى الدللةمتو�سط الفرقاملقارنة بني املجموعاتحماور املقيا�س

تن�سيط الطالب

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

10 �سنوات فاأكرث

10�سنوات فاأكرث

1.93-

*2.58-

*4.51-

0.075

0.007

0.000

ا�سرتاتيجيات التعلم

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

10 �سنوات فاأكرث

10�سنوات فاأكرث

*2.59-

*2.20-

*4.79-

0.016

0.040

0.000

اإدارة ال�سف

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

اأقل من 5 �سنوات

من 5 اإىل اأقل من 10

10 �سنوات فاأكرث

10�سنوات فاأكرث

*2.18-

*2.77-

*4.96-

0.032

0.006

0.000

* دالة عند م�ستوى 0.05.

وفق  املجموعات  معظم  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )8( رقم  اجلدول  يبني 

�ضنوات اخلربة يف ت�ضوراتهم للفاعلية يف حماور املقيا�س. اأي اأن ل�ضنوات اخلربة عالقة موؤثرة 

د. �سعود �لكثريي مدى ت�سور معلمي �ملرحلة �لثانوية مبدينة �لريا�ص 
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الثالثة )10�ضنوات  اإذ كانت املجموعة  اأدائهم يف كل حمور؛  يف ت�ضورات املعلمني لفاعلية 

فاأكرث( تفوق املجموعتني االأخريني يف ت�ضوراتهم لفاعلية اأدائهم يف تفا�ضيل املحاور. فكلما 

اأو  الطالب  تن�ضيط  يف  �ضواء  اأف�ضل  اأدائهم  لفاعلية  الت�ضورات  كانت  اخلربة  �ضنوات  زادت 

ا�ضرتاتيجيات التعليم اأو اإدارة ال�ضف. اإال اأنه ينبغي التنويه اإىل اأن حمور تن�ضيط الطالب مل يظهر 

فيه فرق بني املجموعة االأوىل )اأقل من 5 �ضنوات( واملجموعة الثانية )من 5 اإىل اأقل من 10( 

اأدائهم  لفاعلية  ت�ضورهما  تتقارب يف  املجموعتني  تلك  اأن  اأي  ال�ضابق؛  يبينها اجلدول  كما 

يف حمور تن�ضيط الطالب لكن حينما زادت �ضنوات اخلربة يف املجموعة الثالثة )10 �ضنوات 

فاأكرث( كان هناك فرق ل�ضالح تلك املجموعة مقارنة باملجموعتني اللتني قبلها.

مناق�سة �لنتائج

هدفت الدرا�ضة اإىل قيا�س ت�ضورات معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الريا�س لفاعلية اأدائهم من 

خالل ا�ضتخدام مقيا�س الفاعلية )TSES)، وكذلك حتليل االختالفات بني ت�ضورات املعلمني 

يف حماور املقيا�س الثالثة وفق متغريات �ضنوات اخلربة اأو املوؤهل. وقد اأظهرت النتائج اأن لدى 

املعلمني ب�ضكل عام ت�ضورات فوق املتو�ضط لفاعلية اأدائهم، مما يعني اأن املعلمني لديهم قناعة 

بدورهم وتاأثريهم يف تنفيذ ا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف وتن�ضيط الطالب؛ لكن تلك 

القناعة لي�ضت مرتفعة اأو عالية بدرجة ميكن االعتماد عليها ب�ضكل مطلق يف اإجناح العملية 

التعليمية، مما يتطلب مزيداً من الرتكيز واالهتمام بتو�ضيح اأثر الت�ضورات يف االأداء وال�ضعي 

لبناء ت�ضورات اأكرث اإيجابية وتنميتها ب�ضكل فعال.

كان جيداً يف حمور  اإذ  الفاعلية  م�ضتوى  املحاور يف  بنود  اختالف  النتائج  اأظهرت  كما 

اأقل يف حمور تن�ضيط الطالب  اإدارة ال�ضف؛ لكن امل�ضتوى كان  التعليم وحمور  ا�ضرتاتيجيات 

مما ي�ضري اإىل وجود �ضعوبة لدى املعلمني يف اإتقان هذا املحور. ويتطلب ذلك بذل مزيد من 

اجلهود ملا يت�ضمنه حمور تن�ضيط الطالب من مهارات عالية ال تتوقف على �ضنوات خربة املعلم 

فقط؛ بل البد من تاأهيل وتطوير خم�ض�س ل�ضمان اإتقان املعلمني وزيادة فاعلية اأدائهم يف هذا 

املحور. 

ذوي  املعلمني  ت�ضورات  تقاربت  اإذ  وا�ضح  اأثر  له  يظهر  فلم  الرتبوي  املوؤهل  متغري  اأما 

املوؤهل الرتبوي ونظرائهم ذوي املوؤهل غري الرتبوي. ورمبا يعود ال�ضبب اإىل اأن برامج التاأهيل 

املعلم  اأداء  يف  املبا�رش  وتاأثريها  الت�ضورات  الأهمية  وكبرية  وا�ضحة  اأهمية  تعطي  ال  الرتبوي 

وحت�ضيل الطالب.

اأما متغري �ضنوات اخلربة فكان موؤثراً يف تفاوت ت�ضورات املعلمني ل�ضالح االأكرث خربة. 
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وهذا يعني اأن زيادة �ضنوات خربة املعلم يف التعليم ت�ضاهم يف حت�ضني ت�ضوراته لفاعلية اأدائه يف 188

تنفيذ ا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف وتن�ضيط الطالب وجتعله اأكرث اإميانا بتاأثري ما يبذله من 

جهد يف حت�ضني اأدائه يف تلك اجلوانب من العملية التعليمية. ويت�ضح هذا التف�ضري ب�ضكل بارز 

يف حمور ا�ضرتاتيجيات التعليم حيث اإن االأقل خربة هو االأقل قناعة بفاعلية اأدائه، لكن حينما 

تزيد �ضنوات خربته ويتمر�س يف التدري�س ي�ضبح اأكرث قناعة بفاعلية اأدائه يف هذا املحور.

التو�ضيات واملقرتحات

وفق نتائج الدرا�ضة ميكن ا�ضتخال�س التو�ضيات واملقرتحات االآتية:

1- بذل مزيد من اجلهود لتذليل ال�ضعوبات التي تواجه املعلمني يف اأدائهم التعليمي وتعوق 

فاعليتهم يف ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف وتن�ضيط الطالب، مع الرتكيز على 

املعلمني ذوي �ضنوات اخلربة االأقل.

خالل  من  الطالب  وحت�ضيل  املعلمني  اأداء  يف  وتاأثريها  الت�ضورات  بدور  الفهم  تعميق   -2

تقدمي برامج ودورات توعوية.

3- تعزيز ت�ضورات املعلمني االإيجابية ومعاجلة الت�ضورات ال�ضلبية التي ت�ضعف اأداءهم يف 

ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعليم واإدارة ال�ضف وتن�ضيط الطالب. 

اإعطاء مزيد من االأهمية يف برامج التاأهيل الرتبوي لدور الت�ضورات وتاأثريها يف اأداء   -4

املعلمني وحت�ضيل الطالب.

امل�ضاريع  الإجناح  �رشورية  اأولية  كمرحلة  املعلمني  ت�ضورات  فهم  اأولوية  على  الرتكيز   -5

التعليمية التطويرية.

لدى  مثلها  تنمية  اأدائهم يف  لفاعلية  االإيجابية  الت�ضورات  املعلمني ذوي  من  اال�ضتفادة   -6

زمالئهم االأقل قناعة بفاعلية اأدائهم.

7-  اإجراء درا�ضات مماثلة ملعلمي مرحلتي االبتدائية واملتو�ضطة ومقارنتها باملرحلة الثانوية.

8- اإجراء درا�ضات مماثلة للتعرف اإىل ت�ضورات املعلمات ومقارنتها بت�ضورات املعلمني.

9- اإجراء درا�ضات مماثلة يف مناطق ومدن اأخرى.
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د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/11/17م                                     * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/6/8م

(Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�

�أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج )Intel) �لتعليم

للم�ستقبل يف حت�سيل مادة �للغة �لعربّية لدى طلبة

�ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي يف �لأردن

�مللخ�ص

هدف هذا البحث اإىل تق�سي اأثر برنامج تعليمي وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ستقبل يف 

حت�سيل طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف اللغة العربّية »مهارات االت�سال«، وقد تكون اأفراد 

البحث من )157( طالباً وطالبة موزعني على مدر�ستني )ذكور، واإناث(، در�ست املجموعة 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ستقبل، 
ّ
التجريبّية املادة الدرا�سّية من خالل برنامج تعليمي

وا�ستملت على )36( طالباً و)42( طالبة، اأما املجموعة ال�سابطة فقد در�ست املادة الدرا�سّية 

اأظهرت  وقد  طالبة.  و)41(  طالباً   )38( على  وا�ستملت  االعتيادّي،  الربنامج  وفق  نف�سها 

نتائج البحث اأن هناك فرقاً ذا داللة اإح�سائّية )α= 0.05( يف حت�سيل طلبة ال�سف العا�رش 

االأ�سا�سي يف مبحث اللغة العربّية »مهارات االت�سال«، ول�سالح اأفراد املجموعة التجريبّية، 

كما ك�سف البحث عن وجود فرق ذي داللة اإح�سائّية )α= 0.05( يف التح�سيل يعزى اإىل 

جن�س الطالب، ول�سالح االإناث، اإال اأن النتائج مل تك�سف عن وجود فرق ذي داللة اإح�سائّية 

يف حت�سيل الطلبة يعزى اإىل التفاعل بني اجلن�س وطريقة التدري�س.

، )Intel) التعليم للم�ستقبل، التح�سيل، اللغة العربّية.
ّ
�لكلمات �ملفتاحية: برنامج تعليمي

د. حممد فوؤ�د �حلو�مدة

ق�سم املناهج واأ�ساليب تدري�س اللغة العربيرّة
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د. ر�تب قا�سم عا�سور
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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

Abstract

This study aimed at detecting the effect of using an Intel- teach-to-the-fu-
ture program on the Tenth Grade students’ achievement in the Arabic lan-
guage, 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 experimen-
tal 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 sta-
tistically 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 lan-
guage. 

Dr. Mohammad F. Al-Hawamdeh
Irbid University College

Al- Balqa Applied University

Dr. Rateb Q. Ashour
Faculty of Education
Yarmouk University
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للم�ستقبل يف حت�سيل مادة �للغة �لعربّية لدى طلبة

�ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي يف �لأردن

د. حممد فوؤ�د �حلو�مدة

ق�سم املناهج واأ�ساليب تدري�س اللغة العربيرّة

كلية اإربد اجلامعيرّة -جامع�ة البلقاء التطبيقيرّة

د. ر�تب قا�سم عا�سور

ق�سم املناهج واأ�ساليب تدري�س اللغة العربيرّة

كلية الرتبية -جامع�ة الريموك

�ملقدمة 

 الهائل وامل�ضتمر، الذي اأ�ضبح ال غنى عنه 
ّ
اإن اأبرز ما ميّيز هذا الع�رش، التطور التكنولوجي

يف نواحي احلياة جميعاً، فقد زاد حجم تاأثري املعرفة يف احلياة االقت�ضاديّة واالجتماعّية، ويف 

منط حياة االإن�ضان، فغدت املعرفة واملعلومات مورداً اأ�ضا�ضّيا من املوارد االقت�ضادّية، بل املورد 

يرتكز على  املعرفة  الولوج يف ع�رش  واإن  الطبيعّية.  للموارد  املكمل   اجلديد 
ّ
الN�ضرتاتيجي

ا�ضتغالل التقنيات احلديثة يف �ضتى مناحي احلياة املعا�رشة. 

تخزين  على  لقدرتها  بقوة؛  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور  اليوم  برز  وقد 

املعلومات، وحفظها، وا�ضرتجاعها، والبناء عليها، ور�ضم االأ�ضكال بدقة وو�ضوح، ومعاجلة 

العملّية  اأثناء  واالكت�ضاف  التجريب  فر�ضة  للطلبة  توفر  كما  جداً،  كبرية  ب�رشعة  البيانات 

التعليمّية التعلمّية )Dori & Barnea, 1997). ولعلَّ من اأهم  املهارات التدري�ضّية املعا�رشة، 

مهارة ا�ضتخدام وتوظيف التقنيات احلديثة مل�ضلحة املواد الدرا�ضّية والتدري�س، حيث التجديد 

 داخل 
ّ
والتغيري واخلروج عن الروتني املتكرر والرتيب، الذي قد يطغى على االأداء التدري�ضي

حجرات البحث.

القائم على   
ّ
التعليمي والتعلم واخلروج من اجلمود  التعليم  �ضوية عمليتي  رفع  اأجل  ومن 

الناجت عن اال�ضتك�ضاف والبحث  التعلم  اإىل حيوّية  التلقني وحفظ املعلومات وا�ضرتجاعها، 

يف م�ضادر 
ّ
وينبغي اإحداث تطوير نوعي  والتحليل والتعليل، و�ضوال ًاإىل حلّ امل�ضكالت، 

التعلم وو�ضائطه املتنوعة، وتوظيف ما و�ضل اإليه التقدم الهائل يف تقنيات املعلوماتية احلديثة، 

فكثري من الدرا�ضات اأظهرت تاأثريا ًاإيجابيا اًل�ضتخدام التكنولوجيا واحلا�ضوب والربجميات 

التي ت�ضكل بيئة منا�ضبة للتعلم  على اأداء املتعلم ،اأو لل�ضبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت( 

2006؛  امل�رشي،  2007؛  اأبو�ضنب،  2009؛  دية،  )اأبو   
ّ
نظام تعليمي  والتعليم يف اأي ّ

فّعال  Baker & Hale, 1997; Martin & Shulman, 2006(، و�ضي�ضبح للطالب دوٌر 

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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اإىل املفاهيم املق�ضودة، وبطريقة  التعلم، و�ضيكت�ضف املو�ضوعات بنف�ضه، وي�ضل  يف عملّية 

 املوجود يف املادة التعليمّية فقط، واإمنا على 
ّ
ت�ضتحثه لي�س لال�ضتيعاب الكامل للم�ضمون العلمي

اال�ضتزادة من املعلومات العلمّية يف املجال املطلوب اأي�ضاً، عرب االطالع على م�ضادر اأخرى، 

 Mitra & Steffensmieir, يف االإنرتنت وقواعد البيانات اأينما توافرت )طوقان، 2003؛

.)2000
 لليون�ضكو )Charp, 2000) الذي راجع ت�ضعني بحثاً من بلدان خمتلفة، 

ّ
ويف بحث م�ضحي

تعلمهم  من  وتزيد  التعلم،  نحو  الطلبة  دافعّية   يف 
ّ
اإيجابي ب�ضكل  توؤثر  التكنولوجيا  اأن  تبنيَّ 

 يف 
ّ
، وحت�ضن من مهارات االت�ضال ومهارات الكتابة. ولهذه التكنولوجيا اأثر اإيجابي

ّ
الذاتي

املعلمني اأنف�ضهم، حيث ت�ضاعدهم على التنويع يف اأ�ضاليب التعليم، وتزيد من تطورهم املهني، 

ومن معرفتهم بتخ�ض�ضهم، وت�ضاعدهم على اإيجاد حلول اإدارّية داخل ال�ضف، وترفع من 

االألفة والتوا�ضل بني املعلم والطلبة. كما اأنها ت�ضاعد املعلم على التعرف اإىل املهارات املتنوعة، 

.)Martin & Shulman, 2006 واخل�ضائ�س الفرديّة لطلبته )اأبو�ضنب،2007؛

 االأمر الذي ي�ضتدعي تطوير مناهج اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها، فا�ضتخدام التقنيات 

احلديثة يف تعليم اللغة العربّية حاجة ما�ضة، ينبغي اعتمادها يف املدار�س لتعليم اللغة العربّية، 

وذلك باإدخال اأجهزة احلا�ضوب، واملختربات اللغويّة باأجهزتها ال�ضمعّية والب�رشيّة، واعتماد 

ومهمته  دور جديد،  للمعلم  اأ�ضبح  »وقد   .)2007 )اأبو�ضنب،  واال�ضتقراء  البحث  طرائق 

ر�ضم  مهمته  اأ�ضبحت  بل  تقليدية،  اأ�ضاليب  واتباع  واالإلقاء  ال�رشح  على  قا�رشة  لي�ضت 

اإ�ضرتاتيجية تتوافق فيها اأمناط التدري�س والو�ضائل التعليمّية لتحقيق االأهداف املرجوة للتعلم« 

)قطامي، 1998(.

اأ�ضهم يف حتديث طرائق تعليم اللغة العربّية واأن�ضطتها، ويف  اإن ا�ضتخدام الو�ضائل التقنّية 

وزيادة  والتعّلم،  التعليم  التدري�س، وحت�ضني عمليات  م�ضتوى  التعليم، ورفع  اأهداف  حتقيق 

حت�ضيل الطالب )مدكور، 2003؛ اأبو�ضنب، 2007(. فاحل�ضول على املخرجات التعليمّية 

تتمّثل يف خريجني قادرين على اال�ضتماع والفهم، والتحّدث بطالقة،  التي  لغوّياً،  املنا�ضبة 

والتف�ضري،  والتحليل،  والفهم،  القراءة،  على  وقادرين  وجمال،  و�ضالمة  ب�ضحة  والكتابة 

وتوليد  الفكر،  �ضياغة  واإعادة  ال�ضليم،  التفكري  على  وقادرين  والتذوق،  والتقومي،  والنقد، 

املعاين واالإبداع، ينبغي اإعادة تنظيم املدخالت التعليمّية يف منظومة اللغة وطرائق تعليمها، التي 

تقت�ضي وجود معلم لّلغة العربّية على درجة عالّية من الكفاية والتمّيز )مدكور، 2003(.

على  تعتمد  للتعليم،  جديدة  وطرائق  اأ�ضاليب  ظهور  اإىل   
ّ
التكنولوجي التقدم  اأّدى  ولقد 

توظيف م�ضتحدثات تكنولوجّية؛ لتحقيق التعلم املطلوب، ومن اأهم هذه التطورات برنامج 
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اإنتل التعليم للم�ضتقبل  (Intel-Teach to the Future) فقد طوَّرت �رشكة اإنتل- عام 1999م، 198

برناجماً تدريبّياً عاملّياً موجهاً للمعلم، وم�ضمماً لتطوير العملّية التعليمّية من خالل اال�ضتخدام 

املناهج  يف  بفعالّية  احلا�ضوب  ثقافة  ودمج  التعليمّية،  العملّية  يف  للتقنّية  الفعَّال  والتوظيف 

 قبل اخلدمة، 
ّ
 واالأكادميي

ّ
الدرا�ضّية؛ لتح�ضني تعليم الطالب، وكذلك املعلم اأثناء االإعداد املهني

وجدايّن(  مهارّي،  )معريّف،  اخلربة  جماالت  جميع  يف  كفايات  املتعلم  اإك�ضاب  اإىل  و�ضوال 

وتطوير  املتعلمني،  بني   
ّ
اجلماعي العمل  اإىل  اإ�ضافة  العليا،  التفكري  مهارات  تطوير  وخا�ضة 

العملّية التعليمّية )البلخي،2007؛ كانداو، دوهرتي، يو�ضت، وبيج، 2003، ترجمة وزارة 

الرتبية والتعليم(. من خالل تطوير برنامج اإنتل التعليم للم�ضتقبل، يتعلم املعلمون كيف ومتى 

اكت�ضاب  فيمكنهم ذلك من  ال�ضفوف.  التكنولوجّية يف  االأدوات وامل�ضادر  واأين يوظفون 

التي  التقييم  وو�ضائل  العمل،  واأ�ضاليب  للدر�س،  خطة  لو�ضع  والالزمة  االأ�ضا�ضية  املهارات 

تتوافق مع املعايري الرتبوّية، ويوّظف الربنامج كذلك ا�ضتخدام االإنرتنت، وت�ضميم �ضفحات 

لربنامج  االأ�ضا�ضية  املنطلقات  2006(. واأّما  الغني،  )عبد  املتعددة  الو�ضائط  وبرامج  الويب 

القائم  والتعلم  للتقنّية  الفعَّال  والتوظيف  اال�ضتخدام  يف  فتتمثل  للم�ضتقبل،  التعليم   (Intel(
على م�رشوعات بحيث يكون املتعلم املحور، وا�ضتخدام ال�ضوؤال االأ�ضا�ضي، �ضوؤال الوحدة، 

�ضوؤال املنهاج لتعزيز املهارات وخا�ضة مهارات التفكري العليا )يف املجال املعريف(، باالإ�ضافة 

 وتناول اخلطوط العري�ضة للمناهج 
ّ
اإىل اإن�ضاء »حقيبة درا�ضّية« وفق معايري توؤكد التعليم العملي

 
ّ
الدرا�ضّية، وا�ضتخدام عدة معايري واأ�ضاليب تقومي لقيا�س التعّلم يف اأنحاء وحدات املقرر الدرا�ضي

، وحّل امل�ضكالت، وامل�ضاركة يف التغذية الراجعة 
ّ
كافة، وت�ضجيع املعلم على العمل اجلماعي

 Metcalf Debora, & للوحدات اخلا�ضة بهم )البلخي، 2007؛ كانداو واآخرون، 2003؛

برنامج  امل�ضاركة يف  اأن   )Martin & Shulman, 2006( �ضوملان ومارتن  2002(. ويوؤكد 
 يف اإحداث تغيريات يف �ضلوك املدر�ضني نحو 

ّ
)Intel) التعليم للم�ضتقبل يوؤثر ب�ضكل اإيجابي

تطوير اإ�ضرتاتيجيات التدري�س، وتوظيف التكنولوجي يف التعليم.

لقد اأولت وزارة الرتبية والتعليم يف االأردن التجديد والتطوير يف اأ�ضاليب وطرائق التعليم 

وتقنياته اهتماماً كبرياً، فتمَّ اإدخال احلا�ضوب يف اأ�ضاليب وطرائق التعليم، هادفة اإىل اإحداث 

النمو املتكامل للمتعلمني، كما اأخذت باالعتبار متطلبات الع�رش املَُعا�س، والدور الذي يلعبه 

كاأحد  اأمراً �رشوريّاً،  التعليمّية  الربامج  اأ�ضبح دجمه �ضمن  املجال، حيث  احلا�ضوب يف هذا 

املتطورة. وت�ضري االأرقام  احلياة  ملتطلبات  وا�ضتجابة  الرئي�ضة،  واملهارات  املعرفة  اأ�ضا�ضّيات 

احلالية لوزارة الرتبية والتعليم االأردنية، اإىل اأن عدد اأجهزة احلا�ضوب املتوافرة ي�ضل اإىل �ضد�س 

عدد الطلبة تقريباً، واأن ن�ضبة احلا�ضلني على الرخ�ضة الدولية لقيادة احلا�ضوب من العاملني يف 

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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وزارة الرتبية والتعليم تزيد عن )90 %( )عماد الدين، 2004؛ والعيا�رشة، اأحمد وح�ضن، 

عدنان ومراد، هاين، 2002(. وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بتدريب )33000( معلم 

)حممد،  للم�ضتقبل  التعليم   (Intel( ومعلمة وم�رشف يف خمتلف التخ�ض�ضات على برنامج 

الرحاحلة واأبو�س، 2008(.

ويف حدود اطالع الباحثني مل يجدا اأّية درا�ضة اأو بحث يف جمال ا�ضتخدام )Intel) التعليم 

االأخرى،  املواد  قليلة جداً يف  اأبحاث ودرا�ضات  العربّية، وهناك  اللغة  تعليم  للم�ضتقبل يف 

االإلكرتويّن  التعلم  اأو  احلا�ضوب  ا�ضتخدام  فاعلّية  تناولت  والدرا�ضات  االأبحاث  غالبية  واإن 

ا�ضتخدام  اأثر  اأو تبحث يف  االإنرتنت...،  اأو  بالتق�ضي والتحليل  التعلم والتعليم  يف عمليتي 

تقنيات التعليم املختلفة يف حت�ضيل الطلبة يف املواد الدرا�ضّية واجتاهاتهم نحوها. فقد تو�ضَّل 

 Ravaglia, Patrick, Constance &( وثيودور  وكون�ضتان�س  وباتريك  رافجليا  بحث 

Theodore, 1995)  اإىل اأن التعليم با�ضتخدام احلا�ضوب قد مكَّن الطلبة امللتحقني يف برنامج 
لتعليم املوهوبني يف جامعة �ضتانفورد يف اأمريكا من اإكمال درا�ضتهم يف مادتي الريا�ضيات 

. كما اأظهرت نتائج بحث بايكر وهايل 
ّ
والفيزياء، ودلَّت اأن له فاعلّية جيدة يف التعلم الذاتي

 ،(CAL( فاعلّية ا�ضتخدام احلا�ضوب و�ضيلة م�ضاعدة يف التعليم (Baker & Hale, 1997(
مقارنة بالطرائق االعتياديّة، وكان حت�ضيل اأفراد املجموعة التجريبّية اأف�ضل، ويف زمن اأقل مما 

يحتاجه اأفراد املجموعة ال�ضابطة.

كما اأظهرت درا�ضة �ضوتيه )Schutte, 1997) اأن جمموعة الطلبة امل�ضجلني باأحد مقررات 

 
ّ
 بجامعة كاليفورنيا، والذين ا�ضتخدموا االإنرتنت كان حت�ضيلهم الدرا�ضي

ّ
االإح�ضاء االجتماعي

ونتائجهم اأف�ضل من زمالئهم الذين در�ضوا املقرر نف�ضه وفقاً  للطرائق التقليديّة. واأظهرت 

نتائج درا�ضة تيرت  )Teeter, 1997) على جمموعة جتريبّية من الطالب يف جامعة اآركن�ضا�س يف 

اأمريكا الذين در�ضوا اأحد املقررات باالإنرتنت، وقاموا بقراءة الن�ضو�س واملحا�رشات و�ضاركوا 

يف مناق�ضات، واأّدوا واجبات كتابية على �ضا�ضة احلا�ضوب مبا�رشة، وتقدموا لالمتحانات يف 

معمل احلا�ضوب، وزاروا مواقع اإنرتنت ذات �ضلة باملقرر ارتفاع دافعّية الطالب، واطالعهم 

على كثري من امل�ضادر، وحت�ضن قدرتهم على املناق�ضة، وحّل الواجبات الكتابية.

)Mitra & Steffensmieir, 2000) وجود عالقة  وك�ضفت درا�ضة ميرتا و�ضتيفين�ضمري 

اإيجابّية بني البيئة التي تتيح ا�ضتخدام احلا�ضوب واجتاهات الطالب نحوه ب�ضفة عامة، وكذلك 

درا�ضة  اأّما  االت�ضال.  عملّية  ت�ضهيل  على  وقدرته  التعليمّية  العملّية  يف  احلا�ضوب  دور  نحو 

العجلوين واأبو زينة )2006( فقد اأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة اإح�ضائّية يف حت�ضيل طلبة 

التعليمّية  احلقيبة  با�ضتخدام  در�ضوا  الذين  الطلبة  ول�ضالح  الفيزياء،  مادة  يف  الثانويّة  املرحلة 
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ول�ضالح 200 اجلن�س  اإىل  تعزا  التح�ضيل  اإح�ضائياً يف  دالة  فروقاً  النتائج  ك�ضفت  كما  املحو�ضبة، 

االإناث، ومل يك�ضف البحث عن وجود فروق دالة اإح�ضائّيا يف التح�ضيل تعزا اإىل التفاعل بني 

الطريقة واجلن�س. واأظهرت نتائج درا�ضة بني عواد )2006( فروقاً ذات داللة اإح�ضائّية يف 

اكت�ضاب طلبة ال�ضف الثامن االأ�ضا�ضي للمفاهيم العلمّية ل�ضالح الطلبة الذين در�ضوا با�ضتخدام 

حقيبة تعليمّية اإلكرتونية وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، مقارنة بالطريقة االعتياديّة، 

كما مل تك�ضف النتائج فروقاً دالة اإح�ضائّياً يف التح�ضيل تعزا اإىل اجلن�س، وك�ضفت عن وجود 

فروق دالة اإح�ضائّياً يف التح�ضيل تعزى اإىل التفاعل بني الطريقة واجلن�س.  

ومن جهة اأخرى مل  تظهر درا�ضة جابر )2004( فروقاً ذات داللة اإح�ضائية يف متو�ضط 

حدوث التغري املفهومي لدى طالبات ال�ضف الثامن يف مو�ضوع ال�ضوء يف جمال الب�رشيات 

نتائج  اأظهرت  التعليم با�ضتخدام احلا�ضوب مقارنة بالطريقة االعتيادية. كما  اإىل طريقة  يعزا 

درا�ضة مالك )1995( عدم وجود يف حت�ضيل طلبة ال�ضف االأول الثانوي العلمي يف الكيمياء، 

يعزا اإىل ا�ضتخدام طريقة التعلم باحلا�ضوب مقارنة مع الطريقة التقليدية.

و�ضيلة  التكنولوجيا واحلا�ضوب  ال�ضتخدام  اأن  واالأبحاث  الدرا�ضات  بع�س  واأظهرت 

 يف اللغة العربّية لدى الطلبة، مما يجعله و�ضيلة ذات 
ّ
تعليمّية اأثراً يف حت�ضن التح�ضيل الدرا�ضي

فاعلّية يف تدري�س اللغات، كدرا�ضة الهواري )2002( التي اأظهرت فاعلّية ا�ضتخدام برنامج 

تعديل  يف  وفاعلّيته  والقراءة،  اال�ضتماع  مهارات  بع�س  تنمية  يف  الو�ضائل  متعدد  حا�ضوبي 

درا�ضة  نتائج  اأكدت  كما  العربّية.  اللغة  تعلم  نحو  االبتدائي  اخلام�س  ال�ضف  طلبة  اجتاهات 

تنمية  يف  احلا�ضوب  على  القائمة  التعلم  بيئة  يف  املتعددة  الو�ضائط  فعالية   )2003( حبيب 

مهارات اللغة والتحدث. واأظهرت نتائج درا�ضة اإ�ضماعيل )2003( فاعلّية برنامج مقرتح 

يف تنمية مهارات القراءة الوظيفّية مب�ضاعدة احلا�ضوب لدى طالب املرحلة الثانويّة يف مملكة 

البحرين. كما دلَّت نتائج درا�ضة اأمني )2003( على فاعلّية ا�ضتخدام احلا�ضوب يف اكت�ضاب 

االأطفال يف الرو�ضة بع�س املهارات اللغويّة.

يف  اإح�ضائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  فقد   )2003( فار�س  درا�ضة  اأّما 

حت�ضيل طلبة ال�ضف ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية وفروعها، تعزا لطريقة التدري�س، 

لنتائج  بالن�ضبة  احلال  وكذلك  االإناث.  ول�ضالح  اجلن�س،  واإىل  املحو�ضبة،  الطريقة  ول�ضالح 

ال�ضف  اأظهرت وجود فروق يف حت�ضيل طلبة  الهر�س واأبو جامو�س )2004( فقد  درا�ضة 

ال�ضابع االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية تعزا اإىل طريقة التدري�س ل�ضالح الربجمية التعليمّية. وقد 

اأظهرت درا�ضة اأبو �ضتات )2005( التي هدفت اإىل معرفة اأثر توظيف احلا�ضوب يف تدري�س 

النحو على امل�ضتوى حت�ضيل طالبات ال�ضف احلادي ع�رش واجتاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها، 

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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وجود فروق دالة اإح�ضائّياً يف م�ضتوى حت�ضيل النحو، ل�ضالح طالبات املجموعة التجريبّية.

ويف درا�ضة امل�رشي )2006( ك�ضفت نتائج البحث عن فاعلّية برنامج بالو�ضائل املتعددة 

يف تنمية مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة ال�ضف الثامن االأ�ضا�ضي. وبيَّنت اأي�ضاً نتائج درا�ضة 

 يف تنمية مهارات االأ�ضوات اللغويّة لدى طلبة ال�ضف 
ّ
االآغا )2007( فاعلّية برنامج تقني

حمو�ضب  برنامج  فاعلّية   )2009( دية  اأبو  بحث  نتائج  واأظهرت  غزة.  يف  الثانوّي  االأول 

لتنمية بع�س مهارات تدري�س اال�ضتماع يف اللغة العربّية لدى )الطالبات املعلمات( يف الكلية 

اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

من هنا ت�ضري نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة اإىل اأن هناك اأثراً اإيجابّياً وا�ضحاً ال�ضتخدام التقنيات 

احلديثة يف تعليم اللغة العربّية، بو�ضفها طريقة تدري�س، ويف �ضوء ندرة االأبحاث والدرا�ضات 

التي تناولت برناجماً تعليمّياً وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، يرى الباحثان اأن هناك 

�رشورة لالأخذ مبتغريات الع�رش التكنولوجّية، واإجراء اأبحاث بهدف االإفادة من تقنيات الع�رش 

يف حت�ضني م�ضتوى التح�ضيل لدى الطلبة يف اللغة العربّية، فجاء هذا البحث الذي يهدف اإىل 

لبيان  للم�ضتقبل؛  التعليم   (Intel( برنامج  وفق   
ّ
تعليمي برنامج  ا�ضتخدام  فاعلّية  اإىل  التعرف 

اأثرها يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية.

م�سكلة �لدر��سة 

تنبع م�ضكلة الدرا�ضة من �ضعف الطلبة يف مهارات اللغة العربية وحت�ضيلها، وهذا ما اأكَّدته 

2007؛  مرق،  اأبو  2009؛  واحلوامدة،  )عا�ضور  كدرا�ضة  را�ضات  والدرِّ االأبحاث  بع�س 

التدري�س  اأ�ضاليب  لتنويع  ملّحة  فاحلاجة  هنا،  من   .)2003 �ضعبان،  2005؛  احلكيمي، 

وطرائقه امل�ضتخدمة يف تدري�س مادة اللغة العربّية ملعاجلة هذه امل�ضكلة، وقد �ضعت وزارة الرتبية 

والتعليم االأردنّية اإىل اإدخال التكنولوجية يف مدار�ضها منذ بداية هذا القرن، فقد خطت وزارة 

الرتبية والتعليم خطوات حثيثة وجادة يف حو�ضبة املناهج الدرا�ضّية، وقطعت �ضوطاً كبرياً يف 

الدرا�ضّية؛  املواد  وخمتلف  التعليمّية،  املراحل  وملختلف  تعليمّية،  و�ضيلة  احلا�ضوب  ا�ضتخدام 

ونظراً لقلة الّدرا�ضات التي تناولت اأثر ا�ضتخدام اأمناط التعليم با�ضتخدام احلا�ضوب يف حت�ضيل 

فقد  الباحثني–،  اطالع  حدود  يف  االأ�ضا�ضي–  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  العربّية  اللغة  مادة 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل؛ لبيان اأثرها يف 
ّ
اختار الباحثان تطوير برنامج تعليمي

حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية.
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�أهد�ف �لدر��سة202

التعليم   (Intel( برنامج  وفق   
ّ
التعليمي الربنامج  اأثر  تق�ضي  اإىل  احلالّية  الدرا�ضة  هدفت 

للم�ضتقبل يف �ضوء بع�س املتغريات يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف اللغة العربّية 

»مهارات االت�ضال« مقارنة بالطريقة االعتياديّة.

�أ�سئلة �لدر��سة

حاولت هذه الدرا�ضة االإجابة عن االأ�ضئلة االآتية:

1. هل يختلف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية »مهارات االت�ضال« 

للم�ضتقبل،  التعليم   (Intel( برنامج  وفق   
ّ
التعليمي )الربنامج  التدري�س  طريقة  باختالف 

والربنامج االعتيادّي؟

2.  هل يختلف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية »مهارات االت�ضال« 

باختالف اجلن�س؟

العربّية »مهارات  اللغة  مادة  االأ�ضا�ضي يف  العا�رش  ال�ضف  اأثر يف حت�ضيل طلبة  هناك  3. هل 

االت�ضال« يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟

�أهمية �لدر��سة

• ي�ضتمدُّ هذا البحث اأهميته من اأهمية املو�ضوع الذي يتناوله، فهو يحاول الك�ضف عن اأثر 
 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش يف اللغة 

ّ
برنامج تعليمي

العربّية، وميكن اأن ي�ضهم هذا البحث يف هذا املجال بتطوير اأمناط التدري�س املعتادة، وتقدمي 

ا�ضرتاتيجيات جديدة لتنمية التح�ضيل لدى الطلبة، وقد يفتح اآفاقاً جديدة للباحثني يف ميدان 

اللغة العربّية.

• وَتْكمُن اأهمية هذا البحث يف مواكبته لالجتاهات الرتبويّة احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم يف 
االأردن، وم�ضايرته للركب احلديث يف ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجيات تعتمد على اإدخال احلا�ضوب 

والتكنولوجيا يف التدري�س.

• كما ي�ضتمدُّ هذا البحث اأهميته؛ باأنه �ضي�ضهم يف عملّية تطوير تعليم اللغة العربّية من خالل 
توجيه اأنظار القائمني على مراكز تدريب معلمي اللغة العربّية وتاأهيلهم من م�رشفني، وخرباء 

تربويني، اإىل تبّنى هذا الربنامج واأهميته يف العملّية التعليمّية التعلمّية، ومن ثم تدريب املعلمني 

على ا�ضتخدامه يف التدري�س.

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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العربّية، وطرائقها، واأدواتها يف  اللغة  اأ�ضاليب تدري�س  البحث يف حت�ضني  ي�ضهم هذا  قد   •
مدار�س التعليم العام.

حمدد�ت �لدر��سة

ميكن تعميم نتائج الدرا�ضة يف �ضوء املحّددات االآتية: 

• اقت�ضار اأفراد البحث على طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف اأربع �ضعب �ضفية )ذكورا ًواإناثا( 
الثاين2007/.2008

ّ
يف مدر�ضتني يف لواء الر�ضيفة ،يف الف�ضل الدرا�ضي 

• اعتماد هذا البحث على اختبار لقيا�س التح�ضيل يف مادة اللغة العربية مهارات االت�ضال 
لدى طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي من اإعداد الباحثني.

• تناول هذا البحث وحدة درا�ضية من وحدات كتاب اللغة العربية مهارات االت�ضال لل�ضف 
العا�رش االأ�ضا�ضي ،الف�ضل الثاين ،وهي ال�ضلط حا�رشة البلقاء.

 
ّ
بدرجة مماثلة املجتمع اخلارجي

ّ
يتحدد تعميم نتائج البحث خارج جمتمعه االإح�ضائي   •

ملجتمع البحث.

م�سطلحات �لدر��سة 

برنامج �لتعليم للم�ستقبل (Intel- Teach to the Future): ميكن تعريف الربنامج اإجرائّياً 

توظيف  على  تعتمد  التي  واالإجراءات  اخلطوات  من  جمموعة  تت�ضمن  تعليمّية  خطة  باأنه: 

وا�ضتخدام احلا�ضوب، وما يوفره من برامج تطبيقّية بفاعلّية يف العملّية التعليمّية، حيث يقوم 

على اإن�ضاء جملد حقيبة تعليمّية اإلكرتونّية )portfolio) يتعلق بوحدة )ال�ضلط حا�رشة البلقاء( 

يف اللغة العربّية مهارات االت�ضال لل�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي، ويحتوي جملدات فرعّية، وت�ضم 

كل وحدة خطة الوحدة، ومناذج مل�رشوعات الطلبة، ومواد دعم املعلم والطالب، واأدوات 

تقييم لتقييم م�ضتوى تعلم الطلبة.

�لطريقة �لعتيادّية (Method Traditional): وهي جمموعة من االأ�ضاليب، التي ينتهجها 

العا�رش  ال�ضف  لطلبة  العربّية »مهارات االت�ضال«،  اللغة  تعليم مادة  املعلمون واملعلمات يف 

االأ�ضا�ضي، والتي و�ضعت يف دليل املعلم.

