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البــحــــــرين دينـــــار
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á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›

3 á∏ÛÉH ô°ûædG óYGƒb
)1(åëÑdG á«é¡æÃ Ωõà∏J »àdG ¢ùØædG º∏Yh á«HÎdG ‹É› ‘ á∏«°UC’G á«ª∏©dG çƒëÑdG á∏ÛG ô°ûæJ

⁄h ájõ«∏‚E’G hCG á«Hô©dG Úà¨∏dG ióMEÉH áHƒàµe ¿ƒµJh ,kÉ«ŸÉY É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ¬JGƒ£Nh »ª∏©dG

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

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

)2(äGô“DƒŸG ∫ƒM á«ª∏©dG äÉ©HÉàŸGh ,ôjQÉ≤àdGh ÖàµdG äÉ©LGôeh ,äGAGô≤dGh ,äÉªLÎdG á∏ÛG ô°ûæJ

.É¡°UÉ°üàNG ∫ƒ≤ëH á∏°üàŸG á«ÁOÉcC’G á£°ûfC’Gh äGhóædGh

)3(¿CG á£jô°T á∏ÛÉH Égô°ûf ≥Ñ°S çÉëHCG ≈∏Y á«Yƒ°VƒŸG äÉ≤«∏©àdGh äÉÑ«≤©àdG ô°ûæH á∏ÛG ÖMôJ

»∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe ÉªgóMCG ÚªµÙG øe ÚæKG πÑb øe ô°ûæ∏d áeó≤ŸG äÉ≤«∏©àdG º«µ– ºàj

≈∏Y Oô∏d »∏°UC’G åëÑdG ∞dDƒe IƒYO ºàj á∏ÛÉH ô°ûæ∏d ≥«∏©àdG IRÉLEG ádÉM ‘h .≥«∏©àdG ´ƒ°Vƒe

.∂dP ‘ ÖZQ GPEG ≥«∏©àdG

)4(: Úà«JB’G Úà≤jô£dG ióMEÉH kÉZƒ°üe åëÑdG ¿ƒµj ¿CG

á«fGó«ŸG çƒëÑdG : k’hCG:,¬«dEG áLÉ◊G ióeh ¬JGQÈeh åëÑdG á©«ÑW É¡«a ÚÑj áeó≤e åMÉÑdG OQƒj

èFÉàf ¢Vô©j ºK ,¬JÉfÉ«H π«∏– á«Ø«ch ,¬JGhOCGh åëÑdG á≤jôW ¢Vô©j ºK ,åëÑdG á∏µ°ûe Oóëj ºK

.™LGôŸG áªFÉb âÑãj kGÒNCGh ,É¡æY á≤ãÑæŸG äÉ«°UƒàdGh É¡à°ûbÉæeh åëÑdG

á«∏«∏ëàdG ájô¶ædG çƒëÑdG : kÉ«fÉK:É¡«a kÉæ«Ñe ,åëÑdG á∏µ°ûŸ É¡«a ó¡Á áeó≤e åMÉÑdG OQƒj

¤EG ∂dP ó©H ¢Vô©dG º°ù≤j ºK .ójó÷ÉH É¡FÉæZEGh ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG ¤EG áaÉ°VE’G ‘ ¬àª«bh ¬à«ªgCG

QÉWEG øª°V á∏≤à°ùe Iôµa É¡æe πc ‘ ¢Vô©j å«ëH ,É¡æ«H Éª«a ∫Ó≤à°S’G øe áLQO ≈∏Y ΩÉ°ùbCG

kGÒNCGh ,¬d á∏eÉ°T á°UÓîH ´ƒ°VƒŸG ºàîj ºK .É¡«∏j ÉŸ ó¡“h É¡≤Ñ°S ÉÃ §ÑJôJ »∏µdG ´ƒ°VƒŸG

.™LGôŸG áªFÉb âÑãj

)5( á``````````````````«µjôeC’G ¢ù`ØædG º`∏Y á`«©ªL ΩÉ¶æd kÉ≤ah QOÉ`°üŸGh ™`LGôŸG ≥``«KƒJ ºàj ¿CG

American Psychological Association (APA).á«HôY ΩCG ájõ«∏‚EG âfÉcCG kAGƒ°S

: ájQhO ‘ Qƒ°ûæe åëH ≥«Kƒàd ∫Éãe

G .¿OQC’G ‘ …ƒHÎdG åëÑdG äÉjƒdhCG .(1990) Üƒ≤©j Qƒàµa ,¬∏Hh ∞°Sƒj π«∏N ,»∏«∏ÿG:∑ƒeÒdG çÉëHC

6 ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á∏°ù∏°S.34-19 (3)

:ÜÉàc ≥«Kƒàd ∫Éãe

 .(2004) OÉªM ó°TGQ ,…ô°ShódGIô°UÉ©e ÉjÉ°†bh äÉ≤«Ñ£Jh AiOÉÑe :…ƒHÎdG Ëƒ≤àdGh ¢SÉ«≤dGQGO : ¿ÉªY .

.ôµØdG

)6(,º«µëà∏d É¡à«∏gCG ôjô≤àd ôjôëàdG áÄ«g πÑb øe ‹hCG ¢üëØd á∏ÛG ¤EG á∏°SôŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ

.ÜÉÑ°SC’G AGóHEG ¿hO åëÑdG ∫ƒÑb øY Qòà©J ¿CG É¡d ≥ëjh

)7(.á∏ÛG ‘ Égô°ûf πÑb »ª∏©dG º«µëà∏d IQƒ°ûæŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ

)8(.åMÉÑdG ¤EG √ô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG ºàJ ⁄ …òdG åëÑdG OÉ©j ’

)9(.¬ãëH øe äÓà°ùe ô°ûYh á∏ÛG øe IóMGh áî°ùf Qƒ°ûæŸG åëÑdG ÖMÉ°U íæÁ
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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

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
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جمـلة العلـوم الرتبـويـة والنف�صيـة JEPS مفهـر�صـة وم�صنفة يف قـواعـد 

تية: البيانات العاملية والفهار�س العلمية الدولية الآ

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

خ�صائيني النف�صيني امل�رصية )رامن(. • قاعدة بيانات رابطة الأ
ن�صانية. • الفهر�ص املغاربي للعلوم الجتماعية والإ

فهر�سة املجلة

لكرتوين: طالع على املجلة زوروا موقعنا الإ لالإ

http://www.jeps.uob.edu.bh
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املحتويات
املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

كادميي لدى طـالب جــامـعـة ال�سلطـان قابو�س �رشاف الأ الر�سا عن خدمات الإ

د. �سعاد �سليمان

13

39

67

*

بق�سم * الرابع  امل�ستوى  طلبة  لدى  التعليمية  للمواد  الفنى  الت�سميم  كفايات 

تكنولوجيا التعليم بجامعة عجمان ومدى توافرها فى امل�ساقات املقررة ˙˙˙˙˙˙˙

د. حممد مدنى

*

يف  �سا�سي  الأ الرابع  لل�سف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  كتاب  قراءة  م�ستوى 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ردن  الأ

د.حممد جوارنه

كادميي  الأ ر�ساد  الإ عملية  يف  الدرا�سي  واجلدول  الطلبة  عن  الناجمة  خطاء  الأ

وعالقتها ببع�س املتغريات ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

اأ.د. جودت �سعادة، د. حممد عالية

د. غازي خليفة

93

*

113

طـفـال املغـاربـة بـالتعليـم  الـذكـاء اللغـوي وحـل امل�سكالت لـدى عينـة مـن  الأ

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ البتـدائي 

د. حممد اأمزيان

139

اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفيزيائية البديلـة لدى طالب 

ردن واملتعلقة مبفاهيم اخل�سائ�س امليكانيكية واحلرارية للمادة  التعليم ال�سناعي يف الأ

د. منذر ال�سويلميني

*

161

نظــر  وجـهـــة  مـن  الفيـزيـاء  مـادة  يف  لـكتـروين  الإ الـتـعـلـم  مــعــوقــات 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ والـطـلـبـة  املـعـلمـني 

د. ح�سن بني دومي، د. ق�سيم ال�سناق

*

211

د. حممد عابدين

من  خ�رش   الأ اخلط  داخل  العربية  املدار�س  يف  للمعلمني  التدريبية  الحتياجات 

وجهات نظر املديرين واملعلمني ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

*

�سا�سي  يف  اأثر ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الأ

وىل ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ مادة اجلغرافية يف مدار�س تربية اإربد الأ

د. حامد طالفحه، اأ. عمر اأبو اإ�سبع

185

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

اأ. د. خليل اخلليلي

9

اأواًل      البحوث العلمية باللغة العربية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙          11

*

*
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املو�صوع                                                                                            ال�صفحة

جنليزية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ثانياً البحوث العلمية باللغة االإ

235

�سا�سي  مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع الأ

ردن: درا�سة حتليلية ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ يف الأ

د. اأكرم الب�سري، د. �سعاد الوائلي

*

11

مور يف تعليم اأبنائهم يف دولة  اآراء طالب املرحلة الثانوية حول م�ساركة اأولياء الأ

مارات العربية املتحدة ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ الإ

د. �سيخة الطنيجي

*
9

257

وامل�سابني  املر�س  حلاملي  البدنية  اللياقة  عنا�رش  وبع�س  اجل�سم  مكونات  درا�سة 

بفقر الدم املنجلي ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

د. ه�سام مهيب، د. يا�رس وايل

*
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اأن التحديات التي تواجه كليات الرتبية يف ظل ثقافة  اإن املتاأمل يف واقعنا الرتبوي يجد 

التعلمية  بالعملية  تتعلق  التي  الداخلية  بالتحديات  املرتبطة  خا�سة  كثرية،  والعوملة  ال�سوق 

التعليمية نف�سها ملواجهة تداعيات ثقافة ال�سوق، والعوملة وانعكا�ساتها، مثل:  جودة التعليم 

�ستاذ اجلامعي القدوة الذي ل يقوم التعليم العايل الفاعل اإل  الذي تقدمه كليات الرتبية، والأ

به؛ ومنها غياب دور املجتمع امل�ساند لكليات الرتبية، اأو عزوف الطلبة عن اللتحاق بكليات 

الرتبية، اأو انعدام الدافعية؛ ومنها ما يتعلق بنوعية التعليم اجلامعي، واأزمة كليات الرتبية احلديثة 

بربط الطالب اجلامعي بعامله الرتبوي املعا�رش؛ ومنها تخلف النظم التعليمية وطرق التقومي. 

كل ذلك يدفع باإحلاح اإىل تناول هذه التحديات بالدرا�سة والتحليل.

نا الباحثون الرتبويون  وجملتنا هذه هي منرب علمي، ووعاء فكري لن�رش ما يتو�سل اإليه زمالوؤ

من نتائج وتو�سيات، وما اأفرزه فكرهم من نظريات ومناذج لتقود العملية الرتبوية وتوجهها، 

ن�سان مبا  وحتقيق الر�سالة ال�سامية واحل�سا�سة التي ت�سطلع بها كليات الرتبية املتمثلة برتبية الإ

يحفظ هويته، وميكنه من مواكبة م�ستجدات الع�رش، وامل�ساهمة يف امل�سرية الفكرية العاملية 

بفعالية ومتيز.

ول واخلا�س بالبحوث بالغة  يحمل هذا العدد من املجلة بني دفتيه بابني: ي�سمل الباب الأ

كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا  ول  الأ البحث  يتناول  ع�رشة،  اأحدى  على  العربية 

�سا�سي  لدى طالب جامعة ال�سلطان قابو�س، ويتناول البحث الثاين كفايات الت�سميم الفني الأ

للمواد التعليمية لدى الطلبة املتخرجني من �سبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، يف 

ر�ساد  خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�سي يف عملية الإ حني يتناول البحث الثالث الأ

ية كتاب الرتبية  كادميي وعالقتها ببع�س املتغريات، ويدور البحث الرابع حول م�ستوي مقروؤ الأ

البحث اخلام�س فيدور حول  اأما  ردن،  �سا�سي يف الأ الرابع الأ الجتماعية والوطنية لل�سف 

طفال املغاربة بالتعليم البتدائي، ويتناول  الذكاء اللغوي وحل امل�سكالت لدى عينة من الأ

البحث ال�ساد�س اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفيزيائية البديلة لدى 

لكرتوين يف املدار�س  طالب التعليم ال�سناعي، يف حني يتناول البحث ال�سابع معيقات التعليم الإ

الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطلبة، ويدور البحث الثامن حول الحتياجات التدريبية 

خ�رش، اأما البحث التا�سع فيتناول اأثر ا�ستخدام  للمعلمني يف املدار�س العربية داخل اخلط الأ

اأما  اجلغرافية،  مادة  يف  �سا�سي  الأ التا�سع  ال�سف  طلبة  حت�سيل  يف  البيانية  والر�سوم  اجلداول 

ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  ال�سفوي يف  التعبري  فيتناول حتليل مهارة  العا�رش  البحث 

وبع�س  جل�سم  مكون  درا�سة  عا�رشة  احلادي  البحث  يتناول  حني  يف  ردن،  الأ يف  �سا�سي  الأ

عنا�رش اللياقة البدنية حلاملي مر�س وامل�سابني بفقر الدم املنجلي.

افتتاحية العدد
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اأ. د. خليل اخلليلي افتتاحية العدد

واحداً  بحثًا  فيحتوى  جنليزية،  الإ باللغة  البحوث  لن�رش  والذي خ�س�س  الثاين،  الباب  اأما 

دولة  يف  اأبنائهم  تعليم  يف  مور  الأ اأولياء  م�ساركة  حول  الثانوية  املرحلة  طالب  اآراء  يتناول 

مارات العربية املتحدة. الإ

اأننا  لزلنا ن�سعى  اإل  اإجنازاتنا،  اإذ نحمد اهلل على  العلوم الرتبوية والنف�سية  اإننا يف املجلة 

الباحثون  عليها  يلتقي  بحثية  م�سادر  وتوفري  الرتبوي  املجال  يف  البحث  مب�ستوى  لالرتقاء 

واملنظرون، فيتعلم منها امل�ستجدون، ويفيد معها املتمكنون. 

واأخرياً دعوة جنددها مع كل عدد: اإننا ندعو الباحثني يف املجالت الرتبوية والنف�سية يف 

ربوع وطننا العربي اإىل الرتقاء بالبحث الرتبوي اإىل م�ستوى التحديات التي تواجهنا، واإجناز 

اأغوار  �سرب  �ساأنها  من  والتي  واملنهج،  �سلوب  والأ الفكر  اجلودة يف  ذات  �سيلة  الأ البحوث 

التجديد يف الفكر الرتبوي العربي، وحتقيق الرتقاء مب�ستوي البحث العلمي.  وهذا يتطلب 

خوة الباحثني العرب بذل الكثري من اجلهد، وامل�ساركة الفاعلة بفكرهم الواعي الذي  من الأ

يدعم م�سرية الرتبية والتعليم يف وطننا العربي، ويعمل على تطورها وتقدمها.

فا�سل اأع�ساء هيئة التحرير،  ختامًا، ل يفوتنا اأن ن�سجل خال�س ال�سكر والتقدير لل�سادة الأ

واملحكمني، والباحثني، والقراء، واإىل كل من ي�سهم من قريب اأو بعيد يف الرقي والنهو�س 

بامل�ستوي العملي للمجلة لتبقي منرباً علميًا اأ�سياًل.

هذا وباهلل التوفيق،،،

اأ. د. خليل يو�سف اخلليلي

رئي�س هيئة التحرير

عميد كلية الرتبية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ول الباب الأ
البحوث العلمية باللغة العربية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

كادميي لدى طالب  �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ

جامعة ال�شلطان قابو�س

د. �شعاد بنت حممد �شليمان

ق�سم علم النف�س- كلية الرتبية

جامعة ال�سلطان قابو�س



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

14

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ

* تاريخ ت�سلم البحث: 2006/4/8م                                                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2007/9/10م

كادميي لدى طالب �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ

جامعة ال�شلطان قابو�س

د. �شعاد بنت حممد �شليمان

ق�سم علم النف�س- كلية الرتبية

جامعة ال�سلطان قابو�س

امللخ�س

كادميي املقدمة  �رشاف الأ هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف مدى الر�سا عن خدمات الإ

لطالب جامعة ال�سلطان قابو�س، وذلك يف �سوء متغريات اجلن�س والكلية وم�ستوى ال�سنة 

عليهم  )767( طالبا وطالبة، طبق  الدرا�سة من  عينة  تكونت  التح�سيل.  الدرا�سية ومعدل 

كادميي املطور)بعد تطويره(، والذي تكون  �رشاف الأ مقيا�س م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

كادميي والطالب،  من )29( فقرة تقي�س ثالثة جمالت فرعية هي العالقة بني امل�رشف الأ

جابة عن  كادميي. ولالإ �رشاف الأ كادميي، وال�ستفادة من خدمات الإ ومهارات امل�رشف الأ

)ت(  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الدرا�سة  فرو�س 

حادي. وحتليل التباين الأ

كادميي يقع يف  �رشاف الأ اأظهرت النتائج اأن م�ستوى ر�سا الطالب العام عن خدمات الإ

كادميي جاءت  �رشاف الأ املدى املتدين. كما اأظهرت النتائج اأن م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

داب والعلوم الجتماعية وكلية  ل�سالح الطالب الذكور، كما هي ل�سالح الطالب يف كلية الآ

العلوم وكلية الطب، وكذلك ل�سالح الطالب الذين تقديرهم مقبول فما دون. واأخريا مل تظهر 

كادميي.    �رشاف الأ النتائج اأثراً يعزى لل�سنة الدرا�سية يف متو�سط الر�سا عن خدمات الإ

كادميي، جامعة ال�سلطان قابو�س. �رشاف الأ الكلمات املفتاحية: الر�سا عن خدمات الإ
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

 Satisfaction on Academic Supervision Services Among
Sultan Qaboos University Students

Dr. Suad M. A. Sulaiman
Dept of Psychology- College of Education

 Sultan Qaboos University

Abstract

This study aimed at discovering the level of satisfaction on academic 
supervision services among Sultan Qaboos University students in light of sex, 
college, studying year level and achievement variables. The sample of the 
study consists of (767( students. The questionnaire of satisfaction level on 
academic supervision services was developed, which consists of (29( items 
covering three subscales are: the relationship between academic advisor and 
student, academic advisors skills, and the utilization of academic advising 
services. To answer the hypotheses of this study, descriptive statistics, t-test, 
and one way Analysis of Variance were computed.

Results showed that general student’s satisfaction level on academic 
supervision services was in the low range; the results also revealed that 
satisfaction level on academic supervision services came in favor of male 
students, and also for students in college of arts and social science, college 
of science, and college of medicine. The results also revealed an effect for 
achievement on satisfaction level of academic supervision services in favors of 
students who has average cumulative grade point average and below. Finally, 
results didn’t reveal an effect for the academic year level on the means of 
satisfaction level on academic supervision services.

Key words: satisfaction an academic supervision services, Sultan Qaboos 
University.
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املقدمة 

�س�سات  ق�سام التي ت�سعى جاهدة لتقدمي العون وامل�ساعدة للطالب يف موؤ تتعدد اجلهات والأ

التعليم العايل، حيث تت�سافر اجلهود يف النهاية خللق جو تعليمي م�رشق، وتطوير خطة تربوية 

�رشاف  كادميي. كان يهدف الإ �رشاف الأ حتقق اأهداف احلياة. اإن اأحد هذه اخلدمات هي الإ

خالقية وم�ساعدتهم  �س�سات التعليم العايل �سابقا اإىل تعليم الطالب املبادئ الأ كادميي يف موؤ الأ

ن فاإن الفكرة قد تغريت وب�سكل تدريجي، فقد اأ�سبح  خالقي، اأما الآ على النمو العقلي والأ

اأن  ينبغي  التي  واخلطة  الدرا�سي  الطالب  جدول  تنظيم  جمرد  من  اأكرث  كادميي  الأ �رشاف  الإ

ي�سجلها يف ال�سنوات القادمة، بل تعدى ذلك اإىل م�ساعدة الطالب وتوجيهه يف تقييم قدراته 

.( Gordon & Habley, 2000( كادميية وحل م�سكالته الأ

كادميي و�سبل وطرق تفعيله ليخرج  باأف�سل �سورة،  �رشاف الأ وقد كتب الكثري عن تطور الإ

كادميي خدمة مركزية  �رشاف الأ وقد اأو�سى جوردون )Gordon, 1995) باأن ت�سبح خدمة الإ

اإىل حاجات  الطالب  �سمن هيكل تنظيمي واإدارة م�ستقلة بحيث ي�ستجيب هذا الربنامج 

�س�سات التعليم العايل  كادميي لدى موؤ �رشاف الأ الفردية واجلمعية. ومن املجالت املهمة يف الإ

ر�ساد املهني اأو التخطيط للحياة املهنية، فقد اأ�سارت نتائج العديد من الدرا�سات اإىل اأن  هو الإ

ن.  20% اإىل 50% من الطالب مل يتخذوا قرارا م�سبقا يف التخ�س�س الذي هم يدر�سونه الآ

كادميي خالل العقد املا�سي يف اجلامعات عبارة عن تكامل ما بني  �رشاف الأ لقد كان الإ

ر�ساد  كادميي والتخطيط للحياة املهنية، حيث ا�ستحدثت دوائر �سميت بدائرة الإ �رشاف الأ الإ

كادميي والتي من �ساأنها اأن تقدم للطالب خدمات القيا�س والتنظيم الفردي، واأن  املهني والأ

وباهتماماتهم  الفر�س  بتلك  العالقة  ذات  بامل�ساقات  تر�سدهم  واأن  العمل  بفر�س  تزودهم 

وقدراتهم. 

اإنه  كادميي لي�س فقط يف الختيار الذكي للمواد املنا�سبة، ل بل  �رشاف الأ وتربز اأهمية الإ

يتعدى ذلك لي�سجع الطالب على اكت�ساف خربات وقدرات الطالب التي مل يتو�سل اإليها 

اأن ي�ساعد الطالب على تطوير نظرة جديدة عن عامله  كادميي  بعد. واأن باإمكان امل�رشف الأ

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ

كادميي لدى طالب �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ

جامعة ال�شلطان قابو�س

د. �شعاد بنت حممد �شليمان

ق�سم علم النف�س- كلية الرتبية

جامعة ال�سلطان قابو�س
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ب�سكل عام، وعن نف�سه ب�سكل خا�س، وهذا يتطلب بال�رشورة الزيارة املنتظمة للطالب مع 

امل�رشف، مع عدم اإغفال اأن يت�سل الطالب مع باقي اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

ر�ساد،  بالإ العالقة  املهام ذات  بالعديد من  القيام  يتطلب  الفعال  املهني  ر�ساد  الإ فاإن  لهذا 

ومن اأبرزها اإجراء الختبارات النف�سية، واأن يتعرف الطالب على قدراته ومهاراته وميوله، 

القيا�س  مركز  اإىل  الطالب  حتويل  يتطلب  مر  الأ فاإن  احلالت  من  كثري  ويف  واهتماماته، 

العمل وبقدراته  ب�سوق  لنف�سه والوعي  الطالب  اإن فهم  النف�سي.  ر�ساد  الإ اأو مركز  النف�سي 

كادميية  وا�ستعداداته، واملهن املختلفة، هما منهجان متكامالن وغري منف�سلني عن اخلطة الأ

 .(Winston & Miller, 1984( للطالب

كادميي، حيث يلتقي  �رشاف الأ وتتبنى معظم جامعات العامل من �سمن براجمها برنامج الإ

اأكادمييا  بتعيني م�رشفا  الكلية  تقوم عمادة  الطالب  �ساتذة وب�سكل فردي مع جمموعة من  الأ

 Framer, ( اأثناء مراحل الدرا�سة  كادميي وب�سكل منتظم  لهم. حيث يلتقي بهم امل�رشف الأ

.(1994
عظم من بني امل�سكالت التي يواجهها الطالب يف  كادميي امل�سكلة الأ �رشاف الأ ويعد الإ

اإليهم  املوكولة  دوار  الأ يقاومون  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  زال  فما  العاملية،  اجلامعات  معظم 

املهارات  بع�س  يفتقدون  الطالب  بع�س  يجعل  مما  بها.  يقوموا  اأن  يجب  التي  والواجبات 

مر الذي يرتتب عليه  ال�سخ�سية. وبالتايل فهم غري قادرين على اإدارة برناجمهم الدرا�سي، الأ

�سوء اختيار املواد الدرا�سية.                     

كادميي الفعال  �رشاف الأ وتبني نتائج اإحدى الدرا�سات، اأن اأكرث امل�سكالت التي تعرت�س الإ

هي تلك املتعلقة بحجم املكافاأة وقيمتها ومدى احت�سابها �سمن عدد ال�ساعات املعتمدة التي 

كادميي، ناهيك عن  �رشاف الأ �ستاذ، اإ�سافة اإىل عدم و�سوح متطلبات ومنهجية الإ يدر�سها الأ

ر�ساد  والإ الن�سح  تقدمي  كادميي يف  الأ امل�رشف  فعالية دور  واملتعلقة مبدى  املعرفية  اخلالفات 

كادمييني لتحويل  املهني وامليول املهنية، هذا على الرغم من اأن املجال مفتوح اأمام امل�رشفني الأ

 Saving( ر�ساد الطالبي الطالب الذين يعانون من م�سكالت �سخ�سية اأو نف�سية اإىل مركز الإ

.(& Keim, 1998
كادميي بهدف  وت�سري نتائج درا�سة اأخرى اإىل اإن معظم الطالب يح�رشون اإىل امل�رشف الأ

املوافقة على منوذج ت�سجيل املواد الدرا�سية، وعند مراجعة اأهداف الطالب وخطته املهنية، 

كادميي، واأن الطالب  ية للتخطيط الأ اأن الطالب ل ميتلك تلك الروؤ كادميي  يجد امل�رشف الأ

كادميي، فقط كل ما يحتاجه هو موافقة  ل ي�سعه اأن ي�ستمع اإىل اإر�سادات ون�سائح امل�رشف الأ

حيان اإىل التقليل من التوجيه  امل�رشف على برناجمه للت�سجيل؛ مما يدفع بامل�رشف يف معظم الأ

 .(Gordon, 1995( والن�سح للطالب

اإن هناك  لء الطالب؟  اأقل مع مثل هوؤ فعالية  امل�رشفون  ال املطروح هو ملاذا يظهر  وال�سوؤ
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الطالب، 18 لء  هوؤ مع  التعامل  ال�سعب  من  التي جتعل  ال�سخ�سية  وال�سفات  اخل�سائ�س  بع�س 

اخلاطئة،  الثقافية  املكت�سبات  اإىل  اإ�سافة  لل�سخ�سية،  ال�سلبي  النمط  ت�سمل  اخل�سائ�س  وهذه 

 Althen( ونق�س التهيئة للتعامل مع املواقف التي تعد خليطا من العوامل النفعالية والعقلية

 .(& Stott, 1983
العملية  من  جزء  فهو  واملر�سد،  املوجه  بدور  يقوم  اأن  كادميي  الأ امل�رشف  على  ويجب 

ر�سادية، واأن يكون  ر�سادية للطالب؛ لذا فامل�رشف بحاجة اإىل تعلم جزء من املهارات الإ الإ

اأن  عليه  يتوجب  التي  للحالت  مدركا  يكون  واأن  ر�ساد  الإ ونظريات  مناهج  على  مطلعا 

يحولها اإىل املر�سد النف�سي. 

ر�سادية ال�رشورية للطالب مل�ساعدتهم على حتقيق  توفر جامعة ال�سلطان قابو�س اخلدمات الإ

ر�سادية التي  النمو ال�سامل اأثناء فرتة درا�ستهم اجلامعية عن طريق تقدمي نوعني من اخلدمات الإ

�رشاف  املعتمدة، وهما خدمات الإ املقررات وال�ساعات  الطالب يف ظل نظام  اإليها  يحتاج 

ر�ساد الطالبي )جامعة ال�سلطان قابو�س،  ر�سادية من خالل مركز الإ الكادميي واخلدمات الإ

كادميي �سمن  كادميي يف جامعة ال�سلطان قابو�س دور امل�رشف الأ 2000(. حدد النظام الأ

املهام التالية )جامعة ال�سلطان قابو�س، 2005(: 

1- م�ساعدة الطالب على اكت�ساف طاقاته وقدراته.

2- املوافقة على اختيار الطالب مقررات كل ف�سل درا�سي مبا يتفق وخطته الدرا�سية والنظام 

كادميي. الأ

اجلامعية يف  ال�سهادة  على  احل�سول  من  التي متكنه  البدائل  اإيجاد  على  الطالب  معاونة   -3

�سباب وذلك ح�سب اخلطة الدرا�سية والنظام  ي �سبب من الأ حالة تعرقل م�ساره الدرا�سي لأ

كادميي. الأ

خرى التي تتعلق بدرا�سته.  مور الأ 4- تقدمي الن�سح للطالب حول الأ

تقبل  يف  واملتمثلة  اإليه  املوكولة  واملهام  بالواجبات  يقوم  اأن  الطالب  على  فاإن  وباملقابل 

واكت�ساب املعلومة التي هو بحاجة اإليها. فهو امل�سئول اأول عن تنظيم جدوله الدرا�سي، واأن 

�سافة اإىل البحث عن م�سادر املعلومات عن احلياة  ينهي بنجاح متطلبات التخرج. هذا بالإ

كادميي باعتباره جزءاً ل يتجزاأ من العملية التعلمية التعليمية  �رشاف الأ املهنية. وتربز اأهمية الإ

املتمثلة يف التعاون ما بني الرتبية اخلا�سة والتعليم العام، حيث مراعاة الطالب الذين يعانون 

يفتقدون  الذين  للطالب  بالن�سبة  احلال  احتياجات خا�سة، كذلك هو  اإعاقات ولديهم  من 

املهارات الدرا�سية والذين هم بحاجة اإىل تعديل �سلوك، وبحاجة اإىل تعلم مهارات التفكري 

.(Reiff, 1997( املجرد

واأن  يل،  الآ احلا�سب  اأجهزة  ي�ستخدموا  اأن  الطالب  معظم  على  ال�سهل  من  اأ�سبح  ولقد 

�رشاف  والإ التوجيه  خدمات  على  احل�سول  بهدف  وذلك  احلا�سوب؛  مع  مبا�رشة  يتعاملوا 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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املهنية  امل�ساعدة  للح�سول على  ا�ستخدام احلا�سوب  واأمثلة ذلك توظيف مهارة  كادميي.  الأ

والختيار املهني؛ اأو للتدرب على املهارات الدرا�سية، كما ي�ستطيع الطالب اأن ي�ستفيدوا من 

 .(Sampson, 1982( اأجهزة احلا�سوب يف تلقي خدمات مبا�رشة واأخرى غري مبا�رشة

وقد �رشعت العديد من اجلامعات يف ا�ستخدام وتوظيف الكمبيوتر لرفع م�ستوى الر�سا 

كادميي يف خط ان�سيابي وي�ساعد  �رشاف الأ كادميي. بحيث ي�سري الإ �رشاف الأ عن خدمات الإ

هداف املرجوة )Wehrs, 1992). كما با�رشت العديد من اجلامعات  امل�رشفني على حتقيق الأ

كادميي لطلبتها،  �رشاف الأ ليقدم خدمة الإ با�ستحداث موقع على �سبكة النرتنت  العامل  يف 

ومن هذه اجلامعات جامعة ولية بن�سلفانيا، حيث يوفر هذا املوقع للطالب فر�سة ت�سجيل 

�سافة اإىل  �سافة وا�ستخراج ك�سف العالمات. هذا بالإ املواد الدرا�سية وخدمة ال�سحب والإ

كادميي  �رشاف الأ معرفة املتطلبات التي ما زال على الطالب اأن ي�سجلها وقد اأ�سبحت خدمة الإ

كادميي املعني للطالب من قبل اإدارة  ل حت�سل بالطريقة التقليدية )وجها لوجه( مع امل�رشف الأ

.(Pennsylraina State University, 1996( الكلية

“تطوير  كتابهما  )Winston & Miller, 1984) يف  وميلر  وين�ستون  من  وقد ذكر كل 

كادميي” مبادئ حمددة وخطوات مهمة للخروج بنموذج اإ�رشاف مثايل، حيث  �رشاف الأ الإ

املتطوعني  من  �سخا�س  بالأ كادميي  الأ �رشاف  الإ يناط  اأن  يجب  مفادها  تو�سية  اإىل  تو�سال 

تدريبية  �سخا�س مهارات  الأ لء  يتلقى هوؤ اأن  كادميي، كما يجب  الأ �رشاف  الإ لتقدمي خدمة 

تعزز  ثم  اأي�سا،  تدريجي  ب�سكل  فعاليتها  والوقوف على مدى  تقييمها  يتم  تدريجية بحيث 

كادميي باأنه دور م�سئول وحمدد  �رشاف الأ �سافة اإىل تعريف الإ مبهارات اأكرث كفاءة. هذا بالإ

املهام والواجبات.

كادميي العتماد  �رشاف الأ خرى يف رفع م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ �ساليب الأ ومن الأ

اجلدد.  الطالب  اإىل  امل�ساعدة  لتقدمي  كادميي  الأ �رشاف  الإ يف  القدامى  الطالب  خربة  على 

�رشاف اأو الن�سح يف مواقف غري ر�سمية، وذلك اأثناء اجللو�س بالكافترييا،  بحيث تتم عملية الإ

�رشاف  لء الطالب على الإ خرى. اإن تدريب مثل هوؤ ماكن الأ اأو عرب الربيد اللكرتوين، اأو الأ

كادميية، فهم  اإتقان بع�س املهارات الجتماعية، واأن يكونوا ملمني جيدا باخلطة الأ يتطلب 

م�رشفون واأ�سدقاء يف الوقت نف�سه.   

كادميي املفتاح واملدخل الرئي�س لنجاح الطالب يف  �رشاف الأ ويعد الر�سا عن خدمات الإ

والطمئنان  بالراحة  وي�سعره  اجلامعة  داخل  الطالب  توافق  بدوره يف  ثر  املوؤ اجلامعية  احلياة 

كادميي �سوف يعزز من م�ستوى  النف�سي. عالوة على ذلك فاإن تفاعل الطالب مع امل�رشف الأ

نظمة التي تتبناها الكلية، ومن  ر�سا الطالب عن عمادة الكلية التي ينتمي اإليها والتعليمات والأ

كادميي الفعال �سوف ي�ساهم يف حتقيق ر�سا داخلي لدى الطالب  �رشاف الأ جهة اأخرى فاإن الإ

 .(Astin, 1993( ن كادميي والتخ�س�س العلمي الذي يدر�سه الآ عن خياره املهني والأ
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كادميي 20 �رشاف الأ واأ�سارت درا�سات كثرية اإىل اأن هناك م�سكالت كثرية تعرت�س عملية الإ

يف اجلامعات، كما اأظهرت نتائج درا�سات اأخرى باأن م�ستوى الر�سا عال جدا خا�سة اإذا 

فقد  الوظيفي.  التوجيه  مبركز  مرتبطة  كادميي  الأ �رشاف  لالإ م�ستقلة  وحدة  ا�ستحداث  مت  ما 

وجد كراوفورد )Crawford, 1991)، اأن 73% من الطالب الذين �سملهم البحث ي�سعرون 

كادميي.  بالر�سا عن عالقاتهم بامل�رشف الأ

حت�سيل  م�ستوى  لتح�سني  كادميي  الأ �رشاف  الإ اأهمية  اإىل  الباحثني  من  العديد  اأ�سار  كما 

كادميي واملهني:  �رشاف الأ )Wilder, 1992) درا�سة بعنوان الأ الطالب، فقد اأجرى وايلدر 

كادميي  �رشاف الأ برنامج وتو�سيات عملية. فقد ذكر اأربع ع�رشة خطوة لتح�سني برنامج الإ

كادميي بهدف حت�سني م�ستوى التوافق اجلامعي  �رشاف الأ يف اجلامعة كان من �سمنها اأهمية الإ

والر�سا الوظيفي. 

)Dunker & Belcastro, 1994) عدم  نتائج درا�سة دنكر وبيل كا�سرتو  اأظهرت  وقد 

وجود فروق جوهرية بني الطالب املتفرغني للدرا�سة والطالب غري املتفرغني للدرا�سة على 

كادميي. ويف كلتا احلالتني فاإن الطالب الذي يجتمع  �رشاف الأ م�ستوى الر�سا من خدمة الإ

كادميي بدرجة اأعلى من الطالب  كادميي يظهر ر�سا عن امل�رشف الأ ملرات اأكرث مع امل�رشف الأ

الذي يجتمع لعدد مرات اأقل. 

كادميي وم�ستوى الدعم على اإدراك الر�سا عن  ويف درا�سة بعنوان اأثر عرق للم�رشف الأ

 (Hilton, Russel & Salmi, 1995( واآخرون  هيلتون  قام  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات 

اأمريكي  �رشف   X متدن  دعم  مقابل  عال  )دعم   (2X2( العاملي  التحليل  طريقة  بدرا�سة 

ودرجة  القلق  درجة  على  التابعة  املتغريات  ا�ستملت  وقد  اأفريقي(  اأمريكي  مقابل  قوقازي 

كادميي. اأ�سارت النتائج اإىل وجود اأثر ذي دللة مل�ستوى  الر�سا واإدراك العالقة بامل�رشف الأ

كادميي، وخف�س م�ستوى القلق،  �رشاف الأ كادميي على الر�سا من خدمات الإ دعم امل�رشف الأ

كادميي.  ومل يظهر هناك اأثر ذو دللة لعرق امل�رشف الأ

كادميي  �رشاف الأ )Belcheir, 1998) بدرا�سة عنوانها ر�سا الطالب والإ بليكر  كما قام 

 (Boise( طالبا من طالب جامعة ولية بوي�س بالوليات املتحدة )على عينة مكونة من )890

حيث اأظهرت النتائج اأن حوايل 30% من عينة الدرا�سة اأ�ساروا اإىل عدم وجود م�رشف اأكادميي 

�رشاف يف تلبية حاجاتهم واأن واحدا من كل  لهم، واأن اثنني من كل ثالثة يعتقدون باأهمية الإ

ثالثة ل يعتقد بذلك. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 60% من الطالب التقوا بامل�رشف ملدة )15( 

�رشاف  الأ اإ�رشافا من مركز  تلقوا  الذين  الطالب  لهم. وكان  الوقت كان كافيا  دقيقة، وهذا 

كادميي اأكرث ر�سا من الذين تلقوا اإ�رشافا من املدر�سني املعينني لهم يف الكلية.  الأ

ولية  جامعة  طالب  على  اأجريت  التي   .(Gross, 1998( جرو�س  درا�سة  اأ�سارت  كما 

غرب تن�سي )Tennessee) وذلك على عينة مكونة من )463( طالبا من طالب ال�سنة الثانية 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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كادميي.  �رشاف الأ اإىل عدم ر�سا الطالب عن خدمات الإ

كادميي،  �رشاف الأ )Belcheir, 1999) درا�سة عنوانها ر�سا الطالب والإ واأجرى بليكر 

يف  ثر  توؤ اأن  �ساأنها  من  كادميي  الأ �رشاف  الإ من  متنوعة  جمالت  مع  الطالب  ر�سا  قارنت 

كادميي من قبل  �رشاف الأ م�ستوى ر�سا الطالب، وتبني اأن الطالب الذين تلقوا خدمات الإ

كادميي من  �رشاف الأ �رشاف اأظهروا ر�سا اأعلى من الطالب الذين تلقوا خدمات الإ مركز الإ

نه م�ستعد ومتح�رش  �رشاف لأ كادمييني يف الكلية، كما يف�سل الطالب مركز الإ قبل امل�رشفني الأ

دائما لتقدمي اخلدمة، وب�سبب العالقة غري الر�سمية التي جتمع الطالب بامل�رشف ويقيم الطالب 

اأثناء  لهم  امل�رشف  يقدمه  الذي  الت�سجيع   -1 هي:  رئي�سة  اأبعاد  خم�سة  على  بناء  م�رشفيهم 

الجتماع 2- التهيوؤ وال�ستعداد لتقدمي اخلدمة 3- احرتام راأي الطالب 4- التقيد بالوقت 

5- احرتام اهتمامات الطالب وقدراته وم�ستواه املعريف.

كما اأظهرت نتائج درا�سة مور�س ومك نيلز )Morris & McNeilis, 2000) اأنه كلما زاد 

�رشافية للطالب زاد م�ستوى الر�سا عن اخلدمات ال�رشافيه. وقد جاءت هذه  عدد اجلل�سات الإ

النتيجة متنا�سقة اأي�سا مع ما كتب يف هذا املجال عندما اأ�سدر جوردن وهابلي اأول كتاب 

كادميي والتخطيط ملهنة احلياة )Gordon & Habley, 2000) وقد  �رشاف الأ لهما بعنوان الإ

اأ�سارا اإىل �سح املعلومات التي تبحث يف هذا املجال، وقد ركزا على اأهمية التكامل ما بني 

من  يتناول جزءا  كادميي  الأ �رشاف  الإ اأن  باعتبار  احلياة  ملهنة  والتخطيط  كادميي  الأ �رشاف  الإ

خطة الطالب ملهنة امل�ستقبل.

)200( طالب  )Lowe & Toney, 2001) على  لو وتوين  اأجراها   التي  الدرا�سة  ويف 

العالقة  ذات  والهتمامات  املتغريات  م�سح  بهدف  كلية   )11( يف  كادمييني  الأ وامل�رشفني 

كادميي بني  �رشاف الأ تباينا  كبريا يف م�ستوى خدمة الإ اأن هناك  كادميي. تبني  �رشاف الأ بالإ

كادمييني،  الأ امل�رشفني  بتدريب  الدرا�سة  اأو�ست  حيث  اأنف�سهم،  الطالب  وبني  الكليات 

وو�سع  كادميي،  الأ �رشاف  الإ مادة  واإثراء  كادميي  الأ �رشاف  الإ وليات  م�سوؤ وحتديد  وتعريف 

معايري حما�سبية وتقييمية. 

�رشاف  واأجرى دامينجر )Damminger, 2001) درا�سة بعنوان ر�سا الطالب ونوعية الإ

كادميي، وقد  �رشاف الأ كادميي حيث هدفت اإىل قيا�س م�ستوى ر�سا الطالب عن نوعية الإ الأ

املقابلة  بطريقة  البيانات  جمعت  والنوعية  الو�سفية  الدرا�سات  نوع  من  الدرا�سة  �سممت 

لفني كتبوا يف هذا املجال. كما مت ا�ستخدام مقيا�س  النوعية من قبل اأربعة طالب واأربعة موؤ

كادميي. اأظهرت النتائج اأن 63% من الطالب الذين �سملهم  �رشاف الأ الر�سا عن خدمة الإ

مقيا�س الر�سا را�سون بدرجة عالية جدا عن اخلدمة، واأن 29% را�سون بدرجة عالية واأن 

)8%( را�سون. 

العملية للم�رشف  )Epps, 2002) كان عنوانها احلياة  اب�س  ويف درا�سة نوعية قامت بها 
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ال�سوتي، 22 وبالت�سجيل  الثنوقرافية  املقابلة  بطريقة  البيانات  جمعت  حيث  املهني  كادميي  الأ

وقد اأو�ست الدرا�سة اإىل اإجراء املزيد من الدرا�سات التي ت�سعى اإىل ا�ستك�ساف ومعرفة دور 

التي تربط  ولياته، والبحث ب�سكل مو�سع عن العالقات  كادميي واجتاهاته وم�سوؤ امل�رشف الأ

اأنف�سهم، واإتاحة الفر�سة  كادميي، وذلك من وجهة نظر الطالب  بني الطالب وامل�رشف الأ

كادميي باأن يدافع عن نف�سه كم�رشف اأكادميي متمكن. للم�رشف الأ

عن  الطالب  ر�سا  درجة  ا�ستك�ساف  اإىل  درا�سته  يف   (Elrod, 2002( اإلرود  وهدف 

اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعة، ا�ستخدام فيها مقيا�س الر�سا جلمع املعلومات، واأظهرت 

�رشاف  الإ خدمة  فيها  مبا  اجلامعية  اخلدمة  جمالت  خمتلف  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  النتائج 

�سافة، ومل تظهر النتائج  ر�ساد النف�سي، وخدمة ت�سجيل املواد والن�سحاب والإ كادميي والإ الأ

اأثراً لكل من اجلن�س والكلية وامل�ستوى الدرا�سي على م�ستوى الر�سا من اخلدمات املقدمة.

ويف درا�سة بعنوان وجهات نظر الطالب ب�ساأن م�ستوى الر�سا عن عالقاتهم مع امل�رشف 

كادميي قام بها �سكلو�رش واآخرون )Schlosser, et al, 2003) على عينة مكونة من )16(  الأ

اأن  الر�سا عن عالقتهم مع امل�رشف، تبني  طالب دكتوراه حيث مت مقابلتهم ملعرفة م�ستوى 

)10( منهم ي�سعرون بالر�سا واأن )6( ي�سعرون بعدم الر�سا عن عالقاتهم مع امل�رشف. وقد 

اختلف الطالب الذين ي�سعرون بالر�سا والذين ل ي�سعرون بالر�سا من خالل عدة اأبعاد هي: 

)1( قدرة ومهارة الطالب يف اختيار امل�رشف )2( عدد مرات الجتماع واللتقاء بامل�رشف 

)3( الفوائد والعوائد التي يح�سل عليها جراء مقابلة امل�رشف )4( مدى التفاق والتعامل مع 

بالر�سا عن خدمات  ي�سعرون  الذين  الطالب  امل�رشف. وي�سري  تواجهه مع  التي  امل�سكالت 

امل�رشف باأنهم ي�سبحون اأكرث ر�سا يوما بعد يوم فيما ي�سعر الطالب الذين هم غري را�سني عن 

خدمات امل�رشف بعك�س ذلك. 

كادميي يف تنمية  �رشاف الأ وقام كل من ال�سامن و�سليمان )2004( بدرا�سة عن دور الإ

الطلبة، حيث ركزت الورقة البحثية على اأهمية تقدمي امل�ساعدة للطالب من الزاوية النمائية 

العمرية، واأو�ست  املرحلة  النمو يف هذه  اإىل نظريات  الورقة  التي ميرون بها، كما تطرقت 

و  الطالبي،  النمو  بعملية  وعيهم  وزيادة  كادمييني  الأ امل�رشفني  تدريب  ب�رشورة  الدرا�سة 

كادميي. �رشاف الأ خرى كفتح مركز لالإ �رشاف الأ ال�ستفادة من مناذج الإ

كادميي  الأ �رشاف  الإ م�سكالت  بعنوان  درا�سة   )2004( والغنبو�سي  كاظم  واأجرى 

من  مكونة  عينة  على  وذلك  والطالب،  �ساتذة  الأ نظر  من وجهة  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة 

�رشاف  �ساتذة من م�سكالت الإ )105( اأ�ستاذا و)300( طالب. اأظهرت النتائج اأن معاناة الأ

كادميي بن�سبة 86% اأما معاناة الطالب فهي بن�سبة %100. الأ

كادميي يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف  �رشاف الأ وقام الغزايل )2004( بدرا�سة بعنوان الإ

التطوير،  اإىل  اجلامعة  �رشاف يف  الإ اإىل حاجة عملية  تو�سلت  املعتمدة،  ال�ساعات  نظام  ظل 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

23

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

امل�رشفني  مبكاتب  ثم  ومن  الطالب،  ون  �سوؤ مبكاتب  العمادة  يف  الت�سجيل  اأجهزة  كربط 

كادميي باجلامعة. �رشاف الأ كادمييني. واإن�ساء مركز لالإ الأ

�رشاف  )Avants, 2004) عن ر�سا الطالب عن خدمات الإ اأفانت�س  ويف درا�سة قام بها 

كادميي وذلك على عينة مكونة من )1200( طالب، حيث مت م�سح البيانات عن طريق  الأ

الدرا�سي،  وامل�ستوى  والتخ�س�س  اجلن�س  متغريات  اأخذ  الع�سوائي، ومت  الهاتف وبالختيار 

�رشاف  الإ خدمات  عن  بالر�سا  ي�سعرون  الطالب  من   %80 من  اأكرث  اأن  النتائج  اأظهرت 

�رشاف املحو�سب ر�سا اأعلى  كادميي من خالل برنامج الإ �رشاف الأ كادميي، وقد اأظهر الإ الأ

من �سواه يف الطرق التقليدية. 

امل�ساعد:  الزميل  برنامج  بعنوان  درا�سة   )2004( والظاهري  الظاهري  اأجرت  واأخريا 

الطالب  الربنامج  هذا  ميكن  املتحدة، حيث  العربية  مارات  الإ لطلبة جامعة  التقوية  برنامج 

اأع�ساء هيئة  املتعرثين من موا�سلة الدرا�سة واجتياز امل�ساقات بنجاح، وقد اأو�ست الدرا�سة 

التدري�س بحث الطالب الذين يواجهون م�سكالت يف بع�س امل�ساقات على مراجعة مركز 

ر�ساد اجلامعي لال�ستفادة من الربنامج.   الإ

م�شكلة الدرا�شة

كادميي لطالبها منها خدمة  تقدم جامعة ال�سلطان قابو�س خدمات م�ساندة لتهيئة النجاح الأ

اأ�سا�سيا يف  كادميي جزءاً  الأ �رشاف  الإ ويعد  الطالبي،  النف�سي  ر�ساد  والإ كادميي  الأ �رشاف  الإ

نظام ال�ساعات املعتمدة وهو مهمة ي�سطلع بها ع�سو هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س. 

ولقد اأ�سارت الدرا�سة ال�ستطالعية للباحثة على م�ساعدي عمداء الكليات للدرا�سة اجلامعية 

كادميي تختلف من كلية اإىل كلية يف جامعة ال�سلطان قابو�س  �رشاف الأ اإىل اأن نوعية خدمات الإ

كادميي عدة �سعوبات تختلف درجتها من  �رشاف الأ ولكن، ب�سكل عام تواجه خدمات الإ

كلية اإىل اأخرى ح�سب ظروف الكليات منها: ت�سجيل املواد الدرا�سية عرب �سبكة النرتنت مما 

كادميي، وعدم التزام الطالب بت�سجيل املواد وفق اخلطة الدرا�سية  قلل من اأهمية امل�رشف الأ

التوجيهية  اأو عدم قراءتهم للكتيبات  كادميي  ا�ستعانتهم مب�رشفهم الأ �سباب عدة منها عدم  لأ

كدليل الطالب، وان�سغال اأع�ساء هيئة التدري�س باأعمال خارج املكتب يف الوقت الذي قد 

يحتاج فيه الطالب اإليهم، و�رشعة تغيري ع�سو هيئة التدري�س يف الكلية، وكلما تعدد م�رشف 

ثر على الطالب وي�سعب على اإدارة الكلية املتابعة،افتقاد بع�س  الطالب الواحد فاإن ذلك يوؤ

الدرا�سية  واخلطط  بامل�ساقات  املتعلقة  كادميية  الأ الق�سايا  معرفة  اإىل  كادمييني  الأ امل�رشفني 

مور املهمة للطالب.  والت�سجيل وغريها من الأ

اإن جامعة ال�سلطان قابو�س -�ساأنها �ساأن اأي جامعة اأخرى-  ت�سعى دائما اإىل تفعيل دور 

كادميي، ملا لهذه اخلدمة من اأهمية بالغة على حت�سيل الطالب وتوافقه و�سعوره  �رشاف الأ الإ
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كادميي ال�سعيف اأو اخلاطئ �سيعزز من احتمالية 24 �رشاف الأ جناز، وباملقابل فاإن الإ بالر�سا والإ

كادميية، وعدم الرغبة يف املتابعة، اأو ال�ستفادة من اخلدمات  الف�سل والوقوع يف املالحظة الأ

اأحيان  كليلتهم ويف  اأو  تخ�س�ساتهم  الطالب  فيغري  لطالبها،  اجلامعة  توفرها  التي  امل�ساندة 

اأخرى ين�سحبون من اجلامعة طوعا اأو اإجبارا مما ي�سبب يف هدر القوى الب�رشية واملادية.

الطالب  خطة  و�سري  التح�سيلي  كادميي  الأ بالو�سع  الفّعال،  كادميي  الأ �رشاف  الإ ويهتم 

يف  وي�سهم  للطالب،  والجتماعي  والنف�سي  ال�سخ�سي  بالو�سع  ويهتم  واملهنية،  التعليمية 

لهم يف حني  املنا�سبة  امل�ساندة  اخلدمات  تقدمي  العالقة يف  ذات  اجلهات  اإىل  الطالب  حتويل 

الطالب وغري  الطالب، وعيادة  ون  �سوؤ الطالبي، وعمادة  ر�ساد  الإ مركز  مثل  اإليها  احلاجة 

�رشا مهما على نوعية وفعالية خدمات  كادميي موؤ �رشاف الأ ذلك. ويعد الر�سا عن خدمات الإ

كادميي، وهذا ما �ستحاول الدرا�سة التو�سل اإليه. �رشاف الأ الإ

اأهداف الدرا�شة

لدى  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  تهدف 

طالب جامعة ال�سلطان قابو�س، طلبة وطالبات من كليات اجلامعة ال�سبع املقيدين يف ال�سنوات 

الدرا�سية املختلفة وذوى م�ستوى حت�سيلي متنوع. 

فرو�س الدرا�شة

ول: هناك ر�سا لدى طالب جامعة ال�سلطان قابو�س طلبة وطالبات على مقيا�س  الفر�س الأ

كادميي. �رشاف الأ الر�سا عن خدمات الإ

الفر�س الثاين: هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة والطالبات على مقيا�س الر�سا 

كادميي. �رشاف الأ عن خدمات الإ

�رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا  يف  اإح�سائية   دللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الفر�س 

كادميي بني الطالب يف كلية الطب، وكلية الهند�سة، وكلية الزراعة والعلوم البحرية، وكلية  الأ

داب والعلوم الجتماعية. العلوم، وكلية التجارة والقت�ساد، وكلية الرتبية، وكلية الآ

كادميي  �رشاف الأ الفر�س الرابع: هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف الر�سا عن خدمات الإ

الثالثة،  الدرا�سية  وال�سنة  الثانية،  الدرا�سية  وال�سنة  ويل،  الأ الدرا�سية  ال�سنة  يف  الطالب  بني 

وال�سنة الدرا�سية الرابعة فما فوق.

�رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اخلام�س:  الفر�س 

كادميي بني الطالب ذوى التح�سيل اجليد جدا، والطالب ذوى التح�سيل اجليد، والطالب  الأ

ذوى التح�سيل املقبول فما دون. 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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اأهمية الدرا�شة

بناء  اإىل حتقيقه وهو  اأهمية الهدف الذي ت�سعى اجلامعات  الدرا�سة من  اأهمية هذه  تاأتي   

والثقافية  والجتماعية  خالقية  والأ والنف�سية  املعرفية  جوانبها  جميع  من  الطالب  �سخ�سية 

الب�رشية خلدمة نف�سها ووطنها. لذا  القوى  اإعداد  اإعداده مل�ساره املهني �سعيا منها يف  �سمن 

كادميي واملهني اأمرا مهما جدا، ول بد اأن ت�سع جميع اجلامعات  اأ�سحى م�ستقبل الطالب الأ

للوقوف على �سحة  التدري�سية، وذلك  الهيئة  مهام  اأولوية  على  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمة 

اإىل  وطاقاته  واإمكاناته  قدراته  وا�ستثمار  عليه  �رشاف  والإ كادميية،  الأ الطالب  خطة  و�سالمة 

اأق�سى مداها وم�ساعدته للتوافق مع احلياة اجلامعية وال�ستفادة من كل ما تزخر به كالن�ساطات 

هداف املن�سودة التي و�سعتها اجلامعة يف  واملهام واخلربات املتنوعة والرثية، وذلك لتحقيق الأ

�رشاف  �سيا�ساتها التعليمية. ونظرا لقلة الدرا�سات التي تناولت م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

والكلية  كاجلن�س  املتغريات  على  ال�سوء  لت�سليط  الدرا�سة  هذه  اأهمية  جاءت  فقد  كادميي  الأ

كادميي. ومن ناحية  �رشاف الأ وال�سنة الدرا�سية واملعدل التح�سيلي على الر�سا من خدمات الإ

اأخرى فان ا�ستك�ساف ما �سبق �سوف يزود املعنيني ومتخذي القرار يف جامعة ال�سلطان قابو�س 

و�سع  يف  ي�ساهم  مما  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات  من  الطالب  ر�سا  درجة  عن  مبعلومات 

كادميي. �رشاف الأ احللول والتو�سيات املنا�سبة لتفعيل خدمة الإ

م�شطلحات الدرا�شة

غرا�س هذه الدرا�سة:  عرفت امل�سطلحات التالية لأ

�رشاف  الإ لعمليات  مناذج  �سبع  هناك   :Academic Advising كادميي  الأ �شراف  الإ

�رشاف  لالإ والتقليدي  ال�سائع  النموذج   (Tuttle, 2000; Kuthmann, 2004(.كادميي الأ

يّعرف  وبهذا   ،(Tuttle, 2000( التدري�س  هيئة  ع�سو  منوذج  هو  اجلامعات  يف  كادميي  الأ

كادميي بالعملية التعاونية املهنية لبناء عالقة قوية بني الطالب اجلامعي وع�سو هيئة  �رشاف الأ الإ

الطالب  يتم من خاللها تعريف  ليقوم مبهام   الكلية  التدري�س املعني للطالب من قبل عمادة 

باخلطة الدرا�سية ومتطلباتها، ووذلك ي�ساعده على اتخاذ القرارات املهنية املنا�سبة، وا�ستثمار 

ق�سى مداها، و ي�ساعده  يف التغلب على معوقات الدرا�سة والتوافق مع  اإمكانياته وقدراته لأ

�رشاف  احلياة اجلامعية وال�ستفادة من خرباتها املتنوعة لتحقيق النمو والنجاح. و يختلف الإ

ر�ساد النف�سي الفردي واجلمعي )Counseling) �سواء كان اإر�سادا اأكادمييا  كادميي عن الإ الأ

 Counselors النف�سيني  املر�سدين  قبل  من  يقدم  والذي  اأ�رشيا  اأو  اجتماعيا  اأو  �سخ�سيا  اأو 

ر�ساد النف�سي. املتخ�س�سني يف جمال الإ

كادميي Academic Advisor: ع�سو هيئة التدري�س املعني للطالب والذي يقدم  امل�شرف الأ

كادميي يف الكلية املقيد بها الطالب. �رشاف الأ خدمات الإ
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كادميي كاإعداد اخلطة الدرا�سية 26 كادميي: املهام التي يقوم بها امل�رشف الأ �شراف الأ خدمات الإ

ا�ستكمال  و�سبل  املواد،  لت�سجيل  والتخطيط  ال�سخ�سية،  احتياجاته  وفق  وتعديلها  للطالب 

والهتمام  املختلفة،  اخلدمات  م�سادر  من  لال�ستفادة  والتوجيه  النجاح،  متطلبات  واإبقاء 

كادميية، وم�ساعدة الطالب للتوافق مع احلياة.  بامل�سكالت الأ

ومن  كادميي  الأ امل�رشف  مع  العالقة  عن  الر�سا  كادميي:  الأ �شراف  الإ خدمات  عن  الر�شا 

كادميي، وعّرفت اإجرائيا  �رشاف الأ كادميي، وال�ستفادة من خدمات الإ مهارات امل�رشف الأ

عن  الر�سا  مقيا�س  على  الطالبة  الطالب/  عليها  يح�سل  التي  الدرجات  جمموع  خالل  من 

كادميي. �رشاف الأ الإ

وىل، و الثانية، و ال�سنة  ربعة هي: ال�سنة الدرا�سية الأ ال�شنة الدرا�شية:عرفت بامل�ستويات الأ

الدرا�سية الثالثة، وال�سنة الدرا�سية الرابعة. 

املعدل التح�شيلي: عرف بثالث م�ستويات هي جيد جدا فما فوق، جيد، مقبول فما دون.

حمددات الدرا�شة 

اأجرى البحث يف اإطار املحددات التالية: 

عن  الر�سا  مقيا�س  هي  البيانات  جلمع  واحدة  اأداة  تطبيق  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت   -1

كادميي والذي طور من قبل الباحثة اعتمادا على عينة من طلبة جامعة  �رشاف الأ خدمات الإ

ال�سلطان قابو�س. وبناء على ذلك فاإن نتائج هذه الدرا�سة تتحدد بخ�سائ�س املقيا�س وقدرته 

على قيا�س ما �سمم لقيا�سه. 

�سل،  تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بطريقة اختيار العينة ومدى متثيلها ملجتمع الدرا�سة الأ  -2

وكذلك مبدى �سدق تقييمات اأفراد العينة، كما يعربون عن ذلك لفظيا على مقيا�س الر�سا 

كادميي. �رشاف الأ عن خدمات الإ

حتدد نتائج هذه الدرا�سة ب�سدق املعدل التح�سيلي الذي ا�ستخدم بو�سفه متغريا يف هذه   -3

الدرا�سة، والذي اعتمد على اختبارات �سممت من قبل ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعة ولي�س 

على اختبارات مقننة. 

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

 جمتمع الدرا�شة وعينتها

تاألف جمتمع الدرا�سة من جميع الطالب والطالبات �سمن م�ستوى البكالوريو�س امل�سجلني 

يف جامعة ال�سلطان قابو�س للعام اجلامعي 2006/2005. وقد بلغ عدد اأفراد جمتمع الدرا�سة 

)11869( طالبا وطالبة منهم )5933( طالبا و )5936( طالبة، ح�سب اإح�سائية عمادة 

متغريات  ح�سب  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  توزيع   )1( رقم  اجلدول  ويبني  والت�سجيل.  القبول 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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الكلية واجلن�س وال�سنة الدرا�سية.

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�شة ح�شب متغريات الكلية واجلن�س وال�شنة الدرا�شية

املجموعال�سنة الدرا�سيةاجلن�سالكلية

1234

داب والعلوم االجتماعية             االآ

122145147348762ذكور

2422953905251452اإناث

العلوم

132163135286716ذكور                    

185180146339850اإناث

الرتبية

3053142332391091ذكور

4074743874281696اإناث

الزراعة والعلوم البحرية

17512575177552ذكور                    

14911149114423اإناث

الهند�سة

3112932864911381ذكور                    

81818289333اإناث

التجارة 

واالقت�ساد

163162181471977ذكور     

17115389313726اإناث

الطب

919271200454ذكور      

868798185456اإناث

272026752369420511869املجموع

اأما بالن�سبة لعينة الدرا�سة فقد تاألفت من )767( طالبا وطالبة )359 طالبا و 408 طالبة(، 

وىل  وقد مت اختيار هذه العينة ب�سكل ع�سوائي من جميع كليات اجلامعة،حيث عدت ال�سنة الأ

هي ال�سنة الفعلية التي يختار فيها الطالب املواد من الكلية والتخ�س�س ولي�ست ال�سنة التاأ�سي�سية 

عداد  يف اللغة )وذلك بهدف معرفة م�ستواه التح�سيلي اأو معدله الرتاكمي(. وقد اختريت الأ

من كل كلية يف العينة الع�سوائية مبا يتنا�سب والعدد الكلي للطالب والطالبات يف تلك الكلية. 

الكلية واجلن�س وال�سنة  الدرا�سة ح�سب متغريات  اأفراد عينة  ويبني اجلدول رقم )2( توزيع 

الدرا�سية والتح�سيل وذلك للعام الدرا�سي 2005/2004. 

اأداة الدرا�شة

كادميي والذي طورته  �رشاف الأ ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س الر�سا عن خدمات الإ

كادميي املتوافرة ومنها  �رشاف الأ الباحثة، وذلك بالطالع على مقايي�س الر�سا عن خدمات الإ

وقامت  املقيا�س    جمالت  الباحثة  حددت  ثم   .(Damminger, 2001( دامينجر  مقيا�سى 

ب�سياغة الفقرات املنا�سبة لكل جمال، وقد مت بناء ا�ستبانة تتكون من جزئيني: 
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ول : يت�سمن معلومات دميوغرافية طلب فيها من امل�ستجيب حتديد اجلن�س والكلية، 28 اجلزء الأ

وامل�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي. 

كادميي. حيث  �رشاف الأ اجلزء الثاين: ت�سمن فقرات وجمالت مقيا�س الر�سا عن خدمات الإ

ا�ستمل على )29( فقرة كانت موزعة على املجالت الثالثة التالية: 

التحدث  ا�ستمل على فقرات تبحث يف �سهولة  العالقة بني امل�رشف والطالب وقد  جمال 

مع امل�رشف وا�ستخدام اأ�ساليب الت�سجيع واملعاملة الطيبة املبنية على الحرتام والثقة. وي�سمل 

الفقرات رقم )15، 22،  27،  19، 28،  25، 13، 21، 8، 5،(.

امل�رشف  قدرة  يف  تبحث  فقرات  على  ا�ستمل  وقد  كادميي  الأ امل�رشف  مهارات  جمال   -

والتقبل  والتوا�سل  الت�سال  اإىل توظيف مهارات  �سافة  بالإ الطالب  ا�ستك�ساف ميول  على 

واملحافظة على املواعيد وي�سمل الفقرات رقم ) 17، 9، 23، 29، 11، 1، 16، 6، 2(. 

مثل  جوانب  على  املجال  هذا  ويركز  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات  من  ال�ستفادة  جمال   -

متطلبات  واإبقاء  ا�ستكمال  �سبل  وكذلك  الدرا�سية  اخلطة  واإعداد  املواد  لت�سجيل  التخطيط 

اإىل  اإ�سافة  كادميية  الأ بامل�سكالت  والهتمام  املختلفة  اخلدمات  م�سادر  وكذلك  النجاح، 

م�ساعدة الطالب على التوافق مع احلياة اجلامعية. وي�سمل الفقرات رقم ) 12، 10، 24، 

.)20 ،14 ،4 ،18 ،3 ،7 ،26

طريقة الت�شحيح 

 .(Likert( جابة على فقرات املقيا�س وفق تدرج خما�سي ح�سب مقيا�س ليكرت كانت الإ

) اأبدا= 1، نادرا = 2، اأحيانا = 3 ، غالبا=4، دائما=5( علما باأن جميع فقرات املقيا�س 

على ملجموع  نها تقي�س درجة وم�ستوى الر�سا )بعد اإيجابي(. وبهذا يكون احلد الأ اإيجابية لأ

دنى 29 درجة.  داة الكلية هو     145 درجة، واحلد الأ درجات الفرد على الأ

�سارة اإىل اأن جمموع الدرجات على املقيا�س الكلي مت تق�سيمها على عدد      ول بد من الإ

اإىل م�ستوى ر�سا متدن جدا  53٫07 فما دون ت�سري  الفقرات حيث عدت الدرجات بني 

والدرجة بني 53٫08 - 77٫14 ت�سري اإىل م�ستوى ر�سا متدن، كما اأن الدرجة بني 77٫15 

- 101٫21 ت�سري اإىل م�ستوى ر�سا متو�سط، اأما الدرجة بني 101٫22 - 126٫15 فت�سري 

اإىل م�ستوى ر�سا مرتفع/ عال، واأخريا ت�سري الدرجة من 16،126 فما فوق اإىل درجة ر�سا 

عالية جدا.

داة  �شدق الأ

مت التو�سل اإىل �سدق املحتوى لهذا املقيا�س. وذلك بعر�سه على ع�رشة حمكمني من حملة 

العلوم  وكلية  الطالبي  ر�ساد  الإ ومركز  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  الدكتوراه 

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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الفقرات من حيث  اإبداء راأيهم يف مدى مالئمة  الرتبوية يف جامعة الريموك. وطلب منهم 

انتمائها لكل جمال ومالئمة املجال للمقيا�س الكلي، حيث طلب منهم تقييم كل فقرة على 

مقيا�س Likert الرباعي )مهم جدا، مهم، مهم قليال، وغري مهم(. وطلب منهم اإبداء راأيهم 

يف مدى مالءمة الفقرات، من حيث انتمائها للمقيا�س، ولكل جمال، وو�سوح الفقرة، حيث 

فقرات  على  النهائي  املقيا�س  وت�سمن  فقرات.   )7( فقرة جديدة وحذف   )12( اإ�سافة  مت 

الفقرات على  اأ�سبح عدد  اإذ  قبل املحكمني،  89٫5 % من  ن�سبة  قل على  الأ ح�سلت على 

املقيا�س الكلي )29( فقرة موزعة على ثالثة جمالت. كما مت التحقق من اإنتماء الفقرات اإىل 

الداخلي ومعامالت ارتباط كل فقرة مبجموع  جمالتها عن طريق ح�ساب معامل الت�ساق 

الفقرات  بقية  مع  ارتباطها  معامالت  كانت  التي  الفقرات  حلذف  جمالها  يف  الفقرات  بقية 

�سالبة اأو �سعيفة.

الداخلي  التجان�س  ا�ستخراج دللة  للمقيا�س ككل مت  الداخلي  ولتحديد درجة الت�ساق 

 Item-( الكلي  املقيا�س  بفقرات  فقرة  كل  ارتباط  قيا�س  با�ستخدام  البناء(  )�سدق  للمقيا�س 

total Correlation) اإذ بلغ معامل الت�ساق الداخلي للدرجة الكلية )0٫88(. ويدل على 
غرا�س هذه الدرا�سة، ويو�سح اأن املقيا�س يقي�س بعدا عاما واحدا  ات�ساق داخلي عال يكفي لأ

كادميي.  �رشاف الأ وهو درجة الر�سا عن خدمات الإ

داة  ثبات الأ

طالبا   )25( من  تكونت  عينة  على  داة  الأ تطبيق  مت  للمقيا�س  الثبات  دللة  ل�ستخراج 

و)22( طالبة من جمتمع الدرا�سة، وذلك بطريقة اإعادة الختبار )Test- Retest) يف فرتتني 

داة الكلية ت�ساوي  زمنيتني يف�سلهما اأ�سبوعان، وكانت معامالت الثبات وال�ستقرار على الأ

 Cronbach( الفا  با�ستخدام معادلة كرونباخ  للمقيا�س  الثبات  اإيجاد معامل  )0٫86(. ومت 

Alpha) اإذ بلغ معامل الت�ساق الداخلي للدرجة الكلية )0٫88( وهذا ي�سري اإىل ثبات يكفي 
غرا�س هذه الدرا�سة.  لأ

اإجراءات التطبيق 

الر�سا  مقيا�س  تطبيق  مت  الع�سوائي  العيني  الختيار  وطريقة  الدرا�سة  جمتمع  حتديد  بعد 

املهارات  ملادة  الدرا�سية  الف�سول  داخل  جمعي  ب�سكل  كادميي  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن 

من  طالبا  وحتوى  الختيارية  اجلامعة  متطلبات  �سمن  من  املادة  هذه  تعد  حيث  الدرا�سية، 

�سبوعية  خمتلف الكليات، كما مت تطبيق املقيا�س على الطالب الذين يح�رشون املحا�رشات الأ

كذلك  وهي  النمائي،  التوجيه  عنوان حما�رشات  الطالبي حتت  ر�ساد  الإ مركز  ينظمها  التي 

تعقد  واإناثا، حيث  امل�ستويات ذكورا  اجلامعة ومن خمتلف  كليات  ت�سمل طالبا من خمتلف 
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ول للعام الدرا�سي 30 هذه املحا�رشات يف مدرجات اجلامعة. وذلك خالل الف�سل الدرا�سي الأ

 .2006 /2005

تعليمات  املقيا�س  ت�سمن  وقد  هذا  دقيقة،   20-15 من  التطبيق  عملية  ا�ستغرقت  وقد 

�سا�سية عن الطالب.  تو�سح الهدف من الدرا�سة وتعليمات ال�رشية اإ�سافة اإىل البيانات الأ

 

 املعاجلات الح�شائية

جابة عن اأ�سئلة الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار  ولالإ

 .(SPSS( ح�سائية حادي، وذلك من خالل ا�ستخدام الرزم الإ )ت( وحتليل التباين الأ

عر�س النتائج ومناق�شتها

ول ومناق�شتها اأوًل: عر�س نتائج الفر�س الأ

لدى طالب  ))هناك ر�سا  ن�س على  الذي  الدرا�سة  ول يف هذه  الأ الفر�س  جابة عن  لالإ

كادميي((  �رشاف الأ جامعة ال�سلطان قابو�س طلبة وطالبات على مقيا�س الر�سا عن خدمات الإ

كادميي ويو�سح اجلدول رقم  �رشاف الأ مت ح�ساب املتو�سطات ملقيا�س الر�سا عن خدمات الإ

�رشاف  الإ الر�سا عن خدمات  الدرا�سة واملتو�سطات احل�سابية ملقيا�س  اأفراد عينة  )2( توزيع 

كادميي. الأ

اجلدول رقم )2(

فراد عينه الدرا�شة )ن=767(  كادميي لأ �شراف الأ متو�شط درجات الر�شا عن الإ

موزعني وفقا ملتغريات اجلن�س والكلية وال�شنة الدرا�شية واملعدل التح�شيلي

امل�ستوىاملتغري

العدد 

)ن(

املتو�سط احل�سابي لدرجات الر�سا عن 

�سراف االإ

اجلن�س
35975٫87ذكور

40864٫78اإناث

الكلية

داب والعلوم االجتماعية 6881٫95االآ

20366٫70الرتبية

11163٫43التجارة واالقت�ساد

13374٫45العلوم

9962٫83الزراعة والعلوم البحرية

10272٫31الهند�سة

5178٫39الطب

ال�سنة

الدرا�سية

4469٫90اأوىل

25868٫41ثانية

26472٫50ثالثة

20168٫68رابعة فما فوق

التح�سيل

21766٫57جيد جدا فما فوق

33670٫11جيد

21473٫21مقبول فما دون

* قيمة متو�سط العينة الكلية على مقيا�س الر�سا هي: 69٫97
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يت�سح من اجلدول رقم )2( اأن متو�سط درجات العينة الكلية للطالب )ن=767( على 

كادميي هي )69،97( وهي �سمن املدى )53،08-  �رشاف الأ مقيا�س الر�سا عن خدمات الإ

كما  كادميي،  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن  متدٍن  ر�سا  م�ستوى  اإىل  ي�سري  والذي   )77،14

داب والعلوم الجتماعية  اأظهرت النتائج من اجلدول نف�سه اأن طالب كلية الطب و كلية الآ

كادميي. حيث جاءت درجاتهم  �رشاف الأ قد عربوا عن م�ستوى ر�سا متو�سط عن خدمات الإ

امل�ستويات  باقي  اأما   .)101،21 -77،15( هي:  املتو�سط  امل�ستوى  حلدود  املدى  �سمن 

كادميي �سمن املدى )53،08-  �رشاف الأ خرى فقد كان م�ستوى ر�ساهم عن خدمات الإ الأ

كادميي. �رشاف الأ 77،14( وهو املدى الذي ي�سري اإىل م�ستوى ر�سا متدين عن خدمات الإ

وت�سري هذه النتيجة اإىل اأن الطالب الذين يعي�سون حتت �سغط وعبء درا�سي مثل طالب 

�رشاف  كادميي مما يعني ر�ساهم عن خدمات الإ كلية الطب يرغبون يف الذهاب اإىل امل�رشف الأ

كادميي ووفق الدرا�سة ال�ستطالعية على م�ساعدي عمداء الكليات للدرا�سة اجلامعية فاإن  الأ

كادميي وحتث الطالب  �رشاف الأ ع�ساء هيئة التدري�س عن الإ كلية الطب تقيم ور�س عمل لأ

كادميي ب�سفة م�ستمرة، وعلى النقي�س من ذلك فاإن  �رشاف الأ على ال�ستفادة من خدمات الإ

كادميي كتعبري عك�سي عن  �رشاف الأ داب ي�سعرون اأي�سا بر�سا عن خدمات الإ طالب كلية الآ

تقبل  قابو�س  ال�سلطان  فجامعة  الدرا�سة  مبتطلبات  يفاء  الإ واإمكانية  الدرا�سية  املتطلبات  ي�رش 

من   % 10  -%7 بني  ن�سبته  ما  اأي حوايل  العام  التعليم  املعدلت من خريجي  اأعلى  �سنويا 

خرجي التعليم العام. وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كاظم والغنبو�سي )2004( 

.(Schlosser, et al, 2003( وكذلك درا�سة �سكلو�رش واآخرين

ثانيًا: عر�س نتائج الفر�س الثاين مناق�شتها

جابة عن الفر�س الثاين الذي ن�س على » هناك فروق ذات دللة اإح�سائية  اأما فيما يتعلق بالإ

اإجراء  مت  فقد  كادميي«  الأ �رشاف  الإ الر�سا عن خدمات  مقيا�س  على  والطالبات  الطلبة  بني 

ناث يف متو�سط م�ستوى الر�سا  اختبار ت T-test للك�سف عن دللة الفروق بني الذكور والإ

ثر اجلن�س يف  كادميي، ويو�سح اجلدول رقم )3( نتائج اختبار ت لأ �رشاف الأ عن خدمات الإ

كادميي.  �رشاف الأ م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

اجلدول رقم )3(

كادميي وفقا املتغري اجلن�س  �شراف الأ نتائج اختبار ت لدللة الفروق يف متو�شط الر�شا عن الإ

م�ستوى الداللةدرجة احلريةتاالنحراف املعيارياملتو�سطالعدداجلن�س

0,000*35975,87275,755765الذكور

ناث 40864,7825,40االإ

* ذو داللة عند م�ستوى =0,05          * دال مب�ستوى= 0٫001
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ناث يف متو�سط  32 يتبني من اجلدول رقم )3( اأنه يوجد فروق جوهرية / دالة بني الذكور والإ

كادميي، وهذه الفروق هي ل�سالح الذكور حيث بلغ املتو�سط  �رشاف الأ م�ستوى الر�سا عن الإ

ناث 64،78، مما يعني اأن الذكور اأكرث ر�سا عن خدمات  احل�سابي لهم 75،87 فيما كان لالإ

من  كادمييني  الأ امل�رشفني  معظم  يكون  اأن  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن  كادميي.  الأ �رشاف  الإ

�رشاف من ال�سخ�س من  مر الذي يعزز من اإقدام الطالب للح�سول على خدمة الإ الذكور الأ

ثر على م�ستوى  نف�س اجلن�س فيما حتجم الطالبات عن ذلك ب�سبب اختالف اجلن�س، مما يوؤ

كادميي. كما اأن اإح�سائيات عمادة القبول والت�سجيل للعام  �رشاف الأ ر�ساهم عن خدمات الإ

كادميية  اأن الطلبة )637( الواقعني حتت املالحظة الأ اإىل  2006 ت�سري  كادميي2005 /   الأ

اأكرث من الطالبات )185( مما ي�سري اأن الطلبة ي�سعون اأكرث من الطالبات لال�ستفادة من خدمات 

جباري، مما يعك�س  كادميية وجتنب الن�سحاب الإ كادميي للخروج من املالحظة الأ �رشاف الأ الإ

اإلرود  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتعار�س  كادميي.  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن  ر�ساهم 

)Elrod, 2002) التي مل تظهر نتائج درا�سته اأثرا للجن�س على م�ستوى الر�سا من اخلدمات 
كادميي. �رشاف الأ املقدمة ومنها خدمة الإ

 

ثالثًا: عر�س نتائج الفر�س الثالث ومناق�شتها

الكلية على  ملتغري  حادي  الأ التباين  اختبار حتليل  اإجراء  الثالث، مت  الفر�س  جابة عن  ولالإ

كادميي، ويو�سح اجلدول رقم )4( حتليل  �رشاف الأ متو�سط   م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

كادميي. �رشاف الأ حادي ملتغري الكلية على متو�سط م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ التباين الأ

 
اجلدول رقم )4(

كادميي �شراف الأ حادي ملتغري الكلية على م�شتويات الر�شا عن الإ حتليل التباين الأ

م�ستوى الداللةفمربع املتو�سطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتامل�سدر

0,000*28448,1964741,366,70بني املجموعات

537827,38760707,66داخل املجموعات

566275,57766الكلي

* ذو داللة عند  م�ستوى =0,05

يت�سح من اجلدول رقم )4( اأن هناك اأثرا للكلية التي ينتمي اإليها الطالب يف متو�سط م�ستوى 

كادميي حيث بلغت قيمة  ف )6،70( وهي دالة اإح�سائيا عند م�ستوى  �رشاف الأ الر�سا عن الإ

دللة = 0،05 وملعرفة الفروق بني م�ستويات الكلية التي ينتمي اإليها الطالب، مت ا�ستخدام 

اختبار توكي Tukey، حيث يو�سح اجلدول رقم )5( املقارنات البعدية بني م�ستويات الكلية 

كادميي.  �رشاف الأ التي ينتمي اإليها الطالب يف م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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اجلدول رقم )5(

نتائج اختبار توكي Tukey للك�شف عن جوهرية الفرق بني متو�شطات م�شتوى 

كادميي وفقا ملتغري الكلية  �شراف الأ الر�شا عن الإ

A الكلية B الفرق يف املتو�سطالكلية

داب والعلوم االجتماعية 15,15 *الرتبيةاالآ

داب والعلوم االجتماعية 18,52 *التجارة واالقت�ساداالآ

داب والعلوم االجتماعية 19,21 *الزراعة والعلوم البحريةاالآ

11,02 *التجارة واالقت�سادالعلوم

11,62 *الزراعة والعلوم البحريةالعلوم

14,95 *التجارة واالقت�سادالطب

15,55 *الزراعة والعلوم البحريةالطب

* ذو داللة عند م�ستوى الفا =0,05

والعلوم  داب  الآ كلية  طالب  من  كل  بني  فروقا  هناك  اأن   )5( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

البحرية  والعلوم  الزراعة  وكلية  والقت�ساد  التجارة  كلية  و  الرتبية  كلية  الجتماعية وطالب 

داب والعلوم الجتماعية، حيث كان الفرق يف املتو�سط احل�سابي  وذلك ل�سالح طالب كلية الآ

داب والعلوم الجتماعية واملتو�سط احل�سابي لكليات الرتبية وكلية التجارة والقت�ساد  لكلية الآ

طلبة  اأن  مبعنى  التوايل، 15،15،18،52،19،21.  وعلى  البحرية  والعلوم  الزراعة  وكلية 

داب والعلوم الجتماعية اأكرث ر�سا عن م�ستوى اخلدمات مقارنه بطالب كليات الرتبية  كلية الآ

وكلية التجارة والقت�ساد وكلية الزراعة والعلوم الجتماعية. كما يت�سح من اجلدول نف�سه اأن 

هناك فروقا بني كل من طالب كلية العلوم و طالب كل من  كليتي التجارة والقت�ساد، والزراعة 

والعلوم البحرية، وذلك ل�سالح طالب كلية العلوم حيث بلغ الفرق يف املتو�سط احل�سابي لكلية 

العلوم مع املتو�سط احل�سابي لكليتي التجارة والقت�ساد، والزراعة والعلوم البحرية 11،02 

كادميي  �رشاف الأ ،11،62. مبعنى اأن طالب كلية العلوم اأكرث ر�سا عن م�ستوى خدمات الإ

مقارنة بطالب كليتى التجارة والقت�ساد، والزراعة والعلوم البحرية. 