�لتح�سيل �لدر��سّي (Achievement  Academic): يق�ضد به تلك املعلومات التي اكت�ضبها 

الطلبة، اأو املعلومات التي منت لديهم من خالل تعّلم مو�ضوعات درا�ضّية، وِقي�َس بالدرجة 

، الذي اأعدَّه الباحثان الأغرا�س البحث.
ّ
التي ح�ضل عليها الطلبة يف االختبار التح�ضيلي
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االأوىل 204 الطبعة  االأ�ضا�ضي،  العا�رش  لل�ضف   
ّ
الدرا�ضي املقرر  �لعربّية »مهار�ت �لت�سال«:  �للغة 

)2006(، ويت�ضمن وحدات درا�ضّية موزعة على ف�ضلني درا�ضيني، وي�ضم هذا املقرر مطالعة 

ون�ضو�ضاً وا�ضتماعاً وحمادثة وكتابة وعرو�ضاً.

منهجّية �لدر��سة و�إجر�ء�تها:

منهج �لدر��سة

التعليم   (Intel( برنامج  وفق   
ّ
التعليمي الربنامج  اأثر  ا�ضتق�ضاء  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 

للم�ضتقبل يف �ضوء بع�س املتغريات يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف اللغة العربّية 

»مهارات االت�ضال«، لذلك فقد ا�ضتخدم الباحثان وفقًا لطبيعة البحث منهجني، وهما:

: »وهو خطوات منظمة الإيجاد هيكل معريّف تربوّي جديد مل يكن معروفاً 
ّ
1- املنهج البنائي

فيما يتعلق با�ضتخدامات م�ضتقبلّية، ويتواءم مع الظروف املتوقعة  بالكيفية نف�ضها من قبل، 

واالإمكانات الواقعّية، اإذ ي�ضتفيد الباحث من الروؤى الت�ضاركية التي يبديها اخلرباء اأو املعنيون 

يف جمال معني لتحقيق اأهداف معينة« )االآغا،2001(. ويف هذا البحث اتبع الباحثان املنهج 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل؛ 
ّ
، والربنامج التعليمي

ّ
 يف بناء االختبار التح�ضيلي

ّ
البنائي

لبيان اأثره يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية. 

: وهو عبارة عن »ا�ضتخدام التجربة يف اختبار الفرو�س عن طريق 
ّ
2- املنهج �ضبه التجريبي

التجريب، ويتخذ �ضل�ضلة من االإجراءات الالزمة ل�ضبط تاأثري العوامل االأخرى« )الكيالين 

نظام   
ّ
التجريبي �ضبه  املنهج  على  البحث  هذا  يف  الباحثان  واعتمد   .)2005 وال�رشيفيني، 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يف حت�ضيل 
ّ
املجموعتني؛ ملعرفة اأثر الربنامج التعليمي

طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية. 

عينة �لدر��سة

متَّ اختيار اأفراد العينة من طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي، من املدار�س التابعة ملديرية الرتبية 

 2008/2007. ومتَّ اختيار مدر�ضة القاب�ضي الثانويّة 
ّ
والتعليم للواء الر�ضيفة، للعام الدرا�ضي

للبنني، ومدر�ضة جمانة بنت اأبي طالب الثانوّية للبنات، ومتَّ اختيار اأربع �ضعب ع�ضوائياً من 

ح يف اجلدول رقم  التجريبيتني وال�ضابطتني، كما هو مو�ضّ املدر�ضتني؛ لت�ضكل املجموعتني 

.)1(

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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�جلدول رقم )1(

توزيع �أفر�د �لبحث ح�سب �جلن�ص وطريقة �لتدري�ص

اجلن�س
طريقة التدري�س

املجم�ع
املجم�عة ال�سابطةاملجم�عة التجريبّية

363874ذكور

424183اإناث

7879157املجموع

ويعود اختيار الباحثني هاتني املدر�ضتني بالطريقة الق�ضدّية اإىل االعتبارات االآتية:

على  حتتوي  للحا�ضوب  خمتربات  ووجود  املدر�ضتني،  يف  احلا�ضوبية  االأجهزة  توافر   •
 (Data Show( البيانات  عر�س  جهاز  مثل  الباحثان  يحتاجها  التي  االإمكانات  جميع 

وال�ضماعات.

• تعاون اإدارة املدر�ضتني مع الباحثني يف اإجراء البحث.
• تنا�ضب اأعداد الطلبة املوجودة يف ال�ضعبة الواحدة تقريباً مع عدد اأجهزة احلا�ضوب املتوافرة 

يف املختربات احلا�ضوبية.

ولتطبيق الربنامج على املجموعتني التجريبيتني )ذكور واإناث( تعاون الباحثان مع معلمة 

من مدر�ضة جمانة بنت اأبي طالب الثانويّة للبنني، ومعلم من مدر�ضة القاب�ضي الثانويّة للبنني، 

للتدري�س  للربنامج  النظرّي  االأ�ضا�س  لهما  وو�ضع   ،(Intel( تدريبية  دورة  على  حا�ضلني 

باملراجع  للم�ضتقبل، وتزويدهما  التعليم    (Intel( برنامج   وفق 
ّ
التعليمي الربنامج  با�ضتخدام 

االعتيادّي.  بالربنامج  ال�ضابطتني  املجموعتني  واملعلمة  املعلم  الالزمة. ودّر�س  واالإر�ضادات 

بع�س  تعّطل  منها  ال�ضعوبات،  من  جمموعة   
ّ
التعليمي الربنامج  تطبيق  اإجراءات  واجهت 

ا�ضتخدام احلا�ضوب  الطلبة على  االأجهزة احلا�ضوبية و�ضبكة االنرتنت، و�ضعف قدرة بع�س 

اأثناء تنفيذ بع�س املهام التي يتطلبها الربنامج، وقد مّت جتريب الربنامج قبل تطبيق الدرا�ضة من 

اأجل العمل على تعديلها وت�ضويبها قبل عر�ضها على اأفراد البحث احلايّل. 

�أدو�ت �لدر��سة

لتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحثان االأدوات االآتية:

، ويطبَّق قبلّياً وبعديّاً
ّ
اأوالً: االختبار التح�ضيلي

 وفق برنامج )Intel)  التعليم للم�ضتقبل 
ّ
لتحقيق هدف البحث بقيا�س اأثر الربنامج التعليمي

متَّ  االأ�ضا�ضي،  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  االت�ضال«،  »مهارات  العربّية  اللغة  مادة  يف حت�ضيل 
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 لقيا�س حت�ضيل اأفراد البحث للغة العربّية »مهارات التح�ضيل«، باعتماد 206
ّ
اإعداد اختبار حت�ضيلي

امل�ضتويات املعرفية الثالثة: )م�ضتوى املعرفة، وم�ضتوى الفهم، وامل�ضتويات العقلّية العليا( من 

االأهداف املعرفية، وتكون االختبار يف �ضورته النهائية من )25( فقرة من نوع االختيار من 

متعدد، بعد حذف فقرتني قلَّ متييزهما عن )0.25(، وحت�ضب العالمة من )25( عالمة.

، فتمثلت يف 
ّ
اإعداد االختبار التح�ضيلي اأما اخلطوات واالإجراءات التنفيذّية التي اتبعت يف 

ما ياأتي:

الوحدة  من  لتحقيقها  البحث  ي�ضعى  التي  لالأهداف  املق�ضود  التعلم  نواجت  حددت  اأوالً: 

الدرا�ضّية، كما وردت يف كتاب اللغة العربّية »مهارات االت�ضال« لل�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي، 

ودليل املعلم، بحيث ي�ضمل االأهداف العامة، واالإطار العام والنتاجات العامة واخلا�ضة للغة 

العربّية يف مرحلتي التعليم االأ�ضا�ضي والثانوّي.

ميثل  اأحدهما  بعدين  على  املوا�ضفات  جدول  اإعداد  متَّ  املوا�ضفات:  جدول  اإعداد  ثانياً: 

العليا )تطبيق وحتليل  العقلّية  املعرفة، والفهم، والعمليات  قيا�ضها:  املراد  التعليمّية  االأهداف 

وتركيب وتقومي(، مقدرة بالن�ضبة املئوية، والبعد االآخر ميثل املحتوى، وقد متَّ حتديد االأهمية، 

والوزن الن�ضبي باالعتماد على عدد احل�ض�س املخ�ض�ضة للتدري�س.

�سدق �لختبار �لتح�سيلّي وثباته

التدري�ضّية يف  الهيئة  اأع�ضاء  التحقق من �ضدق االختبار بعر�ضه على �ضتة حمكمني من  متَّ 

اجلامعات االأردنّية وامل�رشفني الرتبويني ومعلمني ممن يدر�ضون مادة اللغة العربّية، وطلب اإليهم 

قراءة فقرات االختبار، وحتديد النقاط االآتية: درجة قيا�س الفقرات لالأهداف التي و�ضعت 

لقيا�ضها، وال�ضياغة اللغويّة للفقرات، وتقدمي اقرتاحات؛ حلذف بع�س الفقرات اأو اإ�ضافتها اأو 

تعديلها، منا�ضبة املموهات لالأ�ضئلة، درجة متثيل الفقرات ملحتوى الوحدة الدرا�ضّية املحددة 

الأغرا�س البحث.

عددهم  البالغ  اال�ضتطالعّية  العينة  اأفراد  على  بتطبيقه  االختبار  ثبات  من  التحقق  متَّ  وقد 

)68( طالباً وطالبةً، خارج عينة البحث، وبعد ر�ضد ا�ضتجابات الطلبة على فقرات االختبار، 

 (20-Formula  Richardson-Kuder( ريت�ضارد�ضون  كيودر  معادلة  وفق  الثبات  َب  حُ�ضِ

حيث بلغت قيمته )0.84(، وهذه القيمة تعّد مقبولة الأغرا�س البحث.

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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معامالت �ل�سعوبة و�لتمييز لالختبار �لتح�سيلّي

للتحقق من معامالت �ضعوبة فقرات االختبار التح�ضيلي، متَّ ا�ضتخراج معامالت ال�ضعوبة 

لفقرات االختبار البالغ عددها )25( فقرةً من خالل ح�ضاب ن�ضبة الطلبة الذين اأجابوا عن 

الفقرة اإجابةً �ضحيحةً، حيث تراوحت معامالت �ضعوبة الفقرات بني )0.84-0.32(، 

مما ي�ضري اإىل اأن معامالت �ضعوبة الفقرات تقع �ضمن احلدود املقبولة ملعامالت ال�ضعوبة يف 

االختبارات التح�ضيلّية.

، متَّ ا�ضتخراج معامالت التمييز 
ّ
وللتحقق من معامالت التمييز لفقرات االختبار التح�ضيلي

لفقرات االختبار البالغ عددها )25( فقرة، من خالل ح�ضاب ارتباط االأداء على كل فقرة 

معامالت  تراوحت  االختبار، حيث  املتحققة على  الكلية  الدرجة  مع  االختبار  فقرات  من 

التمييز  ملعامالت  القيم  وهذه   ،)0.75-0.25( بني   
ّ
التح�ضيلي االختبار  لفقرات  التمييز 

تعطي موؤ�رشاً جيداً على اأن الفقرات تقي�س ما يقي�ضه االختبار ككل.

ثانيًا: �لربنامج �لتعليمّي وفق برنامج )Intel)  �لتعليم للم�ستقبل, لتدري�ص مادة �للغة 

�لعربّية »مهار�ت �لت�سال«, وحت�سني �لتح�سيل, ويت�سمن:

بعد االطالع على االأدب الرتبوّي والدرا�ضات ال�ضابقة التي اهتمت ببناء الربامج التعليمّية 

2002؛  )الهواري،  كدرا�ضة  التقنّية التي ا�ضتخدمت التكنولوجي  املحو�ضبة والربامج 

الهر�س واأبو جامو�س، 2004؛ العجلوين واأبو زينة، 2006؛ بني عواد، 2006؛ امل�رشي، 

)Intel)  وطرائق واأ�ضاليب  برامج   واآلية عمل 
ّ
العملي ال�ضكل  2006(، ومتَّ االطالع على 

التدري�س فيه )كانداو واآخرون، 2003(، يف �ضوء ذلك اتبع الباحثان اخلطوات االآتية يف 

:
ّ
بناء الربنامج التعليمي

1- مرحلة �لتحليل و�لإعد�د:

وحركات،  و�ضور،   ،
ّ
التعليمي الربنامج  ت�ضميم  متطلبات  وجتهيز  بتجميع  الباحثان  قام 

التعليمّية من  املادة  املنا�ضبة. وقد تكونت  بال�ضورة  اإنتاجها  واإعادة  تنقيحها  واأ�ضوات، ومتَّ 

الوحدة اخلام�ضة ع�رشة )ال�ضلط حا�رشة البلقاء( من كتاب اللغة العربّية »مهارات االت�ضال« 

 
ّ
الدرا�ضي للعام  الثاين   

ّ
الدرا�ضي الف�ضل  يف  االأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  على  املقررة 

 .)2008/2007(

2- مرحلة ت�سميم �حلقيبة �لإلكرتونّية وفق برنامج )Intel)  �لتعليم للم�ستقبل:

اأ-  متَّ حتديد االأهداف والنتاجات املرجو حتقيقها من خالل درا�ضة الطلبة للوحدة اخلام�ضة 

ع�رشة )ال�ضلط حا�رشة البلقاء(، وذلك من خالل الرجوع اإىل االإطار العام والنتاجات العامة 
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اإىل 208 باالإ�ضافة   ،)2005( والثانوّي  االأ�ضا�ضي  التعليم  ملرحلتي  العربّية  اللغة  ملنهاج  واخلا�ضة 

دليل املعلم ملادة اللغة العربّية. 

ب-  متَّ حتديد اختيار املحتوى الذي يحقق االأهداف والنتاجات يف الوحدة اخلام�ضة ع�رشة 

)ال�ضلط حا�رشة البلقاء(، من كتاب اللغة العربّية مهارات االت�ضال لل�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي، 

ومواقع االإنرتنت.

 (Intel(  وفق برنامج 
ّ
التعليمي الربنامج  لت�ضميم وتنفيذ  العنا�رش الربجمية الالزمة  ج- حتديد 

التقدمية  العرو�س   ،(Excel( اإك�ضل   ،(Word( وورد  برنامج  وهي:  للم�ضتقبل،  التعليم 

   .(Publisher(ببل�رش ،(powerpoint(
د- متَّ اإن�ضاء جملد حقيبة اأوراق )portfolio) يحتوي جملدات فرعّية، وت�ضم كل وحدة خطة 

ومناذج مل�رشوعات الطلبة، ومواد دعم املعلم والطالب، واأدوات تقييم لتقييم م�ضتوى تعلم 

الطلبة.

 :(Student Sample) أوًل: مناذج �لطالب�

- مناذج الطالب هي عبارة عن ثالث مهام )م�رشوعات( يطلب ِمْن كّل طالب القيام بها اأثناء 
تنفيذ الربنامج:

1. عر�س الطالب التقدميي )power point) يعر�س اخلطوط العري�ضة للمادة.

2. موقع ويب يتّم اإعداده با�ضتخدام برنامج النا�رش املكتبي )publisher)، يتناول اجلوانب 

املميزة من املو�ضوع )ال�ضلط حا�رشة البلقاء(.

تتناول   ،(publisher( املكتبي النا�رش  برنامج   با�ضتخدام  تعد  اإخبارية  ن�رشة  اأو  من�ضور   .3

اجلوانب التي تتطلب ال�رشد يف املو�ضوع.

- اأدوات التقييم: م�ضتندات يعّدها املعلم م�ضبقاً قبل البدء بتنفيذ الوحدة؛ ل�ضمان املو�ضوعّية 

يف التقومي.

ثانيًا: دعم �لوحدة (Unit Support): ويت�ضمن:

بتنفيذ  البدء  قبل  م�ضبقًا  املعلم  يعدها  فرعّية  جملدات  اأربعة  على  يحتوي  الوحدة:  دعم    -
الوحدة:

.(Unit Plan( يحوي خطة الوحدة 
ّ
•  جملد فرعي

 يحوي اأدوات تقييم )Evaluation Tools) مناذج الطالب: عادةً ما حتتوي 
ّ
• جملد فرعي

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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هذه النماذج اخلا�ضة بالتقييم على بند التقييم، تقييم النظري )املجموعات االأخرى(، وتقييم 

الذات، وتقييم املعلم. اأما بنود التقييم، فتحدد تقييم املحتوى الذي يح�ضل على اأعلى ن�ضبة 

من العالمة )60%(، تقييم الت�ضميم الذي ي�ضمل املعايري اجلمالّية، الن�س وال�ضور، واخللفّية 

واالألوان، وتقييم امل�ضاركة وفيه يتّم تقييم تعاون الطالب واحرتامه لالآخرين، وتقييم الدقة اأي 

دقة املعلومات ومدى فائدتها، وخلوها من االأخطاء النحوّية واالإمالئّية. 

 لدعم الطالب )Support Student) اأثناء تنفيذ الوحدة ) يحتوي على خمططات 
ّ
•  جملد فرعي

لتنفيذ مناذج الطالب، واأوراق عمل، ون�رشات، واأ�ضماء مل�ضادر ومراجع تفيد الطالب(.

متَّ  التي  االأعمال  كم�ضتند  التنفيذ  اأثناء   (Teacher  Support( املعلم  لدعم   
ّ
فرعي •  وجملد 

اال�ضت�ضهاد بها واختبارات للطالب وعناوين مواقع اإنرتنت.

ثالثًا: �أذونات حقوق �لطبع و�لتاأليف و�لن�سر copyright permissions: يتم ذكر امل�ضادر، 

ال�ضورة  حتت  والن�رش  والتاأليف  الطبع  حقوق  ملكية  عن  معلومات  امل�ضادر  ذكر  ويت�ضمن 

ا�ضم  ذلك  يف  )مبا  العمل  نهاية  يف  الكتب  مب�رشد  كامالً  و�ضفاً  كذلك  ويت�ضمن  اأوالفيديو، 

املعلم يف  يحتفظ  الويب(.  الن�رش/عنوان  وتاريخ  ومكان  والنا�رش،  العمل،  وعنوان  املوؤلف، 

هذا املجلد باأذونات الطبع والن�رش التي ح�ضل عليها من م�ضادر اأو مواقع اإنرتنت اإن وجدت، 

واإال يرتك فارغاً.

ا�ضتخدام �ضور واأ�ضوات وفيديو يف موقع   :(Images & Sounds) ر�بعًا: �سور- و�أ�سو�ت 

الويب اخلا�س باملعلم الذي �ضيتّم ن�رشه على الويب، وا�ضتخدام �ضور واأ�ضوات وفيديو يف 

مناذج الطالب اأو م�ضاريع الطالب الفعلية التي �ضتعر�س يف ال�ضف. تتعلق مبو�ضوع الوحدة 

التعليمّية )ال�ضلط حا�رشة البلقاء(.

3-  مرحلة حتكيم �لربنامج �لتعليمّي وفق برنامج )Intel) �لتعليم للم�ستقبل:

 مع 
ّ
 ب�ضورته النهائية، متَّ عر�س الربنامج التعليمي

ّ
بعد االنتهاء من ت�ضميم الربنامج التعليمي

قائمة معايري تقومي. وقد ت�ضمن مقيا�س التقومي كالً من: الن�ضو�س، وال�ضا�ضات، وال�ضوت، 

)العجلوين  والتقومي  التعليمّية،  واالأن�ضطة  واملحتوى،  واالأهداف،  الت�ضميم،  وخ�ضائ�س 

تكنولوجية  املخت�ضني يف جمال  املحكمني  من  على جمموعة   ،)2006 والعبادي،  واملجايل 

اللغة  )Intel)، ومناهج  التعليم والقيا�س والتقومي واحلا�ضلني على دورات تدريبية يف جمال 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

العربّية واأ�ضاليب تدري�ضها، ويف �ضوء اآراء ومقرتحات ومالحظات املحكمني، قام الباحثان 210

باإجراء التعديالت املنا�ضبة التي اأجمع عليها )85%( من املحكمني.

4- مرحلة �لتجريب و�لتطوير:

 على عينة ا�ضتطالعّية مكونة من )40( طالباً من 
ّ
قام الباحثان بتجريب الربنامج التعليمي

طلبة مدر�ضة اأخرى من غري اأفراد البحث، قبل اإجراء التجربة على اأفراد البحث احلايّل، وذلك 

، وعدم وجود اأخطاء فنية اأو علمّية، 
ّ
للتحقق من �ضهولة تعامل الطلبة مع الربنامج التعليمي

، باالإ�ضافة 
ّ
ومعرفة مدى منا�ضبة الفرتة الزمنّية الإعطاء كل در�س من درو�س الربنامج التعليمي

اإىل معرفة ال�ضعوبات واملعيقات التي تواجه الطلبة اأثناء تطبيق البحث، وذلك من اأجل العمل 

على تعديلها وت�ضويبها قبل عر�ضها على اأفراد البحث احلايّل.

5- مرحلة �لتطبيق:

بعد اإجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون، والتاأكد من �ضالمة اإجراءات عمل الربنامج 

البحث  هذا  تطبيق  ا�ضتغرق  حيث  التجريبّية،  املجموعة  على  الربنامج  تطبيق  متَّ   ،
ّ
التعليمي

اأثناء  بتقدمي ثالث مهام )م�رشوعات(  اأ�ضابيع. ويقوم كّل طالب  )10( ح�ض�س، ملدة ثالثة 

تنفيذ الربنامج هي: عر�س الطالب التقدميي، وموقع ويب يتّم اإعداده با�ضتخدام برنامج النا�رش 

اجلوانب  تتناول  املكتبي  النا�رش  برنامج   با�ضتخدام  تعد  اإخبارية  ن�رشة  اأو  ومن�ضور  املكتبي، 

االختبار  اإجراء  متَّ    ،
ّ
التعليمي الربنامج  تطبيق  نهاية  ويف  املو�ضوع.  يف  ال�رشد  تتطلب  التي 

 نف�ضها. 
ّ
 القبلي

ّ
 البعدّي على املجموعة التجريبّية، وهي فقرات االختبار التح�ضيلي

ّ
التح�ضيلي

الفرتة  تدري�ضها  ا�ضتغرق  حيث  االعتياديّة،  بالطريقة  ال�ضابطة  املجموعة  تدري�س  متَّ   كما 

الزمنّية نف�ضها، ويف نهاية تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتياديّة، متَّ اإجراء االختبار 

 نف�ضها.
ّ
 القبلي

ّ
 البعدّي، وهي فقرات االختبار التح�ضيلي

ّ
التح�ضيلي

تكافوؤ �ملجموعات

االختبار  بتطبيق  الباحثان  قام  البحث،  تطبيق  قبل  البحث  جمموعات  تكافوؤ  من  للتاأكد 

الأداء  املعياريّة  واالنحرافات  احل�ضابّية  املتو�ضطات  ا�ضتخدام  ومتَّ  البحث،  اأفراد  على   
ّ
القبلي

االت�ضال«، وح�ضب متغريي  العربّية »مهارات  اللغة  االأ�ضا�ضي يف مادة  العا�رش  ال�ضف  طلبة 

)املجموعة، واجلن�س(، واجلدول رقم )2( يو�ضح ذلك.

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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�جلدول رقم )2(

�ملتو�سطات �حل�سابّية و�لنحر�فات �ملعيارّية لأد�ء طلبة �ل�سف �لعا�سر

�لأ�سا�سي يف مادة �للغة �لعربّية “مهار�ت �لت�سال” على �لختبار �لقبلّي

وح�سب متغريي )�ملجموعة, و�جلن�ص(

االنحراف املعيارّياملت��سط احل�سابّيالعدداجلن�ساملجم�عة

�سابطة

3811.243.28ذكر

4111.982.66اأنثى

7911.622.98الكلي

جتريبيرّة

3611.782.66ذكر

4212.432.15اأنثى

7812.132.41الكلي

الكلي

7411.502.99ذكر

8312.202.41اأنثى

15711.872.71الكلي

يظهر اجلدول رقم )2( وجود فروق ظاهرة بني متو�ضطات اأداء طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي 

 وح�ضب متغريي )املجموعة، 
ّ
يف مادة اللغة العربّية »مهارات االت�ضال« على االختبار القبلي

 Two( وملعرفة الداللة االإح�ضائّية لتلك الفروق متَّ ا�ضتخدام حتليل التباين الثنائي ،)واجلن�س

ANOVA Way)، واجلدول رقم )3( يو�ضح ذلك.

�جلدول رقم )3(

نتائج حتليل �لتباين �لثنائي ملتو�سطات �أد�ء طلبة �ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي

يف مادة �للغة �لعربّية »مهار�ت �لت�سال« على �لختبار �لقبلّي وح�سب

متغريي )�ملجموعة, و�جلن�ص( و�لتفاعل بينهما

الداللة االإح�سائّية قيمة فمت��سط املربعاتدرجة احلريةجمم�ع املربعاتم�سدر التباين

9.65719.6571.3190.253املجموعة

18.876118.8762.5780.110اجلن�س

0.07610.0760.0100.919املجموعة × اجلن�س

1120.3521537.323اخلطاأ

1148.960156املجموع

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )3( رقم  اجلدول  يظهر 

اللغة  مادة  االأ�ضا�ضي يف  العا�رش  ال�ضف  طلبة  اأداء  متو�ضطات  بني   )0.05 = α( االإح�ضائّية 

، وح�ضب متغريي )املجموعة، واجلن�س( 
ّ
القبلي العربّية »مهارات االت�ضال« على االختبار 

والتفاعل بينهما؛ مما يدل على تكافوؤ جمموعتي البحث )ال�ضابطة والتجريبّية( على االختبار 

، وح�ضب متغري اجلن�س.
ّ
القبلي
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�إجر�ء�ت �لتنفيذ212

1. اختار الباحثان اأفراد البحث من طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي، من املدار�س التابعة ملديرية 

�ضعب  اأربع  اختيار  ومتَّ   ،)2008/2007(  
ّ
الدرا�ضي للعام  الر�ضيفة،  للواء  والتعليم  الرتبية 

ع�ضوائياً من املدر�ضتني؛ لت�ضكل املجموعتني التجريبيتني وال�ضابطتني.

2. زيارة املدر�ضتني التي �ضيطبق فيها البحث، والتاأكد من اأجهزة احلا�ضوب والربامج الالزمة 

 و�ضالحيتها ومنا�ضبتها الإجراء هذا البحث.
ّ
لتنفيذ الربنامج التعليمي

 قبل التدري�س لطلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
ّ
3. طبق االختبار التح�ضيلي

 على اأفراد البحث، ومتَّ ا�ضتخدام املتو�ضطات احل�ضابّية 
ّ
4. قام الباحثان بتطبيق االختبار القبلي

واالنحرافات املعيارّية الأداء الطلبة، وح�ضب متغريي )املجموعة، واجلن�س(؛ للتاأكد من تكافوؤ 

جمموعات البحث قبل تطبيقه. 

 على املجموعة التجريبّية، حيث ا�ضتغرق تطبيق هذا البحث 
ّ
5. متَّ تطبيق الربنامج التعليمي

االختبار  اإجراء  متَّ   ،
ّ
التعليمي الربنامج  تطبيق  نهاية  اأ�ضابيع. ويف  ثالثة  ملدة  )10( ح�ض�س، 

كما  نف�ضه.   
ّ
القبلي  

ّ
التح�ضيلي االختبار  وهو  التجريبّية،  املجموعة  على  البعدّي   

ّ
التح�ضيلي

الزمنّية  الفرتة  تدري�ضها  ا�ضتغرق  حيث  االعتياديّة،  بالطريقة  ال�ضابطة  املجموعة  تدري�س  متَّ 

 
ّ
نف�ضها، ويف نهاية تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادّية متَّ اإجراء االختبار التح�ضيلي

 نف�ضه.
ّ
 القبلي

ّ
البعدّي، وهو االختبار التح�ضيلي

6. متَّ ر�ضد النتائج واإجراء املعاجلات االإح�ضائية املنا�ضبة الأغرا�س البحث.

متغري�ت �لدر��سة 

ا�ضتملت الدرا�ضة على املتغريات االآتية:

برنامج  با�ضتخدام  التعليم  )طريقة  م�ضتويان:  ولها  التدري�س،  طريقة  امل�ضتقل:  املتغري  اأوالً: 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، والطريقة االعتيادّية(.
ّ
تعليمي

: اجلن�س، وله م�ضتويان: )ذكر، واأنثى(.
ّ
ثانياً: املتغري الت�ضنيفي

ثالثاً: املتغري التابع: درجة حت�ضيل اأفراد البحث يف مادة اللغة العربّية »مهارات االت�ضال«.

�ملعاجلات �لإح�سائّية

احل�ضابّية،  املتو�ضطات  با�ضتخراج  الباحثان  قام  فقد  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  عن  ولالإجابة 

لبيانات   (Two Way ANOVA( الثنائي  التباين  حتليل  وا�ضتخدام  املعياريّة،  واالنحرافات 

البحث.

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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عر�ص �لنتائج

�ضيتّم عر�س نتائج الدرا�ضة وفقاً لرتتيب اأ�ضئلة البحث على النحو االآتي:

�أوًل: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول

اللغة  مادة  يف  االأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  حت�ضيل  يختلف  »هل  على:  ال�ضوؤال  وين�س 

برنامج  وفق   
ّ
التعليمي )الربنامج  التدري�س  طريقة  باختالف  االت�ضال«  »مهارات  العربّية 

)Intel) التعليم للم�ضتقبل، والربنامج االعتيادّي(؟«
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال متَّ ا�ضتخدام املتو�ضطات احل�ضابّية واالنحرافات املعياريّة الأداء 

متغريي  وح�ضب  البعدّي،  التح�ضيل  اختبار  على  وال�ضابطة(  )التجريبّية  املجموعتني  طلبة 

)املجموعة، واجلن�س(، واجلدول رقم )4( يو�ضح ذلك.

�جلدول رقم )4(

�ملتو�سطات �حل�سابّية و�لنحر�فات �ملعيارّية لأد�ء طلبة �ملجموعتني )�لتجريبّية 

و�ل�سابطة( على �لختبار �لبعدّي, وح�سب متغريي )�ملجموعة و�جلن�ص(

االنحراف املعيارّياملت��سط احل�سابّيالعدداجلن�ساملجم�عة

�سابطة

3815.892.61ذكر

4117.763.34اأنثى

7916.863.14الكلي

جتريبيرّة

3616.532.81ذكر

4218.882.05اأنثى

7817.792.69الكلي

الكلي

7416.202.71ذكر

8318.332.81اأنثى

15717.322.95الكلي

يظهر اجلدول رقم )4( وجود فروق ظاهرة بني متو�ضطي اأداء طلبة املجموعتني )التجريبّية 

بلغ  حيث  االت�ضال”،  “مهارات  العربّية  اللغة  مادة  يف  البعدّي  االختبار  على  وال�ضابطة( 

املتو�ضط احل�ضابي الأداء طلبة املجموعة التجريبّية على االختبار البعدّي )17.79(، واملتو�ضط 

الداللة  وملعرفة   ،)16.86( البعدّي  االختبار  على  ال�ضابطة  املجموعة  طلبة  الأداء  احل�ضابي 

 ،(Two Way ANOVA( الثنائي  التباين  حتليل  ا�ضتخدام  متَّ  الفروق،  لتلك  االإح�ضائّية 

واجلدول رقم )5( يو�ضح ذلك.



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

�جلدول رقم )5(214

نتائج حتليل �لتباين �لثنائي ملتو�سطات �أد�ء طالب �ملجموعتي

 )�لتجريبّية و�ل�سابطة( على �لختبار �لبعدّي وح�سب

متغريي)�ملجموعة, و�جلن�ص( و�لتفاعل بينهما

م�سدر التباين
جمم�ع 

املربعات

درجة 

احلرية

مت��سط 

املربعات
قيمة ف

الداللة 

االإح�سائّية 

الداللة 

العملّية 

0.0470.026*30.209130.2094.024املجموعة

0.0000.131*173.6411173.64123.132اجلن�س

2.36512.3650.3150.5750.002املجموعة × اجلن�س

1148.5171537.507اخلطاأ

1354.732156املجموع

)0.05=α( ذات داللة اإح�سائيرّة عند م�ستوى الداللة االإح�سائيرّة *

االإح�ضائّية  الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائّية  داللة  ذات  فروق  )5( وجود  رقم  اجلدول  يظهر 

)α=0.05( بني متو�ضطي اأداء طلبة املجموعتني )التجريبّية وال�ضابطة( على االختبار البعدّي، يعزى 

ملتغري املجموعة، ول�ضالح اأداء طالب املجموعة التجريبّية، حيث بلغت الداللة العملّية )0.026(، 

مما يدل على اأنه )2.6%( من التباين يف حت�ضيل الطلبة عائد للتباين يف متغري املجموعة. 

ثانيًا: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين

اللغة  مادة  يف  االأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  حت�ضيل  يختلف  »هل  على:  ال�ضوؤال  وين�س 

العربّية »مهارات االت�ضال« باختالف اجلن�س؟«

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائّية  داللة  ذي  فرق  وجود  ال�ضابق   )5( رقم  اجلدول  يظهر 

االإح�ضائّية )α=0.05( بني متو�ضطي اأداء طلبة املجموعة التجريبّية على االختبار البعدّي، 

اإح�ضائية  وبداللة   ،)23.132( املح�ضوبة  )ف(  قيمة  كانت  حيث  اجلن�س،  ملتغري  يعزى 

اأنه )1.13%( من التباين  )0.000(، وقد بلغت الداللة العملّية )0.131(، مما يدل على 

الأداء طالب   
ّ
احل�ضابي املتو�ضط  بلغ  اجلن�س، حيث  متغري  للتباين يف  عائد  الطلبة  يف حت�ضيل 

املجموعة التجريبّية الذكور على اختبار التح�ضيل البعدّي )16.53(، يف حني بلغ املتو�ضط 

 الأداء طالبات املجموعة التجريبّية على اختبار التح�ضيل البعدّي )18.88(، بفرق 
ّ
احل�ضابي

مقداره )2.35(، وهذا الفرق دال اإح�ضائّياً، ول�ضالح االإناث.

ثالثًا: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث

وين�س ال�ضوؤال على: »هل هناك اأثر يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة 

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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العربّية »مهارات االت�ضال« يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟«

الداللة  اإح�ضائّية عند م�ضتوى  اأنه ال يوجد فرق ذو داللة  ال�ضابق  يو�ضح اجلدول رقم )5( 

على  وال�ضابطة(  )التجريبّية  املجموعتني  طلبة  اأداء  متو�ضطي  بني   )0.05=α( االإح�ضائّية 

االختبار البعدّي، يعزى اإىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س، حيث كانت قيمة )ف( 

املح�ضوبة )0.315(، وهذه القيمة لي�ضت دالة اإح�ضائّياً.

مناق�سة �لنتائج

�أوًل: مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول

اأظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة اإح�ضائّية عند م�ضتوى الداللة االإح�ضائّية 

املجموعة  ول�ضالح  وال�ضابطة،  التجريبّية  املجموعتني  طلبة  اأداء  متو�ضطي  بني   )0.05=α(

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، 
ّ
التجريبّية، التي در�ضت با�ضتخدام الربنامج التعليمي

 الأداء طالب املجموعة التجريبّية على اختبار التح�ضيل البعدّي 
ّ
حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي

اختبار  على  ال�ضابطة  املجموعة  طالب  الأداء   
ّ
احل�ضابي املتو�ضط  بلغ  حني  يف   ،)17.79(

التح�ضيل البعدّي )16.86(، بفرق مقداره )0.026( وهذا الفرق دال اإح�ضائّياً، ول�ضالح 

التعليم   (Intel( برنامج  وفق   
ّ
التعليمي الربنامج  فاعلّية  على  يدل  مما  التجريبّية،  املجموعة 

للم�ضتقبل يف حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش االأ�ضا�ضي يف مادة اللغة العربّية “مهارات االت�ضال”  

مقارنة مع الطريقة االعتياديّة.

2006؛ العجلوين واأبو زينة،  وقد اتفقت نتائج هذا البحث ونتائج درا�ضة )بني عواد، 

اأثراً اإيجابّياً ال�ضتخدام احلقائب التعليمّية االإلكرتونّية يف التدري�س،  2006(، التي اأظهرت 

كما تتفق نتائج هذا البحث ونتائج جمموعة من الدرا�ضات امل�ضابهة التي تناولت اأثر التدري�س 

 Baker & Hale,( با�ضتخدام احلا�ضوب واالإنرتنت يف التدري�س، ومن هذه الدرا�ضات درا�ضة

Mitra & Steffensmeir, 2000; 1997,  Schutte, 1997; Teeter, 1997؛ الهواري، 
2002؛ حبيب، 2003؛ اإ�ضماعيل، 2003؛ اأمني، 2003؛ فار�س، 2003؛ الهر�س واأبو 

جامو�س، 2004؛ اأبو �ضتات، 2005؛ امل�رشي، 2006؛ اأبو دية، 2009(. بينما ال تتفق 

نتائج هذا البحث ونتائج درا�ضة ) جابر، 2004؛ مالك، 1995( التي اأظهرت عدم وجود 

باحلا�ضوب  التعلم  طريقة  ا�ضتخدام  اإىل  يعزى  الطلبة  اإح�ضائية يف حت�ضيل  داللة  ذات  فروق 

مقارنة مع الطريقة التقليدية يف التعليم.

ويعزو الباحثان هذه الفروق يف التح�ضيل اإىل االأ�ضباب االآتية:
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 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يوفر بيئة تعليمّية مبنية على املتعة 216
ّ
• اأن الربنامج التعليمي

واالإثارة، من خالل ا�ضتخدام احلا�ضوب يف تنفيذه، حيث يزخر الربنامج بال�ضور التو�ضيحية 

والر�ضوم وتنا�ضق االألوان التي ت�ضهم يف حتقيق النتاجات املرجوة. 

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل َعَر�َس املادة التعليمّية ب�ضكل 
ّ
• اأن الربنامج التعليمي

من  العديد  على  واحتوى  الطلبة،  بني  الفردية  الفروق  يراعي  جعله  مما  ومنطقي  مت�ضل�ضل 

االأن�ضطة امل�ضاحبة مما ي�ضهل على الطلبة التفاعل معها.

التعليم للم�ضتقبل اعتمد على م�ضادر   (Intel(  وفق برنامج 
ّ
التعليمي اأن ت�ضميم الربنامج   •

يف  متعددة  خيارات  اأمام  املتعلم  يجعل  وهذا  املدر�ضي،  الكتاب  على  يقت�رش  ومل  متنوعة، 

البحث والتعلم.

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل اأ�ضهم يف تنمية قدرات الطلبة 
ّ
• اأن الربنامج التعليمي

اأثناء التعلم من خالل اأدوات تقييم مناذج الطالب،  على حتمل امل�ضوؤولية واتخاذ القرارات 

التي تت�ضمن بنود تقييم النظري)املجموعات االأخرى(، وتقييم الذات، وتقييم املعلم.

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يزود الطالب بالتغذية الراجعة 
ّ
• اأن الربنامج التعليمي

بعد كل ن�ضاط اأو خطوة يقوم بها الطالب، واأ�ضهم يف ت�ضجيع الطلبة على املتابعة، هذا االأمر 

قد يعمل على زيادة دافعّية الطلبة للتعلم، مما يوؤثر اإيجابّياً يف زيادة حت�ضيلهم.

 وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل يعطي الفر�ضة الكافية للطلبة 
ّ
• اأن الربنامج التعليمي

لفهم وممار�ضة اأّية مهارة والتمكن منها قبل االنتقال اإىل مهارة اأخرى.

ثانيًا: مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين

ك�ضفت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة اإح�ضائّية عند م�ضتوى الداللة االإح�ضائّية 

)α=0.05( بني متو�ضطي اأداء طلبة املجموعة التجريبّية على االختبار البعدّي، يعزى ملتغري 

التجريبّية  املجموعة  طالب  الأداء   
ّ
احل�ضابي املتو�ضط  بلغ  حيث  االإناث،  ول�ضالح  اجلن�س، 

 الأداء طالبات 
ّ
الذكور على اختبار التح�ضيل البعدّي )16.53(، يف حني بلغ املتو�ضط احل�ضابي

املجموعة التجريبّية على اختبار التح�ضيل البعدّي )18.88(، بفرق مقداره )2.35( وهذا 

الفرق دال اإح�ضائيا ،ًول�ضالح جمموعة االإناث.