الطب وكل من طالب  فروقا بني طالب كلية  اأن هناك  واأخريا يظهر اجلدول رقم )5( 

كليتي التجارة والقت�ساد، والزراعة والعلوم البحرية وذلك ل�سالح طالب كلية الطب، حيث 

بلغ الفرق يف املتو�سط احل�سابي لكلية الطب مع املتو�سط احل�سابي لكليتي التجارة والقت�ساد، 

اأكرث ر�سا عن  الطب  اأن طالب كلية  البحرية 14،95 ،15،55. مبعنى  والزراعة والعلوم 

والزراعة  والقت�ساد،  التجارة  كليتى  بطالب  مقارنة  كادميي  الأ �رشاف  الإ م�ستوى خدمات 

والعلوم البحرية.

وكلية  العلوم  وكلية  الجتماعية  والعلوم  داب  الآ كلية  اأن طالب  اإىل  النتائج  هذه  وت�سري 

يف  خرى  الأ الكليات  طالب  من  بغريهم  مقارنة  وعاليا  مرتفعا  م�ستوى  اأظهروا  قد  الطب 
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طالب 34 اأن  النتيجة  هذه  وراء  ال�سبب  يكون  وقد  كادميي،  الأ �رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا 

يعانون من  نهم  كادميي لأ الأ �رشاف  الإ اإىل خدمات  ما�سة  الطب بحاجة  العلوم  وكلية  كلية 

Sulaiman & Al-( خرى كادميية اأكرث من طالب الكليات الأ ال�سغوط النف�سية خا�سة الأ

Damen, 2004) وي�ستفيدون ب�سكل مثمر من تلك اخلدمات، وبالتايل ي�سعون للح�سول 
اأن عدد الطالب يف كلية الطب وكلية العلوم حمدود  على اخلدمة وي�سعرون بالر�سا.  كما 

عن  الطالب  متابعة  على  التدري�س  هيئة  ع�ساء  لأ اأكرث  املجال  يتيح  مما  الخت�سا�س  بحكم 

داب والعلوم  كادميية . اأما طالب كلية الآ كثب، وبخا�سة الطالب الواقعون حتت املالحظة الأ

الجتماعية فلي�س هناك حاجة ما�سة على اعتبار اأن درا�ستهم قد ل حتتاج جهدا مماثال كما يف 

اأي�سا بالر�سا. كما اأن اأغلب الطالب الواقعني حتت  كلية العلوم والطب، وبالتايل ي�سعرون 

كادميية الرابعة فما فوق مبختلف كليات اجلامعة وخا�سة الكليات العلمية والتي  املالحظة الأ

داب  جنليزية يتم حتويلهم اإىل كلية الآ يواجه طالبها �سعوبة يف درا�سة املقررات العلمية باللغة الإ

اإح�سائيات  والعلوم الجتماعية حيث الدرا�سة يف معظم تخ�س�ساتها باللغة العربية. ووفق 

عمادة القبول والت�سجيل للعام الدرا�سي 2006/2005 فاإن 7٫87 % من  جمموع الطالب 

كادميية. وتتعار�س هذه النتيجة مع نتائج درا�سة اإلرود  املقيدين كانوا واقعني حتت املالحظة الأ

الر�سا من اخلدمات  للكلية على م�ستوى  اأثراً  نتائج درا�سته  التي مل تظهر   (Elrod, 2002(
كادميي. �رشاف الأ املقدمة منها خدمة الإ

رابعًا: عر�س نتائج الفر�س الرابع ومناق�شتها

جابة على الفر�س الرابع الذي ن�س على هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف الر�سا  ولالإ

الدرا�سية  وال�سنة  وىل،  الأ الدرا�سية  ال�سنة  الطالب يف  كادميي بني  الأ �رشاف  الإ عن خدمات 

حتليل  اختبار  اإجراء  مت  فوق«  فما  الرابعة  الدرا�سية  وال�سنة  الثالثة،  الدرا�سية  وال�سنة  الثانية، 

�رشاف  الإ خدمات  عن  الر�سا  م�ستوى  متو�سط  يف  التح�سيل  اأثر  يجاد  لإ حادي  الأ التباين 

كادميي. ويو�سح اجلدول رقم )6( اأثر التح�سيل على متو�سط م�ستوى الر�سا عن خدمات  الأ

كادميي.  �رشاف الأ الإ

اجلدول رقم )6(

كادميي �شراف الأ اأثر املعدل التح�شيلي على متو�شط م�شتوى الر�شا عن خدمات الإ

و�ساطدرجات احلريةجمموع املربعاتامل�سدر م�ستوى الداللةقيمة فمربع االأ

0,039 *4772,8322386,413,24بني املجموعات

561502,74764734,95داخل املجموعات

566275,57766الكلي

* ذو داللة عند م�ستوى=0,05    

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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يتبني من اجلدول رقم )6( اأن هناك اأثرا للمعدل التح�سيلي يف متو�سط م�ستوى الر�سا عن 

كادميي حيث بلغت قيمة ف 3،24 وهي دالة اإح�سائيا عند م�ستوى  �رشاف الأ خدمات الإ

دللة = 0،05 وملعرفة دللة الفروق بني م�ستويات متغري التح�سيل الثالثة )مقبول فما دون، 

جيد ، جيد جدا فما فوق( مت ا�ستخدام اختبار توكي Tukey. حيث يو�سح اجلدول رقم )7( 

نتائج اختبار توكي Tukey للمقارنات البعدية بني م�ستويات متغري التح�سيل الثالثة )مقبول 

فما دون، جيد ، جيد جدا فما فوق( . 

اجلدول رقم )7(

نتائج اختبار توكي Tukey للمقارنات البعدية بني م�شتويات متغري التح�شيل 

الفرق بني اأ و بالتقدير بالتقدير اأ

6,64 *جيد جدا فما فوقمقبول فما دون

* ذو داللة عند م�ستوى= 0,05

   

يت�سح من اجلدول رقم )7( اأن هناك فروقا بني الطالب الذين تقديرهم مقبول فما دون 

فما فوق يف متو�سط م�ستوى ر�ساهم عن خدمات  تقديرهم جيد جدا  الذين  الطالب  مع 

فما دون، حيث  مقبول  تقديرهم  الذين  الطالب  ل�سالح  الفرق  كادميي، وهذا  الأ �رشاف  الإ

كان الفرق بني الو�سطني )6،64( مبعنى اأن الطالب الذين تقديرهم مقبول فما دون لديهم 

ر�سا اأكرث من الطالب الذين تقديرهم جيد جدا فما فوق، وقد يكون ال�سبب هو اأن انخفا�س 

كادميي  الأ امل�رشف  ومنها  امل�سادر،  خمتلف  اإىل  للجوء  به  يدفع  قد  الرتاكمي  الطالب  معدل 

املالحظة  الوقوع حتت  والتفادي يف  الرتاكمي  معدله  رفع  اأجل  من  اخلدمة  على  للح�سول 

كادميية خوفا من مطالبته الن�سحاب من اجلامعة.  وتتعار�س هذه النتيجة مع نتائج درا�سة  الأ

اإلرود )Elrod, 2002) التي مل تظهر اأثراً للم�ستوى الدرا�سي على م�ستوى الر�سا من اخلدمات 

كادميي.  �رشاف الأ املقدمة منها خدمة الإ

خام�شًا: عر�س نتائج الفر�س اخلام�س ومناق�شتها

اأما فيما يتعلق بالفر�س اخلام�س الذي ن�س على » توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف 

كادميي بني الطالب ذوى التح�سيل اجليد جدا، والطالب  �رشاف الأ الر�سا عن خدمات الإ

حتليل  اإجراء  مت  فقد  دون«  فما  املقبول  التح�سيل  ذوى  والطالب  اجليد،  التح�سيل  ذوى 

�رشاف  يجاد اأثر ال�سنة الدرا�سية يف متو�سط م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ حادي لإ التباين الأ

كادميي. ويو�سح اجلدول رقم )8( اأثر م�ستوى ال�سنة الدرا�سية على الفروق يف متو�سطات  الأ

كادميي.  �رشاف الأ درجات الر�سا عن الإ
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اجلدول رقم )8(36

كادميي �شراف الأ اأثر م�شتوى ال�شنة الدرا�شية يف متو�شطات درجات الر�شا عن الإ

و�ساطدرجات احلريةجمموع املربعاتامل�سدر م�ستوى الداللةقيمة فمربع االأ

3837,485767,491,080,34بني املجموعات

562438,09761739,07داخل املجموعات

566275,57766الكلي

يت�سح من اجلدول رقم )8( اأنه ل يوجد اأثر مل�ستوى ال�سنة الدرا�سية على م�ستوى الر�سا 

كادميي حيث بلغت قيمة ف )1،08( وهي غري دالة اإح�سائيا عند  �رشاف الأ عن خدمات الإ

كادميي ل  �رشاف الأ م�ستوى دللة= 0،05. مبعنى اأن ر�سا الطالب من م�ستوى خدمات الإ

اأن جميع الطالب مبا فيهم  النتيجة نابعة من  يتغري عرب ال�سنوات الدرا�سية، وقد تكون هذه 

وىل من  امل�ستجدون يف اجلامعة يح�سلون على الدعم الجتماعي خالل ال�سنة الدرا�سية الأ

كادميي؛ لتحقيق التوافق مع احلياة اجلامعية  �سافة اإىل امل�رشف الأ م�سادر خمتلفة يف اجلامعة بالإ

�سافة اإىل العتقاد ال�سائد بني طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س  وىل. بالإ بعد نهاية ال�سنة الدرا�سية الأ

املقررات  نقل  اأو  حذف  اأو  اإ�سافة  اأو  ت�سجيل  على  مقت�رشة  كادميي  الأ �رشاف  الإ عملية  اأن 

الدرا�سية ) �سليمان واملنيزل، 1999(. 

التو�شيات 

اعتمادا على النتائج ال�سابقة الذكر يو�سي الباحثان مبا يلي:

كادميي، وخ�سو�سا يف الكليات التي اأظهرت م�ستوى  �رشاف الأ 1- تفعيل دور خدمات الإ

كادميي. �رشاف الأ متدنيا من الر�سا عن خدمات الإ

كادميي املحو�سبة والتي ت�ستخدم يف بع�س اجلامعات  �رشاف الأ اأنظمة الإ 2- ال�ستفادة من 

كادميي. �رشاف الأ العاملية لرفع م�ستوى الر�سا عن خدمات الإ

كادميي. �رشاف الأ 3- تخفيف العبء التدري�سي عن املدر�سني الذين يقومون مبهام الإ

كادميي. �رشاف الأ 4- ا�ستحداث مركز متخ�س�س يف تقدمي خدمات الإ

املراجع 

دليل الطالب: كلية الرتبية )ط1(. م�سقط: مطبعة جامعة  جامعة ال�سلطان قابو�س )2000(. 

ال�سلطان قابو�س.

كادميي للدرا�سات اجلامعية )ط3(. م�سقط: مطبعة  جامعة ال�سلطان قابو�س )2005(. النظام االأ

جامعة ال�سلطان قابو�س.

د. �شعاد بنت �شليمان كادميي �شراف الأ الر�شا عن خدمات الإ
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ال�ساعات  نظام  قابو�س يف ظل  ال�سلطان  كادميي يف جامعة  االأ �رشاف  االإ  .)2004( �سيخة  الغزايل، 

قابو�س،  ال�سلطان  جامعة  والطموحات.  العوائق  كادميي:  الأ �رشاف  الإ ندوة  املعتمدة. 

�سلطنة عمان.     

ندوة  الطالب.  تنمية  يف  كادميي  االأ ر�ساد  االإ دور   .)2004( �سعاد  �سليمان،  و  منذر  ال�سامن، 

كادميي: العوائق والطموحات. جامعة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان. �رشاف الأ الإ

لطلبة  تقوية  برنامج  امل�ساعد:  الزميل  برنامج   .)2004( فاطمة  والظاهري  اأ�سماء؛  الظاهري، 

كادميي: العوائق والطموحات. جامعة  �رشاف الأ مارات العربية املتحدة. ندوة الإ جامعة االإ

ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان.

كادميي بجامعة ال�سلطان قابو�س  �رشاف االأ كاظم، علي؛ والغنبو�سي، �سامل )2004(. م�سكالت االإ

كادميي: العوائق والطموحات. جامعة  �رشاف الأ �ساتذة والطالب. ندوة الإ من وجهة نظر االأ

ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان.
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كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية لدى طلبة 

امل�شتوى الرابع بق�شم تكنولوجيا التعليم بجامعة

عجمان ومدى توافرها فى امل�شاقات املقررة

د. حممد عطا مدنى

ق�سم تكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية

جامعة البحرين
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د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/1/15م                                                        * تاريخ قبوله للن�رش:2007/10/11م

كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية لدى طلبة

امل�شتوى الرابع بق�شم تكنولوجيا التعليم بجامعة

عجمان ومدى توافرها فى امل�شاقات املقررة

د. حممد عطا مدنى

ق�سم تكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية

جامعة البحرين

امللخ�س

طلبة  لدى  التعليمية  للمواد  الفنى  الت�سميم  كفايات  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

�سا�سية ب�سبكة جامعة  الأ الرتبية والعلوم  التعليم بكلية  الرابع بق�سم تكنولوجيا  امل�ستوى 

هذه  توافر  ومدى   ،)2004-2003( اجلامعى  العام  فى  والتكنولوجيا،  للعلوم  عجمان 

بني  الفنى  الت�سميم  كفايات  فى  الفروق  تعرف  وكذلك  املقررة،  امل�ساقات  فى  الكفايات 

الطالب والطالبات، كما هدفت اإىل معرفة اجتاهاتهم نحو اإ�سافة مادة الت�سميم الفنى اإىل 

برنامج البكالوريو�س بالق�سم.

وقد  ع�سوائية،  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة(  طالبا   140( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 

اأو�سحت الدرا�سة اأن كفايات الت�سميم الفنى لدى عينة الدرا�سة فى جمال الت�سميم الفنى 

للمواد التعليمية كانت فى معظمها ترتاوح بني )قليلة وقليلة جدا(، واأ�سارت النتائج اإىل 

 60 بني  )اأى  قل  الأ على  )جيد(  م�ستوى  وهو  املطلوب  امل�ستوى  عن  الكفايات  تلك  تدنى 

الطلبة وقدراتهم فى جمال ت�سميم  اإمكانات  �سلبا على  اأن ينعك�س  اىل69%(، مما  ميكن 

املواد التعليمية. 

الفنى بني الطالب  الت�سميم  ولية وجود فروق طفيفة فى كفايات  الأ النتائج  اأو�سحت 

ح�سائية عدم وجود فروق ذات  جراءات الإ اأظهرت الإ والطالبات ل�سالح الطالبات، بينما 

دللة تعزى اإىل متغري اجلن�س. 

وفى �سوء النتائج اأو�سى الباحث باإ�سافة مقرر الت�سميم الفنى اإىل برنامج البكالوريو�س 

للعلوم  ب�سبكة جامعة عجمان  �سا�سية  الأ والعلوم  الرتبية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  بق�سم 

والتكنولوجيا. 

الكلمات املفتاحية: الكفايات، الت�سميم الفني، املواد التعليمية.
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 Art Design Competences of Educational Technology Senior
Students at Ajman University (AUST) and the Availability

of these Competences in the Current Syllabuses

Dr. Mohammed A. Madani
Dept of Educational Technology

Education College- University of Bahrain

Abstract

This study aimed at investigating the art design competencies for senior 
students of the Educational Technology Dept, College of Education, Ajman 
University of Science and Technology (AUST(, in the academic year (2003-
2004(. It also aimed at exploring the availability range of the current syllabuses 
competencies. Besides, it attempted to find out whether there were differences 
between male and female students of these competencies. The study also 
probed the students’ attitudes towards adding an art design course to the 
current BA program.

The sample of the study consisted of (140( students selected randomly. The 
results revealed that the sample’s competencies levels varied between (low( 
and (very low(. The results also pointed to the decline of these competencies 
from the desired level (between 60-69%), which might negatively reflect upon 
the students competencies and capabilities in the field of learning material 
design.

The study showed that there were some differences between male and 
female students. However, these differences were not statistically significant.

Accordingly, the researcher recommended adding the art design course to 
the BA program of Educational Technology at AUST. 

Key words: competences, art design, learning materials.
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مقدمة

الزاوية  حجر   (Learning Materials Design( التعليمية  للمواد  الفنى  الت�سميم  يعد 

نه  بالن�سبة لطلبة ق�سم تكنولوجيا التعليم وخا�سة فى مرحلة اإنهاء متطلبات البكالوريو�س، لأ

ي�سكل اأهم عوامل جناح اأعمالهم وم�رشوعاتهم التى تربز ا�ستيعابهم للمفاهيم واحلقائق التى 

مواهبهم،  اإظهار  على   - اأي�سا   - ت�ساعد  كما  عليها،  التدرب  مت  التى  واملهارات  در�ست، 

اأ�سكالها  التعليمية مبختلف  اإجناز م�رشوعاتهم  باأنف�سهم، وبيان قدرتهم على  ثقتهم  وتدعيم 

واأنواعها. 

همية فى تقبل  التعليمية، وظيفة على جانب كبري من الأ اإن للت�سميم الفنى اجليد للمواد 

املتلقى لهذه املادة التعليمية، والتفاعل معها بطريقة اإيجابية، فاملادة التعليمية - مهما كانت 

جيدة من النواحى العلمية والرتبوية، ومن حيث منوذج الت�سميم التعليمى امل�ستخدم - فاأنها 

ي�ستمر فى  املتعلم ويجعله  الذى يجذب  املنا�سب  الفنى  الت�سميم  تقدم من خالل  اأن  يجب 

تعلمه.       

لي�سبح  نف�سه  تاأهيل  يريد  ملن  )Art Design)كفاية �رشورية  الفنى  الت�سميم  يعد  وعليه، 

نظمة  م�سمما للمواد التعليمية، بدءاً من ت�سميم املل�سق التعليمي واملج�سم واخلريطة، اإىل الأ

التعليمية،  احلقائب  مثل   (Modern Delivery Systems( املعلومات  لتو�سيل  احلديثة 

والربجميات، واملواقع التعليمية، والفيلم التعليمى..الخ، اإذ يعطى الت�سميم الفنى اجليد للمادة 

هداف  التعليمية مبختلف اأنواعها �سكلها املقبول للم�ستخدم من جهة، وي�ساعد على حتقيق الأ

فهم  ت�سهيل  املتمثلة فى  والتعلم  التعليم  واأهمها حت�سني عمليات  اأخرى،  التعليمية من جهة 

بطريقة  اأجزائها  بني  العالقات  وربط  الذاكرة،  فى  مقبول  ب�سكل  وترتيبها  التعليمية،  املادة 

�سهلة، وترقية عمليات التذكر وا�ستدعاء املعلومات ب�سهولة وي�رش.

جزاء الداخلية فى الت�سميم وتن�سيقها  ويعرف الت�سميم الفنى باأنه عملية تنظيم العنا�رش اأو الأ

فى كل متما�سك )�سوقى، 2000(، جامعا بني اجلوانب اجلمالية والتقنية والعلمية والرتبوية 

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية

كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية لدى طلبة

امل�شتوى الرابع بق�شم تكنولوجيا التعليم بجامعة

عجمان ومدى توافرها فى امل�شاقات املقررة

د. حممد عطا مدنى

ق�سم تكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية

جامعة البحرين
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فى اآن واحد، وذلك با�ستخدام عنا�رش الت�سميم الفنى املختلفة، وهى عملية ل تقبل اأى نق�س 

اأو خلل فى املهارات اأوالكفايات التى يجب اأن يت�سلح بها طالب تكنولوجيا التعليم، والذى 

اإعادة ت�سميم  التعليمية، واإل انعك�س ذلك على عمليات  يعد نف�سه ليكون م�سمما للمواد 

املقررات واملناهج التعليمية التى تركز عليها خمتلف دول العامل اليوم، وهى ترنو اإىل حتويل 

قرا�س املدجمة باملكتب املدر�سية  مقرراتها الدرا�سية اإىل اأنظمة تربوية حديثة، واإىل ا�ستبدال الأ

خرى التى ت�ستخدم لتخزين املعلومات.   والو�سائل الأ

التعليمية، حيث اهتم  للمواد  الفنى اجليد  الت�سميم  اأهمية  اإىل  الدرا�سات  وت�سري كثري من 

خر باحلديث عن  بع�سها بدرا�سة عن�رش اأو اأكرث من عنا�رش الت�سميم الفنى، واهتم البع�س الآ

الت�سميم الفنى بو�سفها عملية متكاملة، فنجد كل من القال و�سيام )1995( - على �سبيل 

عند  دللة  اأكرث  ت�سبح  التى  التعليمية  ي�ساحات  الإ فى  اللون  عن�رش  اأهمية  كدان  يوؤ  - املثال 

ا�ستخدامه، حيث ي�ساعد اللون على التمييز بني املحتويات، كما يزيد من الت�سويق ويعمل 

على حت�سني عمليات الت�سال التعليمى. 

على  اأجراه  مقارن  بحث  فى  النف�س،  على  لوان  الأ تاأثري   )1993( عبدالرحيم  ودر�س 

لوان  عينتني م�رشية واأخرى قطرية م�ستعينا باختبار )ل�رش(، والذى يربط بني اأثر خ�سائ�س الأ

خ�رش  لوان الرئي�سة مثل اللون الأ و�سمات ال�سخ�سية، واأو�سحت الدرا�سة �سفات بع�س الأ

�رشا  حمر الذى يعد موؤ الذى يبعث على املثابرة والهدوء والتمركز حول الذات، واللون الأ

التلقائية  اإىل  يرمز  الذى  �سفر  الأ واللون  والع�سابية،  واملناف�سة  والنظام  والثقة  رادة  الإ لقوة 

الواقع والتزان  الذات ورف�س  اإىل نكران  يرمز  الذى  �سود  الأ والتعاطف والن�ساط، واللون 

لوان ا�ستخداما �سحيحا عند ت�سميم  كد ريا�س كذلك اأهمية ا�ستخدام الأ النفعايل والثقة، ويوؤ

املواد التعليمية والتعامل معها وظيفيا خلدمة الر�سالة التى حتملها املادة التعليمية، وذلك بو�سع 

كل لون فى مكانه املنا�سب، وا�ستخدام األوان حمفزة على التعلم.

واأ�سار عمرو )2001(  فى درا�سته عن )دور اخلربة الب�رشية املبا�رشة من خالل النماذج 

طفال ال�سابعة(، اإىل اأهمية اخلربة الب�رشية فى تطوير مفاهيم  داء الفنى لأ املر�سومة فى تطوير الأ

�سكال والتكوينات التى حتمل خمتلف  �سياء والظواهر، وتتمثل اخلربة الب�رشية فى ال�سور والأ الأ

ية  القيم التعبريية، وقد هدفت الدرا�سة - فيما هدفت - اإىل معرفة مدى فاعلية تنوع زوايا الروؤ

اخلربة  دور  وكذلك  ال�سابعة،  طفال  لأ الفنى  داء  الأ تطوير  فى  الواحد،  ال�سكل  وحركات 

الب�رشية فى تنمية قدرات الطفل على بناء تكوين فنى متكامل، وحذرت الدرا�سة مما اأ�سمته 

�سكال  لوان والر�سوم والأ مية الب�رشية )Visual Illiteracy)، واأيدت الدرا�سة ا�ستخدام الأ الأ

امل�سممة جيدا لتنمية املفاهيم بطريقة �سحيحة وذلك بالرتكيز على اخلربات الب�رشية.  

الت�سميم  اأهمية ال�ستفادة من عنا�رش  اإىل  اأ�سار كل من الطوالبة وال�سبول )2001(  كما 

اأما اخلوالدة وامل�ساعلة )2006( فقد �سمما  التعليمية،  اإنتاج الربجميات  الفنى فى عمليات 
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�سمن 44 من  وكان  �سا�سية،  الأ للمرحلة  �سالمية  الإ الرتبية  تعليم  فى  حمو�سبة  برجمية  لتقومي  اأداة 

�سكال والتوازن..الخ. كما اأ�سار  معايريها )الت�سميم الفنى( وعنا�رشه مثل اللون واخلط والأ

جدوع )1992( اأي�سا اإىل فاعلية ا�ستخدام اللون فى الربنامج التعليمى املحو�سب فى تدري�س 

�سالم اخلم�سة. اأركان الإ

كد كل من الهاب�س والكندرى )2000( اأن الت�سميم الفنى يقوم بوظيفة اأ�سا�سية يف  ويوؤ

فاعلية املواقع التعليمية عرب النرتنت، واأن الت�سميم اجليد ي�ساعد على التعلم الفعال ، ويعد 

لت�سميم  العلمية  �س�س  هدافه، وقد تبني من بحثهما عن )الأ املوقع لأ املهم فى حتقيق  العامل 

اأن امل�ستخدمني لي�س لديهم ال�سرب على ا�ستخدام املوقع ذى  وحدة تعليمية عرب النرتنت(، 

الت�سميم الرديء، واأن لديهم القناعة التامة ل�ستخدام املواقع امل�سممة ت�سميما ممتازا. 

ويذكر املو�سى واملبارك )2005( اأن الهتمام بت�سميم املواقع التعليمية فى اإطار التعليم 

ليكرتونى يتحقق بالرتكيز على العنا�رش املهمة فى ت�سميم املادة التعليمية، وخا�سة التوافق  الأ

لوان وب�ساطة الر�سوم وو�سوحها، لذا يجب  طار واأحجام احلروف وتنا�سق الأ بني عنا�رش الإ

اأن تكون هذه العنا�رش ذات جودة عالية، كى تزيد من اأهمية املوقع تعليميا وتربويا. واأكدا 

اإن القدرة على  اإذ  �سكال،  التعليمية وو�سوح الأ اأهمية اخللفيات فى ت�سميم املواقع  كذلك 

اإن�ساء ال�سور والر�سومات فى املواقع التعليمية ت�سهم فى زيادة املتعة لدى الطالب وتغريهم 

باللتحاق بالتعليم الليكرتوين. 

كد الفرا )1992( اأهمية الت�سميم الفنى للربامج التعليمية املتلفزة، فى حت�سني اأ�سلوب  ويوؤ

كتابة  اأ�ساليب  فى  والبتكار  والتنوع  التجديد  مراعاة  على  مركزا  خراج،  والإ العر�س 

قبال عليه، كما اأكد اأن من  ال�سيناريو، جلذب انتباه امل�ساهدين وت�سويقهم ملتابعة الربنامج والإ

خراج التلفازى  هالت املطلوبة للمخرج التلفازى - اإىل جانب اإتقان حرفيات وفنون الإ املوؤ

بطبيعة احلال - مهاراته  فى ا�ستنباط وتنفيذ و�سائل جذب النتباه والت�سويق واإ�سفاء احليوية 

الفنى،  والتذوق  املوهبة  توافر عن�رشى  التعليمى من خالل  للربنامج  التلفازى  ال�سكل  على 

والعمل  الربنامج،  فى  �ستظهر  التى  �سكال  والأ الر�سوم  اأو�ساف  على حتديد  ت�ساعده  والتى 

كد الفرا  على توفري الن�سجام والتنا�سب بني عر�س الو�سائط الب�رشية وعر�س املعلومات، ويوؤ

طارات اخلا�سة بالفيلم التلفزيونى التعليمي. اأهمية الت�سميم الفني ال�سليم لالإ

ومن خالل عر�س هذه الدرا�سات تبني للباحث اأن كال منها يركز على زاوية معينة تت�سل 

من  ثر  موؤ عن�رش  على  البع�س  ركز  التعليمية وعنا�رشه، حيث  للمواد  الفنى  الت�سميم  باأهمية 

لوان( والتى اهتم بها كل من القال و�سيام )1995(، وجدوع  عنا�رش الت�سميم الفنى مثل )الأ

مثل  ككل،  الت�سميم  عنا�رش  على  اآخرون  ركز  بينما   ،)1993( وعبدالرحيم   ،)1992(

يته  الب�رشية(، وهى كل ما ميكن روؤ العنا�رش )باخلربة  عمرو)2002(، والذى عرب عن تلك 

خر مثل الطوالبة وال�سبول )2001( واخلوالدة  ثر فى املتلقى، واهتم البع�س الآ من عنا�رش توؤ

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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وامل�ساعلة )2006( بالت�سميم الفنى للربجميات التعليمية، وركز الهاب�س والكندرى )2000( 

واملو�سى واملبارك )2005( على الت�سميم الفنى للمواقع التعليمية على النرتنت، وقد ربط 

قبال على التعليم الليكرتوين،  خريان بني الت�سميم اجليد للمواقع التعليمية على النرتنت والإ الأ

وركز الفرا )1992( على اأهمية الت�سميم الفنى فى جمال الربامج التعليمية املتلفزة.

وهكذا اهتمت بع�س هذه الدرا�سات بعن�رش اأو اأكرث من عنا�رش الت�سميم الفنى واأو�سحت 

خر اإىل الرتكيز على اأهمية الت�سميم الفنى بوجه عام، كما ركزت  اأهميته، بينما اجته بع�سها الآ

واملواقع  التعليمية  الربجميات  مثل  بعينها  تكنولوجية  تعليمية  منتجات  على  الدرا�سات  هذه 

خرى من الو�سائل التعليمية مثل املل�سقات  نواع الأ فالم التعليمية، ومل تركز على بقية الأ والأ

واملج�سمات واخلرائط والديوراما..الخ. 

مل�سمم  املطلوبة  الكفايات  على  تركز  مل  الدرا�سات  هذه  من  اأيا  اأن  الباحث  وجد  وقد 

ثر  املواد التعليمية، كما مل تركز على خطورة النق�س فى هذه الكفايات والذى ميكن اأن يوؤ

العنا�رش  تركز على  التى  الدرا�سة  الدرا�سية، ولهذا كانت هذه  املقررات  على م�سرية تطوير 

املتكاملة للت�سميم الفنى للمواد التعليمية، وتر�سد مدى توافر كفاياتها لدى عينة درا�سية من 

جهة، وت�ساعد على و�سع  قائمة لكفايات الت�سميم الفنى التى يجب اأن تتوافر لدى خريج 

ا�ستطالع وجود هذه  اأخرى، وذلك من خالل عمليات  التعليم من جهة  ق�سم تكنولوجيا 

التعليم، وذلك  التخرج حاليا من ق�سم تكنولوجيا  الكفايات فى نخبة ممن هم على و�سك 

كفايات  �سمن  تكون  اأن  يجب  التى  الفنى  الت�سميم  لكفايات  اأ�سا�سًا  القائمة  هذه  لو�سع 

اخلريج ال�رشورية.

م�شكلة  الدرا�شة

التخرج  م�رشوعات  على  فيهما  اأ�رشف  متتاليني  عامني  خالل   - للباحث  و�سح  لقد 

)2002-2003-2004( اأن هنالك معاناة كبرية لدى الطلبة فيما يتعلق بعمليات الت�سميم 

النهائية  للم�رشوعات ، وهى التى تتعلق مبباحث علم الت�سميم الفنى )Art Design)، فقد 

الرتبوية، كما كانت جيدة من  الناحية  باأ�س بها من  اأن امل�رشوعات تتميز بجودة ل  لحظ  

النواحى التقنية )اأى املتعلقة بالربامج امل�ستخدمة(، ولكن كان هنالك خلل وا�سح متثل فى 

النق�س الكبري فى مهارات الت�سميم الفنى، وهى املهارات التى من خاللها يتم التنا�سق بني 

مكونات املادة التعليمية، حيث يقدم امل�رشوع ب�سورته الفنية املتكاملة والنهائية للمتلقى، كى 

يقبل عليه، ويتفاعل معه.

املثال ل  �سبيل  امل�سممة - على  التعليمية  املواد  الباحث فى  التى لحظها  ال�سلبيات  ومن 

وقات فى متابعتها وتوجيه الطلبة اإىل اأهميتها ما يلى: احل�رش- وكانت تاأخذ منه الكثري من الأ

لوان املنا�سبة لكل مو�سوع تعليمى، كاأن ت�ستخدم األوان قامتة لدر�س  1- عدم ا�ستخدام الأ
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الفاحت لون املياه، 46 زرق  اأن مثل هذا املو�سوع يتطلب ح�سورا قويا للون الأ حياء، مع  فى الأ

خ�رش لون احلياة واخل�رشة والنماء.  وكذلك اللون الأ

)الدور  منه  التنفري  اأو  التعلم  على  التحفيز  فى  لوان  لالأ الوظيفى  الدور  فهم  عدم    -2

لوان فى اإ�ساعة الراحة والنب�ساط، اأو التوتر والنزعاج(.  ال�سيكولوجي لالأ

لوان وتاأثريات جتاورها اأو تباعدها اأو الف�سل بينها بو�سع  3- النق�س اخلطري فى فهم طبيعة الأ

األوان معينة من ال�رشورى وجودها فى هذا احليز اأو ذاك، لتجنب تنافرها، وبالتاىل املحافظة 

.(Harmony( على الن�سجام فى الت�سميم

�سكال وامل�ساحات والكتل املختلفة بع�سها مع بع�س، وعدم تنا�سبها مع  4- عدم تنا�سب الأ

ر�سية.  �سا�سى بتنا�سب ال�سكل والأ ر�سية(، وهو ما يعرف فى علم الت�سميم الأ اخللفية )الأ

ماكن التى حتمل  5- عدم وجود نقاط مركزية حمورية فى الت�سميم )Vocal Points) وهى الأ

فكار الرئي�سة للمادة التعليمية التى يراد عر�سها من خالل الت�سميم، كاإطارات الربجمية، اأو  الأ

�سفحة الويب التعليمية اأو �سفحات احلقيبة التعليمية، الخ..

الكلمات  اأحجام  وكذلك  وحجمه،  احلرف  لنوع  ال�سحيح  ال�ستخدام  معرفة  عدم   -6

�سكال وامل�ساحات. واجلمل كى تتنا�سب مع الأ

 ،(Texture( اأو امللم�س ،((Balance اأو التوازن ،(Contrast( 7- عدم اإدراك اأهمية التباين

وكثري من املفردات اخلا�سة بالت�سميم الفنى، وتوظيفها لتو�سيح بع�س جوانب واأفكار املادة 

التعليمية، ونقلها اإىل املتعلم ب�سهولة وي�رش. 

بدورها  تقوم  لن  الطلبة  م�رشوعات  اأن  الباحث  اأدرك  التجربة،  بهذه  املرور  وبعد       

الوظيفى الكامل واملتكامل فى بلورة مو�سوعات الدرا�سة وترابطها، وذلك للنق�س الوا�سح 

فى مهارات الت�سميم الفنى للمواد التعليمية بوجه عام، وهو اأ�سا�س م�سكلة هذه الدرا�سة.

اأهداف  الدرا�شة

ميكن اأن نوجز اأهداف هذه الدرا�سة فيما يلى:

1- حتديد مدى توافر كفايات الت�سميم الفنى لدى طلبة امل�ستوى الرابع  بق�سم تكنولوجيا 

�سا�سية، ب�سبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فى العام  التعليم بكلية الرتبية والعلوم الأ

اجلامعى )2004-2003(.

2- حتديد مدى توافر هذه الكفايات فى امل�ساقات املقررة. 

3- حتديد الفروق فى كفايات الت�سميم الفنى بني الطالب والطالبات والتى ميكن اأن تعزى 

ملتغري اجلن�س.

برنامج  اإىل  الفنى  الت�سميم  مادة  اإ�سافة  نحو  تخرجهم  املتوقع  الطلبة  اجتاهات  معرفة   -4

الق�سم.

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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اأ�شئلة الدرا�شة

تية: �سئلة الآ جابة عن الأ ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل الإ

1- ما كفايات الت�سميم الفنى املتوافرة لدى طلبة امل�ستوى الرابع بق�سم تكنولوجيا التعليم 

فى  الكفايات  تلك  توافر  ون�سب   )2004-2003( اجلامعى  العام  فى  تخرجهم  واملتوقع 

العينة؟

2- ما درجة توافر هذه الكفايات فى مقررات برنامج بكالوريو�س تكنولوجيا التعليم بالكلية 

مو�سع الدرا�سة؟

3- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف كفايات الت�سميم الفني بني الطلبة تعزى ملتغري 

اجلن�س؟

ق�سم  برنامج  اإىل  الفنى  الت�سميم  مادة  اإ�سافة  املتوقع تخرجهم نحو  الطلبة  اجتاهات  ما   -4

تكنولوجيا التعليم؟

اأهمية  الدرا�شة 

تنبثق اأهمية الدرا�سة احلالية من كونها تهتم بو�سع ت�سور �سامل لكفايات الت�سميم الفنى 

للمواد التعليمية التى يجب اأن يتمتع بها خريج ق�سم تكنولوجيا التعليم؛ ليتمكن من خاللها 

اإ�سالح  اإىل  العربية ترنو  التعليمية، خا�سة وبلداننا  الت�سميم ال�سحيح للمواد  امتالك نا�سية 

وتطوير املقررات الرتبوية فى جميع املراحل التعليمية، ولهذا ميكن اأن نوجز اأهمية الدرا�سة 

تى: احلالية فى الآ

تكنولوجيا  بق�سم  الرابع  امل�ستوى  طلبة  لدى  املتوافرة  الفنى  الت�سميم  كفايات  تعرف   -1

مبختلف  الكفايات  تلك  تدعيم  على  للعمل  وذلك  عجمان،  بجامعة  الرتبية  بكلية  التعليم 

الطرق املمكنة اإذا ثبت من الدرا�سة اأنها تتعر�س خللل ما، اأو لرتقيتها اإىل اآفاق اأرحب فى حالة 

ثبوت اأنها تتمتع بكفايات ل باأ�س بها.

2- توجيه النظر اإىل اأهمية الت�سميم الفنى و�رشورة توفر كفاياته لدى دار�سى تخ�س�س تكنولوجيا 

التعليم والذين تعدهم اجلامعات للقيام بواجب الت�سميم الفنى للمواد التعليمية، للم�ساهمة فى 

عمليات تطوير املناهج واملقررات الدرا�سية مبجتمعاتهم عن طريق اإعادة ت�سميمها اعتمادا على 

نظريات ت�سميم التعليم والتعلم احلديثة وبا�ستخدام اأف�سل تقنيات الع�رش. 

3- تفيد هذه الدرا�سة فى معرفة الفروق فى كفايات الت�سميم الفنى بني الطالب والطالبات- 

اإذا ثبت ذلك - ملحاولة توظيف هذه الفروق بني اجلن�سني بطريقة علمية.

 حمددات الدرا�شة 

مور التالية: تتحدد الدرا�سة فى الأ
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ق�سم 48 فى  تخرجهم  واملتوقع  الرابع  امل�ستوى  طلبة  على  الدرا�سة  اقت�رشت  الدرا�شة:  عينة 

اجلامعى  العام  فى  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  بجامعة  الرتبية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا 

.)2004-2003(

كفايات الت�شميم الفنى: اقت�رشت الدرا�سة على كفايات الت�سميم الفنى ذات ال�سلة بت�سميم 

املواد التعليمية.

الت�سميم  كفايات  ليتعرف من خالله  الباحث  التي �سممها  ال�ستبانة  الدرا�شة: وهى  اأداة 

الدرا�سية، وكذلك  املقررات  فى  الكفايات  تلك  توافر  امل�ستهدفة، ومدى  الفئة  لدى  الفنى 

قيا�س اجتاهاتهم نحو مقرر الت�سميم الفنى، ومعرفة الفروق بني اجلن�سني فى كفايات الت�سميم 

الفنى.  

م�شطلحات الدرا�شة

يتعلق  بع�سها  عدة،  جوانب  على  الدرا�سة  هذه  فى  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  ت�ستمل 

خر يتعلق بجوانب الت�سميم الفنى للمواد التعليمية، وفيما يلى  باجلوانب الرتبوية، وبع�سها الآ

عر�س لهذه امل�سطلحات:  

الكفايات  (Competences): هى جمموعة من القدرات واملهارات التى ميتلكها الفرد لتمكنه 

من القيام مبهامه مبهارة وفاعلية واإتقان، وت�ستند الكفايات على جمموعة من احلقائق واملفاهيم 

واملبادئ، التى تت�سح من خالل ال�سلوك التعليمى الذى ي�سل اإىل درجة املهارة )العجلونى، 

)2005

الت�شميم الفنى (Art Design): هو التعبري املرئى لفكرة تو�سع فى �سكل )form) لتعرب عن 

مو�سوع ما )Wong, 1997)، وهو عملية عقلية املن�ساأ، يق�سد منها تخطيط وتنظيم معاجلات 

طريق  عن  التنفيذ  اإىل  طريقها  تاأخذ  ثم  امل�سمم،  ذهن  فى  تتمثل  معينة  لفكرة  مبتكرة  فنية 

للت�سميم  الرئي�سة  العنا�رش  مع  فيها  التعامل  ويتم  اأخرى،  خامات  با�ستخدام  اأو  احلا�سوب، 

�سكال وغريها، على اأ�س�س علمية  ر�سية واخلطوط والأ لوان والتوازن وال�سكل والأ وهى: الأ

التوا�سل   م�سكالت  حل  فى  ي�ساهم   (Visual Pattern( مرئى  منوذج  لت�سكيل  مدرو�سة 

. (Lauer & Pentak, 1979( (Communications(
التدري�س  فى عمليات  ت�ستخدم  التى  املواد  (Learning Materials): هى  التعليمية  املواد 

والثابتة، واحلقائب  املتحركة  فالم  النرتنت، والأ التعليمية على  الربجميات واملواقع  وت�سمل 

والعينات  واملج�سمات  واخلرائط  التعليمية  واللوحات  واملل�سقات  وال�سفافيات  التعليمية، 

دلة والن�رشات وغريها، )مدنى، 2001(. والكتب والأ

التعبري  املراد  الرئي�س  امل�سمون  ال�سكل  ميثل   :(Form & Background) ر�شية  ال�شكل والأ

ر�سية فهى تخدم ال�سكل وت�ساعد على اإبرازه،  عنه ويجب اأن يبدو قريبا من امل�ساهد، اأما الأ

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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ر�سية  حيان، وقد يتبادلن الوظائف، فتبدو الأ ر�سية اأبعد من ال�سكل فى غالب الأ وتبدو الأ

اأقرب، بينما يرتاجع ال�سكل اإىل الوراء، ويتم ذلك انطالقا من قدرة امل�سمم على اإظهار فكرته 

 (Oxford University, 1994(
بي�س  عتام بني الأ �رشاق والإ التباين (Contrast): التباين فى الت�سميم الفنى هو التنوع فى الإ

حتديد  على  ي�ساعد  مما  اأخرى،  جهة  من  وبع�س  بع�سها  لوان  الأ وبني  جهة  من  �سود  والأ

 visual( وتقدمي التحفيز املرئى للمتلقى (variety visual( سكال وتعزيز التنوع الب�رشى� الأ

.(Wong, 1997( والتقليل من �سجره (stimulation
التوازن (Balance): هو الت�ساق الفني  )Equilibrium)املطلوب يف وحدة الت�سميم، ويف 

 .(Dyke, 1990( .سكال، حتى تبدو املعلومات املرئية متوازنة� لوان والأ الأ

ال�شيادة (Dominance): تعنى ال�سيادة فى الت�سميم اإبراز عن�رش معني اأو عدة عنا�رش ت�سود 

الت�سميم، لتحقيق ر�سالة معينة يريد امل�سمم اإظهارها للم�ساهد، ويعد مركز ال�سيادة فى العمل 

�سكال اأو  الفنى والنواة التى يبنى حولها العمل، ويتم اإظهار ال�سيادة عن طريق اختالف الأ

لوان، اأو احلركة اأوال�سكون. الخ ) �سوقى،2000(. اخلطوط، اأوالتباين فى الأ

القيم ال�شطحية (Surface Values): يق�سد بها عملية متييز �سطح عن اآخر من حيث النعومة 

اأو اخل�سونة، حيث يبدو ال�سطح الناعم �ساكنا ويبدو ال�سطح اخل�سن م�سطربا متحركا، واأهم 

دى دورا مهما فى تو�سيل الفكرة املن�سودة بو�سوح  تلك القيم امللم�س )Texture)، الذى يوؤ

اإىل امل�ساهد ) الب�سيونى، 1994(.

الن�سجام  من  حالة  حتدث  بحيث  الت�سميم  اأجزاء  فى  التوافق  هو   :(Harmony) التناغم 

وامل�ساحات  حجام  والأ �سكال  والأ لوان  الأ مثل  وخ�سائ�سها،  جزاء  الأ تلك  بني  والرتابط 

 .(Dyke, 1990( واحلروف وغريها

اجلمالية  الن�سبة  هو  الذهبي  الق�سم  اأو  الذهبي  املربع   :(Golden Section) الذهبى  املربع 

الكاملة التي يجب اأن يتمتع بها الت�سميم الفني اأيا كان نوعه وهو عبارة عن العالقة ال�سحيحة 

بني اأبعاده، وقد اتبع هذه الن�سبة قدماء امل�رشيني يف معظم اأعمالهم منذ اأقدم الع�سور، وهذه 

اجل�سم  ن�سب  ويف  زهار،  الأ تويجات  تكوين  يف  احلركية  الن�سب  اإىل  تعود  الذهبية  الن�سبة 

الب�رشي املتوازنة )حّماد، 1973(. 

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

جمتمع الدرا�شة وعينتها 

�سا�سية،  الأ والعلوم  الرتبية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  ق�سم  الدرا�سة من طلبة  تكون جمتمع 

وعجمان،  والفجرية  واأبوظبى  العني  بفروع  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  ب�سبكة 

ول من  ربعة 417 طالبا وطالبة فى الف�سل الدرا�سى الأ حيث بلغ عدد طلبة الق�سم بفروعه الأ
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العام اجلامعى  )2004-2003(. 50

نهاية  بعد  ع�سوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة  طالبا   140 من  الدرا�سة  عينة  تكونت 

ول للعام اجلامعى )2003-2004(، وجميعهم من املتوقع  اختبارات الف�سل الدرا�سى الأ

لهم   يتبق  التخ�س�س، ومل  العام اجلامعى، وقد در�سوا  جميع  مقررات  نف�س  تخرجهم فى 

خرى. �سوى التدريب امليدانى  )Practicum) وبع�س املتطلبات اجلامعية الأ

وقد مت اختيار العينة بهذه ال�رشوط، حتى ميكن احلكم على مدى توافر كفايات الت�سميم 

�سا�سى لديهم عند التخرج، ومتثل العينة حواىل 34% من جمتمع الدرا�سة، وهى عينة  الفنى الأ

كافية لدرا�سة الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، وفيما يلى توزيع العينة ح�سب املقر واجلن�س. 

 
اجلدول رقم )1(

توزيع عينة الدرا�شة ح�شب املقر واجلن�س

املقر 

        اجلن�س     
املجموععجمانالفجريةاأبو ظبيالعني

35-  -  --  -  --  -  -35طالب

105-  -  -453030طالبات

140-  -  -803030املجموع

اإىل قلة عددهم ب�سفة عامة بق�سم تكنولوجيا  العينة،  الطلبة الذكور فى  ويرجع قلة عدد 

كرب فى هذا التخ�س�س )انظر اجلدول رقم 1( والذى  التعليم حيث ت�سكل الطالبات الن�سبة الأ

يو�سح حجم جمتمع الدرا�سة. كما مل يتمكن الباحث من ا�ستطالع اآراء طلبة ق�سم تكنولوجيا 

ذلك  تخ�س  واأكادميية  اإدارية  لظروف  فرع عجمان  �سا�سية  الأ والعلوم  الرتبية  بكلية  التعليم 

الفرع.

منهج الدرا�شة

البيانات  بها جمع  اأمكن  التى  امل�سحية  ال�ستطالعية  الو�سفية  الطريقة  الباحث  ا�ستخدم 

املالحظة فى الواقع، وكما عرب عنها اأفراد عينة الدرا�سة.

اأداة الدرا�شة

مت  ا�ستبانة  ا�ستخدام  طريق  عن  الكمى  �سلوب  الأ با�ستخدام  البيانات  جمع  عملية  متت 

جنبية  والأ  )2000( �سوقى  مثل  العربية  الفنى  الت�سميم  مراجع  على  بالعتماد  ت�سميمها 

بالذكر  اجلدير  ومن   ،(Dyke,1990; Lauer & Pentak, 1979; Wong, 1997( مثل: 

الدرا�سة  هذه  ت�سابه  �سابقة  درا�سات  توجد  ول  نادرة  اجلانب  هذا  فى  العلمية  البحوث  اأن 

لال�ستفادة منها فى ت�سميم ا�ستبانة لكفايات الت�سميم الفنى. 

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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حيث  الرئي�سة.  وم�سكلتها  الدرا�سة  اأهداف  من  انطالقا  ال�ستبانة  بت�سميم  الباحث  قام 

منها  يخت�س كل جمال  املجالت،  اإىل جمموعة من  والرئي�س  ول  الأ الدرا�سة  ال  �سوؤ مت حتويل 

بكفاية معينة يتم طرحها على الطلبة املتوقع تخرجهم فى العام اجلامعى )2004-2003( 

للعلوم  عجمان  جامعة  ب�سبكة  �سا�سية،  الأ والعلوم  الرتبية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  بق�سم 

والتكنولوجيا، ملعرفة مدى توافر هذه الكفايات لديهم.

مت تخ�سي�س عدد من ال�ستبانات للطالب وعدد اآخر للطالبات، ملعرفة اأثر متغري اجلن�س 

خري من ال�ستبانة ل�ستطالع اآراء  فيما يخ�س كفايات الت�سميم الفنى. ومت تخ�سي�س اجلزء الأ

واجتاهات الطلبة نحو مادة الت�سميم الفنى.

�سا�سية  الأ العنا�رش  وهى  عنا�رش،  �سبعة  على  ا�ستملت  كفاية،   47 من  ال�ستبانة  تكونت 

الفئة  كفايات  مدى  حتديد  اإىل  الدرا�سة  ترمى  والتى   ،)2000 )�سوقى،  الفنى  للت�سميم 

امل�ستهدفة فيما يخ�سها، وفيما يلى هذه العنا�رش وعدد فقرات كل عن�رش: 

لوان )Colors) وا�ستمل على 15 فقرة  1- الأ

2- التوازن والتنا�سب )Balance & Proportionality) وا�ستمل على 7 فقرات.

�سكال واخلطوط )Shapes & Calligraphies) وا�ستمل على 6 فقرات. 3- الأ

ر�سية )Form & Background) وا�ستمل على 6 فقرات. 4- ال�سكل والأ

5- القيم ال�سطحية )Surface Values) وا�ستمل على 5 فقرات.

6- التباين )Contrast) وا�ستمل على 5 فقرات.  

7- ال�سيادة )Dominance) وا�ستمل على 3 فقرات.

لوان  وتتكون فقرات كل حمور فى املتو�سط من خم�س اإىل �ست فقرات، فيما عدا حمور الأ

الذى يحتوى على خم�س ع�رشة فقرة وذلك لكونه العن�رش الرئي�س من بني عنا�رش الت�سميم 

لوان، وبيان تاأثرياتها على النف�س الب�رشية،  الذى اأفردت له درا�سات كثرية ل�رشح خ�سائ�س الأ

ومنها ما ورد فى الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة القال و�سيام )1995(، ودرا�سة عبدالرحيم 

لوان مل�ستخدم املواد التعليمية املختلفة، كما  )1993(. وقد بينت هذه الدرا�سات اأهمية الأ

خرى وذلك ل�رشورتها فى عملية ت�سميم  الفنى الأ الت�سميم  الدرا�سة بكافة عنا�رش  اهتمت 

املواد التعليمية على اختالف اأنواعها. 

داة  �شدق الأ

للتاأكد من �سدق ال�ستبانة، مت عر�سها على جلنة من املحكمني من ذوى اخلربة والخت�سا�س 

اأ�ساتذة  من  اأربعة  وهم  �ستاذية،  الأ درجة  يحملون  وجميعهم  الفنى،  الت�سميم  جمال  فى 

بكلية  الداخلى  الت�سميم  ق�سم  من  واأ�ستاذ  الفنون،  اأ�ساتذة  من  واثنان  التعليم،  تكنولوجيا 

الالزمة  الكفايات  ال�ستبانة من حيث حتديد  فقرات  على  احلكم  بهدف  الهند�سة،  وذلك 
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لطلبة ق�سم تكنولوجيا التعليم فى جمال الت�سميم الفنى، وكذلك دقة ال�سياغة و�سالمة اللغة 52

وو�سوح املعانى واحلكم على درجة مالئمة الفقرات ملجالتها املحددة، واقرتاح التعديالت 

�سافة اأو باحلذف. املنا�سبة، بالإ

وبعد الطالع على اقرتاحات املحكمني، قام الباحث باإجراء التعديالت التى اأ�سار اإليها 

متتعت  قد  الدرا�سة  اأداة  اأن  على  يدل  مما   %85 بن�سبة  معظمهم  عليها  واأجمع  املحكمون، 

راعى  وقد  النهائية،  ب�سورتها  ال�ستبانة  و�سعت  ثم  املحكمني.  �سدق  من  منا�سبة  بدرجة 

حتى  منطقى،  ب�سكل  ومت�سل�سلة  ومفهومة  وا�سحة  الكفايات  جمالت  تكون  اأن  الباحث 

ي�سهل على الطلبة ا�ستيعاب الكفاية وحتديد مقدار متكنهم منها.

داة  ثبات الأ

داة الدرا�سة، وذلك بتطبيق ال�ستبانة على عينة ع�سوائية  مت ح�ساب الت�ساق الداخلى لأ

ممثلة ملجتمع الدرا�سة، ومت ح�ساب معامل كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلى حيث بلغ معامل 

ن�سانية. ثبات ال�ستبانة )0،83( وهذه القيمة مقبولة فى العلوم الإ

الدرا�سات  مراجعة  وبعد  الكفايات،  لتقديرات  معينة  ن�سب  اإيجاد  ال�رشورى  من  وكان 

وكايد  القدومى  ودرا�سة   ،)2004( احلق  عبد  درا�سة  ومنها  الكفايات،  جمال  فى  ال�سابقة 

)1998(، ودرا�سة عفا�س )1991(، اعتمد الباحث الن�سب املئوية التالية فى حتليل النتائج، 

�سا�سى فى الفئة امل�ستهدفة: 80  �رشا على درجات توافر كفايات الت�سميم الفنى الأ لتكون موؤ

جدا(،  )جيد  كبرية  كفاية  درجة   %79-70 )ممتاز(،  جدا  كبرية  كفاية  درجة  فوق  فما   %

60-69% درجة كفاية متو�سطة )جيد(، 50- 59 %درجة كفاية قليلة )�سعيف(، اأقل من 

50 % درجة كفاية قليلة جدا )�سعيف جدا(.

ح�شائية جراءات الإ الإ

الباحث  ا�ستخدم  كما  ح�سائية،  الإ البيانية  واجلداول  البيانية  الر�سوم  الباحث  ا�ستخدم 

اأثر  ملعرفة   (T-Test( ت  اختبار  وا�ستخدم  البيانات،  لتحليل   (SPSS( ح�سائي  الإ الربنامج 

مت  ذلك  اإىل  �سافة  وبالإ امل�ستهدفة،  الفئة  لدى  الفنى  الت�سميم  كفايات  على  اجلن�س  متغري 

لديهم،  توافرها  الكفايات ملعرفة مدى  لتلك  املئوية  املتو�سطات احل�سابية والن�سب  ح�ساب 

�سئلة الدرا�سة. ح�سائية للنتائج، وما تعنيه لأ وفيما يلى التحليالت الإ

عر�س النتائج ومناق�شتها 

ول ومناق�شتها  عر�س نتائج ال�شوؤال الأ

الرابع  امل�ستوى  طلبة  لدى  املتوافرة  الفنى  الت�سميم  كفايات  "ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

بق�سم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فى العام اجلامعى 

)2003-2004(، ون�سب توافرها فى العينة؟"

اجلدول رقم )2( 

حماور الت�شميم الفني ودرجات كفاياتها لدى الفئة امل�شتهدفة

م
حماور كفايات الت�سميم                  

�سا�سى الفنى االأ

عدد 

الفقرات

متو�سط اال�ستجابة

اأق�سى درجة للفقرة )5( 

درجات

الن�سبة

املئوية

ترتيب

الكفايات
درجة

الكفاية

لوان  1 قليلة    503%152٫5االأ

قليلة جدا    485%72٫4التوازن والتنا�سب  2

�سكال و اخلطوط  3 قليلة    561%62٫8االأ

ر�سية  4 قليلة جدا5 مكرر    48%62٫4    ال�سكل واالأ

قليلة جدا    427%52٫1القيم ال�سطحية  5

قليلة    542%52٫7التباين  6

قليلة3 مكرر    50%32٫5ال�سيادة  7 

عدد الفقرات واملتو�سطات   

ون�سبها ودرجات الكفايات        
قليلة472٫5%50

ملحاور  املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدام   مت  ول،  الأ ال  ال�سوؤ عن  جابة  لالإ

كفايات الت�سميم الفنى لدى الفئة امل�ستهدفة، والتى انح�رشت فى �سبعة حماور رئي�سة هى: 

ر�سية، والقيم ال�سطحية،  �سكال واخلطوط، وال�سكل والأ لوان، والتوازن والتنا�سب، والأ الأ

الفرعية، والتى  الفنية  والتباين، وال�سيادة. ولكل حمور من هذه املحاور عدد من الكفايات 

بلغت فى جمملها )47( كفاية، وهى تت�سح من خالل اجلدول رقم )2(.

يت�سح من اجلدول رقم )2( اأن اأكرث كفايات الت�سميم الفنى توافرا فى الفئة امل�ستهدفة- 

تى:  عند ترتيبها- جاءت كالآ

�سكال واخلطوط  والتى توافرت لدى الفئة امل�ستهدفة بن�سبة  وىل: كفايات حمور الأ املرتبة الأ

مئوية )56%( وبدرجة كفاية قليلة.

املرتبة الثانية: كفايات حمور التباين والتى توافرت لدى الفئة امل�ستهدفة بن�سبة مئوية )%54( 

وبدرجة كفاية قليلة.

لوان وال�سيادة، وبن�سبة مئوية )50%( لكل منهما وبدرجة  املرتبة الثالثة: كفايات حمورى الأ

كفاية قليلة اأي�سا.

خرى، فقد تراوحت ن�سب كفاياتها بني )42% و 48%( وبدرجة  اأما بالن�سبة للمحاور الأ

كفاية قليلة جدا. واأظهرت النتائج اأن درجة الكفاية الكلية جلميع املحاور بوجه عام كانت 

جاءت  فقد  امل�ستهدفة  الفئة  لدى  الفنى  الت�سميم  كفايات  لتوافر  الكلية  الن�سبة  اأما  )قليلة(، 

بن�سبة )%50(.
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ويرى الباحث اأن هذه النتائج تو�سح مدى توافر كفايات الت�سميم الفنى للمواد التعليمية 54

والتى تعد قليلة بوجه عام لدى الفئة امل�ستهدفة، وذلك من واقع ا�ستطالع راأى الطلبة حول 

�سا�سية.  حماور الت�سميم الفنى التى ت�سكل هذه املحاور عنا�رشه الأ

وفيما يلى نعر�س حماور كفايات الت�سميم الفنى كل على حدة ليت�سح لنا تف�سيليا مدى 

توافر كفاياتها  فى الفئة امل�ستهدفة.

لوان 1- حمور الأ

لوان  ثر اإيجابا اأو �سلبا على املتعلم، فوجود الأ لوان اأهم عنا�رش الت�سميم الفنى التى توؤ تعد الأ

ولويات  الأ اأهم  التعلم من  املحفزة على  لوان  الأ امل�سممة، واختيار  التعليمية  للمادة  املنا�سبة 

التى يجب اأن ي�سعها امل�سمم ن�سب عينيه، ولهذا كان من ال�رشورى اإبراز عنا�رش هذا املحور 

لوان فى  اأ�سارت كثري من الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأهمية الأ هميته للمجال. وقد  بالتف�سيل لأ

ت�سميم املواد التعليمية مثل درا�سات كل من القال و�سيام )1995(، وجدوع )1992(، 

لدى  املحور  هذا  كفايات  توافر  )3( مدى  رقم  اجلدول  ويو�سح   .)1993( وعبدالرحيم 

الفئة امل�ستهدفة.

  اجلدول رقم )3(

لوان املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى حمور الأ

م
لوان           الكفايات يف حمور االأ

املتو�سط

الن�سبة 

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة الكفاية

1
اأعرف اللون واأحدد مفهومه.

قليلة جدا10مكرر2٫3%46

2
اأحدد تاأثري كل لون على امل�ساهد من الناحية  النف�سية.

قليلة جدا10مكرر2٫3%46

3
اأحدد وظيفة اللون يف تو�سيح الر�سالة التعليمية.

قليلة جدا2٫1%4215

لوان وا�سعا كل لون يف مكانه 4 اأنفذ �سكال لدائرة االأ

ال�سحيح.

قليلة2٫6%524

5
لوان الباردة. لوان الدافئة واالأ اأميز بني االأ

متو�سطة3٫3%661

6
لوان الباردة. لوان الدافئة واالأ اأحدد طبيعة كل من االأ

قليلة2٫8%563

7
لوان املتكاملة.  اأعرف مفهوم االأ

قليلة جدا10مكرر2٫3%46

8
لوان املتوافقة. اأعرف مفهوم االأ

قليلة2٫5%505

9
لوان املتباينة. اأعرف مفهوم االأ

قليلة5 مكرر2٫5%50

10

لوان يف املادة التعليمية مبعرفة تامة  اأنفذ عملية و�سع االأ

لتوؤدي دورا تعليميا مهما حيث يعرب اللون عن م�سمون 

معني.

5 مكرر2٫5%50

قليلة

اأختار خلفيات لونية منا�سبة للخطوط11

�سكال املعرو�سة.  واالأ

قليلة جدا2٫4%489

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

  تابع اجلدول رقم )3(

م
لوان           الكفايات يف حمور االأ

املتو�سط

الن�سبة 

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة الكفاية

�سكال املتنا�سبة12 اأختار األوان اخلطوط واالأ

 مع األوان خلفيات الت�سميم.

متو�سطة3٫1%622

اأو�سح كيف يبدو اللون اأكرب من م�ساحته 13

لوان. اأو اأقل من م�ساحته بتجاور االأ

قليلة جدا2٫2%4414

اأو�سح كيف اأزيد القيمة اللونية وكيف14

لوان.  اخف�سها بتجاور االأ

قليلة5 مكرر2٫5%50

15
اأختار األوان حتفز عملية التعلم.

قليلة جدا2٫3%4610

        الدرجة الكلية للمجال
قليلة2٫5%50

تي: لوان(  توافرا جاءت كالآ يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن اأكرث كفايات )الأ

 )%66( مئوية  ن�سبة  حققت  والباردة  الدافئة  لوان  الأ بني  التمييز  كفايات  وىل:  الأ املرتبة 

وبدرجة كفاية متو�سطة.

�سكال املتنا�سبة مع األوان خلفيات الت�سميم،  املرتبة الثانية: كفايات اختيار األوان اخلطوط والأ

بن�سبة مئوية )62%( وبدرجة كفاية متو�سطة.

لوان بن�سبة مئوية )56%( وبدرجة   كفاية قليلة. املرتبة الثالثة: كفايات حتديد طبيعة الأ

خرى، فقد تراوحت ن�سب كفاياتها بني )42% ، 52%(، اأما      اأما بالن�سبة للمحاور الأ

الدرجة الكلية للكفايات فكانت )قليلة( وبن�سبة )%50(.

2- حمور التوازن والتنا�شب

لوان  والأ �سكال  الأ و�سع  اأن  اإذ  امل�سممة،  التعليمية  املادة  فى  مهما  عن�رشا  التوازن  يعد 

توازن  على  ت�ساعد  معينة  مبادئ   ملعرفة  يخ�سع  تعليمية،  ملادة  ما  اإطار  داخل  واخلطوط 

دراك اجليد لها، وبالتاىل و�سول الر�سالة التعليمية ب�سهولة اإىل  هذه املواد مما ي�ساعد على الإ

 symmetrical( املتلقى، ومن هذه املبادئ املتعلقة بالتوازن معرفة كيف يتم التوازن املتناظر

�سعاعى  الإ التوازن  ن�ستخدم  ومتى   ،(symmetrical balance( املتناظر  وغري   (balance
)Dyke, 1990)، ويرتبط بالتوازن عن�رش اآخر وهو )التنا�سب(، وهو يعنى كيف يتم اختيار 
جزاء الداخلية له بطريقة �سحيحة ومتنا�سبة فيما بينها حتى  اأبعاد الت�سميم اخلارجية واأبعاد الأ

دراك  دراك ال�سحيح، اإذ اإن عدم التوازن فى الت�سميم يحدث خلال فى الإ ي�سهل اإدراكها الإ

وبالتاىل تتم عملية تخزين املعلومات  لدى املتلقى بطريقة غري �سحيحة. ويو�سح لنا اجلدول 

رقم )4( مدى توافر كفايات التوازن والتنا�سب لدى الفئة امل�ستهدفة. 
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اجلدول رقم )4(56

املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى

حمور )التوازن والتنا�شب(

م

                                  

       الكفايات يف حمور التوازن والتنا�سب

                            

املتو�سط

الن�سبة

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة

الكفاية

قليلة جدا465%2٫3اأعرف التوازن فى الت�سميم الفنى.1

قليلة جدا483%2٫4اأو�سح اأهمية التوازن فى ت�سميم املادة التعليمية.2

قليلة جدا426%2٫1اأحدد اأهم اأ�سكال التوازن ) متناظر وغري متناظر (.3

قليلة جدا3 مكرر48%2٫4اأنفذ التوازن ال�سحيح للمادة التعليمية من الناحية الفنية.4

5

بعاد بطريقة متوازنة ومتنا�سبة،  للم�ساعدة على اأنفذ االأ

دراك ال�سليم ملحتويات املادة التعليمية )الق�سم الذهبى(.  االإ
قليلة جدا1٫7%347

6

حجام ال�سحيحة للمواد التعليمية وتنا�سبها بعاد واالأ اأختار االأ

 مع حجم و�سعة قاعة الدرا�سة.
قليلة2٫9%582

7

حجام ال�سحيحة للمواد التعليمية بعاد واالأ اأختار االأ

 ح�سب عدد الدار�سني.
متو�سطة3٫1%621

قليلة جدا48%2٫4    الدرجة الكلية لكفاية حمور التوازن والتنا�سب

توافرا جاءت  والتنا�سب(   )التوازن  كفايات حمور  اأكرث  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

تي: كالآ

عدد  ح�سب  التعليمية  للمواد  ال�سحيحة  حجام  والأ بعاد  الأ اختيار  كفايات  وىل:  الأ املرتبة 

الدار�سني، وبن�سبة مئوية )62%( وبدرجة كفاية متو�سطة.

التعليمية ح�سب حجم  للمواد  ال�سحيحة  حجام  والأ بعاد  الأ اختيار  كفايات  الثانية:  املرتبة 

قاعة الدرا�سة، وبن�سبة مئوية )58%( وبدرجة قليلة.

املرتبة الثالثة: كفايات اأهمية التوازن وكفايات تنفيذه، وبن�سبة مئوية )48%( وبدرجة كفاية 

قليلة جدا.

اأما   ،)%46 و   %34( ن�سب كفاياتها بني  تراوحت  فقد  خرى،  الأ للمحاور  بالن�سبة  اأما 

الدرجة الكلية للكفايات فكانت )قليلة جدا( وبن�سبة )%48(.

اأن كفايات حمور )التوازن والتنا�سب(، ت�سجل انخفا�سا  ويالحظ من اجلدول رقم )4( 

ملحوظا ب�سكل عام اأي�سا.

   

�شكال واخلطوط 3- حمور الأ

بد  ول  التعليمية،  املواد  ت�سميم  لعملية  الرئي�سة  املكونات  من  واخلطوط  �سكال  الأ تعد 

�سكال واخلطوط فى املادة التعليمية امل�سممة، ويختار  للم�سمم من اأن يدرك وظيفة كل من الأ

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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�سكال  الأ بني  واملوازنة  جهة،  من  بينهما  املوازنة  على  ويعمل  املعربة،  واخلطوط  �سكال  الأ

توافر  )5( مدى  رقم  اجلدول  ويو�سح  اأخرى.  من جهة  الت�سميم  م�ساحة  وبني  واخلطوط 

�سكال واخلطوط لدى الفئة امل�ستهدفة. كفايات حمور الأ

اجلدول رقم )5(

 املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى 

�شكال واخلطوط( حمور )الأ

م
الكفايات يف حمور

�سكال واخلطوط االأ
املتو�سط

الن�سبة

املئوية
ترتيب الكفايات

درجة

الكفاية

�سكال فى املادة التعليمية 1 قليلة544%2٫7اأحدد وظيفة االأ

قليلة4مكرر54%2٫7اأحدد وظيفة اخلطوط فى املادة  التعليمية2

�سكال واخلطوط3 متو�سطة621%3٫1اأوازن بني االأ

�سكال املعربة واملنا�سبة 4 متو�سطة602%3٫0اأختار االأ

قليلة583%2٫9اأختار اخلطوط  املعربة واملنا�سبة 5

�سكال واخلطوط بتوازن تام مع امل�ساحة6 قليلة506%2٫5اأ�سمم االأ

�سكال واخلطوط قليلة56 %2٫8الدرجة الكلية ملحور االأ

تي: �سكال واخلطوط(  توافرا جاءت كالآ يتبني من اجلدول رقم )5( اأن اأكرث كفايات )الأ

�سكال واخلطوط بن�سبة مئوية )62%( وبدرجة كفاية   وىل: كفايات املوازنة بني الأ املرتبة الأ

متو�سطة.

�سكال املعربة واملنا�سبة فى املادة التعليمية امل�سممة، وبن�سبة  املرتبة الثانية: كفايات اختيار الأ

مئوية )60%( وبدرجة كفاية متو�سطة.

وبن�سبة  امل�سممة  التعليمية  املادة  فى  واملنا�سبة  املعربة  اختيار اخلطوط  الثالثة: كفايات  املرتبة 

مئوية )58%( وبدرجة كفاية قليلة.

اأما   ،)%54 )50%و  بني  كفاياتها  ن�سب  تراوحت  فقد  خرى،  الأ للمحاور  بالن�سبة  اأما 

الدرجة الكلية للكفايات فكانت )قليلة( وبن�سبة )%56(.

    

ر�شية 4- حمور ال�شكل والأ

املوجبة،  اأو  البارزة  جزاء  الأ ال�سكل  وميثل  ر�سية،  والأ ال�سكل  من  ت�سميم  اأى  يتكون 

جزاء ال�سالبة )Dyke, 1990)، وعند ت�سميم اأطر املواد التعليمية، ل  ر�سية الأ بينما متثل الأ

اأو  املكملة  والعنا�رش  ال�سكل،  فى  التعليمية  ر�سالته  املهمة فى  العنا�رش  ي�سع  اأن  للم�سمم  بد 

بو�سوح  التعليمية  الر�سالة  لت�سل عنا�رش  ال�سكل  تقوية  ر�سية، ويعمل على  الأ فى  امل�ساعدة 

اإىل املتلقى.
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الفئة 58 لدى  ر�سية  والأ ال�سكل  ت�سميم  كفايات  توافر  مدى   )6( رقم  اجلدول  ويو�سح 

امل�ستهدفة.