وقد اتفقت نتائج هذا البحث ونتائج درا�ضة )فار�س، 2003؛ العجلوين واأبو زينة، 2006(  

وقد اختلفت نتائج البحث ونتائج درا�ضة )بني عواد، 2006( ولعلّ هذا االختالف يعود اإىل 

اأ�ضباب منها :كيفية تنفيذ التجربة ،ومكانها ،واخلطاأ يف التجربة ،وعينتها وخ�ضائ�ضها.

د. حممد �حلو�مدة, د. ر�تب عا�سور (Intel( أثر ��ستخد�م برنامج تعليمي وفق برنامج�
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وميكن اأن يعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل ما مت َّمالحظته من قبل الباحثني اأثناء تنفيذ الربنامج 

باأن الطالبات االإناث اأكرث التزاما ًبالدوام املدر�ضي ،واالن�ضباط ال�ضفي من الطلبة الذكور، 

واأن االإناث مدفوعات نحو االهتمام بقوانني املدر�ضة وتعليماتها، وتخ�ضي�س اجلزء االأكرب 

من وقتهن للدرا�ضة، ومتابعة الواجبات بهدف الو�ضول اإىل حالة التكيف مع جمتمع املدر�ضة، 

االأمر الذي قد جعل الطالبات االإناث يتفوقن على الطلبة الذكور يف التح�ضيل على االختبار 

البعديّ.
ّ
التح�ضيلي 

ثالثًا: مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  البحث  نتائج  ك�ضفت 

على  وال�ضابطة(  )التجريبّية  املجموعتني  طلبة  اأداء  متو�ضطي  بني   )0.05=α( االإح�ضائّية 

)ف(  قيمة  اإن  حيث  واجلن�س،  التدري�س  طريقة  بني  التفاعل  اإىل  يعزى  البعدّي،  االختبار 

هذا  نتائج  اتفقت  وقد  اإح�ضائّياً.  دالة  لي�ضت  القيمة  وهذه   ،)0.315( ت�ضاوي  املح�ضوبة 

البحث ونتائج درا�ضة )العجلوين واأبو زينة، 2006(، واختلفت ونتائج درا�ضة )بني عواد، 

 .)2006

وو�ضائل  اأن�ضطة  من  ت�ضمنه  مبا   
ّ
التعليمي الربنامج  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويعزو 

لطريقة  اجلن�ضني  كال  لدى  تف�ضيل  ووجود  مت�ضاٍو،  بقدر  اجلن�ضني  يف  اأثرت  واإجراءات 

التدري�س امل�ضتخدمة يف البحث، وذلك حلداثة ا�ضتخدامها، باالإ�ضافة اإىل اأن البيئة التعليمّية 

كما  املتاحة،  التعليمّية  والو�ضائل  املادية،  الت�ضهيالت  حيث  من  متقاربة  واالإناث  للذكور 

تت�ضابه الظروف الثقافية واالجتماعية واالقت�ضادية لكال اجلن�ضني )الذكور واالإناث(، خا�ضة 

واأن اأفراد البحث من املنطقة اجلغرافية نف�ضها، وهما مدر�ضتان متجاورتان تقريباً.

�لتو�سيات

ل اإليها يف هذا البحث، فاإنَّ الباحثني يتقّدمان بالتو�ضيات  وبناءً على النتائج التي متَّ التو�ضّ

االآتية: 

•  تدريب معلمي اللغة العربّية وتاأهيلهم يف جمال ا�ضتخدام برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، 
وتوظيف التقنيات التعليمّية احلديثة يف تدري�س اللغة العربّية.

•  الدعوة اإىل اإن�ضاء وحدة خا�ضة بوزارة الرتبية والتعليم تعنى باإنتاج الوحدات الدرا�ضّية يف 
املو�ضوعات املختلفة وفق برنامج )Intel) التعليم للم�ضتقبل، وتوفريها للمعلمني ال�ضتخدامها 

يف العملّية التعليمّية.
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قاعات 218 بتزويد  االإلكرتويّن  التعليم  مناذج  لتطبيق  حديثة  تعليمّية  بيئة  جتهيز  على  العمل   •
التدري�س باالأجهزة واالأدوات واملواد الالزمة .

(Intel( اإجراء مزيد من الدرا�ضات تبحث يف فاعلّية ا�ضتخدام الربامج التعليمّية وفق برنامج •
التعليم للم�ضتقبل يف التعليم يف مواد اأخرى كالعلوم، والريا�ضيات، والتاريخ، وعلى متغريات 

جديدة كتنمية مهارة حّل امل�ضكالت، والتفكري االإبداعي، والتفكري الناقد، واالجتاهات.
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فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م 

(Lesson Study( إ�سرت�تيجية در��سة �لدر�ص�

يف حتقيق بع�ص �ملعايري �لقومية للتعليم

لدى طالب كلية �لرتبية 

د. ح�سني حممد عبد �لبا�سط 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 

جامعة جازان - اململكة العربية ال�سعودية
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د. ح�سني  عبد�لبا�سط

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/12/10م                                  * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/4/15م

فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص

فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م �إ�سرت�تيجية 

در��سة �لدر�ص Lesson Study يف حتقيق بع�ص �ملعايري

�لقومية للتعليم لدى طالب كلية �لرتبية 

�مللخ�ص

هدفت الدرا�سة اإىل تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية درا�سة 

الدر�س يف حتقيق بع�س املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية 

الرتبية، وذلك من حيث قيا�س رد فعل املتدربني نحو الربنامج التدريبي، وقيا�س اجلانب 

القومية  املعايري  وثيقة  يف  املت�سمنة  املعلم  معايري  لتحقيق  االأدائي  واجلانب  املعريف 

للتعليم، وقد اأعدت الدرا�سة برنامج تدريبياً ي�سم دليالً للمدرب واآخر للطالب، كما ا�ستخدمت 

منوذجاً لتقييم رد الفعل نحو الربنامج التدريبي، كما اأعدت اختباراً لقيا�س اجلانب املعريف 

ملعايري املعلم، وبطاقة مالحظة لقيا�س اجلانب االأدائي ملعايري املعلم، وبطاقة ملالحظة 

ردود االأفعال نحو �سالحيِة الدر�س الذي يتم تنفيذه داخل الف�سل الدرا�سي. وتكونت عينة 

الدرا�سة من )30( طالب وطالبة تخ�س�س الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية بقنا جامعة 

جنوب الوادي. وقد اأظهرت النتائج فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س يف حتقيق 

بع�س املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�سات االجتماعية بكلية الرتبية.

�لكلمات �ملفتاحية: درا�سة الدر�س، املعايري القومية للتعليم، كلية الرتبية.

د. ح�سني حممد عبد �لبا�سط 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 

جامعة جازان - اململكة العربية ال�سعودية
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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

Abstract

The present study aims at exploring the effectiveness of a suggested train-
ing 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 evalua-
tion, 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 Educa-
tion. Results showed that the Lesson-Study strategy was effective in achiev-
ing 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.

Dr. Hussain  M. Abdul Baset
The Deanship of Community Service and Continuing Education

 Jazan University – KSA
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د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص

فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م �إ�سرت�تيجية 

در��سة �لدر�ص Lesson Study يف حتقيق بع�ص �ملعايري

�لقومية للتعليم لدى طالب كلية �لرتبية 

د. ح�سني حممد عبد �لبا�سط 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 

جامعة جازان - اململكة العربية ال�سعودية

�ملقدمة

رغم اجلهود الكبرية املبذولة من قبل القائمني على مراكز ومعاهد وكليات اإعداد املعلمني، 

التام عن  الر�ضى  فاإن هناك حالة من عدم  الدرا�ضات االجتماعية،  اإعداد معلمي  بينها  ومن 

العر�س  على  كثرياً  تعتمد  املعلمني، حيث  هوؤالء  وتدريب  اإعداد  املتبعة يف  االإ�ضرتاتيجيات 

النظري داخل القاعات الدرا�ضية والتدريبية، دون االهتمام الكافى بالتدريب العملي احلي 

داخل الف�ضول الدرا�ضية، وعلى الرغم من وجود مقرر للرتبية العملية يف لوائح كليات الرتبية، 

فاإن الرتبية العملية مازالت تقابل العديد من التحديات، االأمر الذي يُ�ضعف من قدرتها على 

حتقيق التنمية املهنية للمعلم وفقا للمتغريات املحلية والعاملية. 

كما خل�ضت غالبية البحوث والدرا�ضات واملوؤمترات التي عقدت يف ال�ضنوات االأخرية 

يف الدول العربية ب�ضكل عام اإىل وجود جوانب تق�ضري متعددة يف برامج اإعداد املعلم على 

اأن �ضيا�ضة وفل�ضفة واأهداف هذه الربامج ما زالت تقليدية وغري  امل�ضتوى العربي، من بينها 

متجددة ومقرراتها غري حمدثة، لذا كان االهتمام بالدرجة االأوىل باإعداد هذا املعلم وطبيعة 

الربامج املقدمة له )�ضلبي، 2007(.  

بينها  من  جوانب  عدة  ت�ضتلزم  احلالية  املعلم  اإعداد  برامج  اأن   )2007( الناقة  يرى  كما 

التقليل من املعارف النظرية واالهتمام ال�ضديد بالتطبيق واملمار�ضة مما ينعك�س على اأداء املعلم 

يف املوقف التعليمي، واالهتمام بتاأ�ضيل اجلانب القيمي االأخالقي املهني لدى املعلم، واإعادة 

النظر جذرياً يف اأنظمة التدريب امليداين.  

من هنا ت�ضهد الدول العربية ومن بينها م�رش يف مطلع القرن احلادي والع�رشين ثقافة جديدة 

من حيث ال�ضكل وامل�ضمون، وهي ثقافة التطوير الرتبوي القائمة على املعايري القومية للتعليم، 

وذلك بغر�س حتقيق معايري اجلودة ال�ضاملة. 

اإىل النور وثيقة املعايري  التعليم، خرجت  وا�ضتمراراً للجهود الرامية اإىل حتقيق اجلودة يف 
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القومية للتعليم يف م�رش )وزارة الرتبية والتعليم، 2003(، والتى تت�ضمن معايري وموؤ�رشات 

وامل�ضاركة  املتميزة،  واالإدارة  الفعالة،  املدر�ضة  هي:  خم�ضة  جماالت  يف  الرتبوي  لالأداء 

الثامن  يف  اجلمهورية  رئي�س  قرار  �ضدر  كما  واملعلم.  التعلم،  ونواجت  واملنهج،  املجتمعية، 

والذي  واالعتماد،  التعليم  جودة  ل�ضمان  القومية  الهيئة  باإن�ضاء   )2007( �ضنة  نوفمرب  من 

ين�س على اأن هذه الهيئة تتمتع باال�ضتقاللية وتكون لها ال�ضخ�ضية االعتبارية العامة، وذلك 

لتحقيق ر�ضالة وا�ضحة وهي االرتقاء بجودة التعليم وتطويره امل�ضتمر لك�ضب ثقة املجتمع 

يف خمرجاته، واعتماد املوؤ�ض�ضات التعليمية وفقاً لر�ضاالتها واأهدافها املعلنة، وذلك من خالل 

نظم واإجراءات تت�ضم باال�ضتقاللية والعدالة وال�ضفافية )الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم 

واالعتماد، 2007(. 

اأكادميية  اإن�ضاء  على  به   )75( املادة  ون�ضت   )2007( ل�ضنة   )155( القانون  كما �ضدر 

الرتبية  وزير  وتتبع  العامة  االعتبارية  بال�ضخ�ضية  تتمتع  للمعلمني«  املهنية  »االأكادميية  ت�ضمى 

وتعمل  اجلمهورية،  رئي�س  من  قرار  اخت�ضا�ضاتها  وبتحديد  بتنظيمها  وي�ضدر  والتعليم 

بتنظيم   )2008( ل�ضنة   )129( اجلمهوري  القرار  �ضدر  ثم  الرتبية،  كليات  مع  بالتعاون 

 .)2009 للمعلمني،  املهنية  )االأكادميية  اخت�ضا�ضاتها  وحتديد  للمعلمني  املهنية  االأكادميية 

واالرتقاء  التعليم  هيئة  املهنية الأع�ضاء  التنمية  اإىل حتقيق  للمعلمني  املهنية  االأكادميية  وتهدف 

)وزارة  التعليمية  العملية  م�ضتوى  رفع  اإىل  يوؤدي  مبا  م�ضتمرة  ب�ضورة  ومهاراتهم  بقدراتهم 

الرتبية والتعليم، 2009(.  

وحتى تقوم كلية الرتبية بدورها يف اإعداد الطالب املعلمني وفق جماالت ومعايري وموؤ�رشات 

معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رش، لذا كان يجب اأن ت�ضعى نحو 

تطوير براجمها مبا يحقق التنمية املهنية لدى طالبها قبل الدخول اإىل العمل باملدر�ضة.   

ت�ضتمل  وا�ضحة  تدريبية  اأو  تعليمية  ت�ضميمات  توجد  ال  اأنه  على  الكثري  يتفق  ويكاد 

بق�ضد  التدري�ضية،  ملمار�ضاتهم  ت�ضخي�ضية  نظرة  يف  املعلمني  اإغراق  اآلية  على  م�ضمونها  يف 

اال�ضتفادة منها يف تنمية مهاراتهم التدري�ضية. 

كما اأنه ال توجد اإجابات حمددة عن: ماهية الطريقة املثلى التي يرى من خاللها املعلمون 

اأن يطرحها  التي يجب  اليومي، و كيفية التحدث عنها، والتعلم منها، وما االأ�ضئلة  عملهم 

املعلمون على اأنف�ضهم عن ممار�ضاتهم التدري�ضية؟ وما املهام التي يجب قيامهم بها من اأجل 

 Fernandez, Cannon &( التدري�ضية؟  املمار�ضات  تلك  عن  فعالة  ت�ضخي�ضية  نظرة  بناء 

 .(Chokshi, 2003
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وقد ظهر موؤخراً اجتاه يعك�س حقيقة اإميان العديد من املهتمني بتطوير العملية التعليمية باأنه 228

عندما يت�ضمن تدريب املعلمني اإغراقهم فى عملهم اليومي واختالطهم بزمالئهم، فاإن ذلك 

بو�ضع  لديهم، والدعوة  املهنية  التنمية  التدريب ونفعه يف حتقيق  احتمالية جدوى  يزيد من 

خالل  من  مبا�رشة  غري  اأم  مبا�رشة  بطريقة  اأكان  �ضواء  اأدائهم  ملراقبة  املعلمني  لتدريب  خطط 

.(Rowley & Hart, 2000( ا�ضتخدامهم للو�ضائط التكنولوجية

وتُعد اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س Lesson Study اإحدى اال�ضرتاتيجيات التدري�ضية احلديثة 

واختالطهم  اليومي،  عملهم  وتطوير  وحتليل  درا�ضة  فى  املعلمني  اإغراق  على  تقوم  التي 

على  تقوم  كما   .)2005 )ريحان،  التخ�ض�س  نف�س  واملوجهني يف  املعلمني  من  بزمالئهم 

ربطهم مب�ضت�ضار خارجى من خرباء تدري�س املادة اأو من اأع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية، 

كما يقوم فيها املعلمون جميعًا باالإعداد للدر�س، ثم يقوم اأحدهم بتنفيذه يف الف�ضل الدرا�ضي، 

ثم يقومون معًا بنقد االأداء وتطويره.

 Teacher College - Columbia University,( وترى كلية املعلمني بجامعة كولومبيا

خالل  من  اليابانيني  للمعلمني  املهنية  التنمية  لتحقيق  تقنية  يُعد  الدر�س  درا�ضة  اأن   (2009
م�ضاركتهم يف ت�ضخي�ضات منظمة ملمار�ضاتهم التدري�ضية، وذلك بهدف تاأهيلهم الأن يكونوا 

املعلمني يف  التعاوين لعدد �ضغري من  العمل  الت�ضخي�ضات حول  اأكرث فاعلية، وتتمركز هذه 

ت�ضخي�س درا�ضة الدرو�س.

كما اأنه من اأكرث الفوائد امللمو�ضة لدرا�ضة الدر�س اأن عملية تنفيذه ينتج عنها جمع عدد كبري 

من اخلطط التدري�ضية عالية اجلودة، يتم احل�ضول عليها من خالل تبادل جمموعات املعلمني 

االآخرين القائمني بتنفيذ درا�ضة الدر�س للخطط التدري�ضية فيما بينهم، كما يُجرى على هذه 

.(Lewis, 2005( اخلطط التطوير والتح�ضني امل�ضتمر

وتتطلب درا�ضة الدر�س اتباع املنهجية املهنية وااللتزام والثقة بني املعلمني لتبادل االأفكار 

واالآراء واملالحظات فيما بينهم. كما يتطلب من املعلمني ق�ضاء وقت للم�ضاركة ب�ضكل كامل 

.(Rock & Wilson, 2005( يف كل خطوة من خطوات دورة درا�ضة الدر�س

وقد قام فرناندز )Fernandez, 2002) بدرا�ضة هدفت اإىل و�ضف التطوير املهني الياباين 

ملمار�ضة درا�ضة الدر�س من الناحية العملية، ف�ضالً عن كيفية دجمه والتعامل معه داخل النظام 

امليدانية ال�ضتك�ضاف  التجربة  اإجراء  املكت�ضبة من  الدرا�ضة اخلربات  التعليمي. كما و�ضفت 

جدوى درا�ضة الدر�س يف الواليات املتحدة. وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل قدرة درا�ضة الدر�س 

يف  معًا  اجلماعي  والعمل  التدري�ضية،  ممار�ضاتهم  لتاأمل  حية  مواقف  يف  املعلمني  دمج  على 

تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س.

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

229

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

 (Fernandez, Cannon & Chokshi, 2003( و�ضوك�ضي  وكانون  فرناندز  قام  كما 

وذلك  در�س،  درا�ضة  خطة  فى  املتحدة  الواليات  مدر�ضي  بع�س  دمج  اإىل  هدفت  بدرا�ضة 

مب�ضاعدة مدر�ضني يابانيني، وقد اأجريت التجربة على عدد )16( مدر�ضاً اأمريكياً من املدار�س 

ويت�س  “جرين  مدر�ضة  من  يابانياً  مدر�ضاً   )12( ا�ضتقطاب  مع  نيوجري�ضي،  بوالية  العامة 

 ”Comet cut كوت  “كومت  مدر�ضة  فى  بهم  لال�ضتعانة  وذلك  اليابانية   ”Green Wish
لتدريب املعلمني االأمريكيني على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س، وفيها قام املدر�ضون اليابانيون 

ب�رشح العنا�رش االأ�ضا�ضية ملمار�ضة اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س للمدر�ضني االأمريكيني، ثم قاموا 

مب�ضاعدتهم وكاأنهم ب�ضدد درو�س حقيقية وواقعية، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل �ضعور املدر�ضني 

االأمريكيني باأن ما تعلموه من جتربة درا�ضة الدر�س كان كبرياً مقارنة بتدريبات �ضابقة تعر�ضوا 

التى  النقدية  االأفكار  اإىل عدد من  الياباين  الفريق  تعاونهم مع  تعرفوا من خالل  واأنهم  لها، 

احتوت ودلت على ما مت الرتكيز عليه عند مناق�ضة جتربتهم يف درا�ضة الدر�س.

كما اأن درا�ضة هيوبارد )Hubbard, 2005) هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر ا�ضتخدام درا�ضة 

املهنية  التنمية  حتقيق  يف  املعلمني  بني  التعاونية  االأن�ضطة  على  تقوم  كاإ�ضرتاتيجية  الدر�س 

ملجموعة من معلمي الدرا�ضات االجتماعية باملرحلة الثانوية يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

الكمية  القيا�س  اختبارات  من  وذلك  البيانات  جلمع  طرق  عدة  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت  وقد 

هذه  امل�ضاركني يف  املعلمني  تغري يف  اإىل حدوث  الدرا�ضة  وتو�ضلت  الكيفية،  والتف�ضريات 

للكفاءة  املهم  بالدور  االعتقاد  تغري يف  كما حدث  والنوايا،  الت�ضورات  من حيث  التجربة 

واالجتاه نحو مهنة التدري�س، ف�ضالً عن الفر�س االأخرى التي ح�ضل عليها معلمو الدرا�ضات 

كما  تعاونيِة،  تعلم  ومغامرات  مواقف  يف  الدخول  خالل  من  الثانية  باملرحلة  االجتماعية 

يف  حافزاً  دوراً  تلعب  اأَْن  يُْمِكن  هذه  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت 

ا�ضتمرار تغري اعتقادات املعلمني فيما يتعلق باإحداث تطوير دائم يف عملية تخطيط وتنفيذ 

درو�س الدرا�ضات االجتماعية.  

اأما جني )Jenne, 2005) فقد قام بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل اآراء معلمي الريا�ضيات 

اأجرت  املدار�س، وقد  املهنية يف  التنمية  ا�ضتخدامه كمدخل لتحقيق  الدر�س عند  يف درا�ضة 

الدرا�ضة مقابالت مفتوحة مع )12( معلمًا من معلمي الريا�ضيات، وتراوحت اآراء املعلمني 

بني  اليومي  التعاون   )2( املعلمني،  بني  فعاالً  وتعاوناً  وقتاً  تتطلب  الدر�س  درا�ضة   )1( بني: 

فهم  من  تُعمق  الدر�س  درا�ضة   )3( عملهم،  يدعم  الدر�س  لدرا�ضة  التخطيط  يف  املعلمني 

اإدراك  من  تُغري   )4( لديهم،  الريا�ضي  التفكري  مهارات  وتُح�ضن  مادتهم  لطبيعة  املعلمني 

املعلمني لتدري�س وتعلم الريا�ضيات. 
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اأما فريدمان )Friedman, 2005( فقد قام بدرا�ضة هدفت اإىل حتديد ما اإذا كان املدخل 230

الياباين للتنمية املهنية با�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س ينا�ضب ثقافة العمل لدى املعلمني 

يف الواليات املتحدة االأمريكية، واأجرت الدرا�ضة مقابالت مفتوحة مع )9( معلمني و)3( 

اإداريني واأ�ضتاذ جامعي، وذلك ملعرفة اجتاهاتهم ومعتقداتهم نحو درا�ضة الدر�س، وتو�ضلت 

الدرا�ضة اإىل اأن اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س قد تُغري من االإ�ضرتاتيجيات التدري�ضية امل�ضتخدمة يف 

الف�ضول الدرا�ضية بالواليات املتحدة االأمريكية. 

وقام اأي�ضًا �ضوتريهو�س )Sotirhos, 2005) بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر ا�ضتخدام 

التدري�س،  واإ�ضرتاتيجيات  اأ�ضاليب  نحو  الفردية  املعلمني  مدركات  تغيري  يف  الدر�س  درا�ضة 

واأثره على تنمية عالقات العمل فيما بينهم، وقد ا�ضتخدمت الدرا�ضة بطاقة مالحظة لقيا�س 

اأداء املعلمني اجلماعي وتاأملهم ملمار�ضاتهم التدري�ضية، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن املعلمني 

ا�ضتفادوا من خربة درا�ضة الدر�س من حيث مهارات التخطيط للدرو�س، واأن درا�ضة الدر�س 

اأن  اإىل  الدرا�ضة  الدرو�س، كما تو�ضلت  نزعت اخل�ضو�ضية من املعلمني يف تخطيط وتنفيذ 

اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س توفر فر�ضًا قيمة للمعلمني يف تقييم ممار�ضاتهم التدري�ضية وتطويرها 

باأكرث من منظور.

كما اأن بودهور�ضكى )Podhorsky, 2005) قام بدرا�ضة هدفت اإىل تعرف اأثر ا�ضتخدام 

ملادة  االبتدائية  باملرحلة  التالميذ  تعلم  زيادة  يف  املهنية  للتمنية  كاإ�ضرتاتيجية  الدر�س  درا�ضة 

الدرو�س، وقد  بينهم يف تخطيط وتنفيذ وتقييم  املعلمني فيما  الريا�ضيات، وزيادة م�ضاركة 

اأن درا�ضة  اإىل  الدرا�ضة  الدر�س، وتو�ضلت  قائمًا على درا�ضة  برناجماً تدريبيًا  الدرا�ضة  اأعدت 

الدر�س تعد اإحدى االإ�ضرتاتيجيات التدري�ضية التى ميكن من خاللها اأن يقوم املعلمون بتح�ضني 

زيادة  واإىل  الدرو�س،  وتنفيذ  تخطيط  يف  املعلمني  وا�ضتقاللية  انعزالية  وخف�س  تدري�ضهم 

م�ضاركة املعلمني يف العمل مع بع�ضهم البع�س يف تخطيط وتنفيذ ومالحظة وتقومي الدرو�س، 

كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل فعالية درا�ضة الدر�س يف حت�ضني تعلم التالميذ للريا�ضيات.   

اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  )Rock & Wilson, 2005) فقد هدفت  اأما درا�ضة روك وول�ضون 

باملرحلة  العليا  ال�ضفوف  معلمي  من   )6( عدد  اأداء  على  الدر�س  درا�ضة  مدخل  ا�ضتخدام 

وتناولت هذه  املتحدة.  الواليات  بجنوب �رشق   City school system االبتدائية مبدر�ضة 

يف  الدر�س  درا�ضة  ملدخل  املعلمون  هوؤالء  ينظر  كيف  االأول  �ضوؤالني:  عن  االإجابة  الدرا�ضة 

عملية حتقيق التنمية املهنية للمعلمني؟، والثاين كيف �ضيوؤثر الدخول يف درا�ضة الدر�س على 

املهارات التدري�ضية لهوؤالء املعلمني ؟، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل ظهور حت�ضن وا�ضح يف حفز 

النمو املهني، و زيادة الثقة املهنية لديهم، والتاأكيد على قيمة تعاون االأقران يف التطور املهني 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

لعينة البحث؛ وتو�ضلت اإىل اأن تبادل املطبوعات املتخ�ض�ضة وامل�ضاورات مع اخلرباء وخا�ضة 

املت�ضلة مبا�رشة مب�ضكلة الدرا�ضة تُعد مفيدة جدا لعملية النمو املهني للمعلمني.

التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   (Puchner & Taylor, 2006( تايلور  و  بو�ضرن  قام  كما 

معلمي  لدى  اجلماعي  والعمل  التدري�ضية  الكفاءة  تنمية  الدر�س يف  درا�ضة  ا�ضتخدام  اأثر  اإىل 

املعلمني  من  جمموعتني  خربة  ا�ضتعرا�س  خالل  من  وذلك  االبتدائية،  باملرحلة  الريا�ضيات 

اليومي، وقد  يف الواليات املتحدة االأمريكية حول ا�ضتخدامهم لدرا�ضة الدر�س يف عملهم 

تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن ا�ضتخدام درا�ضة الدر�س له ميزة كبرية وهي على االأقل اأن املحتوى 

العلمي للدرو�س نف�ضها رمبا يكون اأقل اأهمية من التاأثري املعريف واالجتماعي والعاطفي لعملية 

التعاون بني املعلمني. 

كما قام عبد اجلواد )2008( بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل فعالية التنمية املهنية ملعلمي 

الريا�ضيات با�ضتخدام درا�ضة الدر�س يف �ضوء التجربة اليابانية على حتقيق بع�س املعايري القومية 

باملدار�س  الريا�ضيات  معلمي  مع  الدر�س  درا�ضة  لتطبيق  ت�ضوراً  الدرا�ضة  للمعلم، وو�ضعت 

وتو�ضلت  الدر�س،  درا�ضة  على  الريا�ضيات  ملعلمي  تدريبياً  برناجماً  اأعدت  كما  امل�رشية، 

االأن�ضطة  ت�ضميم   )1( معايري:  بع�س  حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة  ا�ضتخدام  فعالية  اإىل  الدرا�ضة 

وتي�ضري  التالميذ،  ا�ضتجابة حلاجات  تعليمية  اإ�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام   )2( املالئمة،  التعليمية 

خربات التعلم الفعال، )3( التمكن من البنية العلمية وطبيعتها. 

عملية  تقييم  اإىل  هدفت  فقد   (Sims & Walsh, 2009( وال�س  و  �ضيم�س  درا�ضة  اأما 

ا�ضتخدام درا�ضة الدر�س ك�ضكل للتنمية املهنية يف مقرر مبادئ التدري�س للطالب املتخ�ض�ضني 

يف مرحلة الطفولة املبكرة، وقد مت تدري�س املقرر بالتزامن مع التطبيق العملي يف املدر�ضة، 

وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن هناك اأربعة اأهداف ال�ضتخدام درا�ضة الدر�س: )1( حتليل الدرو�س 

نقد   )3( التدري�ضية،  االإ�ضرتاتيجيات  مناق�ضات حول  اال�ضرتاك يف   )2( اأهدافها،  �ضوء  يف 

خطة الدر�س، )4( مالحظة حية لتنفيذ در�س مع الرتكيز على جمع املالحظات بغر�س تنقيح 

خطة تنفيذ الدر�س.

اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  باأهمية  املنادية  واالأمريكية  اليابانية  والتجارب  االآراء  لتعدد  ونظراً 

درا�ضة الدر�س يف تنمية املهارات التدري�ضية وحتقيق التنمية املهنية لدى املعلمني قبل ويف اأثناء 

اخلدمة. االأمر الذي حدا بالباحث اإىل تكثيف وزيادة االطالع يف هذا املجال، حيث �ضعر 

لدي طالب  القومية  املعايري  الدر�س يف حتقيق  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  ب�رشورة جتريب 

الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية.

وللتحقق من ذلك مت مقابلة بع�س طالب وخريجي الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية 
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ملناق�ضتهم حول اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س كمفهوم، وخطوات، واأ�ضكال، واأهمية توظيفها 232

اإدراك  يف  ق�ضوراً  َوجد  اأنه  اإال  لديهم،  املهنية  التنمية  وحتقيق  التدري�ضية  املهارات  تنمية  يف 

الطالب واخلريجني ملاهية اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف جميع النقاط ال�ضابقة.

تخ�ض�س  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  بع�س  مع  مقننة  �ضخ�ضية  مقابالت  باإجراء  القيام  مت  كما 

تعليم وتعلم الدرا�ضات االجتماعية ملناق�ضتهم حول اأهمية اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف اإعداد 

التدري�ضية  املهارات  تنمية  اأهميتها يف  فاأكدوا  الرتبية،  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طالب 

وحتقيق التنمية املهنية لدى هوؤالء الطالب حالياً وم�ضتقبالً.

ونظرا لوجود ندرة يف الدرا�ضات العربية – على حد علم الباحث - التى تناولت و�ضع 

ت�ضورات منهجية لكيفية ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني 

قبل ويف اأثناء اخلدمة، وبخا�ضة يف تنمية املهارات التدري�ضية وحتقيق التنمية املهنية لطالب 

الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية. 

لتحقيق  االأ�ضا�ضية  اللبنات  اخلدمة يف و�ضع  قبل  املعلمني  اإعداد  مرحلة  اأهمية  اإىل  اإ�ضافة 

املعايري القومية املن�ضودة من ناحية، ودورها يف تكوين االنطباعات االأوىل لدى هوؤالء املعلمني 

نحو التنمية املهنية امل�ضتمرة من ناحية اأخرى، والتى اإذا اأح�ضن اإعداد املعلمني فيها فاإن ذلك 

�ضينعك�س اإيجابياً على مهاراتهم التدري�ضية احلالية وحتقيق التنمية املهنية امل�ضتقبلية لديهم. 

وتلبية ملا اأ�ضارت اإليه جلنة املعلم يف م�رشوع اإعداد املعايري القومية للتعليم يف م�رش )وزارة 

الرتبية والتعليم، 2003( اإىل اأن ا�ضتخدام معايري املعلم يتطلب حتوالً كبرياً يف كيفية اأداء كل 

من املعلمني والقادة الرتبويني لعملهم، واأنه �ضتظهر حاجات جديدة للتدريب مثل التدريب 

على اإدارة �ضلوك التالميذ يف الف�ضول، وااللتزام بتعليم جميع التالميذ ومتكينهم من حتقيق 

املعايري، واأن هذا التدريب يتطلب بناء مناذج واأدلة للتدريب تواكب النقلة اجلديدة يف اإطار 

التعليم وفق املعايري. 

كاإ�ضرتاتيجية  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  وجتريب  ا�ضتخدام  باأهمية  الباحث  �ضعر  هنا  من 

حديثة، وم�ضايرة لالجتاهات ال�ضائدة حالياً يف تطوير برامج اإعداد املعلم قبل ويف اأثناء اخلدمة، 

وحتديد اأثر ذلك يف حتقيق املعايري القومية لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية.

م�سكلة �لدر��سة  

حتددت م�ضكلة الدرا�ضة يف ظهور حاجات جديدة لتدريب املعلمني على حتقيق املعايري 

تواكب  التي  التدريب  واأدلة  التدريبية  الربامج  يف  ندرة  ووجود  م�رش،  يف  للتعليم  القومية 

النقلة اجلديدة يف اإطار التعليم وفق هذه املعايري، وتعرف اأثر برنامج تدريبي مقرتح قائم على 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�ضات 

االجتماعية بكلية الرتبية. 

�أهد�ف �لدر��سة  

• تقدمي اأ�ضا�س نظري عن اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س، وعالقتها بتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة 
يف املعايري القومية للتعليم يف م�رش. 

معايري  حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  قائم  تدريبي  برنامج  اإعداد   •
املعلم املت�ضمنة يف املعايري القومية للتعليم يف م�رش لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية 

الرتبية.

الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  املقرتح  التدريبي  الربنامج  فاعلية  تعرف   •
للتعليم يف م�رش لدى طالب الدرا�ضات  القومية  يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف املعايري 

االجتماعية بكلية الرتبية.

�أ�سئلة �لدر��سة  

حتددت اأ�ضئلة البحث يف االإجابة عن االأ�ضئلة االآتية :  

1. ما رد فعل طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية نحو الربنامج التدريبي القائم على 

املعايري  املت�ضمنة يف وثيقة  املعلم  الدر�س يف حتقيق بع�س معايري  اإ�ضرتاتيجية درا�ضة  ا�ضتخدام 

القومية للتعليم؟

حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  فاعلية  ما   .2

لدى طالب  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  املت�ضمنة يف  املعلم  معايري  لبع�س  املعريف  اجلانب 

الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية؟

الدر�س يف حتقيق  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  فاعلية  ما    .3

لدى طالب  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  املت�ضمنة يف  املعلم  معايري  لبع�س  االأدائي  اجلانب 

الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية؟

�أهمية �لدر��سة  

تاأتي اأهمية الدرا�ضة من االعتبارات االآتية : 

يقدم  الذي  االأمر  الدر�س،  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  عن  نظرية  خلفية  و�ضع  البحث يف  ي�ضهم   •
للمهتمني والقائمني على برامج اإعداد وتدريب املعلمني اإطاراً نظرياً قد ي�ضاعدهم يف تطوير 
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للمعلم 234 املهنية  -للتنمية  جمانية  �ضبه   - اأداة  با�ضتخدام  للمعلمني  املهنية  التنمية  حتقيق  برامج 

)حيث تقوم على االأن�ضطة الذاتية والتطوعية للمعلمني بغر�س تنمية اأنف�ضهم مهنياً(. 

ودليالً  املعلم،  للطالب  دليالً  )يت�ضمن  متكامل  بربنامج  العملية  الرتبية  م�ضئويل  تزويد   •
للتدريب على  الفعل(  لتقييم رد  – وبطاقة مالحظة، واختباراً حت�ضيلياً، ومنوذجاً  للمدرب 

اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف املعايري  كيفية تفعيل ا�ضتخدام 

القومية للتعليم يف م�رش لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية. 

• تزويد القائمني على تدري�س مقررات املناهج وطرق التدري�س لطالب الدرا�ضات االجتماعية 
املراحل  تعرف  يف  ت�ضاعدهم  واالأمريكيني  اليابانيني  للمعلمني  فيديو  بنماذج  الرتبية  بكلية 

االإجرائية لكيفية ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف تنمية اأنف�ضهم مهنياً ال�ضتخدامها مع 

طالبهم. 

حمدد�ت �لدر��سة  

التزمت الدرا�ضة احلالية باحلدود االآتية : 

• احلد املو�ضوعي: اقت�رش بناء وتنفيذ الربنامج التدريبي يف الدرا�ضة على معايري ثالثة جماالت 
باعتبار  املعلم،  ومهنية  الف�ضل،  واإدارة  التعلم  وا�ضرتاتيجيات  التخطيط،   : املعلم  معايري  من 

معايري املعلم هي حجر الزاوية يف حتقيق وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رش. 

الرابعة  بالفرقة  الدرا�ضة على عينة قوامها )30( طالبًا وطالبة  اقت�رش تطبيق  احلد املكاين:   •
بقنا، جامعة جنوب  الرتبية  بكلية  االجتماعية،  الدرا�ضات  تخ�ض�س  االأ�ضا�ضي  التعليم  �ضعبة 

الوادي،  مكان عمل الباحث.

• احلد الزماين: مت تطبيق الدرا�ضة يف الفرتة من )1/ 3 / 2009 حتى 7/ 5 / 2009(.

م�سطلحات �لدر��سة  

��سرت�تيجية در��سة �لدر�ص (Lesson Study): مدخل للتنمية املهنية للمعلم، يقوم على عقد 

اجتماعات دورية لفريق �ضغري من املعلمني للعمل معًا فيما بينهم، تبداأ بتحديدهم هدفاً عاماً 

مراحل  باأربع  ومتر  التالميذ،  �ضلوك  يف  حقيقي  تعديل  اإحداث  على  يعمل  الدرو�س  الأحد 

الدر�س، ومرحلة ما  تنفيذ  الدر�س، ومرحلة  الدر�س، ومرحلة ما قبل  هي:التعريف بدرا�ضة 

بعد الدر�س، وميكن تكرار املراحل االأربع لعدة مرات ح�ضب روؤية اأفراد الفريق. 

�ملعيار (Standard) : بيان بامل�ضتوى املتوقع الذي و�ضعته هيئة م�ضئولة اأو معرتف بها ب�ضاأن درجة 

اأو هدف معني يراد الو�ضول اإليه، ويحقق قدراً من�ضوداً من اجلودة والتميز )اخلمي�ضي، 2008(. 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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املتوقعة من كل  اجلودة  مل�ضتوي  االأدنى  احلد   :(Educational standard) �لتعليمي  �ملعيار 

مكون من مكونات املوؤ�ض�ضة التعليمية.

معايري �ملعلم (Teacher Standards): التوقعات امل�ضتهدفة واملوا�ضفات القيا�ضية لكل عن�رش 

من عنا�رش عمل املعلم.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها : 

منهج �لدر��سة 

واالأدبيات  والبحوث  للدرا�ضات  و�ضف  تقدمي  الو�ضفى يف  املنهج  احلالية  الدرا�ضة  تتبع 

ال�ضابقة التى تناولت ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني قبل 

ويف اأثناء اخلدمة، كما يتبع البحث املنهج التجريبي نظام املجموعة الواحدة، والذي يعتمد 

ا�ضتخدام  فاعلية  اإىل  للتعرف  وذلك  البحث،  جتربة  تنفيذ  عند  البعدي  القبلي  القيا�س  على 

الدرا�ضات  طالب  لدى  للتعليم  القومية  املعايري  بع�س  حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية 

االجتماعية بكلية الرتبية. 

عينة �لدر��سة 

تكونت عينة الدرا�ضة من عدد )30( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة �ضعبة التعليم 

للعام  الوادي،  جنوب  جامعة  بقنا  الرتبية  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  تخ�ض�س  االأ�ضا�ضي 

اجلامعي )2008 /2009(.

�إجر�ء�ت �لدر��سة 

بع�س  حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  لبناء 

االجتماعية  الدرا�ضات  لدى طالب  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  املت�ضمنة يف  املعلم  معايري 

بكلية الرتبية، مت القيام باالإجراءات االآتية : 

)�أ( حتديد �أهد�ف �لربنامج �لتدريبي : 

− الهدف العام : ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة 
يف وثيقة املعايري القومية لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية. 

− االأهداف االإجرائية : مت �ضوغ عدد اأربعني )40( هدفاً اإجرائيًا تدور حول اأربعة حماور 
هي: 
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اإ�ضرتاجتية 236 ا�ضتخدام  وخطوات  واأ�ضكال  مباهية  االجتماعية  الدرا�ضات  طالب  تعريف   .1

درا�ضة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم. 

2. تنمية مهارات تخطيط الدرو�س يف الدرا�ضات االجتماعية والالزمة لتحقيق معايري جمال 

التخطيط يف معايري املعلم واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.

معايري  لتحقيق  والالزمة  االجتماعية  الدرا�ضات  يف  الدرو�س  تنفيذ  مهارات  تنمية   .3

اإ�ضرتاتيجيات التعلم واإدارة الف�ضل واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم.

4. حتقيق التنمية املهنية لطالب الدرا�ضات االجتماعية والالزمة لتحقيق معايري التنمية املهنية 

يف معايري املعلم واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم. 

معايري  بع�ص  حتقيق  يف  �لدر�ص  در��سة  �إ�سرت�تيجية  ل�ستخد�م  �لطالب  دليل  �إعد�د  )ب( 

�ملعلم �ملت�سمنة يف وثيقة �ملعايري �لقومية للتعليم, وذلك وفق �خلطو�ت �لآتية:

اأهداف  �ضوء  يف  منها  لكل  املنا�ضب  واملحتوى  الدليل  يغطيها  التي  املو�ضوعات  حتديد   −
االإنرتنت  ومواقع  واملراجع  الدرا�ضات  من  عدد  اإىل  الرجوع  خالل  من  وذلك  الربنامج، 

والتنمية  التعليمية،  والو�ضائل  التدري�س،  الدر�س، ومهارات  درا�ضة  املتخ�ض�ضة يف جماالت: 

املهنية.

− �ضياغة اأن�ضطة ذاتية واأخرى جماعية يقوم بها الطالب يف اأثناء كل مو�ضوع تدريبي. 
− عر�س قائمة بالكتب واملراجع والدرا�ضات ومواقع االإنرتنت املنا�ضبة واملرتبطة باملو�ضوعات 

التدريبية املت�ضمنة يف الربنامج التدريبي. 

ومنا�ضبته  من �ضالحيته  للتاأكد  املحكمني  ال�ضادة  من  على جمموعة  الطالب  دليل  عر�س   −
وتكامله وفق االأهداف املو�ضوعة، واإجراء التعديالت الالزمة.

)ج( �إعد�د دليل �ملدرب ل�ستخد�م �إ�سرت�تيجية در��سة �لدر�ص يف حتقيق بع�ص معايري �ملعلم 

�ملت�سمنة يف �ملعايري �لقومية لدى طالب �لدر��سات �لجتماعية بكلية �لرتبية, وذلك وفق 

ما يلي: 

الدرو�س  وتنفيذ  تخطيط  مهارات  تنمية  الدر�س يف  درا�ضة  ا�ضتخدام  عن  مقدمة  �ضياغة   −
وحتقيق التنمية املهنية لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية. 

− اإعداد اجلدول الزمنى لتنفيذ الربنامج التدريبي ومت فيه مراعاة: عر�س االأن�ضطة التدريبية 
اأيام  اإىل خم�ضة  التدريبية  االأن�ضطة  وتق�ضيم  التدريبية،  للمو�ضوعات  املنطقي  الت�ضل�ضل  وفق 

الواحد  التدريبي  اليوم  �ضتنفذ خالل  التي  التدريبية  االأن�ضطة واملو�ضوعات  وتنوع  تدريبية، 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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237

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

لتحقيق الفاعلية ملحتوى الربنامج التدريبي. وحتديد الزمن الالزم لكل ن�ضاط تدريبي، وترك 

فرتات للراحة بني اجلل�ضات التدريبية، واإنهاء منا�ضب لكل يوم تدريبي.

− تق�ضيم املو�ضوعات التدريبية اإىل اأن�ضطة تدريبية، وقد بلغ عددها )17( ن�ضاطًا تدريبيًا لكل 
العمل، وال�رشائح، والزمن، واالأدوات  ال�ضري، واأوراق  منها: عنوان، واأهداف، وخطوات 

الالزمة له.

− عر�س دليل املدرب على جمموعة من ال�ضادة املحكمني للتاأكد من �ضالحيته وتكامله وفق 
االأهداف املو�ضوعة، واإجراء التعديالت الالزمة.

�إ�سرت�تيجية  با�ستخد�م  �لدر�ص  �سالحية  عن  �لأفعال  ردود  مالحظة  بطاقة  �إعد�د  )د( 

در��سة �لدر�ص: وروعي يف �إعد�دها ما ياأتي: 

− �ضياغة تعليمات البطاقة : وقد تناولت توجيه انتباه الطالب اإىل املهام االأ�ضا�ضية املطلوبة منه 
عند القيام مبالحظة ردود االأفعال عن الدر�س الذي يقوم بتنفيذه اأحد اأفراد فريق العمل.

يف  تك�ضف  اأ�ضئلة   )9( عدد  عن  االإجابة  البطاقة  ا�ضتملت  حيث  البطاقة:  مفردات  بناء   −
جمملها ردود الفعل عن مدى النجاح يف تنفيذ الدر�س، حيث االأ�ضئلة من )1( اإىل )7(: من 

منط االأ�ضئلة املغلقة، تكون االإجابة عنها باإعطاء درجة لكل منها على التدرج االآتي )2-1-

الدرجات  على  ال�ضوؤال  ح�ضل  اإذا  جدًا  موافق  غري  الفعل  رد  ويكون   ،)7-6-5-4-3

)1-2-3(، ويكون رد الفعل مرتدداً اإذا ح�ضل ال�ضوؤال على الدرجة )4(، ويكون رد الفعل 

موافقًا جدًا اإذا ح�ضل ال�ضوؤال على الدرجات )5-6-7(. واالأ�ضئلة من )8( اإىل )9(: من 

منط االأ�ضئلة املفتوحة، تكون االإجابة عنها بتقدمي املالحظات ال�ضخ�ضية عن الدر�س الذي مت 

تنفيذه.

املحكمني  ال�ضادة  من  جمموعة  على  الدر�س  عن  االأفعال  ردود  مالحظة  بطاقة  عر�س   −
وفق  وتكاملها  �ضالحيتها  من  للتاأكد  التدري�س  وطرق  واملناهج  النف�س  علم  تخ�ض�ضات 

االأهداف املو�ضوعة، واإجراء التعديالت الالزمة. 

�أدو�ت �لدر��سة  

لقيا�س فاعلية الربنامج التدريبي القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري 

بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طالب  لدى  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  يف  املت�ضمنة  املعلم 

الرتبية، مت ا�ضتخدام ثالثة اأ�ضاليب هي: تقييم رد الفعل، وتقييم التعلم، وتقييم ال�ضلوك، وهي 

 Chapman,( متطلبات تقييم التدريب وفق نظرية امل�ضتويات االأربع لـ دونالد كريكباتريك
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2008)، وميكن عر�س ذلك  على النحو االآتي: 238
الفعل  رد  تقييم  بنموذج  اال�ضتعانة  مت   :(Reactions Assesment) �لفعل  رد  تقييم   )1(

)توفيق، 2004( لتقييم رد فعل الطالب عن الربنامج التدريبي، وقد ت�ضمن النموذج )11( 

عبارة يقابل كل منها تدريج مق�ضم اإىل ثالث فئات، االأول معار�س جداً بدرجات )2-1-

3-4(، والثاين موافق بدرجة )5(، والثالث موافق جداً بدرجات )8-7-6(. 

املعريف  اجلانب  لقيا�س  اختبار  باإعداد   :(Learning Assesment) �لتعلم  تقييم   )2(

لتحقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�ضات 

االجتماعية بكلية الرتبية :وقد مت بناء مفرداته وفق منط »االختيار من متعدد«، وقد بلغ عدد 

التباين »معادلة  ثبات االختبار بطريقة حتليل  مفرداته )30( مفردة، كما مت ح�ضاب معامل 

كيودر – ريت�ضارد�ضون« )البهي،1979(، فكان م�ضاوياً )0.81( وهو معامل ثبات منا�ضب 

لالختبار، وبهذا اأ�ضبح االختبار يف �ضورته النهائية. 

مالحظة  بطاقة  اإعداد  خالل  من  وذلك   :(Behaviour Assesment) �ل�سلوك  تقييم   )3(

لدى  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  املت�ضمنة يف  املعلم  معايري  بع�س  لتحقيق  االأدائي  اجلانب 

طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية، وذلك وفقاً ملا ياأتي: 

الدرا�ضات  طالب  لدى  املعلم  معايري  لتحقيق  االأدائي  اجلانب  قيا�س  البطاقة:  هدف   −
االجتماعية بكلية الرتبية.

واإدارة  التعلم  واإ�ضرتاتيجيات  التخطيط،   : جماالت  وت�ضمنت  البطاقة:  مكونات  حتديد   −
الف�ضل، و ومهنية املعلم، واملعايري واملوؤ�رشات التى تندرج حتت كل منها يف وثيقة معايري املعلم، 

واملت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رش، كما هو مبني باجلدول رقم )1(.

�جلدول رقم )1(

 �ملجالت و�ملعايري و�ملوؤ�سر�ت �ملت�سمنة يف بطاقة مالحظة �جلانب �لأد�ئي لتحقيق 

معايري �ملعلم �ملت�سمنة يف وثيقة �ملعايري �لقومية للتعليم 

عدد امل�ؤ�سراتاملعايرياملجالم

التخطيط1

7حتديد االحتياجات التعليمية للتالميذ

5التخطيط الأهداف كربى ولي�س ملعلومات تف�سيلية

5ت�سميم االأن�سطة التعليمية املالئمة

2

اإ�سرتاتيجيات 

التعلم واإدارة 

الف�سل

5ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات تعليمية ا�ستجابة حلاجات التالميذ

4تي�سري خربات التعلم الفعال

5اإ�سراك التالميذ يف حل امل�سكالت والتفكري الناقد واالإبداعي

4توفري ُمناخ مي�سر للعدالة

3اال�ستخدام الفعال الأ�ساليب متنوعة الإثارة دافعية املتعلمني

5اإدارة وقت التعلم بكفاءة واحلد من الوقت ال�سائع

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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عدد امل�ؤ�سراتاملعايرياملجالم

مهنية املعلم3
10اأخالقيات املهنة

6التنمية املهنية

59االإجمايل

− حتديد م�ستويات �لأد�ء: مت حتديد م�ضتويات االأداء بالبطاقة بو�ضع م�ضتوى الأداء الطالب 
يف كل موؤ�رش من موؤ�رشات االأداء وذلك على نحو )جيد – متو�ضط – �ضعيف – مل تُالحظ(، 

باأداء جيد، وعلى درجة واحدة  املوؤ�رش  اإذا حقق  بحيث يح�ضل الطالب على درجتني )2( 

)1( اإذا حقق املوؤ�رش باأداء متو�ضط، وعلى )0( درجة اإذا حقق املوؤ�رش باأداء �ضعيف، وعلى )0( 

درجة اإذا مل تتم مالحظة اأداء املوؤ�رش. 

− �سبط �لبطاقة: مت حتديد �ضدق البطاقة من خالل عر�ضها على جمموعة من ال�ضادة املحكمني 
يف تخ�ض�ضات علم النف�س التعليمي واملناهج وطرق التدري�س، كما مت ح�ضاب ثبات البطاقة 

بتطبيق البطاقة على نف�س جمموعة البحث اال�ضتطالعية والبالغ عددهم )5( طالب وبا�ضتخدام 

معادلة »جتمان« )البهي،1979(، كانت قيمة معامل الثبات م�ضاوية )0.84(، وهو معامل 

ثبات منا�ضب لبطاقات املالحظة. وبهذا اأ�ضبحت البطاقة يف �ضورتها النهائية. 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ 

جامعة  قنا  يف  الرتبية  كلية  عميد  الدكتور/  االأ�ضتاذ  مقابلة  مت  �ملادية:  �لإمكانات  توفري  )�أ( 

جنوب الوادي لعر�س فكرة البحث عليه واحل�ضول على موافقته بتنفيذ جتربة البحث على 

طالب وطالبات الفرقة الرابعة تعليم اأ�ضا�ضي تخ�ض�س الدرا�ضات االجتماعية، بحيث يكون 

للربنامج جزء تدريبي واآخر ميداين يتم يف املدار�س يف اأثناء فرتة الرتبية العملية. فاأبدى ا�ضتعدادًا 

عاليًا لتنفيذ التجربة، واأ�ضار بالتوجه اإىل االأ�ضتاذ الدكتور/ رئي�س ق�ضم املناهج وطرق التدري�س 

والتن�ضيق معه يف تنفيذ التجربة اأثناء فرتة الرتبية العملية. لذا مت مقابلة االأ�ضتاذ الدكتور/ رئي�س 

ق�ضم املناهج وطرق التدري�س وامل�رشف على الرتبية العملية بالكلية وذلك للتن�ضيق معه بحيث 

يتم تطبيق جتربة البحث على طالب وطالبات الفرقة الرابعة �ضعبة التعليم االأ�ضا�ضي تخ�ض�س 

اأن يكون تطبيق اجلزء  اأثناء فرتة الرتبية العملية، كما مت االتفاق على  الدرا�ضات االجتماعية 

اأبدى  وقد  بالكلية.  التعليمية  الو�ضائل  حجرة  داخل  الطالب  على  الربنامج  من  التدريبي 

اأي�ضًا اهتماماً ملحوظاً بتدبري الت�ضهيالت الالزمة لتطبيق جتربة البحث، لذا قام بالتنبيه على 

امل�ضئولني عن مكتب الرتبية باإدارة �ضئون الطالب بت�ضهيل مهمة تنفيذ جتربة البحث. 

تابع �جلدول رقم )1(
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 من هنا مت االتفاق مع امل�ضئولني عن مكتب الرتبية باإدارة �ضئون الطالب بتطبيق التجربة على 240

عدد )5( جمموعات من طالب وطالبات الفرقة الرابعة تخ�ض�س الدرا�ضات االجتماعية، واأن 

يكون قوام كل جمموعة )6( اأفراد. ومت االتفاق على تنفيذ التجربة على الطالب والطالبات 

االبتدائية  والعمال  امل�ضرتكة،  االبتدائية  ال�ضادات  مدار�س:  يف  العملية  للرتبية  املر�ضحني 

امل�ضرتكة، وقنا االإعدادية بنات. 

)ب( توفري �لإمكانات �لفنية : مت االجتماع مع الطالب والطالبات يف املجموعات اخلم�س 

التعليمية، ومت تقدمي �رشح خمت�رش يو�ضح لهم فكرة الربنامج التدريبي  داخل معمل الو�ضائل 

على ا�ضتخدام درا�ضة الدر�س، والغر�س من جتربة البحث، وقد ظهر عليهم االهتمام الكبري 

لال�ضتفادة من الربنامج التدريبي يف حت�ضني كفاياتهم املهنية يف جمال التدري�س. كما مت حتديد 

مواعيد تنفيذ الربنامج التدريبي معهم. 

كما متت اال�ضتعانة باإحدى الزميالت واأحد الزمالء من معاوين هيئة التدري�س بق�ضم املناهج 

وطرق التدري�س وذلك لتنفيذ الربنامج التدريبي على جمموعة البحث، وذلك بعد عقد عدة 

تدبري  مت  كما  تنفيذها،  وخطوات  واأهدافها  البحث  جتربة  فكرة  لعر�س  معهما  اجتماعات 

تقدمي وجبة خفيفة ملجموعة البحث اأثناء فرتة تنفيذ الربنامج التدريبي. 

)ج( �لتطبيق �لقبلي لأدو�ت �لبحث: مت تطبيق اختبار حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف 

وثيقة املعايري القومية؛ وبطاقة مالحظة معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية على 

طالب وطالبات جمموعة البحث قبلياً. 

الربنامج  تنفيذ  مت  �لدر�ص:  در��سة  �إ�سرت�تيجية  على  �لقائم  �لتدريبي  �لربنامج  تنفيذ  )د( 

التدريبي القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة 

تنفيذ  ا�ضتمر  وقد  التدريبي،  للربنامج  الزمنى  اجلدول  وفق  وذلك  للتعليم،  القومية  املعايري 

الربنامج التدريبي )6( اأيام تدريبية مبعدل اأربع �ضاعات يومياً. كما مت تنفيذ املراحل االإجرائية 

لتنفيذ اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س داخل الف�ضول، وفق اخلطوات االآتية: 

)1( اجتماع اأفراد املجموعة الواحدة والعمل معًا يف اإعداد تخطيط لتدري�س اأحد الدرو�س 

يف الدرا�ضات االجتماعية، ومت حتديد الدر�س وفق خطة توزيع الدرو�س داخل املدر�ضة التي 

يتم فيها التنفيذ.

)2( قيام اأفراد املجموعة كل بدوره وفق اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف تنفيذ الدر�س داخل 

لت�ضجيل  االأفعال  ردود  مالحظة  بطاقة  با�ضتخدام  وذلك  العملية،  الرتبية  اأثناء  يف  الف�ضول 

مالحظات عن مدى �ضالحية الدر�س، وحتديد مالمح الدر�ِس التى يرون اأنه من ال�رشَُّوري 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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َتْبقى بدون تغيري يف الدر�س، وطرح  اأَْن  اأَْن يتم تغيريها، وحتديد مالمح الدر�س التي َيِجب 

روؤية لكيفية تطويرها.

اأن يقوم بدور امل�ضت�ضار اخلارجي معلمون ذوو خربة يف تدري�س  )3( كما مت احلر�س على 

الدرا�ضات االجتماعية ومن املقيدين لدرجة الدكتوراه يف تخ�ض�س املناهج وطرق تدري�س 

الدرا�ضات االجتماعية، كما ح�رش تنفيذ التجربة املدر�س االأول للمادة يف املدر�ضة التى يتم 

فيها تنفيذ الدر�س. وذلك من خالل التن�ضيق امل�ضبق مع كل منهم يف هذا ال�ضاأن وبعد تقدمي 

�رشح خمت�رش لهم عن فكرة جتربة البحث القائمة على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف 

حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم. 

املكتبة   حجرة  داخل  مبا�رشة  الدر�س  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد  التاأمل  جل�ضات  عقد  مت   )4(

باملدر�ضة التى يتم فيها تنفيذ درا�ضة الدر�س.

)5( قام اأفراد كل جمموعة بكتابة تقرير جماعي عن تنفيذ الدر�س من حيث الفر�س والتحديات 

التى واجهته و�ضبل حت�ضني تنفيذ الدر�س، وقد مت اإعادة تنفيذ بع�س الدرو�س بغر�س التو�ضل 

اإىل اأكرب قدر من اال�ضتفادة من اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف 

وثيقة املعايري القومية للتعليم. 

ودرا�ضة  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد   : �لبحث  لأدو�ت  �لبعدي  �لتطبيق  )هـ( 

الدر�س وفق اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س مت التطبيق البعدي: منوذج تقييم رد الفعل على طالب 

وطالبات جمموعة البحث عن الربنامج التدريبي، واختبار حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة 

القومية،  املعايري  املت�ضمنة يف وثيقة  املعلم  القومية، وبطاقة مالحظة معايري  املعايري  يف وثيقة 

وذلك يف ظروف م�ضابهة للتطبيق القبلي. 

عر�ص �لنتائج ومناق�ستها 

�أوًل: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول 

نحو  الرتبية  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طالب  فعل  رد  »ما  على:  ال�ضوؤال  هذا  ن�س 

الربنامج التدريبي القائم على اإ�ضتخدام ا�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم 

املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم؟«. 

التدريبي  القيام بح�ضاب رد فعل عينة البحث نحو الربنامج  ال�ضوؤال مت  لالإجابة عن هذا 

القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري 

القومية وذلك على النحو االآتي: 
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)�أ( ح�ساب �ل�ستجابات �لكمية لرد �لفعل نحو �لربنامج �لتدريبي :

�جلدول رقم )2( 

جمموع ومتو�سط درجات رد �لفعل لدى �أفر�د عينة �لبحث نحو �لربنامج 

لتدريبي �لقائم على �إ�سرت�تيجية يف حتقيق بع�ص معايري �ملعلم

�ملت�سمنة يف وثيقة �ملعايري �لقومية للتعليم 

العبارةم
العدد

)ن(

جمم�ع

رد الفعل

املت��سط

)م( 

الن�سبة 

%
التقدير

ممتاز302267.5394.17املواد املقدمة بالربنامج كانت مرتبطة مبجال تخ�س�سي1

جيدجدا302006.6783.33مت تقدمي املادة ب�سكل �سائق2

جيدجدا302096.9787.08كان املدرب مو�ساًل فعااًل3

ممتاز302217.3792.08كان املدرب موؤهاًل جيدًا4

جيد301866.2077.5امل�ساعدات ال�سوتية واملرئية كانت فعالة5

ممتاز302257.5093.75املواد التعليمية املوزعة كانت مفيدة6

ممتاز302317.7096.25�ساأكون قادرًا على تطبيق معظم املواد يف عملي7

جيدجدا302026.7384.17كانت املرافق منا�سبة8

مقبول301464.8760.83كان اجلدول منا�سبًا9

10
ب�سكل  عملي  اأداء  يف  ي�ساعدين  �سوف  الربنامج  اأن  اأ�سعر 

اأف�سل
ممتاز302297.6395.42

جيدجدا7.0486.46املجموع

مدى  يف  فعل  رد  على  ح�ضل  فقط  واحداً  جانباً  هناك  اأن   )2( رقم  اجلدول  من  يت�ضح 

املعار�س وبتقدير مقبول وهو: كان اجلدول منا�ضباً مبتو�ضط )4.87( وبن�ضبة )60.83(، 

وبتقدير  جدا  موافق  فعل  رد  على  ح�ضلت  جوانب  وجود  اأي�ضا  اجلدول  من  يت�ضح  كما 

ممتاز وهي على الرتتيب: �ضاأكون قادراً على تطبيق معظم املواد يف عملي )7.70( وبن�ضبة 

)96.25(، اأ�ضعر اأن الربنامج �ضوف ي�ضاعدين يف اأداء عملي ب�ضكل اأف�ضل )7.63( وبن�ضبة 

)95.42(، املواد املقدمة بالربنامج كانت مرتبطة مبجال تخ�ض�ضي متو�ضط )7.53( وبن�ضبة 

)94.17(، املواد التعليمية املوزعة كانت مفيدة )7.50( وبن�ضبة )93.75(، كان املدرب 

موؤهالً جيداً )7.37( وبن�ضبة )92.08(.

الربنامج  البحث عن جوانب  اأن متو�ضط رد فعل عينة  يت�ضح من اجلدول رقم )2(  كما 

مئوية  وبن�ضبة   )7.04( بلغت  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي 

الربنامج  فاعلية  يوؤكد  الذي  االأمر  جداً،  جيد  وبتقدير  جداً  املوافق  مدى  ويف   )86.46(

التدريبي املقرتح والقائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم 

املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية. 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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)ب( ��ستخال�ص �ل�ستجابات �لكيفية لرد �لفعل نحو �لربنامج �لتدريبي: 

�جلدول رقم )3(

 �ل�ستجابات �لكيفية لرد �لفعل نحو �لربنامج �لتدريبي �لقائم على ��ستخد�م 

�إ�سرت�تيجية در��سة �لدر�ص يف حتقيق بع�ص معايري �ملعلم �ملت�سمنة يف وثيقة

�ملعايري �لقومية للتعليم لدى طالب �لدر��سات �لجتماعية بكلية �لرتبية

اال�ستجابةم

اأن يو�سع الربنامج التدريبي يف برامج اإعداد طالب كلية الرتبية1

تطبيق هذا الربنامج فى املدار�س وفى جميع املجاالت الدرا�سية 2

زيادة فر�س التطبيق على تنفيذ االإ�سرتاتيجية فى املدار�س 3

تاهيل املدار�س لقبول فكرة اإ�سرتاتيجية درا�سة الدر�س  4

اأقرتح وجود اأكرث من مدرب الأن ذلك يجعلنا ن�ستفيد اأكرث من التدريب 5

تطبيق الربنامج على جميع املعلمني فى املدار�س وطالب الرتبية العملية 6

7
اإحدى  توقيت  مع  التدريب  اأيام  اأحد  توقيت جزء من  لتزامن  نظًرا  للطالب،  بالن�سبة  منا�سب  كان غري  الوقت 

املحا�سرات النظرية.

زيادة امل�ساعدات ال�سوتية واملرئية وا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية احلديثة فى التدريب8

اإعطاء وقت اأكرب للتدريب لتعظيم اال�ستفادة9

الربنامج  عن  املتدربني  فعل  لرد  كيفية  ا�ضتجابات  ظهور   )3( رقم  اجلدول  من  يت�ضح 

اأن اال�ضتجابات )1،  يت�ضح  الدر�س، كما  اإ�ضرتاتيجية درا�ضة  ا�ضتخدام  القائم على  التدريبي 

القائم على  التدريبي  الربنامج  املتدربني عن  9( توؤكد وجود رد فعل عال لدى   ،6  ،3  ،2

اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية لدي 

طالب الدرا�ضات االجتماعية  بكلية الرتبية. كما يت�ضح من اجلدول اأن اال�ضتجابات )5، 7، 

اإىل مراعاة تلك اال�ضتجابات عند تكرار وتعميم  التدريبي احلاىل  الربنامج  8( توؤكد حاجة 

وا�ضح  حت�ضن  حدوث  اإىل  ت�ضري   )5( اال�ضتجابة  اأن  يت�ضح  كما  مماثلة،  عينات  على  تطبيقه 

يف وعي املتدربني من الطالب لتاأمل ممار�ضتهم التدري�ضية وك�ضف العقبات التى تواجههم، 

وحتديد احتياجاتهم التدريبية، و�ضعورهم بوجود ق�ضور يف وعي املدار�س من حيث االإدارة 

واملعلمني الأهمية ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني بعامة، 

وحتقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم خا�ضة.  

ثانيًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين 

اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  فاعلية  »ما  على:  ال�ضوؤال  هذا  ن�س 

درا�ضة الدر�س يف حتقيق اجلانب املعريف لبع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية 

للتعليم لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية؟«.
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لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت القيام مبا ياأتي:244

)اأ( مقارنة متو�ضطات درجات عينة البحث يف التطبيقني »القبلي، والبعدي« الختبار اجلانب 

 SPSS Inc,( SPSS املعريف لتحقيق بع�س معايري املعلم لدى عينة البحث با�ضتخدام برنامج

2009) للمعاجلات االإح�ضائية، وذلك الإيجاد قيمة »ت« والك�ضف عن الداللة االإح�ضائية 
لقيمتها.

�جلدول رقم )4( 

�ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري وقيمة »ت« وم�ستوى �لدللة يف

�لتطبيقني »�لقبلي – �لبعدي« لختبار �جلانب �ملعريف لتحقيق بع�ص

 معايري �ملعلم لدى عينة �لبحث

الداللة االإح�سائيةقيمة »ت«االنحراف املعياري)ع(املت��سط )م(العدد)ن(التطبيق

3015.402.20القبلي

23.02

دالة عند م�ستوى 

0.01 3027.701.53البعدي

عينة  متو�ضطات درجات  اإح�ضائياً بني  دالة  فروقاً  اأن هناك   )4( يت�ضح من اجلدول رقم 

البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« الختبار اجلانب املعريف لتحقيق بع�س معايري املعلم 

فاعلية  يدل على  البعدي، وهذا  التطبيق  ل�ضالح   ،)0.01( البحث عند م�ضتوى  عينة  لدى 

لتحقيق  املعريف  اجلانب  تنمية  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  على  القائم  التدريبي  الربنامج 

بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية لدي عينة البحث.

يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  فاعلية  قيا�س  )ب( 

اجلانب املعريف لتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف اختبار اجلانب املعريف لتحقيق معايري املعلم 

لدى عينة البحث وذلك با�ضتخدام معادلة بالك )هندام، 1984(. 

�جلدول رقم )5(

 دللة ن�سبة �لك�سب �ملعدل لعينة �لبحث يف �لتطبيقني »�لقبلي – �لبعدي« لختبار 

�جلانب �ملعريف لتحقيق بع�ص معايري �ملعلم وذلك يف كل جمال على حدة »�لتخطيط - 

��سرت�تيجيات �لتعلم و�إد�رة �لف�سل, ومهنية �ملعلم« لدى عينة �لبحث 

داللة ن�سبة الك�سب املعدلن�سبة الك�سب املعدلالنهاية العظمى )د(املت��سط )م(التطبيق

14.40التطبيق القبلي )�س(

ذات داللة301.25

27.70التطبيق البعدى )�س(

يت�ضح من اجلدول رقم )5( اأن ن�ضبة الك�ضب املعدل ت�ضاوي )1.25(، وهذه القيمة تقع 

الن�ضبة تدل على  فاإن هذه  اأكرب من )1.2(، وبالتايل  اأنها  الذي حدده بالك كما  املدى  يف 

فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف اجلانب املعريف 

لتحقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث.

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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ثالثًا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث 

اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي  الربنامج  فاعلية  »ما  على:  ال�ضوؤال  هذا  ن�س 

درا�ضة الدر�س يف حتقيق اجلانب االأدائي لبع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية 

للتعليم لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية؟«. 

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت القيام مبا ياأتي:

)اأ( مقارنة متو�ضطات درجات عينة البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة 

البحث.  عينة  لدى  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  يف  املت�ضمنة  املعلم  معايري  لبع�س  االأداء 

با�ضتخدام برنامج SPSS للمعاجلات االإح�ضائية، وذلك الإيجاد قيمة »ت«  والك�ضف عن 

الداللة االإح�ضائية لقيمتها.

�جلدول رقم )6(

 �ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري وقيمة »ت« وم�ستوى �لدللة يف

�لتطبيقني »�لقبلي – �لبعدي« لبطاقة مالحظة �لأد�ء لتحقيق بع�ص

معايري �ملعلم لدى عينة �لبحث

الداللة االإح�سائيةقيمة »ت«االنحراف املعياري)ع(املت��سط )م(العدد)ن(التطبيق

3031.134.21القبلي

دالة عند م�ستوى 80.680.01

3092.463.50البعدي

عينة  متو�ضطات درجات  اإح�ضائياً بني  دالة  فروقاً  اأن هناك   )6( يت�ضح من اجلدول رقم 

البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة االأداء لتحقيق بع�س معايري املعلم 

فاعلية  يدل على  البعدي، وهذا  التطبيق  ل�ضالح   ،)0.01( البحث عند م�ضتوى  عينة  لدى 

الربنامج التدريبي القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة 

يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدي عينة البحث.

)ب( قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي يف اجلانب االأدائي لتحقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة 

يف بطاقة املالحظة لدى عينة البحث وذلك با�ضتخدام معادلة بالك )هندام، 1984(.

 

�جلدول رقم )7( 

دللة ن�سبة �لك�سب �ملعدل لعينة �لبحث يف �لتطبيقني »�لقبلي – �لبعدي«

لبطاقة مالحظة �لأد�ء لتحقيق بع�ص معايري �ملعلم لدى عينة �لبحث 

داللة ن�سبة الك�سب املعدلن�سبة الك�سب املعدلالنهاية العظمى )د(املت��سط )م(التطبيق

31.13التطبيق القبلي )�س(

ذات داللة1181.22

92.46التطبيق البعدى )�س(
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يت�ضح من اجلدول رقم )7( اأن ن�ضبة الك�ضب املعدل ت�ضاوي )1.22( وهذه القيمة تقع 246

الن�ضبة تدل على  فاإن هذه  اأكرب من )1.2(، وبالتايل  اأنها  الذي حدده بالك كما  املدى  يف 

فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري 

املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث.

)ج( مقارنة متو�ضطات درجات عينة البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة 

قيا�س اجلانب االأدائي لتحقيق بع�س معايري املعلم وذلك يف كل جمال على حدة »التخطيط، 

برنامج  با�ضتخدام  البحث.  املعلم« لدى عينة  الف�ضل، ومهنية  التعلم واإدارة  وا�ضرتاتيجيات 

SPSS Inc, 2009( SPSS) للمعاجلات االإح�ضائية، وذلك الإيجاد قيمة »ت« والك�ضف 
عن الداللة االإح�ضائية لقيمتها.

�جلدول رقم )8( 

�ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري وقيمة »ت« وم�ستوى �لدللة يف �لتطبيقني 

»�لقبلي – �لبعدي« لبطاقة مالحظة �جلانب �لأد�ئي لتحقيق بع�ص معايري �ملعلم 

وذلك يف كل جمال على حدة: »�لتخطيط, و��سرت�تيجيات �لتعلم و�إد�رة 

�لف�سل, و مهنية �ملعلم« لدى عينة �لبحث 

العدد)ن(التطبيقاملجال
املت��سط 

)م(

االنحراف 

املعياري)ع(
قيمة »ت«

الداللة 

االإح�سائية

التخطي���ط
القبلي 

البعدي

30

30

8.13

24.96

2.20

1.51
34.24

دالة عند

0.01

اإ�سرتاتيجيات التعلم 

واإدارة الف�سل

القبلي

البعدي

30

30

11.10

39.16

2.48

2.03
51.15

دالة عند

0.01

مهنية املعلم
القبلي

البعدي

30

30

11.90

28.33

2.00

1.60
38.15

دالة عند

0.01

عينة  متو�ضطات درجات  اإح�ضائياً بني  دالة  فروقاً  اأن هناك   )8( يت�ضح من اجلدول رقم 

البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة حتقيق بع�س معايري املعلم، وذلك يف 

كل جمال على حدة: »التخطيط - وا�ضرتاتيجيات التعلم واإدارة الف�ضل - ومهنية املعلم« لدى 

عينة البحث عند م�ضتوى )0.01(، وذلك ل�ضالح التطبيق البعدي، وهذا يدل على فاعلية 

الربنامج التدريبي القائم على ا�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة 

يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدي   عينة البحث.

)د( قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف اجلانب 

االأدائي لتحقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف بطاقة املالحظة، وذلك يف كل جمال على حدة 

»التخطيط - ا�ضرتاتيجيات التعلم واإدارة الف�ضل - ومهنية املعلم« لدى عينة البحث وذلك 

با�ضتخدام معادلة بالك )هندام، 1984(. 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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�جلدول رقم )9(

 دللة ن�سبة �لك�سب �ملعدل لعينة �لبحث يف �لتطبيقني » �لقبلي – �لبعدي« لبطاقة 

مالحظة �جلانب �لأد�ئي لتحقيق معايري �ملعلم وذلك يف كل جمال على حدة 

»�لتخطيط و�إ�سرت�تيجيات �لتعلم و�إد�رة �لف�سل ومهنية �ملعلم« لدى عينة �لبحث 

التطبيقاملجال
املت��سط 

)م(

النهاية 

العظمى )د(

ن�سبة الك�سب 

املعدل

داللة ن�سبة 

الك�سب املعدل

التخطيط

8.13التطبيق القبلي )�س(

ذات داللة321.23

24.96التطبيق البعدى )�س(

اإ�سرتاتيجيات التعلم 

واإدارة الف�سل

11.10التطبيق القبلي )�س(

ذات داللة521.22

39.16التطبيق البعدى )�س(

مهنية املعلم

11.90التطبيق القبلي )�س(

ذات داللة341.22

28.33التطبيق البعدى )�س(

التخطيط  الرتتيب:  على  ت�ضاوي  املعدل  الك�ضب  ن�ضبة  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  يت�ضح 

وهذه   ،)1.22( املعلم  ومهنية   ،)1.22( الف�ضل  واإدارة  التعلم  واإ�ضرتاتيجيات   ،)1.23(

القيم تقع يف املدى الذي حدده بالك كما اأنها اأكرب من )1.2(، وبالتايل فاإن هذه الن�ضبة تدل 

على فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق معايري 

املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم لدى عينة البحث. وذلك يف كل جمال على 

حدة.

مناق�سة �لنتائج وتف�سريها 

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول 

اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال االأول اإىل: اأن متو�ضط رد فعل اأفراد عينة البحث عن جوانب الربنامج 

مئوية  وبن�ضبة   )7.04( بلغت  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  على  القائم  التدريبي 

)86.46( ويف مدى املوافق جداً وبتقدير جيد جداً، كما اأ�ضارت نتائج البحث اإىل وجود 

جوانب ح�ضلت على رد فعل موافق جدًا وبتقدير ممتاز وهي على الرتتيب: �ضاأكون قادراً 

على تطبيق معظم املواد يف عملي، واأ�ضعر اأن الربنامج �ضوف ي�ضاعدين يف اأداء عملي ب�ضكل 

املوزعة  التعليمية  واملواد  مرتبطة مبجال تخ�ض�ضي،  بالربنامج كانت  املقدمة  واملواد  اأف�ضل، 

وال�س  �ضيم�س،  درا�ضة  مع  النتائج  هذه  وتتفق  جيداً.  موؤهالً  املدرب  وكان  مفيدة،  كانت 

)Sims & Walsh, 2009) والتى اأ�ضارت اإىل اأن اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س تُمكن املتدربني 
االإ�ضرتاتيجيات  حول  مناق�ضات  يف  معا  واال�ضرتاك  اأهدافها  �ضوء  يف  الدرو�س  حتليل  من 

التدري�ضية امل�ضتخدمة والقيام مبالحظة حية لتنفيذ الدرو�س بغر�س تنقيح خطة تنفيذ الدر�س 
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اإىل مراعاة االأ�ض�س العلمية يف بناء الربنامج التدريبي القائم 248 النتائج  وتطويرها. وترجع هذه 

توفر  تدريبية،  اأن�ضطة  اإىل  التدريبي  اليوم  تق�ضيم  من حيث  الدر�س،  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  على 

للمتدربني بيئة التعلم الن�ضط، من حيث اال�ضرتاك يف جمموعات �ضغرية ملناق�ضة املهام املطلوبة 

يف اأوراق العمل، واإجنازها وعر�ضها على باقي املجموعات امل�ضاركة، واال�ضتفادة اأي�ضًا من 

عرو�س املجموعات االأخرى يف كل مهمة تدريبية. 

واأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال االأول اإىل: ح�ضول جانب واحد على رد فعل يف مدى املعار�س 

ينا�ضب  مل  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  وقت  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  منا�ضباً،  اجلدول  كان  وهو: 

اأيام التدريب مع توقيت اإحدى املحا�رشات  املتدربني، نظرا لتزامن توقيت جزء يف اإحدى 

التدريب.  عن  التغيب  اأو  املحا�رشة  هذه  عن  التغيب  اإىل  بع�ضهم  دفع  الذي  االأمر  النظرية، 

وترجع تلك النتيجة اإىل تكد�س الدرو�س العملية يف القاعة التدريبية املخ�ض�ضة لتنفيذ الربنامج 

التدريبي القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س، االأمر الذي اأحدث هذا التداخل بني توقيت 

جزء اأحد اأيام التدريب مع توقيت اإحدى املحا�رشات النظرية. 

عال  فعل  رد  وجود  توؤكد  كيفية  ا�ضتجابات  ظهور  اإىل:  االأول  ال�ضوؤال  نتائج  واأ�ضارت 

لدى املتدربني نحو الربنامج التدريبي القائم على اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف حتقيق بع�س 

بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طالب  لدي  القومية  املعايري  وثيقة  يف  املت�ضمنة  املعلم  معايري 

الرتبية. وترجع هذه النتيجة اإىل اأن الربنامج التدريبي احلايل مت تق�ضيمه عند بنائه اإىل جانبني 

االأول نظري لعر�س فكرة وفل�ضفة الربنامج ودواعي وخطوات ا�ضتخدامه، وذلك باأ�ضلوب 

يتنا�ضب مع احتياجات املتدربني، والثاين اإجرائي يتم تنفيذه واقعياً داخل احلجرات الدرا�ضية، 

االأمر الذي اأعطى درجة عالية من امل�ضداقية لدى املتدربني نحو اأهمية الربنامج التدريبي يف 

تطويرهم مهنياً من ناحية واإعدادهم لتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية 

للتعليم من ناحية اأخرى. 