اجلدول رقم )6(

ر�شية( املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى  حمور )ال�شكل والأ

ر�سيةم املتو�سطكفايات حمور ال�سكل واالأ
الن�سبة

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة

الكفاية

ر�سية.1 قليلة جدا464%2٫3اأحدد مفهوم ال�سكل واالأ

2
ر�سية فى املادة اأحدد عالقة ال�سكل باالأ

 التعليمية امل�سممة.
قليلة2٫6%521

3
ر�سية اأ�ستطيع التعامل مع ال�سكل واالأ

 اأثناء الت�سميم.
قليلة2٫5%503

4
اأ�ستطيع التمييز بني خ�سائ�س ال�سكل

ر�سية اأثناء الت�سميم.  واالأ
قليلة1 مكرر2٫6%52

5
ر�سية يجب اأن اأحدد اأيا من ال�سكل واالأ

ي�سود الت�سميم.
قليلة جدا4 مكرر2٫3%46

6
اأحدد النقطة املركزية  Vocal Point فى 

ر�سية. الت�سميم والتى تربط بني ال�سكل واالأ
قليلة جدا2٫2%446

قليلة جدا48%2٫4الن�سبة الكلية للمجال ودرجة كفايته

ر�سية(،  يو�سح اجلدول رقم )6( مدى توافر كفايات الفئة امل�ستهدفة فى حمور )ال�سكل والأ

تي: ر�سية توفرا جاءت كالآ وي�ستنتج من هذا اجلدول اأن اأكرث كفايات حمور ال�سكل والأ

ر�سية، وبن�سبة مئوية )52%( وبدرجة كفاية  وىل: كفايات حتديد عالقة ال�سكل بالأ املرتبة الأ

قليلة.

 )%52( مئوية  وبن�سبة  ر�سية،  والأ ال�سكل  خ�سائ�س  بني  التمييز  كفايات  الثانية:  املرتبة 

وبدرجة كفاية قليلة.

ر�سية، وبن�سبة مئوية )50%( وبدرجة   كفاية  املرتبة الثالثة: كفايات التعامل مع ال�سكل والأ

قليلة.

خرى، فقد تراوحت ن�سب كفاياتها بني )44% و 46%( وبدرجة  اأما بالن�سبة للمحاور الأ

كفاية قليلة جدا، وكانت الدرجة الكلية للكفايات )قليلة جدا( وبن�سبة )%48(.

�سا�س الذى يبنى عليه م�سمم املادة التعليمية ت�سميمه، وهو  ويعنى هذا ال�ستنتاج، اأن الأ

ر�سية، يعد اأ�سا�سا �سعيفا. كفايات ال�سكل والأ

5- حمور القيم ال�شطحية

تعد القيم ال�سطحية من العنا�رش املهمة فى ت�سميم املادة التعليمية، وهى مامييز اأ�سطح مادة 

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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التعليمية  املواد  بني  والختالف  التباين  يوجد  مما  اأخرى،  تعليمية  مادة  اأ�سطح  عن  تعليمية 

�سطح امل�سممة هو امللم�س، والذى  غرا�س. واأهم ما ميكن اأن مييز الأ ح�سب املو�سوعات والأ

ميكن اأن يعك�س مظاهر الت�سميم ب�سدق اإىل املتلقى لتعزيز الهدف من وراء فكرة الت�سميم 

)Dyke, 1990). ويو�سح اجلدول رقم )7( مدى توافر كفايات القيم ال�سطحية لدى الفئة 

امل�ستهدفة.

اجلدول رقم )7(

املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى  حمور )القيم ال�شطحية(

املتو�سطالكفايات يف حمور القيم ال�سطحيةم
الن�سبة

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة

الكفاية

قليلة جدا422%2٫1اأعرف القيم ال�سطحية1

قليلة جدا404%2٫0اأحدد طبيعة امللم�س الناعم كما حت�سه اليد اأو العقل2

قليلة جدا2مكرر42%2٫1اأحدد طبيعة امللم�س اخل�سن كما حت�سه اليد اأو العقل3

4
اأوظف امللم�س الناعم للتعبري عن حالة معينة يف املادة 

التعليمية امل�سممة
قليلة جدا4مكرر2٫0%40

5
اأوظف امللم�س اخل�سن للتعبري عن حالة معينة يف املادة 

التعليمية امل�سممة
قليلة جدا2٫3%461

قليلة جدا42%2٫1                الدرجة الكلية للمحور

تي: ويتبني من اجلدول رقم )7( اأن اأكرث كفايات حمور القيم ال�سطحية  توافرا جاءت كالآ

التعليمية  املادة  فى  معينة  حالة  عن  للتعبري  اخل�سن  امللم�س  توظيف  كفايات  وىل:  الأ املرتبة 

امل�سممة، وبن�سبة مئوية )46%( وبدرجة كفاية قليلة جدا.

فى  اخل�سن  امللم�س  طبيعة  حتديد  وكفايات  ال�سطحية،  القيم  تعريف  كفايات  الثانية:  املرتبة 

املادة التعليمية امل�سممة، وقد حققتا ن�سبة مئوية قدرها )42%( وبدرجة كفاية قليلة جدا.

خرى، فقد كانت درجات كفاياتها )40%(، اأما الدرجة الكلية  اأما بالن�سبة للمحاور الأ

للكفايات فكانت )قليلة جدا( وبن�سبة )%42(.  

انخفا�سا  ت�سجل  ال�سطحية(،  )القيم  حمور  كفايات  اأن   )7( رقم  اجلدول  من  ويت�سح 

ملحوظا ب�سكل عام.

6- حمور التباين

جزاء غري املت�سابهة فى الت�سميم وذلك  التباين )Contrast) هو عملية ترمى اإىل تو�سيح الأ

�ساءة، وهو ي�ساعد على  عن طريق اإظهار اختالف ال�سكل اأو احلجم اأو اللون اأو امللم�س اأو الإ

ية الب�رشية فى الت�سميم )Wong, 1997). ويتم حتقيق التباين با�ستخدام درجات  تنويع الروؤ

اإىل حت�سن فى عملية متييز  دى  يوؤ امل�سيئة واملعتمة مما  لوان  الأ با�ستخدام  اأو  �سود  بي�س والأ الأ
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ية الت�سميم اأو ما ي�سمى الو�سوح اأو 60 عنا�رش الت�سميم ب�رشيا، كما يقود اإىل و�سوح اأكرث فى روؤ

.(Cuttle, 2003( (visual performance( جناز الب�رشى الإ

بعاد  الأ اإظهار  اإىل  امل�سممة  التعليمية  املادة  فى   (Contrast( التباين  و�سوح  دى  ويوؤ

عماق املختلفة للت�سميم وذلك لتجنب اإظهار املادة التعليمية م�سطحة )flat)، وفيما يلى  والأ

نعر�س كفايات الفئة امل�ستهدفة فى هذا املجال.

اجلدول رقم )8(

املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى )حمور التباين(

املتو�سطكفايات حمور التباينم
الن�سبة

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة

الكفاية

كبرية701%3٫5اأعرف )التباين( يف الت�سميم.1

2
يف  امل�سيئة  وامل�ساحات  املعتمة  امل�ساحات  حتديد  اأ�ستطيع 

الت�سميم.
قليلة2٫8%562

قليلة523%2٫6اأوازن بني امل�ساحات املعتمة وامل�ساحات امل�سيئة يف الت�سميم3

4
اأحدد- ح�سب طبيعة املادة التعليمية - درجة اإ�ساءة اخللفيات 

اأو اإعتامها.
قليلة جدا2٫3%465

5
جزاء  واالأ املعتمة  جزاء  باالأ التعليمية  الر�سالة  ارتباط  اأو�سح 

امل�سيئة يف ت�سميم املادة التعليمية.
قليلة2٫5%504

قليلة55%2٫7   الدرجة الكلية للمحور

امل�ستهدفة جاءت  الفئة  لدى  توافرا  )التباين(  اأكرث كفايات  اأن   )8( قم  يتبني من اجلدول 

تي: كالآ

وىل: كفايات تعريف التباين، وبن�سبة مئوية )70%( وبدرجة كفاية كبرية. املرتبة الأ

وبن�سبة  الت�سميم،  فى  املعتمة  وامل�ساحات  امل�سيئة  امل�ساحات  حتديد  كفايات  الثانية:  املرتبة 

مئوية )56%( وبدرجة كفاية قليلة.

املرتبة الثالثة: كفايات املوازنة بني امل�ساحات امل�سيئة وامل�ساحات املعتمة فى الت�سميم، وبن�سبة 

مئوية )52%( وبدرجة كفاية قليلة.

اأما   ،)%50 و   %46( ن�سب كفاياتها بني  تراوحت  فقد  خرى،  الأ للمحاور  بالن�سبة  اأما 

الدرجة الكلية للكفايات فكانت )قليلة( وبن�سبة )%55(.

فى  ارتفاعا ملحوظا  ت�سجل  )التباين(،  اأن كفايات حمور   )8( ويالحظ من اجلدول رقم 

القدرة على تعريف التباين وعلى حتديد امل�ساحات املعتمة وامل�ساحات امل�سيئة، ولكن بقية 

الكفايات تبدو منخف�سة اإىل حد ما.

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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7- حمور ال�شيادة 

براز ر�سالة  تعنى ال�سيادة اإبراز عن�رش معني اأو عدة عنا�رش ت�سود املادة التعليمية امل�سممة؛ لإ

معينة، يريد امل�سمم تو�سيحها للم�ساهد ليحقق بها اأهدافا تعليمية حمددة. ويو�سح اجلدول 

رقم )9( مدى توافر كفايات ذلك العن�رش فى الفئة امل�ستهدفة.

اجلدول رقم )9(

املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية لكفايات الفئة امل�شتهدفة فى  حمور )ال�شيادة(

املتو�سطالكفايات يف حمور ال�سيادةم
الن�سبة

املئوية

ترتيب 

الكفايات

درجة

الكفاية

42%2٫1اأعرف ال�سيادة فى الت�سميم الفنى.1
3

قليلة جدا

2
اأحدد العن�سر ال�سائد )الرئي�س( فى املادة التعليمية امل�سممة 

والعنا�سر الثانوية امل�ساعدة.
قليلة2٫7%541

قليلة522%2٫6اأو�سح  العن�سر ال�سائد )الرئي�س( عن طريق اللون اأو ال�سكل.3

قليلة50%2٫5الدرجة الكلية لكفاية حمور ال�سيادة

تي: يت�سح من اجلدول رقم )9( اأن اأكرث كفايات )ال�سيادة(  توفرا جاءت كالآ

وىل: كفايات حتديد العنا�رش ال�سائدة )الرئي�سية( فى املادة التعليمية والعنا�رش الثانوية،  املرتبة الأ

وبن�سبة مئوية )54%( وبدرجة كفاية قليلة.

املرتبة الثانية: كفايات حتديد العن�رش ال�سائد عن طريق اللون اأو ال�سكل فى املادة التعليمية، 

وبن�سبة مئوية )52%( وبدرجة كفاية قليلة.

اأما الدرجة الكلية للكفايات فكانت )قليلة( وبن�سبة )50%(. ويالحظ من اجلدول رقم 

)9( اأن كفايات حمور )ال�سيادة( جاءت اأقل من املتو�سط )60%( ب�سكل عام.

وبعد عر�س جميع كفايات املحاور ال�سبعة، يتبني لنا اأن ن�سب توافر تلك الكفايات  قد  

اأن  50%( ، كما تبني  )اأقل من  قليلة )50-59 %( وقليلة جدا  تراوحت فى معظمها بني 

تتفق مع  النتائج ل  ن�سبته متو�سطة )60% وهذه  الكفايات كانت  هنالك عددا حمدودا من 

مثل  التعليمية  للمواد  الفنى   الت�سميم  اأهمية  على  منها  العديد  اأكد  التى  ال�سابقة  الدرا�سات 

 ،)1993( وعبدالرحيم   ،)1992( وجدوع   ،)1995( و�سيام  القال  من  كل  درا�سات 

على   ،)2006( وامل�ساعلة  واخلوالدة   ،)2001( وال�سبول  والطوالبة   ،)2001( وعمرو 

�سبيل املثال ل احل�رش.

وفى راأى الباحث- والذي قام بتدري�س اأكرث من �ست مقررات بربنامج البكالوريو�س فى 

الكلية مو�سوع الدرا�سة ولعدد كبري من اأفراد العينة ذاتها- اأن �سبب ذلك التدنى فى الكفايات 

لحظ  حيث  اأنواعها،  مبختلف  التعليمية  للمواد  الفنى  للت�سميم  م�ستقل  مقرر  غياب  هو 
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الباحث وجود معلومات متفرقة وغري مكتملة عن الت�سميم الفنى موزعة بني مقررات كثرية، 62

اأوالتطبيق العملى على تلك املعلومات فى املواد التعليمية املختلفة  ول يتم التدريب الفعلى 

اأو املل�سقات واملج�سمات.. التعليمية  اأو احلقائب  التعليمية  اأو املواقع  التعليمية  كالربجميات 

الخ، فيما عدا بع�س التطبيقات ال�سطحية على الر�سوم التعليمية.

عر�س نتائج ال�شوؤال الثاين ومناق�شتها 

ال على »ما مدى توافر كفايات الت�سميم الفنى فى مقررات برنامج ق�سم  ن�س هذا ال�سوؤ

ال مت ا�ستخراج الن�سب املئوية وال�سكل رقم )1(  جابة عن هذا ال�سوؤ تكنولوجيا التعليم؟ ولالإ

يو�سح النتائج.

 ال�شكل رقم ) 1 (

ن�شب ا�شتجابات الفئة امل�شتهدفة حول مدى توافر مهارات الت�شميم الفنى  فى 

املقررات الدرا�شية احلالية.

يت�سح من ال�سكل )1( اأن 69٫5 % غري موافقني وغري موافقني اأبدا على اأنهم ا�ستفادوا 

من امل�ساقات املقررة فى جمال الت�سميم الفنى، و17 % مرتددون، و12٫7% موافقون ب�سدة 

وموافقون.

فى  الدرا�سية  املقررات  من  ت�ستفد  مل  امل�ستهدفة  الفئة  اأن  بجالء  ال�سابقة  الن�سب  تو�سح 

جمال الت�سميم الفنى ب�سفة عامة، حيث اإن ن�سبة كبرية من الفئة امل�ستهدفة جاءت ا�ستجاباتها 

ل  والذين   )%17( وهم  املرتددين  ن�سبة  اأي�سا  العتبار  فى  اأخذنا  واإذا   ،)%69٫5( �سلبية 

يعرفون هل ا�ستفادوا من املقررات الدرا�سية فيما يخ�س الت�سميم الفنى اأم ل؟ ميكن القول 

باأن ن�سبة ال�ستفادة )قليلة عموما( وتتفق مع التحليل الذى اأورده الباحث عند مناق�سة حماور 

الكفايات.

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية

١
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

عر�س نتائج ال�شوؤال الثالث ومناق�شتها

ال على »هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية لكفايات الت�سميم الفنى بني الطلبة  ن�س هذا ال�سوؤ

ال مت اإيجاد قيمة )ت( لدللة الفروق بني متو�سطات  جابة عن هذا ال�سوؤ يعزى ملتغري اجلن�س؟« ولالإ

ن�سب كفايات الت�سميم بني الطالب والطالبات، كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )10(. 

اجلدول رقم )10(

نتائج اإختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�شطات ن�شب كفايات الت�شميم

الفني بني الطالب والطالبات

الداللة االإح�سائيةقيمة)ت( املح�سوبةدرجات احلريةاملتو�سطاتالعددالعينات

1052٫71381٫40٫15طالبات

352٫3طالب

 .0٫05 α يت�سح من اجلدول رقم )10( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى دللة

اأمكن  الفني بني الطالب والطالبات والتي  الت�سميم  اأن الفروق يف كفايات  الباحث  يعتقد 

مالحظتها واقعيا ل�سالح الطالبات، تعذر مالحظتها اإح�سائيًا، وذلك ل�ساألة هذه الفروق من 

ناحية )حيث اإنها متثل 4،0(، وملحدودية اعداد العينتني ب�سفة عامة من ناحية اأخرى.

عر�س نتائج ال�شوؤال الرابع ومناق�شتها

الت�سميم  مادة  اإ�سافة  نحو  تخرجهم  املتوقع  الطلبة  اجتاهات  »ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

ال مت ح�ساب الن�سب املئوية  جابة عن هذا ال�سوؤ الفنى اإىل برنامج ق�سم تكنولوجيا التعليم؟ ولالإ

وال�سكل رقم )2( يبني هذه النتائج.

ال�شكل رقم)2(

ن�شب ا�شتجابات الفئة امل�شتهدفة حول حاجتهم لدرا�شة الت�شميم الفنى
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يتبني من ال�سكل )2( اأن 76٫68%  ي�سعرون بحاجتهم اإىل درا�سة مادة الت�سميم الفنى 64

وموافقون،  الفنى  الت�سميم  مادة  درا�سة  اإىل  بحاجتهم  ي�سعرون   % و17  ب�سدة،  ويوافقون 

و4٫97 % مرتددون، اأقل من 1% غري موافقني.

املادة  هذه  من  ال�ستفادة  فى  ترغب  امل�ستهدفة  الفئة  غالبية  اأن  تو�سح  الن�سب  وهذه 

اإيجابيا  اإن ن�سبة كبرية جاء راأيها  الفنى، حيث  الت�سميم  ل�سقل مهاراتها وخرباتها فى جمال 

)93٫7%(، كما اأن ن�سبة املرتددين وغري املوافقني وهم حواىل )6%( قد اأفادوا �سفهيا باأنهم 

ي�سعرون باأهمية هذه املادة، ولكن بع�سهم اأبدى تخوفه من زيادة العبء الدرا�سى عليهم.

   

ال�شتنتاجات 

لتها، ي�ستنتج الباحث مايلى:  فى �سوء اأهداف الدرا�سة وت�ساوؤ

1- اأو�سحت الدرا�سة اأن كفايات الت�سميم الفنى لدى الطلبة املتخرجني من ق�سم تكنولوجيا 

تلك  تدنى  اإىل  النتيجة  وت�سري  وقليلة جدا(،  )قليلة  بني  ترتاوح  معظمها  فى  كانت  التعليم، 

قل )اأى بني 60 اإىل 69%(، مما   الكفايات عن امل�ستوى املطلوب وهو م�ستوى )جيد( على الأ

ميكن اأن ينعك�س �سلبا على اإمكانات الطلبة وقدراتهم فى جمال ت�سميم املواد التعليمية. 

2- تبني من الدرا�سة اأن اأ�سباب الق�سور تتمثل فى عدم وجود مقرر م�ستقل للت�سميم الفنى 

بربنامج بكالوريو�س تكنولوجيا التعليم بالكلية موقع الدرا�سة. ول �سك اأن هنالك معلومات 

اإطار واحد  الفنى، ولكنها- وفى غياب  الت�سميم  الدرا�سية عن  املقررات  متفرقة فى بع�س 

رباك للمتعلم، وذلك ل�سعوبة التفاق فى  يجمعها- ل تفيد كثريا بل ت�سبب الت�سوي�س والإ

تناول مفاهيم ومهارات الت�سميم الفنى بني مدر�سى املقررات املختلفة بطبيعة احلال. 

 3- بينت النتائج اأهمية مقرر الت�سميم الفنى، وبالتاىل وجوب اإدراجه كمادة اأ�سا�سية �سمن 

عداد متخ�س�سني فى تكنولوجيا التعليم.  برنامج البكالوريو�س  الذى ي�سعى لإ

4- اأو�سحت الدرا�سة وجود اجتاهات ايجابية بدرجة عالية لدى الطلبة نحو اإدراج مقرر 

الت�سميم الفنى اإىل برنامج بكالوريو�س تكنولوجيا التعليم وقد بلغت ن�سبة هذه الجتاهات 

.)%93٫7(

دبيات ال�سابقة عموما  5- جاءت ا�ستنتاجات الدرا�سة متفقة مع ما جاء فى الدرا�سات والأ

�سا�سية التى يجب اأن تكون  التى اأ�سارت اإىل اأهمية الت�سميم الفنى، واعتباره من املهارات الأ

�سمن كفايات املتخ�س�سني فى تكنولوجيا التعليم.

الطالب  بني  الفني  الت�سميم  كفايات  يف  جدا  طفيفة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت   -6

والطالبات ل�سالح الطالبات، ولكنها غري دالة اإح�سائيا، مما يعنى اأن اجلانبني فى حاجة ما�سة 

اإىل تعزيز كفايات ومهارات الت�سميم الفنى لديهم.

د. حممد مدنى كفايات الت�شميم الفنى للمواد التعليمية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

التو�شيات 

1- تو�سى الدرا�سة باإ�سافة مادة الت�سميم الفنى اإىل برنامج بكالوريو�س تكنولوجيا التعليم، 

بجميع  التعليمية  للمواد  الفنى   الت�سميم  فى جمال  الطلبة  لرفع كفايات وقدرات ومهارات 

اأنواعها. 

تخ�س�س  فى  العليا  الدرا�سات  برامج  اإىل  الفنى  الت�سميم  مادة  باإ�سافة  الدرا�سة  تو�سى   -2

لتاأهيل  وذلك  بذاته،  م�ستقل  مقرر  وفى  واأعمق  اأدق  ب�سورة  ولكن  التعليم،  تكنولوجيا 

الكوادر الب�رشية العليا فى جمال الت�سميم الفنى للمواد التعليمية.

3- تقرتح الدرا�سة تنظيم دورات تدريبية فى الت�سميم الفنى للخريجني ال�سابقني من ق�سم 

تكنولوجيا التعليم لرتقية كفاياتهم فى املجال.

فادة من قائمة الكفايات التى تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة عند اإعداد  4- تقرتح الدرا�سة الإ

كما  املجال،  فى  التعليم  تكنولوجيا  بكالوريو�س  طلبة  مهارات  لرفع  الفنى  للت�سميم  مقرر 

ميكن ا�ستخدام قائمة الكفايات هذه عند تقييم جمموعات اأخرى فى نف�س التخ�س�س.

5- تقرتح الدرا�سة تزويد م�سممى برامج بكالوريو�س تكنولوجيا التعليم وكذلك م�سممى 

برامج الدرا�سات العليا فى نف�س التخ�س�س باملربرات القوية التى تو�سح �رشورة وجود مادة 

�سا�سية فى تلك الربامج حيث اأغفلتها معظم برامج تكنولوجيا  الت�سميم الفنى �سمن املواد الأ

التعليم فى العامل العربى.
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خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي يف  الأ

كادميي وعالقتها ببع�س املتغريات ر�شاد الأ عملية الإ

اأ.د. جودت اأحمد �شعادة

ن�سانية كلية العلوم االإ

جامعة الدرا�سات العليا

د. غازي جمال خليفة

ق�سم العلوم الرتبوية

جامعة الدرا�سات العليا

د. حممد كمال عالية

ق�سم املناهج والتدري�س

�سراء اخلا�سة جامعة االإ
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اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ

امللخ�س

يف  الدرا�سي  واجلدول  الطلبة  عن  الناجمة  خطاء  الأ تعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

تلك  يف  الفروق  وفح�س  ردنية،  الأ اخلا�سة  �رشاء  الإ بجامعة  كادميي  الأ ر�ساد  الإ عملية 

خطاء ح�سب جن�س الطالب ومعدله الرتاكمي وم�ستواه الدرا�سي. الأ

ولتحقيق هذه الدرا�سة، متَّ تطوير ا�ستبانة موؤلفة من )29( فقرة، بتدرج خما�سي تناولت 

خطاء التي يقع فيها الطلبة خالل عملية الت�سجيل للم�ساقات الدرا�سية بناء على اجلدول  الأ

داة على عينة موؤلفة من )864( طالبًا وطالبة من كليات اجلامعة،  الدرا�سي. ومتَّ توزيع الأ

تي: ح�سائية املنا�سبة. ومتثلت اأهم النتائج يف الآ �ساليب الإ ولتحليل النتائج ا�ستخدمت الأ

1. كانت اأكرث اأخطاء الطلبة خالل عملية الت�سجيل هي: ا�ستخدام اأ�ساليب الوا�سطة، وت�سجيل 

جراءات الت�سجيل. م�ساقات بحاجة اإىل متطلبات �سابقة، وقلة اطالعهم على دليل الطالب لإ

2. كانت اأكرث اأخطاء و�سع اجلدول الدرا�سي هي: اإغالق ال�ُسَعب يف وقت مبكر، وتعار�س 

مواعيد املواد املطروحة، وتغيري اأ�سماء مدر�سي امل�ساقات بعد الت�سجيل فيها.

فقرات  على  الطلبة  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   .3

ال�ستبانة، وذلك تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.

4. وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سطات ا�ستجابات الطلبة على فقرات ال�ستبانة تعزي 

ملتغري املعدلت الرتاكمية ل�سالح ذوي املعدلت الرتاكمية )79-70(.

5. عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط درجات الطالب الذكور ومتو�سط درجات 

الطالبات على فقرات ال�ستبانة املتعلقة باأخطاء الطلبة يف عملية الت�سجيل.

كادميي ر�ساد الأ الكلمات املفتاحية: اأخطاء اجلدول الدرا�سي، عملية الإ

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي يف عملية  الأ

كادميي وعالقتها ببع�س املتغريات ر�شاد الأ الإ

اأ.د. جودت اأحمد �شعادة

ن�سانية كلية العلوم االإ

جامعة الدرا�سات العليا

د. غازي جمال خليفة

ق�سم العلوم الرتبوية

جامعة الدرا�سات العليا

د. حممد كمال عالية

ق�سم املناهج والتدري�س

�سراء اخلا�سة جامعة االإ

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/9/11م                                                           * تاريخ قبوله للن�رش:2007/5/17م
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Abstract

This study aimed at investigating the students’ timetable mistakes during 
registration and academic advising processes at Al-Isra Private University 
(Amman – Jordan(, and to inquire the differences between these mistakes 
according to the variables of sex, G.P.A., and the educational level

To achieve this goal, the researchers developed a (29( item questionnaire 
that concentrates on these mistakes. It was distributed to (864( male and female 
students from all colleges of the university. Suitable statistical procedures  were 
used to test the hypotheses of the study. The results showed the followings:
1. The most students mistakes during the registration and academic advising 
processes were: using mediators, registering courses that need pre-requisites, 
and not following the student guide book that includes registration procedures 
and making late registration.
2. The most timetable designing mistakes were: closing sections early, time 
clashing in many courses, and changing names of instructors during or after 
registration.
3. There were no statistical differences between means of students responses 
on instrument items according to the year of study variable.
4. There was a statistical difference with regard G.P.A. variable in favor of 
those who have (70-79( G.P.A. In the same time, there were no statistical 
differences between the means of other G.P.A. groups.
5. There were no statistical differences between means of students responses 
on instrument items according to the sex variable.

Key words: timetable mistakes, academic advising processes
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املقدمة

ردن من الدول متو�سطة احلجم، م�ساحة و�سكانًا، ومع ذلك يحتل التعليم اجلامعي  يعد الأ

فيه مركزاً جيداً ومن�سبطًا مبعايري ر�سمية معمول بها من جهة، وتتم متابعته من جانب اجلهات 

ردن اإىل اأن يحتل  املعنية بذلك وعلى راأ�سها وزارة التعليم العايل من جهة اأخرى. ويتجه الأ

قاعدة تعليمية متطورة يف الوطن العربي، حيث تنت�رش فيه نحو ثالثني من اجلامعات احلكومية 

كادميية لدرجات البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه. واخلا�سة، مع تنوع يف الربامج الأ

�س�سات  ردين، مما دفع الدولة اإىل توفري املوؤ وي�سكل ال�سباب م�سادر ب�رشية قوية للمجتمع الأ

ولية وامل�ساركة يف  امل�سوؤ لت�سلم زمام  هلهم  يوؤ الذي  املنا�سب،  عداد  التي تعدهم الإ التعليمية 

�س�سات التعليمية التي تهدف اإىل اإعداد  ردنية على راأ�س املوؤ عملية التنمية. وتعد اجلامعات الأ

ال�سباب يف جمالت عديدة للتخ�س�س، كي حتقق طموحاتهم وتنا�سب قدراتهم، وتتم�سى مع 

كادميي الهتمام الكبري لدى  ر�ساد الأ متطلبات ال�سوق املحلي والعربي. لذا، نالت عملية الإ

املعتمدة،  ال�ساعات  نظام  تتبع  واأنها  واأق�سامها، خا�سة  ردنية مبختلف كلياتها  الأ اجلامعات 

كادميي وحل  ر�ساد الأ ولية مبا�رشة عن عملية الإ ولني م�سوؤ واأ�سبح اأع�ساء هيئة التدري�س م�سوؤ

الطلبة  اأخطاء  عن  الناجمة  تلك  وبخا�سة  الت�سجيل،  جمالت  خمتلف  يف  الطلبة  م�سكالت 

واجلدول الدرا�سي.

ر�ساد  كادميية املتعددة وعملية الإ ولقد تبني من خالل الدرا�سات التي تناولت امل�سكالت الأ

كادميي املعقدة، عدة اأمور منها: اأن هذه امل�سكالت تزايدت يف الثمانينيات والت�سعينيات  الأ

امل�سكالت  من  يعانون  وىل  الأ ال�سنة  طلبة  واأن   ،(Sharkin,   1997( الع�رشين  القرن  من 

خرى. كما اأن لهذه امل�سكالت اأهمية بالغة يف  بدرجة اأكرب من غريهم من طلبة ال�سنوات الأ

كادميي للطلبة )ال�سمادي  مواجهة �سغوط احلياة اجلامعية وبالتايل تاأثريها على التح�سيل الأ

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي يف عملية  الأ

كادميي وعالقتها ببع�س املتغريات ر�شاد الأ الإ

اأ.د. جودت اأحمد �شعادة

ن�سانية كلية العلوم االإ

جامعة الدرا�سات العليا

د. غازي جمال خليفة

ق�سم العلوم الرتبوية

جامعة الدرا�سات العليا

د. حممد كمال عالية

ق�سم املناهج والتدري�س

�سراء اخلا�سة جامعة االإ

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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وىل يف قائمة امل�سكالت  كادميية قد احتلت املرتبة الأ والطحان، 1996(، واأن امل�سكالت الأ

2001؛  2001 ؛ الطحان واأبو عطية،  جنبية )اجلالد،  يف كثري من الدرا�سات العربية والأ

املر�سى، 1993( 

من  عينة  اإدراك  تعرف مدى  اإىل  درا�سة هدفت  باإجراء   )1990( ورفاقه  البيالوي  وقام 

كادميي وم�سكالت  ر�ساد الأ الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س من اجلن�سني يف جامعة قطر لواقع الإ

الت�سجيل، حيث اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة من اجلن�سني 

ناث بالن�سبة  كادميي ووظائفه، ول�سالح الإ ر�ساد الأ ول�سالح الذكور بالن�سبة ملجال و�سوح الإ

مل�سكالت الت�سجيل مبا فيها اجلدول الدرا�سي.

وتناولت كل من هجبي ودوينيل )Higbee & Dwinell, 1992) درا�سة م�سادر ال�سغوط 

اأداة بحثية طبقت  اإعداد  التي يتعر�س لها الطلبة امل�ستجدون يف بع�س اجلامعات، حيث متَّ 

امل�سكالت  باأن  النتائج  اأو�سحت  وقد  الدرا�سية.  املقرات  اأحد  يف  امل�سجلني  الطلبة  على 

تلتها م�سكالت �سبط  اأهميتها،  وىل من حيث  املرتبة الأ كادميية قد جاءت يف  الأ ر�سادية  الإ

كل  الأ وعادات  احلياة  باأ�سلوب  تتعلق  اأخرى  وم�سكالت  خرين،  الآ مع  والتفاعل  الوقت، 

والنوم والريا�سة البدنية.

كادميي  الأ ر�ساد  الإ واقع  تعرف  اإىل  درا�سة هدفت  تطبيق  )1992( على  م�سعود  وعمل 

كادمييني والطلبة، حيث  اجلامعي. وقد �سملت الدرا�سة عينة من عمداء الكليات واملر�سدين الأ

ر�سادية للطلبة ويكاد  كادميي غري كاف ل�سد احلاجات الإ ر�ساد الأ اأظهرت النتائج اأن برنامج الإ

كادميي يعني يف  ر�ساد الأ يكون عبارة عن اإجراءات �سكلية، واأن بع�س الطلبة يعتقدون اأن الإ

كادمييني. الغالب جمرد ت�سجيل امل�ساقات الدرا�سية، وذلك نظراً ل�سعف كفاءة املر�سدين الأ

وطالبات  طالب  م�سكالت  هم  لأ مقارنة  م�سحية  درا�سة   )1993( املر�سي  واأجرى 

لفة من )400( طالب وطالبة.  الكليات املتو�سطة يف �سلطنة عمان، حيث طبقها على عينة موؤ

وقد ك�سفت النتائج عن اأن اأبرز امل�سكالت كانت اأكادميية واإر�سادية. وكانت الفروق ل�سالح 

ر�سادية مبجالتها املتعددة اأكرث من تلك التي يحتاجها  الطالبات، حيث كانت حاجتهن الإ

الذكور يف هذا ال�سدد.

كادميي  ر�ساد الأ وطبق حممد )1995( درا�سة بهدف تعرف طبيعة اجتاهات الطلبة نحو الإ

مارات العربية املتحدة. وقد  ومدى ارتباط تلك الجتاهات بتوافقهم الدرا�سي يف جامعة الإ

الثالثة والرابعة من طلبة كليتي  ال�سنتني  الدرا�سة من )172( طالبًا وطالبة يف  تكونت عينة 

نحو  الذكور  الطالب  اجتاهات  اأن  الدرا�سة عن  نتائج  ن�سانية.  وك�سفت  الإ والعلوم  الرتبية 

عملية  من  بني كل  وثيقة  كانت  العالقة  واأن  ن�سبيًا،  كانت حمددة  كادميي  الأ ر�ساد  الإ عملية 

من  اأكرث  اجتاهًا  الذكور  الطالب  اأبدى  كما  للطلبة.  الدرا�سي  والتوافق  كادميي  الأ ر�ساد  الإ

كادميي يف حل م�سكالتهم، فيما ات�سمت اجتاهات الطالبات  ر�ساد الأ الطالبات نحو دور الإ
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اثراً 72 اأن هناك  كادميي والطلبة، وتبني  الأ املر�سد  ر�سادية بني  الإ العالقة  اأهمية  يجابية نحو  بالإ

كادميي ومتغري اجلن�س على التوافق الدرا�سي للطالب. ر�ساد الأ لكل من متغري الجتاه نحو الإ

ر�سادية لطلبة جامعة  وهدفت درا�سة ال�سمادي والطحان )1996( اإىل تعرف احلاجات الإ

مارات العربية املتحدة ودرا�ستها يف �سوء بع�س املتغريات كاجلن�س، وامل�ستوى الدرا�سي،  الإ

الدرا�سة عينة من طلبة  ال�سكن، وامل�ستوى القت�سادي. وقد �ساركت يف  والكلية، ومنطقة 

لفة من )642( طالبًا وطالبة، اختريوا بالطريقة الع�سوائية الطبقية، وقاموا بتعبئة  اجلامعة موؤ

الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الغر�س.  لهذا  الباحثان  طوره  الذي  ر�سادية  الإ احلاجات  مقيا�س 

وجود ع�رشين حاجة اإر�سادية لدى طلبة اجلامعة اأهمها: اختيار امل�ساقات الدرا�سية املنا�سبة، 

املتعلقة  امل�سكالت  احتلت  وقد  املتوفرة.  الدرا�سية  الربامج  معرفة  الدرا�سة،  وقت  وتنظيم 

ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  ك�سفت  كما  وىل.  الأ املرتبة  ر�سادي  والإ كادميي  الأ باملجال 

دللة اإح�سائية يف درجات الطلبة على مقيا�س احلاجات بالن�سبة ملتغريات اجلن�س وامل�ستوى 

الدرا�سي والدخل القت�سادي واجلن�سية، يف حني مل تك�سف النتائج عن وجود فروق ميكن 

اأن تعزى ملتغريي الكلية ومنطقة ال�سكن.

�سيوعًا  كرث  الأ الت�سجيل  م�سكالت  تعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1997( العاجر  واأجرى 

�سافة اإىل حتديد الفروق بني اجلن�سني  �سالمية بغزة، بالإ بني الطلبة من اجلن�سني يف اجلامعة الإ

كرث �سيوعًا. وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، حيث  يف اإدراك امل�سكالت الأ

نتائج  واأظهرت  الطلبة.  من   )705( بلغت  ممثلة  ع�سوائية  عينة  من  الدرا�سة  جمتمع  تاألف 

الدرا�سة اأن عدد امل�سكالت لدى الطالب الذكور بلغت )43( م�سكلة وعند الطالبات )44( 

م�سكلة من اأ�سل )50( م�سكلة متَّ ر�سدها يف اأداة الدرا�سة. اأما عن اأكرث امل�سكالت �سيوعًا 

ناث،  يف مواجهة الذكور فكانت )16( م�سكلة يف حني كانت )12( م�سكلة �سائعة لدى الإ

واأن الطالبات كن اأقل مواجهة للم�سكالت املتعلقة باإجراءات الت�سجيل من الطالب الذكور. 

املطروحة  عب  ال�سُ كفاية  عدم  يف  تتمثل  الطالبات  عند  حدة  امل�سكالت  اأكرث  اأن  تبني  كما 

للم�ساق الواحد، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطالب والطالبات يف اإدراك 

هذه امل�سكالت.

وتناولت درا�سة بوب )Pope, 1997) وجهات نظر الطلبة يف الربامج التعليمية امل�سائية 

مريكية، حيث هدفت  الأ التابع جلامعة ولية جورجيا  الفني  واخلدمات يف معهد جريفني 

لفة  الدرا�سة اإىل تقييم الربامج التعليمية واخلدمات املقدمة يف �سوء ت�سميم اأداة للدرا�سة املوؤ

كادميي، والت�سهيالت، والن�سح  ر�ساد الأ من �سبعة جمالت هي: حق الدخول، والت�سجيل والإ

كادميية، و�سيا�سة الكلية، والبيئة التعليمية العامة. وقد متت ال�ستجابة  ون الأ والتوجيه، وال�سوؤ

داة املطورة لهذا الغر�س من جانب )642( من الطلبة. واأظهرت النتائج اأن م�ستويات  على الأ

الر�سا بني امل�ستجيبني كانت عالية ب�سكل عام، بينما كانت باقي جمالت الدرا�سة متو�سطة، 

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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واأن جمالت حمددة مثل عدم ر�سا الطلبة، وقلة اإملامهم املعريف فيما يخ�س جداول الت�سجيل 

ر�سادية قد وردت فعاًل. واخلدمات الإ

اإىل الك�سف عن م�سكالت طالب جامعة  وطبقت اآل م�رشف )2000( درا�سة هدفت 

ر�سادية.  الإ وحاجاته  اجلامعي  الطالب  م�سكالت  قائمة  ا�ستخدمت  حيث  اليمنية،  �سنعاء 

وىل  الأ الدرا�سيتني  ال�سنتني  يف  وطالبة  طالبًا   )257( من  لفة  موؤ عينة  على  القائمة  وطبقت 

�سنعاء  جامعة  طلبة  اأن  النتائج  واأو�سحت  والعملية.  النظرية  التخ�س�سات  ومن  والرابعة 

الوقت،  تنظيم  اأهمها: �سعف  امل�سكالت  الكثري من  اجلامعات  ي�ساطرون غريهم من طلبة 

وال�سيق من الو�ساطات، وعدم العدالة بني الطلبة عند قبولهم يف اجلامعة، و�سيق �سدر كثري 

كادميي.  ر�ساد الأ من اأع�ساء هيئة التدري�س عند �سماعهم لوجهات نظر الطلبة خالل عملية الإ

كما ك�سفت النتائج اأي�سًا عن وجود فروق دالة اإح�سائية يف متو�سط القائمة الكلية يف املجال 

ر�سادي والدرا�سي تبعًا ملتغري التخ�س�س، حيث تبني اأن طلبة التخ�س�سات العلمية يعانون  الإ

دبية. كذلك ظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية  من م�سكالت اأكرث من طلبة التخ�س�سات الأ

كادميي والقيمي، واأن الذكور يعانون من تلك  ر�ساد الأ ناث يف م�سكالت الإ بني الذكور والإ

ناث، واأن طلبة ال�سنة الرابعة يعانون من تلك امل�سكالت اأكرث من طلبة  امل�سكالت اأكرث من الإ

وىل. ال�سنة الأ

لطلبة  ر�سادية  الإ احلاجات  تقييم  بهدف  درا�سة   )2001( عيطة  واأبو  الطحان  واأجرى 

يجاد خدمات اإر�سادية يف اجلامعة توفر الدعم وامل�ساندة  اجلامعة الها�سمية بغية التخطيط لإ

املجال  منها  جمالت  عدة  يف  م�سكالت  من  يعانون  ما  حدة  من  للتخفيف  وذلك  للطلبة، 

املتوقعة وزعت  ر�سادية  الإ احلاجات  على  ت�ستمل  ا�ستبانة  بناء  متَّ  ذلك  ولتحقيق  كادميي.  الأ

على عينة ع�سوائية متثل جميع كليات اجلامعة وبلغت )1233( طالبًا وطالبة. وبعد حتليل 

همية، ومن  كادميية قد احتلت املرتبة الثانية من حيث الأ ر�سادية الأ النتائج تبني اأن احلاجات الإ

التوا�سل  وكيفية  الوقت،  تنظيم  وكيفية  املنا�سبة،  الدرا�سية  املقررات  اختيار  احلاجات  هذه 

ح�سائي عن  كادمييني. كما ك�سفت نتائج التحليل الإ مع اأع�ساء هيئة التدري�س واملر�سدين الأ

ر�سادية، حيث يعاين الذكور بدرجة اأكرث  وجود فروق بني اجلن�سني من حيث احلاجات الإ

ناث.  من الإ

كادميية والقت�سادية  وهدفت درا�سة اجلالد )2001( الك�سف عن حجم امل�سكالت الأ

�سالمية يف جامعة الريموك، ومعرفة اأثر  والجتماعية التي تواجه طلبة معلمي جمال الرتبية الإ

كادميي والتقدير العام يف تلك امل�سكالت. وتاألفت عينة الدرا�سة  كل من اجلن�س وامل�ستوى الأ

قد جاءت يف  كادميية  الأ امل�سكالت  اأن حجم  النتائج  واأظهرت  طالبًا وطالبة،   )156( من 

امل�سكالت  حجم  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  اأية  النتائج  تبني  مل  كذلك  وىل.  الأ املرتبة 

الوقت نف�سه مل تظهر  ر�سادية. ويف  كادميية والإ امل�سكالت الأ بالن�سبة ملجال  تتعلق باجلن�س 
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الدرا�سة 74 جمالت  من  جمال  كل  على  الدرا�سي  للم�ستوى  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 

كادميية  الأ امل�سكالت  على جمال  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ومع وجود  املجالت جمتمعة،  وعلى 

ر�سادية تعزى للمعدل العام اأو للتقدير العام.  والإ

واأجرى اأ�سعد )2003( درا�سة ركزت على م�سكالت الت�سجيل يف اجلامعات الفل�سطينية 

من وجهة نظر الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س، حيث �سملت العينة )199( من اأع�ساء هيئة 

التدري�س و )888( طالبًا وطالبة من عدد من اجلامعات الفل�سطينية مثل النجاح وبريزيت 

الت�سجيل  مب�سكالت  تتعلق  جمالت  خم�سة  على  احتوت  ا�ستبانة  الباحث  وطور  والقد�س. 

املختلفة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن حدة م�سكالت الت�سجيل التي تواجه الطلبة كانت مرتفعة 

على جميع املجالت ومنها جمال اجلدول الدرا�سي وجمال اأخطاء الطلبة وجمال اأخطاء العاملني 

يف دائرة القبول والت�سجيل. كما ك�سفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

ع�ساء هيئة التدري�س اأو للعاملني يف  بني م�سكالت الت�سجيل تعزى ملتغري جن�س الطلبة اأو لأ

دائرة القبول والت�سجيل.

غري اأن معظم الدرا�سات ال�سابقة تناولت ما هو متوقع من م�سكالت اأكادميية حيث برزت على 

كادمييني،  �سكل حاجات مثل: كيفية التوا�سل �سخ�سيًا مع اأع�ساء هيئة التدري�س واملر�سدين الأ

وكيفية تنظيم الوقت للدرا�سة، واختيار املواد املنا�سبة للخطط الدرا�سية املختلفة.

مل  اأكادميية، ويف جمالني  م�سكالت  من  واقع  هو  ما  تناولت  فقد  احلالية  الدرا�سة  عن  اأما 

عملية  اأثناء  اأخطاء  من  عنه  ي�سدر  وما  الطالب  جمال  وهما:  ال�سابقة،  الدرا�سات  يف  يظهرا 

ا�ستخدام  اإىل  واللجوء  كادميي،  الأ املر�سد  نيابة عن  الت�سجيل  ا�ستمارة  توقيع  مثل:  الت�سجيل 

اأ�ساليب الوا�سطة واملح�سوبية وال�سغوط املختلفة لجناز عملية الت�سجيل، واإ�رشار بع�س الطلبة 

على ت�سجيل مقررات مت اإغالقها، ثم جمال اجلدول الدرا�سي وما ينتج عنه من م�سكالت مثل: 

اأثناء عملية الت�سجيل، وتوزيع قاعات الدرا�سة على  اأو امل�ساقات  اإغالق العديد من ال�سعب 

وقات  مباٍن متباعدة، وو�سع اجلدول الدرا�سي بطريقة ي�سعب على كثري من الطلبة تنظيم الأ

اخلا�سة بهم.

م�شكلة الدرا�شة

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول  متثلت م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الك�سف عن اأهم الأ

تلك  يف  فروق  هناك  كانت  اإذا  مما  والتاأكد  اخلا�سة،  ردنية  الأ �رشاء  الإ جامعة  يف  الدرا�سي 

خطاء، تعزى لعدد من املتغريات. الأ

اأهداف الدرا�شة

تي: هدفت الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الآ

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ر�ساد  الإ عملية  الدرا�سي يف  واجلدول  الطلبة  من  الناجمة عن كل  خطاء  الأ اأهم  تعرف   .1

كادميي، واقرتاح التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها. الأ

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�سي ح�سب عدد من  2. الك�سف عن الفروق يف الأ

املتغريات.

 

اأ�شئلة الدرا�شة

تية: �سئلة الآ جابة عن الأ حاولت الدرا�سة احلالية الإ

خطاء الناجمة عن الطلبة وتلك النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي، وذلك من وجهة  1. ما اأهم الأ

ردنية اخلا�سة؟ �رشاء الأ نظر طلبة جامعة الإ

الناجمة عن اجلدول  الطلبة وتلك  الناجمة عن  خطاء  2. هل توجد فروق )0٫05( يف الأ

�رشاء اخلا�سة، تعزى للم�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي، وجن�س  الدرا�سي يف جامعة الإ

الطالب؟

اأهمية الدرا�شة

تي: تتمثلت اأهمية الدرا�سة احلالية يف الآ

كادميي اجلامعي ومدى  ر�ساد الأ 1. اإلقاء ال�سوء على اأخطاء الطلبة اأثناء عمليتي الت�سجيل والإ

خطورتها.

خطاء الناجمة عن الو�سع غري الدقيق للجداول الدرا�سية  2. حتديد مدى �سدة اأو خطورة الأ

التي يقوم الطلبة اجلامعيون مبوجبها بالت�سجيل للمقررات الدرا�سية املختلفة.

الرتاكمي، يف  الدرا�سي، ومعدله  الطالب وم�ستواه  متغريات جن�س،  تاأثري  الك�سف عن   .3

كادميي، وذلك بهدف الرتكيز عليها  ر�ساد الأ خطاء التي تقع خالل عمليتي الت�سجيل والإ الأ

همية يف معاجلتها يف �سوء نتائج هذا التاأثري. واإعطاء الأ

م�شطلحات الدرا�شة

هم امل�سطلحات الواردة يف الدرا�سة احلالية: فيما ياأتي تو�سيح لأ

عملية  خالل  الدرا�سية  املقررات  لطرح  تنظيمي  جدول  عن  عبارة  هو  الدرا�شي:  اجلدول 

ق�سام والكليات وبالتعاون مع دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة،  الت�سجيل من جانب الأ

َعب واأ�سماء اأع�ساء هيئة التدري�س،  وتطرح فيه املواد التي �سيدر�سها الطالب موزعة على ال�سُ

جبارية والختيارية يف خطة الطالب الدرا�سية  ومباين الكلية، ويراعى يف هذا اجلدول املواد الإ

بحيث ت�سمح للطالب حرية الختيار من بينها، من حيث الوقت، وا�سم ع�سو هيئة التدري�س، 

ومكان القاعة. 
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الطلبة خالل 76 بها  يقوم  التي  ال�سلبية  الت�رشفات  عن  عبارة  هي  بالطلبة:  خطاء اخلا�شة  الأ

وتطويرها،  اإعدادها  مت  التي  الدرا�سة  اأداة  وحددتها  كادميي،  الأ ر�ساد  والإ الت�سجيل  عملية 

وتقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها امل�ستجيب على الفقرات املتعلقة بها. 

خطاء اخلا�شة باجلدول الدرا�شي: هي عبارة عن الهفوات التي تظهر ب�سبب الو�سع غري  الأ

ال�سليم للجدول الدرا�سي الف�سلي، وتن�ساأ عنها �سعوبات تنعك�س على الطلبة خالل عمليتي 

للدرا�سة  وتطويرها  اإعدادها  مت  التي  الدرا�سة  اأداة  كادميي، وحددتها  الأ ر�ساد  والإ الت�سجيل 

احلالية، وتقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها امل�ستجيب على الفقرات املتعلقة بها.

حدود الدرا�شة

تي: تتمثل حدود الدرا�سة احلالية يف الآ

�رشاء اخلا�سة مبختلف كلياتها وامل�سجلني يف  1. اقت�رشت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة الإ

الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2005/2004م.

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�سي مبا ورد يف اأداة الدرا�سة املطورة  2. حتددت الأ

من جانب القائمني عليها.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

خطاء اخلا�سة بالطلبة وتلك  اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وذلك لو�سف درجة حدة الأ

با�ستخدام  وذلك  كادميي،  الأ ر�ساد  والإ الت�سجيل  عمليتي  الدرا�سي خالل  باجلدول  املتعلقة 

العاملي  الت�سميم  الدرا�سة  اتبعت  كما  املعيارية.  وانحرافاتها  ورتبها  احل�سابية  املتو�سطات 

الطلبة  اأخطاء  يف  الرتاكمي  واملعدل  الدرا�سي  امل�ستوى  ح�سب  الفروق  لختبار  حادي،  الأ

واجلدول الدرا�سي.

جمتمع الدرا�شة

الف�سل  خالل  كلياتها  جميع  يف  اخلا�سة  �رشاء  الإ جامعة  طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  تاألف 

الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2005/2004م. وقد بلغ عدد الطلبة يف جمتمع الدرا�سة 

طالبًا   )4111( منهم  الر�سمية،  اجلامعة  �سجالت  ح�سب  وذلك  وطالبة  طالبًا   )5449(

دارية  الإ والعلوم  داب،  الآ هي:  كليات  اأربع  على  موزعني  ن�سانية  الإ الكليات  يف  وطالبة 

واملالية، واحلقوق، والعلوم الرتبوية،  و)1338( طالبًا وطالبة يف الكليات العلمية موزعني 

على ثالث كليات هي: الهند�سة، وال�سيدلة، والعلوم وتكنولوجيا املعلومات. واجلدول رقم 

)1( يو�سح توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب اجلن�س والكلية وامل�ستويات الدرا�سية.

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�شة ح�شب اجلن�س والكلية وامل�شتوى الدرا�شي

امل�ستوى الدرا�سياجلن�سالكلية

املجموع

ة
ي
ان

�س
ن
الإ

 ا
ت

يا
كل

ال

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

داب 248582278189164199830االآ

4111

دارية واملالية 12474493194884544351696العلوم االإ

512176139235201113688احلقوق

256641293168280156897الرتبية

ة
ي
م

عل
ال

ت 
يا

كل
5474733117161283594الهند�سةال

1338

302146887962219448ال�سيدلة

23660103676561296العلوم وتكنولوجيا املعلومات

املجموع

334821011253134313871466

54495449

54495449

عينة الدرا�شة

مت اختيار عينة ع�سوائية عنقودية Cluster Sampling من جمتمع الدرا�سة، حيث مت حتديد 

عب الدرا�سية ثانيًا من واقع اجلدول الدرا�سي  اأعداد الطلبة يف كل كلية اأوًل، ثم اختيار ال�سُ

خطة  و�سع  مت  ذلك  على  وبناء  الب�سيطة.  الع�سوائية  وبالطريقة  ال�سبع  اجلامعة  كليات  ومن 

ن�سانية.  ر�سادية على طلبة الكليات العلمية والإ لتوزيع ا�ستبانة امل�سكالت الإ

لقد بلغ عدد عينة الدرا�سة )1077( طالبًا وطالبة، منهم )789( طالبًا وطالبة يف الكليات 

تي: )166( يف  ن�سانية، و)278( طالبًا وطالبة يف الكليات العلمية، حيث توزعوا كالآ الإ

دارية واملالية، و )103( يف كلية احلقوق، و)120(  داب، و)400( يف كلية العلوم الإ كلية الآ

يف كلية العلوم الرتبوية، و)105( يف كلية الهند�سة، و)65( يف كلية ال�سيدلة، و)108( يف 

كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات.

التي مت اختيارها على )864( طالبًا وطالبة، وذلك  الدرا�سة  اأفراد عينة  ا�ستقر عدد  وقد 

َعب  ال�سُ من  الطلبة  بع�س  ولغياب  َعب،  ال�سُ بع�س  عند  ف�سلية  اختبارات  وجود  ب�سبب 

ح�سب  الدرا�سة  عينة  من  املتوافرة  اخل�سائ�س  و)4(  و)3(   )2( اجلداول  وتبني  خرى.  الأ

متغرياتها امل�ستقلة، حيث يو�سح اجلدول رقم )2( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املتغري 

ول، وهو متغري امل�ستوى الدرا�سي. الأ
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اجلدول رقم )2(78

توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغري امل�شتوى الدرا�شي

املجموعغري متوفر�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنة ثانية�سنة اأوىلامل�ستوى الدرا�سي

1991932332336864العدد

100٫0%0٫7%27٫0%27٫0%22٫3%23٫0%الن�سبة املئوية

اأما اجلدول رقم )3( فيو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري املعدل الرتاكمي: 

اجلدول رقم )3(

توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغري املعدل الرتاكمي

املجموعغري متوفر80 فما فوق70-6069-69من 50-59املعدل الرتاكمي

6834028010472864العدد

100٫0%8٫3%12٫0%32٫4%39٫4%7٫9%الن�سبة املئوية

ويف الوقت نف�سه يبني اجلدول رقم )4( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س:

اجلدول رقم )4(

توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغري اجلن�س

الن�سبة املئويةالعدداجلن�س

71٫2%615ذكر

28٫8%249اأنثى

100٫0%864املجموع

اأداة الدرا�شة

خطاء الناجمة عن الطلبة، وتلك النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي  لقد متَّ تطوير ا�ستبانة حول الأ

دب الرتبوي املت�سل  كادميي، وذلك بعد ال�ستعانة بالأ ر�ساد الأ خالل عمليتي الت�سجيل والإ

ولني عن اخلدمات الطالبية مبختلف دوائر اجلامعة،  بالدرا�سة. كما متَّ عقد اللقاءات مع امل�سوؤ

داة ب�سورتها  اأع�ساء هيئة التدري�س، حيث ا�ستملت الأ وعقد اللقاءات الفردية مع عدد من 

خطاء الناجمة عن  ولية على )18( فقرة متعلقة باأخطاء الطلبة، و)16( فقرة خا�سة بالأ الأ

و�سع اجلدول الدرا�سي.

لال�ستجابة هي: خطاأ مهم  م�ستويات حمددة  ال�ستبانة  فقرات  فقرة من  لكل  اُأعطي  وقد 

تراوحت  وقد  خطاأً.  لي�س  همية،  الأ قليل  خطاأ  همية،  الأ متو�سط  خطاأ  مهم،  خطاأ  جداً، 

التي ل ت�سكل خطاأ، والدرجة  للفقرة  الدرجة )1(  امل�ستجيب على ال�ستبانة بني  درجات 

)5( للخطاأ املهم جداً، وذلك لتحديد اأهمية اخلطاأ اأو درجة حدته، واأهمية الدرجة الكلية 

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

79

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

خطاء ذات ال�سلة باجلدول الدرا�سي. خطاء ذات العالقة بالطلبة، والأ لالأ

اأع�سائها  بلغ عدد  الدرا�سة مت عر�سها على جلنة من املحكمني  اأداة  وللتحقق من �سدق 

�رشاء ودوائرها اخلدمية الطالبية. وقد  )15( ع�سو هيئة تدري�س من خمتلف كليات جامعة الإ

بتعديل  ال�ستبانة  وتناول  اآرائهم ومالحظاتهم ومقرتحاتهم،  اإبداء  التحكيم  من جلنة  ُطِلَب 

اأو حذف ما يرونه غري منا�سب، واإ�سافة ما يرونه منا�سبًا من اأخطاء خا�سة بالطلبة واجلدول 

كادميي. ر�ساد الأ الدرا�سي، ولها عالقة بعمليتي الت�سجيل والإ

واإعادة  تعديلها  مت  ال�ستبانة،  على  ومقرتحات  مالحظات  من  تدوينه  مت  ما  �سوء  ويف 

املتعلقة  خطاء  النهائية. وقد مت حذف فقرتني من الأ �سياغتها ومن ثم و�سعها يف �سورتها 

منتمية.  نها غري  لأ اأو  متكررة،  نها  لأ اإما  الدرا�سي،  باجلدول  اأخطاء خا�سة  وثالثة  بالطلبة، 

وبذلك اأ�سبحت ال�ستبانة مكونة من )29( فقرة، موزعة على جمالني هما: اأخطاء الت�سجيل 

ال�سليم  غري  الو�سع  عن  نا�سئة  واأخطاء  فقرة،   )16( الطلبة وعددها  عن  الناجمة  ر�ساد  والإ

للجدول الدرا�سي وعددها )13( فقرة.

باتباع  كادميية  الأ ر�سادية  الإ خطاء  الأ ل�ستبانة  الداخلي  الت�ساق  معامل  ح�ساب  مت  وقد 

خطاء النا�سئة  خطاء الناجمة عن الطلبة من ناحية، وملجال الأ معادلة كرونباخ-الفا ملجال الأ

داة ككل، وعلى  عن اجلدول الدرا�سي من ناحية ثانية، وكذلك معامل الت�ساق الداخلي لالأ

العينة الكلية للدرا�سة. وقد تبني من التحليل اأن معامل الت�ساق الداخلي مل�سكالت الطلبة بلغ 

)0٫88(، ومعامل الت�ساق الداخلي مل�سكالت اجلدول الدرا�سي كان )0٫86(، يف حني 

اأن  الثبات هذه  داة ككل )0٫94(. ويت�سح من معامالت  الداخلي لالأ بلغ معامل الت�ساق 

غرا�س  كادميي الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�سي كانت منا�سبة لأ ر�ساد الأ ا�ستبانة اأخطاء الإ

هذه الدرا�سة.

ح�شائية �شاليب الإ الأ

خطاء  املعيارية لرتتيب الأ املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  الدرا�سة احلالية  ا�ستخدمت 

الناجمة  خطاء  الأ وترتيب  كادميي،  الأ ر�ساد  والإ الت�سجيل  عملية  الطلبة خالل  عن  الناجمة 

حادي )1×4(  عن اجلدول الدرا�سي. كما ا�ستخدمت الدرا�سة اأي�سًا اأ�سلوب حتليل التباين الأ

خطاء تعزى للجن�س اأو للم�ستوى  واختبار »ت« للتاأكد مما اإذا كانت هناك فروق يف تلك الأ

 .(Theodore, 2003( الدرا�سي اأو للمعدل الرتاكمي

�رٍش على  ولتحديد اأهمية هذه امل�سكالت متَّ اعتماد املتو�سط احل�سابي )3٫5( فما فوق كموؤ

اأهمية اخلطاأ و�سيوعه، على اعتبار اأن اأعلى درجة حت�سل عليها اأية فقرة هي )5(، واأدنى درجة 

التدري�س يف كلية  اأع�ساء هيئة  بناء على راأي املحكمني من  اأية فقرة هي )1(، وذلك  على 

�رشاء اخلا�سة.  العلوم الرتبوية بجامعة الإ
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نتائج الدرا�شة ومناق�شتها80

ول اأوًل: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأ

الناجمة  خطاء  الأ اأهم  ما  تي:  الآ على  احلالية  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  ول  الأ ال  ال�سوؤ ن�س  لقد 

�رشاء  عن الطلبة، وتلك النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي، وذلك من وجهة نظر طلبة جامعة الإ

اخلا�سة؟

من  عبارة  لكل  ورتبها  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال،  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  ولالإ

اجلدول  اأوًل  وي�سري  الدرا�سي.  واجلدول  بالطلبة  املتعلقة  خطاء  الأ اإىل  ت�سري  التي  العبارات 

خطاء الناجمة عن الطلبة  رقم )5( اإىل املتو�سطات احل�سابية ورتبها والنحرافات املعيارية لالأ

كادميي. ر�ساد الأ خالل عمليتي الت�سجيل والإ

اجلدول رقم )5(

خطاء الناجمة عن الطلبة خالل  املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لالأ

كادميي بعد ترتيبها تنازليًا ر�شاد الأ عمليتي الت�شجيل والإ

رقم 

الفقرة
خطاء االأ

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الرتتيب العام 

للفقرة

3
جلوء بع�س الطلبة اإىل ا�ستخدام اأ�ساليب الوا�سطة واملح�سوبية 

وال�سغط الإجناز عملية الت�سجيل.
3٫911٫351

6
ت�سجيل بع�س الطلبة يف م�ساقات بحاجة اإىل متطلبات �سابقة دون 

كادميي. الرجوع اإىل املر�سد االأ
3٫741٫322

كادمييني.16 3٫621٫423جهل بع�س الطلبة باأ�سماء مر�سديهم االأ

3٫611٫344ح�سور بع�س الطلبة قبيل انتهاء عملية الت�سجيل اأو بعدها.11

14
وقات رغم  تقليد بع�س الطلبة لزمالئهم يف ت�سجيل امل�ساقات واالأ

اختالف ما در�سوه �سابقًا اأو اختالف تخ�س�ساتهم الدقيقة.
3٫751٫335

12
قّلة تعاون بع�س الطلبة مع موظفي القبول والت�سجيل يف جعل عملية 

الت�سجيل منظمة ودقيقة.
3٫5861٫376

7
ر�ساد  قّلة االطالع من جانب بع�س الطلبة على تعليمات الت�سجيل واالإ

كادميي الواردة يف دليل الطالب. االأ
3٫521٫307

4
اعتماد بع�س الطلبة على اآراء زمالئهم عند ت�سجيل املقررات 

كادميي. الدرا�سية بداًل من اآراء املر�سد االأ
3٫521٫417

3٫461٫369قّلة التزام بع�س الطلبة مبواعيد الت�سجيل املحددة من اجلامعة.2

9
كادمييني وخارجها  تزاحم بع�س الطلبة داخل مكاتب املر�سدين االأ

ب�سكل مزعج.
3٫451٫3810

�سافة.15 3٫451٫3110كرثة تغيري بع�س الطلبة للم�ساقات خالل عملية ال�سحب واالإ

13

تكليف بع�س الطلبة لزمالئهم اأو اأقاربهم بالت�سجيل نيابة 

عنهم، مما يوؤدي اإىل ظهور اأخطاء اأو م�سكالت تتعلق مب�سريتهم 

كادميية. االأ

3٫411٫4012

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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تابع اجلدول رقم )5(

رقم 

الفقرة
خطاء االأ

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الرتتيب العام 

للفقرة

1
قيام بع�س الطلبة بتوقيع ا�ستمارة الت�سجيل نيابة عن املر�سد 

كادميي. االأ
3٫401٫6313

3٫391٫4514اإ�سرار بع�س الطلبة على ت�سجيل مقررات مت اإغالقها.5

10
اإهمال بع�س الطلبة للدقة املطلوبة يف تعبئة البيانات ال�سحيحة عن 

امل�ساقات واأرقامها ومواعيدها واأ�سماء املدر�سني.
3٫311٫3715

8
ندرة تقيد بع�س الطلبة بال�ساعات املكتبية اخلا�سة باملر�سد 

كادميي. االأ
3٫251٫3316

رقام )3،  بالطلبة حدًة هي ذوات الأ املتعلقة  خطاء  اأكرث الأ اأن  ويظهر من اجلدول رقم )5( 

التوايل، وكما وردت يف ال�ستبانة، حيث جتاوزت  4( على   ،7  ،12  ،14  ،11  ،16  ،6

املتو�سط احل�سابي )3٫5( والذي اقرتحه اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الرتبوية للحكم 

 )7-1( بالرتب من  ال�سابقة حظيت  خطاء  الأ تلك  اأن  للفقرة. كما  الق�سوى  همية  الأ على 

جناز  الوا�سطة لإ اأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  الطلبة  خطاء هي: جلوء بع�س  الأ الرتتيب، وهذه  على 

عملية الت�سجيل، وت�سجيل بع�س الطلبة مل�ساقات بحاجة اإىل متطلبات �سابقة دون الرجوع اإىل 

املر�سد، وجهل بع�س الطلبة باأ�سماء مر�سديهم، وح�سور بع�س الطلبة قبل انتهاء عملية الت�سجيل 

وقات رغم اختالف ما  امل�ساقات والأ الطلبة لزمالئهم يف ت�سجيل  اأو بعدها، وتقليد بع�س 

در�سوه �سابقًا، اأو اختالف تخ�س�ساتهم، وقلة الطالع من جانب بع�س الطلبة على تعليمات 

كادميي الواردة يف دليل الطالب، واعتماد بع�س الطلبة على اآراء زمالئهم  ر�ساد الأ الت�سجيل والإ

كادميي، وذلك على الرتتيب اأي�سًا، من  عند ت�سجيل املقررات الدرا�سية بدًل من اآراء املر�سد الأ

�رشاء اخلا�سة. همية الكبرية لها من وجهة نظر طلبة جامعة الإ حيث درجة الأ

�رشاء اخلا�سة اإىل تطوير  كادميي يف جامعة الإ ر�ساد الأ وميكن تف�سري هذه النتيجة بحاجة نظام الإ

قل لو كان املر�سدون  حقيقي، فاأخطاء الطلبة ميكن تداركها كليًا، اأو التخفيف من حدتها على الأ

الت�سجيلية  ر�سادية  الإ بواجباتهم  يقومون  والت�سجيل  القبول  دائرة  والعاملون يف  كادمييون  الأ

جناز عملية الت�سجيل  بالطريقة ال�سحيحة والدقيقة. فا�ستخدام اأ�ساليب الوا�سطة من جانب الطلبة لإ

كادمييون والعاملون يف دائرة القبول والت�سجيل. ل ميكن اأن تنجح لو رف�سها املر�سدون الأ

كما اأن اأخطاء الطلبة املتمثلة يف ت�سجيل م�ساقات بحاجة اإىل متطلبات �سابقة دون الرجوع 

باأ�سماء مر�سديهم، وتقليد الطلبة لزمالئهم يف ت�سجيل امل�ساقات  اإىل املر�سد، وجهل الطلبة 

توجيه  هناك  كان  لو  اأ�ساًل  اأن حتدث  الت�سجيل، ل ميكن  عليهم يف  والعتماد  وقات،  والأ

�سحيح من العاملني يف دائرة القبول والت�سجيل باجلامعة من جهة، ولو متت لقاءات متوا�سلة 
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يو�سح خاللها 82 ثانية، بحيث  ير�سدهم من جهة  الذين  الطلبة  كادميي وجميع  الأ املر�سد  بني 

كادميي  ر�ساد الأ خطاء التي قد يقع فيها الطلبة، و�رشورة التم�سك باإجراءات الت�سجيل والإ الأ

ال�سليمة، و�رشورة قراءة دليل الطالب اجلامعي بدقة متناهية قبل عملية الت�سجيل.

ر�ساد  واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة م�سعود )1992( التي اأظهرت اأن برنامج الإ

ر�ساية. كادميي غري كاٍف ل�سد حاجات الطلبة الإ الأ

خطاء النا�سئة  اأما اجلدول رقم )6( فيو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالأ

عن اجلدول الدرا�سي.

اجلدول رقم )6(

خطاء املتعلقة باجلدول الدرا�شي  املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لالأ

مرتبة تنازليًا

رقم 

الفقرة
خطاء االأ

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الرتتيب العام 

للفقرة

4٫550٫911اإغالق العديد من �ُسَعب اجلدول الدرا�سي خالل عملية الت�سجيل.2

6

اجلدول  يف  االختيارية  اأو  جبارية  االإ امل�ساقات  بع�س  مواعيد  تعار�س 

هيئة  واأع�ساء  للم�ساقات  الطالب  اختيار  فر�س  من  يقلل  مما  الدرا�سي، 

التدري�س.

4٫181٫122

9
تغيري ا�سم مدر�س امل�ساق على اجلدول الدرا�سي بعد قيام الطلبة بالت�سجيل 

فيه.
4٫151٫193

1
للف�سل  الدرا�سي  اجلدول  يف  للطلبة  والكليات  ق�سام  االأ ا�ست�سارة  ندرة 

القادم، لطرح املواد التي يرغبون يف درا�ستها.
4٫071٫234

13
تنظيم  الطلبة  من  كثري  على  ي�سعب  بطريقة  الدرا�سي  اجلدول  و�سع 

وقات اخلا�سة بهم. االأ
4٫031٫215

5

العديدة، مما  ال�ُسَعب  الدرا�سي ذات  املطروحة يف اجلدول  امل�ساقات  قلة 

تنفي عنها �سفة حرية االختيار من جانب الطالب من حيث الوقت وا�سم 

ع�سو هيئة التدري�س.

4٫021٫156

3
ق�سام والكليات عن اإغالق ال�ُسَعب  عالنات التي تطرحها االأ قّلة فعالية االإ

وفتح غريها يف اجلدول الدرا�سي.
4٫011٫177

11

قلة مراعاة اجلدول الدرا�سي حلاجات الطلبة يف ت�سجيل م�ساقات بعينها 

من اأجل زيادة عدد ال�ساعات التي يرغبون يف ت�سجيلها اأو لغايات تخرجهم 

من اجلامعة.

3٫911٫178

4
اأ�سماء  من  منه  اأجزاء  اأو  الطالب  لت�سجيل  املعلن  الدرا�سي  اجلدول  خلو 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
3٫871٫269

12
يوؤخر  الدرا�سي على مباٍن متباعدة، مما  توزيع قاعات م�ساقات اجلدول 

الطلبة من الو�سول اإليها يف الوقت املحدد.
3٫851٫2910

10
اإ�سرار املر�سدين وامل�سوؤولني على عدم ال�سماح للطلبة باالن�سحاب من بع�س 

م�ساقات اجلدول الدرا�سي رغبة يف عدم اإغالقها.
3٫841٫3011

8
خر بحجة اختالف اأعداد الطلبة  تغيري قاعات اجلدول الدرا�سي من وقت الآ

يف ال�ُسَعب، مما يربك املدر�سني والطلبة يف اآن واحد.
3٫651٫3412

7
وجود اأكرث من م�ساق من م�ساقات اجلدول الدرا�سي يف قاعة واحدة، مما 

يربك الطلبة واملدر�سني خالل اأول حما�سرة لهم يف تلك القاعة.
3٫641٫2913

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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خطاء جميعها واملتعلقة باجلدول الدرا�سي املطروح  اأن الأ ويت�سح من اجلدول رقم )6( 

حيث  احلدة،  من  كبرية  درجة  على  كانت  والكليات  ق�سام  الأ من  الت�سجيل  عملية  خالل 

جتاوزت الدرجة )3٫5( التي اقرتحها اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الرتبوية للحكم 

من  اقرتبت  الدرا�سي  باجلدول  املتعلقة  خطاء  الأ بع�س  اأن  حتى  الفقرة،  اأهمية  درجة  على 

خالل  الدرا�سي  اجلدول  �ُسَعب  من  العديد  اإغالق  على  تن�س  والتي   )5( الق�سوى  الدرجة 

الطالب  اختيار  فر�س  من  يقلل  مما  امل�ساقات،  بع�س  مواعيد  وتعار�س  الت�سجيل،  عملية 

الطلبة  قيام  بعد  الدرا�سي  اجلدول  على  امل�ساق  مدر�س  ا�سم  وتغيري  واملدر�سني،  للم�ساقات 

بعملية الت�سجيل، وندرة ا�ست�سارة الطلبة يف اجلدول الدرا�سي اخلا�س بالف�سل القادم، بطرح 

املواد التي يرغبون يف درا�ستها، وو�سع اجلدول الدرا�سي بطريقة ي�سعب على كثري من الطلبة 

خطاء اخلا�سة باجلدول الدرا�سي احتلت املراتب  وقات اخلا�سة بهم، كما اأن تلك الأ تنظيم الأ

وىل على الرتتيب.  اخلم�سة الأ

خطاء النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي اإىل �سعف التن�سيق الفعلي بني الكليات  وقد ترجع الأ

كادميية من ناحية ودائرة القبول والت�سجيل من ناحية ثانية. كما ميكن تف�سري هذه  ق�سام الأ والأ

عب بحجة قلة عدد الطلبة فيها رغم  النتيجة ال�سلبية اأي�سًا بالت�رشع يف اإغالق العديد من ال�سُ

احلاجة املا�سة لبع�س الطلبة اإليها ورغم اإمكانية ارتفاع عدد الطلبة فيها فيما بعد.

كادميية يف و�سع اجلداول  ق�سام الأ �ساء الأ كما قد ترجع هذه النتيجة اإىل �سعف خربات روؤ

ختيارية يف وقت واحد، مما  جبارية والإ الدرا�سية بحيث يتم تكد�س الكثري من املقررات الإ

ختيار املقررات التي يحتاجون  يجعل م�سكلة التعار�سات بينها، وقلة اإتاحة الفر�سة للطلبة لإ

ا�ست�سارة  قلة  اإىل  بهم  دي  يوؤ قد  ق�سام  الأ �ساء  روؤ اأن �سعف خربات  كما  فيها.  الت�سجيل  اإىل 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة عند و�سع جداول الف�سول الدرا�سية القادمة، مما يثري م�سكالت 

ق�سام والكليات يف اأخطاء كثرية. كثرية ويوقع الطلبة ودائرة القبول والت�سجيل بل والأ

واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة بوب )Pope, 1997) التي ك�سفت عن عدم 

كادميي،  ر�ساد الأ الر�سمي وعملية الإ اإملامهم املعريف فيما يخ�س اجلدول  ر�سا الطلبة، وقلة 

ومع نتائج درا�سة اأ�سعد )2003( التي اأو�سحت اأن حدة امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعة 

كانت مرتفعة على جمال اجلدول الدرا�سي واأخطاء العاملني يف دائرة القبول والت�سجيل.

ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين

تي: هل توجد فروق ذات دللة  ال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآ لقد ن�س ال�سوؤ

الدرا�سي يف  النا�سئة عن اجلدول  الطلبة وتلك  الناجمة عن  خطاء  اإح�سائية )0٫05( يف الأ

�رشاء اخلا�سة، تعزى للم�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي، وجن�س الطالب؟ جامعة الإ

تية: حادي، واختبار »ت«، تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآ وبا�ستخدام حتليل التباين الأ
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خطاء الناجمة عن اأخطاء 84 اأ.النتائج املتعلقة باختبار الفروق ح�سب امل�ستوى الدرا�سي يف الأ

الطلبة واجلدول الدرا�سي:

�رشاء  لقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات طلبة جامعة الإ

اخلا�سة ح�سب م�ستوياتهم الدرا�سية، على فقرات ال�ستبانة املتعلقة باأخطاء الطلبة واجلدول 

الدرا�سي. وي�سري اجلدول رقم )7( اإىل تلك املتو�سطات والنحرافات املعيارية

اجلدول رقم )7(

خطاء الناجمة عن اأخطاء الطلبة  املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لالأ

واجلدول الدرا�شي والدرجة الكلية, وذلك ح�شب متغري امل�شتوى الدرا�شي للطالب

امل�ستوى الدرا�سي

خطاء                            االأ

املجموع�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنة ثانية�سنة اأوىل

اأخطاء الطلبة

3٫563٫493٫503٫503٫51املتو�سط احل�سابي

0٫800٫780٫860٫720٫82االنحراف املعياري

اأخطاء و�سع اجلدول الدرا�سي

3٫993٫954٫0003٫973٫98املتو�سط احل�سابي

0٫760٫750٫770٫730٫75االنحراف املعياري

الدرجة الكلية 

3٫563٫503٫563٫493٫53املتو�سط احل�سابي

0٫640٫650٫650٫550٫62االنحراف املعياري

بالطلبة  املتعلقة  خطاء  املتو�سطات احل�سابية على جمال الأ اأن  ويتبني من اجلدول رقم )7( 

كانت  ربع  الأ ال�سنوات  يف  الدرا�سي  امل�ستوى  ح�سب  الدرا�سي  باجلدول  اخلا�سة  تلك  اأو 

جمال  على  الطلبة  ملتو�سطي  بالن�سبة  احلال  هو  كما  مت�ساوية،  كانت  بع�سها  اإن  بل  متقاربة، 

خطاء املتعلقة بهم لل�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة. الأ

يف  الطلبة  اأخطاء  عن  الناجمة  امل�سكالت  متو�سطات  بني  التقارب  هذا  تف�سري  وميكن 

خطاء النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي، اإىل العالقة الوثيقة جداً بني املجالني، واأن  الت�سجيل والأ

ثر يف املجال الثاين. فاأخطاء الطلبة يف ت�سجيل مواٍد بدون متطلبات �سابقة مثاًل  كل جمال يوؤ

دي اإىل م�سكلة يف اجلدول الدرا�سي تتمثل يف اإغالق �ُسَعب املتطلبات ال�سابقة، واخلطاأ  �سيوؤ

يف ت�سميم اجلدول الدرا�سي الذي ي�سع عدداً من املقررات املطلوبة يف وقت واحد مثاًل، 

اإىل جتاوز اخلطة  الت�سجيل، تدفعهم  اأخطاء عديدة خالل عملية  الطلبة يف  اإىل وقوع  دي  يوؤ

كادميية، واتباع الوا�سطة واملح�سوبية للت�سجيل يف مقررات حتتاج اإىل متطلبات �سابقة، بل  الأ

والت�سجيل يف مقررات قد ل تفيد تخ�س�ساتهم كثرياً.

واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية يف هذا املجال مع نتائج درا�سة اأ�سعد ) 2003( التي اأظهرت 

اأن حدة م�سكالت الت�سجيل كانت مرتفعة على جميع املجالت، ومن بينها جمال اأخطاء الطلبة، 

وجمال اأخطاء و�سع اجلدول الدرا�سي، وجمال اأخطاء العاملني يف دائرة القبول والت�سجيل.

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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وجمال  الطلبة  جمال  اإىل  بالن�سبة  خطاء  لالأ املتو�سطات  تلك  بني  الفروق  دللة  ولختبار 

اجلدول الدرا�سي تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، فقد ا�ستخدمت قيمة »ف« امل�ستخرجة من حتليل 

حادي )1x4(. واجلدول رقم )8( ي�سري اإىل نتائج هذا الختبار. التباين الأ

اجلدول رقم )8(

حادي لختبار الفروق ح�شب متغري امل�شتوى الدرا�شي يف درجات  حتليل التباين الأ

خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي والدرجة الكلية الأ

خطاء م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناالأ

اأخطاء الطلبة

0٫5830٫190٫290٫835بني املجموعات

--567٫518470٫67اخلطاأ

---568٫09850املجموع

اأخطاء و�سع 

اجلدول الدرا�سي

0٫2730٫090٫160٫924بني املجموعات

--474٫688400٫57اخلطاأ

---474٫95843املجموع

الدرجة الكلية

1٫0230٫340٫890٫45بني املجموعات

--327٫578470٫39اخلطاأ

---328٫59850املجموع

متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( رقم  اجلدول  من  ويت�سح 

عملية  يف  باأخطائهم  املتعلقة  الفقرات  على  اخلا�سة  �رشاء  الإ جامعة  يف  الطلبة  ا�ستجابات 

الت�سجيل، وتلك النا�سئة عن اجلدول الدرا�سي وعلى الدرجة الكلية، فقد كانت قيم »ف« 

اإح�سائيًا عند  التوايل، وهي قيم لي�ست دالة  املح�سوبة )0٫29(، )0٫16(، )0٫89( على 

م�ستوى الدللة )0٫835(، )0٫924(، )0٫45( على التوايل اأي�سًا.

خطاء املتعلقة  وميكن ربط هذه النتيجة بالنتائج التي اأظهرها اجلدول رقم )6(، حيث اإن الأ

باجلدول الدرا�سي كانت على درجة كبرية من احلدة من وجهة نظر الطلبة، وجتاوزت جميعها 

املتو�سط احل�سابي )3٫5( الذي اقرتحه اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الرتبوية للحكم 

�رشاء اخلا�سة - وعلى  ر�سادية، مما يعني اأن جميع الطلبة يف جامعة الإ على م�ستوى امل�سكلة الإ

الذي  مر  الأ الدرا�سي،  اإىل اجلدول  نف�سها  النظرة  ينظرون  الدرا�سية -  اختالف م�ستوياتهم 

اأدى اإىل عدم وجود فروق بني الطلبة على اختالف �سنوات الدرا�سة التي ينتمون اإليها، وقد 

تكون من اأ�سباب هذه النتيجة اأي�سًا نق�س عدد ال�سعب املطروحة، وبالتايل ارتفاع عدد الطلبة 

يف ال�سعبة الواحدة املفتوحة.

وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية يف هذا ال�سدد فقط مع نتائج درا�سة اجلالد )2001( 

ر�ساد  الإ م�سكالت  حجم  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  عن  ك�سفت  التي 

كادميي تعزى للم�ستوى الدرا�سي، ولكنها اختلفت مع نتائج درا�سة اآل م�رشف )2000(  الأ
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وىل يف عدد من امل�سكالت من 86 التي اأظهرت معاناة طلبة ال�سنة الرابعة اأكرث من طلبة ال�سنة الأ

بينها الو�ساطات واملح�سوبيات، و�سيق �سدور اأع�ساء هيئة التدري�س عند �سماعهم لوجهات 

اأي�سًا مع نتائج درا�سة الطحان واأبو  كادميي، واختلفت  ر�ساد الأ نظر الطلبة خالل عملية الإ

ربعة،  عيطة )2001( التي ك�سفت عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني امل�ستويات الدرا�سية الأ

خرى.  وىل اأكرث معاناة من طلبة ال�سنوات الأ حيث كان طلبة ال�سنة الأ

واجلدول  الطلبة  عن  الناجمة  خطاء  الأ يف  الرتاكمي  املعدل  باأثر  املتعلقة  ب.النتائج 

الدرا�سي.

�رشاء  لقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات طلبة جامعة الإ

الطلبة  عن  الناجمة  ر�سادية  الإ خطاء  الأ فقرات  على  الرتاكمية  معدلتهم  ح�سب  اخلا�سة 

واجلدول الدرا�سي. وي�سري اجلدول رقم )9( اإىل تلك املتو�سطات والنحرافات املعيارية:

اجلدول رقم )9(

كادميي الناجمة عن  ر�شاد الأ املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية مل�شكالت الإ

اأخطاء الطلبة واجلدول الدرا�شي والدرجة الكلية ح�شب متغري املعدل الرتاكمي

املعدل الرتاكمي

ر�سادية                  امل�سكالت االإ

املجموع80 فما فوقمن 70-79من 60-69من 59-50

اأخطاء الطلبة

3٫303٫463٫593٫603٫51املتو�سط احل�سابي

0٫940٫840٫730٫830٫82االنحراف املعياري

اأخطاء و�سع اجلدول الدرا�سي

3٫813٫964٫044٫053٫99املتو�سط احل�سابي

0٫870٫770٫650٫780٫74االنحراف املعياري

الدرجة الكلية 

3٫383٫523٫543٫603٫52املتو�سط احل�سابي

0٫760٫610٫560٫610٫61االنحراف املعياري

واأخطاء  الطلبة  اأخطاء  جمايل  على  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  ويتبني 

بني  فهي  الرتاكمية.  املعدلت  ارتفاع  مع  تتزايد  الكلية  الدرجة  وعلى  الدرا�سي،  اجلدول 

فوق  فما   )80( الرتاكمي  للمعدل  و)3٫60(   ،)59-50( الرتاكمي  للمعدل   )3٫30(

كادميي، وبني )3٫81( للمعدل الرتاكمي  ر�ساد الأ خطاء الطلبة يف عمليتي الت�سجيل والإ لأ

خطاء النا�سئة عن و�سع اجلدول  )50-59(، و)4٫05( للمعدل الرتاكمي )80( فما فوق لالأ

الدرا�سي.

على  يزيد  املرتفعة  الرتاكمية  املعدلت  ذوي  الطلبة  قلق  باأن  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 

الت�سجيل  مل�سكالت  بالن�سبة  املنخف�سة  اأو  املتو�سطة  الرتاكمية  املعدلت  ذوي  من  اقرانهم 

بع�س  يجدون  عندما  لديهم  القلق  درجة  اأو  احل�سا�سية  ترتفع  حيث  كادميي،  الأ ر�ساد  والإ

والو�ساطة  املح�سوبية  عندما يالحظون  اأو  اأغلقت،  قد  فيها  الت�سجيل  يريدون  التي  َعب  ال�سُ

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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يف عملية الت�سجيل، اأو عندما يتم تغيري ا�سم ع�سو هيئة تدري�س عن بع�س امل�ساقات، مما قد 

يوقعهم يف اأخطاء عديدة.

وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية يف هذا املجال بالذات، مع نتائج درا�سة اجلالد )2001( 

ر�سادية  كادميية والإ التي بينت اأن الطلبة ذوي التقدير اأو املعدل املرتفع يعانون من امل�سكالت الأ

اأكرث من الطلبة ذوي املعدل اأو التقدير املنخف�س.

ولختبار دللة الفروق بني تلك املتو�سطات املتعلقة باأخطاء الطلبة واجلدول الدرا�سي حتت 

  One-Way-ANOVA حادي تاأثري متغري املعدل الرتاكمي، فقد متَّ ا�ستخدام حتليل التباين الأ

)1x4(. واجلدول رقم )10( ي�سري اإىل نتائج هذا الختبار

اجلدول رقم )10(

حادي )1x4( لختبار الفروق يف درجات اأخطاء الطلبة واجلدول  حتليل التباين الأ

الدرا�شي والدرجة الكلية, تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي

ر�سادية م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينامل�سكالت االإ

اأخطاء الطلبة

6٫6532٫183٫320٫020بني املجموعات

515٫887890٫66اخلطاأ

-522٫43786املجموع

اأخطاء و�سع اجلدول 

الدرا�سي

3٫5231٫172٫130٫095بني املجموعات

427٫177770٫55اخلطاأ

-430٫69780املجموع

الدرجة الكلية

2٫0930٫701٫870٫133بني املجموعات

292٫447830٫37اخلطاأ

-294٫52786املجموع

ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )10( رقم  اجلدول  من  ويت�سح 

الطلبة على الفقرات املتعلقة باأخطائهم يف عملية الت�سجيل، وتلك الناجمة عن الطلبة، حيث 

كانت قيمة »ف« املح�سوبة على هذا املجال )3٫32( وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 

)0٫020(. كما ي�سري اجلدول رقم )10( اأي�سًا اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 

خطاء املتعلقة باجلدول الدرا�سي، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف وجهات  متو�سطات الأ

�رشاء اخلا�سة على الدرجة الكلية  كادميي يف جامعة الإ ر�ساد الأ نظر الطلبة نحو م�سكالت الإ

دالة  لي�ست  )2٫13(، وهي  املح�سوبة  قيمة »ف«  كانت  فقد  الرتاكمي،  املعدل  ملتغري  تبعًا 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )0٫095( بالن�سبة للجدول الدرا�سي، وكانت قيمة )ف( املح�سوبة 

)1٫87( وهي لي�ست دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )0٫133( بالن�سبة للدرجة الكلية.

وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن الطلبة من خمتلف املعدلت الرتاكمية �سواء املرتفعة منها او 



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

جراءات عمليتي الت�سجيل 88 جواء اأو الظروف املت�سابهة تقريبًا بالن�سبة لإ املنخف�سة يعي�سون الأ

املر�سدين  جانب  من  خطاء  والأ امل�سكالت  باأنف�سهم  ويالحظون  كادميي،  الأ ر�ساد  والإ

الكثرية يف  ال�سعف  نقاط  يلم�سون  القبول والت�سجيل، كما  كادمييني والعاملني يف دائرة  الأ

ق�سام والكليات، واملطبق اإداريًا من  كادمييني يف الأ اجلدول الدرا�سي املو�سوع من جانب الأ

جانب موظفي القبول والت�سجيل، مما يجعلهم يحملون م�ساعر �سلبية متقاربة نحو ما يظهر 

من اأخطاء اأو ممار�سات خاطئة.

النتيجة مع نتائج درا�سة اجلالد )2001( التي اظهرت وجود فروق  وقد اختلفت هذه 

التقدير  اأو  العام  للمعدل  تعزى  ر�سادية  والإ كادميية  الأ امل�سكالت  جمال  على  اإح�سائيًا  دالة 

من  اأكرث  امل�سكالت  تلك  من  املرتفعة  العامة  املعدلت  الطلبة من ذوي  �سكى  العام، حيث 

الطلبة ذوي املعدلت املتدنية.

اخلا�سة  �رشاء  الإ طلبة جامعة  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  اأنه ظهرت  ومبا 

على الفقرات املتعلقة مب�سكالتهم الناجمة عن اأخطائهم تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، فقد متَّ 

جراء املقارنات البعدية. ويظهر اجلدول )11(  ا�ستخدام اأ�سلوب توكي Tukey Method لإ

هذه املقارنات

اجلدول رقم )11(

ر�شاد  نتائج اختبار توكي )Tukey( للمقارنات البعدية على جمال م�شكالت الإ

كادميي الناجمة عن اأخطاء الطلبة تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي الأ

م�ستوى الداللةاخلطاأ املعياريالفروق بني املتو�سطاتاملعدل الرتاكمي

69-60 ,59-500٫160٫1080٫452

79-70 ,59-500٫2920٫1100٫040

500٫300٫1270٫84-59, 80 فما فوق

79-70 ,69-600٫130٫0660٫183

600٫140٫0910٫412-69-80 فما فوق

700٫0090٫0941٫000-79, 80 فما فوق

ويتبني من اجلدول رقم )11( وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سط الطلبة ذوي املعدلت 

الرتاكمية )50-59( ، ومتو�سط الطلبة واأقرانهم من ذوي املعدلت الرتاكمية )79-70( 

يف ا�ستجاباتهم على فقرات امل�سكالت املتعلقة باأخطاء الطلبة عند م�ستوى الدللة )0٫04( ، 

ر�سادية  يف حني ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني اأي متو�سطني من متو�سطات امل�سكالت الإ

خرى. اخلا�سة مبجال اأخطاء الطلبة تعزى ملعدلتهم الرتاكمية الأ

املنخف�سة والتي ترتاوح  الرتاكمية  املعدلت  الطلبة ذوي  باأن  النتيجة  تف�سري هذه  وميكن 

ر�ساد  بني )50-59( يغلب عليهم طابع الوقوع يف اخطاء كثرية اأثناء عمليتي الت�سجيل والإ

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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النتائج  مييلون يف �سوء  نهم  على،وذلك لأ الأ الرتاكمية  املعدلت  اأكرث من غريهم من ذوي 

املنخف�سة التي قد يح�سلون عليها يف الف�سول الدرا�سية ال�سابقة اإىل كرثة عمليات ال�سحب 

�سافة والتعديل يف ا�ستمارة الت�سجيل، من اأجل البحث عن اأع�ساء هيئة التدري�س الذين  والإ

زمالء  مع  الت�سجيل  اأو  فيها،  ي�سجلون  التي  امل�ساقات  يراعون ظروفهم يف  باأنهم  يعتقدون 

لهم من ذوي املعدلت الرتاكمية العالية متهيداً لال�ستفادة من عاداتهم الدرا�سية ومناق�ساتهم 

الرثية.

خرى، فرمبا يعود اإىل عدم  اأما عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني ذوي املعدلت الأ

�ساليب من جانبهم خالل عملية الت�سجيل. ا�ستخدام مثل هذه الأ

كادميية الناجمة عن اأخطاء الطلبة  ر�سادية الأ ج.النتائج املتعلقة باأثر اجلن�س يف امل�سكالت الإ

واجلدول الدرا�سي:

جامعة  طلبة  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  لقد 

كادميي ح�سب جن�سهم، كما مت ا�ستخدام  ر�ساد الأ �رشاء اخلا�سة على ا�ستبانة م�سكالت الإ الإ

اختبار »ت«، لختبار دللة الفرق بني الطالب والطالبات يف متو�سطات ا�ستجاباتهم على 

فقرات امل�سكالت املتعلقة باأخطاء الطلبة، وتلك املتعلقة باجلدول الدرا�سي. واجلدول رقم 

)12( يظهر هذه النتائج

اجلدول رقم )12(

�شراء  نتائج اختبار »ت« لفح�س دللة الفرق بني الطالب والطالبات يف جامعة الإ

اخلا�شة يف امل�شكالت املتعلقة باأخطاء الطلبة واجلدول الدرا�شي وعلى الدرجة الكلية

جن�س الطالب

ر�سادية                 امل�سكالت االإ

الطالباتالطالب

قيمة )ت( 

م�ستوى 

الداللة
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

3٫510٫823٫500٫800٫060٫953اأخطاء الطلبة

3٫950٫754٫050٫741٫670٫095اأخطاء و�سع اجلدول الدرا�سي

3٫510٫753٫570٫620٫100٫924الدرجة الكلية

ويظهر اجلدول رقم )12( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط درجات الطالب، 

باجلدول  املتعلقة  وتلك  الطلبة،  باأخطاء  املتعلقة  الفقرات  على  الطالبات  ومتو�سط درجات 

الدرا�سي، وعلى الدرجة الكلية، كل على حدة. فقد كانت قيم )ت( املح�سوبة )0٫06( ، 

)1٫67( ، )0٫10(، ملجالت تلك امل�سكالت على الرتتيب، وهي قيم لي�ست دالة اإح�سائيًا 

عند م�ستويات الدللة )0٫953( ، و)0٫095( ، )0٫924( وعلى الرتتيب اأي�سًا.

واحدة  الت�سجيل  بعملية  اخلا�سة  والتعليمات  نظمة  الأ باأن  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 

ومطبقة على الطلبة ب�رشف النظر عن جن�سهم. كما اأن اجلدول الدرا�سي تتحكم يف و�سعه 
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ق�سام 90 والأ الكليات  يف  كادميية  الأ الفئات  اأخرى،  وفتح  َعب  ال�سُ من  عدد  واإغالق  وتعديله 

التي  كادميي  ر�ساد الأ الإ ثانية، واأن عملية  القبول والت�سجيل من ناحية  من ناحية، وموظفو 

ق�سام والكليات تعاين من م�سكالت كثرية يقع الطلبة حتت ظلها، واأن اأخطاء  تتم داخل الأ

لكرتوين  موظفي القبول والت�سجيل تعمم على الطلبة كافة، واأن عدم النتقال اإىل الت�سجيل الإ

نرتنت الذي ي�سمح للطالب نف�سه كي يختار املادة الدرا�سية التي يريد، وع�سو  عرب �سبكة الإ

ذلك  يتعار�س  مل  ما  ينا�سبه،  الذي  والوقت  منه،  ال�ستفادة  يرغب يف  الذي  التدري�س  هيئة 

�ستبقى  امل�سكالت  هذه  فاإن  خرى،  الأ للبدائل  نرتنت  الإ اإيجاد  مع  به،  امل�سموح  العدد  مع 

خطاء �سوف تتكرر �سواء من قبل الطالب اأو الطالبات. والأ

درا�سة  نتائج  بع�س  عن  اجلن�س  مبتغري  يتعلق  فيما  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اختلفت  وقد 

ر�سادية التي تواجه الطلبة  )Tryon, 1983) التي اأ�سارت اإىل وجود اختالف يف امل�سكالت الإ
قامة. كما اختلفت هذه النتائج اأي�سًا مع  ح�سب متغري اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي ومكان الإ

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  من  ورفاقه،)1990(  البيالوي  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما 

كادميي ووظائفه،  ر�ساد الأ بني الطلبة من اجلن�سني ول�سالح الذكور بالن�سبة ملجال و�سوح الإ

ناث بالن�سبة مل�سكالت الت�سجيل مبا فيها اجلدول الدرا�سي. ول�سالح الإ

وتفاوتت هذه النتيجة اأي�سًا مع نتائج درا�سة املر�سي )1993( التي كانت الفروق ل�سالح 

كادميي، مع درا�سة حممد )1995( التي اأبدى الطالب  ر�ساد الأ الطالبات بالن�سبة حلاجاتهن لالإ

كادميي يف حل م�سكالتهم،  ر�ساد الأ اأكرث من الطالبات نحو دور الإ اإيجابيًا  الذكور اجتاهًا 

ومع درا�سة ال�سمادي والطحان )1996( التي ك�سفت عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني 

 ( م�رشف  اآل  درا�سة  ومع  لهم،  كادميية  الأ ر�سادية  الإ احلاجات  يف  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  الطلبة 

ر�ساد  ناث يف م�سكالت الإ 2000( التي اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني الذكور والإ

ناث، ومع درا�سة  الإ اأكرث من  امل�سكالت  يعانون من هذه  الذكور  كادميي والقيمي، واأن  الأ

الطحان واأبو عيطة )2001( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق بني اجلن�سني من حيث احلاجات 

ر�سادية. الإ

ويف الوقت نف�سه، اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة العاجر )1997( التي 

ناث من الطلبة يف اإدراك  ك�سفت عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإ

م�سكالت الت�سجيل اجلامعي، ومع نتائج درا�سة اأ�سعد )2003( التي اأو�سحت عدم وجود 

تعزى  الت�سجيل،  الدللة )0٫05( بني م�سكالت  اإح�سائية عند م�ستوى  فروق ذات دللة 

ملتغري جن�س الطلبة اأو اأع�ساء هيئة التدري�س اأو العاملني يف دائرة القبول والت�سجيل.

تو�شيات الدرا�شة

تي: يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية، فاإنه ميكن التو�سية بالآ

اأ.د. جودت �شعادة, د. حممد عالية, د. غازي خليفة خطاء الناجمة عن الطلبة واجلدول الدرا�شي الأ
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1. عقد دورات اأو لقاءات ف�سلية ي�سرتك فيها جميع اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة ويتم 

مع  املجال،  هذا  يف  طويلة  خربة  ذوي  اأ�ساتذة  يد  على  كادميي  الأ املر�سد  مهام  تناول  فيها 

كادمييون تارة اأخرى. خطاء التي يقع فيها الطلبة تارة واملر�سدون الأ التطرق لالأ

نرتنت، بحيث ي�ستطيع  لكرتوين عن طريق احلا�سوب و�سبكة الإ 2. تطبيق نظام الت�سجيل الإ

نرتنت اأو من داخل خمتربات احلا�سوب يف  الطلبة الت�سجيل وهم يف املنازل اأو من مقاهي الإ

خطاء التي يقعون فيها اأو  اجلامعة بعد تدريبهم على ذلك، حتى يتم التخل�س من كثري من الأ

قل. يتم التخفيف من حدتها على الأ

كادميي من جانب ذوي اخلربة من اأع�ساء هيئة التدري�س،  ر�ساد الأ 3. و�سع دليل لعملية الإ

ر�ساد  كادمييني يف اجلامعة، ومن اأجل اللتزام به خالل عملية الإ بحيث يتم توزيعه على الأ

كادميي يف كل ف�سل درا�سي.  الأ

يف  املتعددة  ق�سام  الأ وبني  الواحد  الق�سم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني  الوثيق  التن�سيق   .4

الكلية الواحدة، وبني عمادات الكليات املختلفة عند و�سع اجلداول الدرا�سية، وذلك عن 

الوقت  الدرا�سي  اجلدول  عملية و�سع  تاأخذ  بحيث  بينهم،  ومناق�سات  لقاءات  عقد  طريق 

الكايف، وتتم مراجعتها بدقة، بعد اأخذ اآراء الطلبة يف املقررات التي يرغبون يف درا�ستها يف 

مع  املتوا�سل  والتن�سيق  امل�ستمر  الت�ساور  بعد  باحل�سبان،  اأخذها  يتم  القادمة حيث  الف�سول 

دائرة القبول والت�سجيل.

ا�ستبانة  توزيع  الدرا�سي عن طريق  خرية عند و�سع اجلدول  الأ ال�سنة  اأخذ رغبات طلبة   .5

غرا�س  كادميية، وذلك لأ تركز فقراتها على رغباتهم يف طرح املواد التي تفيدهم يف خططهم الأ

خطاء. دي عدم تلبية ذلك الطلب اإىل وقوع الطلبة يف الأ التخرج، وحتى ل يوؤ

وىل من الت�سجيل، بل يتم اإف�ساح املجال حتى  يام الأ َعب يف الأ 6. عدم الت�رشع يف اإغالق ال�سُ

نهاية فرتة الت�سجيل.
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د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية

امللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة م�ستوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�سف 

معرفة  اإىل  �سافة  بالإ القراءة،  درجة  يف  اجلن�س  اأثر  وحتديد  ردن،  الأ يف  �سا�سي  الأ الرابع 

ترتيب الن�سو�س ح�سب درجة قراءتها يف الكتاب. ولتحقيق هدف الدرا�سة، مت اإعداد اأربعة 

املقرر  الكتاب  كلوز” )CLOZE) من مو�سوعات خمتلفة يف  “باأ�سلوب  تتمة  اختبارات 

لقيا�س قراءته. ووزعت الختبارات على عينة ع�سوائية مكونة من )300( طالب وطالبة يف 

وىل. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأداء الطلبة يف م�ستوى قراءة  مدار�س تربية الزرقاء الأ

درجة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  حباطي،  الإ امل�ستوى  �سمن  كانت  الكتاب 

ناث، واإىل اأن الن�سو�س القرائية يف الكتاب  قراءة الكتاب تبعًا لختالف اجلن�س ول�سالح الإ

لي�ست متدرجة وفق درجة قراءتها.

�سا�سي. الكلمات املفتاحية: م�ستوى القراءة، كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�سف الرابع الأ

م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف

ردن �شا�شي يف الأ الرابع الأ

د.حممد �شليمان جوارنه

ق�سم املناهج والتدري�س- كلية العلوم الرتبوية

اجلامعة الها�سمية

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/9/26م                                                           * تاريخ قبوله للن�رش:2007/5/21م
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Abstract

The purpose of the study was to determine readability level of National 
and Social Education Text book among the fourth grade students in Jordan, 
as well as explore the effect of gender on the readability level, and text order 
according to its readability level in the textbook. Four cloze tests of different 
topics of the textbook were set up to measure the readability level. These tests 
were distributed by a random sample of (300( male and female students in 
different schools of first Zarqa Directorate of Education. The study results 
revealed that students’ performance in the readability level of the textbook 
was low, as well as, there were significant differences in the readability level 
of the textbook due to gender, in favor of the female students. The findings 
also revealed that the reading texts in the textbook weren’t scaled according 
to the readability level.

Key words: level of reading, national and social education textbook, fourth grade 
students.

 Readability Level of the National and Social Education
Textbook Among the Fourth Grade Students in Jordan

Dr. Mohammad S. Jawarneh
The Educational Sciences Faculty

 The Hashemite University
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مقدمة 

نها انعكا�س وجت�سيد  متثل املناهج الرتبوية احلديثة حموراً هامًا يف العملية التعليمية التعلمية، لأ

التكنولوجي  املجتمع  ظل  يف  املت�سارعة  وجتديداتها  ب�سكلها  فهي  العملية،  تلك  مل�سمون 

وع�رش الثورة املعرفية، تهدف اإىل مواكبة احتياجات الطلبة وميولهم واجتاهاتهم وقدراتهم 

�سالح نظام الرتبية والتعليم  داة الفاعلة لإ اأي�سًا الأ املتجددة، واحتياجات جمتمعاتهم، وهي 

هداف والنتاجات الرتبوية املن�سودة. وجتديده وتطويره؛ بغية حتقيق الأ

ومبا اأن الكتاب املدر�سي ترجمة وانعكا�ٌس جلزٍء اأ�سا�سي من حمتوى تلك املناهج، فهو من 

ثرة يف  اأهم اأدواتها، واأحد مدخالت النظام التعليمي، واأكرث امل�سادر التعليمية املتداولة واملوؤ

التعليمية  املادة  هامًا من حمتوى  الذي يحت�سن جزءاً  الوعاء  التعلمي، وهو  التعليمي  املوقف 

�س13(.   ،1997 واخلليلي،  )ال�سويدي  التنفيذية  واأدواته  املناهج،  اأهداف  ترتجم  التي 

منهل  فهو  �سواء،  حد  على  واملعلم  للطالب  بالغة  باأهمية  املدر�سي  الكتاب  يحظى  ولهذا 

�سا�س الذي ي�ستمد منه املعلم  الطالب ملعلوماته ومعارفه وقيمه واجتاهاته ومهاراته، وهو الأ

عنا�رش در�سه املعرفية، واختيار طرق واأ�ساليب التدري�س، والو�سائل التعليمية التعلمية املنا�سبة 

)اإ�سماعيل،1995، �س2(. وتتجلى اأهمية الكتاب املدر�سي كذلك باعتباره من اأهم و�سائل 

تعليم اللغة ب�سفة عامة، وتعليم القراءة ب�سفة خا�سة )حبيب اهلل،1997، �س24(. 

ه )1990، �س139( اأن الكتاب املدر�سيـ  من خالل حمتواهـ   يعمل  ويرى اللقاين وزمالوؤ

على تنمية مهارات عديدة كمهارة ا�ستنتاج احلقائق، والنقد، والتحليل، واملقارنة، والتقومي، 

ويظهر ذلك ب�سكل وا�سح عندما يكلف املعلم طالبه قراءة اأحد ن�سو�س الكتاب؛ ل�ستنباط 

خرى. وتتفق اأهداف الرتبية  احلقائق ونقدها ومقارنتها مع ما تعلموه من م�سادر التعلم الأ

هداف العامة للرتبية يف جميع مراحل  الجتماعية من خالل مناهجها وكتبها املدر�سية مع الأ

مهارات  مثل:  مهارات عديدة  واإك�سابهم  الطلبة،  لدى  املختلفة  املهارات  تنمية  التعليم يف 

والعقلية،  وال�سخ�سية،  الجتماعية،  واملهارات  والتحليل،  وال�ستيعاب،  والفهم،  القراءة، 

مب�ستوياتها املختلفة )�سعادة،1984، �س190(.

م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف

ردن �شا�شي يف الأ الرابع الأ

د.حممد �شليمان جوارنه

ق�سم املناهج والتدري�س- كلية العلوم الرتبوية

اجلامعة الها�سمية

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

97

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

خرى  ومن هذا املنطلق تعد كتب الرتبية الجتماعية كغريها من كتب املواد الدرا�سية الأ

طار املرجعي وامل�سدر املبا�رش الذي يت�سمن حمتواها املعرفة الجتماعية والظواهر الطبيعية  الإ

والتحليل،  وال�ستق�ساء  والبحث  والعمل  القراءة  ومهارات  والقيم  والجتاهات  والب�رشية، 

.(Jarolimek, 1977, p43( واملهارات العقلية املختلفة، والق�سايا اجلدلية املعا�رشة

الوليات  يف   (NCSS( الجتماعية  والرتبية  للدرا�سات  الوطني  املجل�س  قام  وقد  هذا 

اإىل  الدرا�سات والرتبية الجتماعية  ت�سعى  التي  املهارات اخلا�سة  بتق�سيم  مريكية  الأ املتحدة 

تنميتها واإك�سابها الطلبة اإىل ثالث جمموعات من بينها: مهارات القراءة التي تت�سمن: الفهم، 

وال�ستيعاب، ومعدل ال�رشعة يف القراءة )مرعي واأبو �سيخة، 1996، �س173(.

يف  �سا�سية  الأ للمرحلة  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتب  العري�سة  اخلطوط  وجاءت 

لتثري  خمتلفة،  وقراءات  بن�سو�س  معرفيًا  حمتوى  الكتب  هذه  ت�سمني  �رشورة  كد  لتوؤ ردن  الأ

من  وحماكمتها  ومناق�ستها،  وحتليلها  املادة  فهم  على  وتدربهم  وتفكريهم،  الطلبة  قدرات 

خالل املحتوى وتلك الن�سو�س القرائية )وزارة الرتبية والتعليم، 1989، �س 109(. وملا 

مر ي�ستدعي  كانت الكتب املدر�سية من اأكرث الو�سائل الرتبوية اأهمية، وتاأثرياً يف الن�سئ، فاإن الأ

ا�ستمرارية تقوميها، لتكون مالئمة لن�سج الطلبة، وم�ستوياتهم، وقدراتهم اللغوية والعقلية، 

الطلبة  مل�ستويات  قراءتها  منا�سبة  مدى  على  احلكم  من  العالقة  ذات  �س�سات  املوؤ ولتتمكن 

)حبيب اهلل، 1997، �س26(.

هذا وتعد القراءة نتاج تفاعل القارئ مع املادة املقروءة، ومدى التوافق بينهما. وعلى الرغم 

من اختالف الباحثني حول تعريفها فاأنهم يتفقون على اأنها منا�سبة املادة املقروءة للقارئ من 

حيث ال�سهولة اأو ال�سعوبة، ومدى قابلية الن�س للقراءة بالن�سبة للمرحلة العمرية للطلبة الذين 

دي اإىل جناح عملية  اأكرث اندماجًا واهتمامًا بالن�س، مما يوؤ مر الذي يجعلهم  اأعدت لهم، الأ

الت�سال والتفاعل بني القارئ واملادة املقروءة.

همية قراءة كتب الرتبية الجتماعية، فقد اأجريت بع�س الدرا�سات للك�سف عن  ونظراً لأ

طار قام ويت )Wait, 1987)  بدرا�سة هدفت اإىل تقدير مقروئية  م�ستوى قراءتها، ويف هذا الإ

جنليزية والدرا�سات الجتماعية املقررة لطلبة ال�سف الرابع واخلام�س  كتب العلوم واللغة الإ

وال�ساد�س البتدائي امل�سجلني يف املدر�سة البحثية التطويرية يف جامعة فلوريدا يف الوليات 

مريكية. ولقيا�س م�ستوى قراءة الكتب، ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار التتمة باأ�سلوب  املتحدة الأ

القراءة  م�ستويات  بني  اإح�سائيًا  دال  اختالف  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  حيث  كلوز، 

لكتب ال�سفني الرابع واخلام�س دون ال�سف ال�ساد�س، واإىل اأن كتاب الدرا�سات الجتماعية 

كان اأكرث الكتب �سعوبة يف ال�سفني الرابع واخلام�س، واأن اأكرث من )90%( من الطلبة كانوا 

حباطي يف الكتب الثالثة عينة الدرا�سة. يف امل�ستوى الإ

ويف درا�سة اأخرى اأجراها اآير )Ayer) امل�سار اإليها يف كلري )Klare, 1984). هدفت اإىل 
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ميت�سجان 98 البتدائية يف ولية  املدار�س  التاريخ يف  القرائية يف كتب  املادة  فهم  معرفة مدى 

مريكية من قبل التالميذ، اأظهرت نتائجها اأن قراءة ن�سو�س تلك الكتب يف اأغلبيتها تقع  الأ

فوق م�ستوى تالميذ املرحلة البتدائية، وكانت النتائج اأف�سل عندما مت تب�سيط تلك الفقرات، 

كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن قدراً كبرياً من املادة التاريخية املوجودة يف تلك الكتب �سعبة 

حتى لطلبة املرحلة الثانوية.

الجتماعية،  الدرا�سات  كتب  لن�سو�س  وفهمهم  الطلبة  ا�ستيعاب  مدى  معرفة  وبهدف 

كتب  لتحليل  درا�سة   (Beek & Mekeown,1991( وميكون  بيك  الباحثتان  اأجرت 

ويعاين  �سعيفة،  كانت  الكتب  هذه  ن�سو�س  اأن  نتائجها  اأظهرت  الجتماعية،  الدرا�سات 

الطلبة من عدم القدرة على فهمها وا�ستيعابها، وقد ف�رشت الباحثتان هذه النتيجة بعدم اتباع 

طريقة منهجية �سحيحة يف تاأليف تلك الكتب.

 (Agnihatri & Khanna, 1992( اأجنهوتري وخانا  اأجرتها كل من  التي  الدرا�سة  اأما 

الدرا�سات الجتماعية  قيا�س قراءة الكتب املدر�سية من خالل تقومي كتاب  اإىل  فقد هدفت 

على عينة من الطلبة حجمها )60( طالبًا وطالبة، ترتاوح اأعمارهم بني )14- 15(  �سنة، 

خر من النهاية، واأظهرت نتائج  حيث مت اختيار ن�سني من الكتاب، اإحدهما من البداية والآ

اأما الن�س الثاين فيقع يف  ول تقع يف امل�ستوى التعليمي،  اأن م�ستوى قراءة الن�س الأ الدرا�سة 

الكتاب،  الن�س يف  اإىل موقع  الثاين  الن�س  الباحثتان �سعوبة  واأرجعت  حباطي.  الإ امل�ستوى 

فكار يف الن�س، وكرثة القراءات ال�سعبة واملفاهيم املجردة، واإىل بعد حمتوى الن�س  وكثافة الأ

عن خلفية الطلبة العلمية.

كما اأجرى ال�سقران )1992( درا�سة هدفت اإىل حتليل وتقومي كتاب الرتبية الجتماعية 

عن  جابة  الإ على  الدرا�سة  ركزت  حيث  ردن،  الأ يف  �سا�سي  الأ اخلام�س  لل�سف  والوطنية 

ال املتعلق  جابة عن هذا ال�سوؤ اأ�سئلة، من �سمنها معرفة م�ستوى قراءة الكتاب، ولالإ خم�سة 

بقراءة الكتاب. ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار التتمة )كلوز(، حيث ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن 

لف وتعريفاته، ول ي�سمح للطالب بامل�ساركة،  الكتاب يحتوي على حقائق وا�ستنتاجات املوؤ

حباطي، و)10%( منهم يف م�ستوى التعلم  وي�سع ما ن�سبته )70%( من الطلبة يف امل�ستوى الإ

الذاتي دون م�ساعدة املعلم.

الدرا�سات  كتب  قراءة  م�ستوى  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2004( الرفاعي  وقامت 

ول الثانوي واأثرها يف حت�سيل الطلبة، واأعدت الدرا�سة اختبار كلوز  الجتماعية لل�سف الأ

ملعرفة م�ستوى قراءة الكتب، وذلك باختيار ثالثة ن�سو�س ع�سوائية من كل كتاب، حيث مت 

تطبيقها على عينة مكونة من )100( طالٍب وطالبة يدر�سون هذه الكتب، واأ�سارت نتائج 

امل�ستوى  يف  كانت  املعا�رش  ردن  الأ تاريخ  كتاب  يف  الطلبة  قراءة  م�ستوى  اأن  اإىل  الدرا�سة 

اأ�سارت  التعليمي، كما  بينما كانت يف كتاب اجلغرافيا القت�سادية يف امل�ستوى  حباطي،  الإ

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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الدرا�سة  اأفراد عينة  متو�سطات معدلت حت�سيل  اإح�سائيًا بني  دالة  اإىل وجود فروق  النتائج 

ناث، ومل�ستوى القراءة ول�سالح م�ستوى القراءة امل�ستقل. تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح الإ

م�ستوى  لدرا�سة  اأهمية  هناك  اأن  يتبني  ال�سابقة  للدرا�سات  الباحث  عر�س  خالل  ومن 

ويت�سح  الدرا�سية.  املراحل  جميع  يف  والوطنية  الجتماعية  والرتبية  الدرا�سات  كتب  قراءة 

من الدرا�سات ال�سابقة اأي�سًا اعتماد كثري منها على اختبار التتمة )اأ�سلوب كلوز( لقيا�س قراءة 

�سلوب نف�سه الذي ا�ستخدمته هذه  كتب الدرا�سات والرتبية الجتماعية والوطنية، وهو الأ

الدرا�سة احلالية. اأما الفرق بني هذه الدرا�سة و�سابقاتها فيتمثل يف اأنها تناولت م�ستوى قراءة، 

ناث يف م�ستوى القراءة، ومعرفة تدرج  اإذا كانت توجد فروق بني الذكور والإ ومعرفة ما 

الن�سو�س العلمية ح�سب موقعها يف الكتاب يف �سوء درجة قراءتها، وهذا ما مل تبحثه اأي 

من الدرا�سات ال�سابقة الذكر.

ردنية من اإجنازات يف  وا�ستناداً ملا �سبق ذكره وبالرغم مما حققته وزارة الرتبية والتعليم الأ

احلياة  مل�ستجدات  مواكبًا  التعليم  جعل  على  منها  وحر�سًا  م�ستوياته،  بجميع  التعليم  جمال 

يف هذا العامل، واإزاء ما اأكدته بع�س الدرا�سات ذات العالقة )اأبو حلو، 1986 ، �س75؛ 

مر  الأ وكتبها،  الجتماعية  الرتبية  مناهج  بع�س  يف  ق�سور  من  �س11(،   ،1994 ال�سمايل 

خرى للو�سول بها اإىل م�ستوى عاٍل من اجلودة؛  الذي ي�ستدعي تقومي كتبها بني الفرتة والأ

لتحقيق اأف�سل النتاجات املرغوب فيها، وحتى تكون هذه الكتب كذلك فاإنه ل بد من تقدمي 

�ساليب الرتبوية احلديثة يف  ن�سو�س يف م�ستوى فهم الطلبة، ولن يتحقق ذلك اإل باتباع الأ

الرتبية  كتاب  ومنها  الكتب،  هذه  قراءة  م�ستوى  قيا�س  مقدمتها  ويف  املقررة،  املواد  تقومي 

ردن. وعليه، فاإن هذا الكتاب باعتباره  �سا�سي يف الأ الجتماعية والوطنية لل�سف الرابع الأ

اأحد الكتب اجلديدة لعام )2005( واملنبثقة عن توجهات التطوير الرتبوي بتاأليف الكتب 

واقعه  عطاء �سورة عن  لقراءته، ولإ تقوميية  درا�سة  اإجراء  ي�ستدعي  مما  ردن،  الأ املدر�سية يف 

بغر�س حت�سينه وتطويره وهذا ما دفع الباحث للقيام بهذه الدرا�سة.

م�شكلة الدرا�شة 

عن  وينقل  املعلومات،  بها  ل  يح�سّ فهو  وحديثًا،  قدميًا  ن�سان  لالإ املعرفة  اأداة  القراءة  تعد 

جيال، وهي من  ى بها حقائق الكون، ويعي�س من خاللها تاريخ الأ فكار، ويتق�سّ طريقها الأ

و�سائل التعبري والتفكري وال�ستماع، وق�ساء وقت الفراغ )مقدادي، والزعبي، 2004(.

ولقد اأظهرت نتائج عدة درا�سات اأجريت حول القراءة )والتل،1992؛ ومقدادي،1997؛ 

 Devison, 1990; Singer& Danlan, ومقدادي والزعبي،2004؛ والرفاعي،2004؛ 

1980 ) اأن �سعف الطلبة يف قراءة املواد الدرا�سية قد اأثر بو�سوح يف حت�سيل الطلبة، ويف �سعف 
دي الكتاب  قدرتهم على ا�سرتجاع املعلومات التي قراأوها يف تلك الكتب، ومن اأجل اأن يوؤ
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وم�سمونه، 100 �سكله  عليه، يف  للحكم  معايري  على و�سع  الباحثون  وظيفته، حر�س  املدر�سي 

بهدف بنائه على اأ�س�س تربوية وفنية �سليمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باأهداف املناهج. ومن هذه 

املعايري، مدى مالئمة ن�سو�سه لقدرات الطلبة القرائية. اإل اأن هذا املعيار مل يلق اهتمامًا علميًا 

لفي كتب الرتبية الجتماعية، حيث لحظ الباحث اأن جّل اهتمامهم يف تاأليف  من قبل موؤ

ثراء العلمي، دون  هذه الكتب ين�سب على املادة العلمية ذاتها، من حيث ال�سحة العلمية والإ

�سوء  يف  للطلبة  املقدمة  العلمية  املادة  �سعوبة  م�ستوى  اإىل  الكتب  تلك  مقدمة  يف  �سارة  الإ

م�ستواهم اللغوي، وميولهم نحو تلك املواد العلمية، ومل يجِر التثبت من هذا املعيار بطريقة 

اأن  فيها  يندر  املتقدمة  الدول  اأن  اإىل  �سارة هنا  الإ قراءة، ف�ساًل عن  لقيا�س  مو�سوعية مالئمة 

يقدم الكتاب املدر�سي للطلبة دون وثيقة تقدمها جهة الن�رش حتدد فيها م�ستوى قراءة الكتاب 

.(Klare, 1984, P683(
لعام  ردن  الأ يف  �سا�سي  الأ الرابع  لل�سف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  كتاب  كان  وملّا 

)2005( من الكتب التي طورتها وزارة الرتبية والتعليم، فاإن هذا الكتاب ي�ستدعي تقوميه 

باإجراء مثل هذه الدرا�سة العلمية ملعرفة م�ستوى قراءته للطلبة، للوقوف على درجة مالءمته 

من  به  القيام  الدرا�سة  هذه  ما حاولت  وهذا  املنهجية،  الكتب  ملعايري  مواكبته  ومدى  لهم، 

جابة عن اأ�سئلة الدرا�سة التالية. خالل الإ

اأ�شئلة الدرا�شة

ردن؟ �سا�سي يف الأ 1- ما م�ستوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�سف الرابع الأ

ناث يف درجاتهم على اختبارات  2- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإ

التتمة- Cloze Test؟

3- ما مدى تدرج الن�سو�س العلمية يف كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية املقرر على طلبة 

�سا�سي ح�سب موقعها يف الكتاب يف �سوء درجة قراءتها؟ ال�سف الرابع الأ

اأهمية الدرا�شة

تت�سح  اأهمية هذه الدرا�سة يف:

م�ستوى  لتحديد  الجتماعية  الرتبية  كتب  لفي  ملوؤ دقيقة  علمية  واأ�ساليب  معايري  تقدمي   -

قراءتها.

التقومي والتطوير امل�ستمرين للمناهج والكتب املدر�سية يف جميع  - ان�سجامها مع م�ساريع 

ردن، للو�سول اإىل اأف�سل النتاجات املن�سودة. املراحل الدرا�سية يف الأ

- حاجة املكتبة العربية اإىل مثل هذه املو�سوعات، ل �سيما اأن الدرا�سات يف هذا املجال قليلة 

وبحاجة اإىل مزيد من البحث.

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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لفي كتب الرتبية الجتماعية ومطوريها على معرفة م�ستوى القراءة، واأهميتها،  - م�ساعدة موؤ

واأ�ساليب قيا�سها قبل اإقرارها وتعميمها على الطلبة.

- تقدم اأ�سا�سًا مو�سوعيًا للحكم على مدى مالئمة ن�سو�س هذا الكتاب مل�ستويات الطلبة.

الدرا�سية  واملراحل  املواد  يف  القراءة  حول  ودرا�سات  باأبحاث  للقيام  الباحثني  ت�سجيع   -

ومبتغريات خمتلفة.

م�شطلحات الدرا�شة

القراءة: الدرجة الن�سبية ل�سعوبة الن�سو�س القرائية التي يواجهها الطالب يف فهمه مل�سمونها 

كما يقي�سها اختبار التتمة )اختبار كلوز(.

اختبار التتمة: تقدمي ن�س من الن�سو�س القرائية للطالب، حذفت منه الكلمة ال�سابعة، ثم 

�رشاً  جابات ال�سحيحة موؤ يطلب منه اأن يخمن تلك الكلمات املحذوفة، وميثل جمموعا من الإ

لدرجة قراءة الن�س.

درجة قراءة: وهي متو�سط ال�ستجابات ال�سحيحة للطالب والطالبات يف اختبار التتمة.

م�شتوى القراءة: يتحدد يف �سوء مدى ا�ستيعاب الطالب للن�سو�س املقروءة، وفقًا لدرجاته 

يف اختبار التتمة، ويتكون من ثالثة م�ستويات متدرجة هي: 

الن�س وا�ستيعابه،  قراءة  الطالب عن  فيه  يعجز  الذي  امل�ستوى  حباطي: وهو  الإ امل�ستوى  اأ- 

حتى مب�ساعدة املعلم، ويتحدد بح�سول الطالب على درجة تقدر باأقل من 40% يف اختبار 

التتمة.

ب- امل�ستوى التعليمي: وهو امل�ستوى الذي ي�ستطيع عنده الطالب اأن يقراأ الن�س وي�ستوعبه 

مب�ساعدة من املعلم، ويتحدد بح�سول الطالب على درجة تقدر بني 40%- 60% يف اختبار 

التتمة.

وا�ستيعابه  الن�س  قراءة  الطالب  عنده  ي�ستطيع  الذي  امل�ستوى  وهو  امل�ستقل:  امل�ستوى  ج- 

معتمداً على نف�سه دون م�ساعدة املعلم، ويتحدد بح�سول الطالب على درجة تقدر باأكرث من 

60% يف اختبار التتمة.

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقرته  الذي  الكتاب  هو  والوطنية:  الجتماعية  الرتبية  كتاب 

�سا�سي.  ردن، 2006/2005 على طالب ال�سف الرابع الأ الأ

حدود الدرا�شة

تتحدد الدرا�سة احلالية يف:

�سا�سي، مت اختيارها  - اأربعة ن�سو�س من كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�سف الرابع الأ

ع�سوائيًا.
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102 ،2006-2005 الدرا�سي  للعام  وىل  الأ الزرقاء  حمافظة  لرتبية  التابعة  �سا�سية  الأ املدار�س   -

�سا�سي بهذه املحافظة. وحتديداً طالب ال�سف الرابع الأ

ربعة باأ�سلوب كلوز لقيا�س قراءة الكتاب. - اختبارات التتمة الأ

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

اتبع الباحث يف درا�سته املنهج الو�سفي )امل�سحي( القائم على و�سف الظاهرة كما هي، 

التتمة  اختبار  با�ستخدام  املطروحة،  البحثية  امل�سكلة  واقع  وحتليل  ر�سد  خالل  من  وذلك 

باأ�سلوب كلوز )Cloze Test) ملعرفة م�ستوى قراءة ذلك الكتاب.

جمتمع الدرا�شة وعينتها

�سا�سي يف مدار�س تربية حمافظة  ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على جميع طلبة ال�سف الرابع الأ

ردن، خالل العام الدرا�سي 2006/2005، وعددهم )2453( طالبًا  وىل يف الأ الزرقاء الأ

الطالب ينهي درا�سة جميع  ن  �سا�سي؛ لأ الرابع الأ الباحث طلبة ال�سف  وطالبة، وقد اختار 

من  واإر�ساد  وتوجيه  ومب�ساعدة  وىل،  الأ الثالثة  ال�سفوف  يف  �سا�سية  الأ الدرا�سية  املقررات 

ال�سف  اأن  كما  وال�ستيعاب،  والفهم  القراءة  على  قادراً  جتعله  والتي  هايل،  والأ املعلم  قبل 

�سا�سي والتي من خاللها يبداأ الطالب بال�ستقالل  �سا�سي هو بداية مرحلة التعليم الأ الرابع الأ

مت  وقد   ، واحل�ساب(  والكتابة  )القراءة  �سا�سية  الأ العلم  عمليات  يف  نف�سه  على  والعتماد 

اختيار اأربع مدار�س من جمتمع الدرا�سة ب�سكل ع�سوائي، بواقع مدر�ستني للذكور ومدر�ستني 

ناث، وبلغت عينة الدرا�سة )300( طالب وطالبة، منهم )115( طالبة و)185( طالبًا. لالإ

الن�شو�س العلمية مو�شع الدرا�شة

هي جميع الن�سو�س العلمية يف كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية املقرر على طلبة ال�سف 

ردن لل�سنة الدرا�سية )2005/ 2006(، وهو من الكتب املطورة التي  �سا�سي يف الأ الرابع الأ

العام  بداية  منذ  �سا�سي  الأ الرابع  ال�سف  ردن على طلبة  الأ والتعليم يف  الرتبية  قررتها وزارة 

الدرا�سي )2005/ 2006(.

واختار الباحث ـ ع�سوائيًا ـ اأربعة ن�سو�س من الوحدات )1، 2، 5، 6( بواقع ن�س من 

كل وحدة، كما يتبني من اجلدول رقم )1(.

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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اجلدول رقم )1(

عينة الدرا�شة من الن�شو�س العلمية يف كتاب الرتبية الجتماعية

�شا�شي لل�شف الرابع الأ

رقم 

الن�س
عنوان الن�س

رقم 

الوحدة
ال�سفحات

رقم 

الن�س
عنوان الن�س

رقم 

الوحدة
ال�سفحات

1
ر�سية وخطوط الطول  الكرة االأ

ودوائر العر�س
114-83

الثورة العربية الكربى 

وم�سريتها
526 -20

424-249املوارد والبيئة2
ردنية  التعليم يف الدولة االأ

احلديثة
656 -54

اأداة الدرا�شة

ا�ستخدم الباحث اختبار التتمة  باأ�سلوب كلوز )Cloze) )امل�سار اإليه يف ال�سقران، 1992( 

�ساليب  ربعة، وذلك لكونه من اأف�سل الأ مقيا�سًا لتحديد م�ستوى قراءة الن�سو�س العلمية الأ

املتاحة لقيا�س القراءة، حيث ميتاز بدقة طبيعته البنائية املعتمدة على ترتيب الكلمات املحذوفة، 

درجات  من  به  يت�سف  ملا  ونظراً  والفهم،  القرائية  املقدرة  على  رئي�س  ب�سكل  يعتمد  نه  ولأ

ال�سدق واملو�سوعية، و�سهولة تطبيقه، وتوفريه للوقت واجلهد.

خطوات بناء الختبار وتطبيقه

اأربع  من  �سيغت  فرعية،  اختبارات  اأربعة  من  املكون  التتمة  اختبار  باإعداد  الباحث  قام 

الختبارين  تطبيق  مت  حيث  وحدات.  �ست  وحداته  جمموع  البالغ  الكتاب  من  وحدات 

2006م. بينما مت تطبيق   /2005 ول من العام الدرا�سي  ول والثاين يف بداية الف�سل الأ الأ

الختبارين الثالث والرابع يف بداية الف�سل الثاين من العام 2005/ 2006م، وذلك ح�سب 

تعليمات تطبيق اختبار التتمة والتي تن�س على اأن تكون املادة العلمية جديدة على املمتحنني، 

اأو وظيفتها، وتركت اجلملتان  النظر عن نوعها  �سابع كلمة من كل ن�س بغ�س  ومت حذف 

خرية من كل ن�س دون حذف، وذلك مل�ساعدة الطلبة يف تعرف �سياق الن�س، وقد  وىل والأ الأ

بلغ عدد الكلمات املحذوفة )20(  كلمة يف كل ن�س، كما و�سعت يف بداية الختبارات 

جابة،  �سا�سية، والهدف من الختبار، وطريقة الإ جمموعة من التعليمات تت�سمن البيانات الأ

ومثال لن�س علمي مقتب�س من اأحد مو�سوعات الكتاب.

�شدق الختبار

العلمية يف  الن�سو�س  من  الدرا�سة  ربعة ملجتمع  الأ الختبارات  ن�سو�س  متثيل  للتاأكد من 

عامة،  ب�سفة  الختبارات  اإعداد  �رشوط  مع  الختبار  بناء  خطوات  ات�ساق  ومدى  الكتاب، 

ربعة على عدد من املخت�سني مبناهج  واختبارات التتمة ب�سفة خا�سة، مت عر�س الختبارات الأ
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)ت�سعة(، 104 وعددهم  والتقومي.  والقيا�س  العربية،  اللغة  ومناهج  والوطنية،  الجتماعية  الرتبية 

ربعة للكتاب، وات�ساقها مع �رشوط  وقد اأبدوا موافقتهم على متثيل تلك الن�سو�س العلمية الأ

ر�سادات التي اأ�ساروا  خذ بجميع املالحظات والإ اختبارات التتمة املعدة لقيا�س القراءة، مع الأ

اإليها. 

ثبات الختبار

ربعة عن طريق اإعادة الختبار )Test-R-Test) حيث  مت التاأكد من ثبات الختبارات الأ

ونتائج  اأ�سابيع،  ثالثة  بعد  تطبيقه  اأعيد  ثم  الدرا�سة،  عينة  ا�ستطالعية خارج  عينة  على  طبق 

ربعة يبينها اجلدول رقم )2(. معامالت ثبات الختبارات الأ

اجلدول رقم )2(

ربعة معامالت ثبات اختبارات التتمة الأ

معامل الثباتعنوان الن�سرقم الن�س

ر�سية وخطوط الطول ودوائر العر�س1 84٫8الكرة االأ

78٫8املوارد والبيئة2

86٫5الثورة العربية الكربى وم�سريتها3

ردنية احلديثة4 81٫2التعليم يف الدولة االأ

82٫8معامل الثبات الكلي

ربعة بلغ )82٫8(  يت�سح من اجلدول رقم )2( اأن معامل الثبات الكلي لختبارات التتمة الأ

وهذا معامل ثبات عاٍل لختبارات التتمة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة لقيا�س قراءة الكتاب 

قيد البحث.

اإجراءات ت�شحيح الختبار

طريقة  باعتماد  ت�سحيحها  مت  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  جلميع  الختبارات  اأوراق  جمع  بعد 

�سلية التي كانت يف الن�س  الت�سحيح املطابقة، والتي تن�س على منح درجة واحدة للكلمة الأ

�سلية، حتى واإن كانت مرادفة لها  قبل حذفها، وعدم قبول اأية كلمة ل تتطابق مع الكلمة الأ

مالئية والنحوية اإذا كانت الكلمة التي جاء بها الطالب  خطاء الإ يف املعنى، كما مت جتاهل الأ

املئوية،  الن�سب  اإىل  املجموع  مت حتويل  العالمات  وبعد جمع  �سلية،  الأ الكلمة  مع  متوافقة 

ربعة من مئة درجة. بحيث كانت الدرجة النهائية لكل اختبار من الختبارات الأ

ح�شائية املعاجلة الإ

ول  الأ ال  ال�سوؤ عن  جابة  لالإ املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت 

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ال الثاين. جابة عن ال�سوؤ والثالث، كما مت ا�ستخدام اختبار )ت( لالإ

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها

ول نتائج ال�شوؤال الأ

ال على ”ما م�ستوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�سف الرابع  ن�س هذا ال�سوؤ

ردن؟”. �سا�سي يف الأ الأ

ال، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات  جابة عن هذا ال�سوؤ لالإ

نتائجهم كما هي مو�سحة يف  ربعة، حيث جاءت  الأ الدرا�سة على الختبارات  اأفراد عينة 

اجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�شة على 

ربعة. الختبارات الأ

رقم 

الن�س
االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي مل�ستوى القراءةالعددعنوان الن�س

ر�سية وخطوط الطول ودوائر العر�س1 30030٫450023٫80الكرة االأ

30026٫650024٫78املوارد والبيئة21

30039٫300019٫57الثورة العربية الكربى وم�سريتها13

ردنية احلديثة4 30037٫600023٫83التعليم يف الدولة االأ

30030٫750020٫26متو�سط املجموع الكلي

ربعة  يتبني من اجلدول رقم )3( اأن جميع اختبارات التتمة لقيا�س م�ستوى قراءة الن�سو�س الأ

 )30٫7500( بلغ  كلي  ح�سابي  متو�سط  على  بح�سولها  حباطي،  الإ امل�ستوى  �سمن  تقع 

بن�سبة مئوية )30٫75%( وبانحراف معياري بلغ )20٫26(. وبذلك ي�ستنتج الباحث من 

ول اأن الن�سو�س العلمية يف كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية املقررة على  ال الأ نتائج ال�سوؤ

نها اأقل من )%40(  حباطي؛ لأ ردن  تقع يف امل�ستوى الإ �سا�سي يف الأ طلبة ال�سف الرابع الأ

جرائية يف هذه الدرا�سة. بح�سب التعريفات الإ

وتتـفق هذه النتيجــة مـع نتائــج درا�ســة كل من )ال�سقران، 1992؛ الرفاعي، 2004؛ 

Wait,1987؛ Beck & Mckeown, 1991(. والتي اأكدت نتائجها على اأن م�ستوى قراءة 
حباطي. الكتب التي بحثتها كانت �سمن امل�ستوى الإ

وقد يعزو الباحث �سبب ذلك لفتقار القائمني على تاأليف الكتاب ملفهوم القراءة، وتقدير 

املو�سوعية  دوات  بالأ معرفتهم  وعدم  مل�ستواهم،  مالءمتها  ومدى  للطلبة،  اأهميتها  درجة 

اأدى  مما  للطلبة،  والثقايف  اللغوي  للم�ستوى  الكتاب  ن�سو�س  مالءمة  مدى  لقيا�س  الالزمة 
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�سلية، ف�ساًل عن 106 جابة الأ اإىل ا�ستخدام الطلبة بع�س املفردات والكلمات البعيدة جداً عن الإ

وم�ستواهم  عام،  ب�سكل  والثقايف  اللغوي  الطلبة  م�ستوى  تبني  درا�سات  اإىل  لفني  املوؤ افتقار 

العلمي واملعريف ب�سكل خا�س.

كما ميكن اأن يعزي الباحث هذه النتيجة اإىل افتقار كثري من الطلبة اإىل ا�سرتاتيجيات معاجلة 

العام  الفهم  على  للح�سول  وتوظيفها  وا�ستيعابها،  املفردات  وفهم  وتنظيمها،  املعلومات 

للن�س، ومن ثم تخمني الكلمة املفقودة يف الن�س. كما اأن �سعف الطلبة ب�سكل عام يف قواعد 

فعال وحروف  اللغة العربية )النحو وال�رشف( ويف معرفة الرتاكيب اللغوية و�سوء ا�ستخدام الأ

اجلر وغريها، هذا قد يكون له اأثره يف ا�ستجاباتهم اخلاطئة، فجاءت م�ستويات القراءة يف هذا 

حباطي. امل�ستوى الإ

نتائج ال�شوؤال الثاين

ناث يف  والإ الذكور  بني  اإح�سائية  فروق ذات دللة  توجد  ”هل  ال على  ال�سوؤ ن�س هذا 

درجاتهم على اختبارات التتمة؟”.

ال، مت ا�ستخراج درجة القراءة للن�سو�س العلمية على اختبارات التتمة  جابة عن هذا ال�سوؤ لالإ

فراد عينة الدرا�سة يف  ناث، والتي هي متو�سط ال�ستجابات ال�سحيحة لأ ربعة للذكور والإ الأ

ربعة. ومت ا�ستخدام اختبار )ت( لختبار الفروق بني متو�سطي درجات  اختبارات التتمة الأ

ربعة، ويبني اجلدول رقم )4( نتائج اختبار )ت( لبيان الفروق  اجلن�سني يف اختبارات التتمة الأ

بني درجة القراءة للن�سو�س تبعًا لختالف اجلن�س.

اجلدول رقم )4(

نتائج اختبار )ت( لقيا�س الفروق بني درجتي القراءة تبعًا لختالف اجلن�س

املتو�سط احل�سابي درجة القراءةالعدداجلن�سرقم الن�س
االنحراف 

املعياري

درجة 

احلرية
م�ستوى الداللةقيمة )ت(

1

8535٫8024٫29980٫6910,0491ذكر

11539٫1023٫48اأنثى

2

8523٫7018٫92981٫5170٫0133ذكر

11529٫6019٫97اأنثى

3

8535٫6026٫48980,2810٫0779ذكر

11537٫0023٫21اأنثى

4

8522٫9022٫58980٫1250٫0901ذكر

11522٫3025٫23اأنثى

الكلي

8529٫5020٫43980,6150٫0540ذكر

11532٫0020٫21اأنثى

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

لختالف  تبعًا  ربعة  الأ التتمة  اختبارات  يف  العلمية  الن�سو�س  قراءة  درجة  بني   )0،540(

ناث )32٫00(  بن�سبة مئوية  ناث حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية لالإ اجلن�س، ول�سالح الإ

)32%( بينما كانت املتو�سطات احل�سابية للذكور )29٫50( بن�سبة مئوية )%29٫5(.

ربعة يف هذه الدرا�سة  ناث على الذكور يف اختبارات التتمة الأ ويعزو الباحث تفوق الإ

يتفوقن  ـ  عامة  ب�سورة  ـ  ناث  الإ اأن  اإىل   - املتكاملة  اللغوية  الختبارات  من  تعد  والتي   -

ناث يف مهارات  على الذكور يف التح�سيل الدرا�سي ب�سكل عام نظراً لرتفاع م�ستوى الإ

ثبات  لإ �سعيهن  ناث يف  الإ لدى  جناز  الإ دافعية  ارتفاع  واإىل  واجتاهاته،  واحلفظ  ال�ستذكار 

وجودهن )اأديبي وعبادة، 1994( ، وب�سبب ارتفاع م�ستواهن يف مهارات القراءة ب�سكل 

عام ومهارات القراءة ال�سامتة ب�سكل خا�س. )املحرو�س، 1991(.

ناث من املنزل،  ردين يعد بطبيعته جمتمعًا حمافظًا يقلل من خروج الإ وملا كان املجتمع الأ

فيق�سني معظم اأوقاتهن داخله، كان ذلك مما يتيح لهن جماًل اأكرب للقراءة واملطالعة، وينعك�س 

�سلبًا يف  ثر  يوؤ املنزل مما  اأوقاتهم خارج  فيق�سون معظم  الذكور،  اأما  اإيجابًا على حت�سيلهن. 

درا�ستهم ومهارات القراءة عندهم، ومن ثم تدين م�ستوى حت�سيلهم ب�سكل عام.

وقد يعود ال�سبب يف ذلك اأي�سًا اإىل اأن القراءة ت�ستحوذ على اهتمام كبري من قبل الطالبات 

�سا�سية وال�سيطرة على مهاراتها تتيح لهن التفوق  نها و�سيلة التح�سيل الأ اأكرث من الطالب، ولأ

يف اللغة ب�سكل خا�س، ويف بقية املواد الدرا�سية ب�سكل عام، وهذا ما اأكده )ال�سباعي،1985، 

ال�ساعات  اأكرث من  الطالبات يف املطالعة والقراءة احلرة  التي تق�سيها  ال�ساعات  اأن  �س39( 

التي يق�سيها الطالب يف هذا اخل�سو�س.

ناث على الذكور يف اللغة العربية ب�سكل  ويرجع الباحث هذه النتيجة كذلك اإىل تفوق الإ

خرى ب�سكل خا�س )حميدان،1980(. كما  عام، ومهارات القراءة والقدرات اللغوية الأ

اإليه درا�سة  اأ�سارت  ما  اللغوية والنحوية، وهذا  خطاء  الأ بقلة  الذكور  ناث عن  الإ اأداء  يتميز 

ناث على نتائج  )هالل، 1987(. ومن ثم �ساعدت كل الظروف ال�سابقة على ح�سول الإ

اأف�سل يف م�ستوى القراءة يف هذه الدرا�سة مقارنة بالذكور.

نتائج ال�شوؤال الثالث

الجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العلمية  الن�سو�س  تدرج  مدى  ”ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

�سا�سي ح�سب موقعها يف الكتاب يف �سوء درجة  والوطنية املقرر على طلبة ال�سف الرابع الأ

قراءتها؟”.

ربعة عينة  الأ الن�سو�س  قراءة كل ن�س من  ا�ستخراج درجة  ال، مت  ال�سوؤ جابة عن هذا  لالإ

الدرا�سة، ورتبت ح�سب ت�سل�سلها يف الكتاب كما يت�سح من اجلدول رقم )5(.
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اجلدول رقم )5(

ترتيب الن�شو�س العلمية ح�شب درجة مقروئيتها

درجة القراءةعنوان الن�سرقم الن�س
 ترتيب الن�س يف

الكتاب

 ترتيب الن�س ح�سب درجة

املقروئية

ر�سية وخطوط الطول ودوائر العر�س1 30٫4513الكرة االأ

26٫6524املوارد والبيئة2

39٫3031الثورة العربية الكربى وم�سريتها3

ردنية احلديثة4 37٫6042التعليم يف الدولة االأ

يتبني من اجلدول رقم )5( اأن الن�سو�س العلمية لي�ست متدرجة يف �سوء درجة قراءتها، 

حيث اإن اأكرث الن�سو�س درجة كان الن�س الثالث )الثورة العربية الكربى وم�سريتها(، وبعده 

ول  ردنية احلديثة(، وجاء يف املرتبة الثالثة الن�س الأ جاء الن�س الرابع   ) التعليم يف الدولة الأ

ر�سية وخطوط الطول ودوائر العر�س(، وكان اأقل الن�سو�س درجة هو الن�س الثاين  )الكرة الأ

)املوارد والبيئة(.

ردنية  الأ الدولة  يف  التعليم  و  وم�سريتها،  الكربى  العربية  )الثورة  الن�سني  ح�سول  ولعل 

درجة  ح�سب  ربعة  الأ الن�سو�س  ترتيب  يف  التوايل  على  والثانية  وىل  الأ املرتبة  يف  احلديثة( 

ردنيني اأكرث من غريها،  بنائنا الطلبة الأ قراءتها، يعزى اإىل اأن مثل هذه املو�سوعات ماألوفة لأ

ردن احلديث، واملجتمع  الأ تاريخ  املعا�س، ولها جذورها يف  من واقع حياتهم  وقريبة جداً 

قبل  من  �سابقة  املو�سوعات يف �سفوف  هذه  مثل  على  تركيز  وهناك  فئاته،  بكافة  ردين  الأ

ردنية. حيث متثل الثورة العربية  لفي تلك الكتب املدر�سية، ومن قبل ال�سيا�سة الرتبوية الأ موؤ

ردنية  ردين. ملا لها من ارتباط وثيق يف قيام الدولة الأ الكربى جزءاً هامًا من حياة املواطن الأ

ال�سيا�سي  النظام  يف  عليها  كبري  تركيز  وهناك  الع�رشين،  القرن  مطلع  يف  ون�ساأتها  احلديثة 

ردين. كما اأن التعليم  ردين، وتعد من الثوابت الوطنية الهامة يف حياة الفرد واملجتمع الأ الأ

ردين، وهناك حر�س  يف جميع مراحله املختلفة اأ�سبح قيمة عليا يف نظر املواطن واملجتمع الأ

ردنية،  ردين ممثاًل بوزارة الرتبية والتعليم الأ و�سعي واإ�رشار �سديد من قبل النظام ال�سيا�سي الأ

اأن  النا�سئني، وباعتبار  ردين على حتقيق مثل هذه احلاجة عند  �رشة واملجتمع الأ الأ ومن قبل 

الب�رشية والتي من  للتنمية  الوطنية  الثوابت  الب�رشي، واأحد  املال  ردن هو راأ�س  التعليم يف الأ

وىل والثانية  خاللها تتحقق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة؛ ولذلك جاء هذان الن�سان يف املرتبة الأ

ردين.  هميتهما عند املواطن واملجتمع الأ يف درجة القراءة يف هذا الكتاب لأ

ر�سية، واملوارد والبيئة( على املرتبة الثالثة والرابعة فقد يعود  اأما ح�سول الن�سني )الكرة الأ

اإىل جدة وحداثة مثل هذه املو�سوعات على الطلبة، ولعدم درا�ستها يف �سفوف �سابقة.

الجتماعية  الرتبية  كتب  من  الكتاب وغريه  هذا  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزو  كما 

د.حممد جوارنه م�شتوى قراءة كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية
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ودرجة  م�ستوى  قيا�س  دون  الطلبة  على  وتعمم  تقر  �سا�سية  الأ املراحل  جميع  يف  والوطنية 

قراءتها. ملعرفة ما اإذا كانت تنا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم العمرية والعقلية واللغوية والنف�سية، 

لفني وثيقة اأو  لء املوؤ ردن ل تطلب من هوؤ اإ�سافة اإىل ذلك فاإن وزارة الرتبية والتعليم يف الأ

درا�سة علمية تبني من خاللها م�ستوى ودرجة قراءة هذه الكتب قبل اإقرارها وتعميمها على 

�سارة هنا اإىل اأن تاأليف جميع الكتب املدر�سية يف الدول املتقدمة والتي  الطلبة. ف�ساًل عن الإ

فيها جهة  تثبت  وثيقة  تقدمي  الطلبة دون  ويعمم على  ويقر  املدر�سي  الكتاب  يقدم  اأن  يندر 

الن�رش م�ستوى ودرجة قراءة الكتاب )Klare,1984). وبذلك فاإن تاأليف مثل هذه الكتب يف 

جميع املواد الدرا�سية، ومنها كتب الرتبية الجتماعية والوطنية يف جميع املراحل الدرا�سية 

لفني، وعلى الختيار  ردن با�ستثناء مادة اللغة العربية، يعتمد على الراأي ال�سخ�سي للموؤ يف الأ

دي اإىل تقدمي ن�سو�س ومواد قرائية �سعبة ل تفوق فهم الطلبة  مر قد يوؤ الذاتي لهم، وهذا الأ

لتلك املواد فح�سب، بل اإنها قد تت�سبب يف قطع عالقتهم بالقراءة، واإ�سعاف ميولهم نحوها، 

ننا بذلك ندفع الطلبة اإىل تعلم ما نريد، ل ما ميكن لهم  وتكوين اجتاهات �سلبية نحوها. ولأ

طفال ي�سفون القراءة باأنها �سعبة وتتكون اجتاهات الكراهية لديهم من  تعلمه، فكثري من الأ

احلاجة  فاإن  وبالتايل   .)1986 )حمجوب،  املدر�سة  عن  ر�ساهم  عدم  ثم  ومن  ذلك،  جراء 

�ساليب  ما�سة و�رشورية لتقدمي ن�سو�س يف م�ستوى فهم الطلبة، ولن يتحقق ذلك اإل باتباع الأ

الرتبوية والعلمية يف تقومي املواد املقروءة، ويف مقدمتها قيا�س م�ستوى قراءة الكتب املدر�سية 

ومنها كتب الرتبية الجتماعية والوطنية قبل اإقرارها وتعميمها.

التو�شيات

بعد عر�س نتائج هذه الدرا�سة ومناق�ستها يو�سي الباحث مبا يلي:

لفي الكتب املدر�سية مب�ستوى قراءتها يف جميع  - �رشورة معرفة وزارة الرتبية والتعليم وموؤ

�سا�سية الدنيا، والتحقق من جتريبها فعاًل ملعرفة مدى  املراحل الدرا�سية، وبخا�سة املرحلة الأ

منا�سبتها مل�ستويات الطلبة قبل اإقرارها وتعميمها.

لفي كتب الرتبية الجتماعية والوطنية ترتيب وتنظيم الن�سو�س العلمية يف تلك  - مراعاة موؤ

الكتب ح�سب حاجات الطلبة وقدراتهم وميولهم واهتماماتهم، وح�سب حاجات املجتمع 

واجتاهاته وميوله.

لفي تلك الكتب على اخلربات احل�سية املبا�رشة من واقع املجتمع والبيئة  - �رشورة تركيز موؤ

املحلية التي يعي�س فيها الطالب.

لفي تلك الكتب الرتتيب والتدرج املنطقي والنف�سي لها. - مراعاة موؤ
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الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت لدى عينة من 

طفال املغاربة بالتعليم البتدائي الأ

د. حممد اأمزيان

كلية علوم االقت�ساد والت�سيري

جامعة اأبي �سعيب الدكايل- اململكة املغربية
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د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت

امللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن عالقة الرتباط بني الذكاء اللغوي والذكاء العام، 

طفال املغاربة يف مرحلة التعليم  ثم العالقة ما بني اأن�سطة الذكاء اللغوي لدى عينة من الأ

البتدائي يبلغ متو�سط عمرهم 6 �سنوات.

ومن جهة اأخرى حاولت الدرا�سة الك�سف عن عالقة اأن�سطة الذكاء اللغوي )»�رشد حكاية« 

طفال باأ�ساليب حلهم للم�سكالت. �سبوع«( لدى الأ و »املقرر« و »اأخبار نهاية الأ

طفال، وبطارية تقومي  دوات امل�ستعملة يف الدرا�سة هي اختبار قيا�س ذكاء الأ وكانت الأ

الذكاء اللغوي، وقائمة لتقومي اأ�ساليب حل امل�سكالت.

اللغوي والذكاء  الذكاء  اأن�سطة  ارتباط بني درجات  اأن هناك عالقة  النتائج  وقد بينت 

العام. كما اأبانت عن عدم وجود فروق جوهرية بني اأفراد العينة يف جمالت الذكاء اللغوي؛ 

طفال  يف حني ك�سفت النتائج عن وجود فروق جوهرية بني اأ�ساليب حل امل�سكالت لدى الأ

يف جمالت الذكاء اللغوي. 

الكلمات املفتاحية: الذكاء اللغوي، اأ�سلوب حل امل�سكالت، مرحلة التعليم البتدائي.

طفال الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت لدى عينة من  الأ

املغاربة بالتعليم البتدائي

د. حممد اأمزيان

كلية علوم االقت�ساد والت�سيري

جامعة اأبي �سعيب الدكايل- اململكة املغربية

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/10/1م                                                          * تاريخ قبوله للن�رش:2007/5/27م
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Abstract

The objective of this study was to assess verbal intelligence among a random 
sample of six-year-old Moroccan children at elementary school. It aimed at 
showing the correlation between verbal intelligence (VI( and intelligence 
quotient (IQ), through activities of verbal intelligence such as “Storytelling”, 
“Movie Report” and “Weekend News”.

On the other hand the study tried to show the relation between children’s VI 
activities and their problem-solving styles. 

Intelligence quotient was assessed by the means of children’s intelligence 
measurement test, and verbal intelligence was assessed by using VI test battery. 
The problem-solving styles were assessed by a checklist. 