كما اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال االأول اإىل: ظهور ا�ضتجابات يجب مراعاتها عند تكرار وتعميم 

تطبيق الربنامج التدريبي احلايل على عينات مماثلة، مثل وجود اأكرث من مدرب لتنفيذ التدريب، 

وتنفيذ الربنامج يف وقت يتنا�ضب مع ظروف املتدربني، وزيادة امل�ضاعدات ال�ضوتية واملرئية 

�رشورة  اإىل  ت�ضري  ا�ضتجابة  وظهور  التدريب،  فى  احلديثة  التكنولوجية  الو�ضائل  وا�ضتخدام 

اأن  اإىل  اال�ضتجابات  هذه  وترجع  الدر�س،  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  فكرة  لقبول  املدار�س  تاأهيل 

اأن�ضطته  اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س ي�ضجع يف  القائم على ا�ضتخدام  التدريبي احلايل  الربنامج 

اأثناء  الق�ضور  واأوجه  القوة  نقاط  واإبراز  والتاأمل  التحليل  مواقف  املتدربني يف  على دخول 

تنفيذ الربنامج، االأمر الذي مكن عينة البحث من اإبداء ردود الفعل هذه. 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

249

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين   

اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثاين اإىل: وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى )0.01( 

بني متو�ضطات درجات عينة البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« الختبار اجلانب املعريف 

لتحقيق بع�س معايري املعلم لدى عينة البحث، ل�ضالح التطبيق البعدي، وتتفق هذه النتائج مع 

درا�ضة روك، ول�ضون )Rock & Wilson, 2005) والتى اأ�ضارت اإىل اأن ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية 

املهنية  الثقة  يف  زيادة  واإىل  للمعلمني،  املهنى  النمو  يف  وا�ضحاً  حت�ضناً  حتقق  الدر�س  درا�ضة 

لديهم؛ ودرا�ضة �ضوتريهو�س )Sotirhos, 2005) والتى اأ�ضارت اإىل اأن ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية 

درا�ضة الدر�س حتقق حت�ضناً وا�ضحاً يف مهارات التخطيط للدرو�س واأنها تنزع اخل�ضو�ضية من 

املعلمني يف تخطيط وتنفيذ الدرو�س. 

ويرجع ذلك اإىل اأن الربنامج التدريبي احلايل القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س 

اأيام، وبعدد )4( �ضاعات يومياً، على تق�ضيم  ا�ضتمر )6(  التدريبي والذي  حر�س يف اجلزء 

جميع املتدربني اإىل جمموعات عمل قوام كل منها )5( اأفراد، ودمج جميع اأفراد املجموعة 

يف االأن�ضطة التدريبية، والعمل معاً كفريق واحد يف مناق�ضة الق�ضايا املرتبطة باملهام التدريبية 

املكلفني بها، وا�ضتمطار االأفكار لتقدمي اأف�ضل ت�ضور ممكن الإجنازها، ثم عر�س النتائج التى 

يتو�ضلون اإليها اأمام باقي املجموعات، واال�ضتفادة من عرو�س املجموعات االأخرى. 

واأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثاين اإىل: اأن ن�ضبة الك�ضب املعدل بني التطبيقني القبلي والبعدي 

الختبار اجلانب املعريف لتحقيق بع�س معايري املعلم ت�ضاوي )1.25(، وذلك ل�ضالح التطبيق 

البعدي، واأن هذه القيمة تقع يف املدى الذي حدده بالك كما اأنها اأكرب من )1.2( وبالتايل 

اإ�ضرتاتيجية درا�ضة  ا�ضتخدام  القائم على  التدريبي  الربنامج  الن�ضبة تدل على فاعلية  فاإن هذه 

الدر�س يف تنمية اجلانب املعريف لتحقيق بع�س معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية 

للتعليم لدى عينة البحث. وترجع هذه النتيجة اإىل حر�س الربنامج التدريبي احلايل القائم على 

اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س على توجيه املتدربني اإىل الرتكيز على حتديد اأهداف التعلم يف بداية 

املوقف التدري�ضي، واإدخال حت�ضينات على الدر�س وفقاً الحتياجات حتقيق هذه االأهداف. 

واإىل توجيه املتدربني للقيام معًا كمجموعة بو�ضع خطة مف�ضلة الأحد الدرو�س التى �ضيقوم 

اأحدهم بتنفيذها فعلياً داخل حجرة ال�ضف.

مناق�سة نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث 

اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثالث اإىل: اأن هناك فروقاً دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات عينة 

البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة اجلانب االأدائي لتحقيق بع�س معايري 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

النتائج 250 البعدي، وتتفق هذه  التطبيق  ل�ضالح   ،0.01 البحث عند م�ضتوى  املعلم لدى عينة 

ا�ضتخدام  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي   (Puchner & Taylor, 2006( وتايلور  بو�ضرن،  درا�ضة  مع 

اجلماعي  والعمل  التدري�ضية  الكفاءة  تنمية  تلعب دوراً حيوياً يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية 

لدى املعلمني، ونتائج درا�ضة جني )Jenne, 2005) التي اأ�ضارت اإىل اأن درا�ضة الدر�س تُعمق 

فهم املعلمني لطبيعة مادتهم وتُح�ضن مهاراتهم التدري�ضية، االأمر الذي اأدى اإىل حت�ضن وا�ضح 

يف املهارات التدري�ضية املرتبطة بتحقيق معايري املعلم املت�ضمنة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم 

لدى عينة البحث. وترجع هذه النتيجة اإىل اأن اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س التى مت بناء الربنامج 

التدريبي احلاىل يف �ضوئها تقوم على توفري فر�س متنوعة للمتدربني الإتقان تخطيط وتنفيذ 

والبحث  والت�ضاور  التدري�س،  يف  املتدربني  تواجه  التي  التحديات  حتديد  مثل:  الدرو�س 

التحديات، والعمل  منا�ضبة ملواجهة هذه  اقرتاح حلول  ال�ضخ�ضية يف  التجارب  وا�ضتخدام 

يُدر�س لر�ضد تعلم الطالب، وتلخي�س  معاً كفريق لتخطيط الدر�س، ومراقبة الدر�س الذي 

الدر�س، ومراجعة الدر�س واإعادة تدري�ضه اأكرث من مرة حتى يتم التمكن من تنفيذه، وتبادل 

امل�ضتندات واالإجراءات اليومية لتدري�س الدر�س فيما بينهم، ونقل املمار�ضات التدري�ضية من 

التدري�س كعملية كالمية اإىل التدري�س للفهم. 

واأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الثالث اإىل اأن هناك فروقاً دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات 

عينة البحث يف التطبيقني »القبلي – البعدي« لبطاقة مالحظة اجلانب االأدائي لتحقيق معايري 

الف�ضل -  التعلم واإدارة  املعلم، وذلك يف كل جمال على حدة: »التخطيط، وا�ضرتاتيجيات 

مهنية املعلم« لدى عينة البحث عند م�ضتوى )0.01(، وذلك ل�ضالح التطبيق البعدي، وتتفق 

اأن ا�ضتخدام درا�ضة الدر�س  هذه النتائج مع درا�ضة عبداجلواد )2008( والتى تو�ضلت اإىل 

حقق فروقاً ذات داللة اإح�ضائية يف حتقيق بع�س املعايري القومية للمعلم وهي معايري :ت�ضميم 

التالميذ،  حلاجات  ا�ضتجابة  تعليمية  اإ�ضرتاتيجيات  وا�ضتخدام  املالئمة،  التعليمية  االأن�ضطة 

وتي�ضري خربات التعلم الفعال، والتمكن من البنية العلمية وطبيعتها. ونتائج درا�ضة هيوبارد 

الدر�س تلعب دوراً حافزاً يف  اإ�ضرتاتيجية درا�ضة  اأن  اإىل  التى تو�ضلت   (Hubbard, 2005(
ا�ضتمرار اإحداث تطوير دائم يف عملية تخطيط وتنفيذ درو�س الدرا�ضات االجتماعية. االأمر 

لدى  للتعليم يف م�رش  القومية  املعايري  وثيقة  املت�ضمنة يف  املعلم  معايري  اإىل حتقيق  اأدى  الذي 

طالب عينة البحث، وذلك يف جماالت: “التخطيط، واإ�ضرتاتيجيات التعلم واإدارة الف�ضل، 

وترجع هذه النتيجة اإىل اأن ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف تخطيط  ومهنية املعلم”. 

وتنفيذ الدرو�س تنطوي يف ثناياها على: اأخذ مالحظات دقيقة، وت�ضجيل لقطات فيديو عن 

ما  ت�ضجيل  الدر�س، وبذل اجلهود يف  بعد  قوية  مناق�ضات  الدرو�س، وعقد  وتنفيذ  تخطيط 

د. ح�سني  عبد�لبا�سط فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على ��ستخد�م در��سة �لدر�ص
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حدث، وما مت مالحظته، وما مت تعلمه يف الدر�س، كل ذلك يجعل تدريب الطالب من خالل 

هذه االإ�ضرتاتيجية اأف�ضل بكثري من اأي اإ�ضرتاتيجية اأخرى. 

القبلي  التطبيقني  بني  املعدل  الك�ضب  ن�ضبة  اأن  اإىل:  الثالث  ال�ضوؤال  نتائج  اأ�ضارت  كما 

والبعدي لبطاقة مالحظة اجلانب االأدائي لتحقيق بع�س معايري املعلم ت�ضاوي )1.22(، واأن 

ن�ضبة الك�ضب املعدل لكل جانب على حدة من جوانب بطاقة املالحظة كانت على الرتتيب: 

التخطيط )1.23(، واإ�ضرتاتيجيات التعلم واإدارة الف�ضل )1.22(، ومهنية املعلم )1.22(، 

وبالتايل  اأكرب من )1.2(،  اأنها  الذي حدده بالك، كما  املدى  تقع جميعها يف  القيم  وهذه 

فاإن هذه الن�ضب تدل على فاعلية الربنامج التدريبي القائم على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة 

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 اإىل تركيز اجلزء العملي من الربنامج التدريبي احلايل القائم 

على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س بدمج املتدربني يف مواقف واقعية لتنفيذ اأحد اأفراد 

املجموعة للدر�س داخل حجرة ال�ضف وقيام بقية اأع�ضاء املجموعة مبراقبة تنفيذ هذا الدر�س، 

وت�ضجيل املالحظات، ثم مناق�ضة مالحظاتهم عن الدر�س، وتنقيحه، كما حر�س الربنامج 

اأع�ضاء  باقي  وتكليف  اأخرى،  �ضف  حجرة  يف  الدر�س  نف�س  تنفيذ  اإعادة  احلايل  التدريبي 

املجموعة مبراقبة هذا التنفيذ. واخلروج من جديد ملناق�ضة املالحظات التعليمية. واإعداد تقرير 

عن الذي تعلموه من خالل درا�ضتهم لهذا الدر�س.

�ل�ستنتاج و�لتو�سيات 

ا�ضتناداً اإىل ما اأ�ضفرت عنه نتائج البحث احلايل، ميكن ا�ضتخال�س التو�ضيات االآتية: 

الدرا�ضات  معلم  اإعداد  برامج  يف  الدر�س  درا�ضة  اإ�ضرتاتيجية  بت�ضمني  الباحث  يو�ضي   •
االجتماعية  بكلية الرتبية.

• يو�ضي الباحث بتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س يف 
حتقيق معايري املعلم لدى طالب الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية.

• يو�ضي الباحث باإعداد برنامج تدريبي لتوعية املدار�س باإ�ضرتاتيجية درا�ضة الدر�س وكيفية 
ا�ضتخدامها يف حتقيق التنمية املهنية ملعلمي الدرا�ضات االجتماعية قبل ويف اأثناء اخلدمة.

اإ�ضرتاتيجية  الواقعية ال�ضتخدام  باإعداد �ضجل تعليمي للق�ض�س واخلربات  الباحث  يو�ضي   •
اأثناء  ويف  قبل  االجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  لدى  املعلم  معايري  حتقيق  يف  الدر�س  درا�ضة 

اخلدمة. 
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الدر�س 252 اإ�ضرتاتيجية درا�ضة  ا�ضتخدام  العملية على  الرتبية  بتدريب م�رشيف  الباحث  يو�ضي   •
املعايري  الدرو�س ومبا يحقق  الدرا�ضات االجتماعية على تخطيط وتنفيذ  يف تدريب طالب 

القومية للتعليم.
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�أ. د. عويد �مل�سعان

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/5/7م                                     * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/7/6م

�مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية

�مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية 

لدى �ملتعاطني و�لطلبة يف دولة �لكويت

�مللخ�ص

تهدف الدرا�سة اإىل بيان عالقة امل�ساندة االجتماعية بالع�سابية واالكتئاب والعدوانية 

لدى املتعاطني وغري املتعاطني يف دولة الكويت. 

و  الطالبات  )296(من  و  الطلبة،  )553( من  بواقع   )1217( الدرا�سة من  وتكونت عينة 

)36( من املتعاطني. واأظهرت الدرا�سة باأنه توجه عالقة �سالبة بني امل�ساندة االجتماعية 

االكتئاب  الع�سابية  بني  موجبة  عالقة  توجد  بينما  والعدوانية  االكتئاب  والع�سابية 

والعدوانية. 

امل�ساندة  يف  والذكور  االإناث  بني  جوهرية  فروق  توجد  ال  باأنه  النتائج  اأظهرت  كما 

االجتماعية. ولكن توجد فروق دالة اإح�سائياً بني الذكور واالإناث يف الع�سابية والعدوانية 

واالكتئاب، وجند اأن متو�سط درجات الع�سابية واالكتئاب باجتاه االإناث، والعدوانية باجتاه 

الذكور. 

واأظهرت نتائج الدرا�سة باأنه توجد فروق دالة اإح�سائياً بني املتعاطني وغري املتعاطني 

فروق  توجد  ال  كما  املتعاطني.  باجتاه  واالكتئاب  والع�سابية  االجتماعية  امل�ساندة  يف 

جوهرية بني املتعاطني وغري املتعاطني يف العدوانية.

تعاطي  الطلبة،  والعدوانية،  االكتئاب،  الع�سابية،  االجتماعية،  امل�ساندة  �ملفتاحية:  �لكلمات 

املخدرات.

�أ.د. عويد �سلطان �مل�سعان 

ق�سم علم النف�س – كلية العلوم االجتماعية 

جامعة الكويت 
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The Relationship Between Social Support and Neuroticism and 
Depression Aggression Among Drug and Non Users in 

the State of Kuwait

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 neu-
roticism and depression, but male attained high scores on aggression and there 
was significant differences between users and non users in social support, neu-
roticism and depression, Drug users attained high scores on depression, neu-
roticism 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.

Prof. Owaied S. Almashaan
Dept. of Psychology - Social Science of College

Kuwait University
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�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية

�مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية 

لدى �ملتعاطني و�لطلبة يف دولة �لكويت

�أ.د. عويد �سلطان �مل�سعان 

ق�سم علم النف�س – كلية العلوم االجتماعية 

جامعة الكويت 

�ملقدمة

العديد من  تواجه  التي  الرئي�ضة  امل�ضكالت  املخدرات واالإدمان عليها من  تعاطي  اأ�ضبح 

املجتمعات يف الوقت احلا�رش، وهي اآفة تنت�رش بني ال�ضباب الكبار وال�ضغار، الفقراء واالأغنياء. 

الدول  التي تكلف  العامل يف وقتنا احلا�رش ال تعاين من م�ضكلة املخدرات  وما من دولة يف 

مبالغ باهظة، منها تكاليف على الفرد نف�ضه وعلى اأ�رشته وكذلك على خزينة الدولة وعلى 

موؤ�ض�ضات الرعاية ال�ضحة والنف�ضية وهذه امل�ضكلة غالبا ما تبداأ عند االأفراد املتعاطني يف فرتة 

املراهقة.

تدمري  يف  وت�ضهم  املجتمعات،  على  ت�ضيطر  املعامل  وا�ضحة  امل�ضكلة  هذه  اأ�ضبحت  كما 

االأفراد واجلماعات. وهناك درا�ضات عديدة اأ�ضارت اإىل اأن م�ضكلة االإدمان على املخدرات 

اأخذت يف ال�ضيطرة على املجتمعات الدولية يف ال�ضتينات مروراً بالثمانينات لتظهر ب�ضكل 

.(Merith, 2002( وا�ضح يف الت�ضعينات

وال ن�ضتطيع باأن جنزم بان اأي جمتمع من جمتمعات العامل �ضيكون يف ماأمن من م�ضكلة االإدمان 

على املخدرات، فالدول التي كانت يف يوم من االأيام خالية من م�ضكلة املخدرات، اأ�ضبحت 

اليوم �ضوقاً رائجة للمواد الكحولية واملخدرات واملوؤثرات العقلية االأخرى، وال يخفي على 

اأمن  يهدد  اليوم  اأ�ضبح  العقلية  واملوؤثرات  الكحول واملخدرات  االإدمان على  اأن خطر  اأحد 

و�ضالمة العديد من دول العامل، ويعر�ضها للخطر ب�ضياع عدد كبري من �ضبابها الذين غالباً ما 

تنتهي رحلتهم مع االإدمان اإىل املر�س، اأو الت�رشد، اأو الوهن واملوت )امل�ضاقبة 2007(.

وا�ضطرابات  املخدر  نوع  بني  دالة  عالقة  وجود   )1998( ع�ضكر  درا�ضة  واأكدت 

الرنج�ضية  ال�ضخ�ضية  اأكرث ا�ضطرابًا على حمور  الكحول  اأن متعاطي  ال�ضخ�ضية. حيث ظهر 

التجنبية  ال�ضخ�ضية  ا�ضطرابًا على حمور  اأكرث  الهريوين  والتجنبية واله�ضتريية، وكان متعاطو 

والرنج�ضية واله�ضتريية واحلدية، ومتعاطي االأمفيتامينات اأكرث ا�ضطرابًا علي حمور ال�ضخ�ضية 
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التجنبية ومتعاطو احل�ضي�س اأكرث ا�ضطرابًا على حمور ال�ضخ�ضية احلدية واله�ضتريية و التجنبية 

والرنج�ضية. اأظهرت درا�ضة د�ضوقي )1995( وجود فروق دالة بني متعاطي احل�ضي�س وغري 

املتعاطني يف كل من القلق واالكتئاب حيث كان املتعاطون اأكرث قلقاً واكتئاباً مقارنة بنظرائهم 

من غري املتعاطني. واأجرى حنورة )1998( درا�ضة على عينتني كويتية وم�رشية ك�ضف خاللها 

وعن  وامل�رشيني  الكويتيني  املتعاطني  لدى  اال�ضطرابات  بروز  عن  امل�ضئول  هو  التعاطي  اأن 

التدهور  اجتاه  وكانت يف  للمتعاطني  والعقلية  ال�ضحية  ال�ضخ�ضية  �ضمات  فروق يف  وجود 

و�ضوء التوافق لدى املتعاطني من طالب املدار�س واجلامعات.

اأكرث  متعددة  مواد  على  املعتمدين  اأن  اإىل   )2003( وامل�ضعان  عياد  درا�ضة  ك�ضفت  كما 

نظرائهم من غري  مع  باملقارنة  بوجهة �ضبط خارجية  ويت�ضمون  للذات  تقديراً  واأقل  اكتئاباً 

املعتمدين.

اأ�ضا�ضية م�ضمونها:  الباحثني اعتماداً على م�ضلمة  وحظيت امل�ضاندة االجتماعية باهتمام 

اأن امل�ضاندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل اجلماعات التي ينتمي اإليها )كاالأ�رشة، 

واالأ�ضدقاء، والزمالء يف العمل( تقوم بدور كبري يف خف�س االآثار ال�ضلبية لالأحداث واملواقف 

ال�ضاغطة التي يتعر�س لها الفرد يف حياته اليومية )جاب اهلل، 1993(.

كما تقي امل�ضاندة االجتماعية االأفراد من تاأثري العوامل النف�ضية ال�ضلبية الناجمة عن اخلربات 

املوؤملة التي متر يف حياة االأفراد اليومية كفقدان عزيز، والف�ضل من العمل والطالق، وتعاطي 

ا يف ال�ضفاء من العديد من اال�ضطرابات  اأو ال�ضجن. وتلعب امل�ضاندة دوراً مهمًّ املخدرات 

النف�ضية اأو االأمرا�س ال�ضيكو�ضوماتية، وت�ضهم ب�ضكل اإيجابي يف االإقالع عن االإدمان على 

املخدرات )علي، 2005(.

وكي�ضلر  وي�ضنجتون  من  وكل   ،(Cohen & wills, 1985( وويلز  كوين  يرى  كما 

امل�ضاندة  اأن   )2004 اإ�ضماعيل  يف  اإليه  )امل�ضار   (Wethington & Kessler, 1986(
ا ال�ضتمرار االإن�ضان وبقائه، فهي ت�ضبه القلب الذي ي�ضخ الدم  االجتماعية تلعب دوراً مهمًّ

اإح�ضا�ضه بامل�ضاندة والدعم من  اأع�ضاء اجل�ضم، و هي توؤكد كيان الفرد من خالل  اإىل �ضائر 

مع  والتوافق  وباالنتماء  اإليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  من  واالحرتام  وبالتقدير  به،  املحيطني 

املعايري االجتماعية داخل جمتمعه، وهي التي ت�ضاعده على مواجهة اأحداث احلياة ال�ضاغطة، 

ومواجهتها باأ�ضاليب اإيجابية فعالة، وتدعم احتفاظ الفرد بال�ضحة النف�ضية والعقلية . وتعترب 

الذي  الفعال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم  م�ضادر  من  ا  مهمًّ م�ضدراً  االجتماعية  امل�ضاندة 

كيفية  يف  عنها  الر�ضا  وم�ضتوى  االجتماعية  امل�ضاندة  حجم  يوؤثر  حيث  االإن�ضان،  يحتاجه 

هذه  مع  وتعامله  مواجهتها،  واأ�ضاليب  املختلفة،  ال�ضاغطة  احلياة  الأحداث  الفرد  اإدراك 
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ا يف اإتباع احلاجة اإىل االأمن النف�ضي، وخف�س م�ضتوى 260 االأحداث، كما اأنها تلعب دوراً مهمًّ

اأثر فعال يف تخفيف  ال�ضاغطة، وهي ذات  الناجتة عن �ضدة هذه االأحداث  النف�ضية  املعاناة 

امل�ضاندة  اأن  اإىل   (Breham, 1990( بريهام  وي�ضري   .)1995 )عبداهلل،  املر�ضية.  االأعرا�س 

االجتماعية تقوم بوظيفة حماية تقدير ال�ضخ�س لذاته، وت�ضجيعه على مواجهة اأحداث احلياة 

اأن االحتماالت  Albee يف  اأبي  اقرتحه  ما  الراأي مع  اإيجابي، ويتفق هذا  ب�ضكل  ال�ضاغطة 

باإ�ضابة الفرد باال�ضطرابات النف�ضية تقل يف وجود م�ضتويات اأعلى من امل�ضاندة االجتماعية 

التي تقوي قدرة الفرد على مواجهة اأحداث احلياة ال�ضاغطة ب�ضكل اإيجابي .

اأما ت�ضنيف كاترونا )Cutrona, 1990)، والذي حاز على درجة عالية من االتفاق بني 

الباحثني، و الذي خل�ضته يف خم�ضة ت�ضنيفات رئي�ضة هي: 

- امل�ضاندة الوجدانية: التي توؤدي اإىل اإح�ضا�س الفرد باال�ضتقرار، والراحة النف�ضية.

التي  ال�ضعبة  املواقف  يف  والوجدانية  املادية،  امل�ضاركة  يف  وتتمثل  االجتماعي:  التكامل   -

يتعر�س لها اأي ع�ضو يف �ضبكة العالقات االجتماعية.

- م�ضاندة التقدير: وتظهر يف دعم �ضبكة العالقات االجتماعية للفرد حتى ي�ضعر بالكفاءة 

ال�ضخ�ضية و تقدير الذات.

- امل�ضاعدات املادية: وتتمثل يف تقدمي العون املادي.

- امل�ضاندة املعرفية: وتظهر يف عمليات التوجيه واالإر�ضاد.

واأكدت عديد من الدرا�ضات وجود دور للم�ضاندة االجتماعية يف التعايف من املخدرات 

ال�ضخ�ضية  التغريات  درا�ضة  اإىل  تهدف  وكانت   (Chen, 2006( ت�ضني  بها  قام  درا�ضة  منها 

عامان،  مدته  االإدمان  من  للتعايف  عالجي  برنامج  يف  ي�ضاركون  الذين  للنزالء  واالنفعالية 

ووجدت الدرا�ضة باأن تقدمي برنامج تدخل ي�ضمل عن�رش امل�ضاندة االجتماعية باالإ�ضافة اإىل 

امل�ضتوى  اإيجابية على  اإحداث تغيريات  برنامج روحي واقعي قد �ضاعد ب�ضورة كبرية على 

لدى  والعزلة(  واالكتئاب،  القلق،  )وهى  ال�ضلبية  امل�ضاعر  حجم  تخفي�س  مثل  االنفعايل 

املر�ضى.

لدى  خا�س  ب�ضكل  وا�ضح  اأمر  هو  املخدرات  ا�ضتعمال  �ضوء  اأن   White وايت  ويرى 

اأولئك غري املرتاحني اجتماعيًا، اأو من يعانون من القلق، اأو انخفا�س تقدير الذات، اأو من 

يعانون من درجات خفيفة اإىل متو�ضطة من االكتئاب ومن لديهم درجات اأقل من الطبيعية 

من االن�ضجام االجتماعي )Orzeck & Rokach, 2004) كما الحظ دوت�س Deutch اأن 

االإدمان على املخدرات غالبًا ما يتم ا�ضتخدامه كاإ�ضرتاتيجية لتقليل االأمل الناجت عن احلرمان 

 .(Orzeck & Rokach, 2004( الوجداين، واالغرتاب االجتماعي

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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وي�ضري هاو�س على اأنها تاأخذ عدة اأ�ضكال هي:

تقدمي  االآتية:  املظاهر  يف  تظهر  والتي   ،(Emotional Support( االنفعالية:  امل�ضاندة   -1

الرعاية، والتعاطف، وتعميق الثقة بالنف�س.

املادية،  امل�ضاعدات  Instrumental)، وتتمثل يف: تقدمي   Support( االأدائية:  امل�ضاندة   -2

والدعم يف جمال العمل.

3- امل�ضاندة باملعلومات: )Informational Support)، تقوم على: تقدمي املعلومات املفيدة، 

وامل�ضاعدة على حل امل�ضكالت.

4- م�ضاندة االأ�ضدقاء: )Companionship Support)، وتظهر يف: امل�ضاركة االجتماعية، 

الرزاق،  )عبد  بالفرد  املحيطة  االجتماعية  العالقات  ل�ضبكة  االنتماء  خالل  من  والتفاعل 

.)1998

كما يعاين االإن�ضان املعا�رش يف هذا العقد من القرن الع�رشين األواناً خمتلفة من اال�ضطرابات 

وال�ضدمات  واالأزمات  ال�ضغوط  من  له  تعر�س  ملا  نتيجة  االكتئاب،  راأ�ضها  على  و  النف�ضية 

معدالت  ارتفاع  اإىل  توؤدي  التي  االإحباطية  واملواقف  املوؤملة  واخلربات  العنيفة،  النف�ضية 

االكتئاب بني �رشائح خمتلفة من املواطنني، كما اأن مو�ضوع االكتئاب من املو�ضوعات احليوية 

يف علم النف�س الذي جذب اإليه كثرياً من الباحثني واملنظرين قدمياً وحديثاً لتقدمي اجتهادات 

تف�ضريية حوله بو�ضفه بحثاً مهماً من املباحث ال�ضيكولوجية.

يف:  اإليه  )امل�ضار   (Rosenhan & Seligman, 1995( �ضليجمان  و  روزنهان  وي�ضري 

من  فئات  باأربع  يت�ضم  وجداين  ا�ضطراب  عن  عبارة  االكتئاب  اأن  اإىل   )2006 املحمود 

االأعرا�س هي:

اأ- االأعرا�س الوجدانية: وتظهر يف م�ضاعر احلزن وفقدن االهتمام بالن�ضاطات الباعثة مل�ضاعر 

الر�ضا وال�ضعادة.

ب- االأعرا�س املعرفية: وتتمثل يف النظرة ال�ضلبية نحو الذات وامل�ضتقبل.

ت- االأعرا�س املت�ضلة بالدافعية: وتنعك�س يف ال�ضلبية والرتدد وانخفا�س م�ضتوى الن�ضاط 

العام، و�ضعوبة اتخاذ القرار، وبطء يف املهارات النف�ضية احلركية، وقد ي�ضاحب ذلك ميل 

لالنتحار.

ث- االأعرا�س اجل�ضمية: مثل فقدان ال�ضهية وا�ضطراب النوم ونق�س وزن اجل�ضم. )املحمود، 

.)2006

ال�ضفة  باأنها   (English & English, 1958( اإجنل�س واإجنل�س  يوردها  الع�ضابية كما  اأما 

اأيزيك )Eysenck & Eysenck, 1959)  اأن  املجردة التى متيز االأمرا�س الع�ضابية، ويرى 
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الع�ضابية 262  )1987( عبداخلالق،  ويعرف  بالع�ضاب،  لالإ�ضابة  الفرد  لدى  ا�ضتعداد  الع�ضابية 

باأنها بعد من اأبعاد ال�ضخ�ضية، والع�ضابية بعد مت�ضل قطبه االآخر االتزان االنفعايل وهذا يعني 

اأن كل فرد يو�ضع على هذا املت�ضل، وح�ضب مركزه يف ذلك املت�ضل يت�ضم �ضلوكه بالو�ضف 

الذي اأورده اأيزنك. ويقابل الع�ضابية االتزان االنفعايل، ويت�ضف الع�ضابي – وهو الفرد الذي 

يقع عند طرف بعد الع�ضابية – بعدم الثبات االنفعايل ومييل اإىل التعر�س للقلق كما ت�ضهل 

ا�ضت�ضارته. وقد ي�ضكو من ال�ضداع واالأرق وفقدان ال�ضهية، وقد يجد الع�ضابي �ضعوبة يف 

العودة اإىل احلالة ال�ضوية بعد املرور بخربة انفعالية �ضاغطة )عبداللطيف وحمادة، 1998(.

تكوين  اإىل  البعد،  هذا  يف  مرتفعة  درجة  على  يح�ضل  الذي  النموذجي  ال�ضخ�س  ومييل 

املرور  بعد  الطبيعية  اإىل حالته  يعود  اأن  عليه  ال�ضعب  فيها، ومن  مبالغاً  االنفعالية  ا�ضتجاباته 

بخربات انفعالية مثرية، وهو �ضخ�س مهموم، وقلق، وكثرياً ما ي�ضكو من ا�ضطرابات نف�ضية 

ج�ضمية )�ضيكو�ضوماتية( مثل ال�ضداع واال�ضطرابات اله�ضمية واآالم الظهر واالأرق، كما اأن 

ال�ضخ�س الع�ضابي ينق�ضه االتزان االنفعايل. 

�ضواء على  باخلطر  تنذر  والتي  للنظر  الالفتة  الظواهر  العدوان من  اأ�ضبحت م�ضكلة  كما 

امل�ضتوى العاملي اأو املحلى، ولقد ثبت من درا�ضات عديدة اأن االإن�ضان هو الذي يدمر اأفراد 

اأو يلحق بهم �رشراً  اأو يوؤذيهم  اأحياناً حني يفنيهم  الن�ضوة والتلذذ  جن�ضه تدمرياً بل تتملكه 

ج�ضمياً ونف�ضياً، بل تبدو احلقيقة املوؤملة اأن االإن�ضان اأق�ضى احليوانات التي عا�ضت على ظهر 

اأهلك  اإذا  اإال  ي�ضبع  ال  فهو  الفرد،  على  الفرد  يعتدي  حني  وعنفًا  �رشاوة  واأ�ضدها  االأر�س 

عدوه ومثل به اأ�ضد متثيل ودمره تدمرياً ب�ضعاً، ويعد ال�ضلوك العدواين من اأهم امل�ضاكل التي 

بداأت جتتاح حياتنا املعا�رشة على خمتلف االأ�ضعدة حيث ميثل هذا ال�ضلوك اأحد التحديات 

التي تواجه املجتمع االإن�ضاين يف �ضعيه الدائم للك�ضف عن ماهية الظواهر ور�ضد معطياتها 

وا�ضتجالء هويتها، فاأ�ضبح ال�ضلوك العدواين م�ضكلة وا�ضعة االنت�ضار ت�ضمل العامل باأ�رشه من 

اأفراد وجماعات ودول اأي�ضاً باأ�ضكاله املختلفة من عدائية، وعنف واإرهاب وتطرف اإ�ضافة 

اإىل اأن ال�ضلوك العدواين وال�ضلوك امل�ضاد للمجتمع زاد انت�ضاره يف ال�ضنوات االأخرية لدى 

املراهقني وال�ضباب ال�ضغار )العتيبي، 2006(

وعالقتها  االجتماعية  بامل�ضاندة  يتعلق  فيما  واالأجنبية  العربية  الدرا�ضات  توالت  فقد 

بالع�ضابية واالكتئاب والعدوانية لدى عينات من املتعاطني وغري املتعاطني.

وقدم كوهني وويلز )Cohen & Wills) )امل�ضار اإليه يف: ال�ضناوي وعبدالرحمن، 1994( 

درا�ضة ا�ضتعر�ضا فيها نتائج البحوث التى اأجريت يف جمال امل�ضاندة االجتماعية والتي تبحث 

يف الدور الذي تقوم به امل�ضاندة يف املحافظة على متتع الفرد ب�ضحة بدنية ونف�ضية منا�ضبة. 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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وخل�س الباحثان اإىل اأن هناك منوذجني لتف�ضري الدور الذي تقوم به امل�ضاندة االجتماعية يف 

�ضعادة الفرد )Well-being) ويفرت�س النموذج االأول اأن امل�ضاندة ترتبط بال�ضحة فقط ب�ضكل 

 Buffering اأ�ضا�ضي لالأفراد الواقعني حتت ال�ضغط، ويعرف هذا بنموذج التخفيف اأو احلماية

اأما النموذج الثاين فيفرت�س اأن امل�ضاندة االجتماعية تلعب دورا فعاالً يف حياة الفرد و�ضعادته 

ب�رشف النظر عما اإذا كان يقع حتت �ضغط اأم ال. 

وقام فورد )Ford, 2009) بدرا�ضة للوقوف على اأثر الروابط االجتماعية لالأ�رشة واملدر�ضة 

يف تعاطى العقاقري بغري و�ضفة طبية بني املراهقني. وا�ضتخدام الباحث امل�ضح الوطنى لتعاطى 

واأكرث.  �ضنة   )12( عمر  اأ�ضخا�ضًا يف  ميثل  م�ضح  وهو   ،2005 العامة  وال�ضحة  املخدرات 

وك�ضفت النتائج عن اأن املراهقني من ذوى االرتباط القوى بعائالتهم ومدار�ضهم كانوا اأقل 

ا�ضتخدامًا لتلك العقاقري.

وقامت حممود )2009( ببحث لدرا�ضة امل�ضاندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط النف�ضية 

من  الثدي  ب�رشطان  مري�ضة   )64( العينة  وبلغت  الثدي،  �رشطان  مري�ضات  لدى  والقلق 

ذات  فروق  توجد  باأنه  النتائج  واأ�ضفرت  لالأورام  القومي  املعهد  واملرتددات على  املقيمات 

داللة اإح�ضائية يف امل�ضاندة االجتماعية باجتاه املري�ضات االأكرب �ضناً كما وجد عالقة �ضالبة بني 

امل�ضاندة االجتماعية وال�ضغوط النف�ضية. 

 Rockhill, Stoep, McCauley & Katon,( ويف درا�ضة لروكيل، وماك كوىل، وكينت

2008) اأجريت يف الواليات املتحدة وكانت تهدف اإىل فح�س الدور الذى تقوم به املهارة 
االجتماعية، وامل�ضاندة االجتماعية كو�ضائط ممكنة لالرتباط بني عالمات االأمرا�س النف�ضية، 

ونتائج وظيفية لدى عينة من طالب مدر�ضة متو�ضطة بلغ عددهم )521( وجد اأن امل�ضتويات 

املنخف�ضة من املهارة االجتماعية تتو�ضط االرتباط بني االأعرا�س وكلٍّ من الدرجات املدر�ضية 

امل�ضلك  ا�ضطراب  اأعرا�س  عليهم  ظهرت  ممن  للمراهقني  ال�ضاملة  والوظيفية  املنخف�ضة 

فقط. كما ظهر اأن االفتقار اإىل الدعم االجتماعي يتو�ضط االرتباط بني اأعرا�س نف�ضية عقلية 

ودرجات مدر�ضية اأقل للمراهقني ممن لديهم اكتئاب، واأعرا�س م�ضاحبة. وتقرتح هذه النتائج 

اأن التدخل لتح�ضني املهارة االجتماعية وامل�ضاندة االجتماعية قد يعزز نتائج وظيفية خا�ضة 

عند ال�ضباب امل�ضاب باأعرا�س اكتئاب اأو اكتئاب م�ضاحب، واأعرا�س ا�ضطراب امل�ضلك.

النتيجة وجود فروق ذات  اأظهرت  املراهقني و  )Helm, 2005) عينة من  در�ضت هيلم 

داللة بني الذكور واالإناث يف العدوانية، كما اأن م�ضاكل التكيف املدر�ضي والعنف االأ�رشي 

لدى  العدوانية  اإىل  بدورها  توؤدي  التي  االأقران،  بني  العدوانية  مع  دال  ب�ضكل  ارتبطت  قد 

املراهقني فيما بعد.
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)Zimmer, Geiger & Crick, 2005) يف درا�ضة على عينة من 264 تو�ضل زمير وزمالوؤه 

العدوانية  يف  واالإناث  الذكور  بني  فروق  وجود  عدم  اإىل  وال�ضاد�س  الثالث  ال�ضف  طلبة 

الذكور يف  من  عدوانية  اأكرث  واالإناث  الثالث،  ال�ضف  االآخرين يف  مع  بالعالقات  املرتبطة 

ال�ضف ال�ضاد�س، كما اأن الذكور اأكرث عدوانية بدنية من االإناث.

ويف درا�ضة اأجريت باأ�ضبانيا اأي�ضاً )Fernandez (2004 اأظهرت النتائج وجود ا�ضطرابات 

لل�ضخ�ضية وارتفاع معدالت ت�رشب املدر�ضني بني عينة من املتعاطني مقارنة بغريهم.

للم�ضتقبل  التوجه  بني  العالقة  حول   Robbins  (2004( اأجراها  اأخرى  درا�ضة  ويف 

املاريجوانا  على  املدمنني  املراهقني  من  عينة  بني  املخاطرة  و�ضلوك  االندفاعية  واحل�ضا�ضية 

ومدمني ال�ضجائر ومدمني الكحوليات، وقد اأظهرت النتائج وجود ارتباط دال بني �ضلوك 

االندفاعية وبني التوجه للم�ضتقبل لدى املفحو�ضني حيث ظهر اأن االأفراد من ذوي التوجه 

االإيجابي نحو امل�ضتقبل كانوا اأقل على االأرجح ا�ضتخداماً )اأو ا�ضتعماالً( للماريجوانا والعقاقري 

والكحوليات اأثناء املعا�رشة اجلن�ضية، كما ظهر لديهم م�ضكالت كحولية اأقل يف حني اأظهر 

االأفراد االأكرث اندفاعاً م�ضكالت كحولية وتدخيناً لل�ضجائر مبعدالت اأعلى.

كما قام كل اأورزيك، وروكا )Orzeck,  & Rokach, 2004) يف تورنتو بكندا باإجراء 

درا�ضة على عينات مكونة من )304( فرد من املتعاطني وغري املتعاطني تطوعوا لالإجابة على 

ا�ضتخبار الدرا�ضة وك�ضفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بني عينتي املدمنني )عينة اإزالة 

ال�ضمية وعينة غري  اإزالة  اأنه وجدت فروق دالة بني عينة  اإال  التاأهيل(،  اإعادة  ال�ضمية، وعينة 

فيما  الفرعية،  االختبارات  اأعلى على كل  متو�ضطات  االأوىل على  املتعاطني حيث ح�ضلت 

عدا مقيا�ضى النمو واالكت�ضاف حيث ح�ضلت عينة اإزالة ال�ضمية على درجات اأقل وا�ضح 

من عينة غري املتعاطني.

در�ضت بريكينز )Perkins, 2004)  العالقة بني كل من اأ�ضلوب التن�ضئة الذي يتبعه االآباء 

ال�ضلوكية لدى عينة من  ال�ضبط والعدائية وامل�ضاكل  الوجداين و وجهة  الذكاء  و  االأبناء  مع 

طلبة ال�ضف ال�ضاد�س )ن=252( وقد بينت نتائج الدرا�ضة اأن االأطفال الذين يتمتعون بوجهة 

ال�ضبط الداخلي اأقل عدوانيةً واكتئاباً.

)امل�ضار   (Falkin,  & Strauss, 2003( و�ضرتو�س  فولكن  من  اأجراها كل  درا�ضة  ويف 

امل�ضاندة  م�ضتويات  فح�س  اإىل  تهدف  وكانت   )2006 وعبدال�ضتار،  امل�ضعان  يف:  اإليه 

الربامج  الالتي يخ�ضعن الأربعة من  املدمنات  الن�ضاء  عينة من  التي حت�ضل عليها  االجتماعية 

العالجية يف مدينة نيويورك، تبني باأن متو�ضط عدد االأفراد امل�ضاندين اجتماعيا كان 9 لكل 

م�ضاندة  على  ح�ضلن  باأنهن  امل�ضاركات  ال�ضيدات  معظم  وقررت  العينة،  اأفراد  من  واحدة 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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اجتماعية بناءة من قبل االأ�ضخا�س املقربني منهن، بينما اأكدت ن�ضبة منهن باأنهن ال حت�ضلن 

على م�ضاندة اجتماعية بناءة، بل اأن �رشكاءهن كانوا يوفرون لهن املواد املخدرة وي�ضجعونهن 

على اال�ضتمرار يف التعاطي ) امل�ضعان وعبدال�ضتار 2006(. 

اأجرى عياد وامل�ضعان )2003( درا�ضة على عينة من ذوي التعاطي املتعدد بالكويت من 

)46 معتمداً و45 من غري املعتمدين( بهدف التعرف اإىل االرتباط بني تقدير الذات وكل من 

القلق واالكتئاب وذلك با�ضتخدام اختبار القلق )كحالة و�ضمة( واختبار Beek لالكتئاب، 

متعددة وجمموعة  مواد  املعتمدين على  بني جمموعة  دالة  فروق  النتائج وجود  اأظهرت  وقد 

اأكرث قلقاً واكتئاباً وانخفا�ضاً يف تقدير الذات من غري  غري املعتمدين حيث كان املعتمدون 

املعتمدين،كما اأ�ضارت النتائج اإىل وجود ارتباط �ضالب بني كل من تقدير الذات واالكتئاب 

من ناحية وبني كل من االعتماد وتقدير الذات من ناحية اأخرى وقامت القطان )2001( 

غري  من  و)75  معتمداً(   75( من  تكونت  املتعدد  التعاطي  ذوي  من  عينة  على  بدرا�ضة 

املعتمدين( على مواد متعددة ومقارنتهم بغري املعتمدين با�ضتخدام اختبار القلق ل�ضبيلبريجر 

وقائمة االكتئاب لبيك وقائمة تقدير الذات.اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن املعتمدين على مواد 

متعددة يعانون من انخفا�س تقدير الذات وارتفاع القلق واالكتئاب قبل التعاطي مقارنة بغري 

املعتمدين.وفح�س اأولريي واآخرون )O’Leary et al., 2000) العالقة بني م�ضتويات القلق 

والنتائج املرتتبة على عالج متعاطي الكوكايني لدى عينة مكونة من )108( من املر�ضى، 

ترتاوح اأعمارهم بني )16، 35( �ضنة. واأو�ضحت النتائج اأن هناك ارتباطاً جوهرياً بني القلق 

 (McGee et ماكجري وزمالوؤه  وتو�ضل  الكوكايني،  ال�ضلبية ال�ضتخدام  والنتائج  النف�ضي 

عينات  لدى  الذهني  والت�ضو�س  القنب  تعاطي  بني  ارتباط جوهري  اإىل وجود   al., 2000(
�ضاملون واآخرون   �ضنة(.وقامت   21  ،18 الطالب ميثلون ثالث مراحل عمرية، )15،  من 

)Salmon, 2000) بدرا�ضة كان الهدف منها اكت�ضاف �ضور اإدراك امل�ضاندة االجتماعية التى 
حت�ضل عليها عينة من الن�ضاء االأمهات واحلوامل املدمنات على املخدرات الالتي ي�ضاركن يف 

برنامج عالجي بالعيادة اخلارجية الإحدى امل�ضحات. واأظهرت النتائج اأن معظم الن�ضاء يف 

هذه العينة كن را�ضيات عن امل�ضاندة االجتماعية املقدمة لهن من قبل االأهل واالأ�ضدقاء.

املخدرات  متعاطي  لدى  ال�ضخ�ضية  ا�ضطراب  )1998( مظاهر  وبحث م�رشي حنورة 

لدى عينتني من امل�رشيني والكويتيني، وتكونت العينة امل�رشية من )90( �ضخ�ضاً من املتعاطني 

املتعاطني،  من  �ضخ�ضاً   )167( فت�ضمنت  الكويتية  العينة  اأما  املتعاطني.  غري  من  ومثلهم 

– �ضواء امل�رشيني  املتعاطني  اأن  الدرا�ضة عن  نتائج هذه  املتعاطني، وك�ضفت  ومثلهم من غري 

والتوتر،  واالنفعالية،  الع�ضابية  اال�ضطرابات  يف  عالية  بدرجة  يت�ضمون   – الكويتيني  اأو 
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كما 266 واالأخالق.  للمجتمع  امل�ضاد  وال�ضلوك  ال�ضلبية،  والعالقات  اال�ضتقرار  وعدم  والقلق، 

تبني اأن هناك فروقاً جوهرية بني املتعاطني وغري املتعاطني من امل�رشيني، يف الهو�س والبارانويا 

والف�ضام )للمتعاطني متو�ضطات اأعلى يف هذه اال�ضطرابات(. ومل تظهر النتائج وجود فروق 

جوهرية بني املتعاطني امل�رشيني والكويتيني، مما يرجح اأن �ضبب التدهور مرتبط اأ�ضا�ضاً بتعاطي 

املخدرات ولي�س بالفروق الثقافية.

مدى  بدرا�ضة   (Odgers, Houghton & Douglas, 1996( واآخرون  اأدوجر�س  وقام 

انت�ضار املواد املوؤثرة يف االأع�ضاب بني طالب املدار�س الثانوية يف املدن االأ�ضرتالية، واأو�ضحت 

نتائج هذه الدرا�ضة اأن اأكرث املواد انت�ضاراً بني هوؤالء الطالب هي: الكحوليات، املاريجوانا، 

ثم التبغ، يليه املهلو�ضات واملن�ضطات وك�ضفت الدرا�ضة اأي�ضاً عن اأن )40%( يتعاطون مادتني 

اأو ثالث مواد، واأن )20%( يتعاطون اأربع مواد اأو اأكرث.

القلق  يف  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  )1995( باأنه  د�ضوقي  درا�ضة  نتائج  واأظهرت 

واالكتئاب بني املتعاطني )ن=40( وغري املتعاطني )ن=40( للح�ضي�س، فنجد اأن املتعاطني 

اأكرث قلقاً واكتئاباً وانخفا�ضاً يف تقدير الذات مقارنة بغري املتعاطني.

والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  بني  العالقة  لبحث  درا�ضة   )1994( خمتار  اأجرى  كما 

لدى املراهقني. �ضملت الدرا�ضة )163( طالبًا وطالبة بال�ضنة االأوىل والثانية باملرحلة الثانوية 

مبحافظة القليوبية مب�رش ترتاوح اأعمارهم بني )14-18( �ضنة، وا�ضتخدام ا�ضتبيان امل�ضاندة 

االجتماعية للمراهقني من اإعداد الباحثة، وقائمة ويلوبى للميل الع�ضابي اإعداد عبد اخلالق 

مدركي  من  ع�ضابية  اأكرث  االجتماعية  امل�ضاندة  مدركي  غري  اأن  النتائج  اأظهرت   )1977(

امل�ضاندة االجتماعية ومل توجد فروق دالة بني الذكور واالإناث يف الع�ضابية.

 (Stephens, Roffman, & Simpsons, و�ضمب�ضونز  ورفمان  �ضتفنز  من  كل  اأجرى 

منع  يف  واأثرة  احل�ضي�س،  على  االعتماد  لعالج  اأ�ضلوب  فح�س  اإىل  هدفت  درا�ضة   (1994
العالج  االإناث من طالبي  الذكور و)51( من  العينة من )161( من  االنتكا�ضة. وتكونت 

لربنامج  اأو  االنتكا�ضة،  منع  لربنامج  اإما  اختيارهم ع�ضوائيًا  مت  احل�ضي�س  اإدمان  من  للتخل�س 

جمع  ومت  جماعية.  مناق�ضة  عن  عبارة  وهو  االجتماعية  امل�ضاندة  على  قائم  عالجي  تدخل 

البيانات على فرتة 12 �ضهرًا، وبعد تلقى العالج ك�ضفت النتائج عن انخفا�س كبري يف حدة 

تعاطى احل�ضي�س وامل�ضكالت املرتبطة به، ومل تكن هناك فروق دالة بني االأ�ضلوبني العالجيني 

املتبعني مع املر�ضى.

من  مكونة  الكويتيني  املتعاطني  من  عينة  على  درا�ضة   )1993( حنورة  م�رشي  واأجرى 

)600( متعاط، مت احل�ضول عليهم من ال�ضجن املركزي، وم�ضت�ضفي الطب النف�ضي، ومتت 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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مقارنتهم مبجموعة �ضابطة من غري املتعاطني الذكور بلغ عددهم )150( �ضخ�ضاً، واأ�ضفرت 

نتائج الدرا�ضة عن فروق جوهرية بني اأفراد املجموعتني، حيث تبني اأن متعاطي الكحوليات 

لال�ضطراب  ميالً  واأكرث  واحلركية،  املعرفية  املقايي�س  على  االأداء  �ضعفاً يف  الفئات  اأكرث  هم 

اأ�ضواأ ب�ضكل جوهري من  اأو احل�ضي�س(  اأن املتعاطني )�ضواء للكحوليات  النف�ضي، كما تبني 

غري املتعاطني يف الوظائف املعرفية واحلركية، فهم اأكرث ميالً لال�ضطراب النف�ضي واأكرث قابلية 

ال�ضلوك االإجرامي. كما وجد بدر االأن�ضاري )1997(  لالجتاه، واأكرث ميالً لالنخراط يف 

يف درا�ضة اأجراها على عينات متنوعة من اأفراد املجتمع الكويتي قوامها )2.135( اأن اأعلى 

معدالت انت�ضار االكتئاب توجد لدى طالبات الثانوي، تليها ربات البيوت، وامل�ضنون، ثم 

طالبات اجلامعة، وطلبة الثانوي، ثم املوظفون وطلبة اجلامعة، اأخرياً املوظفات واملدر�ضات 

االكتئاب،  يف  اجلن�ضني  بني  فروق  وجود  عن  الدرا�ضة  نتائج  اأي�ضاً  وك�ضفت  واملدر�ضون. 

حيث دلت على اأن االإناث اأكرث اكتئاباً من الذكور يف جميع العينات )االأن�ضاري 1997(. 

وبينت درا�ضة بدر االأن�ضاري )1997–ب( اأن )13.5%( من طلبة اجلامعة و)15.7%( من 

طالبات اجلامعة يف الكويت تعانني من �ضدة االكتئاب.

م�سكلة �لدر��سة

تهديدًا  متثل  اأ�ضبحت  التي  امل�ضكالت  من  كافة  باأنوعها  املخدرات  تعاطى  م�ضكلة  تعد 

تعقد  مع  وتفاقمت  امل�ضكلة  هذه  ظهرت  وقد  واملجتمعي.  الفردي  امل�ضتويني  على  خطريًا 

الظروف وتزايد ال�ضغوط النف�ضية واالأعباء االقت�ضادية على امل�ضتويني العربي والعاملي.

العربية بدءًا  الدول  العديد من  الرغم مما حظيت به م�ضكلة املخدرات من اهتمام  وعلى 

من منت�ضف ال�ضبعينيات، فاإنها مازالت يف حاجة اإىل درا�ضتها والوقوف على فهمها وكيفية 

كما  باعتبارهم  خا�س،  ب�ضكل  ال�ضباب  وبني  عام،  بوجه  الكويتي  املجتمع  يف  مواجهتها 

للتعاطي  ا�ضتهدافًا  يعي�ضون مرحلة عمرية حرجة واأكرث  ال�ضابقة  الدرا�ضات  نتائج  اأو�ضحت 

من غريهم، باالإ�ضافة اإىل وجود موؤ�رشات توحي باأن هذه املرحلة العمرية متثل بداية تعاطي 

املخدرات والعديد من املواد املوؤثرة يف االأع�ضاب.

الدرا�ضات  لندرة  الدرا�ضة نظرا  القيام بهذه  اإىل  اأهمية احلاجة  �ضبق ظهرت  ويف �ضوء ما 

العربية يف حدود علم الباحث، فهذا ما دفع الباحث اإىل اإجراء هذه الدرا�ضة على املجتمع 

الكويتي. كما اأن نتائج هذه الدرا�ضة ت�ضهم يف اإعداد برامج توعوية تثقيفية اإر�ضادية للوقاية 

من املخدرات.
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�أهد�ف �لدر��سة268

تهدف الدرا�ضة الراهنة اإىل ما ياأتي:-

والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  يف  املتعاطني  وغري  املتعاطني  بني  الفروق  على  تعرف   -1

واالكتئاب والعوانية.

واالكتئاب  والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  يف  والطالبات  الطلبة  بني  الفروق  تعرف   -2

والعدوانية.

3- بيان اختالف العالقة مابني امل�ضاندة االجتماعية وكل من الع�ضابية واالكتئاب والعدوانية.

4- تقدمي بع�س التو�ضيات واملقرتحات يف �ضوء ما ت�ضفر عنه هذه الدرا�ضة من نتائج، ميكن 

بني  تزايدها  من  والتخفيف  عليها  والتغلب  املخدرات  تعاطى  مواجهة  يف  منها  اال�ضتفادة 

�رشائح املجتمع وتبيان مدى اأهمية امل�ضاندة االجتماعية من قبل االأ�رشة واجلريان ملواجهة هذه 

االآفة املدمرة.

فرو�ص �لدر��سة

1- توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني املتعاطني وغري املتعاطني يف امل�ضاندة االجتماعية 

والع�ضابية والعدوانية واالكتئاب.

2- توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني الذكور واالإناث يف امل�ضاندة االجتماعية والع�ضابية 

واالكتئاب والعدوانية. 

لدى  والعدوانية  واالكتئاب  الع�ضابية  من  وكل  االجتماعية  امل�ضاندة  بني  عالقة  توجد   -3

املتعاطني والطلبة. 

�أهمية �لدر��سة

تكمن اأهمية الدرا�ضة فيما تتناوله من مو�ضوعات حيوية ومهمة يف حياة االأفراد كم�ضكلة 

املخدرات يف جوانبها املختلفة وكيفية احلد منها، وهذا يتطلب من الباحثني اإجراء عديد من 

الدرا�ضات على املجتمعات اخلليجية ب�ضكل خا�س نظراً الأهميتها يف الع�رش احلديث الذي 

تكرث فيه االأزمات وال�ضغوط النف�ضية التي ت�ضهم يف توجيه ال�ضباب لتعاطى املخدرات. وهذا 

يتطلب حتديد االإجراءات واالأدوات املنا�ضبة ملواجهة املخدرات التي يتعر�ضون لها وهذا من 

اأن ي�ضاعدهم على تنمية املهارات والتعامل مع م�ضكلة تعاطي املخدرات ومواجهتها  �ضاأنه 

بكل االإجراءات والتدابري من خف�س الطلب وخف�س العر�س حتى متكنهم من التوافق ومن 

ثم ال�ضعور بال�ضحة النف�ضية واجل�ضدية على حد �ضواء. وحت�ضنهم من امل�ضكالت التي ميكن 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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اأن يتعر�ضوا لها يف امل�ضتقبل. وتلعب امل�ضاندة االجتماعية دوراً فاعالً يف انخفا�س معدالت 

تعاطي املخدرات واالأمرا�س اجل�ضمية النف�ضية وخا�ضة اإذا كانت الدعم االجتماعي ياأتي من 

االأ�رشة واالأ�ضدقاء واجلريان فهذه عوامل واقية �ضد تعاطى املخدرات وغريها من االأمرا�س 

االجتماعية.

حدود �لدر��سة

1- اقت�رشت الدرا�ضة على عينات من طلبة اجلامعة يف دولة الكويت.

2- اقت�رشت على عينات من املتعاطني للمخدرات يف مركز بيت التمويل الكويتى لعالج 

املدمنني.

3- مدى �ضدق وثبات االأدوات امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة.

م�سطلحات �لدر��سة

�مل�ساندة �لجتماعية: وتعرف امل�ضاندة االجتماعية: يف القامو�س املحيط �ضاند مبعنى عا�ضد. 

وهي كذلك تعني املعا�ضدة واملوؤازرة، و�ضد االأزر، والتقوية وامل�ضاعدة على مواجهة املواقف 

املختلفة.

رفع  بق�ضد  للمري�س  يقدم  معنوي  اأو  مادي  باأنها كل دعم   )1996( بيومي  تعريف  اأما 

روحه املعنوية، وم�ضاعدته على مواجهة املر�س، وتخفيف اآالمه الع�ضوية والنف�ضية الناجمة 

عن املر�س. كما عرف �ضميث وماكي )Smith & Mackie, 1995) امل�ضاندة االجتماعية 

باأنها م�ضادر للمقاومة واملواجهة االإيجابية التي تقدم للفرد من املحيطني به، وي�ضتخدمها يف 

 Feshbach( مواجهة اأحداث احلياة ال�ضاغطة التي يتعر�س لها يف حياته. اأما تعريف في�ضاح

et al., 1995) باأن امل�ضاندة االجتماعية تلك االآليات التي يتم بوا�ضطتها حماية االأفراد من 
ويعرف   ،)2005 علي،  يف:  اإليه  )امل�ضار  ال�ضاغطة  احلياة  الأحداث  ال�ضيئة  النف�ضية  االآثار 

بني  املتبادلة  الرعاية  على  تقوم  باأنها  االجتماعية  امل�ضاندة   (Sidney Cobb( كوب  �ضيدين 

االأفراد )التوا�ضل االجتماعي( وتت�ضم بثالث مقومات اأ�ضا�ضية هي:

1- امل�ضاندة الوجدانية )Emotional Support): وتتمثل يف ت�ضليم الفرد باأنه حماط بالرعاية 

واحلب من قبل اجلماعة التي ينتمي اإليها.

الفرد  اإح�ضا�س  اإىل  تعود  التي  )Esteem Support): وهي  باالحرتام  املدعمة  امل�ضاندة   -2

باالحرتام والقيمة بني املحيطني به.
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3- امل�ضاندة املدعمة يف �ضبكة العالقات االجتماعية )Network Support): التي تتمثل يف 270

(Mc- ضعور الفرد باأنه ميتلك موقعًا متميزاً يف �ضبكة العالقات االجتماعية التي ينتمي اإليها�

)Cubbin & Barbra, 1986( )علي، 2005(. 
امل�ضعان،  يف:  اإليه  )امل�ضار   (Emery, 1988( اأمريى  ويعرف   :(Depression) �لكتئاب 

االهتمام  وفقدان  والت�ضاوؤم  احلزن  اأعرا�ضها  وجدانية،  خربة  باأنه  االكتئاب   )2005

اإيذاء الذات والرتدد وعدم البت يف  والالمباالة وال�ضعور بالف�ضل وعدم الر�ضا والرغبة يف 

االأمور واالإرهاق وفقدان ال�ضهية وم�ضاعر الذنب وبطء اال�ضتجابة وعدم القدرة على بذل 

من  كثري  عن  م�ضئولة  وهى  �ضيوعًا  االأمرا�س  اأكرث  من  املزاج  ا�ضطرابات  وتعترب  جهد،  اأي 

املعاناة واالآالم النف�ضية بني اآالف من اأفراد املجتمع.

�لع�سابية (Neuroticism): ويعرفها نا�ضني )Knussen, 1999( باأنها اأحد �ضمات 

ال�ضخ�ضية التى تتميز باال�ضقرار الن�ضبي ،ومن خاللها مييل الفرد بالنزعة واال�ضتعداد نحو 

  Dabson (2000(اخلربة ال�ضلبية واالنفعاالت املكبوتة والقلق والتوتر ،كما يعرفها داب�ضون

باأنها نزعة الفرد نحو التوتر والقلق الدائم وعدم اال�ضتقرار التام. 

�لعدو�نية (Aqgression): وقد ي�ضري ال�ضلوك العدواين اإىل جملة من االأعرا�س الناجتة من 

اأحد اال�ضطرابات النف�ضية ومالزم لواحد اأو اأكرث من هذه اال�ضطرابات كا�ضطرابات النوم، 

املواد املخدرة،  بتعاطي  املزاجية، وا�ضطرابات مرتبطة  القلق، واال�ضطرابات  وا�ضطرابات 

 (American Psychiatric Association, للمجتمع  امل�ضادة  ال�ضخ�ضية  وا�ضطرابات 

االآخرين  وتهديد  ج�ضدي  اعتداء  باأنه  العدوان   (Connor, 2002( كونر  فيعرف   2000(
باإحلاق ال�رشر بهم اأو الهيجان بالغ�ضب املوؤدي اإىل تدمري املمتلكات.

كما عرف حمزة )2003( ال�ضلوك العدواين باأنه �ضلوك ي�ضدره الفرد لفظيًا اأو بدنيًا اأو ماديًا 

�رشيحًا اأو �ضمنيًا مبا�رشًا، نا�ضطًا اأو �ضلبيًا ويرتتب على هذا ال�ضلوك اإحلاق االأذى البدين اأو 

املادي بال�ضخ�س نف�ضه �ضاحب ال�ضلوك العدواين اأو االآخرين. 

  (O’brien, Jia, Dong, & Callcott , 1992( ويعرف اأبرين وزمالوؤه :(Drugs) ملخدر�ت�

اإحداث  تعاطيها يف  يت�ضبب  التي  الطيارة(  اأو  )ال�ضائلة واملجففة  املواد  اأنها  املخدرات على 

تعود نف�ضي اأو ج�ضمي اأو كالهما معاً، مثل الكحول، الهريوين، الكوكايني، احل�ضي�س، املادة 

املهلو�ضة، املهدئات، املن�ضطات.

�لإدمان )Addiction(: ويعرف �ضويف )1996( االإدمان باأنه التعاطي املتكرر ملادة نف�ضية 

اأو رف�س  بالتعاطي، كما يك�ضف عن عجز  ان�ضغال �ضديد  املتعاطي يك�ضف عن  اأن  لدرجة 

عن  انقطع  ما  اإذا  االن�ضحاب  اأعرا�س  عليه  تظهر  ما  وكثرياً  تعاطيه،  لتعديل  اأو  لالنقطاع 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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التعاطي، واأهم حمكات االإدمان:

اأ– االعتياد له مظاهره الف�ضيولوجية الوا�ضحة، ب– رغبة قهرية قد ترغم املدمن على حماولة 

تاأثري  اأو مزمنة. د-  حالة ت�ضمم عابرة  باأية و�ضيلة، ج–  النف�ضية املطلوبة  اإىل املادة  الو�ضول 

االإدمان على الفرد واملجتمع.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها: 

نوع �لت�سميم

اإنَّ هذه الدرا�ضة تبحث  املنهج امل�ضتخدم هو املنهج الو�ضفي االرتباطي )املقارن( حيث 

الفروق بني املتعاطني وغري املتعاطني يف امل�ضاندة االجتماعية والع�ضابية واالكتئاب والعدوانية 

ومن ثم فح�س العالقة ما بني امل�ضاندة االجتماعية وكل من الع�ضابية واالكتئاب والعدوانية.

عينة �لدر��سة

الطالبات،  من  و)296(  الطلبة  من   )553( بواقع   )1217( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 

)368(  من املتعاطني وقد اختربت العينة بطريقة ق�ضدية.

�أدو�ت �لدر��سة

قائمة بك لالكتئاب

وهي   )0.73( ثبات  معامالت  وللقائمة   ،)1991( والنيال  عبداخلالق  وعربها  اأعدها 

)امل�ضعان1995؛  كويتية  عينة  على  ثبات  ومعامل  عربية،  عينات  على  مقبولة  معامالت 

االأن�ضاري، 2003؛ ال�ضطي، 2004؛ وعبداخلالق والنيال، 1991( والقائمة ذات خوا�س 

�ضيكومرتية جيدة على عينات اأمريكية وعربية من اأربع دول. اأما ال�ضدق التالزمي، طبقت 

العينة العربية كالً من قائمة بك لالكتئاب، ومقيا�س )جيلفورد( لالكتئاب، ومقيا�س االكتئاب 

امل�ضتق من قائمة )من�ضوتا متعدد االأوجه لل�ضخ�ضية(، ومقيا�س االكتئاب من قائمة ال�ضفات 

االنفعالية املتعددة من و�ضع )زوكرومان، لوبني( على عينة قوامها )120( من طالب اجلامعة 

وو�ضلت معامالت االرتباط بني قائمة بك واملقايي�س الثالثة ال�ضابقة على التوايل )0.662، 

0.495، 0.463(. وت�ضري هذه املعامالت اإىل �ضدق تالزمي معقول لقائمة بك لالكتئاب. 

وا�ضفر التحليل العاملي للم�ضفوفة االرتباطية املتبادلة لهذه املقايي�س االأربعة عن عامل واحد 

ا�ضتوعب ن�ضبة مرتفعة من التباين امل�ضرتك، و�ضلت اإىل )67.5%(، وكان ت�ضبع قائمة بك 

وبلغ   ،)1991 والنيال،  )عبداخلالق  مرتفع  جوهري  ت�ضبع  وهو   ،)0.797( العامل  بهذا 
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معامل األفا يف الدرا�ضية احلالية 0.85. 272

مقيا�ص �لع�سابية 

اأيزيك لل�ضخ�ضية وقام بتعريبه واإعداده عبداخلالق  م�ضتقة بنود هذا املقيا�س من ا�ضتخبار 

بعد  ولكن  بنداً   )23( االأوىل  �ضورته  يف  املقيا�س  بنود  عدد  وبلغت   )1991( والنيال 

بـ  ويجاب  فقط  بنداً   )21( بلغت  فقد  املختلفة  البيئة  على  املختلفة  والتقنيات  التعديالت 

)دائماً – كثرياً – متو�ضط – قليالً – ال(، وكانت معامالت الثبات لدى العينات االإجنليزية يف 

اإعادة التطبيق )الذكور 0.89، واالإناث 0.80(، وكانت معامالت األفا للذكور )0.84( 

الن�ضفية  التطبيق )0.91( والتجزئة  اإعادة  الثبات لدى عينات عربية يف  وكانت معامالت 

0.93 وكانت معامالت الثبات األفا للذكور )0.81( واالإناث )0.80(.

لبنود  كرونباخ  األفا  معامل  طريق  عن  الثبات  بح�ضاب  اأي�ضاً   )2006( الثويني  وقامت 

املقيا�س على العينة اال�ضتطالعية التي قوامها )60( مفردة وقد بلغ )0.92( وهو ثبات عال 

جداً، مما يجعل االأمر مطمئناً ال�ضتخدامه يف البيئة الكويتية.

كما قامت الثويني )2006( بح�ضاب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة للمقيا�س 

حدها  يف   )0.74( االأدانى،  حدها  يف   )0.42( بني  فيما  وتراوحت  له  الكلية  والدرجة 

االأعلى وكلها دالة عند م�ضتوى )0.01(، وبلغ معامل األفا يف الدرا�ضية احلالية )0.91(. 

مقيا�ص �مل�ساندة �لجتماعية 

وهي من اإعداد وترجمة )حممد حمرو�س، وحممد ال�ضيد: 1994( عن مقيا�س ترنر واآخرين 

(Turner, Frankel & Levin, 1983)، لقيا�س امل�ضاندة االجتماعية، ويتكون املقيا�س يف 
االأ�ضدقاء  وم�ضاندة   Family Support االأ�رشية  امل�ضاندة  هما:  بعدين  من  االأ�ضلية  �ضورته 

امل�ضاندة  بعدي  على  موزعة  عبارة   )15( من  مكون  الكلي  واملقيا�س   Family Support
)تنطبق  العبارات يف خم�ضة م�ضتويات هي  االإجابة على  االأ�ضدقاء وتقع  االأ�رشية وم�ضاندة 

علي  تنطبق  – ال  كثرياً  علي  – تنطبق  اأحياناً  علي  – تنطبق  كثرياً  علي  – تنطبق  متاماً  علي 

بحيث  واحدة  درجة  اإىل  درجات  خم�س  بني  ما  عبارة  لكل  الدرجات  اإطالقاً(.وترتاوح 

علي  تنطبق  )ال  االإجابة  تعطي  بينما  درجات،  خم�س  متاماً(  علي  )تنطبق  االإجابة  تعطي 

اإطالقاً( درجة واحدة، وقام حمرو�س وال�ضيد بالتحقق من ثبات و�ضدق املقيا�س فقد مت الثبات 

األفا وكانت معامالت الثبات للم�ضاندة االأ�رشية )0.74( وم�ضاندة  عن طريق معامل ثبات 

فقد مت ح�ضابه عن  ال�ضدق  )0.81(،واأما  للم�ضاندة  الكلية  وللدرجة   ،)0.83( االأ�ضدقاء 

طريق ال�ضدق التالزمي مع مقيا�س �ضار�ضون للم�ضاندة االجتماعية وبلغ )0.43(.

العينة  على  كرونباخ  األفا  معامل  طريق  عن  الثبات  بح�ضاب  اأي�ضاً  الثويني  نادية  قامت 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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اال�ضتطالعية التي قوامها )60( مفردة وقد بلغ كاالآتي: معامل ثبات الدرجة الكلية للمقيا�س 

)0.75(، اأما امل�ضاندة االأ�رشية فقد بلغ معامل ثباته )0.76( وعلى اجلانب االآخر بلغ معامل 

ثبات امل�ضاندة االأ�رشية )0.70( وهو ثبات عال مما يجعل االأمر مطمئناً ال�ضتخدامه يف البيئة 

الكويتية، وبلغ معامل ثبات األفا يف الدرا�ضية احلالية )0.78(. 

كما قامت الثويني )2006( بح�ضاب �ضدق املقيا�س عن طريق التجان�س الداخلي الأداة 

الدرا�ضة من خالل ح�ضاب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور للمقيا�س والدرجة الكلية 

له وكانت كاالآتي: 

- معامل �ضدق امل�ضاندة االجتماعية بلغ )0.88( و�ضدق امل�ضاندة االأ�رشية بلغ )0.79(.  
مقيا�ص �لعدو�نية

قام باإعداد املقيا�س �ضفوت فرج، ويتكون من )29( عبارة، وللمقيا�س معامالت ثبات 

الدرا�ضة  يف  التالزمي  ال�ضدق  طريق  عن  املقيا�س  �ضدق  ح�ضاب  مت  وقد  مرتفعة،  و�ضدق 

احلالية مع مقيا�س ب�س، دوركي للعدوانية وبلغ )0.554( كما مت ح�ضاب معامل الثبات يف 

الدرا�ضة احلالية األف وبلغ معدل الثبات )0.8( )امل�ضعان و عبدال�ضتار 2006(.

نتائج �لدر��سة

�جلدول رقم )1(

يبني �ملتو�سطات )م( و�لنحر�فات �ملعيارية )ع( وقيم )ت( ملتغري�ت �مل�ساندة 

�لجتماعية و�لع�سابية و�لعدو�نية و�لكتئاب ح�سب �جلن�ص

                          اجلن�س

املتغريات

الطلبـــة
قيمة 

)ت(
م�ست�ى الداللة الذك�ر االناث

عمعم

غري دال35.446.5035.736.530.64امل�ساندة االجتماعية

دال عند م�ستوى 6.623.309.883.2214.130.001الع�صابية

دال عند م�ستوى 77.206.9069.306.347.880.001العدوانية

دال عند م�ستوى 6.196.097.567.252.410.05االكتئاب

يت�ضح من اجلدول رقم )1( باأنه ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني متو�ضط درجات الذكور 

اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  بينما  االجتماعية.  امل�ضاندة  متغري  االإناث يف  ومتو�ضط درجات 

بني الذكور واالإناث يف الع�ضابية والعدوانية واالكتئاب وبالرجوع اإىل املتو�ضطات، حيث 

جند اأن متو�ضط الع�ضابية )6.62( واالنحراف املعيارى )3.30( لدى الذكور بينما جند اأن 

متو�ضط درجات االإناث يف الع�ضابية )9.88( واالنحراف املعياري هذا يعنى اأن االإناث اأكرث 

ع�ضابية من الذكور، اأما العدوانية فنجد اأن متو�ضط درجات الذكور )77.20( واالنحراف 
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274 )7.88( املعياري  واالنحراف   )69.30( االإناث  درجة  متو�ضط  بينما   )6.90( املعياري 

وهذا يعنى اأن الذكور اأكرث عدوانية من االإناث 

�جلدول رقم )2(

يبني �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية وقيمة )ت(وفقًا للم�ساندة �لجتماعية 

و�لع�سابية و�لعدو�نية و�لكتئاب لعينة غري �ملتعاطني �لذكور و�ملتعاطني �لذكور

                       التعاطى

املتغريات

التعاطى

قيمة 

)ت(
م�ست�ى الداللة الذك�ر غري املتعاطني         الذك�ر املتعاطني

عمعم

دال عند م�ستوى 35.446.5038.159.554.750.001امل�ساندة االجتماعية

دال عند م�ستوى 6.623.3010.966.3212.10.001الع�صابية

غري دال77.2016.9077.5019.150.25العدوانية

دال عند م�ستوى 6.196.098.177.374.400.05االكتئاب

بالن�سبة لعينة االإناث مل اأجد اإال بحدود )5( حاالت وهذه عينة �سغرية قد ا�ستبعدت. 

الذكور  املتعاطني  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  باأنه   )2( اجلدول  من  ويت�ضح 

واالكتئاب  والعدوانية  والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  متغريات  الذكور يف  املتعاطني  وغري 

 )35.44( الذكور  املتعاطني  غري  درجات  متو�ضط  اأن  جند  املتو�ضطات  اإىل  وبالرجوع 

املتعاطني )38.15(  بينما متو�ضط  امل�ضاندة االجتماعية  املعياري )6.50( يف  واالنحراف 

واالنحراف املعياري )9.55( يف امل�ضاندة االجتماعية وهذا يعنى اأن املتعاطي اأكرث حاجة 

اإىل امل�ضاندة االجتماعية مقارنة بغري املتعاطني كما اأنه توجد فروق دالة اإح�ضائيًا يف الع�ضابية 

وبالرجوع اإىل املتو�ضطات جند اأن متو�ضط درجات الذكور غري املتعاطني )6.62( واالنحراف 

املعياري )3.30( بينما متو�ضط درجات الذكور املتعاطني )38.15( واالنحراف املعياري 

)9.55( وهذا يعني اأن املتعاطني اأكرث ع�ضابية من غري املتعاطني. اأما فيما يتعلق باالكتئاب باأنه 

توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني غري املتعاطني الذكور واملتعاطني الذكور فبالرجوع اإىل 

املتو�ضطات جند اأن متو�ضط درجات غري املتعاطني )6.19( واالنحراف املعياري )6.09( 

 )7.37( املعياري  واالنحراف   )8.17( الذكور  املتعاطني  درجات  متو�ضط  اأن  جند  بينما 

وهذا يعنى اأن املتعاطني يتعر�ضون لالكتئاب اأكرث من غري املتعاطني. كما ال توجد فروق دالة 

اإح�ضائيًا بني املتعاطني وغري املتعاطني وهذه نتيجة غري متوقعة.

ما  اإح�ضائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  اأنه  على  ين�س  الذي  الثالث  الفر�س  نتائج  عر�س 

بني امل�ضاندة االجتماعية والع�ضابية واالكتئاب والعدوانية لدى عينة املتعاطني وثم ح�ضاب 

م�ضفوفة االرتباط ملتغريات البحث كما يت�ضح من اجلدول رقم )3(.

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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�جلدول رقم)3( 

يبني م�سفوفة �لرتباط لعينة �ملتعاطني يف متغري�ت �لبحث

1234املتغرياتم

/امل�ساندة االجتماعية1

/0.014-الع�صابية2

/0.1410.536-العدوانية3

/0.1720.4880.336-االكتئاب4

ويت�ضح من اجلدول رقم )3( باأنه توجد عالقة �ضالبة دالة اإح�ضائياً بني امل�ضاندة االجتماعية 

واالكتئاب والعدوانية، حيث جند اأن امل�ضاندة االجتماعية ترتبط �ضلبياً باالكتئاب )0.172-( 

والعدوانية )0.141-(، بينما ارتبطت الع�ضابية اإيجابياً مع االكتئاب )0.488( والعدوانية 

)0.526(. وكذلك ال يوجد ارتباط ما بني امل�ضاندة االجتماعية والع�ضابية )0.014-(، 

كما يوجد ارتباط اإيجابي بني العدوانية واالكتئاب )0.336(. 

ويبني اجلدول رقم )4( م�ضفوفة االرتباط لعينة الذكور وفقاً ملتغريات امل�ضاندة االجتماعية 

والع�ضابية واالكتئاب والعدوانية.

�جلدول رقم )4(

م�سفوفة �لرتباط لعينة �لذكور وفقًا ملتغري�ت �مل�ساندة �لجتماعية

و�لع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية

1234املتغرياتم

/امل�ساندة االجتماعية1

/0.121-الع�صابية2

/0.0490.450-العدوانية3

/0.110.2720.311-االكتئاب4

ويت�ضح من اجلدول رقم )4( باأنه توجد عالقة �ضالبة دالة اإح�ضائياً بني امل�ضاندة االجتماعية 

الطلبة  عينة  لدى   )-0.11( واالكتئاب  االجتماعية  وامل�ضاندة   .)-0.121( والع�ضابية 

والع�ضابية  واالكتئاب  الع�ضابية  بني  اإح�ضائياً  دالة  موجبة،  عالقة  توجد  كما  الذكور. 

والعدوانية )0.450(، بينما ال توجد عالقة داله اإح�ضائياً بني امل�ضاندة االجتماعية والعدوانية 

)0.014(، كما توجد عالقة دالة اإح�ضائيًا بني العدوانية واالكتئاب )0.311(

والع�ضابية  االجتماعية  للم�ضاندة  وفقاً  االإناث  لعينة  االرتباط  م�ضفوفة  اجلدول  ويبني 

والعدوانية واالكتئاب. 
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�جلدول رقم )5(276

م�سفوفة �لرتباط لعينة �لإناث وفقًا للم�ساندة �لجتماعية

و�لع�سابية و�لعدو�نية و�لكتئاب

1234املتغرياتم

/امل�ساندة االإجتماعية1

/*0.112-الع�صابية2

/**0.482*0.221-العدوانية3

/**0.378**0.311**0.272-االكتئاب4

ويت�ضح من اجلدول رقم )5( باأنه توجد عالقة �ضالبة ودالة اإح�ضائياً بني امل�ضاندة االجتماعية 

االجتماعية  امل�ضاندة  بني  اإح�ضائياً  دالة  �ضالبة  عالقة  توجد  كما   )-0.112( والع�ضابية 

واالكتئاب  االجتماعية  امل�ضاندة  بني  اإح�ضائياً  دالة  �ضالبة  وعالقة   )-0.221( والعدوانية 

)0.272-(، بينما توجد عالقة موجبة دالة اإح�ضائياً بني الع�ضابية واالكتئاب )0.311( 

وعالقة موجبة دالة اإح�ضائيا بني العدوانية واالكتئاب )0.378(.