The results showed that there was correlation between VI and IQ. Besides, 
they showed that there were no significant differences between the pupils in 
VI activities. On the other hand, the results indicated significant differences 
between the children’s different problem-solving styles.

Key words: verbal intelligence, problem-solving study, elementary school children.

 Verbal Intelligence and Problem-Solving A study of a Sample of
 Moroccan Elementary School Children

Dr. Mohamed Ameziane
Faculty of Economic Sciences & Management
Abou Chouaib Doukkali University- Morocco
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مقدمة 

ازداد اهتمام العديد من املجتمعات يف ع�رشنا احلا�رش بدور الراأ�سمال الب�رشي يف حتقيق 

التنمية الجتماعية. فتقدم املجتمع رهني بتقدم اأفراده، وبتطوير القدرات العقلية والكفايات 

بداعية لديهم. وحتظى القدرات اللغوية باأهمية بالغة يف خمتلف  التعليمية، وبتنمية القدرات الإ

معظم  لتطوير  اأدوات  اأي�سا  تعد  كما  واجتماعية.  معرفية  قيمة  ذات  باعتبارها  املجتمعات 

التعليم البتدائي فرتة جد  خرى. وت�سكل مرحلة  التعليمية الأ العقلية والكفايات  القدرات 

منا�سبة للك�سف عن ال�ستعدادات النف�سية والطاقات العقلية التي يزخر بها الطفل من اأجل 

توجيهها وتنميتها بتوفري الظروف املالئمة والتعليم الذي تتوفر فيه اجلودة العالية )اأمزيان، 

.)2005

و�سعيا وراء حتقيق التنمية ال�ساملة، اجتهت جهود املهتمني بالتخطيط الرتبوي نحو تطوير 

املناهج الدرا�سية وبنائها على اأ�س�س نتائج املعطيات العلمية للدرا�سات ال�سيكولوجية املعا�رشة، 

وبخا�سة يف ميدان علم النف�س املعريف )اأوزي اأحمد، 2002(.

وتزداد احلاجة يف املجتمعات املعا�رشة لالعتماد على الذكاء بو�سفها اأداة اأ�سا�سية وفعالة، 

التعقيدات  هذه  باأن  علما  الراهنة؛  احلياة  تعقيدات  مع  التكيف  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن 

للحكم  املو�سوعية  الو�سائل  اأف�سل  من  الختبارات  وتعد  الذكاء.  لتطور  نتاج  هي  نف�سها 

فراد، والك�سف عن خ�سائ�سهم وقدراتهم احلقيقية، والتنبوؤ ب�سلوكهم يف امل�ستقبل  على الأ

)الديدي، 1997(.

كالتعليم  املجالت  من  العديد  يف  ال�سيكولوجية  الختبارات  تطبيق  انت�سار  اأدى  وقد 

يف  اختزالها  ميكن  خمتلفة  نظريات  ظهور  اإىل  وغريها  الع�سكرية  واخلدمة  والطب  وال�سغل 

ول يعد الذكاء قدرة عامة و�ساملة، والت�سور الثاين الذي ينظر اإىل الذكاء  ت�سورين: الت�سور الأ

بو�سفه جمموعة من القدرات اخلا�سة وامل�ستقلة. وقد كان وراء كل ت�سور عدد من العلماء 

الذين مهدوا له، ثم دافعوا عنه. وقد اأدى هذا التعدد يف الت�سورات اإىل �سعوبة اإعطاء تعريف 

الختبارات  ا�ستطاعت  الختالف،  هذا  من  الرغم  وعلى  للجميع.  بالن�سبة  وموحد  �سامل 

طفال الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت لدى عينة من  الأ

املغاربة بالتعليم البتدائي

د. حممد اأمزيان

كلية علوم االقت�ساد والت�سيري

جامعة اأبي �سعيب الدكايل- اململكة املغربية

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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على  قدرتها  حيث  من  �سواء  تطبيقية  ميادين  عدة  يف  باهرة  نتائج  حتقق  اأن  ال�سيكولوجية 

الت�سخي�س اأو التنبوؤ )زهران، 1995(.

الت�سور  اأ�سا�سيني:  ت�سورين  �سيطرة  احلا�رش  الع�رش  يف  الذكاء  �سيكولوجيا  عرفت  لذلك 

خرى.  ول وهو كال�سيكي، ينظر اإىل الذكاء بو�سفه قدرة عامة و�ساملة للقدرات العقلية الأ الأ

نواع  ثم الت�سور الثاين الذي ميثله جاردنر، وينادي بتعدد الذكاءات وا�ستقاللية كل نوع عن الأ

خرى �سواء من الناحية البيولوجية-الفيزيولوجية اأو من الناحية الوظيفية، وكيفية ظهور  الأ

ولكي  اليومية.  حياته  يف  تعرت�سه  التي  للم�سكالت  حله  وطريقة  الفرد،  �سلوك  على  اآثاره 

نظرة موجزة على  اإلقاء  ت�سور على حدة، لبد من  متيز كل  التي  �سا�سية  الأ الفروق  نو�سح 

�ساليب املنهجية التي يتبعها كل واحد منهما لتعريف الذكاء وقيا�سه. املنطلقات النظرية والأ

ميكن اأن نلخ�س الت�سور الكال�سيكي يف النقاط التالية:

- تت�سمن اختبارات الذكاء بنودا متجان�سة اأو اأ�سئلة منظمة وم�ساغة باأ�سلوب موحد.

جتريبية  ظروف  يف  تطبيقها  يتم  قيا�س  اأدوات  على  للذكاء  الكال�سيكي  الت�سور  يعتمد   -

متجان�سة بالن�سبة جلميع املفحو�سني.

- تتبنى اختبارات الذكاء الكال�سيكية اأدوات قيا�س تعتمد يف الغالب على الورقة والقلم.

ح�سلوا  التي  فراد  الأ لدرجات  ح�سائي  الإ التحليل  اإىل  الكال�سيكية  الختبارات  ت�ستند   -

والتحليل  الرتباط  ومعامالت  املعيارية  والنحرافات  املتو�سطات  تعتمد  اإذن  فهي  عليها، 

العاملي وغريها من املقايي�س املعيارية.

اأما الت�سور الثاين الذي ميثله جاردنر، في�ستند على العموم اإىل النقاط التالية: 

- يزخر املخزون الب�رشي باأنواع عديدة من الذكاءات تتجاوز بكثري مفهوم القدرة العامة.

الذين  والعباقرة - دون غريهم - هم  فراد،  الأ غالبية  لدى  الذكاءات مبقدار  - توجد هذه 

يتجلى لديهم نوع من اأنواع الذكاءات يف �سورته النقية واخلال�سة.

من حيث  �سواء  خرى  الأ نواع  الأ جتاه  با�ستقالليته  يحظى  الذكاءات  اأنواع  من  نوع  - كل 

البنيات الع�سبية الفيزيولوجية، اأو من حيث جتليات ال�سلوك لدى الفرد.

ن�سطة  - ي�ستح�سن لقيا�س الذكاءات املتعددة ا�ستخدام و�سائل واأدوات منهجية تعتمد على الأ

العادية واملاألوفة بالن�سبة للفرد، اأو تلك التي يزاولها كل يوم.

وقيا�سها  العقلية  القدرات  الك�سف عن  رائدة يف  مقاربة  املتعددة  الذكاءات  نظرية  وتعد 

�ساليب التي تتم بها �سريورات التعلم واكت�ساب املعرفة  لدى الفرد من جهة، وكذا معرفة الأ

نها خرجت عن النظرية الكال�سيكية  من جهة اأخرى. فهي مقاربة جديدة للقدرات العقلية، لأ

للذكاء القائلة بوجود قدرة عامة تتج�سد يف العامل العام للذكاء. وتختلف نظرية الذكاءات 

املتعددة عن النظرية الكال�سيكية حيث تعد الذكاء مبثابة طاقة بيولوجية وا�ستعداد �سيكولوجي 

يف نف�س الوقت. وهذه الطاقة ذات ارتباط وثيق مبجال اأو م�سمون معريف تظهر من خالله، 
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كما هو ال�ساأن بالن�سبة ملزاولة مهنة اأو تعلم لغة معينة. وملا كانت اأن�سطة الفرد غري معزولة عن 118

اجلماعة التي يعي�س فيها، فالذكاء نف�سه ل يعمل مبعزل عن اإطار ثقايف واجتماعي. لذا وجب 

ت�سميم اأدوات قيا�س وتقومي للذكاءات تكون مغايرة للمقايي�س والختبارات الكال�سيكية.

ولعل من اأهم النتقادات املوجهة لختبارات الذكاءات الكال�سيكية كونها عاجزة عن اإعطاء 

ت�سور �سامل للذكاء وخمتلف القدرات التي يزخر بها املخزون الب�رشي. فالذكاء لي�س مق�سورا 

الكمبيوتر،  اأجهزة  واإ�سالح  اللغة،  فتعلم  املفحو�س.  يجتازها  التي  الختبارات  تلك  على 

حلان  طوار النهائية يف الدوري، وتوزيع الأ وت�سميم العمارات، وقيادة فريق ريا�سي للعب الأ

الكال�سيكية  الختبارات  اإن  ن�سان.  الإ لدى  الذكاء  تعرب عن  اأ�سكال  كلها  املو�سيقية  للقطعة 

لقيا�س الذكاء، غالبا ما ت�ستند اإىل القدرات اللغوية والقدرات املنطقية - الريا�سية. وهذا ما 

دي اإىل ارتفاع ن�سب التنبوؤ بالنجاح اأو الف�سل الدرا�سي لهذه الختبارات. اإن ال�رشوط التي  يوؤ

يجتاز فيها الفرد هذه الختبارات الكال�سيكية للذكاء حتد من احتمال اإعطاء تقومي مو�سوعي 

اإمكانياته  حقيقة  تعك�س  ل  املفحو�س  يقدمها  التي  الق�سرية  جابات  الإ دامت  ما  لقدراته، 

وقدراته الفعلية. عالوة على ذلك، يبقى العامل العام للذكاء جمرد ن�سبة تختزل طاقات عديدة 

املقابل، جند  للذكاء ذو طبيعة جمردة ونظرية. ويف  العام  العامل  اإن  ن�سان.  الإ ومتنوعة لدى 

تعرت�س  التي  امل�سكالت  القدرة على حل  مبثابة  فيعده  للذكاء  اإجرائيا  تعريفا  يعطي  جاردنر 

.(Gardner, 1997( الفرد يف حياته اليومية

�سكالية النظرية واملنهجية املطروحة، فالدرا�سة احلالية ت�ستند اإىل كل من  وانطالقا من الإ

النظرية الكال�سيكية للذكاء بو�سفها قدرة عامة تتفرع منها قدرات فرعية تقي�سها اختبارات 

فرعية، حيث يعنى كل اختبار فرعي بقيا�س قدرة معينة وحمددة �سواء اأكانت لغوية اأو عددية اأو 

خرى؛ واإىل نظرية الذكاءات املتعددة التي تنظر  اإدراكية اأو تذكرية اأو غريها من القدرات الأ

خرى، وبالتايل ميكن قيا�سه اعتمادا على اأن�سطة  نواع الأ اإىل كل نوع بو�سفه م�ستقال عن الأ

خرى كما  ماألوفة ومعتادة. وتعنى الدرا�سة احلالية بالذكاء اللغوي دون غريه من الذكاءات الأ

جاءت بها نظرية جاردنر.

هوارد جاردنر  كتب  للذكاء،  وىل  الأ املقايي�س  و�سع  على  تقريبا  �سنة  ثمانني  مرور  فبعد 

  Les formes de l´intelligence »لفه ال�سهري » اأ�سكال الذكاء )Gardner Howard) موؤ

�سا�س الذي ت�ستند اإليه املقايي�س ال�سابقة:  �سنة 1983 . وقد عار�س جاردنر يف كتابه هذا الأ

اأو ذكاءات متعددة يزخر بها  اأ�سكال للذكاء  لي�ست هناك قدرة عامة واحدة بقدر ما هناك 

املخزون الب�رشي. وميكن القول اإن نظرية الذكاءات املتعددة تفتح اآفاقا وا�سعة لتطوير اأ�ساليب 

قدراتهم  تطوير  املتعلمني، و�رشورة  لدى  الفردية  الفروق  مبداأ مراعاة  املبنية على  التدري�س 

العقلية املتباينة ا�ستنادا اإىل مراكز القوة وال�سعف لديهم. اإن من بني املاآخذ التي �سجلت اأي�سا 

اأولوية  اأ�سا�سا على  على النظرية الكال�سيكية للذكاء، هو كون املقايي�س التي اعتمدتها تقوم 

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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خرى.  القدرات املنطقية – الريا�سية والقدرات اللغوية. وهي بذلك اأهملت باقي القدرات الأ

فراد الذين يظهرون تفوقا يف القدرات اللغوية والقدرات املنطقية - الريا�سية  لذا جند اأن الأ

غالبا ما يح�سلون على درجات عالية عند اجتيازهم لهذا النوع من الختبارات العقلية التي 

تعتمد الورقة والقلم )اأمزيان، 2004(.

وقد تو�سل جاردنر )Gardner, 1993) يف البداية اإىل وجود �سبعة اأنواع من الذكاءات 

نواع الثمانية من  قبل اأن ي�سيف اإليها نوعا اآخر هو الذكاء الطبيعي. ونلخ�س فيما يلي هذه الأ

الذكاءات.

الذكاء اجل�سمي - احلركي: وهو القدرة على ا�ستخدام املهارات احل�سية احلركية والتن�سيق 

ديها اجل�سم بكامله اأو اأطراف  تقان ملختلف احلركات التي يوؤ بني اجل�سم والعقل من خالل الإ

منه. ويتفوق العداءون واحلرفيون واجلراحون والراق�سون يف هذا النوع من الذكاء اأكرث من 

 Cortex moteur غريهم. ويرتكز هذا النوع من الذكاء يف الق�رشة الدماغية اخلا�سة باحلركة

مين  فراد الذين ي�ستخدمون اليد اليمنى، وغلبة الن�سف الأ ي�رش بالن�سبة لالأ مع غلبة الن�سف الأ

 .)2000 اخلليفة،  1987؛  )فري�ست،  الي�رشى  اليد  ي�ستخدمون  الذين  فراد  لالأ بالن�سبة 

 (Gardner, 1996( دي، كما ي�سري جاردنر �سابات التي ميكن اأن تلحق بهذه املناطق توؤ فالإ

اإىل فقدان القدرة على احلركة Apraxie حيث يتعذر على الفرد القيام بحركات ب�سيطة كفتح 

علبة �سجائر اأو تخطي حاجز.

عداد وحل امل�سائل احل�سابية  التعامل مع الأ الريا�سي: هو القدرة على  الذكاء املنطقي - 

والهند�سية املعقدة من خالل و�سع الفر�سيات، واإقامة العالقات املجردة عن طريق ال�ستدلل 

با�ستخدام الرموز. وهذا النوع جنده متطورا لدى العلماء والفيزيائيني واملهتمني بالريا�سيات. 

وقد اأظهر بع�س املر�سى النعزاليون اأو التوحديون Autistes الذين ل يقوون على التوا�سل، 

اأ�سار اإىل ذلك دكن�سون )Dickinson, 1994)، قدرتهم على القيام بعمليات ح�سابية  كما 

مين من الدماغ  عداد. ويبدو اأن الن�سف الأ معقدة اإىل جانب قدرتهم على تذكر �سال�سل من الأ

هو املقر الرئي�س لهذه الذكاء.

�سواء  الطبيعية  الكائنات  وخمتلف  الظواهر  بني  التمييز  على  القدرة  هو  الطبيعي:  الذكاء 

 .)... معادن، مالب�س  )اأحجار،  اجلامدة  اأو   )... )نباتات، ح�رشات، حيوانات  منها  احلية 

فراد املتفوقون يف هذا النوع من الذكاء بقدرة عالية على التنظيم للظواهر الطبيعية،  ويتميز الأ

وت�سنيفها يف جمموعات متجان�سة كما هو ال�ساأن بالن�سبة لعلماء الطبيعة والبيولوجيني.

الذكاء الذاتي: هو القدرة على معرفة الفرد لنف�سه بو�ساطة ا�ستبطان اأفكاره وانفعالته، ثم 

توظيف هذه املعرفة يف توجيه حياته والتخطيط لها. وهذا النوع من الذكاء يتطلب تقدير 

النف�س والزعماء  خرين كما جنده لدى الفال�سفة وعلماء  الذات، وكذا الهتمام باأحوال الآ

الدينيني. واإذا كان املر�سى النعزاليون يعانون من ا�سطراب يف هذه القدرة، فاإن باإمكانهم 
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الف�سني 120 يتمركز يف  الذكاء  من  النوع  اأن هذا  اأخرى. ويالحظ جاردنر  قدرات  التفوق يف 

.(Gardner, 2001( وخا�سة باملنطقة ال�سفلى Lobes frontaux اجلبهيني

اإتقانا  ويتطلب  معهم.  والندماج  خرين  الآ معرفة  على  القدرة  هو  التفاعلي:  الذكاء 

خرين،  الآ اأفعال  لردود  الدقيق  والنتباه  اللغوي  وغري  اللغوي،  للتوا�سل  جيدا  وا�ستخداما 

بارز  ب�سكل  متطورا  وجنده  والجتاهات.  والطبع  املزاج  حيث  من  بينهم  القائمة  والفروق 

لدى املدر�سني والزعماء ال�سيا�سيني وامل�ساعدات الجتماعية والكوميديني. وكما هو ال�ساأن 

بالن�سبة للذكاء الذاتي، فاإن هذا النوع من الذكاء يتمركز يف الف�سني اجلبهيني. فامل�سابون مبر�س 

بالذات،  املنطقة  هذه  يهاجم  ال�سيخوخة  مرحلة  يف  فراد  الأ لدى  يظهر  الذي   Pick بيك 

يف  وا�سح  ا�سطراب   ،(Gardner, 1997( جاردنر  ي�سري  كما  عنه،  ينجم  الذي  »ال�سيء 

التفاعل والتوا�سل الجتماعي”.

دراك  والإ املكانية،  ال�سور  وتن�سيق  الف�سائي،  الت�سور  على  القدرة  هو  الف�سائي:  الذكاء 

بداع الفني القائم على التخيل اخل�سب. وجند هذا النوع متطورا ب�سكل  بعاد، والإ الثالثي الأ

الطائرات والنحاتني والر�سامني واملهند�سني املعماريني. ويبقى  البحارة و ربابنة  اأرقى لدى 

اإىل تدهور  دي  توؤ املناطق اخللفية منه  اإ�سابة  اأن  الدماغ كبريا حيث  مين من  الأ الن�سف  دور 

القدرة على التوجه يف الف�ساء.

املختلفة.  يقاعات  والإ حلان  والأ النربات  بني  التمييز  على  القدرة  هو  املو�سيقي:  الذكاء 

داء اأو العزف  طفال تفوقهم يف هذه القدرة حيث يكونون قادرين على الأ ويظهر بع�س الأ

يف مرحلة مبكرة. وهذا ما ي�سمح بالتعبري والبتكار والتذوق بو�ساطة املو�سيقى كما يفعله 

الذكاء  اأن   (Gardner, 1993( جاردنر  ويالحظ  جواق.  الأ �ساء  وروؤ والعازفون  املطربون 

دي  مين من الدماغ حيث اإن اإ�سابة بع�س املناطق اخلا�سة منه توؤ املو�سيقي يرتبط بالن�سف الأ

حلان. وي�سري اخلليفة )2002( اإىل اأن بع�س  يقاعات والأ اإىل فقدان القدرة على التمييز بني الإ

طفال يظهرون منذ �سن مبكرة اهتماما وا�سحا وردود فعل متميزة نحو املو�سيقى. الأ

الذكاء اللغوي: هو القدرة على التعامل مع الكلمات واجلمل وا�ستخدام اللغة للتعبري عن 

متطورا  جنده  الذكاء  من  النوع  وهذا  ودللتها.  الكلمات  ترتيب  بفهم  وي�سمح  فكار.  الأ

ب�سكل ملحوظ لدى ال�سعراء والكتاب وال�سحافيني ورجال ال�سيا�سة واخلطباء. وتعد منطقة 

ولة عن الذكاء اللغوي. ي�رش امل�سوؤ بروكا بالن�سف الأ

وا�ستنادا اإىل نظرية الذكاءات املتعددة، واإىل مبداأ ا�ستقاللية كل نوع من اأنواع الذكاءات، 

طفال، واأ�ساليب حلهم للم�سكالت املرتبطة  اهتمت الدرا�سة احلالية بالذكاء اللغوي لدى الأ

باملجال اللغوي. واأ�سفرت نتائج جمموعة من الدرا�سات عن ا�ستقاللية القدرات اللغوية عن 

طفال  خرى. فقد لحظ جاردنر )Gardner, 1993)، اأن الأ غريها من القدرات العقلية الأ

يتعلمون  �سباب عالجية  ي�رش، لأ الف�س الأ باللغة يف  املرتبطة  املناطق  اأهم  الذين برتت لديهم 

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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طفال  طفال العاديني. فالأ اللغة، لكنهم يوظفون ا�سرتاتيجيات تختلف عن نظرياتها لدى الأ

املعاجلة  على  الغالب  يف  يعتمدون  مين  الأ بالف�س  اخلا�سة  التحليل  اآليات  يوظفون  الذين 

�ساليب  �سلوب اأو الأ الدللية للمعلومات. فهم يحللون اجلمل ا�ستنادا اإىل املعنى املرتبط بالأ

�سارات املرتبطة برتكيب Syntaxe اجلمل.  Lexiques، يف حني يعجزون عن النتباه اإىل الإ
اأ�سا�سا  اأي�رش �سليم بفهم اجلمل، والنتباه اإىل دقة املعنى املرتبط  وينفرد الذين يتمتعون بف�س 

�سارات داخل بنية اجلملة. مبوقع الكلمات والإ

�سابات تنجم عنها ا�سطرابات قد ترتبط  وي�سري بن الفقيه )2001( اإىل اأن مثل هذه الإ

ترتبط  اأو  كلية  اأو  جزئية  معلومات  ت�سمل  قد  كما  املدى،  بعيدة  اأو  املدى  ق�سرية  بالذاكرة 

تظهر يف حالتها  الذكاءات ل  اأنواع  اإن  معينة.  زمنية  بفرتة  اأو  الذكريات  من  معني  ب�سجل 

النقية ما دامت جميع الوظائف الجتماعية والثقافية تتطلب نوعا من التداخل بني القدرات؛ 

لتحقيق اأهداف معينة يف احلياة. ونادرا ما قد جند جمتمعا يهتم بتطوير قدرة اأو قدرات مبعزل 

طبيعي  ب�سكل  وىل  الأ ال�سنة  اإذن خالل  يتطور  الذكاءات  اأنواع  من  نوع  فكل  اأخرى.  عن 

خرى  نواع الأ وم�ستقل قبل اأن يدخل بعد ذلك يف �سبكة من العالقات و التفاعالت مع الأ

بحكم تداخل الوظائف الرمزية فيما بينها على الرغم من وجود حالت لدى بع�س املر�سى 

Autisme حتتفظ فيها هذه  التوحد  اأو  الذين ي�سكون من النعزالية  اأو  الدماغ  امل�سابني يف 

القدرة اأو تلك بحالتها اخلام دون اأن تتاأثر بتاأثريات اأخرى .

نف�س  يف  الثقايف  وانتمائه  الفيزيولوجي  بتكوينه  يرتبط  ن�سان  الإ لدى  اللغة  تطور  اإن 

ال�سوتي -  للجهاز  الفيزيولوجي  الت�رشيح  تتم مبعزل عن  اأن  اللغة ل ميكن  الوقت. فدرا�سة 

 Approche الت�رشيحية  املقاربة  اأن  اإل  الفرد؛  لدى   Système oro-acoustique ال�سمعي 

للحلول  الهائل  والتنوع  للغة  الهائلة  املرونة  ا�ست�رشاف  اإىل  لوحدها  ترقى  anatomique ل 
فراد اأثناء توظيفهم للموروث اللغوي لتحقيق التوا�سل والتعبري. املقرتحة من لدن الأ

ويتميز الفرد املتفوق يف الذكاء اللغوي بقدرة عالية على تذكر الرموز والكلمات والتعابري 

واملتون الطويلة. فعلى الرغم من التطور الهائل الذي عرفته الطباعة وو�سائل الت�سال احلديثة، 

فال زلنا ن�سادف يف حياتنا اأفرادا يتميزون بقدرة خارقة على احلفظ والتذكر. وقد يحدث 

لء بحظوة اجتماعية اعرتافا لهم بتطور هذه امللكة. وغالبا ما كانت هذه احلظوة  اأن يتمتع هوؤ

مرتبطة باجلماعات التي مل تنت�رش فيها عادة الكتابة ب�سكل كبري.

للذكاء  املمثلة  »الهيئة«  بو�سفه  والدار�سني  الباحثني  باهتمام  اللغوي  الذكاء  حظي  لقد 

ن�ساين. ويظهر الذكاء اللغوي يف اأرقى �سوره لدى ال�ساعر اأو الكاتب الروائي اأو ال�سحفي.  الإ

لء هو درجة ح�سا�سيتهم العالية ملختلف امل�ستويات الدللية للكلمة.  ولعل ما مييز هوؤ

من  جمموعة  عزل  اإىل  اأدى  اللغوية  بالوظيفة  وعالقته  الدماغ  حول  بحاث  الأ تقدم  اإن 

ترتبط  تلك  اأو  �سابة  الإ هذه  كانت  اإذا  ما  حتديد  مكان  بالإ اأ�سبح  فقد  اللغوية.  املعطيات 
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دي اإىل القول 122 بالوظيفة ال�سوتية اأو بالوظيفة الدللية اأو بالوظيفة الرتكيبية للغة. وهذا ما يوؤ

يعاين  من  فراد  الأ من  هناك  اإن  اإذ  خرى.  الأ عن  الواحدة  منعزلة  توجد  الوظائف  هذه  اإن 

وقد  الرتاكيب.  ا�ستعمال  على  بقدرته  يحتفظ  لكنه  التوا�سلية،  كفاءاته  يف  ا�سطرابات  من 

وظيفتهم  تكون  الوقت  نف�س  م�سطربة، ويف  اللغوية  تراكيبهم  تكون  اأفرادا  اأي�سا  ن�سادف 

.(Campbell & Dickinson 1996( الدللية �سليمة

كما تو�سل جاردنر يف درا�سته )Gardner, 1990) حول عالقة الوظائف املعرفية باللغة 

اإىل اأن اأفرادا يعانون من عجز يف النطق ي�ستطيعون القيام مبهام معرفية غري مرتبطة باللغة كما 

ولة عن  اإ�سابة منطقة بروكا امل�سوؤ اأن  بالن�سبة لفنانني ومو�سيقيني عامليني ... كما  هو احلال 

دي اإىل عجز وا�سح يف تركيب اجلمل مهما كانت ب�سيطة، يف حني  اإنتاج البنيات اللغوية يوؤ

تبقى القدرة على فهم معاين الكلمات واجلمل الب�سيطة �سليمة.

وملا كان الذكاء اللغوي يرتبط بالتكوين البيولوجي للفرد، فاإنه يتطور بتطوره. اإنه يظهر يف 

البداية كا�ستعدادات وطاقات اأولية حتتاج اإىل �سقل ومنو. ويتوفر كل فرد مهما كانت تربيته 

تف�سح عن ذكاء  ال�ستعدادات  واإذا كانت هذه  اللغة.  لتعلم  اأولية  ا�ستعدادات  وثقافته على 

وىل، فاإنه ل يلبث اأن يكون يف حاجة اإىل رعاية خا�سة بدونها ل  لغوي خام خالل ال�سنة الأ

ميكن لهذا الذكاء اأن يتبلور.

طفال يكت�سبون اللغة يف ظرف ب�سع �سنوات، ابتداء من املناغاة مرورا بالنطق  فاأغلب الأ

الكلمات  بتن�سيق  الطفل  يبداأ  الثانية،  ال�سنة  نهاية  وعند  ول.  الأ العام  يف  الكلمات  ببع�س 

�سا�سية  لتكوين اجلمل الب�سيطة. وخالل ال�سنة الثالثة، يكون الطفل قد اكت�سب املفردات الأ

وحتكم يف اأهم قواعد النحو والرتاكيب... وت�سبح لغة طفل 4-5 �سنوات �سبيهة اإىل حد 

كبري بلغة الرا�سد.

طفال  ويل وبداية التعليم البتدائي فر�سة �سانحة لتطوير قدرات الأ وتعد مرحلة التعليم الأ

وكفاياتهم املعرفية. فخالل هذه املرحلة، يتعود الطفل على احلديث عن ذاته واأن�سطته داخل 

الف�سل الدرا�سي عندما يلتقي اأقرانه يف �ساحة املدر�سة اأو خارجها )عطية، 1982(.

وتبداأ الفروق الفردية يف الظهور مبكرا على م�ستوى تطور ومنو الذكاء اللغوي. فبع�س 

�سياء اأو حتدد خ�سائ�سها، يف املقابل يبدي اأطفال  طفال يتعلمون املفردات التي ت�سري اإىل الأ الأ

اآخرون اهتمامهم الوا�سح باأ�سكال التعبري عن العواطف والح�سا�سات. وهذا ما يت�سح جليا 

.(Krechevsky, 1998( يف تزايد اهتمامهم بالعالقات الجتماعية

للم�سكالت  اأ�ساليب حلهم  اأي�سا ر�سد  ي�سمل  طفال  الأ اللغوية لدى  القدرات  اإن ر�سد 

لتحديد م�ستويات التفوق يف هذه الو�سعية اأو تلك، ا�ستنادا اإىل ما يظهره الطفل من اهتمام و 

ما يبني عنه من كفاية لغوية. اإن حل امل�سكالت ي�ستند اإىل تفاعل الفرد مع كل من املهمة التي 

التفاعل. وملا كان الذكاء من منظور  التي يوظفها خالل هذا  دوات والتقنيات  ينجزها والأ

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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فراد يختلفون من حيث ت�سورهم للمهام  جاردنر هو القدرة على حل امل�سكالت، فاإن الأ

املنجزة، وكذا ال�سرتاتيجيات التي يعتمدونها عندما تواجههم م�سكلة معينة. فالذكاء يرتبط 

اأو  جناز  اأ�سلوب حل امل�سكلة يرتبط بكيفية الإ اأن  مبجال معريف وم�سمون خا�س، يف حني 

العمل.

فراد يختلفون من حيث اأ�ساليب حلهم للم�سكالت، اأي درجة حتم�سهم وتفاعلهم مع  فالأ

م�سمون واأدوات املوقف اأو املجال الذي يواجهونه، كما يختلفون اأي�سا من حيث وتريتهم 

جناز وتعاملهم مع املنبهات الب�رشية وال�سمعية واحلركية ... اأثناء الإ

عالية  نتائج  على  يح�سلون  الذين  فراد  الأ اأن  الدرا�سات  من  العديد  اأو�سحت  وقد 

ي�ستعملها  التي  تلك  عن  تختلف  وتقنيات  اأ�ساليب  يوظفون  ما  غالبا  الذكاء  اختبارات  يف 

فراد  الأ بني   (Piaget, 1975( بياجيه  ميز  وقد  متدنية.  نتائج  على  الذين ح�سلوا  هم  زمالوؤ

ملظهر  ولوية  الأ تعطى  حيث   Connaissance figurative ال�سكلية  املعرفة  يوظفون  الذين 

املجردة  املعرفة  اإدراكاتهم  يف  يوظفون  الذين  فراد  والأ فيه،  البارزة  واخل�سائ�س  ال�سيء 

Connaissance opérative حيث يتم الرتكيز على اخل�سائ�س ال�سورية من خالل العمليات 
العقلية التي يبا�رشونها على ال�سيء.

وتالحظ فلي�سا�س )Flessas, 1997) اأن اأهمية اأ�سلوب حل امل�سكالت الذي مييز الطفل 

اإن  وىل. كما تكمن   الأ اأو كف رغبته يف ال�ستطالع منذ مراحل طفولته  تكمن يف حتفيز 

التي  العالقة  وطبيعة  من جهة  الن�ساط  طبيعة  بتحديد  يرتبط  امل�سكالت  اأ�ساليب حل  حتديد 

داء. اإن اأ�سلوب حل امل�سكالت ي�ستند اإذا  يكونها الفرد باأدوات وم�سمون جمال معني من الأ

داء اأو طريقة  اإىل معطيات تخ�س الدوافع واحلوافز واإيقاع العمل. فهو بذلك مبثابة كيفية الأ

جناز ملهام واأن�سطة ترتبط مبجال اأو عدة جمالت. اإن اأ�سلوب حل امل�سكالت غري م�ستقل  الإ

عن امل�سامني التي ين�سب عليها، فقد يخ�س جمال واحدا كما ميكن اأن ي�سمل عدة جمالت 

)اأمزيان، 1999(.

ويف درا�سة اأجراها با�ستيان )Bastien, 1989) على تالميذ ال�سنة اخلام�سة ابتدائي طلب 

اأن  لحظ   ،11/25 و   7/23 العددين  اأكرب  هو  ما  وحتديد  الك�رشية  عداد  الأ مقارنة  منهم 

جمموعة من التالميذ كانت تعمد اإىل جمع الب�سط واملقام لكل عدد ثم تقارن؛ يف حني جلاأت 

جمموعة اأخرى اإىل مقارنة الب�سطني اأو املقامني لكل من العددين.

�ساليب  الأ الذكاء وطبيعة  بني  اأن وجود عالقة  اإىل   (Reuchlin, 1991( وي�سري روكالن 

ح�سول  ي�ستتبع  ل  املطروحة،  للم�سكالت  حلول  عن  بحثهم  اأثناء  طفال  الأ يوظفها  التي 

اتفاق حول طبيعة اأو اجتاه هذه العالقة: هل التالميذ الذين يوظفون اأ�ساليب معينة يف حلهم 

للم�سكالت يح�سلون بذلك على نتائج عالية يف اختبارات القدرات العقلية؟ اأم اأن ا�ستخدام 

�ساليب بذاتها ل يتاأتى اإل للتالميذ النجباء؟ هذه الأ
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وبناء على ما تقدم، ميكن القول اإن حتليل ما اإذا كانت ال�سعوبات التي يالقيها الطفل اأثناء 124

اإجنازه لن�ساط امعينا مرتبطة باأ�سلوب حله للم�سكالت، اأو بطبيعة املحتوى املعريف، من �ساأنه 

اأن ي�ساعد املدر�س على ت�سميم و�سعيات التعلم املنا�سبة له. وبذلك ي�سهل على املدر�س حتديد 

الو�سعيات واملجالت التي يحتاج فيها الطفل اإىل توجيه خا�س اأو اأن�سطة خا�سة.

م�شكلة الدرا�شة 

قيا�سه:  اأ�ساليب  اختلفوا يف حتديد  للذكاء، كما  فهمهم وحتديدهم  الباحثون يف  اختلف 

فهناك النظرية الكال�سيكية التي تقول بوجود قدرة عامة للذكاء؛ ثم هناك نظرية جاردنر التي 

خرى. والدرا�سة احلالية حتاول اأن  نواع الأ تقول بتعدد الذكاءات وا�ستقاللية كل نوع عن الأ

خرى. وملا كانت  تخترب فر�سية مفادها اأن الذكاء بو�سفه قدرة عامة ي�سبع خمتلف القدرات الأ

يتوقع  فاإنه  اللغوية،  القدرات  اإىل  اأ�سا�سا  ت�ستند  العام  للذكاء  لقيا�س  املقننة  الختبارات  بنود 

الو�سعيات  التايل: هل  ال  ال�سوؤ اأهمية  تاأتي  هنا  من  العام.  بالعامل  القدرات  تت�سبع هذه  اأن 

اللغوية ت�سكل مظهرا من مظاهر القدرة العامة للذكاء، اأم اأنها قدرات م�ستقلة بذاتها؟. ويبقى 

ن�سطة  البحث عن عالقة الذكاء اللغوي بحل امل�سكالت بحثا مبثابة حماولة حتليل للعالقة بني الأ

جناز من جهة اأخرى. �ساليب اأو الطرائق التي يوظفها الفرد اأثناء الإ اللغوية من جهة، والأ

اأثناء  فراد  الأ بني  امللحوظة  الفردية  الفروق  اإطار  �سمن  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  وتندرج 

ال:  ن�سطة املرتبطة بالذكاء اللغوي. وتت�سح هذه امل�سكلة عند طرحنا ال�سوؤ اإجنازهم خمتلف الأ

ارتباط  هناك  هل  ثم  الن�ساط؟.  بنف�س  مر  الأ يتعلق  عندما  اأدائهم  يف  فراد  الأ يختلف  ملاذا 

لنوعية  تاأثري  طفال؟. وهل هناك  الأ اللغوية لدى  جنازات  الإ للذكاء وطبيعة  العام  العامل  بني 

ن�سطة اللغوية؟.  �ساليب وال�سرتاتيجيات املعرفية التي ي�ستخدمها كل طفل اأثناء اإجنازه لالأ الأ

ذكياء يوظفون اأ�ساليب تعلم متيزهم عن  طفال الأ ال املوايل: هل الأ من هنا تاأتي اأهمية ال�سوؤ

�ساليب التي ي�ستخدمونها هي التي ت�سمح لهم باإحراز التفوق؟ غريهم اأم اأن طبيعة الأ

اأهداف الدرا�شة 

العام  الذكاء  بني  العالقة  طبيعة  حتديد  حماولة  هو  احلالية  للدرا�سة  �سا�س  الأ الهدف  يبقى 

والذكاء اللغوي، ثم ر�سد نوع العالقة بني الذكاء اللغوي واأ�ساليب حل امل�سكالت. وتتفرع 

هداف التالية �سا�س الأ عن هذا الهدف الأ

1- حتديد طبيعة العالقة التي ميكن اأن حتدث بني احل�سول على درجات عالية )اأو منخف�سة( 

يف اختبار الذكاء العام، واحل�سول على درجات مماثلة يف اأن�سطة الذكاء اللغوي.

طفال من حيث اأ�ساليب حلهم للم�سكالت، وبالتايل  2- الوقوف على الفروق القائمة بني الأ

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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من حيث قدراتهم اللغوية. 

وىل من التعليم البتدائي اأثناء  3- حتديد نقط القوة وال�سعف لدى عينة من اأطفال ال�سنة الأ

ن�سطة اللغوية. اإجنازهم بع�س الأ

4- الوقوف على اأثر اأ�ساليب حل امل�سكالت يف حتديد نقط القوة اأو ال�سعف لديهم.

اأ�شئلة الدرا�شة

جابة عن اأ�سئلة جوهرية نلخ�سها يف ما يلي: اإن الدرا�سة احلالية حتاول الإ

1. هل توجد عالقة ارتباط بني الذكاء العام والذكاء اللغوي؟

2. هل هناك عالقة ارتباط بني اأن�سطة الذكاء اللغوي واأ�ساليب حل امل�سكالت؟

طفال املتفوقون  3. هل توجد اأ�ساليب حلل امل�سكالت اأكرث جناعة من غريها؟ وهل ي�ستخدم الأ

اأ�ساليب متميزة اأثناء حلهم للم�سكالت؟

اأهمية الدرا�شة

من  امل�سكالت.  حل  يف  الفردية  الفروق  اأهمية  اإبراز  يف  احلالية  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 

اأ�ساليب التدري�س املبنية على مبداأ مراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمني،  هنا وجب تطوير 

و�رشورة تطوير قدراتهم العقلية املتباينة ا�ستنادا اإىل مراكز القوة وال�سعف لديهم. اإن باإمكان 

ما  اإذا  حتقيقها  املراد  التعليمية  والكفايات  املهارات  بالتايل يف  ويتحكم  يتعلم  اأن  طفل  كل 

توفرت ال�رشوط التعليمية املالئمة. لذلك، فاإن توظيف مواطن القوة لديه �سي�ساعد على جتاوز 

�سعوبات التعلم لديه. فاملدر�س مطالب بتحليل وفهم بع�س اأ�ساليب التعلم التي ي�ستخدمها 

دي بهم اإىل اأن تكون اإجنازاتهم غري فعالة، اأو تكون نتائج تعلمهم  بع�س املتعلمني، والتي قد توؤ

�سعيفة. 

م�شطلحات الدرا�شة

)الذكاء  املادية  �سياء  الأ بني  العالقات  اإدراك  على  العامة  القدرات  جمموع  العام:  الذكاء 

فكار املجردة )الذكاء النظري(. العملي(، الأ

خمزون  على  اعتمادا  اللغوية  �ساليب  والأ الرموز  ا�ستخدام  على  القدرة  اللغوي:  الذكاء 

فكار واملواقف والجتاهات. الكلمات، والدللت للتعبري عن الأ

اأ�شلوب حل امل�شكالت: يدل على ال�سرتاتيجية املعرفية التي يتبناها الفرد اأثناء بحثه عن احللول 

داء وطريقة اإجناز مهام واأن�سطة  للم�سكالت التي تواجهه اأثناء التعلم. فهو ي�سري اإىل كيفية الأ

ترتبط مبجال اأو عدة جمالت معرفية.
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منهجية الدرا�شة واإجراءاته:126

عينة الدرا�شة 

تكونت عينة الدرا�سة من ثمانية و�ستني )68( طفال )تعادل ما ن�سبته 6% من جمتمع الدرا�سة(، 

منهم ثمانية وثالثون فتاة. مت اختيار اأفراد العينة ع�سوائيا با�ستخدام الطريقة الع�سوائية الب�سيطة 

)Simple random sample). وترتاوح اأعمارهم بني �ست �سنوات و�ست �سنوات ون�سف 
تقريبا مبتو�سط ح�سابي بلغ 54،6 وانحراف معياري بلغ 86،1. ويتابع اأفراد العينة درا�ستهم 

م�ستويات  من  كلهم  وينحدرون  اجلديدة.  مبدينة  اخلا�س  للتعليم  زرق”  الأ “املالك  مبدر�سة 

اجتماعية واقت�سادية متو�سطة. 

اجلدول رقم )1(

يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب ال�شن واجلن�س

الفئة العمرية

املوؤ�س�سة التعليمية

6 �س- �س و6 �سهر6 �س- 6�س و4 اأ�سهر6 �س-6 �س و�سهران

املجموع

مجاإذمجاإذمجاإذ

زرق 1312251110216162268مدر�سة املالك االأ

25212268املجموع

اأدوات الدرا�شة 

طفال، وبطارية لتقومي الذكاء  ا�ستعان الباحث لتجريب الفر�سيات باختبار قيا�س ذكاء الأ

اللغوي، وبقائمة لتقومي اأ�ساليب حل امل�سكالت.

طفال  1- اختبار قيا�س ذكاء الأ

نه رائز فردي ي�سمح بقيا�س  طفال الذي �سممه )اأفرفار، 1995(، لأ مت اختبار قيا�س ذكاء الأ

طفال املرتاوحة اأعمارهم بني 6 و14 �سنة ا�ستنادا اإىل البيئة املغربية. ويتكون  الذكاء العام لالأ

ول لفظي والثاين عملي اأو تطبيقي. يتكون الق�سم اللفظي من اأربعة اختبارات  من ق�سمني: الأ

العامة، واحل�ساب، والفرق بني �سيئني، والكلمات. ويتكون الق�سم  فرعية هي: املعلومات 

العملي من اأربعة اختبارات فرعية هي: تعرف ال�سور، والعالقة بني �سيئني، وتذكر ال�سور، 

�سكال. وتركيب الأ

طفال ثبات اختبار قيا�س ذكاء الأ

و  الختبار.  ثبات  درجة  حل�ساب  الن�سفية  التجزئة  طريقة  القيا�س  اأداة  م�سمم  اعتمد 

اأظهرت قيم معامالت الرتباط ثبات ن�سف درجات الختبار بجميع فروعه. وقد تراوحت 

قيم الرتباط هذه بني 69،0 حداً اأدنى لالرتباط املقابل لثبات ن�سفي درجات اختبار تركيب 

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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�سكال و 94،0 حداً اأعلى لالرتباط املقابل لثبات �سطري درجات اختبار تعرف ال�سور.  الأ

اأما قيمة معامل الرتباط املقابل لثبات �سطري الختبار اللفظي فبلغت 85،0، يف حني بلغت 

اإح�سائية مرتفعة  نف�س القيمة بالن�سبة لالختبار العملي 81،0. وكل هذه القيم ذات دللة 

عند حدود 01،0. 

طفال  �شدق اختبار قيا�س ذكاء الأ

داة على طريقتني: العتماد على حمك م�ستقل،  اعتمد م�سمم الختبار لتحديد �سدق الأ

ثم ح�ساب ال�سدق العاملي. وقد مت اختيار اختبار الذكاء امل�سور ل�ساحبه اأحمد زكي �سالح 

داة. ودلت معامالت ارتباط نتائج الختبار - وخا�سة يف ق�سمه  حمكًا للحكم على �سدق الأ

معامالت  م�سفوفة  بلغت 76،0.  عالية  قيم  عن  امل�سور  الذكاء  اختبار  نتائج  مع  العملي- 

الرتباط بني درجات الختبارات الفرعية والختبار الكلي.

الكلي  الختبار  درجات  بني  الرتباط  قيم  تراوحت  فقد  العاملي،  لل�سدق  وبالن�سبة 

اأدنى، و68،0 كحد اأعلى. وهي  ودرجات الختبارات الفرعية اللفظية بني 42،0 كحد 

قيم تدل كلها على مدى ت�سبعها بعامل الذكاء العام.

اأما بالن�سبة لدرجات الختبارات الفرعية العملية ودرجة ارتباطها بالختبار الكلي، فقد 

تراوحت قيم الرتباط هذه بني 43،0 كحد اأدنى، و68،0 كحد اأعلى. وهذه القيم تدل 

كلها على درجة ت�سبع كاف ملختلف الختبارات الفرعية العملية بالختبار الكلي. وهذا ما 

تعك�سه ب�سكل عام قيمة ارتباط الختبار الكلي باجلانب اللفظي حيث بلغت 80،0 وكذلك 

قيمة ارتباط الختبار الكلي باجلانب العملي حيث بلغت 77،0.

طفال املغاربة، حيث  ومن ثم اأمكن القول اإن الختبار ي�سكل اأداة �ساحلة لقيا�س ذكاء الأ

بلغت قيمة الرتباط بني الختبار الكلي وهذين الق�سمني على التوايل 71،0 و 73،0.

2- اأداة قيا�س الذكاء اللغوي

ول  طفال امل�ستوى الأ ا�ستعان الباحث يف درا�سته الراهنة ببطارية تقومي القدرات اللغوية لأ

من التعليم البتدائي كما و�سعتها كريجيف�سكي )Krechevsky, 1998) يف م�رشوع الطيف 

اأ�سكال  لتقومي  اأداة   )15( التي حتتوي على خم�س ع�رشة  البطارية  Projet Spectre. هذه 
وىل من التعليم البتدائي.  الذكاءات املتعددة لدى اأطفال املراحل الأ

واأن�سطة  »�رشد حكاية«  اأن�سطة  من  كال  اللغوي  بالذكاء  ترتبط  التي  الو�سعيات  وت�سمل 

اأن�سطة متنوعة  دوات هي عبارة عن  �سبوع«. وهذه الأ اأن�سطة »اأخبار نهاية الأ »املقرر« ثم 

نهم يعاي�سونها يوميا خالل هذه املرحلة، ثم لكونها ل تخلو من  طفال؛ لأ وماألوفة لدى الأ

طابع الت�سويق واجلاذبية.
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الو�سعيات اللغوية اأو اأن�سطة الذكاء اللغوي: اإن الو�سعيات اللغوية التي مت اختيارها، اأولت 128

ليات تقومي اخلطاب Discours اأكرث من اهتمامها بالعنا�رش املعزولة للغة  اهتماما وا�سحا لآ

كالقواعد اأو املفردات. ف�رشد حكاية اأو تف�سري اإجراءات عمل ما يقت�سي توظيف اللغة للتعبري 

عن و�سعية اأو مهمة خا�سة ذات دللة. لهذا فاأن�سطة »املقرر« اأو »�رشد حكاية« اأو »اأخبار 

�سبوع« متثل يف نف�س الوقت و�سعيات لقيا�س املظاهر املرتبطة بالتعبري وجمالية اللغة  نهاية الأ

اإىل جانب املظاهر املرتبطة بوظائف اللغة كالو�سف والواقعية.

اأ- �رشد حكاية Storytelling: اأن�سطة تهدف اإىل تقومي قدرة الطفل على التخيل واإ�سفاء 

جناز مالحظة  الإ اأثناء  تتم  و  فعال...  والأ وال�سخو�س  حداث  الأ وال�رشد على  يحاء  الإ طابع 

�رشات اللغوية التالية: البنية ال�رشدية، وحدة املو�سوع، توظيف نربة ال�رشد، توظيف  وتتبع املوؤ

�رشات الزمنية، غنى املفردات، بنية اجلملة. احلوار، توظيف املوؤ

ه وفق �سلم متدرج )�سعيف=1،  اأداوؤ اأن يروي حكاية يعرفها، فينقط  يطلب من الطفل 

�رش البنية  �رشات ال�سبعة اأعاله. فبالن�سبة ملوؤ �رش من املوؤ متو�سط=2، جيد=3( بالن�سبة لكل موؤ

ال�رشدية مثال، متنح نقطة واحدة اإذا كان نادرا ما يقيم الطفل روابط بني اجلمل، اأو ينتقل من 

حداث اأحيانا اأو اأن اأفكاره  خر دون مقدمات. ومتنح نقطتان اإذا كان يربط بني الأ حدث لآ

لي�ست دائما مرتابطة. ومينح ثالث نقط اإذا قدم حكاية متما�سكة اأو اأن اأفكاره مرتابطة جيدا. 

وبذلك تكون اأعلى نقطة ميكنه احل�سول عليها هي 21 نقطة.

حداث  ب- عمل املقرر Reporter: اأن�سطة تهدف اإىل تقومي قدرة الطفل على و�سف الأ

�رشات اللغوية  جناز مالحظة وتتبع املوؤ ب�سكل �سليم، وقدرته على ذكر التفا�سيل. وتتم اأثناء الإ

التالية: ال�ستعداد اأو التحم�س، و�سوح املحتوى، وحدة املو�سوع، ذكر التفا�سيل، تركيب 

اجلمل.

ق�سري حيث  فيديو  �رشيط  للقطات  م�ساهدته  بعد  املقرر  بدور  يقوم  اأن  الطفل   يطلب من 

)�سعيف=1،  متدرج  �سلم  وفق  ه  اأداوؤ فينقط  دقائق.   )5( خم�س  العر�س  مدة  تتجاوز  ل 

�رشات اخلم�سة اأعاله. وبذلك تكون اأعلى  �رش من املوؤ متو�سط=2، جيد=3( بالن�سبة لكل موؤ

نقطة ميكنه احل�سول عليها هي 15 نقطة.

ج- اأخبار نهاية األسبوعWeekend News : اأن�سطة تهدف اإىل تقومي قدرة الطفل على 

الزمني. و  والت�سل�سل  املكاين  والف�ساء  ال�سببية  روابط  مراعاة  مع  بينها  والربط  وقائع  تقدمي 

�رشات اللغوية التالية: ال�ستعداد اأو التحم�س، التما�سك  جناز، مالحظة وتتبع املوؤ تتم اأثناء الإ

حداث، تركيب اجلمل.  ال�رشدي، ذكر التفا�سيل، غنى املفردات، ت�سل�سل الأ

�سبوع.  �سياء التي قام بها خالل نهاية الأ حداث والأ خبار والأ يطلب من الطفل اأن يعر�س الأ

�رش من  ه وفق �سلم متدرج )�سعيف=1، متو�سط=2، جيد=3( بالن�سبة لكل موؤ اأداوؤ فينقط 

�رشات ال�ستة اأعاله. وبذلك تكون اأعلى نقطة ميكنه احل�سول عليها هي 18 نقطة. املوؤ

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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�شدق وثبات اأدوات تقومي الذكاء اللغوي 

دوات لقيا�س الذكاء اللغوي ا�ستنادا اإىل نتائج التحليل  اأكدت درا�سات عديدة �سدق هذه الأ

طفال الذين  دوات. كما اأكدت الدرا�سات اأي�سا ثباتها عند تطبيقها على الأ العاملي لهذه الأ

. (Gardner, 1993(وىل من التعليم البتدائي يتابعون درا�ستهم بال�سنوات الأ

دوات من لدن الباحث للتاأكد من �سدقها وثباتها، حيث عر�سها  وقد مت جتريب هذه الأ

با�ستخدام  الباحث  فاأبدوا موافقتهم عليها. وقام  امليدان،  على حمكمني من ذوي اخلربة يف 

ول من التعليم  طريقة اإعادة التطبيق، حيث طبقها على عينة ا�ستطالعية من اأطفال امل�ستوى الأ

البتدائي مبدر�سة »اإليا�س« مبدينة اجلديدة، وح�سب معامل الرتباط بني درجات التطبيقني، 

كد متتع املقايي�س بدرجة ثبات جيدة. فبلغ معدل معامالت الثبات 72،0 مما يوؤ

3- قائمة تقومي اأ�شاليب حل امل�شكالت

 Chen, Krechevsky( ا�ستعان الباحث بقائمة اأ�ساليب حل امل�سكالت تبنتها جمموعة بحث

 ،Projet Spectre ا�ستغلت اإىل جانب جاردنر يف بلورة م�رشوع الطيف (& Viens,1998
وهو م�رشوع ي�سم جمموعة من الختبارات واملقايي�س التي و�سعت لقيا�س خمتلف القدرات 

مر مبدر�سة اإليوت بري�سون Eliot Pearson التابعة  طفال. وقد مت جتريبها يف بداية الأ لدى الأ

Massachusetts ما�س�سو�ست�س   بولية   Medford ميدفورد  Tuftsمبدينة  توف�س   جلامعة 

مريكية. الأ

تتكون  امل�رشوع.  ت�سمنها  التي  دوات  الأ اإحدى  الباحث  بها  ا�ستعان  التي  القائمة  وتعد 

ول عبارة عن ثمانية اأزواج متقابلة )واثق من نف�سه / مرتدد مثال(.  من ق�سمني اأ�سا�سيني: الأ

اأما الق�سم الثاين فهو عبارة عن ت�سعة اأ�ساليب )9( فردية. وبذلك يبلغ عدد اأ�ساليب القائمة 

خم�سة وع�رشين اأ�سلوبا حلل امل�سكالت. 

ترتيبه يف  25( ح�سب مركز  اإىل   1 اأ�سلوب برقم خا�س )من  اإىل كل  �سارة  الإ وقد متت 

البارز  �سلوب  الأ اأية قيمة تف�سيلية. تو�سع عالمة على  الرتتيب  ي�ستتبع هذا  اأن  القائمة دون 

جناز. واملميز للطفل اأثناء حله للم�سكلة املرتبطة بالن�ساط اأو الإ

�شدق و ثبات القائمة

عر�س الباحث القائمة على حمكمني من ذوي اخلربة. كما قام باإجراء التعديالت التي راآها 

مر ب�سياغة بع�س البنود اأو اإعادة النظر يف عددها دون اأن مي�س جوهر  منا�سبة �سواء تعلق الأ

طفال املغاربة. ثم  طار الثقايف والجتماعي لالأ القائمة، وذلك حتى تتنا�سب وخ�سو�سية الإ

عر�سها مرة اأخرى على املحكمني، فاأظهروا اتفاقا على �سيغتها النهائية.
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مت التثبت من ثبات القائمة بطريقة اإعادة التطبيق واإجراء الختبار يف فرتات منف�سلة وقيا�س 130

كد متتع املقيا�س بدرجة عالية من الثبات. معامل الرتباط الذي بلغت قيمته 0٫96 مما يوؤ

ح�شائية املعاجلة الإ

ح�سائية  الإ املعاجلات  عليها  واأجريت   ،SPSS الـ  لربنامج  وفقا  البحث  بيانات  حتليل  مت 

)ت(  اختبار  لرب�سون،  الرتباط  معامل  املعياري،  والنحراف  احل�سابي  الو�سط  تية:  الآ

ملجموعتني م�ستقلتني. 

عر�س نتائج الدرا�شة  

�سئلتها املكونة من: فيما يلي عر�س لنتائج الدرا�سة تبعًا لأ

والذكاء  العام  الذكاء  بني  ارتباط  عالقة  توجد  »هل  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س  ول:  الأ ال�شوؤال 

التباين،  ون�سبة  لرب�سون  الرتباط  معامل  ح�ساب  مت  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  ولالإ اللغوي؟«. 

واجلدول رقم )2( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )2(

يو�شح معامالت الرتباط بني درجات اأن�شطة الذكاء اللغوي والذكاء العام

ن�سبة التباين امل�سرتك معامل الذكاء العام املتغري

 11٫62% 0٫41** �سرد حكاية

9٫45% 0٫35** عمل املقرر

15٫25% 0٫52** �سبوع اأخبار نهاية االأ

** م�ستوى الداللة 0٫01

العام  الذكاء  بني  الرتباط  معامالت  قيم  اإن   )2( رقم  اجلدول  هذا  خالل  من  يت�سح 

والقدرات اللغوية لدى اأفراد العينة تدل على وجود عالقة ارتباطيه جوهرية، حيث تراوحت 

هذه القيم بني اأدنى قيمة وهي 0٫35 واأعلى قيمة وهي 0٫52. واإذا كانت جميع القيم ذات 

دللة اإح�سائية، فمعنى هذا اأن العالقة بني درجات اأفراد العينة يف الذكاء العام، ونظرياتها يف 

اإن احل�سول على درجات عليا  اأدق،  القدرات اللغوية هي عالقة ارتباط جوهرية. وبعبارة 

الذكاء  ن�سطة  لأ بالن�سبة  الدرجات  نف�س  على  احل�سول  ي�ستتبع  العام  الذكاء  اختبار  مثال يف 

اللغوي.

العام  الذكاء  درجات  بني  امل�سرتك  التباين  ن�سبة  ارتفاع  هو  الرتباط  هذا  على  يدل  وما 

معامل  قيم  برتبيع  عليها  نح�سل  التي  امل�سرتك  التباين  قيم  اإن  اللغوية.  ن�سطة  الأ ودرجات 

طفال املغاربة  الرتباط تدلنا على اأن الن�سب املئوية للتباين امل�سرتك بني اختبار قيا�س ذكاء الأ

واأدوات تقومي الذكاء اللغوي تبقى جد مرتفعة.

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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كد وجود عالقة ارتباط جوهرية  وبناء على ما �سبق فاإن نتائج من معامالت الرتباط توؤ

داء لديهم يف  داء يف اختبار قيا�س الذكاء العام لدى اأفراد العينة، ودرجات الأ بني درجات الأ

اأدوات تقومي املهارات اللغوية. 

اللغوي  الذكاء  اأن�سطة  ارتباط بني  ال على »هل هناك عالقة  ال�سوؤ ال�شوؤال الثاين: ن�س هذا 

ال مت ح�ساب معامل الرتباط، واجلدول  جابة عن هذا ال�سوؤ واأ�ساليب حل امل�سكالت؟« ولالإ

رقم )3( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )3(

يو�شح معامالت الرتباط بني درجات اأن�شطة الذكاء اللغوي

�سبوع اأخبار نهاية االأ عمل املقرر �سرد حكاية املتغري

- - - �سرد حكاية

- - **0٫48 عمل املقرر

- **0٫51 **0٫38 �سبوع اأخبار نهاية االأ

)م�ستوى الداللة :**← 01٫0 (

يت�سح من خالل اجلدول رقم )3( عدم وجود فروق جوهرية بني اأداءات اأفراد العينة يف 

حيث  اإح�سائية،  دللة  ذات  الرتباط  معامالت  قيم  كانت  حيث  اللغوي،  الذكاء  جمالت 

و0٫51  �سبوع  الأ نهاية  واأخبار  حكاية  �رشد  بني  �سجلت  اأدنى  حداً   0٫38 بني  تراوحت 

�سبوع؛ يف حني بلغت 0٫48 بني �رشد  اأعلى �سجلت بني عمل املقرر واأخبار نهاية الأ حداً 

اأن�سطة املجال اللغوي. وبعبارة  كد القول بعدم ا�ستقاللية  حكاية وعمل املقرر. وهذا ما يوؤ

ن�سطة  اأخرى، غالبا ما يكون اإحراز التفوق يف ن�ساط معني ي�ستتبع حتقيق نف�س التقدم يف الأ

خرى. الأ

اأ�ساليب حلل امل�سكالت اأكرث جناعة من  ال على »هل توجد  ال�شوؤال الثالث: ن�س هذا ال�سوؤ

ال مت ح�ساب التكرار والن�سبة املئوية، واجلدول رقم )4(  جابة عن هذا ال�سوؤ غريها؟«. ولالإ

يو�سح ذلك.

 اجلدول رقم )4(

يو�شح ن�شب تكرار اأ�شاليب حل امل�شكالت

الن�سبة املئويةالتكراراأ�ساليب حل امل�سكالت

%2512٫25ينخرط ب�سهولة يف العمل

%73٫43ينخرط ب�سعوبة يف العمل

%2512٫25واثق من نف�سه

%188٫82مرتدد يف عمله

%94٫41مرح اأثناء عمله
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تابع اجلدول رقم )4(132

الن�سبة املئويةالتكراراأ�ساليب حل امل�سكالت

%73٫43جدي يف عمله

%2311٫27يركز انتباهه اأثناء العمل

%157٫35ين�سغل مبثريات اأخرى

%73٫43مثابر وحري�س على عمله

%73٫43حمبط وغري متحم�س لعمله

%136٫37اندفاعي يف عمله

%94٫41تاأملي يف عمله 

%41٫96بطيء يف عمله

%20٫98�سريع يف عمله

خرين 1٫96 %4يتحدث مع االآ

%31٫47يلتزم ال�سمت

�سارات الب�سرية %31٫47ي�ستجيب لالإ

�سارات ال�سمعية 1٫96 %4ي�ستجيب لالإ

�سارات احلركية 1٫96 %4ي�ستجيب لالإ

1٫96 %4يظهر قدرة على التخطيط

دوات بطريقة غرب ماألوفة 0٫98 %2ي�ستخدم االأ

1٫96 %4يظهر كربياء

0٫98 %2يعتني بالتفا�سيل

دوات %10٫49يبدي ف�سوال خا�سا باالأ

جابة 0٫98 %2يبدي اهتماما مبا وراء االإ

%204100٫00املجمــــوع 

ويت�سح من اجلدول رقم )4( ترتدد �ستة اأ�ساليب اأكرث من غريها وهي: »ينخرط ب�سهولة يف 

العمل«، »واثق من نف�سه«، »يركز انتباهه اأثناء العمل«، »مرتدد يف عمله«، »ين�سغل مبثريات 

�ساليب، وميكن التمييز بني  وىل من الأ اأخرى«، »اندفاعي يف عمله«. داخل هذه املجموعة الأ

�ساليب الثالثة املتبقية التي ارتبطت  وىل التي ارتبطت بالنتائج اجليدة والأ �ساليب الثالثة الأ الأ

بالنتائج ال�سعيفة يف خمتلف جمالت الذكاءات املتعددة .

�ساليب ميكن اعتبارها متو�سطة من حيث ترددها وهي: »مرح  هناك جمموعة ثانية من الأ

اأثناء عمله«، »مثابر وحري�س على عمله«، »تاأملي يف عمله«، »يظهر قدرة على التخطيط«. 

فراد الذين حققوا اأداءات مرتفعة كما جندها لدى  �ساليب على العموم جندها لدى الأ وهذه الأ

فراد الذين حققوا اأداءات متدنية. الأ

�ساليب التي ميكن اعتبارها �سعيفة الرتدد. فهي ل توجد يف كل  هناك جمموعة ثالثة من الأ

نها ترتبط مبجال اأو مبجالت حمدودة جدا. لذلك تبقى ن�سبة ترددها جد �سعيفة. ن�سطة، لأ الأ

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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�ساليب التي اأظهرت ارتباطها بتحقيق اإجنازات  ا�ستنادا اإىل ما �سبق ن�ستنتج اأن هناك من الأ

فراد اإىل اأن يغريوا من اأ�سلوب حلهم  جيدة بالن�سبة ملجالت الذكاء اللغوي. كما مييل بع�س الأ

التخطيط  الطفل قدرة وا�سحة على  الن�ساط؛ كاأن يبدي  يتغري م�سمون  للم�سكالت عندما 

ن  اأن يبدي ميال وا�سحا لأ مر بن�ساط »املقرر«، ثم ل يلبث  والتنظيم لعمله عندما يتعلق الأ

مر بن�ساط »�رشد حكاية«. يكون مرحا يف العمل عندما يتعلق الأ

خر، اأو من و�سعية  �سلوب اأو ذاك من ن�ساط لآ فراد الذين يتبنون هذا الأ يختلف عدد الأ

�ساليب التي تكررت يف كل الو�سعيات اأو يف معظمها فكانت ن�سب  خرى. فهناك من الأ لأ

�ساليب التي تركزت يف و�سعية دون غريها، وبالتايل كانت  تكرارها مرتفعة، وهناك من الأ

ن�سبة تكرارها منخف�سة.

جمموعة  جمموعتني:  اإىل  تق�سيمهم  مت  العينة،  اأفراد  بني  داء  الأ يف  الفروق  اأهمية  وملعرفة 

وىل هي التي  داء ال�سعيف ا�ستنادا اإىل املتو�سط العام. فاملجموعة الأ داء اجليد وجمموعة الأ الأ

على  واحدة  معيارية  بدرجة  املجموعة  داء  لأ العام  املتو�سط  تفوق  درجات  على  ح�سلت 

قل، واملجموعة الثانية هي التي ح�سلت على درجات تعادل اأو تقل عن املتو�سط. و�سميت  الأ

داء ال�سعيف.  داء اجليد، و�سميت املجموعة الثانية مبجموعة الأ وىل مبجموعة الأ املجموعة الأ

كما يعر�س اجلدول رقم )5( نتائج حتليل اختبار بني املجموعتني.

اجلدول رقم )5(

داء ال�شعيف داء اجليد والأ يو�شح متو�شطات وانحرافات جمموعتي الأ

م�ستوى الداللة قيمة »ت« االنحراف املعياري املتو�سط املجموعة

0٫01 3٫61 2٫54 14٫28 داء اجليد جمموعة االأ

1٫86 9٫31 داء ال�سعيف جمموعة االأ

داء اجليد حيث بلغ متو�سط  نتائج اجلدول رقم )5( نالحظ تقدم جمموعة الأ اإىل  ا�ستنادا 

داء ال�سعيف حيث بلغ متو�سط اأدائها 31٫9. لذلك  اأدائها 28٫14، باملقارنة مع جمموعة الأ

داء يف املجموعتني بلغ 97٫4. وملعرفة م�ستوى دللة هذا الفرق،  فالفرق بني متو�سطي الأ

مت ح�ساب قيمة “ت” حيث بلغت 61٫3، وهي قيمة دالة عند م�ستوى 01٫0. ومعنى هذا 

فراد بغ�س النظر عن طبيعة الن�ساط اأو  اأن اأ�سلوب حل امل�سكالت له تاأثري وا�سح على اأداء الأ

املجال الذي ين�سب عليه.

مناق�شة نتائج الدرا�شة

قدراتهم  يف  البتدائي  التعليم  مرحلة  بداية  يف  طفال  الأ تباين  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اللغوية. كما اأنهم يتوفرون اأي�سا على اأ�ساليب خمتلفة يف حلهم للم�سكالت. فاإحراز التقدم 
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يف جمال من املجالت املرتبطة بالذكاء اللغوي، ل يتطلب فقط توفر الفرد على قدرة خا�سة 134

دوات اخلا�سة بالفرد اأثناء  بهذا املجال، بل يتطلب اأي�سا طريقة يف التعامل مع املعارف والأ

ثرات املحيطة به واتخاذ املبادرة وال�رشعة يف  اإجنازه للعمل كالرتكيز واملثابرة والنتباه اإىل املوؤ

 Campbell, 1999;( طفال يف اأ�ساليب حلهم للم�سكالت جناز... وهذا ما يعني تباين الأ الإ

.(Armstrong, 1987
وو�سائل  �سفية  بيئات  يوفروا  اأن  باء  والآ املدر�سني  على  يتعني  النتائج،  هذه  اإىل  وا�ستنادا 

منذ  طفال  الأ لدى  اخلا�سة  القدرات  والفروق يف  الختالف  طبيعة  تراعي  متنوعة  تعليمية 

جراءات �ست�سمح مبعاينة مراكز اهتمام كل  وىل من تعليمهم. كما اأن مثل هذه الإ املراحل الأ

طفل واكت�ساف موهبته. فانتباه املدر�س اإىل تفوق الطفل على م�ستوى الذكاء اللغوي مثال، 

ي�سمح له مبعرفة نقاط القوة لديه، وبالتايل ت�سميم ا�سرتاتيجيات تعليمية منا�سبة، وكذا حتديد 

اأي�سا  مكان  وبالإ ابنها.  لدى  القوة  مراكز  تدعيم  يف  �رشة  الأ اإ�رشاك  اإىل  الرامية  التوجيهات 

اإ�رشاك الطفل عرب انخراطه يف عملية التقومي الذاتي، واإعطائه فر�سة التفكري يف جتربته، وفهم 

 .(Bart, 1995( اهتماماته ومكامن قوته لتحفيزه اأكرث على التعلم

اإىل  املوجه  املدر�سة“  اأجل  من  العملي  „الذكاء  م�رشوع  نتائج  اأي�سا  اإليه  ت�سري  ما  وهذا 

جاردنر  نظرية  من  كل  على  يقوم  م�رشوع  وهو  عدادية.  والإ �سا�سية  الأ املرحلتني  تالميذ 

لء  ونظرية �ستينربغ، ويهدف اإىل تنمية املهارات ما وراء املعرفية Métacognitive لدى هوؤ

النتائج  دلت  وقد  تالميذ.  بو�سفهم  اأدوارهم  وفهمهم  اإدراكهم  حتديد  خالل  من  طفال  الأ

على وجود ثالث فئات من التالميذ: فئة املتفوقني، وفئة املتو�سطني ثم فئة ال�سعاف. وهذا ما 

جعل التالميذ الذين ينتمون اإىل الفئة املتفوقة اأكرث عفوية يف تقدمي وتف�سري اإجاباتهم، واأكرث 

انتباها اإىل مكامن قوتهم و�سعفهم؛ وبالتايل كان لهم وعي جيد بذواتهم بو�سفهم متعلمني 

.(Gardner, 1997( وبتطلعاتهم ال�سخ�سية

همية مبكان التدري�س وفق مواطن القوة  ويعد اأرم�سرتونغ )Armstrong, 1987) من الأ

عمال  الأ لعاب،  الأ )ال�رشح،  متنوعة  واأ�ساليب  تقنيات  با�ستخدام  التالميذ  لدى  وال�سعف 

اليدوية، اخلرجات الدرا�سية، عر�س �رشيط...(. وهذا ما �سيتيح فر�سة تنظيم ف�ساء الف�سل 

التجهيزات  ولطبيعة  اهتمامهم،  ومراكز  املتعلمني  حاجات  اإىل  ي�ستجيب  بحيث  الدرا�سي 

التعليمية التي يتطلبها تدري�س املادة الدرا�سية.

�سا�سية يف حل امل�سكالت  �ساليب الأ وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأي�سا ظهور جمموعة من الأ

لدى اأفراد العينة. وهي “ينخرط ب�سهولة يف العمل”، “يركز انتباهه اأثناء العمل”، “واثق من 

نف�سه”، “مرتدد يف عمله”، “ين�سغل مبثريات اأخرى”، “اندفاعي يف عمله”. وتظهر اأهمية 

طفال. ويف مقابل ذلك  ن�سطة بالن�سبة لغالبية الأ �ساليب من حيث ترددها يف كافة الأ هذه الأ

وىل مرتبطة  الثالثة الأ �ساليب  اأو ن�ساطني. والأ خرى ترتبط بن�ساط  �ساليب الأ تكون بقية الأ

د. حممد اأمزيان الذكاء اللغوي وحل امل�شكالت
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دائما  اقرتنت  التي  املتبقية  الثالثة  �ساليب  الأ مع  باملقارنة  جناز  الإ اأثناء  مرتفعة  نتائج  بتحقيق 

بنتائج �سعيفة لدى اأفراد العينة.

يتعلمون  عندما  التالميذ  اأن  اإىل   (Campbell, 1999( كامبل  ي�سري  ال�سياق،  نف�س  ويف 

بكيفيات خمتلفة، يتمكنون من تعرف مواطن قوتهم وتوظيفها للتغلب على مكامن ال�سعف 

والق�سور لديهم؛ كما يظهرون رغبة وا�سحة يف التعلم. وهذا ما ا�ستنتجه من خالل جتربته 

اأنواع  تنا�سب  للتعلم  اأركان  اأو  مراكز  �سبعة  على خلق  داأب  الدرا�سي حيث  الف�سل  داخل 

اإعداد م�ساريع  ي�ستغلوا على  اأن  قبل  ركان  الأ التالميذ على هذه  فيرتدد  املتعددة.  الذكاءات 

فردية اأو جماعية من اختيارهم.

وتتفق هذه النتائج مع ما تو�سلت اإليه �سني )Chen, 1993) من اأن اأ�ساليب حل امل�سكالت 

خر. كما تتفق اأي�سا مع نتائج الدرا�سة التي  ن�سطة من جمال لآ ميكن اأن تختلف باختالف الأ

 (Chen, Krechevsky, & Viens, 1998( وفين�س  �سني وكرت�سف�سكي  من  اأوردتها كل 

احلركية  اأو  اللغوية  �سواء  املجالت  من  الكثري  يف  تفوقهم  طفال  الأ من  العديد  اأظهر  حيث 

طفال  عندما متت ال�ستعانة باأدوات متنوعة اأثناء القيا�س والتقومي. وهذا ما ات�سح يف ن�سبة الأ

الذين عدوا موهوبني اأو ذوى قدرات عالية.

القول  اإىل  خر يدفع  اأو من جمال لآ خر  اأ�ساليب حل امل�سكالت من ن�ساط لآ اإن اختالف 

ب�رشورة تفريد التعلم. كما اأن معرفة ما اإذا كان الختالف مرتبطا بطبيعة الن�ساط الذي يزاوله 

اأن ي�ساعد  �ساأنه  اأثناء حله للم�سكالت، من  �سلوب الذي مييزه  اأو مرتبطا بطبيعة الأ الطفل، 

الطفل على جتاوز �سعوبات التعلم. في�سهل مثال معرفة الو�سعيات التعلمية التي يحتاج فيها 

فيها  املبادرة  اتخاذ  التي ميكنه  الو�سعيات  املدر�س، وكذا  لدن  اإىل توجيه خا�س من  الطفل 

.(Adams, 1993 ;Campbell, 1997( وحده دون اإر�ساد

فراد واملتعلمني على اخل�سو�س اأن  وي�سري جاردنر )Gardner, 1993) اإىل اأن باإمكان الأ

يطوروا قدراتهم على حل امل�سكالت اإذا هم ا�ستلهموا جتارب املبدعني والعباقرة، وحاولوا 

فراد املتفوقون ل يتميزون عن  اأن يحاكوا طريقة تفكريهم واأ�ساليب حلهم للم�سكالت. فالأ

لي�سيكي  امل�سكالت. واأورد  اأ�ساليبهم يف حل  بنوعية  اأي�سا  بل  داء فقط،  الأ غريهم مب�ستوى 

م�ستويات من  بني  املوقف، وميزت  تبنت هذا  التي  الدرا�سات  من  العديد  نتائج   )1999(

بداع يفرت�س الذكاء بال�رشورة، فاإن الذكاء وحده  بداع والذكاء. فاإذا كان الإ العالقة بني الإ

بداع الذي يفرت�س اأي�سا �رشوطا وجدانية واجتماعية. لي�س كافيا لتف�سري الإ

الو�سعيات  اختيار  ي�ساعده على  امل�سكالت،  املتعلم يف حل  باأ�سلوب  املدر�س  اإن معرفة 

خري يتعلم يف ظروف  التعليمية املنا�سبة لتطوير قدرات املتعلم و تنميتها. وهذا ما يجعل هذا الأ

نه �سيحقق جناحا اأكرب. وهذا ما يخلف لديه اأي�سا  مالئمة اأكرث، و ي�سعر بارتياح ل�ستجاباته؛ لأ

ثقة بنف�سه وتقديرا لذاته )اأولد الفقيهي، 2005؛ اأوزي، 1999(.
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الطفل 136 لدى  وال�سعف  القوة  نقط  معرفة  اأن   (Checkley, 1997(سيكلي� وقد لحظت 

�ساليب التي ت�سمح له بالتعلم  لي�س غاية يف حد ذاته، اإذ يتعني ا�ستخدام هذه ال�سمات لفهم الأ

بطريقة اأ�سهل واأكرث فعالية”.