مناق�سة �لنتائج

املتعاطني  بني  اإح�ضائيا  دالة  فروق  توجد  اأنه  ين�س  الذي  االأول  الفر�س  نتائج  اأ�ضارت 

واالكتئاب  والعدوانية  والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  يف  الذكور  املتعاطني  وغري  الذكور، 

لوحظ اأن متو�ضط درجات الذكور املتعاطني اأعلى من متو�ضط درجات الذكور غري املتعاطني، 

حيث اإّن متو�ضط املتعاطني اأعلى من متو�ضط غري املتعاطني فهذا يوؤكد اأن املتعاطني يحتاجون 

اإىل امل�ضاندة من االأ�رشة واالأ�ضدقاء لتجاوز هذه العقبة التي تعدُّ من امل�ضكالت اخلطرة التي 

يلقون  الذين  االأفراد  اأن  اإىل   (Breham, 1990( وي�ضري  احلديث  الع�رش  يف  االإن�ضان  تواجه 

القبول االجتماعي Social Approval ل�ضلوكهم وامل�ضاندة االجتماعية والعاطفية من اأ�رشهم 

وزمالئهم واأ�ضدقائهم واأ�ضاتذتهم اأكرث مقدرة على االبتعاد عن تعاطي املخدرات واالإدمان. 

وهذا مما ي�ضاعد على التوافق ال�ضليم مع متطلبات احلياة. كما اأنهم اأكرث احتياجاً اإىل ال�ضداقة التي 

تخفف املعاناة النف�ضية التي يعانون منها ب�ضبب التعاطي الذي منعهم من امل�ضاركة االجتماعية 

مع االآخرين بل اأنهم اأ�ضبحوا مييلون اإىل االنطواء اأكرث وال يرغبون يف م�ضاركة الغري، وهذا 

التي تكون  العالقات االجتماعية  امل�ضاندة االجتماعية لتكوين �ضبكة من  اأهمية  يوؤكد مدى 

حماية ووقاية من تعاطي املخدرات وغريها التي افرت�ضت الدور االإيجابي الذي ميكن اأن تقوم 

به امل�ضاندة االجتماعية يف التقليل من معدالت االأعرا�س النف�ضية كاالكتئاب والع�ضابية ومن 

ثم تعاطي املخدرات واالإدمان عليها نتيجة ملعر فتهم ال�ضاملة بهذه االآفة املدمرة.

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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كما ك�ضفت نتائج الدرا�ضة الراهنة باأنه توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني املتعاطني الذكور 

درجات  متو�ضط  اأن  جند  حيث  واالكتئاب،  الع�ضابية  متغريي  يف  الذكور  املتعاطني  وغري 

املتعاطني اأعلى من متو�ضط درجات غري املتعاطني يف الع�ضابية واالكتئاب وهذه نتيجة منطقية 

التن�ضئة  واأ�ضاليب  املتكررة  واالإحباطات  ال�ضاغطة  للمواقف  تعر�ضوا  الذين  باأن  تف�رش  وقد 

اخلاطئة جعلهم اأكرث ا�ضتعداداً لالكتئاب والع�ضابية وهذا رمبا يقود اإىل التعاطي، وهذه النتيجة 

مثرية للجدل، فهي لي�ضت �ضببًا ونتيجة، فقد يكون تعر�س الفرد لالأعرا�س االكتئابية هي التي 

اأكرث عر�ضة لالكتئاب  اإىل التعاطي، وقد يكون االأفراد الذين يتعاطون املخدرات هم  قادته 

والع�ضابية. وقد تكون البيئة التي يعي�س فيها االأفراد دوراً اأ�ضا�ضياً يف تنمية اأعرا�س االكتئاب 

ال�ضاغط  العمل  اأو  ال�ضاغطة  احلياة  اأو  ال�ضاغطة  االجتماعية  البيئة  يف  وخا�ضة  والع�ضابية 

الدرا�ضات  معظم  اأكدته  ما  وهذا  واالكتئاب  الع�ضابية  اإىل  تقود  جمتمعة  العوامل  هذه  كل 

 Chen, 2006; Orzeck & Rokach, 2004; Ford, 2009; Fernandez,( ال�ضابقة   

Robbins, 2004 ;2004)، خال�ضة القول: امل�ضاندة االجتماعية ت�ضاعد الفرد على الوقاية 
اأو التخفيف من االآثار ال�ضلبية التي ميكن اأن تنتج عن تعاطي املخدرات وما تفرزه من م�ضاكل 

اأخرى �ضواء النف�ضيه اأو اجل�ضدية اأو العقلية، كما اأنها تقوى من االأداء النف�ضي واحل�ضي للفرد 

يف مواجهة االأحداث ال�ضاغطة اأو االأزمات، وتعدُّ امل�ضاندة االجتماعية من املتغريات الواقية 

والتي تقلل من االأعرا�س االكتئابية والع�ضابية والعدوانية التي تواجه االإن�ضان. كما اأن امل�ضاندة 

االجتماعية وب�ضفة خا�ضة امل�ضاندة االأ�رشية تعلب دوراً واقياً من اأثر االأعرا�س االكتئابية اأو 

الع�ضابية اأو العدوانية، فالبيئة االأ�رشية التي ي�ضودها احلب والتما�ضك وحرية التعبري عن الراأي 

وامل�ضاعر اال�ضتقاللية جتعل الفرد ي�ضعر باالأمن والقدرة على املواجهة، بينما افتقاد امل�ضاندة 

االجتماعية يجعله اأكرث ح�ضا�ضية وتاأثراً باأحداث احلياة ال�ضاغطة وجتعله اأكرث اكتئاباً وع�ضابية 

وعدوانية. 

بيد  اإح�ضائية  دالله  ذات  فروق  توجد  اأنه  على  ن�س  الذي  الثاين  الفر�س  نتائج  ك�ضفت 

يتعلق  فيما  اأما  واالكتئاب  والعدوانية  والع�ضابية  االجتماعية  امل�ضاندة  يف  واالإناث  الذكور 

اأنهم  النتائج عدم وجود فروق بني اجلن�ضني ويرجع هذا يف  اأظهرت  بامل�ضاندة االجتماعية 

يعي�ضون يف بيئة اجتماعية مت�ضابهة ويتلقون التن�ضئة االجتماعية التي ي�ضودها احلب والدفء 

العاطفي كما اأن الذكور واالإناث يعي�ضون يف بيئة اأ�رشية م�ضتقرة وداعمة جتعلهم اأقل تعر�ضاً 

لال�ضطرابات النف�ضية. 

اأما فيما يتعلق بالع�ضابية فقد اأ�ضفرت النتائج باأنه توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني اجلن�ضني 

ويتفق  الع�ضابية،  الذكور يف  متو�ضط درجات  اأعلى من  االإناث  متو�ضط درجات  اأن  فنجد 



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

مع هذه الدرا�ضة )ح�ضن، 2006؛ امل�ضعان، 1995؛ عبداخلالق والنيال، 1991؛ اأيزنك، 278

 Abel kalek,  1991؛ تركي 1976؛ عو�س، 1985؛ غايل، 1974؛ مو�ضى، 1991؛

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

1988 )نقالً عن امل�ضعان، 1995( 
وك�ضفت النتائج باأنه توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني الذكور واالإناث يف االكتئاب فنجد 

النتيجة  هذه  مع  ويت�ضق  الذكور  درجات  متو�ضط  من  اأعلى  االإناث  درجات  متو�ضط  اأن 

والنيال  1995، عبداخلالق  امل�ضعان   ،2003  ،1997 االن�ضارى  )انظر  درا�ضات كل من 

Abde- 1991 1991، �ضالمة 1991، دروي�س 1992، غريب 1978، 1992، مو�ضى

 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, 
 ,Kingt, 1984; Lockwood et al, 1987; 1979; Hunt, 1986; Lopez ,1986 )نقالً 

عن امل�ضعان، 1995(

بني  الفروق  يف  ال�ضبب  يرجع  فقد  خمتلفة،  تف�ضريات  اجلن�ضني  بني  الفروق  ف�رشت  وقد 

اجلن�ضني يف االكتئاب اإىل اأن الذكور اأكرث حتمالً لالإحباط واأكرث قدرة على مواجهة املواقف 

ال�ضاغطة وال�ضدمات النف�ضية العنيفة واالأزمات واحلروب من االإناث، كما اأن االأ�ضاليب التي 

يتبعها االآباء مع كل من الذكور واالإناث تقوم بدور اأ�ضا�ضي يف اال�ضتعداد لالإ�ضابة باالكتئاب. 

ومن ناحية اأخرى حتقق الفر�س الثاين جزئياً. 

العدوانية  يف  واالإناث  الذكور  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  العدوانية:  متغريات  اأما 

وبالرجوع اإىل املتو�ضطات جند متو�ضط درجات الذكور اأعلى من متو�ضط درجات االإناث 

يف العدوانية مما يدل على اأن الذكور اأكرث عدوانية من االإناث، وتتفق هذه النتيجة مع عدد من 

 Edwards French, el al, 2002; owens & Macmullin, 1995; Smith, الدرا�ضات

& Nixon, 2005, Zimmer et. al, 2005 2006; Werner )العتيبي 2006(
التن�ضئة االجتماعية تلعب  اأ�ضاليب  اأن  البيولوجي للذكور، كما  التكوين  اإىل  وهذا يرجع 

دوراً اأ�ضا�ضياً يف تنمية ال�ضلوك العدواين لدى الذكور. 

واأظهرت نتائج الفر�س الثالث الذي ين�س على اأنه توجد عالقة �ضالبة دالة اإح�ضائيًا بني 

االجتماعية  امل�ضاندة  بني  عالقة  توجد  ال  بينما  والعدوانية  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ضاندة 

والع�ضابية. 

�أ. د. عويد �مل�سعان �مل�ساندة �لجتماعية وعالقتها بالع�سابية و�لكتئاب و�لعدو�نية
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ارتبطت  حيث  املتوقع،  االجتاه  يف  كانت  االرتباط  معامالت  اأن  الدرا�ضة  نتائج  وبينت 

اإيجابياً، وهذا يدل على  ال�ضمات املتعار�ضة  املتناق�ضة �ضلبياً معاً يف حني ارتبطت  ال�ضمات 

�ضدق املقايي�س امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة، وميكن تف�ضري هذا االرتباط ال�ضلبي باأنه كلما زاد معدل 

االكتئاب والعدوانية قلت امل�ضاندة االجتماعية اأي اإن العينة تفتقر اإىل من يقوم بامل�ضاندة اأو 

 Rockhill, Stoep,( الدعم االجتماعي للت�ضدى لهذه االآلفة املدمرة وك�ضفت نتائج درا�ضة

)Mscauley & Katon, 2008 اأن انخفا�س م�ضتوى الدعم االجتماعي يرتبط باالأعرا�س 
�ضاأنه  من  االجتماعية  وامل�ضاندة  االجتماعية  املهارة  لتح�ضني  التدخل  اأن  وتوؤكد  االكتئابية، 

اأن يقلل االكتئاب. وكذلك فاإّن الزيادة يف حجم امل�ضاندة االجتماعية املدركة ت�ضاعد على 

انخفا�س م�ضتوى االكتئاب والعدوانية والع�ضايبة اإذ يبدو اأن تلقي الفرد مل�ضتويات اأعلى من 

امل�ضاندة االجتماعية من االآخرين يخقف من العديد من االآثار النف�ضية ال�ضلبية. 

 (Ford, 2009( اأ�ضار  وكما  النف�ضية.  لالأمرا�س  التعر�س  من  وقائياً  دوراً  تلعب  اأنها  بل 

اأن املراهقني من ذو االرتباط القوى بعائالتهم ومدرا�ضهم كانوا اأقل تعر�ضهاً للتعاطي. كما 

النف�ضي  اأن هناك ارتباطاً جوهريًا بني القلق   (O’Leary, et al., 2000( اأو �ضحت درا�ضة 

والنتائج ال�ضلبية ال�ضتخدام الكوكايني. 

وك�ضفت نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة على اإبراز اأهمية دور امل�ضاندة االجتماعية خا�ضة من 

االأ�رشة يف التخل�س من ال�رشاعات النف�ضية وال�ضغوط احلياتية التي تواجه االأفراد وت�ضاعدهم 

ال�ضاغطة وعلى  االأحداث  مع  البناء  التوافق  اإيجابية وعلى  ب�ضورة  امل�ضكالت  تخطي  على 

التوافق النف�ضي واالجتماعي مع احلياة االأ�رشية والعملية. كما توجد عالقة موجبة دالة اإح�ضائيا 

املتقاربة  ال�ضمات  نتيجة متوقعة، حيث ارتبطت  بني االكتئاب والع�ضابية والعدوانية وهذه 

اإيجابياً معاً، وهذا يوؤكد من ناحية اأخرى على �ضدق املقايي�س امل�ضتخدمة يف الدار�ضة. على 

اأية حال، فاإن نتائج هذه الدرا�ضة اأيدت جزئياً الفرو�س التي بداأت بها الدرا�ضة. 

�لتو�سيات 

وال�ضحة  الداخلية  كوزارة  املعينة  الوزارات  �ضيما  وال  الكويتية  احلكومة  على  يتعني   -1

والعدل، اأن توؤدي دوراً اأكرب يف �ضياغة اإ�ضرتاتيجية للوقاية من املخدرات وت�ضمل على دعم 

اأكرب الإقامة االأبحاث العلمية وتوفري مركز للمعلومات واالإح�ضاءيات عن معدالت انت�ضار 

تعاطي املخدرات بني ال�ضباب اجلامعي اأو غريه.

2- �رشورة اأن تت�ضمن املناهج الدرا�ضية املعلومات الكافية عن خماطر وم�ضار املخدرات مما 

يوؤدي اإىل حت�ضني الطلبة من هذه االآفة املدمرة.
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3- ت�ضميم برامج تدريبية وتوعوية وعالجية ت�ضاعد على تنمية املهارات االجتماعية لدى 280

الطلبة يف كيفية التعامل مع املخدرات.

الإر�ضاد  وذلك  اجلامعة  يف  النف�ضي  االخت�ضا�ضي  دور  الراهنة  الدرا�ضة  نتائج  وتوؤكد   -4

وتوجيه الطالب من خطورة تعاطي املخدرات. 

�ملقرتحات

وال�ضيكو�ضوماتية  وال�ضلوكية،  املعرفية،  باال�ضطرابات  وعالقتها  االجتماعية  امل�ضاندة   -1

لدى متعاطي املخدرات.

لدى عينات من  االجتماعية  امل�ضاندة  الكويتيني يف  الكويتيني وغري  بني  مقارنة  درا�ضة   -2

املتعاطني.

3- امل�ضاندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط احلياتية لدى املدمنني.

4- عالقة الدافع لالإجناز والتفاوؤل بامل�ضاندة االجتماعية لدى الطلبة والطالبات يف جامعة 

الكويت.

5- مظاهر ا�ضطرابات ال�ضخ�ضية لدى متعاطي املخدرات بني الطالب واملوظفني.
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د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف

* تاريخ ت�سلم البحث: 2009/5/7م                                  * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/9/20م

م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 

م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات �لجتماعية

بكلية �لرتبية يف جامعة �ل�سلطان قابو�ص

�مللخ�ص

الدرا�سات  طلبة  لدى  االقت�سادي  الوعي  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س، وقد ا�ستخدم مقيا�س للوعي االقت�سادي 

واال�ستثمار،  االقت�سادية،  املوارد  حماور:   )4( وت�سمن  املعريف  املكون  مكونني:  ت�سمن 

 )6( والذي ت�سمن  )االجتاهات(  الوجداين  االقت�سادية، واملكون  والتكتالت  ال�سوق،  ونظام 

حماور: االإعالم االقت�سادي، واال�ستثمارات العاملية، واال�ستهالك، وقطاع العمل، واالقت�ساد 

والفقر، واالقت�ساد والبيئة. ومت التاأكد من �سدق املقيا�س با�ستخدام معامل األفا كرونباخ. 

م�ستوى  يف  االجتماعية  الدرا�سات  طلبة  جميع  على  الدرا�سة  وطبقت   .)84.8( بلغ  والذي 

طالبًا   )61( عددهم  والبالغ   ،)2009/2008( الدرا�سية  لل�سنة  واملاج�ستري  البكالوريو�س 

وطالبة يف البكالوريو�س، و )30( طالباً وطالبة يف املاج�ستري، اإال اأن امل�سرتد منها بلغ عدده 

)89(  ا�ستبانة مثلت عينة الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل تدين م�ستوى الوعي االقت�سادي 

اجلن�س  ملتغري  تعزى  االقت�سادي  الوعي  م�ستوى  يف  اختالفات  وجود  واإىل  الطالب،  لدى 

والتخ�س�س وامل�ستوى التعليمي. واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة تنمية البنية املعرفية املتعلقة 

باملو�سوعات االقت�سادية يف م�سامني برنامج الدرا�سات االجتماعية. 

�لكلمات �ملفتاحية: الدرا�سات االجتماعية، الطالب املعلمني، الوعي االقت�سادي.

د. �أحمد حمد �لربعاين

ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية

كلية الرتبية - جامعة ال�سلطان قابو�س

د. حممد �سرحان �ملخاليف

ق�سم املناهج وطرق تدري�س درا�سات اجتماعية

كلية الرتبية - جامعة ال�سلطان قابو�س
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Sultan Qaboos University Social Studies Student
Teachers’ Level of Economic Awareness

Abstract

The study aimed at investigating the SQU College of Education social stud-
ies students’ level of economic awareness. A measure of economic awareness 
was utilized for the purpose of the study. This measure consisted of two com-
ponents: a knowledge component and an affective one. The knowledge com-
ponent consisted of four dimensions. These were economic resources, invest-
ment, 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( re-
sponses were returned. These constituted the sample of the study. The level of 
economic awareness of those students was found to be low. There were sta-
tistically 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 struc-
ture related to economic topics in the content of social studies curriculum. 

Key words: social studies, students teacher, economic awareness.
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�ملقدمة 

واملوؤ�ض�ضات  احلكومات  قبل  من  املعا�رش،  عاملنا  يف  بارز  باهتمام  االقت�ضاد  يحظى 

االقت�ضادية واالأفراد الأنه املحرك الرئي�س للتنمية، واأهم مقوم اأ�ضا�ضي للحياة. ويزيد االقت�ضاد 

اأهمية ما ي�ضهده العامل يف ال�ضنوات االأخرية من طفرات اقت�ضادية، انعك�ضت �ضلباً على الواقع 

املعي�ضي ملاليني االأفراد، من خالل ارتفاع االأ�ضعار، والت�ضخم الذي اأدى بدوره اإىل حتويل 

ماليني االأ�ضخا�س من الطبقة املتو�ضطة اإىل الفقرية، ومن الطبقة الفقرية اإىل ما حتت خط الفقر، 

واأدى ذلك اإىل حدوث ردة فعل عنيفة يف بع�س االأحيان لدى �رشائح املجتمع املختلفة متثلت 

يف املظاهرات واالعت�ضامات التي اأظهرت معاناة االأفراد للتعاي�س مع االأو�ضاع االقت�ضادية 

ال�رشق  جريدة  اأوردت  كما  العامل  من  خمتلفة  مناطق  املظاهرات  هذه  �ضملت  وقد  املتغرية، 

االأو�ضط يف درا�ضة �ضوليفان )2008( ما دفع باحلكومات للبحث عن حلول متثلت بع�ضها 

يف رفع الرواتب، وبع�ضها يف دعم بع�س املنتجات، وكذلك ت�ضجيع االأفراد على الرت�ضيد يف 

االإنفاق من خالل تغري االأمناط اال�ضتهالكية. 

وي�ضري وال�ضتد و ريبك )Walstad & Rebeck, 2001) اإىل اأن الق�ضايا االقت�ضادية حتظى 

باهتمام ال�ضارع االأمريكي وتعد عامالً موؤثراً يف العمليات االنتخابية نظراً حلر�س االأفراد على 

توجيه را�ضمي ال�ضيا�ضات ملراعاة حقوقهم االقت�ضادية. ولذلك يعد اإك�ضاب االأفراد للمعرفة 

 .(Cappellin, 2007( االقت�ضادية ذا اأهمية بالغة باعتبارها مفتاح امل�ضتقبل كما يرى كابلني

مالهوترا  )Nonaka, 1996)، ويعدها  املناف�ضة واخل�ضارة  قوة ومتيز  وهي مهمة الأنها حتدد 

الب�رشية،  التنمية  النمو االقت�ضادي، واملناف�ضة، ويف  اأ�ضا�ضياً يف  )Malhotra, 2003) عن�رشاً 
اأن   (Davenport & Prusak, 1998( االإن�ضانية. ويبني دافنبوت وبرو�ضاك  وجودة احلياة 

ال�رشيع،  والتغري  العوملة،  نظام  يف  واملوؤ�ض�ضات،  املنظمات  لنجاح  مهمة  االقت�ضادية  املعرفة 

واملناف�ضة يف االأ�ضواق العاملية مل�ضتهلكني يتزايدون ب�ضكل �رشيع، و يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة 

للموؤ�ض�ضات، و متكنها من توفري بيئة اقت�ضادية متميزة.
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باعتباره  االقت�ضادي  الوعي  بتنمية  االهتمام  بداأ  االقت�ضادية،  املعرفة  اأهمية  منطلق  ومن 

املدخل الرئي�س، الإعداد اأجيال قادرة على التعامل الواعي مع الواقع االقت�ضادي، وامل�ضاركة 

هات�ضنج   راأي  ح�ضب  االأمور،  اأ�ضا�ضيات  من  اإنه  اإذ  االقت�ضادية؛  القرارات  يف  بفعالية 

متكني اأفراد املجتمع من التعامل مع   (Hutchings,- Lamberth & Turpie, 2002(
يف عامل  والتوفري،  واال�ضتهالك،  ،واالقرتا�س،  كالك�ضب،  املواقف االقت�ضادية اليومية، 

يتجه نحو التعقيد االقت�ضادي، فال�ضخ�س العادي يف اأوروبا يحتاج لفهم معدالت الفائدة،  

والقرو�س، واالأر�ضدة، وبطاقة االئتمان، واالأ�ضهم، والدعم الر�ضمي واخلا�س، واأن االأفراد 

الذين يف�ضلون يف فهم ذلك �ضيجدون اأنف�ضهم غري م�ضتفيدين اقت�ضاديا.ً

وتعد الرتبية اإحدى االأدوات الرئي�ضة يف حتقيق الوعي االقت�ضادي من خالل الرتبية 

وي�ضري الفلن  االقت�ضادية التي تعنى بتن�ضئة اأفراد واعني للظروف االقت�ضادية وتبعاتها. 

اإىل اأن اأهمية الرتبية االقت�ضادية تكمن يف ربطها االأفراد بالبيئة ،وما   (Laughlin, 1983(
ت�ضهده من تغيريات يف االأدوات، والعمل، واملوارد، وراأ�س املال، والعر�س والطلب، والنمو 

واالإنتاج واال�ضتهالك.  والت�ضخم،  ال�ضكاين، وما يرتبط به من مفاهيم اقت�ضادية كالبطالة، 

وهذه املفاهيم مهمة كما يرى �ضافج و�ضافج )Savage & Savage, 1993) باعتبارها 

مدخال ًلفهم االقت�ضاد حيث ت�ضاعد االأفراد على توجيه �ضلوكهم االقت�ضادي يف حياتهم 

اليومية؛ وهذا ما اأكد عليه باير )Byers, 1999) الذي يرى اأن املعرفة االقت�ضادية، تعد ورقة 

النجاح يف هذا العامل املتغري ب�ضكل �رشيع، و يعتمد عليها وعلى درجة اال�ضتفادة منها باعتبارها 

اأغلى املمتلكات، واأكرثها متيزا. ولذلك فاإن الثورة االقت�ضادية تتطلب اال�ضتثمار يف راأ�س 

املال الب�رشي، واملهارات والتعليم والرتبية؛ وبالتايل فاإن بناء املعرفة يقود االقت�ضاد احلديث، 

 (OECD, 2003( .وهذا ما اأظهرته نتائج درا�ضة اأجرتها منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية

التطور  تاأثرٌيفاعٌل يف  لها  كان  ومعلوماتهم،  العاملني  مهارات  نوعية  اأن  اإىل  اأ�ضارت  حيث 

االقت�ضادي، واالجتماعي يف الدول املتقدمة مثل ا�ضرتاليا.

وجود   (Cheng, 1999; Townsend, 2000( ويرى كل من ت�ضنج، وت�ضنج وتاون�ضد 

حاجة ملحة لالإ�ضالح الرتبوي يف جمال االقت�ضاد، وتنمية الوعي االقت�ضادي بعد االأزمة التي 

اأجيال قادرة على اال�ضتثمار  اإعداد  اأجل  العام )1997(، من  اآ�ضيا يف  ع�ضفت بدول �رشق 

 (Education االقت�ضادي بفاعلية. وهذا ما طرحه تقرير اللجنة الرتبوية يف الواليات املتحدة

النمو  ظل  يف  احلالية،  الرتبية  مالءمة  مدى  حول  ت�ضاوؤالٍت  من   Commission, 2000(
االقت�ضادي يف االألفية اجلديدة، وبالتايل على الرتبية اأن تغري نف�ضها الإعداد اأجيال متلك وعياً 

اقت�ضاديًا.
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ومن اأجل حتقيق الرتبية االقت�ضادية الأهدافها اقرتح بانزاك )Banaszak, 1992)  مو�ضوعات 290

عدة رئي�ضة، ينبغي تدري�ضها يف الرتبية االقت�ضادية لتنمية الوعي االقت�ضادي وهي: )1( الندرة 

وتعني عدم التوازن بني املوارد املتاحة من جهة، والطلب على املوارد من جهة ثانية؛ وذلك 

الأننا نعي�س يف عامل حمدود املوارد، وبالتايل البد من تعويد االأفراد على اختيارات من البدائل، 

)2( م�ضادر االإنتاج وت�ضمل كل االأ�ضياء التي توؤدي اإىل ت�ضنيع منتجات وخدمات، وت�ضمل: 

املوارد الب�رشية، والطبيعة، واملوارد املالية، )3( النظام االقت�ضادي وي�ضمل كيفية تنظيم االإنتاج، 

التقليدي، ونظام ال�ضوق، والنظام ال�ضلطوي ماذا �ضينتج؟ وكيف �ضينتج؟ وكيف �ضيوزع؟ 

)4( التبادل، وي�ضمل تبادل املوارد واملنتجات واخلدمات، )5( احلوافز االقت�ضادية، التي توؤثر 

يف ال�ضلوك االإن�ضاين من خالل تقدمي اجلوائز والتي ت�ضاعد على زيادة الطلب على املنتجات 

واخلدمات، )6( االأ�ضواق، ويق�ضد بها العمليات التي يتم فيها اتخاذ القرارات لالإجابة عن 

االقت�ضاد احلر،  تعزيز  ي�ضمل  االقت�ضاد، والذي  اإدارة  ال�ضابقة، )7(  بالنقاط  املتعقلة  االأ�ضئلة 

وفعالية االقت�ضاد، والعدالة االقت�ضادية، واالأمن االقت�ضادي، والتوظيف، والنمو االقت�ضادي، 

وا�ضتقرار االأ�ضعار. 

فقد  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف   (NCEE( االقت�ضادية  للرتبية  الوطني  املجل�س  اأما 

التعليمية  امل�ضتويات  يف  االقت�ضادية  الرتبية  �ضمن  االقت�ضادي  للوعي  معياراً   )20( طرح 

الهام�ضية، ويق�ضد  ال�ضعر والفائدة  الندرة، )2(  املختلفة يف املدار�س االأمريكية وهي: )1( 

به مقارنة القيمة امل�ضافة مع الفوائد امل�ضافة، )3( حتديد مكان توزيع اخلدمات واملنتجات، 

)4( دور احلوافز، )5( املكا�ضب التجارية، )6( التخ�ض�س يف جتارة ما اأو التفرد التجاري، 

دور   )9( ال�ضوق،  نظام  يف  االأ�ضعار  دور   )8( املحددة،  والكمية  واالأ�ضعار  ال�ضوق   )7(

املناف�ضة، )10( دور املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية، )11( دور االأموال، )12( دور معدل الفائدة، 

)13( دور املوارد يف حتديد الدخل، )14( الفوائد اأو املكا�ضب للمتعهدين، )15( النمو يف 

اجلوانب املختلفة لالإنتاج والت�ضويق، )16( دور احلكومة، )17( ا�ضتخدام االأ�ضعار والفوائد 

لتحليل برامج احلكومة، )18( االقت�ضاد العام وي�ضمل م�ضتويات الدخل، التوظيف، االأ�ضعار 

وحتديدها، االإنفاق واالإنتاج، )19( البطالة والت�ضخم، )20( ال�ضيا�ضية املالية والعمالية يف 

(Saunders, Bach, Caulderwood & Hansen, 1993( الدولة. امل�ضار اإليه يف

وهي الندرة اأو ندرة  بتوعية الطالب باأهم امل�ضكالت االقت�ضادية،  واهتم فريق اآخر، 

وبالتايل كيف ميكن ا�ضتخدام تلك  والتي تواجه املجتمعات الغنية والفقرية كافة،  املوارد، 

 (Day & Ballard, 1996( .املوارد املحدودة اال�ضتخدام االأمثل ل�ضد االحتياجات االإن�ضانية

بينما اهتم برينر )Brenner, 1999) بفكرة توعية الطالب بالتعقيدات االقت�ضادية، من خالل 

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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وتوعيتهم بكيفية ك�ضب العي�س ،ومقدار  توعيتهم بتاأثريها يف جوانب حياتهم املختلفة، 

الك�ضب، والوفرة، والكلفة، ونوعية املنتجات التي ن�ضرتيها، وكيف ن�ضتثمر مل�ضتقبلنا. 

 ومن منطلق اأهمية الرتبية االقت�ضادية يرى �ضوبر وول�ضتد )Soper & Walstad, 1991) اأن 

تنمية الوعي االقت�ضادي، ميكن اأن يبداأ من املراحل االبتدائية واملتو�ضطة ،ففي درا�ضتهما التي 

طبقت على الطالب يف املرحلة املتو�ضطة واالبتدائية، تبني اأن الطالب ميكنهم تعلم االقت�ضاد، 

وقد اأظهروا فهًما وا�ضع املدى الأ�ضا�ضيات االقت�ضاد ،و مفهوم االقت�ضاديات ال�ضغرية ،وبع�س 

املعلومات عن االقت�ضاديات ال�ضخمة، واالقت�ضاديات الدولية. ولذلك اأو�ضت درا�ضتهما، 

باإمكانية البدء يف تدري�س الرتبية االقت�ضادية حتى يف ال�ضفوف ما قبل املدر�ضة، وعلى املعلمني 

تكري�س اجلهود لتغيري الثقافة االقت�ضادية لدى طالبهم وعلى وا�ضعي املناهج التاأكيد على 

ويتفق مع �ضوبر وول�ضتد  اجلانب االقت�ضادي يف معايري مناهج الدرا�ضات االجتماعية. 

الباحث فيجان (Fagan, 2007) والذي اأ�ضار اإىل اأن الوعي االقت�ضادي ميكن تعزيزه يف 

 ميكن طرح النقود وا�ضتخداماتها 
ً
املراحل االبتدائية والثانوية �ضمن املناهج املختلفة، فمثال

�ضمن مقرر الريا�ضيات، والتعامل مع امل�رشوفات ال�ضخ�ضية �ضمن االجتماعيات، والق�ضايا 

املتعلقة باإدارة االقت�ضاد من خالل مقررات الرتبية البيئية.

 (Day, Foltz, Heyse, Marksbary, Sturgeon & Reed, ويرى داي واآخرون 

)1997 اأن تنمية الوعي االقت�ضادي، ينبغي اأن يو�ضع يف احل�ضبان، من خالل اإدماج املعلومات 
االقت�ضادية، يف املقررات الدرا�ضية كافة، يف املدار�س من اأجل اإعداد اأجيال مدركة لالقت�ضاد 

ويرى ج�ضت وكاربنرت )Just & Carpenter, 1987) �رشورة االهتمام  العاملي حولهم. 

بالقراءات الوا�ضعة التي ت�ضاعد التالميذ على اكت�ضاب العديد من املفاهيم. 

ونظرا ًلالهتمام البالغ بق�ضايا االقت�ضاد، فقد مت اإدخال الرتبية االقت�ضادية �ضمن املقررات 

 (Husen & واأ�ضبحت هناك حاجة - كما يرى هو�ضني وبو�ضتليثويتت  الدرا�ضية، 

)Postlethwait, 1985 ملعرفة فاعلية الرتبية االقت�ضادية يف تنمية الوعي االقت�ضادي، يف ظل 
قلة الدرا�ضات التي اهتمت بهذا املجال. اإذ يفرت�س اأنه كلما زاد االهتمام باجلانب االقت�ضادي 

والتجاري يف �ضيا�ضة الدول، يتزايد االهتمام بها يف املناهج الدرا�ضية، وذلك من اأجل اإعداد 

عمالة موؤهلة ومزودة باملهارات االقت�ضادية وهذا يتطلب معرفة مدى اإ�ضهام الرتبية االقت�ضادية 

يف هذا املجال. وهذا االفرتا�س قد يكون مرده �ضعور االقت�ضاديني باأن املعلومات االقت�ضادية 

 (Gleason & van التي تقدم للطالب �ضمن املقررات، ال ت�ضهم يف تنمية الوعي االقت�ضادي

 Scyoc, 1995; Hansen, Salemi & Siegfried, 2002; Rader, 1996; Zimmerman,
)2004 ؛ وذلك لكونها غري موجهة ب�ضكل كاف، لتنمية الوعي االقت�ضادي،  ففي درا�ضة 
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اأجراها جيل�ضون وفان �ضكيوك )Gleason & van Scyoc, 1995) طبقت على البالغني، 292

وطالب املدار�س الثانوية، اأجاب )53%( من البالغني عن االأ�ضئلة ب�ضكل �ضحيح، و )%43( 

 (Parade Magazine, اإجابات �ضحيحة، و اأجرت جملة بارادي  فقط من الطالب اأجابوا 

على  طبق  االقت�ضادي،  الوعي  يف  وطنيًا  اختبارا    (Brenner, 1999( يف  الواردة   1999(
من   )%49( ح�ضول  اأظهرت  املدار�س،  طالب  من   )1.085( و  البالغني،  )1.010(من 

 ،(F( على )%(، اأما بالن�ضبة لطالب املدار�س فقد ح�ضل )66A( )%6( و ، (F( البالغني على

و )3%( فقط على )A)، وهذا من وجهة نظر برنر )Brenner, 1999)  لي�س غريبًا، عندما 

يعرف اأن االأمريكيني يدر�ضون القليل يف هذا اجلانب. 

يف  للطالب  االقت�ضادي  بالوعي  االهتمام  اأن   (Hansen et al, 2002( هان�ضن  ويرى 

املرحلة الثانوية �رشوريٌّ لتطوير وعيهم االقت�ضادي نظراً ملا يعانوه من �ضعف يف هذا اجلانب. 

اإذ ت�ضري نتائج درا�ضة اأجريت يف الواليات املتحدة االأمريكية اإىل اأن )64%( من املواطنني، و 

)79%( من طالب الكلية، عرفوا االإجابة عن �ضوؤال: »من يحدد اأ�ضعار اأغلب املنتجات يف 

 (Walstad & Larsen, »ضوق تناف�ضي: هل هي احلكومة، اأم ال�رشكات، اأم العر�س والطلب�

)1992. كما اأ�ضارت نتائج درا�ضة هاري�س )Harris & Associates, 1999) اإىل اأن واحداً 
من بني ثالثة، يعرف اأن االأفراد الذين يقرت�ضون االأموال باأ�ضعار فائدة ثابتة هم على االأغلب 

امل�ضتفيدون من الت�ضخم. 

االقت�ضادي،  الوعي  على  النوع  متغري  بتاأثري  العالقة  ذات  الدرا�ضات  من  عدد  اهتم  وقد 

 (Watts & Lynch, فقد اأظهرت نتائجها تفوق الذكور على االإناث يف الوعي االقت�ضادي

 1989; Gohmann & Spector, 1989; Heath, 1989; Soper & Walstad, 1987;
وقد ف�رشت الدرا�ضات   Walstad & Soper, 1989; Tay, 1994; Bousiou, 2006(
هذه االختالف، بالنظرة االجتماعية للذكور باعتبارهم اأكرث اهتماًما بامل�ضوؤولية االقت�ضادية 

لالأ�رشة، وقلة ت�ضجيع االإناث لدرا�ضة التخ�ض�ضات العلمية، واالقت�ضادية، وعزاها بع�ضهم اإىل 

عامل الن�ضج عند الذكور،  واالختالفات اجل�ضدية مثل الدماغ االأمين واالأي�رش والذي يوؤثر يف 

اأداء الطالب، فالبنات يتفوقن يف املهارات اللفظية، بينما الذكور ين�ضجون الحقاً وميتلكون 

 (Anderson, Benjamin & Fuss, ب�ضكل اأف�ضل املهارات التي ترتبط باملبادئ االقت�ضادية

 .1994; Williams, Wardauer &. Duggal, 1987( 

  (Davisonبينما اأظهرت نتائج درا�ضات اأخرى عدم وجود اختالفات بني الذكور واالإناث

 & Kildgore, 1971; MacDowell, Senn & Soper, 1977; Hann, 1982; Watts
.(1987;

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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البالد  ويف  عام  ب�ضكل  االقت�ضادي  الوعي  لتنمية  ما�ضة  حاجة  وجود  �ضبق  مما  ون�ضتنتج 

العربية ب�ضكل خا�س يف ظل ما اأ�ضارت اإليه نتائج الدرا�ضات، فقد ك�ضفت درا�ضة البجريي 

)1990( عن تدين م�ضتوى الوعي االقت�ضادي مب�ضكلة الت�ضخم ب�ضفة خا�ضة لدى معلمي 

التعليم العام، مبنطقة �ضوهاج يف جمهورية م�رش العربية، على الرغم من خطورة هذه امل�ضكلة. 

اأن م�ضتوى الوعي االقت�ضادي، لدى طلبة  نتائج درا�ضة هندي )1998(  اأظهرت  وكذلك 

كليات املعلمني يف بع�س املحافظات اجلنوبية من اململكة العربية ال�ضعودية كان �ضعيفًا جداً، 

باأ�ضاليب  يت�ضل  فيما  النا�س،  �ضلوكات  توؤثر يف  تزال  ما  العادات والتقاليد،  العديد من  واأن 

االدخار، واال�ضتهالك، واالإنفاق البذخي.

ومن خالل نتائج البحوث التي مت عر�ضها يف اجلزء ال�ضابق من هذا البحث يالحظ وجود 

�ضعف يف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي االأمر الذي يربر اإجراء مزيد من الدرا�ضات والبحوث 

حول هذا املو�ضوع، وبخا�ضة يف �ضلطنة عمان نظراً حلداثة طرح املو�ضوع ن�ضبًيا يف ال�ضلطنة. 

النامية،  الدول  تعد من  التي  ال�ضلطنة،  االقت�ضادي يف  الوعي  وكذلك من اجليد تعرف واقع 

ومقارنتها بالوعي االقت�ضادي يف الدول ال�ضناعية. باالإ�ضافة اإىل ما اأبرزته نتائج البحوث حول 

تباين النتائج بني الذكور واالإناث يف جمال الوعي االقت�ضادي، الذي يتطلب مزيداً من الدرا�ضات. 

ومن منطلق اأهمية الوعي االقت�ضادي، كما ي�ضري االأدب الرتبوي يف هذا املجال و�رشورة اإيجاد 

الوعي  م�ضتوى  لتعرف  البحث  ياأتي هذا  البحوث،  نتائج  اقت�ضاديًا، ويف �ضوء  مواطن واع 

االقت�ضادي لدى طلبة الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�ضلطان قابو�س.

م�سكلة �لدر��سة

يعد الوعي االقت�ضادي من متطلبات احلياة املعا�رشة نظراً ملا يلعبه االقت�ضاد من دور مبا�رش، 

من  جزءاً  االقت�ضادية  املو�ضوعات  واأ�ضبحت  واالأفراد،  الدول،  م�ضتوى  على  مبا�رش  وغري 

الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  فيها  ت�ضهم  اأن  يفرت�س  و  والع�رشين،  احلادي  القرن  ثقافة 

لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  لتعرف  البحث  هذا  وياأتي  واجلامعة،  واملدر�ضة،  كالبيت 

طلبة الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�ضلطان قابو�س.

�أهد�ف �لدر��سة

تهدف هذه الدرا�ضة اإىل : 

الرتبية  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  الك�ضف عن   -
بجامعة ال�ضلطان قابو�س.
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- الك�ضف عن مدى تاأثر م�ضتوى الوعي االقت�ضادي للطالب مبتغريات اجلن�س والتخ�ض�س 294
وامل�ضتوى التعليمي. 

�أ�سئلة �لدر��سة 

بجامعة  الرتبية  بكلية  االجتماعية  الدرا�ضات  طلبة  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  ما   -
ال�ضلطان قابو�س؟

والتخ�ض�س  اجلن�س،  باختالف  الطلبة  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  يختلف  هل   -
وامل�ضتوى التعليمي؟ 

�أهمية �لدر��سة 

تربز اأهمية الدرا�ضة من كونها:

- تقدم معلومات للقائمني على برنامج الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة ال�ضلطان 
قابو�س حول م�ضتوى خمرجات الربنامج يف جمال الوعي االقت�ضادي.

التي  التدريبية  الربامج  نوعية  حول  املخرجات  من  امل�ضتفيدة  للجهات  معلومات  تقدم   -
يحتاجها هوؤالء الطالب املعلمون عند التحاقهم بالعمل يف امليدان الرتبوي.

- ي�ضتمد البحث جانًبا من اأهميته من اأهمية املو�ضوع الذي يحظى باهتمام دويل واإقليمي وحملي. 
- ترثي االأدب الرتبوي يف جمال الوعي االقت�ضادي يف �ضوء عدم وجود بحوث ودرا�ضات 

يف هذا املو�ضوع ب�ضلطنة عمان، على حد علم الباحثني.  

حمدد�ت �لدر��سة 

قابو�س،  ال�ضلطان  بجامعة  الرتبية  بكلية  الدرا�ضات  بتخ�ض�س  واملاج�ضتري  بكالوريو�س  طلبة 

ال�ضنة )2009/2008(.

احلدود املكانية: جامعة ال�ضلطان قابو�س – كلية الرتبية.

احلدود املو�ضوعية: اقت�رش قيا�س الوعي االقت�ضادي على قيا�س املكون املعريف والوجداين. 

م�سطلحات �لدر��سة

الوعي االقت�ضادي  ا�ضتجابات الطالب كما يقي�ضها مقيا�س  �لوعي �لقت�سادي: هو حم�ضلة 

واملتمثلة يف م�ضتوى معرفتهم باملعلومات االقت�ضادية واجتاهاتهم نحو املجاالت االقت�ضادية 

املختلفة. 

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها: 

منهج �لدر��سة

الواقع وجمع  الظاهرة كما هي يف  يعنى بر�ضد  الذي  الو�ضفي  املنهج  الدرا�ضة  اتبعت هذه 

البيانات عنها من امليدان ثم ت�ضنيفها وحتليلها وا�ضتخراج النتائج منها. 

جمتمع �لدر��سة وعينتها 

للعام  االأخري،  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  والطالبات  الطالب  جميع  من  البحث  جمتمع  تكون 

طالبًا   )30( و  البكالوريو�س،  يف  وطالبة  طالبًا   )61( عددهم  والبالغ   ،)2009/2008(

اأن  اإال  الدرا�ضة،  جمتمع  اأفراد  جميع  على  اال�ضتبيانات  توزيع  مت  وقد  املاج�ضتري،  يف  وطالبة 

ن�ضبته )97%( من جمتمع  ما  اأي  البحث  ا�ضتبانة مثلت عينة  بلغ عددها )89(  امل�ضرتد منها 

البحث، كما يو�ضح اجلدول االآتي: 

�جلدول رقم )1(

توزيع عينة �لبحث وفًقا للم�ستوى �لتعليمي و�جلن�ص و�لتخ�س�ص

املجم�عالعددم�ست�ى املتغرياتاملتغريات امل�ستقلة 

امل�ستوى التعليمي

59بكالوريو�س

89

30ماج�صتري

اجلن�س

31ذكور

89

58اإناث

التخ�ص�ص

41جغرافيا – تاريخ

89

48تاريخ – جغرافيا

�أد�ة �لدر��سة 

جمعت البيانات من خالل مقيا�س للوعي االقت�ضادي، مت بناوؤه يف �ضوء البحوث يف جمال 

 (Walstad & Larsen, 1992; Harris, 1999; Bousiou, 2006( االقت�ضادي،  الوعي 

وت�ضمن اأربعة  )املعريف(  وقد تاألف املقيا�س من )72( فقرة توزعت على مكونني :االأول 

حماور؛ واالآخر )الوجداين( وت�ضمن �ضتة حماور كما يو�ضح اجلدول رقم )2( االأتي:
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�جلدول رقم )2(296

 مكونات مقيا�ص �لوعي �لقت�سادي

املجم�ععدد االأ�سئلة / الفقرات*املحاوراملك�ن

املعريف

5املوارد االقت�سادية

33
6اال�ستثمار

9نظام ال�سوق

6التكتالت االقت�سادية

الوجداين )اجتاهات(

7االهتمام باالإعالم االقت�سادي

10اال�ستثمارات العاملية

39

12االإنفاق اال�ستهالكي

7قطاع العمل

5االقت�ساد والفقر

5االقت�ساد والبيئة

72املجموع

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

�سدق �لأد�ة وثباتها

وكلية  الرتبية،  كلية  يف  املحكمني  من  عدد  على  عر�ضه  مت  املقيا�س،  �ضدق  من  وللتاأكد 

االآداب والعلوم االجتماعية بجامعة ال�ضلطان قابو�س، الإبداء الراأي يف م�ضمونه، و�ضموليته، 

وتوافق االأ�ضئلة والفقرات مع املحاور، وكذلك و�ضوح االأ�ضئلة والفقرات. وقد مت تعديل 

بع�س عنا�رش املقيا�س يف �ضوء مقرتحات املحكمني. كما مت التاأكد من ثبات االأداة من خالل 

تطبيق االأداة على عينة من طلبة ال�ضنة الثالثة مكونة من )30( طالب وطالبة، ومت ا�ضتخدام 

اختبار األفا كرونباخ حل�ضاب معامل الثبات. كما يو�ضح اجلدول رقم )3( االآتي:

�جلدول رقم )3( 

ثبات مقيا�ص �لوعي �لقت�سادي 

درجة الثباتاملحاوراملك�ن

املعريف

82املوارد االقت�سادية

80اال�ستثمار

87نظام ال�سوق

86التكتالت االقت�سادية

الوجداين )االجتاهات(

86االهتمام باالإعالم االقت�سادي

83اال�ستثمارات العاملية

85االإنفاق اال�ستهالكي

86قطاع العمل

84االقت�ساد والفقر

89االقت�ساد والبيئة

84.8الثبات العام

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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�لأ�ساليب �لإح�سائية 

- مت ا�ضتخدام الن�ضبة املئوية للمتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لالإجابة عن ال�ضوؤال 
االأول وذلك لتوحيد املقايي�س نظراً ال�ضتخدام اختبار )�ضح، خطاء( لقيا�س املكون املعريف، 

ومقيا�س ليكرت ذو التدرج اخلما�ضي لقيا�س االجتاهات يف املكون الوجداين. 

- مت ا�ضتخدام اختبار )ت( لفح�س متغري اجلن�س، والتخ�ض�س، و امل�ضتوى التعليمي.
اعتمد يف ذلك  املعريف، وقد  للمكون  الوعي  اعتمدت درجة )60%( كمحك مل�ضتوى   -
 79.99 -70 69.99 )مقبول(،  – اقل   60  : التقديرات يف اجلامعة كاالآتي  على نظام 

)جيد(، 80- 89.99 )جيد جدا(، 90- 100 ممتاز. 

�جلدول رقم )4( 

دللت �ملتو�سطات �حل�سابية للمكون �ملعريف و�لوجد�ين

 وفقا لتدرج م�ستوى �لوعي �لقت�سادي

التدرج للمقيا�سني املعريف وال�جداين والعام

امل�ست�ى العام 

لل�عي

التدرج احل�سابيالتدرج ال��سفي

املت��سط احل�سابياملك�ن ال�جداين
الن�سبة املئ�ية للمت��سط 

احل�سابي العام

مرتفع جًدا90 - 100مرتفع جًدا4.5- 5اإيجابي مرتفع جًدا

مرتفع80- 89.9مرتفع3.5 – 4.49اإيجابي مرتفع

متو�صط70 – 79.9متو�صط2.5 – 3.49حمايد

منخف�س60 – 69.9منخف�س1.5 – 2.49�سلبي

منخف�س جًدااأقل من 60منخف�س جًدا1 – 1.49�سلبي جدا

عـر�ص نتائج �لدر��سة

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�س هذا ال�ضوؤال على: »ما م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى طلبة الدرا�ضات االجتماعية 

بكلية الرتبية بجامعة ال�ضلطان قابو�س؟«

لالإجابة عن ال�ضوؤال االأول يو�ضح اجلدول رقم )5( الن�ضبة املئوية للمتو�ضطات احل�ضابية 

واالنحرافات املعيارية للمكونني املعريف والوجداين وامل�ضتوى العام للوعي االقت�ضادي. 

�جلدول رقم )5(

�لن�سبة �ملئوية للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للمكونني �ملعريف 

و�لوجد�ين و�مل�ستوى �لعام للوعي �لقت�سادي

االنحراف املعياريالن�سبة املئ�ية للمت��سط احل�سابي*املك�ن

58.4211.82%املعريف
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االنحراف املعياريالن�سبة املئ�ية للمت��سط احل�سابي*املك�ن

73.827.6 %الوجداين )االجتاهات(

66.1119.71%امل�ستوى العام للوعي

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

ت�ضري النتائج عن ال�ضوؤال االأول للبحث اإىل اأن م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى الطالب 

وهذا   )%66.11( بلغت  العام  للم�ضتوى  احل�ضابي  للمتو�ضط  مئوية  بن�ضبة  منخف�ضًا  كان 

املعريف  للمكون  املئوية  الن�ضبة  بلغت  اإذ  االقت�ضادية  معلوماتهم  م�ضدره �ضعف  االنخفا�س 

اأن م�ضتوى املخرجات يف هذا اجلانب  لدى الطالب )58.42%( وهي ن�ضبة متدنية تربز 

تعاين من �ضعف كبري يتطلب من القائمني على الربنامج العمل على تطويره مبا يوؤدي اإىل تنمية 

الوعي االقت�ضادي وذلك الأهمية املعرفة االقت�ضادية. 

ولتعرف املزيد من املعلومات حول نتائج الطالب يف اجلوانب املختلفة لكل من املكون 

املعريف والوجداين، مت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من 

حماور املكونني كما تو�ضح اجلداول رقم )6 و 7(.  

�ملكون �ملعريف

يو�ضح اجلدول رقم )6( الن�ضبة املئوية للمتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لكل 

حمور من حماور املكون املعريف. 

�جلدول رقم )6(

�لن�سبة �ملئوية للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للمكون �ملعريف

االنحراف املعياريالن�سبة املئ�ية للمت��سطات احل�سابيةاملحاور

62.9215.53املوارد االقت�سادية

61.7920.59اال�ستثمار

57.6714.59نظام ال�سوق

51.3118.67التكتالت االقت�سادية

58.4211.82املتو�سط العام

ت�ضري النتائج يف اجلدول رقم )6( اإىل �ضعف املعلومات االقت�ضادية لدى طلبة الدرا�ضات 

 )%60( وهو  اجلامعة  يف  املعتمد  االأدنى  احلد  ت�ضل  مل  معلوماتهم  ن�ضبة  اإن  اإذ  االجتماعية 

االقت�ضادية،  املوارد  حماور  يف  معلوماتهم  تنمية  على  الرتكيز  �رشورة  على  موؤ�رشاً  يعطي  مما 

واال�ضتثمار ونظام ال�ضوق والتكتالت االقت�ضادية. ويالحظ وجود تفاوت كبري يف م�ضتوى 

تابع �جلدول رقم )5(

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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توظيف  يف  واأثره  املال،  راأ�س  ندرة  مبو�ضوعات  كبرياً  اإملامًا  اأظهروا  فقد  الطالب  معرفة 

)83.15%(، وكذلك  بلغت  احل�ضابي  للمتو�ضط  مئوية  بن�ضبة  امل�رشوعات  التكنولوجيا يف 

بكيفية  اإملامهم  م�ضتوى  اأن  يالحظ  بينما   ،)%95.51( املتجددة  غري  بالرثوات  معلوماتهم 

التعامل مع ندرة املواد اخلام امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة كان متدنيًا بدرجة كبرية جداً )%29.21(، 

وكذلك م�ضتوى معلوماتهم بالدول التي ت�ضتخدم احلبوب يف اإنتاج الطاقة )40.45%(. اأما 

يف املحور الثاين )اال�ضتثمار(، فاإن م�ضتوى معلوماتهم بالن�ضبة لال�ضتفادة احلقيقية من البنك 

كان متدنيًا جداً )5.62%(، وكذلك م�ضتوى اإملامهم بتاأثري الفوائد البنكية على توجه االأفراد 

نحو توفري النقود يف البنوك )58.43%(، يف املقابل اأظهر الطالب م�ضتوى منخف�س حول 

اال�ضتفادة من اإيجارات العقارات )68.54%(، وكانت معلوماتهم متو�ضطة حول املكا�ضب 

التي حتققها ال�رشكات الوطنية عند منع ا�ضترياد منتجات تنتجها تلك ال�رشكات )70.79(، 

بينما كانت معلوماتهم مرتفعة حول القطاعات التنموية يف ال�ضلطنة )80.90%(، والعوامل 

التي ميكن اأن ت�ضهم يف تطوير �ضناعات احلا�ضوب )%86.52(. 

ويف املحور الثالث )نظام ال�ضوق(، ت�ضري النتائج اإىل �ضعف معلومات الطالب حول نظام 

نظام  يف  اللحوم  اأ�ضعار  ارتفاع  اأثر  حول  مرتفعة  بدرجة  ملعلومات  امتالكهم  رغم  ال�ضوق 

املنتجات، على  الطلب على  زيادة  انعكا�س  املنتج )95.51%(، وكذلك  الت�ضوق من هذا 

باختيار  متو�ضطة  بدرجة  وعي  على  اأنهم  كما   ،)%87.64( املنتجات  تلك  اأ�ضعار  ارتفاع 

حول:  متدنيا  وعيهم  م�ضتوى  كان  بينما   ،)%71.91( االأ�ضعار  ارتفاع  ظل  يف  ال�ضلع 

اقت�ضاديات ال�ضوق، وح�ضاب الدخل احلقيقي يف ظل ارتفاع االأ�ضعار، والعالقة بني الزيادة 

حتدد  التي  واجلهات  امل�ضاكن،  واأ�ضعار  واالأ�ضعار،  خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ض�ضات  عدد  يف 

ال�ضلع املنتجة اإذ تراوحت ن�ضبة االإجابات ال�ضحيحة ما بني )16.85% – %56.56(. 

ب�ضاأن  الطالب  معلومات  م�ضتوى  كان  االقت�ضادية(،  )التكتالت  الرابع  املحور  ويف 

العاملية  املنظمات  اأ�ضماء  حول  معلوماتهم  �ضعف  تبني  اإذ  متدنيًا  االقت�ضادية  التكتالت 

)34.83%( واملجموعات االقت�ضادية )34.83%( وهذه النتائج تظهر وجود حاجة ما�ضة 

ملعاجلة هذا ال�ضعف لدى الطالب. 

�ملكون �لوجد�ين 

املكون  ملحاور  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات   )7( رقم  اجلدول  يو�ضح 

الوجداين.
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�جلدول رقم )7(300

 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للمكون �لوجد�ين

االنحراف املعيارياملت��سط احل�سابياملحاور

3.290.821االهتمام باالإعالم االقت�سادي

3.350.390اال�ستثمارات العاملية

3.470.397االإنفاق اال�ستهالكي

3.590.628قطاع العمل

4.200.653االقت�ساد والفقر

4.260.660االقت�ساد والبيئة

3.690.276املتو�سط العام

ت�ضري النتائج يف اجلدول رقم )7( اإىل اأن الطالب ميتلكون اجتاهات اإيجابية مرتفعة نحو 

املو�ضوعات االقت�ضادية، وبخا�ضة االقت�ضاد والبيئة )4.26(، واالقت�ضاد والفقر)4.20(، 

واالإنفاق  العاملية،  اال�ضتثمارات  ملو�ضوعات  متو�ضط  وب�ضكل   ،)3.59( العمل  وقطاع 

اال�ضتهالكي. ولتعرف النتائج التف�ضيلية لكل حمور.

الطالب  اأن  اإىل  النتائج  ت�ضري  االقت�ضادي(،  االإعالم  )حمور  االأول  للمحور  بالن�ضبة 

مهتمون بدرجة مرتفعة باالإعالم االقت�ضادي، فهم مهتمون مبتابعة امل�رشوعات اال�ضتثمارية 

بينما كان اهتمامهم  ال�ضلطنة )3.71(،  بالتطورات االقت�ضادية يف  املطروحة )4.26(، و 

بدرجة متو�ضطة لالأخبار االقت�ضادية )3.01(، ومتابعة اأ�ضعار البور�ضة )2.70(، وقراءات 

)اال�ضتثمارات  الثاين  للمحور  بالن�ضبة  اأما   .)2.59( ال�ضحف  يف  االقت�ضادية  التحليالت 

العاملية(، فتبني اأن الطالب يعتقدون بدرجة كبرية باأن اأ�ضحاب روؤو�س االأموال ال يفكرون 

اإال مب�ضاحلهم )4.34(. ويعتقدون كذلك باأن ال�ضياحة حتقق مكا�ضب عالية )4.16( اإال اأنهم 

يف املقابل ي�ضعرون بالقلق من التاأثري ال�ضلبي لل�ضياحة على الثقافة املحلية )3.52(، وب�رشورة 

اأن ي�ضعى االإن�ضان لك�ضب املال الوفري )4.11(، ووجود رغبة قوية لدى االأفراد بتعلم املزيد 

عن االقت�ضاد وكيفية اال�ضتفادة من الفر�س اال�ضتثمارية )4.07(. وكذلك وجود اجتاه مرتفع 

نحو اال�ضتفادة من فوائد اال�ضتثمارات العقارية )3.50(، يف املقابل ي�ضعر الطالب بدرجة 

متو�ضطة من القلق ب�ضاأن االنفتاح االقت�ضادي مع الدول الكربى )2.93(.

وت�ضري نتائج املحور الثالث )االإنفاق اال�ضتهالكي( اإىل امتالك الطالب الجتاهات اإيجابية 

نحو االإنفاق اال�ضتهالكي وقد عزز ذلك اعتقاد الطالب ب�رشورة اإدارة الفرد لدخله ب�ضكل 

و�رشورة   ،)4.21( املنا�ضبات  يف  الطعام  كميات  يف  االإ�رشاف  وعدم   ،)4.61( جيد 

اال�ضتفادة من النقود ب�ضكل اأف�ضل عند االإنفاق )4.17(، واأن تاأثري ارتفاع االأ�ضعار ي�ضمل 

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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�رشائح املجتمع االقت�ضادية كافة )3.95(، يف املقابل اظهر الطالب اجتاهات غري حمبذة ب�ضاأن 

ت�ضمح  املادية  اإمكانياتهم  كانت  اإذا  �ضنويًا  جديدة  �ضيارات  اقتناء  يف  يرغبون  فهم  االإنفاق 

بذلك )3.85(. 

نحو  عالية  اإيجابية  اجتاهات  وجود  اإىل  العمل(  )قطاع  الرابع  املحور  نتائج  ت�ضري  كما 

لكل  كافًيا  الدولة دخاًل  ت�ضمن  اأن  )4.37(، و�رشورة  اأف�ضل  العامل  اأجل جعل  من  العمل 

بقلق  الطالب  ي�ضعر  كما   ،)3.79( مواطن  لكل  وظيفة  توفري  وكذلك   ،)4.29( مواطن 

كبري حول امل�ضتقبل، يف ظل ندرة الوظائف )3.60(، واأظهر الطالب اهتماًما كبريا باختيار 

التخ�ض�ضات التي توفر فر�س عمل )3.97(.

اأما بالن�ضبة اإىل نتائج املحور اخلام�س )االقت�ضاد والفقر(، فت�ضري اإىل اأن الطالب يعتقدون 

واأنه   ،)4.68( الفقراء  اأعداد  �ضيزيد من  والت�ضخم  االأ�ضعار  االرتفاع يف  اأن  مرتفع  ب�ضكل 

�ضديدة  رغبة  لديهم  واأن   ،)4.66( ال�ضلع  يحتكر  من  �ضد  �ضارمة  اإجراءات  اتخاذ  ينبغي 

للتربع للجمعيات اخلريية )4.57(، واأنه يجب على احلكومة اأن تعطي م�ضاعدات للفقراء 

النا�س على  اأ�ضحاب روؤو�س االأموال ال ي�ضاعدون  اأن  )4.29(، يف املقابل يعتقد الطالب 

جتاوز �ضعوبات احلياة.

وبالن�ضبة اإىل املحور ال�ضاد�س )االقت�ضاد والبيئة(، ت�ضري النتائج اإىل اعتقاد الطالب ب�رشورة 

و�ضع قيود �ضارمة على االأن�ضطة االقت�ضادية حلماية البيئة )4.60(، وي�ضعرون بالقلق على 

م�ضتقبل كوكب االأر�س ب�ضبب امل�رشوعات االقت�ضادية العمالقة )4.60(، و�رشورة حماية 

حق االأجيال القادمة يف بيئة نظيفة )4.59(، وكذلك يوؤمنون باأهمية املوازنة بني البيئة النظيفة 

والنمو االقت�ضادي )3.89(، واملوازنة بني حت�ضني م�ضتوى معي�ضة االأفراد واالعتبارات البيئية 

.)3.69(

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�س هذا ال�ضوؤال على: »هل يختلف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي للطلبة باختالف اجلن�س، 

والتخ�ض�س وامل�ضتوى التعليمي؟«

احل�ضابية  املتو�ضطات   )10–  8( رقم  اجلداول  تو�ضح  الثاين  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 

وامل�ضتوى  والتخ�ض�س،  اجلن�س،  متغريات:  من  لكل  )ت(  وقيمة  املعيارية  واالنحرافات 

الدرا�ضي على التوايل.



20
11

  
رب

م
�ص

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
12

  
د

ل
ج

مل
ا

متغري �جلن�ص302

يو�ضح اجلدول رقم )8( الن�ضبة املئوية املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية وقيمة 

)ت( ملتغري اجلن�س.

�جلدول رقم )8( 

�لن�سبة �ملئوية للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية وقيمة ت ملتغري �جلن�ص

العينةاجلن�ساملك�ن
الن�سبة املئ�ية 

للمت��سطات احل�سابية

االنحراف 

املعياري
قيمة )ت(

م�ست�ى 

الداللة

املعريف

3161.1311.871.594ذكور

0.114

5856.9711.651.585اإناث

الوجداين

3175.596.242.077ذكور

* 0.041
5873.084.951.937اإناث

العام

3168.366.112.189ذكور

* 0.031
5865.027.202.300اإناث

)0.5  =α( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى *

ت�ضري النتائج يف اجلدول رقم )8 ( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية يف م�ضتوى الوعي 

يف  فروق  توجد  ال  بينما  الذكور،  ل�ضالح  الوجداين  املكون  يف  وكذلك  العام  االقت�ضادي 

املكون املعريف. 

متغري �لتخ�س�ص

يو�ضح اجلدول رقم )9( الن�ضبة املئوية للمتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية وقيمة 

)ت( ملتغري التخ�ض�س.

�جلدول رقم )9(

 �لن�سبة �ملئوية للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية وقيمة

)ت( ملتغري �لتخ�س�ص

العينةالتخ�ص�صاملكون
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
قيمة )ت(

م�صتوى 

الدللة

املعريف

4156.2813.091.591جغرافيا- تاريخ

0.115

4860.2510.421.563تاريخ - جغرافيا

الوجداين

4171.994.913.277جغرافيا- تاريخ

*0.002
4875.625.533.247تاريخ - جغرافيا

العام

4164.147.14جغرافيا- تاريخ

2.639*0.010
4867.946.43تاريخ - جغرافيا

)0.5  =α( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى *

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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ملتغري  تعزا  اإح�ضائية  اإىل وجود اختالفات ذات داللة  النتائج يف اجلدول رقم )9(  ت�ضري 

التخ�ض�س يف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي العام ويف املكون الوجداين ل�ضالح طالب تخ�ض�س 

جغرافيا – تاريخ، بينما ال توجد اختالفات ذات داللة اإح�ضائية يف املكون املعريف. 

�مل�ستوى �لتعليمي

املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  للمتو�ضطات  املئوية  الن�ضبة   )10( رقم  اجلدول  يو�ضح 

وقيمة )ت( ملتغري امل�ضتوى التعليمي.

�جلدول رقم )10( 

�لن�سبة �ملئوية للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية

وقيمة ت ملتغري �مل�ستوى �لتعليمي

املك�ن
امل�ست�ى 

التعليمي
العينة

املت��سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
قيمة )ت(

م�ست�ى 

الداللة

املعريف

5959.5012.131.210بكالوريو�س

0.230

3056.3011.091.246ماج�صتري

الوجداين

5975.495.393.986بكالوريو�س

*0.000
3070.924.534.218ماج�صتري

العام

5967.506.80بكالوريو�س

2.5550.012

3063.616.75ماج�صتري

)0.5  =α( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى *

م�ضتوى  اإح�ضائية يف  داللة  ذات  فروق  اإىل وجود   )10( رقم  اجلدول  النتائج يف  ت�ضري 

بينما ال توجد  البكالوريو�س،  العام و يف املكون الوجداين ل�ضالح طلبة  الوعي االقت�ضادي 

فروق ذات داللة يف املجال املعريف. 

مناق�سة �لنتائج

ت�ضري نتائج البحث اإىل تدين م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى طلبة الدرا�ضات االجتماعية 

اجتاهاتهم  على  انعك�ضت  التي  االقت�ضادية  معلوماتهم  ل�ضعف  ذلك  ويعزا  الرتبية،  بكلية 

وقد يكون ذلك ال�ضعف م�ضدره مقرر اجلغرافيا االقت�ضادية الذي رمبا مل يغطرِّ املو�ضوعات 

االقت�ضادية ب�ضكل �ضمويل بل اقت�رش على املوارد وتوزيعها اإذ اأظهر الطالب م�ضتوى مرتفًعا 

من املعرفة باملوارد املتجددة وغري املتجددة وتوزيعها. وكذلك قد يعزا اإىل تدين وعيهم اإىل 

الطالب اأنف�ضهم من حيث اهتمامهم بالتعمق يف املو�ضوعات االقت�ضادية من خالل اال�ضتفادة 

من امل�ضادر املختلفة للمعلومات كاالإنرتنت واالإعالم فاالقت�ضاد من املو�ضوعات التي حتظى 
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عرب 304 متوافرة  االقت�ضادية  واملعلومات  واملحلي،  العاملي  امل�ضتوى  على  اإعالمًيا،  كبرية  بتغطية 

مواقع االنرتنت. وقد يعزى كذلك رمبا اإىل طبيعة الثقافة نف�ضها اإذ اإنَّ غالبية الطالب من االأ�رش 

التي ال متار�س ن�ضاطًا اقت�ضاديًا وهو قد يكون عاماًل موؤثراً يف حفز اهتمامهم باالقت�ضاد. وتتفق 

 (Gleason & van Scyoc, 1995; Hansen, et al., نتائج هذا البحث مع نتائج درا�ضات

.)Rader, 1996; Zimmerman, 2004 :2002 التي اأ�ضارت اإىل تدين الوعي االقت�ضادي 
تتفق  الطالب، كما  لدى  االقت�ضادية  املعلومات  تنمية  الدرا�ضية يف  املقررات  دور  و�ضعف 

الطالب  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  �ضعف  اأظهرت  التي  الدرا�ضات  نتائج  تلك  مع 

)Gleason & van Scyoc, 1995; Hansen, 2002; Harris, 1999) وتتفق كذلك مع 
معلومات  �ضعف  اإىل  اأ�ضارت  والتي  هندي،1998(  1990؛  )البحريي،  درا�ضات  نتائج 

املعلمني والطلبة واملعلمني. 

وهذه النتيجة تقدم موؤ�رشاً للقائمني على برنامج الدرا�ضات االجتماعية ب�رشورة العمل على 

تطوير املقررات املت�ضلة باملو�ضوعات االقت�ضادية من اأجل �ضمان خمرجات قادرة على ن�رش 

الوعي االقت�ضادي لدى الطالب يف املدار�س وهذا التطوير ي�ضمل املو�ضوعات التي طرحها 

)Banaszak, 1992)، كما تدعم هذه النتيجة ما اأ�ضار له تقرير اللجنة الرتبوية يف الواليات 
املتحدة )Education Commission, 2000) حول مالءمة الرتبية احلالية، وكذلك ما اأ�ضار 

له )Cheng, 1999; Townsend, 2000) حول �رشورة االإ�ضالح الرتبوي يف جمال االقت�ضاد 

وتنمية الوعي االقت�ضادي. 

وتبني النتائج املتعلقة باملكون املعريف للوعي االقت�ضادي، �ضعف قدرة الطالب على حتديد 

ال�ضلوك االقت�ضادي ال�ضحيح، اأو االختيار املنا�ضب يف بع�س املواقف االقت�ضادية، وكذلك 

�ضعف معرفتهم باال�ضتثمارات النقدية، وبخا�ضة البنوك، وكيفية حتقيق اال�ضتفادة الق�ضوى 

من  احلد  وكيفية  الت�ضخم،  فرتات  يف  كاالقرتا�س  املختلفة:  االقت�ضادية  االأو�ضاع  يف  منها 

 (Harris, الت�ضخم، وكيفية حتديد االأ�ضعار، وهذا يدعم ما اأ�ضارت اإليه نتائج درا�ضات كل من

االقت�ضادية،  بالنواحي  املتعلقة  االأ�ضئلة  االإجابة عن  االأفراد على  )1999،حول �ضعف قدرة 
ب�ضبب عدم قدرتهم على توظيف معلوماتهم االقت�ضادية العامة يف مواقف عملية.

كما تو�ضلت نتائج البحث اإىل �ضعف معرفة الطالب باملو�ضوعات الرئي�ضية التي ينبغي 

وهي مو�ضوعات :الندرة،   (Banaszak, 1992( اأ�ضار  كما  بها  ملمني  االأفراد  يكون  اأن 

واملكا�ضب املالية، والفائدة، واملناف�ضة، ودور احلكومات، والت�ضخم. 

وهذا  ميكن اأن يكون مرده اإىل اأن املقررات التي يدر�ضها الطالب ال تعالج هذه املو�ضوعات، 

اأو رمبا يتم تناولها ب�ضكل عام دون طرح مواقف عملية، ورمبا تعزا كذلك اإىل �ضعف دافعية 

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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الطالب يف تعرف كيفية التعامل مع اجلوانب االقت�ضادية،  كاملكا�ضب ،والفائدة وغريها وهذا 

قد ميكن تربيره باأنهم مل يدخلوا املجال اال�ضتثماري الأنهم طالب ولي�ضت لديهم االأموال التي 

ي�ضتثمرونها ولكن كان البد اأن واأن يكونوا قد در�ضوا تلك املو�ضوعات مبا متكنهم من تكوين 

قاعدة معرفية متكنهم فيما بعد يف الدخول يف ن�ضاطات اقت�ضادية، ونتائج هذا البحث تدعم 

  (Cheng, 1999; Cheng & Townsend, 2000(ما تو�ضلت له نتائج درا�ضات كل من

التي اأظهرت احلاجة اإىل االإ�ضالح الرتبوي يف جمال االقت�ضاد ،وتنمية الوعي االقت�ضادي 

بعد االأزمة التي ع�ضفت بدول �رشق اآ�ضيا يف العام 1997 من اأجل اإعداد اأجيال قادرة على 

  (Education Commission, 2000(اال�ضتثمار االقت�ضادي بفاعلية. وهذا ما طرحه تقرير

من ت�ضاوؤالت حول مدى مالءمة الرتبية احلالية يف ظل النمو االقت�ضادي يف االألفية اجلديدة، 

وبالتايل على الرتبية اأن تغري نف�ضها الإعداد اأجيال لديها وعي اقت�ضادي.

ويف املكون الوجداين ،اأ�ضارت نتائج البحث اإىل امتالك الطالب الجتاهات اإيجابية 

فهم مييلون  على عك�س معلوماتهم االقت�ضادية،  عالية نحو املو�ضوعات االقت�ضادية، 

ملتابعة التطورات االقت�ضادية يف ال�ضلطنة، واالأخبار االقت�ضادية، ولديهم اجتاه اإيجابي نحو 

اال�ضتثمارات العاملية، ورغبة كبرية يف الدخول يف هذه اال�ضتثمارات، والتعرف اإىل كيفية 

احل�ضول على الفر�س اال�ضتثمارية، كما اأنهم ميتلكون اجتاهات اإيجابية عالية نحو االدخار، 

واال�ضتفادة اجليدة من نقودهم عند االإنفاق ،ويعتقدون  وتوظيف الدخل ب�ضكل جيد، 

ب�ضكل كبري يف �رشورة اأن توفر احلكومة فر�س العمل املنا�ضبة لالأفراد، واأن التخ�ض�ضات التي 

يختارها الطالب البد اأن تخ�ضع لفر�س العمل فيها، كما يعتقدون باأن التنمية االقت�ضادية 

البد اأن تتما�ضى مع االعتبارات البيئية. وهذه النتائج تبني اأن اجتاهات الطالب االقت�ضادية رمبا 

ت�ضكلت بدرجة كبرية من معاي�ضة الطالب للتحوالت االقت�ضادية خالل ال�ضنتني املا�ضيتني 

املتمثل يف اال�ضتثمارات، وبخا�ضة العقاري، وارتفاع اأ�ضعار النفط، وال�ضلع، والت�ضخم، وما 

رافق تلك التحوالت من تغطية اإعالمية وا�ضعة، عك�ضت رف�س �رشائح وا�ضعة من املجتمعات 

املختلفة يف العامل ملا نتج عن تلك التحوالت، وكذلك رمبا ملعاي�ضة الطالب اأنف�ضهم لنتائج 

هذه التحوالت وما �ضكلته من عقبات لهم ممثلة يف ارتفاع اأ�ضعار االإيجارات وتكاليف 

املعي�ضة.

واأظهرت نتائج البحث كذلك وجود اختالفات يف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي تعزا 

ملتغري اجلن�س ل�ضالح الذكور، وهذا يتفق مع نتائج درا�ضات اأ�ضارت اإىل اأن الذكور اأكرث وعًيا 

 (Watts & Lynch, 1989; Gohmann & Spector, يف املجال االقت�ضادي من االإناث 

 1989; Heath 1989; Soper & Walstad, 1987; Walstad & Soper, 1989; Tay,
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)Bousiou, 2006 ;1994 وقد يعزا تفوق الذكور على االإناث رمبا اإىل النظرة االجتماعية 306
للذكور، وقلة ت�ضجيع االإناث لدرا�ضة التخ�ض�ضات العلمية ،واالقت�ضادية، و عامل الن�ضج 

عند الذكور، واالختالفات اجل�ضدية مثل املخ االأمين واالأي�رش الذي يوؤثر يف اأداء الطالب، 

وكذلك رمبا الأن طبيعة املجتمع ال�رشقي يعد الرجل امل�ضئول االأول عن االأمور االقت�ضادية، 

باالإ�ضافة رمبا اإىل طبيعة و�ضع الطالب الذكور يف جامعة  واأكرث امل�ضتثمرين من الرجال، 

و�رشاء  فالطالب م�ضطرون لال�ضتئجار لتوفري ال�ضكن،  ال�ضلطان قابو�س مقارنة باالإناث، 

املاأكوالت وامل�رشوبات باأنف�ضهم، وكافة م�ضتلزمات املعي�ضة الأن اجلامعة توفر لهم راتباً �ضهريا 

لكل طالب، بينما االإناث يتوفر لهن �ضكن جماين موؤثث، وبغرفة لكل طالبة فيها اخلدمات 

كافة، وتوفر لهن وجبات غذائية متكاملة جماًنا، وتدفع عنهم فواتري املياه، والكهرباء كافة،  

على عك�س الذكور. 

كما تو�ضل البحث اإىل اأن م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى الطالب يتاأثر مبتغري التخ�ض�س، 

وامل�ضتوى التعليمي، فالطالب الذين يدر�ضون جغرافيا – تاريخ اأكرث وعًيا من الطالب الذين 

يدر�ضون تاريخ -جغرافيا، ورمبا يعزا ذلك لطبيعة املقررات الدرا�ضية، كما اأن م�ضتوى الوعي 

لدى طلبة البكالوريو�س اأعلى من طلبة املاج�ضتري، وقد يكون مرد ذلك اأن تاأثري املقررات 

الدرا�ضية ما زال اأكرب لدى طلبة البكالوريو�س الأنهم در�ضوه خالل ال�ضنتني االأخريتني مقارنة 

بطلبة املاج�ضتري الذين در�ضوا هذه املقررات قبل عدة �ضنوات.

��ستنتاجات �لدر��سة

يف �ضوء نتائج االدرا�ضة ي�ضتنتج الباحثان ما ياأتي:

- �ضعف م�ضتوى الوعي االقت�ضادي لدى طلبة الدرا�ضات االجتماعية بكلية الرتبية بجامعة 

ال�ضلطان قابو�س.

- وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�ض�س وامل�ضتوى التعليمي.

ت�ضتدعي  جداً  كبرية  بدرجة  املجاالت  بع�س  يف  االقت�ضادية  للمعلومات  الطالب  يفتقر   -

تدخاًل من قبل القائمني على برنامج الدرا�ضات االجتماعية ملعاجلة هذا ال�ضعف.

�لتو�سيات

بناء على نتائج الدرا�ضة يو�ضي الباحثان مبا ياأتي:

- تنمية معلومات الطالب االقت�ضادية يف جماالت اال�ضتثمار، والتعامالت البنكية، والتعامل 

مع املوارد اخلام، ونظام ال�ضوق.

د. �أحمد �لربعاين, د. حممد �ملخاليف م�ستوى �لوعي �لقت�سادي لدى طلبة �لدر��سات 
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- تعزيز اجتاهات الطالب نحو االهتمام باجلوانب اال�ضتثمارية.

الو�ضائل  تتيحها  التي  املعلومات  من  الق�ضوى  اال�ضتفادة  نحو  الطالب  اجتاهات  تعزيز   -

املختلفة لتنمية معلوماتهم.

الدرا�ضات  برنامج  يف  االقت�ضادية  باملو�ضوعات  ال�ضلة  ذات  الدرا�ضية  املقررات  تطوير   -

االجتماعية بكلية الرتبية من خالل تناول مو�ضوعات املوارد االقت�ضادية، واال�ضتثمار، ونظام 

ال�ضوق، والتكتالت االقت�ضادية.

يف  اال�ضتثمارية  الفر�س  من  لال�ضتفادة  الطالب  ومهارات  معلومات  تنمية  على  العمل   -

ال�ضلطنة.

- العمل على تنمية معلومات حول كيفية اال�ضتفادة من نقودهم ب�ضكل اأف�ضل والتعامل مع 

التقلبات االقت�ضادية، وم�ضكلة الت�ضخم. 

�ملقرتحات

يف �ضوء البحث احلايل يقرتح الباحثان ما ياأتي:

يف  االجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  لدى  االقت�ضادي  الوعي  م�ضتوى  حول  درا�ضة  اإجراء   -

�ضلطنة عمان.

- اإجراء درا�ضة حتليلية ملدى ت�ضمن املعلومات االقت�ضادية �ضمن حماور املوارد االقت�ضادية، 

نظام ال�ضوق، واال�ضتثمار، والتكتالت االقت�ضادية.

- اإجراء درا�ضة حتليلية لتو�ضيف مقررات البكالوريو�س بربنامج الدرا�ضات االجتماعية ذات 

ال�ضلة باملو�ضوعات االقت�ضادية.
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