و من جهة اأخرى، ميكن اأن يوظف املدر�س تفوق املتعلم ونقاط قوته يف جمال اآخر قد يعاين 

داء اأو توا�سع يف الكفايات التعليمية. كاأن يقوم املدر�س بتوظيف  فيه املتعلم من �سعف يف الأ

تفوق الطفل يف الريا�سيات )احل�ساب( لتطوير قدراته اللغوية، اأو اأن يطلب من املتعلم الذي 

يبدي تفوقا يف القدرات احلركية و املهارات اليدوية اأن يقراأ اأو يكتب موا�سيع حول كيفية 

لت امليكانيكية.  ا�ستغال بع�س الآ

وقد اأورد لريفيه)Larivée, 1998) عددا من التجارب الرائدة يف جمال الرتبية والتكوين 

التي تبنت نظرية الذكاءات املتعددة وطبقتها لي�س فقط يف خمتلف مراحل التعليم ابتداء من 

ويل بلوغا اإىل مرحلة التعليم الثانوي، بل اأي�سا يف جمالت اأخرى كتقومي ا�سطرابات  التعليم الأ

طفال املوهوبني وتعليم الفنون. التعلم وتعليم الكتابة وتربية الأ

التو�شيات

بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، يو�سي الباحث مبا يلي:

الذكاءات لدى  اأنواع  يوافق اختالف  التدري�س مبا  اأ�ساليب  تنويع  املدر�سني على  - تدريب 

املتعلمني.

�ساليب التفكري وطرائق حل امل�سكالت التي متيز املتعلمني اأثناء تعلمهم  - مراعاة املدر�س لأ

للمواد الدرا�سية بغية حتقيق اأكرب قدر من مهارات املتعلم.

- تدريب املتعلم على ممار�سة التفكري ما وراء املعريف للوقوف على مواطن القوة وتوظيفها 

لتدعيم مكامن ال�سعف والق�سور لديهم.

- توفري بيئات �سفية وجتهيزات مدر�سية غنية ومتنوعة ت�ستجيب حلاجات املتعلمني املتباينة 

ومراكز اهتمامهم املختلفة. 

طفال يف خمتلف مراحل  - اإجراء املزيد من الدرا�سات حول اأنواع الذكاءات املتعددة لدى الأ

الدرا�سة لتعرف اأثر الفروق املعرفية يف اكت�ساب املعارف واملهارات الرتبوية.
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اأثـر التـدري�س بطـريقـة التعلم التعـاوين يف تغيري املفاهيم 

ردن  الفيزيائية البـديلة لدى طالب التعليم ال�شناعي يف الأ

واملتعلقة مبفاهيم اخل�شائ�س امليكانيكية واحلرارية للمادة 

د. منذر ب�شارة ال�شويلميني

مرية رحمة اجلامعية  كلية االأ

جامعة البلقاء التطبيقية
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د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين

امللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم 

الفيزيائية البديلة لدى طالب التعليم ال�سناعي.

اًل كلها من نوع  ا�ستخدمت الدرا�سة اختباراً للك�سف عن املفاهيم البديلة ت�سّمن )25( �سوؤ

الختيار من متعدد، وكانت قيمة معامل ثباته )0،88(. طبقت الدرا�سة على عينة ق�سدية 

ال�سناعية  املدار�س  يف  طالبًاًً   )50( حجمها  ال�سناعي  الثانوي  ول  الأ ال�سف  طالب  من 

التابعة ملديرية تربية عمان الثانية موزعني على جمموعتني: جتريبية و�سابطة، اأظهرت 

نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني ن�سب املفاهيم البديلة لدى طالب املجموعة 

اأن  اأي  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  ال�سابطة  واملجموعة  التعاوين(  )التعلم  التجريبية 

اأقل مما هو لدى طالب املجموعة  عدد املفاهيم البديلة لدى طالب املجموعة التجريبية 

عتيادية. الإ

اأو�ست الدرا�سة بتفعيل طريقة التعلم التعاوين يف التدري�س ب�سكٍل خمطٍط له وهادف من 

اأجل ا�ستك�ساف وتغيري املفاهيم البديلة عند الطلبة قبل تقدمي املعرفة اجلديدة. كما اأو�ست 

حلول  تقدمي  �ساأنها  من  درا�سات  باإجراء  والهتمام  العناية  ال�سناعي  التعليم  ق�سم  اإيالء 

للم�سكالت التي تنتاب هذا الق�سم.

الكلمات املفتاحية: التعلم التعاوين، املفاهيم الفيزيائية البديلة، التعيلم ال�سناعي، اخل�سائ�س 

امليكانيكية واحلرارية للمادة.

اأثـر التــدريــ�س بطـريقـــة التعلـم التـعـاوين يف تغيري املفـاهيم 

ردن  الفيـزيـائية البـديلـة لـدى طـالب التعليم ال�شناعي يف الأ

واملتعلقة مبفاهيم اخل�شائ�س امليكانيكية واحلرارية للمادة 

د. منذر ب�شارة ال�شويلميني

مرية رحمة اجلامعية  كلية االأ

جامعة البلقاء التطبيقية

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/9/25م                                                             * تاريخ قبوله للن�رش:2007/6/5م
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Abstract

The Purpose of this study was to determine the effect of teaching through 
cooperative learning in changing the physical alternative concepts for industrial 
learning students. 

The study used diagnostic exam of alternative concepts with (25( questions. 
All of these questions were multiple-choice,with stability coefficient of 
(0,88(.

The study was conducted over a sample of first Industrial secondary class 
students. This sample consisted of (50( students from industrial schools in 
Amman, and was divided into two groups: an experimental and control. 

The study showed a statistical variation in the percentage of alternative 
concepts between the experimental group (cooperative learning( and the 
control one, favoring the experimental group. The number of alternative 
concepts for experimental group were less than the control group.

The study recommends the following:
using the cooperative learning method in teaching as objective and planning 

forms effectively; and giving the industrial department care to provide solutions 
for their problems. 

Key words: Gooperative learning, methods, alternative physical concepts, industrial 
learning, mechanical and heat matter properties.

 Effect of Teaching According to The Cooperative Learning Method 
 in Changing Alternative Physical Concepts For Industrial Students In
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مقدمة 

يف ع�رش العلم والتكنولوجيا والتغريات ال�رشيعة وامل�ستمرة يف ع�رش املعرفة، ت�سهد الرتبية 

ف�سل ب�سكل م�ستمر، وذلك ملواكبة  العلمية وتدري�س العلوم اهتمامًا كبرياً وتطويراً نحو الأ

هذه التطورات والتكيف معها، وا�ستيعاب مفاهيمها مبا يتنا�سب مع حاجات الفرد واملجتمع 

التعلم  دافعية  التعليم على  الرتكيز يف  اأ�سبح  )Johnston & Southerland, 2001)، وقد 
ل والبحث، من اأجل اأن ي�سل اإىل توليد املعرفة  وا�ستمراريته، والعمل جلعل املتعلم دائم الت�ساوؤ

لديه بدًل من تلقيها وحفظها جاهزًة. )زيتون، 2001(.

حداث التغيري املفاهيمي لدى الطالب،  وقد جرى اقرتاح عدد من النماذج التدري�سية لإ

ولعل من اأهم هذه النماذج، منوذج �سرتايك وبو�سرن)Strik & Posner) الذي ي�سبه عملية 

وي�سبهها  جديد،  فكري  اإطار  اإىل  معني  فكري  اإطار  من  النتقال  بعملية  املفاهيمي  التغيري 

كذلك بعمليتي التمثل واملواَءمة عند بياجيه )Piaget) )امل�سار اإليه يف الوهر، 1992(.

ويف طريقة التعلم التعاوين يجري دمج الطالب ذوي التح�سيل املتدين مع الطالب ذوي 

التح�سيل العايل يف املناق�سات العلمية، مع الرتكيز على مهارات التفكري العليا، وهذه ل تتاأتى 

من  العليا  امل�ستويات  عالية يف  فعالية  التعاوين  التعلم  اأظهر  وقد  التقليدي،  التعلم  عن طريق 

التفكري مثل: التطبيق، والتحليل، والرتكيب والتقومي وهي ل تتحقق اإل من خالل الدرا�سة 

وبناء  الجتماعية  العالقات  تنمية  التعاوين يف  التعلم  دور  اإىل  �سافة  بالإ امليدان،  العملية يف 

التعلم  يتيح  كذلك  لديهم،  يجابي  الإ الذات  مفهوم  وتنمية  الطالب،  بني  اإيجابية  عالقات 

اأفكارهم، فيجعل تعلم  اأمام الطلبة للنقا�س والتباحث، والتكامل يف  التعاوين املجال وا�سعًا 

وليته  ولية جماعية، وي�سعر كل فرد يف املجموعة مب�سوؤ جميع اأع�ساء املجموعة الواحدة م�سوؤ

املجموعة،  ع�سو يف  كل  على  واجب  الهدف  فتحقيق  وتعليمهم،  رفاقه  وتعلم  تعلمه  عن 

وبذلك  يحقق اإتقان التعلم لدى كل فرد يف املجموعة، وهذا اأحد اأ�سكال التعلم التعاوين. 

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين

اأثـر التــدريــ�س بطـريقـــة التعلـم التـعـاوين يف تغيري املفـاهيم 

ردن  الفيـزيـائية البـديلـة لـدى طـالب التعليم ال�شناعي يف الأ

واملتعلقة مبفاهيم اخل�شائ�س امليكانيكية واحلرارية للمادة 

د. منذر ب�شارة ال�شويلميني

مرية رحمة اجلامعية  كلية االأ

جامعة البلقاء التطبيقية
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بال�سكل  �سبيه  وهو  واملباريات  لعاب  الأ جمموعات  وهو  التعاوين  للتعلم  اآخر  �سكل  وهناك 

يتم حتديد  تعلمه وتعلم رفاقه يف جمموعته، لكن هنا  الفرد عن  ولية  القائم على م�سوؤ ول  الأ

جمموعات  اإىل  الطالب  بتق�سيم  فيتم  التعاوين  للتعلم  الثالث  ال�سكل  اأما  الفائزة،  املجموعة 

ت�ساعد بع�سها بع�سًا يف اأداء الواجبات وتنفيذ املهمات وحل التمارين، وفهم املادة خارج 

يختلفون يف  الطلبة  ن  لأ احلذر  يتطلب  التعلم  من  النوع  هذا  اتباع  اأن  اإل  وداخله،  ال�سف 

م�ستوياتهم وقدراتهم، مما قد يت�سبب يف حدوث فهم خاطئ خا�سة عندما يكون الطالب 

الذي يعلم زمالءه غري متمكن ب�سكل جيد من املادة املخ�س�سة له )الرا�سد، 2000(.

جناز  وتهدف طريقة التعلم التعاوين اإىل  تدريب الطالب على العمل بع�سهم مع بع�س لإ

ول عن  جناز املطلوب، وكل طالب م�سوؤ مهمة ما، حتى ي�سل كل فرد يف املجموعة اإىل الإ

دوار التي يتم تبادلها مع  تعلمه وتعلم اأفراد جمموعته، وذلك من خالل الدور امل�سند اإليه، والأ

دوار  اأفراد جمموعته )خطايبة،2005(. فطبيعة اإجراءات طريقة التعلم التعاوين مثل: توزيع الأ

الت�سال،  ومهارة  اجلماعي  العمل  ينمي  جابات  الإ وتربير  والنقا�س  املجموعات  اأفراد  بني 

وبع�س عمليات العلم، كما اأنه يو�سح املفاهيم اخلطاأ لدى املتعلمني وذلك من خالل التفاو�س 

فكار وتبادلها يف جو اآمن وتفاعلي يثري الدافعية وينمي مفهوم الذات لدى  والنقا�س وطرح الأ

املتعلم ويحثه على امل�ساهمة يف الدر�س اأو الق�سية قيد البحث.

اإجابات  �سياغة  الفكر حماوًل  يعمل  الطالب  التعاوين يف جعل  التعلم  ت�سهم طريقة  كما 

فراد يف اإجابة واحدة، وتف�سح املجال وا�سعًا للنقا�س، واإبداء وجهات النظر وتبادلها، مما  الأ

يعطي الطالب فر�سة للتاأمل فيما يعر�س اأمامه من مفاهيم  )زغلول وعبابنة، 1998(.

مدة  املفاهيم  تعلم  يبقى  بحيث  التعلم  دميومة  منها:  مزايا  عدة  التعاوين  التعلم  ولطريقة 

اأطول، وتنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلموه يف مواقف جديدة )انتقال اأثر التعلم(، 

والتفكري العلمي والبتكاري، وحل امل�سكالت التي تواجههم يف احلياة اليومية، واإك�سابهم 

قالل من التع�سب للراأي والذاتية، وزيادة  ثقة  الطالب  بنف�سه )علي،  مهارات لغوية، والإ

.)2003

وما زال الكثري من الباحثني يحاول اإثبات وجود طريقة تدري�س معينة لتغيري املفاهيم البديلة 

2004(، ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة من اأجل تزويد املعلمني ببع�س  )بعارة والطراونة، 

الطرق التدري�سية التي قد ت�ساعدهم يف تغيري املفاهيم البديلة لدى طالب التعليم ال�سناعي، 

كد اأهميتها العديد  وذلك من خالل جتريب طريقة تدري�س هي: طريقة التعلم التعاوين، ويوؤ

من الباحثني باعتبارها مدخاًل مهمًا يف تدري�س العلوم. ومن هذا املنطلق فاإن طريقة التدري�س 

دي اإىل دمج وتكامل املعرفة ب�سكل �سحيح ومثمر لدى املتعلم بافرتا�س اأن لديه  يجب اأن توؤ

معرفة �سابقة وهدفًا للتعلم، واأنه ينخرط يف بناء املعاين من اخلربات التعليمية، وهنا ياأتي دور 

املعلم يف توفري مناحي ممكنة حلل امل�سكلة، ورفع م�ستوى التعلم ال�سفي كي يح�سل الطلبة 
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من 144 بدًل  واملعرفة،  للعلم  حقيقي  وفهم  مهارات  خاللها  من  ويطوروا  العلمية  املعرفة  على 

ت�سكل مفاهيم بديلة تربك تعلمهم امل�ستقبلي للعلوم )املومني، 2002(.

ومن اأ�سول تدري�س العلوم واأهدافه اأن يكت�سب الفرد املعرفة العلمية ب�سورة �سليمة بحيث 

العمل  �رشورة  يربر  وهذا  حوله،  من  العلمية  والظواهر  �سياء  الأ لفهم  ا�ستخدامها  ي�ستطيع 

حداث والظواهر املتجددة، دون  لتقدمي املعرفة العلمية ال�سحيحة والتف�سري العلمي الدقيق لالأ

ح�سول تعار�س مع املفاهيم القبلية لدى الطالب اأو مع معارفهم التي اكت�سبوها من م�سادر 

تثبيت  عن  اأحيانًا  يعجز  قد  العلوم  تدري�س  فاإن  ذلك  ومع   .)2001 )عبدال�سالم،  متعددة 

املفاهيم العلمية ال�سليمة يف اأذهان الطالب، ما مل يبذل جهًدا لتعرف املفاهيم القبلية  لدى 

البدء  قبل  اإن وجدت،  البديلة،  املفاهيم  تغيري  �سالمتها، والعمل على  والتاأكد من  الطالب، 

املفاهيم  بناء  اأجل  من  وذلك  1994(؛  وال�رشور،  )عطيفة  اجلديدة  العلمية  املفاهيم  بتقدمي 

العلمية بناًء منطقيًا تعتمد فيه اخلربات اجلديدة على خربات �سابقة لها، ومتهد خلربات لحقة، 

ن عدم  وبالتايل تاأخذ مناذج الفهم العلمي ال�سليم مكانها بدًل من مناذج املفاهيم البديلة، لأ

ديان اإىل  ترابط هذه املفاهيم، وعدم دجمها �سمن البنية املفاهيمية ب�سكل حقيقي و�سحيح يوؤ

تراكم املعرفة اجلديدة فوق املعرفة القدمية من دون معنى، ويحدث تعلم اآيل وبنية مفاهيمية 

ه�سة )او�سرتمان وكوتامب، 2002(. 

دي طريقة التدري�س دوراً مهمًا يف اإك�ساب الطالب املفهوم ب�رشط اأن تتنا�سب مع بيئة  وتوؤ

املتعلم  معها  يتفاعل  مواقف  بتنظيم  وذلك  املعنى،  ذا  التعلم  حتقق  بحيث  الدرا�سة،  حجرة 

بهدف زيادة �سفافية مفردة اأو كلمة يف ذهنه، ويكون دور املعلم تهيئة هذه املواقف واخلربات 

من اأجل زيادة و�سوح ومتييز املفهوم عن غريه من املفردات يف ذهن املتعلم، مع الرتكيز على 

العمليات التي ميكن بها اإثراء املفهوم، وهي: تغيري الفهم البديل للمفهوم، وتعميق امل�ستوى 

، وتوظيف  الذهني للمفهوم، والنتقال به اإىل م�ستويات عليا قادرة على التمييز والتف�سريوالتنبوؤ

املفهوم يف مواقف جديدة لختباره والتاأكد من فعاليته، اإل اأن الطالب ياأتون اإىل حجرات 

حيان  الدرا�سة ويف حوزتهم اأفكار عن مفاهيم علمية مل يتعلموها بعد، تتعار�س يف كثري من الأ

مع الفهم العلمي ال�سحيح الذي يفرت�س اأن يكت�سبه الطالب. وتزداد امل�سكلة عندما ت�سبح 

نها  فكار القبلية مبثابة عائق اأمام اكت�ساب الطالب للمفهوم العلمي ال�سحيح وذلك لأ تلك الأ

.(Strike & Posner, 1985( .تقاوم التغيري من خالل التدري�س بالطرق العتيادية

خرية مبعرفة املفاهيم البديلة عند املتعلمني حيث  ونة الأ وقد ازداد الهتمام العاملي يف الآ

العامل  عن  طفال  الأ مفاهيم  ملعرفة  مبحاولته   (Piaget( بياجيه  جان  يد  على  الهتمام  بداأ 

املحيط بهم وكيف يعمل هذا العامل، واأن الطفل يحاول اكت�ساف عامله من خالل املالحظة 

والتجريب �سالكًا �سلوك العلماء )Woods, 1995)، ثم ا�ستحوذ هذا املو�سوع على اهتمام 

املفاهيم  اأن  الهتمام  هذا  و�سبب  الطالب،  عند  البديلة  املفاهيم  ملعرفة  الباحثني  من  العديد 

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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املعرفة  يجعل  ل  مما  ال�سحيحة؛  العلمية  للمفاهيم  املتعلم  اكت�ساب  اإعاقة  على  تعمل  البديلة 

املكت�سبة من املدر�سة ذات معنى وغري قادرة على تف�سري العامل من حولهم. كما اأنها تقاوم 

التلقائي،  وال�ستعمال  الواقعية  املمار�سة  نتيجة  تتكون  اأنها  تية:  الآ �سباب  لالأ وذلك  التغيري 

فراد،  الأ اأفكار  مع  وتتوافق  متاما،  لي�ست خاطئة  نها  لأ املواقف  بع�س  مع  للتعامل  وناجحة 

اأفكارهم ورف�س ما يعار�سها، وحتتوي  يتوافق مع  لقبول ما  الب�رشية ميالون  وهم بطبيعتهم 

على معتقدات بديلة لفر�سيات منطقية ي�ستخدمها الكثري من الطالب )خطايبة، 2005(. 

)Posner et al., 1982) والذي  منوذج بو�سرن وزمالئه   وتاأتي هذه الهتمامات ترجمًة لأ

يت�سمن التايل:

ت�سميم املواقف التعليمية / التعلمية بحيث تظهر التناق�س يف البنية املعرفية للمتعلم، وذلك   -

من خالل واجبات بيتية اأو واجبات خمربية.

مر يف مواقفه التدري�سية،  خطاء يف تفكري الطالب، ويخطط لهذا الأ يويل املعلم اهتمامًا بالأ  -

ويتوقع مربراتهم التي قد يلجاأون اإليها للدفاع عن اأفكارهم، بحيث يخ�س�س جزءاً من وقته 

لتحقيق ذلك با�سرتاتيجيات تدري�سية مق�سودة.

تنظيم ا�سرتاتيجيات وطرق تدري�سية لتغيري املفاهيم البديلة لدى الطلبة، ومن ذلك ت�سكيك   -

املتعلم فيما لديه من معرفة واإثبات وجود اخللل عن طريق التجريب واحلوار واملناق�سة.

طرق  بعدة  للمتعلم  تقدميه  طريق  عن  العلمي  املحتوى  ا�ستيعاب  على  الطالب  م�ساعدة 

وباأ�سكال خمتلفة، والتحقق من اأن التغري املفاهيمي قد حدث فعاًل عند الطالب، وذلك باتباع 

طرق  تقومي منا�سبة. وينح�رش دور املعلم باتخاذه موقف اخل�سم باملنطق ال�سقراطي، فاملعلم 

دي  خ�سم للفهم البديل، فيواجه الطالب مب�سكالت تدفعهم اإىل متثل املعرفة اجلديدة، كما يوؤ

اأو  الت�ساق  واإظهار  الكت�ساف،  نحو  دومًا  ال�ساعي  العلمي  للمفكر  منوذج  الأ دور  املعلم 

دلة، وال�سك بالنظريات. عدمه بني املعتقدات والنظريات والأ

وقد اأ�سارت الدرا�سات اإىل وجود عدد من املفاهيم البديلة لدى الطالب يف العلوم عامة 

والفيزياء خا�سة )Griffths & Preston, 1992; Sanger & Greenbowe, 2000)، وهذه 

املفاهيم حتتاج اإىل طرق تدري�سية وا�سرتاتيجيات لعالجها كي ل يبنى عليها تعلم لحق ب�سكل 

مفاهيم  ولقيت   ،(Basili, 1991(التعاوين التعلم  طريقة  امل�ستخدمة  الطرق  ومن  خاطىء. 

احلرارة اهتمامًا على اأيدي العلماء مثل جاليليو الذي و�سع اأول ميزان لقيا�س درجة احلرارة، 

وم�ساهمات بالك يف تذليل ال�سعوبات يف التمييز بني مفهومي احلرارة ودرجة احلرارة حني 

ميزان  ي�سجل  فرتة  وبعد  الباردة،  ج�سام  الأ اإىل  ال�ساخن  اجل�سم  من  تنتقل  احلرارة  اإّن  قال: 

درجة  يف  مت�ساويني  ج�سمني  اأي  باأن  القول  اأن  فاأثبت  للج�سمني،  نف�سها  الدرجة  احلرارة 

احلرارة  بني  وخلطًا  احلكم،  يف  ت�رشعًا  يعني  مت�ساوية  حرارة  كمية  على  يحتويان  احلرارة 

 Linn &ج�سام وبني درجة حرارتها )غ�سيب، 1983؛ احلدابي، 1996؛ املوجودة يف الأ
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146.( Lewis, 1994
حداث  وتقوم التوجهات احلديثة للتعليم على عدة حماور منها توفري الظروف املالئمة لإ

التغريات املرغوبة يف �سلوك الطلبة ب�سكل �سامل ومتوازن، لي�سبح الطالب اإيجابيًا يف املواقف 

التعليمية وحموراً لعملية التعلم والتعليم. وهذا ل يتحقق اإل اإذا طورت الرتبية اأدواتها واأ�ساليبها 

يف التدري�س والتقومي، بحيث تزول النظرة القدمية باأن كل فرد ي�سعى لتحقيق هدفه بغ�س النظر 

دي اإىل زيادة التقبل والتفاهم  نها توؤ خرين. فظهرت طريقة التعلم التعاوين لأ عن اأهداف الآ

بني الطالب، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم، وبناء عالقات �سخ�سية بني الطالب، مما 

اإيجابيًا نحو املجموعة والعمل داخلها بفاعلية، وبالتايل تتحقق �رشعة يف اإجناز  يولد �سعوراً 

.(Marzano & Worsham, 1992( العمل واملهام املراد حتقيقها

والرتبية يف العامل العربي تواجه الكثري من التحديات التي ت�ستدعي �رشورة تطوير اآليات 

القرن احلادي والع�رشين. وهذا ي�ستدعي  العامل يف  اإعداد الطالب ملواكبة  تربوية من �سانها 

التغريات  تعالج  التعليم،  يف  وجناحًا  فاعليًة  اأكرث  تعليمية  وطرق  اأ�ساليب  ا�ستخدام  �رشورة 

الرتبوية طريقة  ال�ساحة  املطروحة على  الطرق  التقليدية. ومن  التعليمية  النظم  املوجودة يف 

التعلم التعاوين التي جتعل املتعلم حمور عملية التعلم والتعليم، بحيث ت�سرتك جمموعة �سغرية 

من الطالب معًا يف القيام بعمل اأو ن�ساط تعلمي اأو حل م�سكلة مطروحة، وهو بذلك يختلف 

عن التعلم الفردي التناف�سي الذي يركز على تناف�س الطالب يف احل�سول على اأعلى درجات، 

اأو الكت�ساف  العلمي  القدرة على حل امل�سكالت، وال�ستق�ساء  الطالب  واإمنا تنمو به عند 

املعلم يف  دور  وينح�رش  بع�سا،  بع�سهم  م�ساعدة  على  الطالب  ويعتاد  التباعدي،  والتفكري 

عداد له، وتنظيم ال�سف واإدارته، وتنظيم املهمات التعليمية،  التعلم التعاوين يف التخطيط والإ

)احليلة  التعلم  ن�ساطات  يف  جمموعة  كل  اأفراد  مل�ساركة  الواعية  واملالحظة  التعلم،  وتوجيه 

ومرعي، 2002(. واإجراءات التعلم التعاوين تقت�سي تق�سيم الطالب اإىل جمموعات متعاونة 

يرتاوح عدد اأفراد كل جمموعة بني اأربعة و�سبعة اأفراد، وذلك ح�سب حجم ال�سف وطبيعة 

املهمة، ويف�سل يف التق�سيم متاثل املجموعات املختلفة وعدم جتان�س املجموعة الواحدة.

ويعد التعلم التعاوين اأحد الجتاهات احلديثة يف جمال التعليم الذي يهدف اإىل ربط التعلم 

الدرا�سات حول  العديد من  اأجريت  يجابية من جانب الطالب، وقد  بالعمل وامل�ساركة الإ

التعلم التعاوين واأثره فهم املفاهيم العلمية وممار�سة عمليات العلم. 

فقد هدفت درا�سة املومني وال�سناق واأبو الهول )2003( اإىل الك�سف عن املفاهيم البديلة 

�سا�سي يف بع�س الظواهر الكونية، م�ستخدمني ا�سرتاتيجية  التي يحملها طلبة ال�سف الرابع الأ

�سا�سي،  املجموعات التعاونية. طبقت الدرا�سة على )83( طالبًا من طالب ال�سف الرابع الأ

الكونية  الظواهر  تف�سري  يف  وا�سحًا  عجزاً  امل�ساركني  الطالب  لدى  اأن  نتائجها  من  وكان 

من   )%90( ا�ستطاع  املفاهيمي،  بالتغري  اخلا�سة  ن�سطة  الأ تطبيق  وبعد  الدرا�سة،  مو�سوع 

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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الطلبة تقدمي التف�سري العلمي املقبول لهذه الظواهر.

اأما درا�سة بيفريل وكيكر)Beferly & keker, 2003) فقد هدفت اإىل حتديد اأثر ا�ستخدام 

املجموعات التعاونية يف زيادة فهم الطالب للمفاهيم، وتقدمي تغذية راجعة للمعلمني حول 

العمليات املعرفية للطالب. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الطالب اإيجابيون كاملعلم واأن الطالب 

جابة اأو احلل ال�سحيح. يفكر مع جمموعته ب�سوت م�سموع لختيار الإ

وال�سبكات  التعاوين  التعلم  تاأثري  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( الني�س  واأجرت 

الفيزياء. طبقت  مادة  احلادي ع�رش يف  ال�سف  لدى طالب  املفاهيمي  التغيري  املفاهيمية يف 

من  وكان  ناث.  لالإ الزبيدية  مدر�سة  يف  طالبًة   )136( حجمها  ق�سدية  عينة  على  الدرا�سة 

نتائج الدرا�سة اأن ن�سبة الطالبات الالت تغريت مفاهيمهن البديلة اإىل مفاهيم علمية �سليمة يف 

جمموعة التعلم التعاوين اأعلى من متو�سط ن�سبتهن يف جمموعة ال�سبكات املفاهيمية.

اأثر التعلم التعاوين يف تعلم طالب  يف حني هدفت درا�سة العمر )2001( اإىل ا�ستق�ساء 

املرحلة اجلامعية ملفاهيم الفيزياء، وذلك عن طريق مقارنته بالطريقة العتيادية املتبعة يف تنفيذ 

وعددهم  بالريا�س  املعلمني  كلية  طالب  على  الدرا�سة  طبقت  الفيزياء.  خمترب  يف  التجارب 

)42( طالبًا مت ت�سجيلهم يف مقرر الفيزياء منهم )21( طالبًا جمموعة جتريبية، و)21( طالبًا 

جمموعة �سابطة. وا�ستخدام اختبار حت�سيلي يف مادة الفيزياء. وكان من نتائج الدرا�سة اأنه ل 

يوجد فرق دال اإح�سائيًا بني املجموعتني يف جمايل التعلم والحتفاظ بالتعلم.

بينما هدفت درا�سة الهرمزي )1995( اإىل حتديد اأثر ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف تغيري 

نتائج  من  وكان  العتيادية.  بالطريقة  مقارنة  �سا�سي  الأ ال�ساد�س  ال�سف  يف  الطلبة  مفاهيم 

الدرا�سة اأنه ل ميكن اجلزم متامًا باأن الفرق دال اأح�سائيًا ل�سالح طريقة التعلم التعاوين، اأي اأنه 

ل ميكن احلكم متامًا باأنها الطريقة الف�سلى يف تغيري املفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة.

 (Mckenzie, Danny & Carpenter, 1995(ويف درا�سة اأجراها ماكنزي وداين وكاربنرت

هدفت اإىل حتديد فاعلية دورة التعلم ب�سكل جمموعات تعاونية لتدري�س مفهوم الثمرة، كان من 

نتائج الدرا�سة اأن هذه الطريقة �ساعدت الطلبة واأك�سبتهم الفر�سة لتطبيق ما تعلموه، و�ساعدت 

اأي�سًا يف اإبراز مدى فهم الطلبة للمفاهيم من خالل العمل يف املجموعات التعاونية.

اأثر  حتديد  اإىل   (Basili & Sanford, 1991( و�سانفورد  بازيلي  درا�سة  هدفت  بينما 

ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التغري املفاهيمي والتعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم البديلة لدى الطلبة 

يف الكيمياء. وكان من نتائج الدرا�سة وجود فرق دال اإح�سائيًا ل�سالح الطلبة يف املجموعة 

التي در�ست بطريقة التغري املفاهيمي والتعلم التعاوين، اأي اأن مفاهيمهم البديلة اأ�سبحت اأقل 

مما لدى جمموعة الطريقة العتيادية.

طار النظري والدرا�سات التي جرى عر�سها واملتعلقة بطريقة  من خالل الطالع على الإ

التعلم التعاوين وعالقتها بالتغري املفاهيمي، واإكت�ساب عمليات التعلم والتح�سيل يتبني ما يلي:
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اهتمام الدرا�سات بوجود املفاهيم البديلة يف جمالت العلوم املختلفة، لدى العينات التي 148

  ;Griffths & Preston, 1992; Sanger & Greenbowe, 2000( تناولتها هذه الدرا�سات

 .(Linn and Lewis, 1994 غ�سيب، 1983؛

فعالية وجناح طريقة التعلم التعاوين يف اإحداث التغري املفاهيمي يف بع�س جمالت العلوم 

الثانوية  املرحلة  يف  كادميية  الأ الفروع  و  الدنيا  الكادميية  املراحل  طالب  من  عينات  لدى 

Krishnan, 1991؛  2003؛   وال�سناق  املومني  الهرمزي،1995؛  )الني�س،2002؛ 

.)Basili, 1991
كادميية من التعليم، ومل يتناول اأّي  معظم هذه الدرا�سات كانت حم�سورًة �سمن الق�سام الأ

منها طالب الق�سم ال�سناعي، وجاءت هذه الدرا�سة لتحديد اأثر طريقتي التعلم التعاوين وحل 

امل�سكالت يف تغيري املفاهيم البديلة يف الفيزياء، واإك�ساب طالب التعليم ال�سناعي عمليات 

التعلم والتح�سيل.

م�شكلة الدرا�شة 

حتدد م�سكلة الدرا�سة من خالل كون املفاهيم البديلة تقاوم التغيري، وي�سعب تخلي الطالب 

هم قد يكون متدنيًا يف الدرا�سة اجلامعية اأو  عنها بالطرق العتيادية يف التعليم والتعلم، واأداوؤ

اأثر طريقة  لتحديد  الدرا�سة  مثل  هذه  اإجراء  ال�رشوري  بات من  لذلك  العملي.  امليدان  يف 

التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفيزيائية البديلة لدى طالب التعليم ال�سناعي، بحيث تنتقل 

امل�ساهمة  اإليهم مهمة  لديهم، وتوكل  البديلة  للمفاهيم  املعالج  اإىل دور  الت�سخي�س  من دور 

بفاعلية للح�سول على املعرفة وتكوينها ب�سكل وظيفي. 

لدى  الفيزياء  يف  بديلة  مفاهيم  بوجود  اإدراك  خالل  من  الدرا�سة  م�سكلة  تولدت  وقد 

الباردة  ج�سام  الأ تبادل احلرارة بني  ال�سناعي مثل: احلرارة ودرجة احلرارة،  التعليم  طالب 

وقد  الت�سدع،  حرارتها،املرونة،  درجة  ترتفع  عندما  املادة  دقائق  حجم  ازدياد  وال�ساخنة، 

اأكدت ذلك عدة درا�سات مثل:  )الني�س، 2002؛ الهرمزي، 1995؛ غ�سيب، 1983؛ 

الوهر، 1992(، حيث اأ�سارت اىل اأن لدى الطالب مفاهيم بديلة مثل :درجة حرارة اجل�سم 

ال�سخونة  الداكن،  لونه  ب�سبب  املاء  قبل  ي�سخن  الرمل  ميتلكها،  التي  احلرارة  كمية  ت�ساوي 

جهاد  الإ يزداد،  اجلزيئات  فاإن حجم  ي�سخن  عندما  اجل�سم  ج�سام،  الأ بني  متبادلة  والربودة 

ثرة فيه فهو مرن، الت�سدع  ج�سام املعدنية ال�سعيفة فقط، احلديد ي�ستجيب للقوة املوؤ يح�سل لالأ

ج�سام جميعها اله�سة وال�سلبة واللينة. يحدث لالأ

اأثر  ما  التايل:  الرئي�س  ال  ال�سوؤ عن  جابة  الإ يف  تتحدد  الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  وبالتحديد 

اأ�سلوب التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفزيائية البديلة لدى طالب التعليم 

ال�سناعي؟

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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اأهداف الدرا�شة

الفزيائية  املفاهيم  التعاوين يف تغيري  التعلم  التدري�س بطريقة  اأثر  بيان  اإىل   الدرا�سة  تهدف 

امليكانيكية  اخل�سائ�س  مبفاهيم  واملتعلقة  ردن  الأ يف  ال�سناعي  التعلم  طالب  لدى  البديلة 

واحلرارية للمادة

فر�شية الدرا�شة 

ت�سعى الدرا�سة اإىل التحقق من �سحة الفر�سية ال�سفرية التالية:

عدد  متو�سطات  يف   )α ≤  0٫05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

ول الثانوي ال�سناعي تعزى لطريقة التدري�س  املفاهيم البديلة يف الفيزياء لدى طالب ال�سف الأ

)التعلم التعاوين، والعتيادية(.

اأهمية الدرا�شة 

تية: �سباب الآ اكت�سبت الدرا�سة اأهمية خا�سة وذلك لالأ

1- �سعيها اإىل حتديد اأثر طريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم البديلة.

2- وفرت ت�سوراً قد يفيد املعلمني حول اإجراءات تنفيذ الدرو�س بطريقة التعلم التعاوين، 

وبينت اآلية ومدى جناحها يف حتقيق اأهداف تعد اأ�سا�سية يف تدري�س العلوم، في�سبح الطالب 

حمور العملية التعلمية التعليمية، ومنتجًا للمعرفة، وواثقًا من نف�سه.

همية، وهو املفاهيم الفيزيائية البديلة لدى الطالب، ملا له من  3- تناولت مو�سوعًا يف غاية الأ

اأثر يف طبيعة البنية املعرفية عند الطالب .

اأو العربية التي  ردنية  4- تناولت طالب الق�سم ال�سناعي حيث لوحظ ندرة الدرا�سات الأ

تناولت طلبة هذا الق�سم ب�سكل خا�س. 

5- دعوة املعلمني للك�سف عن املفاهيم البديلة عند الطلبة والعمل بخطط وطرق تدري�سية 

قد تكون ناجحة يف تغيريها، مما يجعل البنية املعرفية عند املتعلم متما�سكة وقوية.

ية للباحثني و�سانعي القرار لالهتمام بالق�سم ال�سناعي من التعليم، خا�سة  6- قد تقدم روؤ

متام درا�ستهم اجلامعية.  واأن الفر�سة متاحة اأمامهم لإ

حمددات الدرا�شة

اقت�رشت  الدرا�سة على املحددات التالية:

ردن. ول الثانوي يف مدار�س التعليم ال�سناعي يف الأ 1- احلدود الب�رشية: طالب ال�سف الأ

واحلرارية  امليكانيكية  اخل�سائ�س  تناولت  التي  الدرا�سية  :الوحدة  املو�سوعية  احلدود   -2

ول الثانوي ال�سناعي. للمادة يف الكتاب املقرر لل�سف الأ
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ول للعام الدرا�سي 150.2006/2005 3- احلدود الزمنية: الف�سل الدرا�سي الأ

4- احلدود املكانية طلبة التعليم ال�سناعي مبدر�ستي ابن النفي�س املهنية، ومرج احلمام املهنية 

/ يف مديرية تربية عمان الثانية.

جرائية م�شطلحات الدرا�شة الإ

ت�سمنت الدرا�سة  امل�سطلحات التالية:

تعلم ن�سط �سمن جمموعة طالب ذوي م�ستويات خمتلفة، متار�س  طريقة التعلم التعاوين: 

ول عن  اأن�سطة تعلم متنوعة لتح�سني فهم املو�سوع املراد درا�سته، وكل طالب م�سوؤ خالله 

تعلمه وتعلم زمالئه يف جمموعته يف جو اآمن وم�سجع على املبادرة واحلوار، وبالتايل يتحقق 

جناز والتح�سيل.  جو من الإ

لقاء املبا�رش وال�رشح، اأو العر�س النظري للمادة من  الطريقة العتيادية: تقوم على مبداأ الإ

املدر�سي،  الكتاب  يف  هي  كما  للطالب  )تلقينها(  املعرفة  بنقل  املعلم  فيقوم  املعلم،  جانب 

املعلم  اهتمام  دون  املعلم،  يقوله  ما  وي�سجل  ي�ستمع  والطالب  والقوانني،  املفاهيم  وي�رشح 

ن تركيزه يكون على حفظ الطالب للمعلومات. بكيفية و�سول املتعلم للمعرفة، لأ

م�ساهداته  ومن  بيئته  من  الطالب  بها  ياأتي  التي  فكار  الأ الفيزياء:  يف  البديلة  املفاهيم 

العلمية  التف�سريات  تقدمي  يف  ويوردها  العلماء،  عليه  اتفق  ما  وتخالف  اليومية،  ون�ساطاته 

للمفاهيم والظواهر الفيزيائية.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة الت�سميم �سبه التجريبي، اإذ مت التدري�س للمجموعة ال�سابطة 

با�ستخدام الطريقة العتيادية، اأما املجموعة التجريبية فتم تدري�سها بطريقة التعلم التعاوين.

جمتمع الدرا�شة وعينتها

ول الثانوي ال�سناعي مبدر�ستي ابن النفي�س املهنية،  طبقت الدرا�سة على طالب ال�سف الأ

بالطريقة  املدر�ستني  هاتني  طالب  اختيار  مت  وقد  الثانية،  عمان   / املهنية  احلمام  ومرج 

ول  ول يف الف�سل الدرا�سي الأ ن طلبتها يدر�سون الفيزياء / امل�ستوى الأ الق�سدية، وذلك لأ

)2006/2005(، يف حني مل يطرح هذا امل�ساق يف بقية  املدار�س ال�سناعية، واإمنا مت تاأجيله 

للف�سل الدرا�سي الثاين وفقًا لنظام ال�ساعات املعتمدة الذي تطبقه وزارة الرتبية والتعليم يف 

بلغ جمموع طلبتها )50( طالبًا، منهم  �سعبتني  الدرا�سة يف  اأفراد عينة  مدار�سها. وقد حدد 

)25( طالبًا يف مدر�سة ابن النفي�س املهنية يف �سعبة جتريبية: راديو وتلفزيون، در�ست بطريقة 

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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التعلم التعاوين، اأما ال�سعبة الثانية فهي اإلكرتونيات )25( طالبًا يف مدر�سة مرج احلمام املهنية، 

در�ست بالطريقة العتيادية، و�سبب اختيار ال�سعبة الثانية يف مدر�سة مرج احلمام املهنية من 

اأجل  حتقيق تقارب ال�سعب من حيث التخ�س�س وتكافئها ب�سمان عدم تكرار درا�سة هذا 

امل�ساق اأو بع�س مو�سوعاته يف مواد اأخرى مقررة على الطلبة �سواء ب�سكل نظري اأوعملي. 

الذكور  ال�سناعي مق�سور على  التعليم  ن  الذكور؛ وذلك لأ الطلبة  الدرا�سة على  واقت�رشت 

فقط. وقد مت ت�سنيفهم اإىل جمموعتني وفقًا لطريقة التدري�س املتبعة يف هذه الدرا�سة كما يف 

اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد الدرا�شة على ال�شعب الثالث وطريقة التدري�س

عدد الطالبالتخ�س�سال�سعبة  طريقة التدري�س

25راديو وتلفزيون1التعلم تعاوين   

25اإلكرتونيات2االعتيادية

 اأدوات الدرا�شة

لتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعد الباحث اختباراً للك�سف عن املفاهيم البديلة. وطبقه على 

عينة الدرا�سة، اإ�سافة اإىل دلياًل للمعلم للتدري�س بطريقة التعلم التعاوين.

وفيما يلي و�سف لكل اأداة من اأدوات الدرا�سة:

1- اختبار الك�شف عن املفاهيم البديلة 

هدف هذا الختبار اإىل حتديد املفاهيم البديلة لدى الطالب يف جمال اخل�سائ�س امليكانيكية 

واحلرارية للمادة، وهو اختبار مو�سوعي يف �سورة اختيار من متعدد، واحتوت بدائله على 

املفاهيم البديلة ومن بينها املفهوم ال�سحيح.

)الوهر،  مثل  الختبار  لبناء  البديلة  باملفاهيم  العالقة  ذات  واملراجع  بالدرا�سات  ا�ستعني 

�سئلة الختبار  فكار لأ 1992؛ الني�س، 2002؛ غ�سيب، 1983(، حيث ا�ستقت بع�س الأ

املعريف  امل�ستوى  وطبيعة  احلالية  الدرا�سة  طبيعة  يالئم  مبا  اأحيانًا  التعديالت  بع�س  اإجراء  مع 

ال حمددا بدقة.  ال وا�سحة، واملطلوب من ال�سوؤ للطالب، مع تاأكيد اأن تكون م�سكلة ال�سوؤ

ر�سدت الدرا�سات ال�سابقة بع�س املفاهيم البديلة، واأكدت اأنها تعمل على اإعاقة تعلم الطالب 

�سافة اإىل خربة الباحث يف تدري�س الفيزياء. للمفاهيم اجلديدة، بالإ

اًل  ولية من )30( �سوؤ مت اإعداد اختبار الك�سف عن املفاهيم البديلة، وتكون يف �سورته الأ

جابة، ثالثة منها ت�سم مفاهيم بديلة  من اأ�سئلة الختيار من متعدد، ومت و�سع اأربعة خيارات لالإ

وواحد ي�سم املفهوم العلمي اأو املفهوم ال�سحيح. 
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بداء  لإ املحكمني  من  عدد  على  ولية  الأ ب�سورته  عر�سه  مت  الختبار  �سدق  من  للتحقق 

الرتبية  كليات  العلوم يف  تدري�س  مناهج وطرق  تدري�س يف جمال  هيئة  اأع�ساء  وهم  الراأي، 

ردنية، ومعلمون وم�رشفون للفيزياء، وقد طلب منهم اإبداء الراأي بالختبار  يف اجلامعات الأ

من حيث: املحتوى العلمي، وو�سوح البناء، وال�سالمة اللغوية، وذلك للتاأكد من �سالحيته 

اأداة للك�سف عن املفاهيم البديلة لدى الطالب، ويف �سوء اآراء ووجهات نظر املحكمني مت 

نها كانت مكررة، وحذف بع�س الر�سومات نظراً ل�سعوبتها وعدم  �سئلة لأ ا�ستبدال بع�س الأ

�سئلة  الأ بع�س  �سياغة  واعادة  واحدة،  فكرة  حول  تدور  التي  �سئلة  الأ وجتميع  و�سوحها، 

جزاء لتو�سيح الفكرة. جلعلها اأكرث و�سوحًا ودقة، وا�سافة بع�س الأ

ثبات اختبار الك�شف عن املفاهيم البديلة

النهائية   الداخلي لالختبار فقد جرى تطبيق الختبار يف  �سورته  ثبات الت�ساق  لتقدير 

اًل على عينة ا�ستطالعية مكونة من )15( من طالب التعليم ال�سناعي  املكونة من )25( �سوؤ

ختبار با�ستخدام  بعد اأن تعلموا املو�سوعات التي يغطيها الختبار، حيث مت ح�ساب ثبات الأ

للالختبار)0٫88( على  الكلي  الثبات   معامل  وبلغ    )21  - ريت�سارد�سون  )كودر  معادلة 

النحو الذي يو�سحها اجلدول رقم )2(.

 

اجلدول رقم )2(

قيم معامالت ال�شعوبة والتمييز لختبار الك�شف  عن املفاهيم البديلة يف �شورته النهائية

معامل التمييزمعامل ال�سعوبةرقم الفقرةمعامل التمييزمعامل ال�سعوبةرقم الفقرة

10٫900٫30110٫480٫50

20٫750٫44120٫410٫49

30٫830٫39130٫430٫50

40٫790٫41140٫820٫39

50٫790٫42150٫670٫47

60٫580٫50160٫780٫42

70٫630٫48170٫650٫48

80٫670٫47180٫530٫50

90٫630٫49190٫640٫48

100٫400٫49200٫500٫50

110٫570٫50210٫430٫50

120٫740٫44220٫590٫49

130٫700٫46230٫420٫50

140٫630٫49240٫480٫43

150٫620٫49250٫520٫40

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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ت�شحيح الختبار 

جابة  جابة، ومت تخ�سي�س عالمة واحدة لالجابة ال�سحيحة، و�سفر لالإ مت اعداد اأمنوذج لالإ

اخلاطئة بحيث تكون العالمة الق�سوى لالختبار)25( عالمة، والدنيا �سفراً. 

2- دليل املعلم

التعلم  بطريقة  املقررة  الوحدة  تدري�س  كيفية  يو�سح  بحيث  املعلم  دليل  اإعداد  جرى 

همية  لأ وذلك  للمادة؛  واحلرارية  امليكانيكية  اخل�سائ�س  وحدة  اختيار  مت  وقد  التعاوين، 

هذين املو�سوعني لطلبة الق�سم ال�سناعي حيث اإن بع�سهم يدر�س امليكانيك، وبع�سهم يدر�س 

ال�سديد من  قبال  بالإ التخ�س�سات  املركزية، وتتميز هذه  التدفئة  الكهرباء، وبع�سهم يدر�س 

اأم  املواد �سواء يف درا�سته  الطالب مع هذه  ال�سناعي لاللتحاق بها. ويتعامل  التعليم  طالب 

يف �سوق العمل، كما اأن الطالب يتعامل مع هذه املفاهيم يف حياته اليومية، وي�ساهد ظواهر 

تنفيذها خالل  الطلبة  التي يجب على  العمل  اأوراق  الدليل  ت�سمن  بها، وقد  تتعلق  متعددة 

الدرو�س املقررة.

يهدف دليل املعلم لتدري�س وحدة اخل�سائ�س امليكانيكية واحلرارية للمادة بطريقة التعلم 

التعاوين اإىل:

التعلم  لطريقة  وفقًا  الدرو�س  من  در�س  كل  من  حتقيقها  يف  املرغوب  هداف  الأ حتديد   -

التعاوين.

جراء التجارب. دوات التي تلزم لإ حتديد الو�سائل والأ  -

حتديد خطة ال�سري يف الدر�س وفق طريقة التعلم التعاوين.  -

ر�سادات الواجب اتباعها اأثناء التدري�س. حتديد الإ  -

حتديد اأدوار املدر�س واأدوار الطالب يف طريقة التدري�س.  -

ي در�س وفقًا لطريقة  يحتوي الدليل على و�سف لطريقة التعلم التعاوين، خطة عامة تعر�س لأ

التعلم التعاوين. 

�شدق املادة العلمية يف الدليل

الراأي يف  بداء  لإ املحكمني، وذلك  ولية مت عر�سه على  الأ الدليل يف �سورته  اإعداد  بعد 

الدليل من حيث ال�سحة والدقة العلمية ملحتواه، ومطابقتة ملراحل التعلم.

ن�سطة لي�سهل تنفيذها، وتعديل بع�س العبارات  وكان من اآراء املحكمني: تعديل بع�س الأ

زالة الغمو�س عيها، ومراعاة قبول بع�س القيم الواردة فيها. لإ
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للتحقق من �سحة الفر�سية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واختبار)ت( لبيان اأثر 

التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم البديلة يف الفيزياء.

نتائج الدرا�شة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم البديلة 

يف الفيزياء ولتحقيق ذلك مت تطبيق اختبار املفاهيم البديلة يف الفيزياء قبليًا وبعديًا، وفيما يلي 

عر�س  ملا تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج تعلقت باختبار فر�سيتهاالتي تن�س على اأنه:

عدد  متو�سطات  يف   )α ≤  0٫05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

ول الثانوي ال�سناعي تعزى لطريقة التدري�س  املفاهيم البديلة يف الفيزياء لدى طالب ال�سف الأ

)التعلم التعاوين، والعتيادية(.

عينة  على  البديلة  املفاهيم  عن  الك�سف  اختبار  تطبيق  جرى  الفر�سية  هذا  عن  جابة  لالإ

الدرا�سة، ومت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الطلبة التي مثلت مفاهيم بديلة لدى 

الطلبة يف جمموعتي الدرا�سة، ويبني اجلدول رقم )3( نتائج ذلك.

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية  لدى اأفراد عينة الدرا�شة على اختبار 

الك�شف عن املفاهيم البديلة يف التطبيقني القبلي والبعدي

املجموعة

                      املقيا�س 
املجموعة ال�سابطةاملجموعة التجريبية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملقيا�س القبلي

263٫309٫20261٫137٫66

309٫109٫94255٫506٫66املقيا�س البعدي

يالحظ من اجلدول رقم )3( اختالف املتو�سطات احل�سابية  لدى طالب جمموعتي الدرا�سة 

على اختبار الك�سف عن املفاهيم البديلة لدى جمموعتي الدرا�سة القبلية والبعدية، وللتحقق 

من وجود فرق دال اإح�سائيًا مت اإجراء اختبار )ت( لبيان دللة الفروق، ويبني اجلدول رقم 

)4( نتائج ذلك.

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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اجلدول رقم )4(

نتائج اختبار )ت ( ملجموعات الدرا�شة 

وفقًا لطرق التدري�س على اختبار الك�شف عن املفاهيم البديلة البعدي

الداللة االإح�سائيةقيمة تدرجة احلريةالتبايناملتو�سط احل�سابيالعدداملجموعة

25255٫506٫6624�سابطة

8٫080٫001

205309٫109٫9424جتريبية

لدى  البديلة  املفاهيم  ن�سب  اإح�سائيًا بني  دال  فرق  )4( وجود  يالحظ من اجلدول رقم 

ل�سالح  )التقليدية(  ال�سابطة  واملجموعة  التعاوين(،  )التعلم  التجريبية  املجموعة  طالب 

املجموعة التجريبية، اأي اأن عدد املفاهيم البديلة لدى طالب املجموعة التجريبية اأقل مما هو 

لدى طالب املجموعة العتيادية.

مناق�شة النتائج

التجريبية  املجموعة  اأفراد  اأداء  اإح�سائيًا يف  دال  فرق  الدرا�سة عن وجود  نتائج  اظهرت 

التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  )العتيادية(  ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  واأداء  التعاوين(  )التعلم 

حيث اأظهر التطبيق البعدي لختبار الك�سف عن املفاهيم البديلة اأن تكرار املفاهيم البديلة 

لدى اأفراد املجموعة التجريبية اأقل من تكرار املفاهيم البديلة لدى اأفراد املجموعة ال�سابطة.

ميكن تف�سري تفوق طريقة التعلم التعاوين على الطريقة العتيادية اإىل طبيعة كل طريقة حيث 

يجابية لتفاعل املتعلم مع املواقف التعليمية، ويعطى  تتوافر يف طريقة التعلم التعاوين البيئة الإ

دوار مع زمالئه، مما يجعله ل يرتدد يف الك�سف عما  فكار والأ الطالب املجال لكي يتبادل الأ

يجول بخاطره حول ق�سية معينه، فيظهر التناق�س بني اأفكاره واأفكار زمالئه مما، ي�سكل دافعًاً 

�سافة  خرين التي اأ�سبحت مو�سع �سك بالن�سبة له، بالإ للتحقق من �سالمة اأفكاره واأفكار الآ

اإىل اأن الطالب يعد م�ساركًا ن�سطًا يف عملية التعلم ولي�س م�ستقباًل للمعلومات فقط، في�سعر 

جتاه  وليته  م�سوؤ هي  التعلم  وعملية  التعليمية،  التعلمية  العملية  حمور  فهو  عاٍل،  ذات  مبفهوم 

ول عن تعلمه وتعلم زمالئه، في�سبح حتقيق الهدف واجبًا  نف�سه وجتاه جمموعته، اأي اإنه م�سوؤ

على كل فرد من اأفراد املجموعة، وهذا من �سانه اأن يرفع دافعية املتعلم بعملية ع�سف ذهني 

دافع  املتعلم  لدى  فيتولد  الواحدة،  املجموعة  اأفراد  لدى  التعلم  مبو�سوع  املرتبطة  فكار  لالأ

�سافة اإىل حتفيزه نحو امل�ساهمة �سمن جمموعته �سعيًا  نحو حتقيق التوازن يف بنيته املعرفية، بالإ

ثبات وجوده والرغبة يف اإثراء عمل املجموعة التي ينتمي اإليها. لإ

وت�سري هذه النتيجة اإىل اأن الفر�سة املتاحة اأمام جميع الطالب لتوظيف اخلربات ال�سابقة 

التي ميتلكها كل فرد من اأفراد املجموعة وال�سعور بقيمتها واأثرها �سمن عمل املجموعة عن 
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من بقدرته على التعلم ب�سكل اأكرث ا�ستقاللية عن اإمالء املعلم، وهذه 156 �ساأنه اأن يجعل الطالب يوؤ

فراد �سمن املجموعة، وخالل العمل هو يف الواقع تفاعل  النتيجة تعود اإىل اأن التفاعل بني الأ

بيئات خمتلفة تتفاوت بني البيئة الغنية جداً مبا فيها من مثريات وبدائل اإىل البيئة الفقرية ببدائلها 

فق اأمام جميع الطلبة ل�سرب  ومثرياتها، فيح�سل تكامل بيئي ومعريف، واندماج معريف يفتح الأ

اإغناء للبيئة الفقرية مما يفتح املجال لتغيري  فرادها، فيح�سل  كل البيئات مبا تقدمه من دعم لأ

خرين، وهذه النتيجة تبني اأن عملية الكت�ساف بالتعاون  املعتقدات التي ل تتوافق مع اأفكار الآ

جناز، وهذا ما توفره املجموعات الداعمة وامل�ساندة،  خرين حتقق متعة واإح�سا�سا بالإ مع الآ

فالطالب يتعلم من خالل جهده ال�سخ�سي ووفقا ملدركاته، مع مراعاة الفروق الفردية بني 

على بتعليم زميله الذي يحتاج اإىل م�ساعدة  فراد، ويقوم الطالب ذو القدرات العلمية الأ الأ

يف اكت�ساب املفاهيم العلمية، فيتعلم الطالب باملحاكاة والتقليد، وتتاح الفر�سة لتعليم غريه 

من الطلبة مما يحقق فهمًا عميقًا للمفاهيم العلمية، ودجمًا حقيقيًا للمعرفة �سمن البنية املعرفية 

ال�سابقة بعيداً عن التناق�سات، فتناول الطالب للمادة العلمية وفقًا لطريقة التعلم التعاوين من 

مثرية  �سفية  بيئة  يوفر  وبالتايل  التعليم  املتعة يف  ويحقق  املتعلم،  عند  الدافعية  يرفع  اأن  �ساأنه 

ب�سكل  �سواء  العمليات  هذه  ممار�سة  يف  اأكيدة  رغبة  من  انطالقًا  العمل،  على  حتثه  للطالب 

فردي حلل م�سكلة، اأو ب�سكل جماعي لتعليم زميل اأو جمموعة زمالء، وال�سبب يف ذلك هو 

ول عن  اأن الطالب يف طريقة التعلم التعاوين ي�سعر باأنه حمور عملية التعلم والتعليم، واأنه م�سوؤ

تعلمه وتعلم اأفراد جمموعته مما يدفعه اإىل الرتكيز واحلر�س على الفهم اجليد، وعدم الوقوع يف 

مكان، فيعمل بن�ساط لكت�ساب املعرفة واملهارة ليكون عن�رشاً فاعاًل �سمن  خطاء قدر الإ الأ

منة نف�سيًا. جمموعته، وهذا يرتبط مبفهوم الذات العايل الذي يت�سكل عند الفرد يف البيئة الآ

تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة الني�س )2002( يف اأن املفاهيم البديلة تقل ن�سبة �سيوعها 

لدى طالبات ال�سف احلادي ع�رش اللواتي در�سن مادة الفيزياء بطريقة التعلم التعاوين. ومع 

نتائج درا�سة العمر )2001( يف اأن طريقة التعلم التعاوين ت�ساعد الطالب يف فهمه العميق 

 Beferly &( للمفاهيم وجتعله اأكرث فاعلية يف املوقف التعليمي، ونتائج درا�سة بيفريل وكيكر

دي دوراً اإيجابيًا يف جعل الطالب اإيجابيًا يف  keker, 2003) يف اأن طريقة التعلم التعاوين توؤ
املوقف التعليمي، مما ي�ساعد يف فهم اأف�سل للمفاهيم العلمية والحتفاظ باملادة املتعلمة مدة 

اأطول.

اإل اأن اتفاقها مع درا�سة الهرمزي )1995( جاء حمدوداً، فقد وجدت الهرمزي اأنه لي�س 

كداً يف تغيري املفاهيم البديلة لدى الطلبة. ويف حدود الدرا�سات التي  فعالية التعلم التعاوين موؤ

تو�سل اليها الباحث مل يتم العثور على درا�سة تناولت اأثر طريقة حل امل�سكالت يف اإحداث 

التغري املفاهيمي لدى الطلبة.

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين
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تو�شيات الدرا�شة

بناًء على النتائج ال�سابقة، تو�سي الدرا�سة مبا يلي:

- تفعيل طريقتي التعلم التعاوين ب�سكل مق�سود وهادف يف التدري�س؛ من اأجل ا�ستك�ساف 

وتغيري املفاهيم البديلة عند الطلبة قبل تقدمي املعرفة اجلديدة.

- تفعيل طريقتي التعلم التعاوين ب�سكل مق�سود وهادف يف التدري�س؛ من اأجل اك�ساب 

الطلبة عمليات العلم والتح�سيل. 

�ساأنها تقدمي حلول  العناية والهتمام باجراء درا�سات من  ال�سناعي  التعليم  اإيالء ق�سم   -

للم�سكالت التي تنتاب هذا الق�سم.

املراجع

حت�سني  م�سكلة  للرتبويني:  التاأملية  املمار�سة   .)2002( روبرت  وكوتامب،  كارين  او�سرتمان، 

مكونات التعليم واحلاجة اإىل حلها، ترجمة حممد احلوراين. العني: دار الكتاب اجلامعي.

بعارة، ح�سني والطراونة، حممد )2004(. اأثر ا�سرتاتيجيات التغري املفاهيمي يف تغيري املفاهيم  

�سا�سي. درا�سات  البديلة املتعلقة مبفهوم الطاقة امليكانيكية لدى طالب ال�سف التا�سع الأ

العلوم الرتبوية 31 )1(، 185- 200.

احلدابي، داوود )1996(. مدى فهم طلبة املرحلة الثانوية واجلامعية لبع�س املفاهيم العلمية. 

جملة الدرا�سات االجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا ب�سنعاء، 1)1(، 57 – 77.

للن�رش  امل�سرية  دار  عمان:  العامة.  التدري�س  طرائق   .)2002( توفيق  ومرعي،  حممد  احليلة، 

والتوزيع. 

خطايبة، عبداهلل  )2005(. تعليم العلوم للجميع. عمان: دار امل�سرية للن�رش والتوزيع. 

الرا�سد، علي )2000(. تعلم العلوم. الريا�س: دار الزهراء للن�رش والتوزيع.

)لعتماد  املعريف  والنمط  التعاوين  التعلم  اأثر   .)1998( اهلل  عبد  وعبابنه،  رافع  زغلول، 

�سا�سي يف مادة الريا�سيات.  ال�ستقالل عن  املجال( يف حت�سيل طلبة ال�سف ال�سابع الأ

جملة كلية الرتبية، جامعة االمارات، 12)15(، 45-10.

للن�رش  ال�رشوق  دار  ردن:  الأ عمان،  العلوم.  تدري�س  اأ�ساليب   .)2001( عاي�س  زيتون، 

والتوزيع. 

عبدال�سالم، عبدال�سالم )2001(. االجتاهات احلديثة يف تدري�س العلوم، )ط1(. القاهرة: دار 

الفكرالعربي.

طفال عن الظواهر ذات ال�سلة بالعلوم-  عطيفة، حمدي وال�رشور، عايدة )1994(. ت�سورات االأ

واقعها وا�سرتاتيجيات تغيريها. املن�سورة: دار الوفاء للطباعة والن�رش.

علي، حممد )2003(. الرتبية العلمية وتدري�س العلوم. عمان: دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

يف 158 العلوم  طالب  حت�سيل  على  التعاوين  التعلم  ا�ستخدام  اأثر   .)2001( عبدالعزيز  العمر، 

املرحلة اجلامعية. جملة ر�سالة اخلليج العربي، )80(،47-13.

غ�سيب، همام )1983(. ا�سول امليكانيكا املوجية، )ط1(. عمان: دار الفرقان.

املومني، ابراهيم وال�سناق، ق�سيم واأبو الهول، مف�سي )2003(. تدري�س العلوم من خالل 

�سا�سية. درا�سات، 30)2(، 227– 289. الفكارالبديلة التي يحملها طلبة املرحلة الأ

املومني، اإبراهيم )2002(. فاعلية املعلمني يف تطبيق منوذج بنائي يف تدري�س العلوم لل�سف 

�سا�سي يف الردن. درا�سات-اجلامعه االردنيه، 29)1(، 35-23.  الثالث  الأ

الني�س، مها )2002(. تاأثري ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين وال�سبكات املفاهيمية على التغيرياملفاهيمي 

اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الفيزياء.  مادة  يف  ع�رش  احلادي  ال�سف  طلبة  لدي 

الها�سمية:الزرقاء.

التعاوين يف تغيري مفاهيم طلبة ال�سف ال�ساد�س  التعلم  اأثر ا�ستخدام  الهرمزي، جانيت )1995(. 

عمان،  ردنية:  الأ اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  البيولوجي.  للمفهوم  �سا�سي  االأ

ردن. الأ

الوهر، حممود )1992(. تغيري املفاهيم البديلة للطلبة وعالقته بنمط تعلمهم و�سمات  �سخ�سياتهم 

ردن. ردنية: عمان، الأ واجتاهاتهم العلمية. ر�سالة دكتوراه غريمن�سورة، اجلامعة الأ

Basili, A. & Sanford,P (1991(. Coceptual change strategies and cooperative group 
work In chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 28(4(, 293- 
304.

Beferly M & keker (2003(. Formative classroom assessment using cooperative 
groups. Journal of Instructional Psychology  30(3(, 216-226.

Griffiths,A & Preston, K (1992(. Grad-12 students misconceptions relating to 
fundamental characteristics of atoms and moleculs. Journal of Research in  
Science Teaching. 29(6(, 611-628.

Johnston, A & Southerland, S. (2001(. The multiple meanings of tentative 
science. A paper presented at the 6th International History Philosophy,and 
Science. Teaching Conference: Denver,

Krishnan, S.R. (1991(. Coceptual change In chemistry through cooperative 
problem solving. Dissertation Abstracts International, 52(3(, 870-A. 

Linn,M., &  Lewis, E., (1994( Heat, energy and temperature concepts of 
adolescent and  experts: Implications for curricular improvements. Journal 
of Research In Science Teaching, 31(6(, 567-679.

Marzano,R., & Worsham,T (1992(. The many faces of cooperation across 
the dimensions of learning. Enhancing learning thinking through    
cooperative  learning. New York: Teacher Collegs Press.

Mckenzie, D., Danny & Carpenter, J. (1995(. Investigate fruit a cooperative 
learning cycle. Journal Of Science Activities, 32 (1(, 36-46.

د. منذر ال�شويلميني اأثر التدري�س بطريقة التعلم التعاوين



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

159

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

Posner J. Strike, K. Hewson P& Gertazog, W.(1982(. Accommodation of a science  
conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 
66(2(, 211-227. 

Sanger, M & Greenbowe, T (2000(. Addressing student misconceptions 
concerning electron flow in aqueous solutions with instruction including 
computer animations and conceptual change strategies. Journal of Science 
Education, 22(5(, 521-537.

Strike, k. & Posner,G (1985(. A conceptual change view of learning and 
understanding. in L. H. West & A. L Pines (Eds.(. Cognitive  structure and 
conceptual change. Orland, Fl: Academic Press. PP 111-97.

Woods, B. (1995(. Basic in psychology. London: Hodder& Stoughton.





20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

161

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

لكرتوين يف مادة الفيزياء من  معوقات التعلم الإ

وجهة نظر املعلمني  والطلبة

د. ح�شن على بني دومي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- جامعة موؤتة

د. ق�شيم حممد ال�شناق

ق�سم املناهج والتدري�س- كلية الرتبية

مارات العربية املتحدة جامعة االإ
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د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناق لكرتوين يف مادة الفيزياء معوقات التعلم الإ

امللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف اأهم املعوقات التي واجهت املعلمني والطلبة اأثناء تنفيذ 

ممن  ومعلمة  معلمًا   )28( من  املعلمني  عينة  تكونت  الفيزياء.  ملادة  لكرتوين  الإ التعلم 

من  الطلبة  عّينة  وتكّونت  العلمي،  الثانوي  ول  الأ لل�سف  املحو�سبة  الفيزياء  مادة  �سوا 
ّ
در

اأهداف الدرا�سة، مت  لكرتونية. ولتحقيق  )89( طالبًا ممن در�سوا مادة الفيزياء بالطرق الإ

بناء ا�ستبانتني: واحدة للمعلمني واأخرى للطلبة. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأبرز املعوقات 

ملواد  حا�سوب  خمترب  توفر  عدم  هي:  لكرتوين  الإ التعلم  تنفيذ  يف  املعلمني  واجهت  التي 

لكرتوين يتعار�س مع ح�س�س احلا�سوب يف املدر�سة، وعدم  العلوم، ووقت ح�سة التعلم الإ

كفاية عدد اأجهزة احلا�سوب لعدد الطلبة، وامل�سكالت الفنية التي تظهر يف اأجهزة احلا�سوب 

نرتنت، وعدم امتالك الطالب جهاز حا�سوب يف البيت، وعدم وجود فنيني ملختربات  والإ

نرتنت لدى املعلم يف  احلا�سوب كما هو احلال يف خمتربات العلوم، وقّلة توافر خدمة الإ

لكرتونية، وقّلة توافر امل�ساعدة الفنّية عند احلاجة.  نرتنت يف فتح املواقع الإ البيت، وبطء الإ

لكرتوين هي: عدم  كما اأظهرت النتائج اأن اأبرز املعوقات التي واجهت الطلبة يف التعلم الإ

نرتنت،  عطال يف اأجهزة احلا�سوب والإ جتهيز خمترب احلا�سوب مبا يلزم من اأدوات، وكرثة الأ

توافر  بدون معلم، وقلة  الفيزياء  تعلم  املدر�سة، و�سعوبة  اأجهزة احلا�سوب يف  وقلة عدد 

نرتنت يف املدر�سة، وعدم وجود اإنرتنت يف البيت، و�سياع وقت كبري يف التنقل  خدمة الإ

نرتنت. بني املواقع وال�سفحات على الإ

لكرتوين، مادة الفيزياء، معوقات التعلم. الكلمات املفتاحية: التعلم الإ

لكرتوين يف مادة الفيزياء من   معوقات التعلم الإ

وجهة نظر املعلمني والطلبة

د. ح�شن على بني دومي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- جامعة موؤتة

د. ق�شيم حممد ال�شناق

ق�سم املناهج والتدري�س- كلية الرتبية

مارات العربية املتحدة جامعة االإ

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/9/13م                                            * تاريخ قبوله للن�رش:2007/4/16م
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Abstract

This study aimed at identifying the major problems and obstacles that face 
teachers and students in carrying out electronic learning on Physics. The sample 
of the study consisted of (28( male and female teachers who taught computerized 
Physics to eleventh grade scientific stream students, and (89) students who 
studied Physics by electronic methods. To achieve the purposes of the study 
two questionnaires were designed; one for teachers and the other for students. 
The results of the study showed that the major obstacles that teachers face in 
carrying out electronic learning were: the lack of equipment in the lab, problems 
of computers and internet, the lack of the internet service at school, the difficulty 
of learning physics without tutors, the lack of internet at homes and wasting time 
while shifting between sites and pages on internet. The result also showed that 
The major obstacles that students face in carrying out electronic learning were: 
the lack of computer labs for Science classes, the overlapping of the electronic 
learning lesson with the computer lessons at school, not having enough computer 
for all students, lack of technician that can repair technical problems that might 
arise in computers and the internet, most students do not have internet service 
at home. In addition there were no technician for computer labs as science labs, 
slow of opening the websites and lack of technical aids when necessary.

Key words: electronic learning, Physics subject, learning obstacles.

 The Obstacles of E- Learning in Physics Subject from
Teachers and Students Perspectives

Dr. Qasim Alshannag
 Faculty of Education
University of Jordan
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املقدمة 

ا�ستخدام  يزال  ول  التعليمي،  احلا�سوب  تطبيقات  يف  �سخمة  ثورة  املا�سي  العقد  �سهد 

احلا�سوب يف جمال الرتبية والتعليم يف بداياته التي تزداد يومًا بعد يوم، بل اأخذ ياأخذ اأ�سكاًل 

نرتنت يف التعليم، واأخرياً ظهر مفهوم التعليم  عدة، فمن احلا�سوب يف التعليم اإىل ا�ستخدام الإ

لكرتوين الذي يعتمد على التقنية لتقدمي املحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة.  الإ

كما اأن هناك خ�سائ�س ومزايا لهذا النوع من التعليم، وتربز اأهم املزايا والفوائد يف اخت�سار 

للتح�سيل  العام  امل�ستوى  احلا�سوب يف حت�سني  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  والكلفة،  واجلهد  الوقت 

اأو  الدرا�سي، وم�ساعدة املعلم والطالب يف توفري بيئة تعليمية جذابة، ل تعتمد على املكان 

الزمان )املو�سى، 2002(.

اأو جهاز حا�سوب  اأو ال�سبكات  نرتنت  باأنه التعلم بو�ساطة الإ لكرتوين  ويعّرف التعلم الإ

لكرتوين )الويب(.  لكرتوين تت�سمن التعلم املبني على املوقع الإ منف�سل. واأن تطبيقات التعلم الإ

نرتنت  والتعلم املبني على احلا�سوب، وال�سفوف الفرتا�سية، ويقدم املحتوى من خالل الإ

وال�ستاليت  والتلفزيون  الب�رشية  اأو  ال�سمعية  �رشطة  والأ واخلارجية  الداخلية  وال�سبكات 

قرا�س املدجمة )العتيببي، 2003(. والأ

لكرتوين باأنه م�سطلح وا�سع ي�سمل نطاقا وا�سعا من املواد التعليمية          كما يعرف التعلم الإ

نرتنت. وهو  التي ميكن تقدميها يف اأقرا�س مدجمة اأو من خالل ال�سبكة املحلية )LAN) اأو الإ

)web)، ونظم دعم  ال�سبكة  التدريب املبني على احلا�سوب، والتدريب املبني على  يت�سمن 

داء اإلكرتوين، والتعلم عن بعد، والتعلم ال�سبكي املبا�رش )online learning)، والدرو�س  الأ

.(Kurtus, 2004( لكرتونية اخل�سو�سية الإ

اإلكرتونية  و�سائط  عرب  والتدريبية  التعليمية  الربامج  تقدمي  باأنه   )2003( احلرب�س  ويعرفه 

نرتنت، باأ�سلوب متزامن اأو غري متزامن، وباعتماد  قرا�س املدجمة، و�سبكة الإ متنوعة ت�سمل الأ

لكرتوين  الإ التعلم  عّرف  فقد   )2004( ال�سامل  اأما  مدر�س.  م�ساعدة  اأو  الذاتي  التعلم  مبداأ 

اأي  يف  املتدربني،  اأو  للمتعلمني  التدريبية  اأو  التعليمية،  الربامج  لتقدمي  تعليمية  منظومة  اأنه 

لكرتوين يف مادة الفيزياء من   معوقات التعلم الإ

وجهة نظر املعلمني والطلبة

د. ح�شن على بني دومي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- جامعة موؤتة

د. ق�شيم حممد ال�شناق

ق�سم املناهج والتدري�س- كلية الرتبية

مارات العربية املتحدة جامعة االإ

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

165

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

نرتنت،  )الإ مثل  التفاعلية  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  با�ستخدام  مكان  اأي  وقت ويف 

قرا�س املمغنطة، الهاتف، الربيد  ذاعة، القنوات املحلية اأو الف�سائية للتلفاز، الأ نرتانت، الإ الإ

تفاعلية  تعلمية  تعليمية  بيئة  لتوفري  بعد،...(  عن  مترات  املوؤ احلا�سوب،  لكرتوين،اأجهزة  الإ

اللتزام  دون  بعد  عن  متزامنة  غري  اأو  الدرا�سي  الف�سل  يف  متزامنة  بطريقة  امل�سادر  متعددة 

مبكان حمدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بني املتعلم واملعلم )�س، 289(.

لكرتوين يهدف اإىل حتقيق اأهداف عديدة منها:  وي�سري عدد من الباحثني اإىل اأن التعلم الإ

طريق  عن  التعليمية  القطاعات  بع�س  يف  والتدريبية  كادميية  الأ الكوادر  يف  النق�س  تعوي�س 

التقنية،  مع  التعامل  على  قادر  والطالب  املعلمني  من  جيل  واإعداد  الفرتا�سية،  ال�سفوف 

ومهارات الع�رش، والتطورات الهائلة التي ي�سهدها العامل، وتوفري بيئة تفاعلية غنية ومتعددة 

امل�سادر تخدم العملية التعليمية بكافة حماورها، وتطوير دور املعلم يف العملية التعليمية حتى 

ن�رش  على  وامل�ساعدة  واملتالحقة،  امل�ستمرة  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  مع  يتواكب 

التقنية يف املجتمع واإعطاء مفهوم اأو�سع للتعليم امل�ستمر، ودعم عملية التفاعل بني الطالب 

الهادفة  واحلوارات  واملناق�سات،  راء،  والآ الرتبوية،  اخلربات  تبادل  خالل  من  واملعلمني 

الفرتا�سية  ال�سف  وغرف  لكرتوين،  الإ الربيد  مثل:  املختلفة  الت�سال  بقنوات  بال�ستعانة 

)ال�سامل، 2004؛ التودري، 2004؛ الرا�سد، 2003(

لكرتوين من اأهم اأ�ساليب التعلم احلديثة، فهو ي�ساعد يف حل م�سكلة النفجار  ويعد التعلم الإ

املعريف والطلب املتزايد على التعليم )العبادي، 2002(. كما ي�ساعد يف حل م�سكلة ازدحام 

قاعات املحا�رشات اإذا ما ا�ستخدم بطريقة التعليم عن بعد، وتو�سيع فر�س القبول يف التعليم، 

والتمكن من تدريب العاملني وتعليمهم وتاأهيلهم دون ترك اأعمالهم وتعليم ربات البيوت 

لكرتوين  مية )املبرييك، 2002(، فالتعلم الإ مما ي�سهم يف رفع ن�سبة املتعلمني والق�ساء على الأ

يزيد من فعالية التعلم اإىل درجة كبرية، ويقلل من الوقت الالزم للتدريب ومن تكلفة التدريب 

يف  بالدرا�سة  للطالب  وي�سمح  تفاعلية  تعلم  بيئة  ويوفر   ،(Guckel & Ziemer,  2002(
الوقت واملكان الذين يف�سلهما )ع�سابي، 2004(. ويتيح عمل مقابالت ومناق�سات حية 

على ال�سبكة، ويوفر معلومات حديثة تن�سجم مع احتياجات املتعلمني، ويوفر برامج املحاكاة 

 Al-Karam  & Al-Ali,( وال�سور املتحركة، وفعاليات، ومتارين تفاعلية، وتطبيقات عملية

 .(2001
لكرتوين ل يعني اإلغاء دور املعلم، بل ي�سبح دوره اأكرث اأهمية واأكرث �سعوبة، فهو  والتعلم الإ

�سخ�س مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار، ويعمل على حتقيق طموحات 

القائد، ومدير امل�رشوع البحثي،  اأ�سبحت مهنة املعلم مزيجًا من مهام  التقدم والتقنية. لقد 

ملقن  من  املعلم  دور  �سيتغري  لكرتوين  الإ التعلم  2003(، ويف ظل  )الفرا،  واملوجه  والناقد 

املعلومات  عن  بالبحث  الطلبة  يقوم  حيث  التعلم،  لعملية  ومي�رش  مر�سد  اإىل  للمعلومات 
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والو�سول اإىل النتائج باأنف�سهم، ويكون دور املعلم توجيه املتعلم عن طريق احلوار الذي يتم 166

بينهما يف اأثناء عملية التعليم، ولكن يبقى دور املعلم ل غنى عنه؛ فدوره يف مثل هذه املواقف 

�رشاف على عملية  ي�سبح توجيهيًا واإر�ساديًا وم�سّهال للعنا�رش الفعالة يف التعلم، اإ�سافة اإىل الإ

جمع املعلومات التي يقوم بها الطلبة وت�سنيفها وحتليلها. ويقوم املعلم باإعداد املادة العلمية، 

�ساليب لعر�سها، ومتابعة املتعلم اأثناء عملية التعلم )�سحاتة، 2003(. وبرجمتها، واختيار الأ

من  النوع  هذا  فاإن  العديدة،  ومزاياه  لكرتوين  الإ للتعلم  املربني  من حما�س  الرغم  وعلى 

خرى يواجه بع�س املعّوقات عند تنفيذه، ومن هذه املعّوقات:  التعلم كغريه من طرق التعليم الأ

لكرتوين )املحي�سن، 2002(، وم�سكلة  قلة عدد املعلمني الذين يجيدون مهارات التعليم الإ

عر�س  اأثناء  مفاجئ  خلل  حدوث  مثل:  التقنية  وم�ساكل  املعلمني،  وتدريب  اإعداد  متابعة 

الدر�س؛ كتوقف جهاز احلا�سوب اأو اأجهزة العر�س اأو انقطاع الت�سال ال�سبكي )�سمرين، 

لكرتوين،  الإ للتعلم  التحتية  البنية  تتمثل يف �سعف  اقت�سادية  اأي�سًا عوائق  2003(. وهناك 

وانخفا�س م�ستوى دخل الفرد، والذي قد ل ميّكن الفرد من �رشاء جهاز احلا�سوب اخلا�س 

لكرتوين )احلجي، 2002(، ومن املعّوقات  به كي يتمكن من ال�ستفادة من فر�س التعلم الإ

لكرتوين، ونق�س الدعم والتعاون املقدم  اأي�سًا عدم و�سوح اأنظمة وطرق واأ�ساليب التعلم الإ

من اأجل طبيعة التعليم الفّعالة، واإمكانية اخرتاق املحتوى والمتحانات، وعدم وعي اأفراد 

ودعم  لتدريب  امل�ستمرة  واحلاجة  منه،  ال�سلبي  والوقوف  التعليم،  من  النوع  بهذا  املجتمع 

التعلم  كيفية  على  املتعلمني  تدريب  اإىل  واحلاجة  امل�ستويات،  كافة  يف  داريني  والإ املعلمني 

نرتنت )املو�سى، 2002(. با�ستخدام الإ

املوجية  احلزمة  )�سعة  التقنية  التحتية  البنية  حمددات  اللكرتوين  التعلم  معوقات  ومن 

Bandwidth ، املعدات، الربجميات(، وكيفية بناء التفاعلية يف م�ساقات النرتنت، و�سيانة 
وحتديث روابط الويب، ونق�س معرفة املدر�سني بت�سميم امل�ساقات با�ستخدام التكنولوجبا، 

بالتكنولوجيا،  املعرفة  ونق�س  التعليم،  يف  التكنولوجبا  با�ستخدام  املدر�سني  معرفة  ونق�س 

 .(Baker, Boggs & Arabasz, 2003( دوات والربجميات وعدم توافر الأ

ويرى ويليامز )Williams, 2003) اأن معوقات التعلم اللكرتوين قد تكون ب�رشية وتقنية، 

واأن املعوقات الب�رشية قد تكون معوقات تنظيمية مثل اقت�سار ال�ستخدام املقبول للحوا�سيب 

ن�ساطات  يف  خا�سة  اجلديدة  التكنولوجيا  ل�ستثمار  ال�ستعداد  وعدم  فقط،  العمل  على 

الدرا�سية،  املواد  وتطوير  التكنولوجيا،  مع  التكيف  مثل  تدري�سية  ومعوقات  التدريب، 

واملقاومة الثقافية مثل زيادة عبء املدر�س، وميول املدر�س نحو التعلم الرقمي. اأما املعوقات 

التطوير.  وكلفة  التكنولوجي  والدعم  والتفاعلية  املوجية  احلزمة  ب�سعة  تتمثل  فاإنها  التقتية 

وبينت نتائج درا�سة الزامل )2005( اأن من اأبرز معوقات التعلم اللكرتوين من وجهة نظر 

�ستاذ عند احلاجة اإليه. وذكر  نرتنت، وعدم وجود الأ الطالب التكاليف املادية لالت�سال بالإ

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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لكرتوين عدم توافر القيادة الفعالة،  رودين )Rodny, 2002) اأن من اأهم معوقات التعلم الإ

دوات الالزمة ملثل  وعدم توافر التدريب املنا�سب لها، وعدم توافر الدعم الفني واملعدات والأ

هذا النوع من التعلم.

لكرتوين بطء الو�سول اإىل املعلومات  ومن املعوقات التي تواجه املعلم يف تطبيق التعليم الإ

ا�ستجابة  وعدم  جهزة،  الأ اأو  الداخلية  ال�سبكة  يف  املفاجئ  واخللل  نرتنت،  الإ �سبكة  من 

لكرتوين وتفاعلهم معه، وان�رشاف الطالب للبحث يف  الطالب ب�سكل منا�سب مع التعلم الإ

نرتنت، و�سعف املحتوى يف الربجميات اجلاهزة، و�سعوبة التعامل  مواقع غري منا�سبة يف الإ

مع متعلمني غري مدربني على التعلم الذاتي، واجلهد والتكلفة املادية، و�سعوبة احل�سول على 

اأجهزة حا�سوب لدى بع�س الطالب )الفرا، 2003؛ املبرييك، 2002(.

كما بحث كل من بري وميك)Bare & Meek, 1998) اأهم املعوقات التي تواجه املعلمني 

الفني  الدعم  قلة  تي:  الآ تتمثل يف  املعوقات  اأهم  اأن  النتائج  وبينت  نرتنت،  الإ ا�ستخدام  يف 

نرتنت ب�سوره مكثفه، وقلة تنظيم دورات  وقلة الوقت املخ�س�س لال�ستفادة من خدمات الإ

ال�رشورية  احلماية  توفري  وقلة  التعلم،  نرتنت يف  الإ ا�ستخدامات  للمعلمني حول  متخ�س�سة 

نرتنت. للطلبة من املواد غري املنا�سبة وال�سارة التي ميكن الو�سول اإليها عرب الإ

لكرتوين يف  الإ التعلم  معوقات  الك�سف عن  اإىل  درا�سة هدفت   )2006( العتيبي  وطبق 

وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية من وجهة نظر القادة الرتبويني. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 

لكرتوين، واأن اأكرث املعوقات اخلا�سة باملعلم هي افتقار  وجود العديد من معوقات التعلم الإ

عباء املطلوبة من املعلم، وقلة احلوافز، كما تبني  لكرتوين، وكرثة الأ املعلم اإىل اآليات التعلم الإ

اأن اأكرث املعوقات اخلا�سة باملنهاج كثافة املقررات الدرا�سية، وعدم توافق املنهاج مع التطور 

دارية فكانت كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد،  ال�رشيع يف الربامج، اأما بالن�سبة للمعوقات الإ

وقلة عدد اأجهزة احلا�سوب يف املدر�سة، اأما بالن�سبة للمعوقات التنظيمية فكانت عدم توافر 

املكان املنا�سب، والنق�س يف الكوادر الب�رشية.

منها:  لكرتوين  الإ التعليم  تطبيق  معوقات  من  جمموعة  هناك  اأن   )2004( ال�سامل  ويرى 

نرتنت ور�سومه املرتفعة،  �سعف البنية التحتية يف غالبية الدول النامية و�سعوبة الت�سال بالإ

نرتنت،  وعدم اإملام املعلمني مبهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة كاحلا�سوب والت�سفح يف الإ

لكرتونية احلديثة يف التدري�س، وعدم  وعدم اقتناع اأع�ساء هيئة التدري�س با�ستخدام الو�سائط الإ

لكرتونية. اعرتاف اجلهات الر�سمية يف بع�س الدول بال�سهادات التي متنحها اجلامعات الإ

وقام حممد وال�سيخ وعطية )2006( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن معوقات ا�ستخدام 

لكرتوين من وجهة نظر طلبة اجلامعة الها�سمية، تكونت عينة الدرا�سة من )600(  التعلم الإ

طالب من م�ستوى البكالوريو�س. وا�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من )39( فقرة. وقد اأظهرت 

اأبرز هذه  لكرتوين، ومن  الإ للتعلم  داة �سكلت معوقات  الأ اأن جميع فقرات  الدرا�سة  نتائج 
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لكرتوين، وان�سغال الطلبة 168 املعوقات: عدم معرفة الكثري من الربجميات ذات العالقة بالتعلم الإ

اأعداد الطلبة، وعدم  التعلم، وكرثة  لكرتوين خالل عملية  بالتعلم الإ يف مواقع ل عالقة لها 

واملعنوية  املادية  للحوافز  اجلامعة  توفري  وعدم  التعلم،  من  النوع  بهذا  املجتمع  اأفراد  وعي 

نرتنت،  لكرتوين، وبطء �سبكة الإ لكرتوين، والكلفة املالية لربامج التعلم الإ لتوظيف التعلم الإ

لكرتوين،  لكرتوين، وعدم تدريب الطالب على التعلم الإ وقلة املتخ�س�سني يف جمال التعلم الإ

نرتنت يف املنزل. لكرتوين، وعدم توافر �سبكة الإ وقلة برامج التعلم الإ

�سالمية بغزة  لكرتوين يف اجلامعة الإ وذكر الريفي )2006( اأن معوقات تطبيق التعلم الإ

اأكانت ل�ستخدام  لكرتوين �سواء  بالتعلم الإ تتمثل يف: قلة توافر خمتربات احلا�سوب اخلا�سة 

الالزمة  املهارات  توفر  يف  تتعلق  م�ساكل  ووجود  التدري�سية،  الهيئة  ع�ساء  لأ اأم  الطالب 

العايل  التعليم  وزارات  اعرتاف  وعدم  نرتنت،  الإ �سبكة  على  ون�رشها  امل�ساقات  لت�سميم 

�سيا�سات خا�سة  لكرتوين، وعدم و�سع  الإ التعليم  ا�ستخدام  اأ�سا�س  تقوم على  التي  بالربامج 

�ساتذة الذين ي�ستخدمون التكنولوجيا  لكرتوين، وعدم وجود مكافاأت منا�سبة لالأ بالتعليم الإ

لكرتوين،  يف دعم م�ساقاتهم، و�سعف القدرة على اختيار الربامج التي ي�ستخدم فيها التعلم الإ

لكرتوين.  وعدم اإميان بع�س املدر�سني بجدوى ا�ستخدام التعلم الإ

وامل�ساكل  ال�سعوبات  عن  البحث  اإىل  هدفت  درا�سة   )2001( وهبة  الدجاين  وطبقت 

غرا�س التعلم والتعليم. وبينت نتائج  نرتنت لأ التي تعيق املعلمني والرتبويني يف ا�ستخدام الإ

وتكلفة  الفني،  والدعم  التدريب،  قلة  هي:  املعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأن  الدرا�سة 

نرتنت،  نرتنت، والقلق واخلوف من ا�ستخدام الإ احلا�سوب والت�سال العالية، وعدم توافر الإ

نرتنت، واخلوف من و�سول الطالب اإىل مواقع غري  والتوجهات ال�سلبية نحو ا�ستخدام الإ

جنليزية. نرتنت، وعدم املعرفة الكافية باللغة الإ تربوية، وت�ستت املعلومات على الإ

كما طبقت اجلودر )2002( درا�سة هدفت اإىل تعرف ال�سعوبات امليدانية التي تواجه جتربة 

اأن ال�سعوبات التي يواجهها امليدان  نرتنت يف التعليم، واأظهرت نتائج الدرا�سة  توظيف الإ

وال�ستفادة  نرتنت  الإ ا�ستخدام  اإدماج  �سعوبة  هي:  التعليم  يف  نرتنت  الإ توظيف  جتربة  يف 

زمنية  م�ساحة  توجد  ل  بحيث  باحل�س�س؛  جداولهم  واكتظاظ  املدر�سني،  جداول  يف  منه 

ملام  الإ املعلوماتية، وعدم  مية  املتوافرة، والأ جهزة  الأ قلة  اإىل  �سافة  بالإ نرتنت،  الإ ل�ستخدام 

جنليزية. نرتنت باللغة الإ جنليزية حيث اإن معظم املواقع التعليمية يف الإ باللغة الإ

واأجرى اأبو ريا )2003( درا�سة بعنوان واقع وتطلعات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س 

ردن. ومن النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة اأن  الريا�سيات يف املدار�س احلكومية يف الأ

من اأهم معوقات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات من وجهة نظر معلمي احلا�سوب 

والريا�سيات: قلة الربجميات التعليمية املتوافرة يف جمال الريا�سيات، ونق�س تدريب املعلمني 

على ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س، وقلة عدد اأجهزة احلا�سوب املتوافرة يف املدار�س.

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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واأ�سار دفني )Duffin, 1998) اأن من معوقات التعليم املحو�سب خوف املعلم من اأن حتل 

ّن ذلك  لديهم؛ لأ التقليدية  التدري�س  تغري طرق  املعلمني يف  احلوا�سيب مكانه، وعدم رغبة 

التكنولوجيا يف حما�رشاتهم، ومن  توظيف  اأجل  والعمل من  منهم مزيدا من اجلهد  يتطلب 

الذي �سبق تطبيقات احلا�سوب  دارة املدر�سية من اجليل  القائمني على الإ اأن  اأي�سا  املعوقات 

يف التعليم.

هذه  اأن  لكرتوين  الإ التعلم  ومعوقات  مب�سكالت  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات  من  يت�سح 

اأبرز  متثلت  حيث  الرتبويني،  والقادة  املعلمني  نظر  وجهة  من  املعوقات  تناولت  الدرا�سات 

نرتنت يف املنزل، والقلق واخلوف من  تي: قلة الدعم الفني، وعدم توافر خدمةالإ املعوقات بالآ

نرتنت، واخلوف من و�سول الطالب اإىل مواقع غري تربوية، وت�ستت املعلومات  ا�ستخدام الإ

جنليزية، واكتظاظ جداول املدر�سني باحل�س�س،  نرتنت، وقلة املعرفة الكافية باللغة الإ على الإ

جهزة املتوافرة. ومل يعرث الباحثان على درا�سات تناولت املعوقات التي تواجه طلبة  وقلة الأ

لكرتوين من وجهة نظرهم. املدار�س يف تطبيق التعلم الإ

م�شكلة الدرا�شة 

ردن �سي�سبح مركزاً لتكنولوجيا املعلومات  ية جاللة امللك عبد اهلل الثاين »الأ انطالقُا من روؤ

ر�ساء قواعد  اإجراءات عملية لإ باتخاذ  ردن  الأ الرتبية والتعليم يف  بداأت وزارة  املنطقة«  يف 

نرتنت. كما مت ربط ما  لكرتوين، وتوفري امل�سادر التعليمية، واملناهج عرب �سبكة الإ التعلم الإ

نرتنت، ومت تزويد معظم مدار�س اململكة باأجهزة حا�سوب  يزيد على األف مدر�سة ب�سبكة الإ

نرتنت يف  زاد عددها على �ستني األفا، ومت اأي�سا تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب والإ

ول الثانوي العلمي  التعليم )الفيومي، 2003(. وتعد حو�سبة منهاج الفيزياء لطلبة ال�سف الأ

اأقرا�س  الفيزياء خزنت على  اإذ مت حو�سبة ف�سلني من كتاب  اأول جتربة يف حو�سبة املناهج، 

املناهج، حيث  بقية  ردنية متهيدا حلو�سبة  الأ الثانوية  املدار�س  مدجمة ومت توزيعها على غالبية 

قامت وزارة الرتبية والتعليم بالتعميم على املدار�س ومعلمي الفيزياء بتطبيق هذه التجربة يف 

الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2004/2003. وعلى الرغم من حما�س الرتبويني للتعلم 

خرى  التعليم الأ التعلم كغريه من طرق  النوع من  اأن هذا  فاإن  العديدة،  لكرتوين ومزاياه  الإ

يواجه بع�س املعوقات عند تنفيذه، كما اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل ذلك )العتيبي،2006؛ 

املو�سى، 2002؛ املحي�سن، 2002(. ومن خالل زيارة الباحثني اإىل بع�س املدار�س والتقائهم 

لكرتوين يف الفيزياء، لذلك  مبعلمي الفيزياء والطلبة، تبني اأن بع�س املدار�س مل تطبق التعلم الإ

التعلم  تطبيق  الطلبة واملعلمني يف  تواجه  التي  املعوقات  للك�سف على  الدرا�سة  جاءت هذه 

لكرتوين.  الإ
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هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

لكرتوين. 1. تعرف املعوقات التي تواجه املعلمني يف تنفيذ التعلم الإ

لكرتوين. 2. تعرف املعوقات التي تواجه الطلبة يف تنفيذ التعلم الإ

ردن. لكرتوين يف الأ جناح جتربة التعلم الإ 3. معرفة اقرتاحات املعلمني والطلبة لإ

ردنية  لكرتوين يف املدار�س الأ 4. تقدمي املقرتحات والتو�سيات التي تزيد من فاعلية التعلم الإ

يف �سوء نتائج الدرا�سة.

اأ�شئلة الدرا�شة

لكرتوين؟ 1. ما املعوقات التي تواجه املعلمني يف تنفيذ التعلم الإ

لكرتوين؟ 2. ما املعوقات التي تواجه الطلبة يف تنفيذ التعلم الإ

ردن؟  لكرتوين يف الأ جناح جتربة التعلم الإ 3. ما اقرتاحات املعلمني والطلبة لإ

اأهمية الدرا�شة

ديه يف تطوير العملية الرتبوية، وتناولها مو�سوعا  تنبع اأهمية الدرا�سة من الدور الذي قد توؤ

لكرتوين، الذي ي�ساهم يف حل الكثري من امل�سكالت الرتبوية مثل: النفجار  هاما هو التعلم الإ

املعريف، وم�سكلة عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، وازدحام القاعات الدرا�سية بالطلبة، 

هلني علميا وتربويا.  ونق�س عدد املعلمني املوؤ

وتعد هذه الدرا�سة من اأوائل الدرا�سات - يف حدود علم الباحثني - التي حتاول الوقوف 

ردنية.  لكرتوين يف املدار�س الأ على املعوقات التي تواجه الطلبة واملعلمني يف تنفيذ التعلم الإ

ولني يف وزارة الرتبية والتعليم  وياأمل الباحثان اأن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف تزويد امل�سوؤ

املقرتحات  وتقدمي  لكرتوين،  الإ التعلم  تنفيذ  يف  واملعلمني  الطلبة  تواجه  التي  باملعوقات 

امل�ستقبل،  املعوقات يف  هذه  تذليل  على  للعمل  املنا�سبة  القرارات  لهم لتخاذ  والتو�سيات 

لكرتوين، وحت�سني طرق تدري�س املواد العلمية. وزيادة فاعلية التعلم الإ

حمددات الدرا�شة

هناك بع�س املحددات التي ميكن اأن تقلل من اإمكانية تعميم نتائج الدرا�سة وهي:

- اقت�رشت الدرا�سة على املعلمني واملعلمات الذين يدّر�سون مادة الفيزياء املحو�سبة لل�سف 

للعام  الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك  التابعة ملديريات  العلمي يف املدار�س  الثانوي  ول  الأ

الدرا�سي 2004/2003.

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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التابعة  املدار�س  يف  الذكور  العلمي  الثانوي  ول  الأ ال�سف  طلبة  على  الدرا�سة  اقت�رشت   -

ملديريات الرتبية  التعليم يف حمافظة الكرك للعام الدرا�سي 2004/2003.

جرائية التعريفات الإ

نرتنت  لكرتونية مثل الإ لكرتوين: هو تعلم الطلبة مادة الفيزياء من خالل الو�سائل الإ التعلم الإ

.(Data Show( قرا�س املدجمة وجهاز عر�س البيانات وال�سبكات املحلية )LAN) والأ

دي وجودها اإىل التاأثري ال�سلبي على عملية  لكرتوين: هي العوامل التي يوؤ معوقات التعلم الإ

لكرتونية. دي اإىل التقليل من ا�ستخدام الو�سائط الإ لكرتوين، مما  يوؤ تنفيذ التعلم الإ

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

جابة  نه يتالءم مع طبيعة هذه الدرا�سة، حيث متت الإ ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي؛ لأ

ا�ستخراج  وبالتحديد  الو�سفي،  ح�ساء  الإ اأ�ساليب  با�ستخدام  والثاين  ول  الأ الني  ال�سوؤ عن 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات اأداتي الدرا�سة.

جمتمع الدرا�شة

ول الثانوي  تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الفيزياء الذين يدّر�سون ال�سف الأ

العلمي يف املدار�س احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك للعام الدرا�سي 

ول الثانوي  2004/2003 والبالغ عددهم )38( معلماً ومعلمة، ومن جميع طالب ال�سف الأ

العلمي يف املدار�س احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك والبالغ عددهم 

)391( طالباً واملنتظمني يف املدار�س للعام الدرا�سي 2004/2003 موزعني على 16 مدر�سة.

عينة الدرا�شة

تكونت عينة الدرا�سة من )28( معلمًا ومعلمة ممن در�سوا مادة الفيزياء املحو�سبة لل�سف 

نرتنت،  لكرتونية )الإ ول الثانوي العلمي، و)91( طالبًا ممن دّر�سوا مادة الفيزياء بالطرق الإ الأ

اختيارهم  مت  البيانات(  املعلم + جهاز عر�س  املدمج،  القر�س  نرتنت+  الإ املدمج،  القر�س 

من ثالث مدار�س ثانوية للذكور يف حمافظة الكرك والتي يتوافر فيها اإمكانية تطبيق الدرا�سة 

نرتنت. وقد اأ�سقطت ا�ستجابات طالبني منهم لعدم  من حيث توافر خمتربات احلا�سوب والإ

اأفراد عينة  توزيع  يبني  املعاجلة عليهم، وبقي )89( طالباً. واجلدول )1(  اإجراءات  اكتمال 

الدرا�سة على متغري الدرا�سة )طريقة التعلم(.
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اجلدول رقم )1(172

توزيع اأفراد عينة الدرا�شة على متغري الدرا�شة ) طريقة التعلم(

العددطريقة التعلم

نرتنت 21االإ

18 اإنرتنت + القر�س املدمج

23القر�س املدمج

Data Show(27( املعلم + جهاز عر�س البيانات

89املجموع

اأداتا الدرا�شة 

داتني التاليتني: لتحقيق اأهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام الأ

اأول: ا�شتبانة املعوقات التي تواجه الطلبة يف التعلم اللكرتوين

دب  الأ ومبراجعة  خربتهما  �سوء  يف  فقراتها  وكتابة  ال�ستبانة  هذه  بتطوير  الباحثان  قام 

الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بامل�سكالت التي تواجه ا�ستخدام احلا�سوب والنرتنت 

جابات اخلم�س  يف التعليم. وقد تكونت ال�ستبانة من )22( فقرة من نوع ليكرت ذات الإ

وهي: بدرجة كبرية جداً وبدرجة كبرية وبدرجة متو�سطة وبدرجة قليلة وبدرجة قليلة جداً، 

واأعطيت العالمات )5(، )4(، )3(، )2(، )1( على الرتتيب.

ثانيا: ا�شتبانة املعوقات التي تواجه املعلمني يف تنفيذ التعليم اللكرتوين

دب  الأ ومبراجعة  خربتهما  �سوء  يف  فقراتها  وكتابة  ال�ستبانة  هذه  بتطوير  الباحثان  قام 

نرتنت  الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بامل�سكالت التي تواجه ا�ستخدام احلا�سوب والإ

تواجه  التي  امل�سكالت  بتحديد  تتعلق  فقرة   )22( من  ال�ستبانة  تكونت  وقد  التعليم.  يف 

لكرتوين، ويكون التحديد يف واحد من خم�سة م�ستويات )بدرجة  التعليم الإ املعلمني يف  

ودرجت  جدا(  قليلة  بدرجة  قليلة،  بدرجة  متو�سطة،  بدرجة  كبرية،  بدرجة  جدا،  كبرية 

امل�ستويات ال�سابقة بعالمات )5(، )4(، )3(، )2(، )1( على الرتتيب.

�شدق اأداتي الدرا�شة

وال�سمولية  والو�سوح  اللغوية  ال�سياغة  حيث  من  الدرا�سة  اأداتي  �سدق  من  التحقق  مت 

ولية  ومنا�سبة الفقرة للجزء الذي تنتمي اإليه، وكان ذلك بعر�س ال�ستبانتني يف �سورتهما الأ

على عدد من املحكمني من م�رشيف ومعلمي احلا�سوب والفيزياء يف وزارة الرتبية والتعليم، 

ردنية من املخت�سني يف احلا�سوب التعليمي  وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأ

وتكنولوجيا التعليم واأ�ساليب تدري�س العلوم والقيا�س والتقومي ممن يحملون درجة الدكتوراه 

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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الفقرات  بع�س  عدلت  ومقرتحاتهم  ومالحظاتهم  املحكمني  اآراء  �سوء  ويف  واملاج�ستري. 

داة. جراءات كافية ل�سدق الأ وحذف بع�سها واأ�سيفت فقرات جديدة، وعدت هذه الإ

ثبات اأداتي الدرا�شة

مت التحقق من ثبات اأداتي الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، فكان معامل الت�ساق 

داتي الدرا�سة كما هو وا�سح يف اجلدول )2(. الداخلي الكلي )كرونباخ( لأ

اجلدول رقم )2(

قيمة كرونباخ األفا لالت�شاق الداخلي ملجالت امتالك الكفاية

معامل الثباتعدد الفقراتاالداة

لكرتوين 220٫89ا�ستبانة املعوقات التي تواجه املعلمني يف التعليم االإ

220٫84 ا�ستبانة املعوقات التي تواجه الطلبة يف التعلم االلكرتوين

اإجراءات التطبيق

متت اإجراءات تطبيق الدرا�سة وفق اخلطوات التالية:

لكرتوين،  الإ التعلم  تنفيذ  يف  الطلبة  تواجة  التي  املعوقات  ا�ستبانة  الدرا�سة:  اأداتي  اإعداد   -

لكرتوين، والتحقق من �سدق وثبات  ا�ستبانة املعوقات التي تواجة املعلمني يف تنفيذ التعلم الإ

كل منها.

- مت احل�سول على كتاب من وزارة الرتبية والتعليم؛ لت�سهيل مهمة الباحثني يف توزيع اأداتي 

الدرا�سة على املعلمني والطلبة.

- مت تطبيق اأداتي الدرا�سة على اأفراد عينة الدرا�سة من املعلمني والطلبة الذين ا�ستخدموا التعلم 

اللكرتوين يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2004/2003.

ح�سائية الالزمة واملنا�سبة - تفريغ البيانات واإدخالها يف احلا�سوب وحتديد املعاجلات الإ

ح�شائية املعاجلات الإ

الجتماعية  العلوم  يف  ح�سائية  الإ الرزمة  با�ستخدام  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  جابة  الإ متت 

الني   جابة عن ال�سوؤ )SPSS)، حيث مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالإ
ول والثاين. الأ

عر�س نتائج الدرا�شة ومناق�شتها

ول نتائج ال�شوؤال الأ

لكرتوين؟«  الإ التعلم  تنفيذ  املعلمني يف  تواجه  التي  املعوقات  ال على »ما  ال�سوؤ ن�س هذا 
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والرتتيب 174 املعيارية،  احل�سابية، والنحرافات  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال  ال�سوؤ جابة عن هذا  لالإ

لكرتوين، واجلدول رقم )3( يبني هذه  الن�سبي للمعوقات التي تواجه املعلمني يف التعليم الإ

ال كانت متدرجة على  �سارة اإىل اأن اإجابة اأفراد عينة الدرا�سة على هذا ال�سوؤ النتائج. وجتدر الإ

رقام الواردة  كل فقرة من فقرات ال�ستبانة حيث تراوحت قيم التقدير من )1-5( ولفهم الأ

يف اجلدول يتطلب مقارنتها مبدلول هذه املقادير، حيث اإن القيمة �سمن املدى: اأقل من 2٫5 

قليلة، ومن 2٫5– اأقل من 3٫5 متو�سطة، ومن 3٫5–4 كبرية، واأكرث من 4 كبرية جدا.

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه املعلمني يف التعليم 

لكرتوين مرتبة تنازليا الإ

الرتتيب 

الن�سبي

رقم 

الفقرة

الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

4٫790٫83عدم توافر خمترب حا�سوب ملواد العلوم.19

لكرتوين يتعار�س مع ح�س�س احلا�سوب يف املدر�سة.210 4٫750٫84وقت ح�سة التعلم االإ

نرتنت يف املدر�سة315 4٫251٫35عدم توافر خدمة االإ

4٫251٫14عدم كفاية عدد اأجهزة احلا�سوب لعدد الطلبة.42

نرتنت.55 4٫141٫01امل�سكالت الفنية التي تظهر يف اأجهزة احلا�سوب واالإ

4٫141٫04عدم جتهيز خمترب احلا�سوب مبا يلزم من طابعات و�سماعات وورق طباعة.620

4٫071٫02عدم امتالك الطالب جهاز حا�سوب يف البيت.719

3٫961٫06عدم وجود فنيني ملختربات احلا�سوب كما هو احلال يف خمتربات العلوم816

3٫861٫41كرثة عدد الطالب يف ال�سف.91

نرتنت لدى املعلم يف البيت1018 3٫711٫36عدم توافر خدمة االإ

نرتنت يف فتح �سفحات الربنامج1112 3٫711٫18تاأخر االإ

3٫641٫34عدم توافر امل�ساعدة الفنية عند احلاجة .1213

3٫541٫35عدم كفاية وقت احل�سة لدرا�سة مادة الفيزياء املحو�سبة.133

نرتنت1421 3٫291٫41ان�سراف الطالب للبحث يف مواقع غري منا�سبة يف االإ

3٫291٫44عدم كفاية وقت احل�سة لعر�س جميع حمتويات الدر�س.1514

دارية التي يواجهها املعلم.1611 3٫211٫69التعقيدات االإ

نرتنت اإىل العمق يف املادة.1722 3٫181٫25افتقار التعليم عن طريق االإ

لكرتوين.187 3٫111٫31انقطاع التيار الكهربائي يف ح�سة التعلم االإ

2٫751٫40�سعوبة حتميل وت�سغيل الربجمية على احلا�سوب.198

2٫681٫66عدم امتالك املعلم جلهاز حا�سوب يف البيت2017

جابة عن جميع اأ�سئلة الطلبة.216 2٫541٫32عدم متكن املعلم لوحده من االإ

نرتنت.224 2٫541٫35قلة خربة املعلم با�ستخدام احلا�سوب واالإ

30610٫71الكلي

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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يالحظ من اجلدول رقم )3( وجود )7( معوقات من اأ�سل )22( معوقا عدت معوقة 

بدرجة كبرية جداً تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني )4٫79 – 4٫07( وهي: عدم توافر 

لكرتوين يتعار�س مع ح�س�س احلا�سوب  خمترب حا�سوب ملواد العلوم، ووقت ح�سة التعلم الإ

نرتنت يف املدر�سة، وعدم كفاية عدد اأجهزة احلا�سوب  يف املدر�سة، وعدم توافر خدمة الإ

نرتنت، وعدم جتهيز  لعدد الطلبة، امل�سكالت الفنية التي تظهر يف اأجهزة احلا�سوب والإ

خمترب احلا�سوب مبا يلزم من طابعات و �سماعات و ورق طباعة، وعدم امتالك الطالب جهاز 

حا�سوب يف البيت.

كما يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود )6( معوقات عدت معوقة بدرجة كبرية تراوحت 

متو�سطاتها احل�سابية بني )3٫96 – 3٫54( وهي على الرتتيب: عدم وجود فنيني ملختربات 

احلا�سوب كما هو احلال يف خمتربات العلوم، وكرثة عدد الطالب يف ال�سف، وعدم توافر 

نرتنت يف فتح �سفحات الربنامج، وعدم  البيت، وتاأخر الإ نرتنت لدى املعلم يف  خدمة الإ

توافر امل�ساعدة الفنية عند احلاجة، وعدم كفاية وقت احل�سة لدرا�سة مادة الفيزياء املحو�سبة.

تراوحت  متو�سطة  بدرجة  معوقة  عدت  فقد  معوقات   )9( وعددها  املعوقات  باقي  اأما 

متو�سطاتها احل�سابية بني )3٫29 – 2٫54(.

نتائج ال�شوؤال الثاين 

لكرتوين؟«  الإ التعلم  تنفيذ  يف  الطلبة  تواجه  التي  املعوقات  »ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

والرتتيب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  ولالإ

يبني هذه  التعلم اللكرتوين، واجلدول رقم )4(  اأثناء  الطلبة  تواجه  التي  للمعوقات  الن�سبي 

النتائج.

اجلدول رقم )4(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه الطلبة اأثناء 

لكرتوين مرتبة تنازليا التعلم الإ

الرتتيب 

الن�سبي

رقم 

الفقرة
الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

4٫131٫21عدم جتهيز خمترب احلا�سوب مبا يلزم من طابعات و�سماعات وورق طباعة.122

نرتنت.22 عطال يف اأجهزة احلا�سوب واالإ 3٫901٫15كرثة االأ

نرتنت يف املدر�سة.31 3٫781٫15قلة عدد اأجهزة احلا�سوب واالإ

3٫751٫25�سعوبة تعلم الفيزياء بدون معلم.49

نرتنت.518 3٫691٫47عدم ربط املدر�سة مع �سبكة االإ

3٫691٫44عدم وجود اإنرتنت يف البيت.617

نرتنت يف فتح �سفحات الربنامج.75 3٫631٫26بطء االإ
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تابع اجلدول رقم )4(176

الرتتيب 

الن�سبي

رقم 

الفقرة
الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

نرتنت.810 3٫561٫22قلة الوقت املخ�س�س لال�ستفادة من خدمات االإ

نرتنت.920 3٫531٫19�سياع وقت كبري يف التنقل بني مواقع وال�سفحات على االإ

نرتنت التي لها عالقة بالدر�س.1015 3٫511٫15عدم وجود وقت لت�سفح املواقع االإ

3٫471٫52عدم امتالك الطالب جهاز حا�سوب يف البيت.1116

نرتنت.1221 3٫421٫19بطء اال�ستجابة على االإ

نرتنت.1319 3٫331٫30عدم توافر مواقع تعليمية لبع�س درو�س الفيزياء على �سبكة االإ

3٫291٫23عملية العثور على املعلومات املن�سودة ت�ستغرق وقتا طويال.1411

3٫261٫35االنقطاع اأثناء البحث والت�سفح ب�سبب فني اأو غريه.154

نرتنت.166 3٫111٫00�سعوبة الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة ب�سبب كرثة املعلومات على االإ

3٫101٫27عدم توفر امل�ساعدة الفنية عند احلاجة .178

نرتنت يف التعليم يقلل التفاعل بني املدر�س والطلبة.1814 3٫101٫13ا�ستخدام احلا�سوب واالإ

3٫061٫21�سعوبة مراجعة املواد التعليمية على �سا�سة احلا�سوب.1912

نرتنت.207 3٫061٫05النق�س يف التنظيم املنطقي للمعلومات املتوافرة يف االإ

نرتنت.213 2٫641٫38قلة القدرة على ا�ستخدام احلا�سوب واالإ

2٫581٫21قلة الربامج الفيزيائية املكتوبة باللغة العربية.2213

3٫390٫59الكلي

يالحظ من جدول رقم )4( وجود معوق واحد بدرجة كبرية جدا، وهو عدم جتهيز خمترب 

احلا�سوب مبا يلزم من طابعات و�سماعات وورق طباعة مبتو�سط ح�سابي )4٫13(.

ويالحظ اأي�سا من اجلدول ال�سابق وجود )9( معوقات عدت معوقة بدرجة كبرية تراوحت 

اأجهزة  عطال يف  – 3٫51( وهي على الرتتيب: كرثة الأ متو�سطاتها احل�سابية بني )3٫90 

تعلم  و�سعوبة  املدر�سة،  يف  نرتنت  والإ احلا�سوب  اأجهزة  عدد  وقلة  نرتنت،  والإ احلا�سوب 

نرتنت، وعدم وجود اإنرتنت يف البيت،  الفيزياء بدون معلم، وعدم ربط املدر�سة مع �سبكة الإ

الوقت املخ�س�س لال�ستفادة من خدمات  الربنامج، وقلة  نرتنت يف فتح �سفحات  وبطء الإ

نرتنت، وعدم وجود  نرتنت، و�سياع وقت كبري يف التنقل بني املواقع وال�سفحات على الإ الإ

نرتنت التي لها عالقة بالدر�س. وقت لت�سفح مواقع الإ

اأما باقي املعوقات وعددها )12( فقد عدت معوقة بدرجة متو�سطة تراوحت متو�سطاتها 

احل�سابية بني )3٫47– 2٫58(.

مناق�شة النتائج

اأبرز  اأّن   )3( رقم  اجلدول  من  يت�سح  والثاين،  ول  الأ الني  ال�سوؤ نتائج  مبناق�سة  يتعلق  فيما 

املعوقات التي واجهت املعلمني هي: عدم توافر خمترب حا�سوب ملواد العلوم، ووقت ح�سة 

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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نرتنت يف  لكرتوين يتعار�س مع ح�س�س احلا�سوب يف املدر�سة، وقلة توافر خدمة الإ التعلم الإ

التي تظهر يف  الفنية  الطلبة، وامل�سكالت  لعدد  اأجهزة احلا�سوب  املدر�سة، وقلة كفاية عدد 

يلزم من طابعات و�سماعات  نرتنت، وعدم جتهيز خمترب احلا�سوب مبا  اأجهزة احلا�سوب والإ

فنيني  وجود  وعدم  البيت،  يف  حا�سوب  جهاز  الطلبة  بع�س  امتالك  وعدم  طباعة،  وورق 

نرتنت يف  نرتنت لدى املعلم يف البيت، وبطء الإ ملختربات احلا�سوب، وقلة توافر خدمة الإ

الفنية عند احلاجة، وعدم كفاية وقت احل�سة  فتح �سفحات الربنامج، وقلة توافر امل�ساعدة 

لدرا�سة مادة الفيزياء املحو�سبة.

اجلدول  اأظهر  فقد  لكرتوين،  الإ التعلم  اأثناء  الطلبة  واجهت  التي  للمعوقات  بالن�سبة  اأما 

يلزم من طابعات  اأبرزها: عدم جتهيز خمترب احلا�سوب مبا  رقم )4( وجود معوقات عديدة، 

نرتنت، وقلة عدد اأجهزة  عطال يف اأجهزة احلا�سوب والإ و�سماعات وورق طباعة، وكرثة الأ

نرتنت يف املدر�سة، و�سعوبة تعلم الفيزياء من دون معلم، عدم وجود اإنرتنت  احلا�سوب والإ

نرتنت يف فتح �سفحات الربنامج، وقلة الوقت املخ�س�س لال�ستفادة من  يف البيت، وبطء الإ

نرتنت،  الإ على  وال�سفحات  املواقع  بني  التنقل  كبري يف  وقت  و�سياع  نرتنت،  الإ خدمات 

نرتنت التي لها عالقة بالدر�س. وعدم وجود وقت لت�سفح مواقع الإ

اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2001( وهبه  الدجاين  درا�سة  نتائج  مع  النتائج  هذه  اتفقت  وقد 

الفني  والدعم  التدريب  قلة  هي:  النرتنت  ا�ستخدام  يف  املعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات 

ا�ستخدام  من  واخلوف  والقلق  نرتنت  الإ توافر  وعدم  العالية  والت�سال  احلا�سوب  وتكلفة 

اإىل  الطالب  و�سول  من  واخلوف  نرتنت  الإ ا�ستخدام  نحو  ال�سلبية  والتوجهات  نرتنت  الإ

جنليزية.  نرتنت، وعدم املعرفة الكافية باللغة الإ مواقع غري تربوية، وت�ستت املعلومات على الإ

كما اتفقت مع نتائج درا�سة كل من )الفرا، 2002؛ املبرييك، 2002( والتي اأ�سارت اإىل 

لكرتوين منها: بطء الو�سول اإىل املعلومات  وجود معوقات تواجه املعلمني يف تطبيق التعلم الإ

نرتنت، و�سعوبة احل�سول على اأجهزة حا�سوب لدى بع�س الطلبة، واخللل املفاجئ  من الإ

نرتنت اأو اأجهزة احلا�سوب. واتفقت كذلك مع نتائج  درا�سة اجلودر )2002(  يف �سبكة الإ

التعليم هي:  نرتنت يف  التي يواجهها امليدان يف جتربة توظيف الإ اأن ال�سعوبات  التي بينت 

نرتنت وال�ستفادة منه يف جداول املدر�سني، واكتظاظ جداولهم  �سعوبة اإدماج ا�ستخدام الإ

جهزة  الأ قلة  اإىل  �سافة  بالإ نرتنت،  الإ زمنية ل�ستخدام  م�ساحة  توجد  باحل�س�س، بحيث ل 

مية املعلوماتية. واتفقت اأي�سا مع نتائج درا�سة اأبو ريا )2003( التي اأظهرت اأن  املتوافرة، والأ

من اأهم معوقات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات من وجهة نظر معلمي احلا�سوب 

عدد  قلة  التدري�س،  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  على  املعلمني  تدريب  نق�س  هي:  والريا�سيات 

نتائج درا�سة حممد وال�سيخ وعطية  اتفقت مع  املدار�س. كما  املتوافرة يف  اأجهزة احلا�سوب 

لكرتوين بطء �سبكة النرتنت، وعدم تدريب  )2006( التي اأظهرت اأن من معوقات التعلم الإ
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لكرتوين، وعدم توافر �سبكة النرتنت يف املنزل.178 الطالب على التعلم الإ

�سباب  الأ اإىل  لكرتوين  الإ التعلم  يف  والطلبة  املعلمني  واجهت  التي  املعوقات  تعزى  وقد 

التالية: 

ردنية هي جتربة جديدة ما زالت يف  لكرتوين يف املدار�س احلكومية الأ - اإّن جتربة التعلم الإ

بدايتها، ومل تكتمل بعد، ولذلك فهي بحاجة اإىل تطوير وحت�سني ودعم ب�سكل م�ستمر.

اأجهزة حا�سوب  ل�رشاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املخ�س�سة  املالية  العتمادات  قلة   -

كافية جلميع املدار�س.

- التكاليف املالية املرتتبة على �رشاء اأجهزة احلا�سوب وملحقاتها، وتكاليف البنية التحتية من 

جهزة. لكرتونية و�سيانة الأ خطوط ات�سال و�سبكات وخمتربات واإعداد املناهج الإ

- و�سع اأجهزة احلا�سوب يف غرف مدر�سية عادية مثل الغرف ال�سفية يف معظم املدار�س، 

جميع  فيها  تتوافر  التي  احلا�سوب  ملختربات  خا�سة  غرف  لبناء  م�سبقًا  التخطيط  وعدم 

املوا�سفات الالزمة لهذه املختربات.

عدم  اإىل  ذلك  يعود  وقد  الفيزياء؛  معلم  مل�ساعدة  حا�سوب  خمترب  م�رشف  وجود  عدم   -

املدر�سة ل  املوجود يف  احلا�سوب  واأن خمترب  العلوم،  وجود خمتربات حا�سوب خا�سة مبواد 

يكفي لحتياجات معلم احلا�سوب وح�س�س احلا�سوب، لذلك فاإن معلم احلا�سوب يكّلف 

�سافة اإىل ن�سابه من احل�س�س، ونتيجة لذلك فاإن معلم  �رشاف على خمترب احلا�سوب، بالإ بالإ

احلا�سوب ل يجد وقتًا مل�ساعدة معلم الفيزياء اأثناء تعلم الطلبة مادة الفيزياء اإلكرتونياً، وكذلك 

ل يجد وقتًا كافيًا ل�سيانة اأجهزة احلا�سوب يف املخترب.

وف�سل خدمة  التعليمية  املواقع  فتح  بطء يف  اإىل  دي  يوؤ مما  املدار�س  نرتنت يف  الإ �سعف   -

نرتنت عن اأجهزة احلا�سوب اأحيانًا. الإ

خا�سة  غرف  لبناء  املحلي  واملجتمع  املدر�سية  دارات  الإ بني  والتعاون  التن�سيق  �سعف   -

مبختربات احلا�سوب مبوا�سفات منا�سبة، وخا�سة فيما يتعلق بامل�ساعدات املالية.

معظم  اإن  حيث  لكرتوين،  الإ التعليم  بطريقة  التدري�س  كيفية  على  املعلمني  تدريب  قلة   -

الدورات التي اأخذها املعلمون تتعلق بكيفية التعامل مع جهاز احلا�سوب.

- اإدخال جتربة تعلم الفيزياء اإلكرتونيًا يف املدار�س احلكومية يف منت�سف الف�سل الدرا�سي 

اإىل ظهور م�سكالت  اأدى  الدرا�سي، مما  العام  2004/2003، ولي�س من بداية  لعام  الثاين 

اجلدول  و�سع  عند  وخا�سة  الدرا�سي،  للعام  التخطيط  عند  العتبار  بعني  خذ  توؤ مل  عديدة 

الدرا�سي للمدر�سة، مما اأدى اإىل تعار�س ح�س�س الفيزياء مع ح�س�س احلا�سوب، وهذا اأدى 

لكرتوين يف بع�س املدار�س. اإىل عدم تنفيذ التعلم الإ

نرتنت يف البيت؛ ب�سبب  جهزة حا�سوب وخدمة الإ عدم امتالك غالبية املعلمني والطلبة لأ

ارتفاع تكاليف هذه التقنية، و�سعف املوارد املالية لديهم.

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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نرتنت. - قلة خربة الطلبة يف التعامل مع اأجهزة احلا�سوب والإ

ال بع�س  ال الثالث فقد ذكر املعلمون يف اإجابتهم عن هذا ال�سوؤ اأما فيما يتعلق بنتائج ال�سوؤ

ردن، ومن هذه القرتاحات  لكرتوين يف الأ القرتاحات التي تعمل على زيادة فاعلية التعلم الإ

ما يلي:

جهزة الكافية لعدد الطلبة. - توفري خمتربات حا�سوب خا�سة مبواد العلوم وتزويدها بالأ

لكرتوين. - تدريب املعلمني على كيفية تنفيذ التعلم الإ

لكرتوين. نرتنت يف التعلم الإ - تدريب الطالب على كيفية ا�ستخدام احلا�سوب والإ

اأجهزة  و�سيانة  لكرتوين،  الإ التعلم  تنفيذ  يف  املعلمني  مل�ساعدة  حا�سوب  م�رشف  تعيني   -

احلا�سوب وحل امل�سكالت الفنية.

لكرتوين مع التعليم التقليدي. - دمج التعلم الإ

ردن، فهي: لكرتوين يف الأ اأما اقرتاحات الطلبة بخ�سو�س اإجناح التعلم الإ

- حت�سني خمتربات احلا�سوب وزيادة عدد اأجهزة احلا�سوب يف املدر�سة.

نرتنت بحيث يحتوي على جميع مو�سوعات  - ت�سميم موقع تعليمي للفيزياء على �سبكة الإ

املادة.

لكرتوين. - تفعيل دور املعلم يف تنفيذ التعلم الإ

نرتنت والبحث عن املعلومات. - تدريب الطالب على ا�ستخدام الإ

هذه  على  واملعلم  الطالب  يعتاد  حتى  �سا�سية  الأ املرحلة  من  لكرتوين  الإ بالتعلم  البدء   -

الطريقة.

- تعيني م�رشف حا�سوب مل�ساعدة املعلم والطلبة و�سيانة اأجهزة احلا�سوب.

نرتنت وتقويتها. نرتنت يف جميع املدار�س وحتديث �سبكة الإ - توفري خدمة الإ

جهزة احلا�سوب يف املدر�سة. - ال�سيانة الدورية لأ

لكرتوين مثل ال�سماعات والطابعات. - توفري م�ستلزمات التعلم الإ

- توزيع الربامج املحو�سبة على الطالب؛ ليتمكنوا من مراجعة الدرو�س يف البيت.

- اإجراء امتحانات ق�سرية يف نهاية كل اأ�سبوع.

- ترتيب اأجهزة احلا�سوب ب�سكل يجعل املعلم يراقب جميع الطلبة يف املخترب. 

- توفري جهاز حا�سوب و Data Show يف كل �سف.

لكرتوين يف  التعلم الإ جناح جتربة  اأّن هذه القرتاحات منطقية و�رشورية لإ الباحثان  يرى 

ردن، حيث جاءت هذه القرتاحات من املعلمني والطلبة الذين طبقوا التجربة يف امليدان  الأ

لكرتوين.  يف �سوء امل�سكالت التي واجهتهم يف تنفيذ التعلم الإ
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التو�شيات180

بالعتماد على نتائج هذه الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا يلي:

اأ. تو�سيات لوزارة الرتبية والتعليم

- العمل على توفري اأجهزة حا�سوب بعدد كاف يف املدار�س الثانوية.

- عقد دورات تدريبية للمعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم، بحيث يتم تدريبهم على كيفية 

لكرتوين. نرتنت يف التعليم وكيفية تنفيذ التعليم الإ ا�ستخدام احلا�سوب والإ

- توفري خمترب حا�سوب خا�س باملواد العلمية يف املدر�سة، وم�رشف خمترب حا�سوب مل�ساعدة 

لكرتوين، و�سيانة اأجهزة احلا�سوب ب�سكل م�ستمر. املعلمني والطلبة اأثناء تنفيذ التعلم الإ

نرتنت وزيادة عر�سها املوجي. - العمل على حت�سني وحتديث �سبكة الإ

بداية  نرتنت وتدري�سها يف  الإ الدرا�سية وو�سعها على �سبكة  املناهج  العمل على حو�سبة   -

العام الدرا�سي.

- العمل على و�سع املناهج املحو�سبة على CD وتوزيعها للطلبة مع الكتاب املقرر يف بداية 

العام الدرا�سي.

لكرتوين  الإ بالتعلم  تتعلق  مب�ساقات  ردنية  الأ اجلامعات  يف  املعلمني  اإعداد  برامج  اإثراء   -

نرتنت يف التدري�س. وا�ستخدام احلا�سوب والإ

ب. تو�سيات للباحثني

لكرتوين. - اإجراء درا�سات حول مدى امتالك املعلمني لكفايات التعليم الإ

لكرتوين. - اإجراء درا�سات حول اجتاهات املعلمني والطلبة نحو التعلم الإ

املراجع

الريا�سيات يف  تدري�س  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  واقع وتطلعات   .)2003( يو�سف  ريا، حممد  اأبو 

ردن. ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة عمان العربية للدرا�سات  املدار�س احلكومية يف االأ

ردن. العليا، عمان، الأ

لكرتونية واأدوار حديثة للمعلم. الريا�س: مكتبة  التودري، عو�س ح�سني )2004(. املدر�سة االإ

الر�سد نا�رشون.

نرتنت يف املرحلة الثانوية يف منطقة  اجلودر، وداد حممد )2002(. التكنولوجيا الرتبوية احلديثة واالإ

اخلليج العربي ب�سكل عام ويف  دولة البحرين ب�سكل خا�س: الو�سع الراهن واإمكانيات تطويره. 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القدي�س يو�سف، لبنان.

لكرتوين يف اجلامعات العربية.  احلجي، اأن�س )2002(. عقبات حتول دون تطبيق التعليم الإ

املعرفة، )91(، 65-45.

لكرتوين يف مادة الفيزياء د. ح�شن بني دومي, د. ق�شيم ال�شناقمعوقات التعلم الإ
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وىل  لكرتوين بالكلية التقنية يف بريدة. الندوة الدولية الأ احلرب�س، جا�رش )2003(. جتربة التعليم االإ

لكرتوين. مدار�س امللك في�سل. الريا�س. 21-2003/4/23. م�سرتجع من  للتعلم الإ

.http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm :املوقع

تربوية يف  كاأداة  نرتنت  االإ ا�ستخدام  تعيق  التي  ال�سعوبات   .)2001( نادر  دعاء وهبه،  الدجاين، 

متر حول العملية التعليمية  املدار�س الفل�سطينية. يف: اأ�سامه اأباظة )حمرر(. اأوراق عمل املوؤ

نرتنت )71-89(، نابل�س: جامعة النجاح الوطنية. يف ع�رش الإ

للتعلم  وىل  الأ الدولية  الندوة  وطموح.  واقع  لكرتوين  االإ التعليم   .)2003( فار�س  الرا�سد، 

لكرتوين. مدار�س امللك في�سل الريا�س. 21-2003/4/23. م�سرتجع من املوقع:  الإ

.http://www. kfs.sch.sa/ar/sim.htm

تكنولوجيا  ملتقى  بغزة.  �سالمية  االإ اجلامعة  يف  لكرتوين  االإ التعليم   .)2006( حممد  الريفي، 

بغزة.  �سالمية  الإ اجلامعة  ومعوقات.  تطبيقات  املعلومات:  تكنولوجيا   « املعلومات 

http://www.elearning.edu.sa/forum/ :املوقع 2007/1/25 من  بتاريخ  م�سرتجع 

.showthread.php?t=625

�س�سات التعليم العايل باململكة  لكرتوين يف بع�س موؤ الزامل، زكريا )2005(. تقييم جتربة التعليم االإ

بتاريخ  م�سرتجع  لكرتوين.  الإ التعليم  منتديات  الطالب.  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية 

http://www.elearning.edu.sa  /forum/showthread.. املوقع:  من   2007/1/25

.php?t=94

الر�سد  مكتبة  الريا�س:  لكرتوين.  االإ والتعليم  التعليم  تكنولوجيا   .)2004( اأحمد  ال�سامل، 

نا�رشون. 

�سالمة، عبد احلافظ حممد. )1991(. واقع ا�ستخدامات احلا�سوب يف التدري�س ال�سفي يف املدار�س 

ردن. ردنية، عمان، الأ ردن. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأ اخلا�سة يف االأ

الدولية  الندوة  الرابعة(.  ية  الروؤ  ( امليدان  من  ى  روؤ لكرتوين:  االإ التعلم   .)2003( اأمين  �سمرين، 

 .2003/4/23-21 الريا�س.  في�سل.  امللك  مدار�س  لكرتوين.  الإ للتعلم  وىل  الأ

 http://www.jeddahadu.gov.sa/news املوقع:  من   2004/4/22 بتاريخ  م�سرتجع 

 ./papers/p11.doc

للتعلم  وىل  االأ الدولية  الندوة  امليدان.  من  ى  روؤ لكرتوين:  االإ التعلم   .)2003( ر�سا  �سحاته، 

لكرتوين. مدار�س امللك في�سل. الريا�س. 21-2003/4/23. م�سرتجع من املوقع:  االإ
.http://www.jeddahadugov.sa/news/papers/p11.doc

لكرتوين والتعليم التقليدي ما هو الختالف. املعرفة،   العبادي، حم�سن )2002(. التعليم الإ

.23-18 ،)91(36

لكرتوين: مفاهيم ومعايري، ر�سالة املعلم، 41 )3،4( 18-  العتيببي، ختام )2003(. التعلم الإ

.19

لكرتوين يف وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية من وجهة  العتيببي، نايف )2006(. معيقات التعلم االإ

ردن. تة، الكرك، الأ نظر القادة الرتبويني. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة موؤ
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لكرتوين. جامعة احلديدة: �سبكة التعلم 182 ع�سابي، حمد اإبراهيم )2004(. مميزات نظام التعلم االإ

http://www.odhabi.net/hodct/mod/forum/ املوقع:  من  م�سرتجع  لكرتوين.  الإ

.discuss .php =51

للتعلم  وىل  الأ الدولية  الندوة  امليدان.  من  ى  روؤ لكرتوين:  االإ التعلم   .)2003( يحيى  الفرا، 

بتاريخ  م�سرتجع   .2003/4/23-21 الريا�س.  في�سل.  امللك  مدار�س  لكرتوين،  الإ

.http://www.jeddahadu.gov.sa/news/papers/p11.doc :2004/4/22 من املوقع

الوطنية،  ية  الروؤ لتحقيق  ا�سرتاتيجي  ردن: خيار  االأ لكرتوين يف  االإ التعلم  نبيل )2003(.  الفيومي، 

تكنولوجيا  ا�ستخدام  حول  قليمية  الإ الندوة  امل�ستقبل.  واأفاق  جنازات،  االإ التحديات، 

دم�سق،  لالت�سالت،  الدويل  الحتاد  لكرتوين-  الإ التعلم  يف  والت�سالت  املعلومات 
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الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية 

خ�شر  من وجهات نظر املديرين واملعلمني داخل اخلط الأ

د. حممد عبد القادر عابدين

برنامج الدرا�سات العليا يف الرتبية

جامعة القد�س- فل�سطني
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د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية

امللخ�س

ف الحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية 
ّ
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تعر

والقيادية للمعلمني العرب من وجهات نظر املديرين واملعلمني يف املدار�س العربية داخل 

بالطريقة  اختريوا  مديراً  و)61(  معلمًا   )380( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  خ�رش.  الأ اخلط 

غرا�س الدرا�سة،  العنقودية من خمتلف املراحل املدر�سية يف اجلليل، واملثلث، والنقب. ولأ

من  التاأكد  مّت  حيث  جمالت،  �سبعة  على  موزعة  فقرة   )41( من  مكونة  ا�ستبانة  بناء  مّت 

�سدقها وثباتها.

والقيادية يف  التعليمية  للمهارات  تدريبيًة »كبريًة«  اأّن هناك حاجًة  النتائج  واأظهرت 

جمايل التخطيط والقيادة، و«متو�سطًة« يف بقية املجالت. كما اأظهرت وجود فروق ذوات 

 ل�سالح املديرين، 
ّ
دللة اإح�سائية يف تقدير الحتياجات التدريبية تبعًا للم�سّمى الوظيفي

وللتفاعل بني امل�سّمى الوظيفي والنوع )اجلن�س(، بينما مل تظهر فروق ذات دللة اإح�سائية 

التعليمية، والتفاعل بني املوؤهل واخلربة  يف تقديرها بح�سب اجلن�س، واخلربة، واملرحلة 

واملرحلة التعليمية.

واأو�ست الدرا�سة بتطوير الهتمام بربامج اإعداد املعلمني يف الكليات املتخ�س�سة، وعقد 

دورات للمعلمني يف عدد من املو�سوعات، واإجراء درا�سات م�ستقبلية.

خ�رش.  الكلمات املفتاحية: الحتياجات التدريبية للمعلمني، املدار�س العربية، اخلط الأ

الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية داخل اخلط 

خ�شر  من وجهات نظر املديرين واملعلمني الأ

د. حممد عبد القادر عابدين

برنامج الدرا�سات العليا يف الرتبية

جامعة القد�س- فل�سطني

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/10/22م                                                       * تاريخ قبوله للن�رش:2007/5/31م
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 The Training Needs for Teachers at Arab Schools in the Green
Line as Perceived by Principals and Teachers

Dr. Mohammad A. Abdeen
Program of Higher Studies in Education

Al-Quds University- Palestine 

Abstract

This study aimed at determining the training needs for Arab teachers as 
perceived by teachers and principals at Arab schools in the Green Line.  A 
cluster sample of (380( teachers and (61( principals from all school stages at 
the Gallile, Triangle, and Negev was chosen.  In order to undertake the study, 
a 41-item questionnaire was designed, and its validity and reliability were 
secured.

 The results revealed that a «big» need for planning and leadership skills 
for teachers was determined, while a «moderate» need was determined for the 
other skill fields.  Results also showed that there were significant differences 
in teachers and principals responses due to job in favor of principals, and 
interaction between job & gender, while no significant differences were 
determined due to gender, qualification, experience, and stage.

 A number of recommendations were made to enhance concern about teacher 
education programs, to organize in-service training activities for teachers, and 
to carry out future research.

Key words: training needs for teachers, Arabic schools,  green line.
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املقّدمة

جهة،  من  التعليم  مهنة  ملتطلبات  وتهيئته  املعلم  باإعداد  املعا�رشة  الرتبوية  نظمة  الأ تهتّم 

وبتطوير اأدائه ورفع كفايته التعليمية ملواجهة التحديات املتجّددة يف املجتمع من جهة اأخرى 

فهو  الهتمام،  بذلك  املعّلم  اأن يحظى  2003(. ولي�س غريبًا  �سحاته،  2006؛  )الطعاين، 

اأهّم مدخالت العملية الرتبوية، وهو الذي يحدد نوعية التعلم واجتاهه، وير�سم مالمح جودة 

املقابل، فمن  مة.  ويف  الأ جيال وحياة  الأ نوعية م�ستقبل  التعليم وم�ستقبله، وبالتايل يحدد 

�سف اأن ُيالَحَظ هبوط مكانة املعّلم يف البيئة العربية بحيث مل تعد تلك املكانة تتنا�سب  املوؤ

اإعادة  ي�ستوجب  الذي  مر  الأ والرتقاء،  التقّدم  وحتقيق  التنمية،  يف  املعّلم  دور  ومقت�سيات 

واإن�سافه  مهنته،  وتطوير  وتوجيهه،  واإر�ساده  وتدريبه،  اإعداده  النظر يف و�سعه، من حيث 

�سالح التعليم )�سربي، 2006(.   ماديًا ومعنويًا، مّما ُيعّد مدخاًل مهّمًا لإ

 والرتبوي حتى يكون 
ّ
كادميي هذا، ول بّد اأن يجمع اإعداد املعّلم وتدريبه بني اجلانبني الأ

عداد والتدريب الناجح فينبغي اأن يت�سّمن  عماًل مثمراً ومتكاماًل. واأّما م�سمون برنامج الإ

خربات ومهارات متكّنه من فهم جمتمعه وبيئته، وما يدور حوله يف العامل من اأحداث وتغريات، 

وفهم احتياجات املتعلمني الذين �سيقوم بتدري�سهم، وا�سرتاتيجيات التعليم والتعّلم، وت�سخي�س 

نواحي القوة وال�سعف، وت�ساعده ليكون ملّمًا بعمٍق يف تخ�س�سه، وليكون قدوًة ح�سنًة، 

احلداثة  م�ستلزمات  مع  والتعامل  القيمي  ال�رشاع  مع  التعامل  وت�ساعده يف  م�ستنرياً،  وقائداً 

ّن املعلم يتعامل مع طلبة متنوعني يعي�سون يف بيئاٍت واأجواء  )عي�ساوي، 2004(. ونظراً لأ

يواجه م�سكالت متنوعة يف عمله، وبالتايل  فاإنه  نف�سية، وثقافية، وتنظيمية غري متجان�سة، 

فهو بحاجٍة لتعّرف طرق مواجهتها وحّلها.  وهكذا اأ�سحى �رشوريًا اأن ُي�سار اإىل الهتمام 

بالربامج التدريبية وبرامج تطوير املعلمني.

وتطوير  التعليمية،  املعّلم  كفايات  لرت�سيخ  اإ�رشافيًا  اأ�سلوبًا  اخلدمة  اأثناء  يف  التدريب  وُيعّد 

اأدائه، وتنمية املدار�س وتطويرها ب�سكل عاّم )Sergiovanni, 1995). وُينظر اإىل هذا النوع 

 الذي ي�سمن ا�ستمرار ارتباط 
ّ
من التدريب على اأنه ا�سرتاتيجيٌة للرتبية امل�ستمرة والنمو املهني

الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية داخل اخلط 

خ�شر  من وجهات نظر املديرين واملعلمني الأ

د. حممد عبد القادر عابدين

برنامج الدرا�سات العليا يف الرتبية

جامعة القد�س- فل�سطني

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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املعلمني غري  تاأهيل  ي�سهم يف  اخلدمة  اأثناء  التدريب يف  اأّن  على  التعليم. عالوًة  مبهنة  الفرد 

اأ�ساًل(،  التعليم  مهنة  مبزاولة  هلني  املوؤ لغري  ال�سماح  عدم  �رشورة  من  الرغم  )على  هلني  املوؤ

فاإنه يهدف اإىل تقدمي برامج اإثرائية وتن�سيطية للمعلمني القدامى، وحت�سني مهارات التدري�س 

لديهم، وحت�سني املناخ التعليمي يف املدار�س من خالل رفع الروح املعنوية لديهم. وقد اأ�سار 

�سالم )1996( اإىل اأّن التدريب يهدف اإىل اإحداث تغيري يف الفرد واجلماعة، وي�سمل ذلك 

مر  الأ والجتاهات،  وال�سلوك،  العمل،  وطرق  واملهارات،  واخلربات،  املعلومات،  التغيري 

من، وال�ستقرار  ح�سا�س بالأ دي اإىل القيام بالعمل بكفاءة واإنتاجية عاليتني، واإىل الإ الذي يوؤ

.
ّ
 والوظيفي

ّ
املهني

والنظامية،  بال�ستمرارية،  تت�سف  منائيٌة  عمليٌة  باأنه  اخلدمة  اأثناء  يف  التدريب  ويو�سف 

نية وامل�ستقبلية التي ي�سطلع بها املعلمون يف  دوار الآ والتكاملية، وتدور ب�سكٍل رئي�ٍس حول الأ

 يف املدار�س. 
ّ
عادة الت�سكيل التعليمي �سوء امل�ستجدات واحلاجات، وُي�سّكل نقطة انطالٍق لإ

دوات التي ينبغي اأن يوظفها املعلمون  جراءات، والأ ويتناول التدريب الفعاُل الطرائَق، والإ

العلمية  بحاث  الأ ونتائج  النظرية،  املعرفة  من:  كل  اإىل  ا�ستناداً  املختلفة  التعليم  مواقف  يف 

.(Tillema, 2004(
وملّا كانت كلفة التعليم بازدياد م�سطرد وت�ستنفد ن�سبًة كبريًة من ميزانيات الدول، فذلك 

للتعليم  نتاجية  الإ الكفاءة  حتّقق  على  واحلر�س  نفاق،  الإ هذا  جدوى  من  التاأكد  ا�ستوجب 

 )2002( منرة  اأبو  عّد  وقد   .)2001 )الر�سدان،  مكوناتها  اأحد  املعلمون  ُي�سّكل  والتي 

اأف�سل ا�ستثماٍر ميكن اأن يحقق عائداً مثمراً، ويقلل من الهدر، �رشيطة اأن  التدريب الرتبوّي 

يكون جاّداً وهادفًا. 

اأ�سا�سية يف اأي عملية تدريب، ومرحلة  وتعد عملية حتديد الحتياجات التدريبية خطوة 

، حيث اإن غيابها ي�سبب اإ�ساعة اجلهد والوقت واملال )دّرة، 
ّ
�سابقة لت�سميم اأي برنامج تدريبي

1991(. ويتّم خالل عملية حتديد الحتياجات التدريبية حتليل عمل املعّلم ومعرفة واجباته 

ول عملية التدريب لحقًا  ولياته واأولوياته، واملهارات واخلربات الالزمة له، بحيث توؤ وم�سوؤ

دي عماًل ذا قيمة حقيقية. ويف  تقانه عمله واإح�سا�سه اأنه يوؤ اإىل �سعور املعلم بالفعالية والر�سا لإ

�سوء عملية تقدير الحتياجات التدريبية، يتّم حتديد عنا�رش خطة التدريب واأهدافها، واختيار 

ونوع  التدريب،  يحتاجون  الذين  �سخا�س  الأ وحتديد  هداف،  الأ لتحقيق  املنا�سبة  الو�سائل 

احلاجات  وتعد  هذا،  املنا�سبني.  واملكان  الوقت  واختيار  فيه،  املُت�سّمنة  واخلربات  التدريب 

التدريبية املحك الذي يتّم يف �سوئه تقومي برامج التدريب وخططه.

بل  ال�رشيعة واملتالحقة،  التغيريات  اإىل  ال�ستجابة  يتوقف عند  املعلم ل  اأّن دور  ول �سك 

اأن تكون لديه معارف ومهارات  مر الذي يتطلب  اإّن املعّلم قائد تعليمي، وعامل تغيري، الأ

وقدرات متجّددة، وخ�سائ�س �سخ�سية ومهنية ت�ساعد يف ال�ستحواذ على اهتمام التالميذ 
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اأهّم 190 2000(. ومن  واإيقاد حما�سهم ومثابرتهم يف مهامهم )جابر،  فيه،  بالتعّلم، ودجمهم 

بداع لدى الطلبة، وحتديد م�ستويات  دوار التي يقوم بها املعّلم املعا�رش: تنمية جوانب الإ الأ

هم  ِجدِّ وتنمية  التعّلم،  اأهداف  بلوغهم  على  الدالة  ال�سلوكية  �رشات  املوؤ وا�ستقاق  تعّلمهم، 

 
ّ
والنف�سي  

ّ
الجتماعي املناخ  وتنظيم  وم�ساندتهم،  حت�سيلهم  ومتابعة  التعلم،  يف  ورغبتهم 

خالقية عليهم )الب�سام، 1997(.  لديهم، والقيام بالولية الأ

اأّما �سلوكيات املعلم باعتباره قائداً وعامل تغيري، فاأهّمها: تهيئة مناخ تعّلمي للطلبة، ودعم 

مهارات التفكري العليا، وحمل توقعات عالية لكافة الطلبة، وا�ستخدام طرق تقومي متنوعة، 

اإ�سارات  الطلبة  واإعطاء  امل�ستمر،  للتعّلم  الفر�س  واغتنام  متكامل،  �سامٍل  ب�سكل  والتدري�س 

املعلم،  واأدلة  املقررة  الكتب  اإىل  فقط  الركون  وعدم  جميعًا،  منهم  النجاح  بتوقع  وا�سحة 

العمل  �سوق  دخول  من  متكنهم  التي  ال�رشورية  املهارات  الطلبة  كافة  امتالك  من  والتاأكد 

.(Cobb, 2001( م�ستقباًل والتمتع بحياة جيدة

�رشات الدالة على قيادة املعلم  وبح�سب جاكوب )Jacobs, 2003)، فثمة جمموعٌة من املوؤ

، وتقييم الطلبة بناًء على اإجنازهم 
ّ
كادميي للتعّلم، منها: م�ساعدة الطلبة يف مواجهة الف�سل الأ

للتعّلم،  الطلبة  دافعية  واإثارة  التعّلم،  م�سادر  وتنويع   ،
ّ
بداعي الإ التفكري  واإثارة   ،

ّ
الدرا�سي

واحرتام التنوع لدى الطلبة. ولكي يكون املدر�س فعال يف قيادته، فال بّد اأن يظهر اهتمامًا 

كبرياً بالتعّلم والتعليم ويركز عليهما من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب تعليم متجّددة، والهتمام 

قل حظًا، واحلر�س على اتخاذ منط قيادٍة  ة والأ بكافة التالميذ مراعيًا ذوي الظروف اخلا�سّ

يف  وباإ�رشاكهم  وطموحاتهم،  الطلبة  توقعات  بتلبية  تهتّم   (transformational( حتويلية 

املهمات التعّلمية.

نظمة الرتبوية املختلفة تبدي اهتمامها باإعداد املعلمني وتدريبهم  لقد بات وا�سحًا اأن الأ

وتاأهيلهم، وبدعم كليات اإعداد املعلمني. وعلى الرغم من بع�س التحفظ الذي يبديه عدد من 

كادمييني والرتبويني حول جدوى كليات اإعداد املعلمني وجناحها يف اإعداد معلمني اأكفاء،  الأ

جيال، ويف تعزيز  مر ي�سري اإىل اأّن لتلك الكليات دوراً يف ر�سم مالمح م�ستقبل الأ فاإن واقع الأ

بداع ومواجهة التحديات امل�ستقبلية. قدرة املتعلمني على التفكري والإ

باهتمام  حظي  فقد  للمعلمني،  امل�ستقبلية  التدريبية  الحتياجات  حتديد  مو�سوع  واأّما 

وامل�رشفني  واملديرين،  املعلمني،  اآراء  ا�ستق�ساء  والدار�سني من خالل  الباحثني  من  كبري  عدد 

حمد  درا�سات  نتائج  اأ�سارت  ال�سدد،  هذا  ويف  فيها.  والطلبة  مور،  الأ واأولياء  الرتبويني، 

واحلب�سي   ،)2003( وغنيمات   ،)2003( والكندي   ،)2005( واملالكي   ،)2006(

)2001(، ورزق )2001(، والطراونة وال�سلول )2000(، وال�ساللفة )1995(، ودميني 

)Demaine, 1995)، اإىل اأّن املعلمني وامل�رشفني الرتبويني واملديرين عرّبوا عن درجة مرتفعة 
 للمعلمني يف عّدة جمالت. وعلى الرغم من الختالف يف ترتيبها، 

ّ
من الحتياج التدريبي

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

فقد كانت اأهم جمالت الحتياجات التدريبية هي: تنظيم خربات التعّلم، وتطوير املنهاج، 

الطلبة  تعّلم  وتقومي  التعليم،  وتكنولوجيا  التعليمية/التعلمية  للو�سائل  الوظيفي  وال�ستخدام 

باأ�ساليب متنوعة، والتخطيط للتدري�س، واإدارة ال�سف والحتفاظ باهتمام الطلبة، واختيار 

ن�سطة ال�سفية واإدارتها، وتطوير الطلبة ذوي التح�سيل  اأ�ساليب تدري�س مالئمة، وتنظيم الأ

اأّن املديرين  اإىل  اأبو حطب )1996(  . واأ�سارت درا�سة 
ّ
املتدين، والت�سال باملجتمع املحلي

تكوين  تية:  الآ التعليمية  وال�سلوكيات  الكفايات  اإىل  يفتقرون  املبتدئني  املعلمني  اأّن  يرون 

عالقات طيبة مع الطلبة، وتنظيم حمتوى املادة الدرا�سية يف �سوء اأهداف التدري�س، واإظهار 

اجتاهات جادة نحو التعليم، وا�ستخدام الو�سائل التعليمية بو�سفها م�سدر تعليم.

فقد  متطابقة.  لي�ست  التدريبية  الحتياجات  درجات  تقديرات  اأّن  اإىل  �سارة  الإ وجتدر 

اأظهرت درا�سات اخلطيب )2006(، واحلب�سي )2001(، والطراونة وال�سلول )2000( 

اأن امل�رشفني الرتبويني واملديرين يرون درجة الحتياج التدريبي اأعلى مّما يراه املعلمون اأنف�سهم، 

لء اأكرث ر�سا عن اإعدادهم واأدائهم. وُي�سار اأي�سًا اإىل اأّن ثمة اختالفًا يف تقدير  حيث كان هوؤ

املعلمني اأنف�سهم لدرجة الحتياج التدريبي ونوعيته، حيث اأ�سارت درا�سة غنيمات )2003( 

التدريبية يف  لالحتياجات  عالية  تقديرات  اأعطوا  �سواء  على حد  وامل�رشفني  املعلمني  اأّن  اإىل 

جميع جمالت الدرا�سة.

وقد انفردت بع�س الدرا�سات بتبيان جمالت حمّددة لالحتياجات التدريبية، منها: درا�سة 

حمد )2006( التي اأظهرت اأّن ثمة حاجة تدريبية كبرية اإىل التدّرب يف جمال حت�سني اخلط 

، ودرا�سة احلب�سي )2001( التي اأ�سارت اإىل اأّن املديرين يرون اأّن مهارات الت�سال، 
ّ
العربي

واللتزام باأخالقيات املهنة هما جمالن هاّمان يحتاج املعلمون للتدّرب فيهما، بينما اأ�سارت 

 للمعلمني هو اأول الحتياجات التدريبية لهم 
ّ
درا�سة الكندي )2003( اإىل اأّن النمو املهني

من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني. وبينت درا�سة دميني )Demaine,1995) اأن اأكرث املجالت 

اأثناء اخلدمة هي: بناء الوحدات الدرا�سية واملجمعات التعليمية،  اأهمية يف تدريب املعلمني 

والتدريبات  ن�سطة  الأ وبناء  وحاجاتهم،  الطلبة  مل�ستوى  وتكييفها  الدرا�سية  املادة  وتنظيم 

التعليمية. ووجدت درا�سة  باريت وديفيز )Barrett & Davis, 1995) اأّن اأهم احلاجات 

يجابي،  الإ والتعزيز  التالميذ،  حفز  جمالت  يف  كانت  املعلمون-  رتبها  -كما  التدريبية 

دارة ال�سف، وحل امل�سكالت ال�سلوكية.  واأ�سارت نتيجة درا�سة احلدابي  فكار العملية لإ والأ

 لدى الطلبة حازتا على 
ّ
�سالم، وتنمية التفكري العلمي )1994( اإىل اأّن مهارات ربط العلم بالإ

درجة احتياج تدريبي كبرية جداً ملعلمي العلوم يف املدار�س اليمنية، يليها الحتياج املرتبط 

بالنمو املهني للمعلمني. 

وك�سفت درا�سة اأغيولر )Aguilar, 2004) اأن املعلمني قّدروا اأنف�سهم “جيد جداً” يف 

وا�ستخدامها؛  التعليمية/التعلمية  الو�سائل  اإعداد  يف  و”متو�سط”  وتنفيذه،  الدر�س  تخطيط 
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واحت�ساب 192 موا�سفات،  جدول  )اإعداد  التقومي  مهام  يف  منخف�سة  جاءت  تقديراتهم  لكّن 

العالمات، وحتليل فقرات الختبار( وبالتايل جاء الحتياج التدريبي لديهم عاليًا.  ومل تظهر 

النتائج فروقًا يف تقديرات املعلمني لحتياجاتهم التدريبية وامل�ساركة يف اأن�سطة النمو املهني 

 و�سنوات اخلدمة يف التدري�س.
ّ
هل العلمي بح�سب املوؤ

واأ�سارت نتيجة درا�سة عيد )2002( حول الحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية 

ويل  و)200(  ثانويًا،  طالبًا   )571( من  املكونة  الدرا�سة  عينة  تراها  كما  املن�سورة  مبدينة 

وال�سجالت  الوثائق  مراجعة  عنه  اأ�سفرت  وكما  معلمًا،  و)169(  موجهًا،  و)110(  اأمر، 

واملقابالت اإىل اأّن تدريب املعلمني قليل، واأّن الطلبة ي�سعرون بعدم قدرة املعلمني على التعامل 

مر الذي يدّل على وجود احتياج عاٍل لدى املعلمني ملهارات التعامل  معهم ب�سكل �سحيح، الأ

مع الطلبة.

حتديد  يف  فروق  وجود  عدم  اإىل   )2000( وال�سلول  الطراونة  درا�سة  نتائج  واأ�سارت 

بني  والتفاعل  والوظيفة،  اخلربة  بني  التفاعل  واإىل  واخلربة،  الوظيفة  اإىل  تعزى  الحتياجات 

هل العلمي والوظيفة، بينما كانت هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف وجهة نظر  اخلربة واملوؤ

فاأظهرت  واأّما درا�سة رزق )2001(  هل والوظيفة.  املوؤ التفاعل بني  اإىل  تعزى  العينة  اأفراد 

نتائجها فروقًا يف تقديرات معلمي اللغة العربية للحاجات التدريبية امللحة بح�سب اجلن�س 

، واخلربة، واملرحلة التعليمية. كما 
ّ
هل العلمي ل�سالح الذكور، وعدم وجود فروق تبعًا للموؤ

اأ�سارت نتيجة درا�سة �سالم )1996( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 

هل واملرحلة التعليمية،  درجات املعلمني يف حتديد احتياجاتهم املهنية نتيجة التفاعل بني املوؤ

 .
ّ
هل العلمي بينما مل تكن هناك فروق بني املتو�سطات بح�سب املرحلة التعليمية، واخلربة، واملوؤ

هل  اأثر دالٍّ ملتغريات اجلن�س واملوؤ ال�ساللفة )1995( عدم وجود  نتائج درا�سة  واأو�سحت 

ال�سفوف  ملعلمي  التدريبية  لالحتياجات  وامل�رشفني  املعلمني  تقديرات  بني  واخلربة   
ّ
العلمي

ردنية. وىل يف حمافظة عّمان الأ ربعة الأ الأ

نتائج درا�سة كل من  اأ�سارت  تنفيذها، فقد  مّت  التي  التدريبية  الربامج  يتعلق بفاعلية  وفيما 

ذات  للمعلمني  اأعّدت  التي  التدريب  برامج  اأن  اإىل   )2005( واملالكي   ،)2006( حمد 

برامج  اأن  اإىل   )2003( اله�سامي  درا�سة  نتيجة  اأ�سارت  حني  يف  متو�سطة؛  فعالية  درجة 

 ،)2006( �سمور  درا�سة  واأّما  للمعلمني.  الالزمة  التدريبية  الحتياجات  تراع  مل  التدريب 

فاأ�سارت نتائجها اأّن املعلمني ي�ساركون يف اختيار مو�سوعات التدريب، واأنه يتم ا�ستخدام 

طرق متنوعة لتحديد الحتياجات التدريبية، وتنفيذ التدريب، وتقوميه.

وحاولت بع�س الدرا�سات تعرف اأثر التدريب يف اأثناء اخلدمة على املعلمني والطلبة، اإذ 

اأ�سهم يف حت�سني  اأثناء اخلدمة  اأّن تدريب املعلمني يف  اإىل  خل�ست درا�سة الطعاين )2006( 

مهارات املعلمني وحت�سني حت�سيل الطلبة يف الريا�سيات، بينما اأظهرت نتيجة درا�سة قطيفان 

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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)1996( اأّن الربامج التدريبية اأحدثت حت�سنًا يف اأداء املعلمني وممار�ساتهم يف جمالت تنمية 

التفكري، ومراعاة الفروق الفردية، وتوظيف املعرفة يف احلياة، وتكنولوجيا التعليم. واأ�سارت 

برامج  من  املعلمني  اإعداد  كليات  طلبة  ا�ستفادة  اأّن  اإىل   )1996( حطب  اأبو  درا�سة  نتيجة 

عداد الرتبوي يف مواجهة م�سكالت التخطيط للدر�س، واختيار طرق التدري�س، واإدارة  الإ

 (Davis, 1991( ال�سف، وا�ستخدام الو�سائل، والتقومي كانت قليلة.  واأ�سارت درا�سة ديفيز

التي اأجريت لتعرف جودة برامج تدريب املعلمني اإىل اأّن املعلمني الذين تلقوا قدراً �سئياًل من 

ن�سطة املدر�سية ويعجزون  التدريب اأو الذين مل يتدربوا اإطالقًا يدورون يف نطاق حمدوٍد من الأ

عن تفعيل املناهج الدرا�سية.

زمنة  مكنة والأ وهكذا يالحظ اأّن الدرا�سات ال�سابقة اأظهرت اأّن املديرين واملعلمني يف الأ

املختلفة ب�سكل عام يرون اأن ثمة حاجة للتدرب على املهارات التعليمية والقيادية املختلفة، 

يعني �رشورة الهتمام  الذي  مر  الأ الكبرية واملتو�سطة،  واأّن درجة تلك احلاجة ترتاوح بني 

�سباع تلك احلاجات، وحتقيق اإعداد املعلمني من املنظور   للمعلمني لإ
ّ
 وامل�سلكي

ّ
بالنمو املهني

 يف املدر�سة.
ّ
، وذلك اإ�سهامًا يف اإ�سالح التعليم واإعادة الت�سكيل التعليمي

ّ
ال�سامل التكاملي

م�شكلة الدرا�شة

خ�رش( نوعًا من ال�سياع، والغرتاب،   )داخل اخلط الأ
ّ
 يف النظام التعليمي

ّ
يعاين املعلم العربي

والتناق�س، وال�رشاع، والغمو�س يف ر�سالته )اأبو�سعد، 2004(، خ�سو�سًا واأّن ثمة فجوًة بني 

�س�سة التنظيمية، وحاجات العمل اأو املهّمة املنوطة به. فاملعّلم  حاجاته الذاتية، وحاجات املوؤ

اإنه ملزٌم بعدم اخلروج   من جهة، ثّم 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
العربي يريد اأن يحقق ذاته وانتماءه العربي

بل  ال�سهيونية،  الدولة  بفل�سفة  املرتبط  خ�رش(  الأ اخلط  )داخل   
ّ
التعليمي النظام  فل�سفة  على 

بالن�سياع له والنقياد خلطوطه اجلزئية والتف�سيلية من جهة ثانية، ثّم اإنه يطمح ليكون قادراً 

على مواجهة التحديات والنهو�س مب�ستويات التعّلم لدى الطلبة العرب من جهٍة ثالثة.  وقد 

�سكالية املتمثلة يف التوتر بني الهوية القومية واملواطنة  اأبو ع�سبة )2003( عن تلك الإ عرّب 

املجتمع  داخل  ِقَيمية  توترات و�رشاعات  اإىل  دي  توؤ »اأزمًة«  باأنها  خ�رش(    الأ اخلط  )داخل 

بداع  والإ للقيادة  املهياأة  الفر�س  اأّن  ذلك  ويعني  خ�رش.  الأ اخلط  داخل  الفل�سطيني  العربي 

والفعالية تكتنفها املخاطر، وتواجهها عقباٌت �سديدة. وقد اأ�سار عي�ساوي )2004( اإىل اأّن 

�سكالية تخلق توتراً اجتماعيًا لدى املثقفني العرب، خ�سو�سًا اأنهم يتفاعلون ب�سكل  تلك الإ

دائم مع املجتمع اليهودي الذي تتناق�س قيمه مع قيم املجتمع العربي واأمناطه ال�سلوكية.

من ناحية اأخرى، اأ�سارت درا�سة اأبو ح�سني وعي�ساوي )2003( اأّن املعلم العربي الذي 

يتخرج من كليات اإعداد املعلمني يجد نف�سه بعد تخرجه حائراً وعاجزاً عن متابعة التغيريات 

العلمية والتقنية وتطوير املنهاج،  نظراً لعدم تدّربه اأثناء الرتبية العملية على الربط بني النظرية 
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والتطبيق وتوجيه املادة التعليمية خلدمة احلياة العملية للطالب. 194

لمتالك  بحاجة  فاإنه  املرتاكمة،  والتحديات  املعّقدة  املواقف   
ّ
العربي املعّلم  يواجه  وكي 

ن�سانية. واإّن متّكن املعّلم  مهارات تعليمية وقيادية، وللتدّرب امل�ستمر لتلبية حاجاته املهنية والإ

تغيري  قائد  منه  �سيجعل  وتربويًا  اأكادمييًا  خ�رش(  الأ اخلط  )داخل   
ّ
التعليمي النظام  يف  العربي 

الدرا�سة  هذه  وتاأتي  والتناق�س.  والغرتاب،  ال�سياع،  ملواجهة  اجلراأة  فيه  ويزرع  ونه�سة، 

 
ّ
حماولة لـتعّرف الحـتياجـات التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية والقيادية للمعّلم العربي

خ�رش( كما يراها املعلمون اأنف�سهم واملديرون.   )داخل اخلط الأ
ّ
يف النظام التعليمي

اأ�شئلة الدرا�شة

تية: �سئلة الآ جابة عن الأ حاولت هذه الدرا�سة الإ

 يف النظام 
ّ
1. ما الحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية والقيادية للمعّلم العربي

( كما يراها املعلمون واملديرون؟
ّ
�رشائيلي  )الإ

ّ
التعليمي

2. ما مدى اختالف تقديرات املعلمني واملديرين لالحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات 

املعلمون  يراها  كما   )
ّ
�رشائيلي )الإ  

ّ
التعليمي النظام  يف   

ّ
العربي للمعّلم  والقيادية  التعليمية 

، واجلن�س؟
ّ
واملديرون باختالف متغريي: امل�سّمى الوظيفي

3. ما مدى اختالف تقديرات املعلمني واملديرين لالحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات 

املعلمون  يراها  كما   )
ّ
�رشائيلي )الإ  

ّ
التعليمي النظام  يف   

ّ
العربي للمعّلم  والقيادية  التعليمية 

، واخلربة، واملرحلة التعليمية؟
ّ
هل العلمي واملديرون باختالف متغريات املوؤ

هدف الدرا�شة

لدى  والقيادية  التعليمية  للمهارات  التدريبية  الحتياجات  تعّرف  الدرا�سة  هذه  هدفت 

الذي ميكن  مر  الأ واملديرين،  املعلمني  نظر  خ�رش من وجهات  الأ  داخل اخلط 
ّ
العربي املعّلم 

على  قدرة  اأكرث  يكون  كي  لديه،  وال�سعف  الق�سور  جوانب  ملواجهة  التخطيط  خالله  من 

حاولت  كما  املن�سودين.  �سالح  والإ التغيري  واإحداث  والغرتاب،  التناق�س  واقع  مواجهة 

الدرا�سة تعّرف اأية فروق ذوات دللة اإح�سائية يف تقديرات املعلمني واملديرين لالحتياجات 

هل  واملوؤ واجلن�س،   ،
ّ
الوظيفي وامل�سّمى  الدرا�سة  ملتغريات  تبعًا  املحّددة  للمهارات  التدريبية 

 واجلن�س 
ّ
، واخلربة، واملرحلة التعليمية، وللتفاعل بني كل من متغريي امل�سّمى الوظيفي

ّ
العلمي

، واخلربة، واملرحلة التعليمية من جهة ثانية.
ّ
هل العلمي من جهة، وبني متغريات املوؤ

اأهّميـة الدرا�شة

تربز اأهمية هذه الدرا�سة من عّدة اأمور، منها:

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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خ�رش( حيث يواجه حتديات   )داخل اخلط الأ
ّ
 يف النظام التعليمي

ّ
1. اأنها تتعّلق باملعّلم العربي

 ،
ّ
بداع، واللتزام املهني كثريًة يف ذاته، وثقافته، ومهنته، تفر�س عليه التحّلي بروح املبادرة، والإ

واأنها تبحث يف حاجة املعلم لتنمية املهارات القيادية الالزمة ملواجهة تلك التحديات.

التعليمية،  العرب، وكفاياتهم  املعلمني  اإعداد  واقع  العرب حول  اأنها حماولة ل�ستخال�س   .2

بحيث يتّم حتديد جوانب ال�سعف والق�سور التي ترتك اأثراً �سلبيًا على ا�ستمرار الطلبة العرب 

على مقاعد الدرا�سة، واإمكانية حتقيق اإجنازات متفوقة.

اخلط  داخل   
ّ
العربي الو�سط  يف  العربية  املعلمني  اإعداد  كليات  دور  لتعزيز  حماولة  اأنها   .3

 وتعزيز قدراته، حيث ميكن لها توفري برامج تدريٍب 
ّ
�سهام بتمكني املعلم العربي خ�رش يف الإ الأ

وا�ستكماٍل للمعلمني العرب بناًء على احتياجاتهم التدريبية التي يحددونها.

 يف ظّل النظام 
ّ
ثراء املكتبة الرتبوية العربية بدرا�سة ذات �سلة بالتعليم العربي 4. اأنها حماولة لإ

مر الذي مُيّكن الباحثني العرب من تعّرف  خ�رش( باللغة العربية، الأ  )داخل اخلط الأ
ّ
التعليمي

 يف البالد.
ّ
بع�س جوانب التعليم العربي

حمّددات الدرا�شة

اأداة  تت�سّمنها  التي  والقيادية  التعليمية  باملهارات  الدرا�سة  تتحّدد  املو�سوع:  حيث  من   -

ومتثيلها  و�سموليتها،  داة،  الأ بطبيعة  يتحدد  الدرا�سة  نتائج  تعميم  فاإّن  وبالتايل  الدرا�سة، 

للمهارات التعليمية والقيادية من ناحية، وبطبيعة ال�ستجابة عليها من قبل عينة الدرا�سة.

- من حيث العينة: مّت القت�سار على عينة حمّددة من املعلمني واملديرين، مّما قد يعني الوقوع 

مر الذي قد  يف اخلطاأ العيني )sampling error)؛ وقد كانت ن�سبة ال�ستجابة منخف�سة، الأ

ثر على اإمكانية تعميم النتائج. يوؤ

- من حيث الزمان: مّت تنفيذ الدرا�سة خالل �سهر اأيار عام 2004م.

- من حيث املكان: مّت تنفيذ الدرا�سة يف املدار�س العربية يف مناطق اجلليل، واملثلث، والنقب 

طفال واملدار�س  خ�رش(. وقد ا�ستثنيت ريا�س الأ  )داخل اخلط الأ
ّ
العاملة �سمن النظام التعليمي

غري الر�سمية من جمتمع الدرا�سة.

م�شطلحات الدرا�شة

اإحداثها يف معلومات  املطلوب  التغيريات والتطويرات  الحتياجات التدريبية: »جمموعة 

املعلم، و�سلوكه، ومهاراته، واجتاهاته بق�سد رفع م�ستواه حتى يتغلب على امل�سكالت التي 

نتاجية لديه« )حمد، 2006، �س14(.  تعرت�س �سري العمل والإ

فراد على بنود  وُيعرّب عنها اإجرائيًا يف هذه الدرا�سة باملتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الأ

اأداة الدرا�سة.
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املهارات التعليمية/ القيادية: »جمموع الكفايات واملهارات الالزمة للمعّلم للتعليم والتاأثري 196

املحّددة  التعليمية  هداف  الأ مع  والتفاعل  والتمّيز  بداع  والإ اجِلدِّ  على  وحملهم  الطلبة  يف 

هي:  الدرا�سة،  اأداة  حّددتها  جمالت  �سبعة  على  املهارات  تلك  وتتوزع  بفعالية«،  لبلوغها 

)عابدين،  والتقومي   ،
ّ
املهني والنمو  والت�سال،  بداع،  والإ والتنفيذ،  والقيادة،  التخطيط، 

2004، �س356(.

 ُي�ستخدم لدى الفل�سطينيني وال�سيا�سيني الراف�سني لالحتالل 
ّ
خ�شر: م�سطلح �سيا�سي اخلط الأ

)1948م(،  عام  )اإ�رشائيل(  عليها  اأقيمت  التي  الفل�سطينية  ر�س  الأ اإىل  �سارة  لالإ �رشائيلي  الإ

والتي اأ�سبح اأهلها من الفل�سطينيني جزءاً من تلك الدولة واأنظمتها ال�سيا�سية، والقت�سادية، 

والرتبوية، والثقافية.

دولة  عليها  اأقيمت  التي  فل�سطني  اأر�س  على  يعي�س  فل�سطيني  عربي  معلّم  العربّي:  املعّلم 

�رشائيلية(. )اإ�رشائيل( عام 1948م، ويحمل اجلن�سية )الإ

خ�شر(: نظام التعليم التابع لوزارة املعارف والثقافة )داخل  النظام التعليمّي )داخل اخلط الأ

خ�رش( والواقع حتت �سلطتها املبا�رشة اإدارًة واإ�رشافًا ومتوياًل، اأو ب�سكل غري مبا�رش من  اخلط الأ

خ�رش. وي�سّم  الأ الفل�سطينية داخل اخلط  املدن والقرى  البلدية واملحلية يف  املجال�س  خالل 

طفال، واملراحل البتدائية  النظام اأربع مراحل: مرحلة ما قبل املدر�سة واملعروفة برو�سة الأ

عدادية والثانوية ومدتها اثنا ع�رش عامًا. والإ

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

 املالئم لها، حيث مّت ا�ستق�ساء وجهات نظر 
ّ
 امل�سحي

ّ
اتبعت الدرا�سة احلالية املنهج الو�سفي

جابة  خ�رش( من اأجل الإ اأفراد العينة من املعلمني واملديرين يف املدار�س العربية )داخل اخلط الأ

عن اأ�سئلة الدرا�سة.

جمتمع الدرا�شة

عدادية، والثانوية )الر�سمية(  َن جمتمع الدرا�سة من معلمي املدار�س العربية البتدائية، والإ تكوَّ

 
ّ
ومديريها يف مناطق اجلليل، واملثلث، والنقب، وهي املدار�س العاملة �سمن النظام التعليمي

والثقافة  املعارف  لوزارة  اأو  والبلدية،  املحلية  لل�سلطات  تابعة  اأكانت  �سواء   ،)
ّ
�رشائيلي )الإ

 )611(  2003/2002  
ّ
الدرا�سي للعام  املدار�س  تلك  عدد  وبلغ  خ�رش(.  الأ اخلط  )داخل 

مدر�سة، منها: )402( مدر�سة ابتدائية، و)117( مدر�سة اإعدادية، و)171( مدر�سة ثانوية. 

املعلمني من اجلن�سني  بلغ عدد  بينما  املديرين من اجلن�سني )611( مديراً،  بلغ عدد  وعليه، 

.(Central Bureau of Statistics, 2003 ( معلمًا ومعلمًة )18980(

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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عينة الدرا�شة

تكونت عينة الدرا�سة من )441( فرداً، مُيّثلون حوايّل )10%( من املديرين بلغت )61( 

مديراً، و)2 %( من املعلمني بلغت )380( معلمًا مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية عنقودية، وقد 

ا�ستجاب منهم )261( فرداً ي�سكلون )59٫2 %( من العينة. ويبني اجلدول رقم )1( خ�سائ�س 

اأفراد عينة الدرا�سة الذين مّت حتليل ا�ستجاباتهم.

اجلدول رقم )1(

خ�شائ�س اأفراد العينة ح�شب متغريات امل�شّمى الوظيفّي, واجلن�س, واملوؤهل العلمّي, 

واملوؤهل الرتبوّي, واملرحلة, و�شنوات اخلربة يف التعليم

جمموع الن�سبة املئويةالن�سبة املئويةالعــددامل�ســـتوىاملتغيــر

امل�سّمى الوظيفّي

04517٫24مديـــر 

% 100 21682٫76معّلـــم

اجلن�س

12949٫43اأنثــــــى

% 100 13250٫57ذكـــــر

املوؤهل العلمّي

05019٫16اأقل من جامعّي

% 100

16663٫60جامعّي/ درجة اأوىل

04517٫24جامعّي/ درجة ثانية فاأكرث

املوؤهل الرتبوّي

21783٫14�سهادة تدري�س

% 100 04416٫86غري ذلك

املرحلة

12748٫66ابتدائية

% 100

06022٫99اإعدادية

07428٫35ثانوية

�سنوات اخلربة يف 

التعليم

04316٫48اأقل من 5 �سنوات

% 100

508934٫10 – 10 �سنوات

12949٫42اأكرث من 10 �سنة

اأداة الدرا�شة

دب الرتبوي والدرا�سات املتعّلقة باملو�سوع، مّت اإعداد  يف �سوء ما اأمكن مراجعته من الأ

ٍة لهذه الدرا�سة تدور حول جملٍة من املهارات التعليمية والقيادية التي يحتاجها  ا�ستبانة خا�سّ

بداع، والت�سال،  املعلم، م�سّنفة يف �سبعة جمالت، هي: التخطيط، والقيادة، والتنفيذ، والإ

عنها  يجيب  بنداً   )48( ولية  الأ م�سّودتها  يف  داة  الأ وت�سّمنت  والتقومي.    ،
ّ
املهني والنمو 

: بدرجة »كبرية جداً« ولها خم�س نقاط، وبدرجة »كبرية« 
ّ
امل�ستجيب وفق تدّرج خما�سي

نقطتان،  نقاط، وبدرجة »�سغرية« ولها  نقاط، وبدرجة »متو�سطة« ولها ثالث  اأربع  ولها 

داة وحتكيمها، ا�ستقرت  وبدرجة »�سغرية جداً« ولها نقطة واحدة. وبعد الفراغ من اإعداد الأ

تية: يف �سورتها النهائية على )41( فقرًة موزعة وفق املجالت ال�سبعة الآ
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رقام )1 – 5(.198 - جمال التخطيط، وي�سّم )5( فقرات حتمل الأ

رقام )6 – 16(. - جمال القيادة، وي�سّم )11( فقرة حتمل الأ

رقام )17- 20(. - جمال التنفيذ، وي�سّم )4( فقرات حتمل الأ

رقام )21 – 27(. بداع، وي�سّم )6( فقرات حتمل الأ - جمال الإ

رقام )28- 30(. - جمال الت�سال، وي�سّم )4( فقرات حتمل الأ

رقام )31- 34(. ، وي�سّم )4( فقرات حتمل الأ
ّ
- جمال النمو املهني

رقام )35 – 41(. - جمال التقومي، وي�سّم )7( فقرات حتمل الأ

داة بعر�سها على اثني ع�رش حمكمًا: حما�رشين، ومديرين، ومدّر�سني،  مت التاأكد من �سدق الأ

اإقرار مالءمة )41( فقرة منها جرى  اأ�سفر ذلك عن  ملراجعتها واحلكم ب�سالحيتها، حيث 

األفا(  )كرونباخ  الثبات  معامل  با�ستخراج  ثباتها  احت�ساب  ومّت  الدرا�سة.  اأداة  يف  اعتمادها 

داة ب�سكل عاّم. ويبني اجلدول رقم )2( ِقَيم معامل الثبات )كرونباخ  للمجالت الفرعية ولالأ

داة الدرا�سة الكلية واملجالت الفرعية.  األفا( لأ

اجلدول رقم )2(

ِقَيـم معامل الثبات )كرونباخ األفا( للمجالت الفرعية والدرجة الكلية

معامل الثباتاملجــــــالالرقم 

0٫620التخطيط1

0٫898القيادة2

0٫775التنفيذ3

بداع4 0٫878االإ

0٫870االت�سال5

0٫502النمو املهنّي6

0٫881التقومي7

0٫945          الدرجة الكليــة

اإجراءات التطبيق

مّت تطبيق الدرا�سة وفقًا للخطوات التالية:

1. اإعداد اأداة الدرا�سة والتحقق من �سدقها وثباتها.

2. ح�رش اأفراد جمتمع الدرا�سة واختيار العينة الع�سوائية املحّددة.

وكيفية  لذلك،  املقّدرة  واملهلة  تعبئتها،  كيفية  وحتديد  العينة،  على  الدرا�سة  اأداة  توزيع   .3

اإعادتها للباحث.

بيانات  اإدخال  ثّم  منها،  ال�سالح  غري  وا�ستبعاد  للباحث،  املعادة  ال�ستمارات  فرز   .4

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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ال�ستمارات ال�ساحلة للحا�سوب لتحليلها.

5. معاجلة البيانات اإح�سائيًا، وا�ستخراج النتائج.

6. عر�س النتائج ومناق�ستها واخلروج بالتو�سيات املالئمة.

ح�شائية املعاجلات الإ

مّت ا�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية، واحت�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 

ول،  الأ ال  ال�سوؤ عن  جابة  لالإ وبنودها  داة  الأ على جمالت  العينة  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية 

ال  جابة عن ال�سوؤ كما مّت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الثنائي )Two-way ANOVA) يف الإ

الثالث،  ال  ال�سوؤ عن  جابة  الإ يف   (Three-way ANOVA( الثالثي  التباين  وحتليل  الثاين، 

واختبار �سيفيه )Scheffe) لفح�س الفروق البعدية.

ومت اعتماد املفتاح التايل لتف�سري النتائج: تكون الحتياجات التدريبية “كبرية” للمتو�سطات 

  -  2٫61( بني  ترتاوح  التي  للمتو�سطات  “متو�سطة”  وتكون   ،)3٫80( عن  تزيد  التي 

 .)3٫80

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها

ول عر�س نتائج ال�شوؤال الأ

“ما الحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية والقيادية  ال على:  ن�س هذا ال�سوؤ

خ�رش( كما يراها املعلمون واملديرون؟“   )داخل اخلط الأ
ّ
 يف النظام التعليمي

ّ
للمعلم العربي

ال، مّت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات  جابة عن ال�سوؤ ولالإ

اأفراد العينة كما يبينه اجلدولن رقم )3( و)4(على التوايل.

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة يف املجالت 

الفرعية وب�شكل عام

�سّلم الرتتيباالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجال

درجة كبرية3٫900٫941التخطيط

درجة كبرية3٫810٫830القيادة

درجة متو�سطة3٫640٫856التنفيذ

بداع درجة متو�سطة3٫800٫826االإ

درجة متو�سطة3٫720٫955االت�سال

درجة متو�سطة3٫801٫117النمو املهنّي

درجة متو�سطة3٫730٫824التقومي

درجة متو�سطة3٫780٫737املقيا�س الكلّي
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اأفراد 200 نظر  وجهات  من  التدريبية  الحتياجات  اأكرث  اأّن    )3( رقم  اجلدول  من  يالحظ 

العينة هو يف جمايل التخطيط والقيادة، وذلك بدرجة »كبرية«، وبلغ املتو�سط احل�سابي لهما 

للمجالت  التدريبية  الحتياجات  درجة  جاءت  بينما  التوايل،  على  و)3٫81(   )3٫90(

»متو�سطًة« حيث  درجًة  والتنفيذ  والت�سال،  والتقومي،   ،
ّ
املهني والنمو  بداع،  الإ خرى:  الأ

تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني )3٫80 - 3٫64(.

بلغ  »متو�سطة« حيث  عام  ب�سكل  التدريبية  الحتياجات  اأّن درجة  اأي�سًا  اجلدول  وي�سري 

 )3٫78(، وهو ما يتفق مع نتيجة درا�سة احلب�سي )2001(. ويدّل ذلك 
ّ
املتو�سط احل�سابي

فقط على حاجة  ولرمبا كان ح�سول جمالني  متقاربة،  العينة جاءت  اأفراد  تقديرات  اأّن  على 

اأكرث اإحلاحًا من غريها ناجتًا عن �سعور اأكرب باأهميتهما، وهو ما اأكدته نتيجة درا�سة عابدين 

.)2004(

يدّل على حاجٍة  والذي   )3٫64( املتو�سطات وهو  اأقل  التنفيذ ح�سل على  اأّن جمال  اأّما 

»متو�سطٍة« فيمكن عزوه اإىل اأن ق�سمًا وفرياً من اأفراد العينة من ذوي اخلربة، وهم حا�سلون 

مر الذي يعني اأن احلاجة لي�ست ملّحة لهم للمهارات والكفايات  على �سهادات تدري�س، الأ

املت�سمنة يف فقرات هذا املجال، وهذا ما يختلف عّما اأظهرته نتائج درا�سات )حمد، 2006؛ 

باحلاجة  يتعلق  فيما  وخ�سو�سًا   )2002 وعيد،  2003؛  وغنيمات،  2003؛  والكندي، 

التدريبية للو�سائل التعليمية/التعلمية وتكنولوجيا التعليم.  وقد يكون ح�سول جمايل التخطيط 

 يف 
ّ
والقيادة على درجة حاجٍة »كبريٍة« تعبرياً عن عدم ال�ستقرار الذي يعي�سه املعّلم العربي

عن  تعبرياً  وكذلك  واإجنازاته،  وعمله  للمعّلم  كثريٌة  انتقاداٌت  توجه  واأنه  خ�سو�سًا  البالد، 

خرى يف النظام  التطلعات ل�سد الفجوة امللمو�سة بني واقعه وواقع املعلمني من القوميات الأ

. وب�سكل عام، 
ّ
خ�رش(، وعن ال�سعور ب�رشورة حت�سني التعليم العربي التعليمي )داخل اخلط الأ

تتفق النتيجة املتعلقة باحلاجة التدريبية الكبرية يف جمايل التخطيط والقيادة مع نتائج درا�سات 

احلب�سي )2001(، والطراونة وال�سلول )2000(؛ ورزق )2001(، بينما تختلف النتيجة 

املتعلقة باحلاجة التدريبية للتقومي مع نتائج درا�سات حمد )2006(، والكندي )2003(، 

.(Aguilar, 2004( واأكويالر ،)وغنيمات )2003

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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 اجلدول رقم )4(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة يف جمالت 

الدرا�شة املختلفة مرتبة لكل جماٍل تنازليًا

املجال
رقم 

الفقرة
ن�س الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
�سّلم الرتتيب

التخطيط

درجة كبرية4٫451٫64بناء خطط عالجية لذوي احلاجات اخلا�سة05

درجة كبرية3٫951٫00حتليل حمتوى املادة الدرا�سية01

درجة كبرية3٫851٫12اإعداد خطة الدر�س 02

درجة متو�سطة3٫700٫96�سياغة اأهداف تعليمية )�سلوكية( حمددة03

درجة متو�سطة3٫581٫08حتديد التعلم القبلي للتعلم اجلديد04

القيادة

درجة كبرية3٫971٫03اإ�سعار الطلبة بقدراتهم الكافية على التح�سيل واالإجناز09

درجة كبرية3٫921٫11التعبري اجليد بلغة التعلم )العربية(06

درجة كبرية3٫911٫07اإثارة دافعية الطلبة للتعلم08

درجة كبرية3٫861٫17م�ساعدة الطلبة ملواجهة اخلوف من الف�سل الدرا�سي07

درجة متو�سطة3٫801٫84ت�سجيع التفكري الناقد لدى الطلبة13

درجة متو�سطة3٫791٫06تنظيم الوقت املخ�س�س للتعلم15

درجة متو�سطة3٫781٫05ت�سجيع العمل التعاوين لدى الطلبة14

درجة متو�سطة3٫731٫06تنظيم عنا�سر الدر�س بخطوات مت�سل�سلة منطقية16

درجة متو�سطة3٫721٫16تقبل اآراء الطلبة12

خرى10 درجة متو�سطة3٫711٫14الربط بني مادة الدر�س واملواد االأ

درجة متو�سطة3٫701٫08ربط مادة الدر�س بخربات الطلبة وحياتهم11

التنفيذ

ثارة اهتمام الطلبة17 درجة كبرية3٫891٫00تنويع املثريات الإ

درجة متو�سطة3٫791٫11اختيار الو�سائل التعليمية املرتبطة مبادة الدر�س19

درجة متو�سطة3٫531٫05ا�ستخدام الكتاب املدر�سّي ب�سكل فعال18

قران20 درجة متو�سطة3٫381٫26ا�ستخدام اأ�سلوب تعليم االأ

بداع االإ

بداعي لدى الطلبة21 درجة كبرية3٫951٫05طرح اأ�سئلة �سفية تنمي التفكري االإ

درجة كبرية3٫921٫02توجيه الطلبة ال�ستخدام اأ�ساليب التعلم الذاتي23

خطائهم22 درجة كبرية3٫850٫99توجيه الطلبة لو�سع خطط عالجية الأ

درجة كبرية3٫831٫15توجيه الطلبة للقيام مب�ساريع فردية وجماعية24

درجة متو�سطة3٫741٫08تنويع م�سادر التعلم26

درجة متو�سطة3٫521٫01توظيف الدراما يف املواقف التعليمية التعلمية25

االت�سال

درجة كبرية3٫831٫14اإيجاد مناخ اجتماعي اإن�ساين مالئم يف ال�سف28

درجة متو�سطة3٫791٫05احرتام الفروق والتنوع بني الطلبة27

درجة متو�سطة3٫691٫16تنظيم البيئة الفيزيقية )املادية( يف ال�سف29

هل30 درجة متو�سطة3٫581٫17توثيق ال�سلة مع االأ
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تابع اجلدول رقم )4(202

املجال
رقم 

الفقرة
ن�س الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
�سّلم الرتتيب

النمو املهنّي

درجة كبرية3٫992٫96متابعة ما ي�ستجد يف جمال التخ�س�س لتحديث اخلربات31

درجة متو�سطة3٫761٫08ا�ستخدام نتائج البحوث لتح�سني العمل وتطويره33

درجة متو�سطة3٫741٫12امل�ساركة يف الندوات واللقاءات الرتبوية34

جرائية املتعلقة مبيدان العمل املبا�سر32 درجة متو�سطة3٫721٫07اإجراء البحوث االإ

التقومي

درجة كبرية3٫881٫04ت�سميم اأدوات قيا�س وتقومي متنوعة36

درجة كبرية3٫881٫11اإعداد اختبارات �سادقة35

�سئلة االختبارات41 درجة متو�سطة3٫721٫20تنظيم بنك الأ

درجة متو�سطة3٫691٫08توفري تغذية راجعة للطلبة عن حت�سيلهم واإجنازهم39

هداف ال�سلوكية37 درجة متو�سطة3٫681٫07اإجراء التقومي يف �سوء االأ

درجة متو�سطة3٫671٫04توجيه الطلبة ملمار�سة التقومي الذاتي40

درجة متو�سطة3٫611٫00تقومي الطلبة بناء على اإجنازهم الدرا�سي38

ح اجلدول رقم )4( املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد العينة لالحتياجات التدريبية  ويو�سّ

يف كل جمال من املجالت كما يلي:

يف جمال التخطيط، تباينت املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد العينة ب�سكٍل ملحوظ، 

وتراوحت بني )4٫45 – 3٫58(، وكانت احلاجة »كبريًة« لثالث مهارات هي: بناء خطط 

عالجية لذوي احلاجات اخلا�سة، وحتليل حمتوى املادة الدرا�سية، واإعداد خطة الدر�س؛ بينما 

كانت احلاجة »متو�سطة« ملهارتني هما: �سياغة اأهداف تعليمية )�سلوكية( حمددة بخالف ما 

تقدير  للتعلم اجلديد. ولعّل  القبلي  التعلم  نتيجة درا�سة احلدابي )1994(، وحتديد  اأظهرته 

احلاجة التدريبية الكبرية ملهارة بناء اخلطط العالجية لذوي احلاجات اخلا�سة ناجت عن املناداة 

بدمج تلك الفئة بالتعليم العام من ناحية، وعن ازدياد مطالبة املعلمني مراعاة ذوي احلاجات 

احلاجة  تقدير  واأّما  التح�سيل.  وبطيئي  التعّلم  �سعوبات  وذوي  املتفوقني  بفئتيها:  اخلا�سة 

اإدراك املديرين  باأّن ثمة تطوراً يف  التدريبية الكبرية ملهارة حتليل املحتوى، فيمكن تف�سريها 

املادة  تتابع  تنظيم  اأ�سا�سيًا يف  للمعّلم دوراً  باأن  واقتناعًا  املطلوبة،  التعليم  ملهارات  واملعلمني 

والجتماعية  العلمية  للتغريات  مراعاة  املحتوى  يف  الالزمة  التعديالت  واإدخال  الدرا�سية، 

والثقافية ليالئم حاجات الطلبة وخ�سائ�سهم العقلية والنف�سية والجتماعية املتطورة.

على  الكافية  بقدراتهم  الطلبة  اإ�سعار  ملهارات  احلاجة »كبريًة«  كانت  القيادة،  ويف جمال 

جناز، والتعبري اجليد بلغة التعّلم، واإثارة دافعية الطلبة، وم�ساعدة الطلبة ملواجهة  التح�سيل والإ

، وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني )3٫97 – 3٫86(. ويف 
ّ
اخلوف من الف�سل الدرا�سي

املتو�سطات  تراوحت  حيث  املجال  هذا  مهارات  لبقية  »متو�سطة«  احلاجة  كانت  املقابل، 

اأن تقدير احلاجة لهذه  النظر  – 3٫70( وهي متقاربة. ومما ي�سرتعى  احل�سابية بني )3٫80 

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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همية التي ح�سلت عليها  املهارات - من وجهات نظر اأفراد العينة - ل يتنا�سب مع درجة الأ

املعلمني  اإعداد  برامج  اأن  ذلك  يف  ال�سبب  ولعّل   .)2004( عابدين  درا�سة  اأو�سحته  كما 

والدورات التي اأمتّها املعلمون مل تثمر يف متكني املعلمني، والتاأكد من اإتقانهم جممل املهارات 

منون باأّن احلاجة ملّحٌة ملواجهة الغرتاب  املطلوبة للقيادة التعليمية، واأن اأفراد العينة ما زالوا يوؤ

واخللل يف نظام التعليم العربي يف البالد.

على  ثارة اهتمام الطلبة الرتبة الأ ويف جمال التنفيذ، احتلت الفقرة اخلا�سة بتنويع املثريات لإ

من حيث احلاجة، وبلغ متو�سطها احل�سابي )3٫89(، بينما تراوحت متو�سطات بقية الفقرات 

بني )3٫79 – 3٫38( وتدّل على حاجٍة بدرجٍة »متو�سطٍة«. وميكن عزو ح�سول مهارتي 

قران على درجة حاجٍة »متو�سطٍة«   ب�سكٍل فعال، وا�ستخدام تعليم الأ
ّ
ا�ستخدام الكتاب املدر�سي

هميتهما، اإذ اإن اأفراد العينة ل يعطونهما اأهميًة  اإىل طبيعة فهم املديرين واملعلمني واإداركهم لأ

كبرية )عابدين، 2004(، وبالتايل فهما لي�ستا من اأولويات املهارات التعليمية والقيادية التي 

ت�ستحق التدريب والهتمام. وح�سلت املهارة اخلا�سة با�ستخدام الو�سائل التعليمية/التعلمية على 

درجة احتياج تدريبي »متو�سطة«، وهو ما يتفق مع نتيجة درا�سة )Aguilar, 2004؛ واحلب�سي، 

2001( بينما يختلف عن نتائج درا�سات )حمد، 2006؛ وعيد، 2002(. وميكن تف�سري ذلك 

باأن اأفراد العينة على درجة كافية من القتناع باأّن املعلمني يح�سنون ا�ستخدام الو�سائل التعليمية/

مر كذلك ب�سبب الفهم التقليدي للو�سائل التعليمية/التعلمية وح�رشها يف  التعلمية، وقد كان الأ

لية بعيداً عن �سمولية تكنولوجيا التعليم، مما ل ي�ستوجب التدريب.  لية وغري الآ الو�سائل الآ

ربع فقرات عاليًة وتراوحت بني )3٫95  بداع، جاءت املتو�سطات احل�سابية لأ ويف جمال الإ

– 3٫83(، وتدًل على درجة حاجٍة “كبريٍة”، مقابل درجة حاجٍة “متو�سطٍة” لفقرتني هما: 
تنويع م�سادر التعّلم، وتوظيف الدراما يف املواقف التعليمية/التعلمية. ويدّل ذلك على اإدراك 

وا�سح لدى اأفراد العينة لتطور دور املعلم يف تنمية اإبداع الطلبة واإعطائهم دوراً يف التخطيط 

خطاء وامل�سكالت. اأما تدين احلاجة للتدرب على مهارة تنويع م�سادر  للتعّلم والعمل وحّل الأ

التعّلم، فلعّلها ناجتة عن اقتناع اأفراد العينة بقدرة املعلم على فعل ذلك بقدٍر كاٍف، بينما ميكن 

عزو تدين احلاجة للتدّرب على مهارة توظيف الدراما اإىل عدم اقتناع اأفراد العينة باأهميتها، 

اأو اأّن ا�ستجاباتهم تاأثرت بتخ�س�ساتهم، واأن الدراما ترتبط بامل�رشح والتمثيل.

ّ اإن�سايّن مالئم 
ويف جمال الت�سال، ح�سلت مهارة واحدة فقط هي: “اإيجاد مناخ اجتماعي

تراوحت  بينما  “كبريٍة”،  درجة حاجٍة  على  يدّل   )3٫83( عاٍل  متو�سٍط  على  ال�سف”  يف 

متو�سطات بقية الفقرات بني )3٫79 – 3٫58( وتدّل على درجة حاجٍة “متو�سطٍة”، وهو 

يف  ال�سبب  ولعّل   .)2001 واحلب�سي،  2003؛  )غنيمات،  درا�ستي  نتائج  عن  يختلف  ما 

همية الكبرية التي يعطيها اأفراد العينة لفقرات هذا املجال )عابدين،  ذلك، على الرغم من الأ

2004(، اأنهم على قناعة بامتالك املعلمني الكايف لها، وباأنهم ذوو مهارات اإن�سانية واأمناط 
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تفاعل اإن�سانية بفعل طبيعة املجتمع الذي يعي�سون فيه.204

، ح�سلت الفقرة اخلا�سة مبتابعة ما ي�ستجّد يف جمال التخ�س�س على 
ّ
ويف جمال النمو املهني

 
ّ
اأمر طبيعي متو�سٍط بلغ )3٫99( ويدّل على درجة حاجٍة “كبريٍة”. وميكن تف�سري ذلك باأنه 

ين�سجم مع طبيعة الع�رش املتميز بتفجر املعرفة وو�سائطها وتعّقد جمالتها، وبالتايل يجد اأفراد 

العينة اأن هناك حاجًة ملّحًة للتدّرب على كّل ما هو جديد، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات 

)الكندي، 2003؛ والطراونة وال�سلول، 2000؛ Davis, 1991(. ويف مقابل ذلك، ح�سلت 

بقية الفقرات على درجة حاجٍة “متو�سطٍة”، اإذ تراوحت متو�سطاتها بني )3٫76 – 3٫72( 

 والندوات 
ّ
وهي متقاربة جداً. وميكن تف�سري ذلك باأّن اأفراد العينة ل يعطون البحث العلمي

ولوية املطلوبة اأو الهتمام الالزم، وبالتايل فهي اأقّل اإحلاحًا من غريها، اأو اأن اأفراد  الرتبوية الأ

العينة ل ي�سعرون بجدوى التدّرب على هذه احلاجات يف الظروف احلالية.

اختبارات  و”اإعداد  متنوعة”،  قيا�س  اأدوات  “ت�سميم  فقرتا  ح�سلت  التقومي،  جمال  ويف 

 بلغ )3٫88( ويدّل على حاجٍة “كبريٍة”، بينما ح�سلت 
ّ
�سادقة” على اأعلى متو�سط ح�سابي

بقية الفقرات على متو�سطات تراوحت بني )3٫72 – 3٫61( وتدل على حاجٍة “متو�سطٍة”، 

همية هاتني املهارتني كما اأ�سارت  وين�سجم ذلك مع ارتفاع م�ستوى اإدراك املعلمني واملديرين لأ

)Aguilar, 2004؛  درا�سات  نتائج  اأظهرته  ما  مع  يتفق  كما   ،)2004( عابدين  درا�سة  اإليه 

والكندي، 2003؛ وغنيمات، 2003( من احلاجة الكبرية للتدرب على مهارات التقومي.

عر�س النتائج ال�شوؤال الثاين

لالحتياجات  واملديرين  املعلمني  تقديرات  اختالف  مدى  “ما  على:  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

 )داخل اخلط 
ّ
 يف النظام التعليمي

ّ
التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية والقيادية للمعّلم العربي

واجلن�س؟“   ،
ّ
الوظيفي امل�سّمى  متغريي:  باختالف  واملديرون  املعلمون  يراها  كما  خ�رش(  الأ

ال با�ستخدام حتليل التباين الثنائي كما يبينه اجلدول رقم )5(.  جابة عن هذا ال�سوؤ ومتت الإ

اجلدول رقم ) 5 (

نتائج حتليل التباين الثنائي ل�شتجابات اأفراد العينة حول تقدير الحتياجات 

التدريبية للمعلم العربي تبعًا للتفاعل بني امل�شّمى الوظيفي واجلن�س

م�ستوى الداللةقيمة »ف«متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

0٫004*4٫30514٫3058٫31امل�سمى الوظيفي

0٫80610٫8061٫580٫214اجلن�س

0٫039*2٫24512٫2454٫33امل�سمى الوظيفي* اجلن�س

133٫1612570٫518اخلطاأ

------139٫638260املجموع

.)0٫05 ≤ α( ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى  = *

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

 )0٫05 ≤α ( اأن هناك فروقًا ذات دللٍة اإح�سائيٍة عند م�ستوى )يتبني من اجلدول رقم )5

، حيث 
ّ
يف تقديرات املعلمني واملديرين لدرجة الحتياجات التدريبية تبعًا للم�سّمى الوظيفي

بلغت قيمة »ف« )8٫31(. بالرجوع اإىل املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد العينة الواردة 

يف اجلدول رقم )6(، يتبني اأن متو�سط تقديرات املديرين بلغ )4٫02( وهو اأعلى من متو�سط 

مر الذي يعني اأن الفروق جاءت ل�سالح املديرين. من  تقديرات املعلمني وهو )3٫71(، الأ

ناحية اأخرى، يبني اجلدول )5( اأي�سًا عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائيٍة يف التقديرات 

قيمة  بلغت  اإذ  واجلن�س،   
ّ
الوظيفي امل�سّمى  بنب  للتفاعل  اأثٌر  هناك  كان  بينما  للجن�س،  تبعًا 

»ف« )4٫33( وهي ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقل من )0٫05(. وتدّل املتو�سطات 

ناث. احل�سابية على اأّن الذكور من املديرين دون املعلمني اأعطوا تقديراً اأعلى من الإ

اجلدول رقم ) 6 (

املتو�شطات احل�شابية لتقديرات اأفراد العينة حول احلاجات التدريبية

تبعًا للم�شّمى الوظيفى واجلن�س

املجمـوعاملعلموناملديرونامل�سّمى الوظيفي ←

االنحرافاملتو�سط االنحرافاملتو�سط االنحرافاملتو�سط اجلن�س

4٫050٫5873٫530٫6953٫790٫620ذكور

4٫000٫6353٫520٫8793٫770٫848اإناث

4٫020٫4303٫710٫788املجموع

 ل�سالح 
ّ
وميكن تف�سري وجود فروق يف تقدير الحتياجات التدريبية تبعًا للم�سمى الوظيفي

ولية عن النمو  املديرين باأنه قد يكون ناجتًا عن التوقعات العالية للمديرين، و�سعورهم بامل�سوؤ

ولية ال�سعف  املهني للمعلمني وتطوير اأدائهم، اأو حماولة غري مبا�رشة منهم لتحميل املعلمني م�سوؤ

مر الذي يعني اأنهم بحاجة للتدريب. وقد تكون  يف حت�سيل الطلبة وتدين م�ستوى اأدائهم، الأ

الفروق ناجتة عن تقدير ذات عاٍل لدى املعلمني، اأو عن اقتناع املعلمني بكفاءتهم وامتالكهم 

للمهارات املطلوبة، وبالتايل انخف�س تقديرهم لحتياجهم للتدريب. اأّما عدم وجود فروق 

 يف ظل النظام الرتبوي ال�سائد الذي 
ّ
يف تقدير الحتياجات بح�سب اجلن�س، فذلك اأمر طبيعي

عداد والتوظيف وال�ستكمال وفقًا لذات املعايري دون متييز،  يعامل كال اجلن�سني من حيث الإ

كما اأن كليهما يعمل حتت نف�س الظروف، وبالتايل متاثلت وجهات نظرهما يف هذا املجال. 

بني  للتفاعل  وفقًا  التدريبية  الحتياجات  تقدير  يف  الفروق  عزو  ميكن  اأخرى،  ناحية  ومن 

ناث، اأو اإىل اأّن املديرين   واجلن�س اإىل زيادة عدد املديرين الذكور مقابل الإ
ّ
امل�سمى الوظيفي

همية املهارات التعليمية والقيادية املحددة يف الدرا�سة من املديرات، اأو  الذكور اأكرث اإدراكًا لأ

اإىل اأّن املديرات اأكرث اقتناعًا بالقدرات واملهارات التي ميتلكها املعلمون واملعلمات مما اأدى 

اإىل تقديرهم حلاجة املعلمني للتدرب ب�سكل اأقل من املديرين الذكور. 

←
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206 Khalaf, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات )اخلطيب، 2006؛ ال�ساللفة، 1995؛

2005( من حيث عدم وجود فروق يف تقدير احلاجة التدريبية تبعًا للجن�س، بينما اختلفت يف 
ذلك عن نتيجة درا�سة الطراونة وال�سلول )2000( التي مل تظهر فروقًا يف تقدير الحتياجات 

اأظهرتا فروقًا بح�سب  اللتني  الوظيفي، ودرا�ستي ن�رش )2000(  امل�سّمى  التدريبية بح�سب 

اجلن�س.

عر�س النتائج ال�شوؤال الثالث

ال على: “ما مدى اختالف تقديرات املعلمني واملديرين لالحتياجات التدريبية  ن�س ال�سوؤ

خ�رش(   )داخل اخلط الأ
ّ
 يف النظام التعليمي

ّ
املرتبطة باملهارات التعليمية والقيادية للمعّلم العربي

، واخلربة، واملرحلة التعليمية؟“  
ّ
هل العلمي كما يراها املعلمون واملديرون باختالف متغريات املوؤ

ال، مّت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي كما يبينه اجلدول رقم )7(.  جابة عن ال�سوؤ ولالإ

اجلدول رقم ) 7 (

نتائج حتليل التباين الثالثي ل�شتجابات اأفراد العينة حول تقدير الحتياجات 

التدريبية للمعلم العربي تبعًا للتفاعل بني املوؤهل العلمي واخلربة واملرحلة التعليمية

جمموع املربعاتم�سدر التباين
درجات 

احلرية
م�ستوى الداللةقيمة »ف«متو�سط املربعات

0٫17020٫0850٫150٫857املوؤهل العلمي

1٫81220٫9061٫650٫195اخلربة يف التعليم

0٫67620٫3380٫620٫542املرحلة التعليمية

7٫749160٫4840٫880٫592املوؤهل* اخلربة* املرحلة

130٫8162380٫550اخلطاأ

------139٫638260املجمــوع

ي�سري اجلدول رقم )7( اأنه ل توجد فروٌق ذوات دللٍة اإح�سائيٍة بني متو�سطات ا�ستجابات 

تبعًا  اأو  التعليمية،  واملرحلة  التعليم،  يف  اخلربة  و   ،
ّ
العلمي هل  املوؤ ملتغريات  تبعًا  العينة  اأفراد 

 .)0٫05 ≤ α( للتفاعل بينها حيث جاءت جميع ِقَيـم »ف« غري ذات دللة عند م�ستوى

وعليه، ميكن القول اإّن تقدير حاجات املعلمني للتدريب جاءت متقاربًة من قبل اأفراد العينة 

هالتهم، وخرباتهم التعليمية، واملرحلة التي يعملون فيها، ذلك اأنهم جميعًا يف بيئٍة  بح�سب موؤ

تنظيميٍة واجتماعيٍة متجان�سة، واأّن تطلعاتهم وم�سكالتهم تكاد تتوزع توزيعًا �سويًا. هذا، 

 
ّ
هل العلمي وقد ي�ستدّل من عدم وجود فروٍق يف تقدير الحتياجات التدريبية بح�سب املوؤ

وزيادة  متقّدمة،  جامعية  هالت  موؤ على  احل�سول  اأّن  على  التدري�س  يف  اخلربة  وم�ستويات 

ومواقفهم،  واملعلمني،  املديرين  اجتاهات  تغيري  يف  وا�سح  اأثٌر  لهما  يكن  مل  اخلربة  �سنوات 

هالت واخلربة. ل حول فعالية تلك املوؤ واإدراكاتهم ، وهو اأمٌر م�ستغرٌب ومثرٌي للت�ساوؤ

د. حممد عابدين الحتياجات التدريبية للمعلمني يف املدار�س العربية
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات )Aguilar, 2004؛ ورزق، 2001؛ وال�ساللفة، 

هل، واملرحلة، 1995( يف عدم وجود فروق يف تقدير احلاجة التدريبية تبعًا للخربة، واملوؤ

هل، ومع  ومع درا�سة �سالم )1996( يف عدم وجود فروق تبعًا للتفاعل بني اخلربة واملوؤ

هل واخلربة  درا�سة الطراونة وال�سلول )2000( يف عدم وجود فروق تبعًا للتفاعل بني املوؤ

والوظيفة. بينما اختلفت عّما اأظهرته درا�سة اخلطيب )2006( من اختالف تقدير الحتياج 

قل من 10 �سنوات. التدريبي بح�سب اخلربة ل�سالح املعلمني ذوي اخلربة الأ

التو�شيات

يف �سوء نتائجها، مبا هو اآٍت تو�سي الدرا�سة:

1. اأن ي�سارك املعلمون اأنف�سهم يف حتديد املو�سوعات التي يرون حاجة تدريبية ملحة لها، 

فيه،  يجابية  الإ وامل�ساركة  التدريب،  مع  املثمر  التفاعل  على  لهم  دافعًا  ذلك  يكون  وبالتايل 

واللتزام بربناجمه واأهدافه.

فيها وتطويرها،  املعلمني  اإعداد  برامج  مبراجعة  املعلمني  واإعداد  الرتبية  كليات  تهتم  اأن   .2

القرن  املنوطة مبعلم  بداع  القيادة، والتجديد، والإ ملتطلبات  التاأكد من مالءمتها  يتم  بحيث 

اجلديد، حيث اأظهرت النتائج حاجة تدريبية كبرية يف جمايل التخطيط والقيادة.

التغيري، والتجديد، والتنمية بحيث تنّظم  اأن تتبنى كليات الرتبية واإعداد املعلمني مهمة   .3

تتناول  ذاتها  املدار�س  يف  اأو  الكليات  يف  �سواء  البالد  يف  العرب  للمعلمني  دورات  عقد 

 ،
ّ
ة، وحتليل املحتوى الدرا�سي تية: بناء خطط عالجية لذوي احلاجات اخلا�سّ املو�سوعات الآ

واإعداد خطط الدر�س، والتعزيز، واإثارة الدافعية للتعّلم، والثقة بالنف�س، وا�ستخدام لغة التعّلم 

�سئلة ال�سفية املثرية، وتوجيه الطلبة للتعلم الذاتي وبناء خطط  ال�سليمة )العربية(، وا�ستخدام الأ

واإن�سانية،  واإقامة عالقات حتويلية  بامل�رشوع،  الذاتي، والتعلم  خطائهم، والتقومي  عالجية لأ

وت�سميم اختبارات �سادقة. 

لتبادل  للمعلمني  مترات  وموؤ درا�سية  اأيام  عقد  املعلمني  واإعداد  الرتبية  كليات  تتبنى  اأن   .4

اخلربات املحلية، وتعّرف اخلربات وامل�ستجدات العاملية يف املجالت املحّددة يف الدرا�سة، 

وذلك تعزيزاً لدور املعلمني العرب باعتبارهم قادًة تربويني ووكالء تغيري يف املجتمع.

5. اإجراء درا�سات اأخرى لتحديد احلاجات التدريبية باعتماد امل�ساهدة واملالحظة امليدانية 

متغريات  اأثر  وملعرفة  والقيادية،  التعليمية  للمهارات  امتالكهم  وتقدير  املعلمني،  لعمل 

هل، ومكان احل�سول عليه( يف تقدير الحتياجات التدريبية  اأخرى )التخ�س�س، ونوع املوؤ

للمعلمني.

 املتقّدم وزيادة �سنوات اخلربة 
ّ
هل اجلامعي 6. اإجراء درا�سة حول اأ�سباب عدم و�سوح اأثر املوؤ

لدى املعلمني واملديرين يف تغيري اجتاهاتهم واإدراكاتهم.
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املراجع208
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اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف حت�شيل 

�شا�شي  يف مادة اجلغرافية طلبة ال�شف التا�شع الأ

وىل يف مدار�س تربية اإربد الأ
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د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل

امللخ�س

طلبة  حت�سيل  يف  البيانية  والر�سوم  اجلداول  ا�ستخدام  اأثر  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

ردن للعام  وىل/الأ الأ اإربد  �سا�سي يف مادة اجلغرافية يف مدار�س تربية  الأ التا�سع  ال�سف 

الدرا�سي 2006/2005م، ومعرفة اأثر م�ستواهم التح�سيلي ال�سابق.

)7085( طالبا  التا�سع، والبالغ عددهم  ال�سف  الدرا�سة من جميع طلبة  تكون جمتمع 

وطالبة. اختريت منهم عينة ع�سوائية عنقودية تكونت من اأربع �سعب، عدد اأفرادها )156( 

طالبا وطالبة، وزعوا يف جمموعتني: جتريبية در�ست با�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية 

والر�سوم  اجلداول  ا�ستخدام  بدون  در�ست  و�سابطة  وطالبة،  طالبا   )77( اأفرادها  وعدد 

غرا�س جمع البيانات مت ا�ستخدام اختبار  البيانية، وعدد اأفرادها )79( طالبا وطالبة، ولأ

اأعده الباحثان توفر له دللت ال�سدق والثبات املنا�سبة. 

اجلداول  ل�ستخدام  تعزى  التح�سيل  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 

والر�سوم البيانية، ول�سالح املجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة اإح�سائيا يف التح�سيل 

در�سوا  الذين  ول�سالح  للتفاعل  اأثرا  هناك  واأن  ال�سابق،  التح�سيل  م�ستوى  ملتغري  تعزى 

با�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية من ذوي التح�سيل املتو�سط. 

الكلمات املفتاحية: اجلداول والر�سوم البيانية، التح�سيل، مادة اجلغرافية.

اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف حت�شيل طلبة ال�شف 

وىل �شا�شي  يف مادة اجلغرافية يف مدار�س تربية اإربد الأ التا�شع الأ
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* تاريخ ت�سلم البحث:2006/10/5م                                            * تاريخ قبول للن�رش:2007/5/14م
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 The Effect of Employment of Tables and Diagrams on the
 Achievement of Ninth-Grade Students in Geography in

Schools of Irbid First Directorate of Education

Dr. Hamed A. Talafha
Faculty of Educational Sciences

 Jordan University

Abstract

The study aimed to investigate the effect of employment of tables and 
diagrams on the achievement of ninth grade students in Geography, and to 
investigate the effect of their previous achievement.

The population of the study consisted of all students in the ninth grade 
which was equal to (7085( students. The sample consisted of (156( students 
and was selected randomly from the clusters of the population. The sample 
was divided into two groups: experimental (77 students(, and control groups 
(79 students(. Achievement Tests were developed for the purpose of data 
collection. 

Results revealed that the achievement of the students in the experimental 
group which was taught by tables and diagrams was significantly higher 
than the achievement of the students in the control group. Also, there were 
statistically significant differences in achievement of students due to the 
previous achievement 

Key words: tables and diagrams, achievement, Geography.

Mr. Omar S. Abu Isba’
 Member of Social Studies committee

 Amman- UNRWA Schools 
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املقدمة

يف  الدرا�سية  املناهج  بني  الهامة  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  ميادين  اأحد  اجلغرافية  تعد 

للمتعلمني،  والجتماعية  العقلية  بعاد  الأ بناء  يف  هميتها  لأ نظرا  التعليمية،  املراحل  جميع 

ولدورها الوا�سح يف بناء �سخ�سية الطالب ال�سليمة، من حيث تعريفه ببيئته املحلية والعربية 

والتف�سري  كالتحليل  العقلية،  قدراته  ،وتنمية  والقومية  الوطنية  الروح  والعاملية،وتنمية 

وال�ستنتاج.

الجتماعية  الرتبية  مناهج  اأهمية   1987 عام  ردين  الأ الرتبوي  التطوير  متر  موؤ اأكد  وقد 

من  املتب�رش  الناقد  التفكري  ذي  املنتمي  الواعي،  ن�سان  الإ �سنع  اجلغرافية يف  ومنها  والوطنية 

والر�سوم  اجلداول  واإعداد  اخلرائط،  كر�سم  اجلغرافية  املهارات  تنمية  على  الرتكيز  خالل 

البيانية، والرتكيز على اأ�سا�سيات املعرفة اجلغرافية، وربط اجلوانب النظرية باجلوانب العملية، 

وتنويع اخلربات املقدمة و�سمولها وتكاملها )وزارة الرتبية والتعليم، 1988(.

ية ظاهرة من الظواهر املوجودة  اإن حمور درا�سة اجلغرافية يدور حول العالقات ال�سببية لأ

ر�س، وتو�سيح كيفية ترابطها مع بع�سها لتكوين ال�سكل الكلي لهذا ال�سطح،  على �سطح الأ

�سا�س فاإن املنهج اجلغرايف العلمي هو منهج تفكريي يهتم بتوزيع الظواهر على  وعلى هذا الأ

ر�س، كما اأنه منهج ربط وا�ستنتاج )�سلبي، 1997(. �سطح الأ

وترتبط املعرفة اجلغرافية ارتباطا وثيقا بعمليات التفكري، فاكت�سابها وتوظيفها يحتاج اإىل 

.(Banks, 1977( ا�ستخدام مهارات وعمليات فكرية وطرائق بحثية منظمة

اأ�ساليب و و�سائل خمتلفة  اأهداف تدري�س مادة اجلغرافية لبد من الك�سف عن  ولتحقيق 

لتدري�سها، فالو�سائل التعليمية ت�سكل اإحدى املدخالت املهمة يف العملية التعليمية فهي متثل 

ديه من وظائف اأ�سا�سية يف ت�سهيل عملية  عن�رشا حيويا يف ا�سرتاتيجيات التدري�س بف�سل ما توؤ

هداف )حمدان،1986(.  التعلم، وتتيح للمدر�سني والطلبة اإمكانية التفاعل لتحقيق الأ

العملية  من  والتي هي جزء  الهامة  التعليمية  الو�سائل  من  البيانية  والر�سوم  اجلداول  وتعد 

التعليمية التي ت�ساعد يف اإك�ساب الطلبة بع�س املهارات وتعديل الجتاهات، فهي تعمل على 

اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف حت�شيل طلبة ال�شف 

وىل �شا�شي  يف مادة اجلغرافية يف مدار�س تربية اإربد الأ التا�شع الأ
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ق�سم املناهج والتدري�س

ردنية- كلية العلوم الرتبوية اجلامعة االأ

 اأ. عمر �شبحي اأبو اإ�شبع

ع�سو جلنة الدرا�سات االجتماعية

وكالة الغوث الدولية – جنوب عمان 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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كما  اجلديدة،  اخلربات  ل�ستقبال  ا�ستعداده  وتنمية  الدر�س،  مبو�سوع  الطالب  اهتمام  اإثارة 

تعطيه �سورة متكاملة عن املو�سوع وت�ساعده يف زيادة القدرة على التاأمل واملالحظة وجمع 

املعلومات، والتفكري العلمي )الطوبجي، 1998(. وتعد مقومًا اأ�سا�سيا من مقومات التدري�س 

والب�رشية  الطبيعية  الظواهر  متثل  فهي  اجلغرافية،  درو�س  يف  اأ�سا�سي  عن�رش  اإنها  اإذ  اجليد، 

نتاج وامل�ساحات، وعالقتها بع�سها ببع�س واملقارنة بينها، وتعرب عن الظواهر  والقت�سادية والإ

اجلغرافية التي ل ي�ستطيع املتعلم م�ساهدتها ب�سورة مبا�رشة مما ميكنه من اخلروج با�ستنتاجات 

من خالل ما تقدمه من معلومات وبيانات وحقائق دالة عليها )العربي، 1999(.

ديه يف زيادة الدافعية وفعالية التعليم، اإ�سافة اإيل دورها  وترجع اأهميتها، اإىل الدور الذي توؤ

يف �سد النتباه، و تطوير املواقف التعليمية و اإثرائها و تعزيزها بهدف زيادة التح�سيل واإبقاء 

اأثر التعلم ملدة اأطول يف الذاكرة، وهي ما ت�سعى اإليه الجتاهات احلديثة لعملية التعليم.

اأن   (Baron, Ouzts& Walsh, 1999( ويل�س  و  اأوزت�س  و  بارون  من  كل  اأكد  وقد 

متكن  التعليم  تقنيات  و�سائل  من  وغريها  �سكال  والأ والر�سوم  واجلداول  اخلرائط  ا�ستخدام 

مكنة والعالقة بينها. وذكر)عبيدات، 1985(  ن�سانية، وطبيعة الأ الطلبة من وعي الطبيعة الإ

اأن اجلداول و الر�سوم البيانية جتعل التعلم اأ�رشع واأكرث عمقا وفائدة واأبقى اأثرا.وتعد و�سيلة 

اإي�ساح مهمة تعرب عن احلقائق الكمية يف �سورة مرئية، وت�ساعد الطلبة على ت�سور املحتوى 

وا�ستدعائها  املعلومات  تذكر  ويف  املدر�سي،  الكتاب  مع  يتفق  �سحيحا  ت�سورا  التعليمي 

التح�سيل )جنم،  الفهم ورفع م�ستوى  اإىل  النهاية  دي يف  والحتفاظ بها لفرتة طويلة، مما يوؤ

اآخر، من خالل حتويل  اإىل  �سكل  من  املنظمة  املعرفة  الطلبة على حتويل  1994(. وتدرب 

جداول  اإىل  املعلومات  حتويل  اأو  مقال  �سكل  على  معلومات  اإىل  البيانية  والر�سوم  اجلداول 

مع  والت�سور  والتذكر  دراك  الإ مثل  املعرفية  العمليات  ترتابط  فاإنها  وبهذا  بيانية،  ور�سوم 

التفكري، وغالبا ما تنتهي هذه العمليات اإىل التفكري، لذا فهي ت�سكل خلفية اأ�سا�سية اإذ لي�س 

بع�سها )حممد،1990(. و متكن  اأو  العمليات  تلك  التفكري دون  بعملية  القيام  املمكن  من 

الطلبة من التغلب على التجريد، وتعمل على تقريب بعدي الزمان و املكان اللذين ميثالن اأهم 

�سئلة  ثارة الأ 1996( وتعد مادة منوذجية لإ م�سكالت تدري�س الرتبية الجتماعية. )حممد، 

تذكر  على  وت�ساعد   .)1990 )هجر�س،  التعليمية  العملية  اإجناح  ويف  العقلية،  مب�ستوياتها 

املح�سو�سة  العالقات  يعتمدون يف تفكريهم على  الذين  طفال  بالن�سبة لالأ املجردات خا�سة 

ويواجهون �سعوبة يف التفكري القائم على التجريد )�رشور، 1992(.

ديها يف زيادة فعالية  ويعود الهتمام باجلداول والر�سوم البيانية اإىل اأهمية الوظائف التي توؤ

�سكال  والأ والر�سوم  اجلداول  من  الكثري  حتوي  الدرا�سية  بطبيعتها  اجلغرافية  ومادة  التعلم. 

�سافة اإىل اأنها تقوم بدور مهم يف عر�س  البيانية، بل اإن درا�ستها تعتمد اإىل حد كبري عليها، بالإ

اخلربات املختلفة )حممد، 1996(، وت�ساعد يف اإبراز العالقات الهامة املت�سمنة يف البيانات 
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التي تعر�سها ب�رشعة وبب�ساطة، ويف اإثارة دافعية الطلبة للتعلم )اإبراهيم،1994(.216

كد اللقاين واآخرون )1990( ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية بكفاءة ي�ساعد الطلبة  ويوؤ

يف حل الكثري من م�سكالت التعلم .وتف�سري العديد من الظواهر التي تبدو غام�سة. وتقدم 

واأنها م�سدر   .)2001 )�سعادة،  وب�سكل وا�سح ودقيق  معلومات كثرية وخمت�رشة،  للطلبة 

مهم من م�سادر احل�سول على املعرفة امل�ستخدمة يف تدري�س املواد الجتماعية ب�سفة عامه 

التدري�س ي�ساعد يف  1996(. واأن ا�ستخدامها يف  ومادة اجلغرافية ب�سفة خا�سة )البنعلي، 

هداف التعليمية التي  فهم الظواهر اجلغرافية الطبيعية والب�رشية، وبذلك تعمل على حتقيق الأ

 Watson( ل ت�ستطيع و�سائل اأو م�سادر تعليمية اأخرى حتقيقها. وقد اأكد وات�سون ودريفر

خرى  الأ التعليمية  الو�سائل  مع  مقارنة  املعلومات  من  كم  تقدم  باأنها   (& Driver, 1983
 Benbasat & Dexter,( وت�ساعدهم يف ا�سرتجاعها. يف حني يرى كل من بنبا�سات ودك�سرت

ف�سل وب�سكل اأ�رشع.  1986) اأن توظيفها يف التدري�س ي�ساعد الطلبة فـي اتخاذ القرارات الأ
اأما ديفيد )David, 1989) فريى اأنها تقدم معلومات رقمية وا�سحة وحمددة ب�سكل منظم. 

كد فيليب )Philip, 1980) اأنها جتعل من تفكري الطلبة اأكرث واقعية، وجتعل التعلم اأكرث  كما يوؤ

بداع. فعالية وت�ستثري الإ

الطلبة  واإدراك  فهم  عدم  اإىل  يعود  اجلغرافية  مادة  درا�سة  عن  العزوف  اأ�سباب  من  واإن 

واإن   .)1992 )زيتون،  تف�سريها  على  القدرة  وعدم  البيانية،  والر�سوم  اجلداول  ملحتويات 

ا�ستخدام اجلداول  اأ�سا�سيات  الطلبة عن  ال�سخ�سي عند  اأو ،خلال يف النطباع  هناك �سعفا 

والر�سوم البيانية )اأبو حلو، واأبو الهيجاء، 1986(. واأن هناك ق�سورا يف ا�ستخدام الو�سائل 

واجلداول  اخلرائط  اأهمها  ومن  اجلغرافية،  كتب  يف  الو�سائل  تلك  و�سوح  وعدم  التعليمية 

�سكال البيانية )حممد، 1996(.  والر�سوم و الأ

اجلوانب  اأي  معرفة  على  قدرتهم  عدم  الطلبة  تعلم  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  من  اإن 

جزاء  همية بع�س الأ اإدراكهم لأ البيانية، وكيفية قراءتها، وعدم  املهمة يف اجلداول والر�سوم 

ال�سغرية والتف�سيلية فيها، و�سعوبة ترجمتها اإىل ن�سو�س مكتوبة اأو منطوقة، وبخا�سة فيما 

فاعاًل  معلمًا  يتطلب  )Dyke & White, 2004). وهذا  املنحنيات  بتف�سري وترجمة  يتعلق 

ثراً دائمًا، وم�ستوعبًا للمادة التي يدر�سها ومتمكنًا منها، ي�ستطيع اأن ينتقي طرق التدري�س  وموؤ

والو�سائل التعليمية مبا يتنا�سب واملوقف التعليمي التعلمي، ومبا يرتك املجال للطالب اأن يكون 

ثرة يف عملية تعلمه. م�ساركًا ب�سورة فعالًة وموؤ

ال�سفي  املوقف  اأثناء  البيانية  �سكال  والأ والر�سوم  للجداول  اختياره  عند  املعلم  على  اإن 

ما  فيها  لوان  الأ وا�ستخدم  اجلغرافية،  الظواهر  بني  العالقات  اإبراز  منها:  عدة  اأمور  مراعاة 

ت�ستخدم  واأن  فهمها،  على  وقدرتهم  الطلبة  منو  م�ستوى  مع  متوافقة  تكون  بحيث  اأمكن، 

مما  اإعدادها ور�سمها،  على  الطلبة  ي�سجع  واأن  والتو�سيح.  ال�رشح  اأثناء  املنا�سب  الوقت  يف 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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ي�ساعدهم يف التعبري عن اأفكارهم وتنمية مهارة التحليل للمعلومات وبالتايل حتقيق اأهداف 

تدري�س اجلغرافية )دبور واخلطيب، 2001؛ خليل، 2002(.

دب الرتبوي عدد من الدرا�سات التي اهتمت با�ستخدام اجلداول والر�سوم  وقد تناول الأ

البيانية يف تدري�س اجلغرافية. ففي الوليات املتحدة اأجرى كالهان )Callahan, 1979) درا�سة 

ر�سية(  هدفت اإىل لك�سف عن تاأثري الو�سائل الب�رشية )اخلرائط والر�سوم البيانية والكرات الأ

يف حت�سيل مادة الدرا�سات الجتماعية لدى طلبة ال�سفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س، ومت 

الو�سائل  با�ستخدام  املقررة  املادة  وىل جتريبية تدر�س  العينة ع�سوائيا يف جمموعتني: الأ توزيع 

ر�سية”  والثانية �سابطة تدر�س املادة املقررة   الب�رشية “اخلرائط والر�سوم البيانية والكرات الأ

بطريقة املحا�رشة، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ول�سالح الطلبة 

والكرات  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  با�ستخدام  تدري�سهم  مت  الذين  التجريبية  املجموعة  يف 

ر�سية. الأ

اأجريت يف الوليات املتحدة فقد هدفت  التي   (Slaughter, 1979( اأما درا�سة �سالوتر 

�سا�سيني، ا�ستملت  اإىل تطوير برنامج لتعليم قراءة الر�سوم البيانية يف ال�سفني الثاين والثالث الأ

جتريبية  جمموعتني:  اإىل  وق�سموا  ع�سوائيا،  اختيارهم  مت  طالبا   )222( علـى  الدرا�سة  عينة 

وعدد اأفرادها )111( طالبا، در�ست مادة اجلغرافية املقررة بطريقة عر�س الر�سوم البيانية، 

و�سابطة، وعدد اأفرادها )111( طالبا، در�ست املادة نف�سها بالطريقة التقليدية، وقد اأظهرت 

النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا، ول�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست بطريقة عر�س 

الر�سوم البيانية.

العالقة  الك�سف عن  الهدف منها  الهيجاء )1986( درا�سة كان  واأبو  اأبو حلو  واأجرى 

ردن ملهارات قراءة اخلرائط والر�سوم  بني مدى اكت�ساب معلمي الدرا�سات الجتماعية يف الأ

�سا�سي لتلك املهارات، تكونت عينة  البيانية، ومدى اكت�ساب طلبتهم يف ال�سف ال�ساد�س الأ

الدرا�سة من )20( معلمًا ومعلمة، و)625( طالبًا وطالبة، اختريوا بطريقة ع�سوائية، وقد 

وىل كانت عبارة عن اختبار لقيا�س مدى اكت�ساب املعلمني  اعد الباحثان اأداتني للقيا�س: الأ

ملهارات قراءة اخلرائط والر�سوم البيانية، والثانية عبارة عن اختبار اآخر لقيا�س مدى اكت�ساب 

املعلمني  من  كال  اكت�ساب  متو�سط  انخفا�س  النتائج  اأظهرت  وقد  املهارات،  لتلك  طلبتهم 

دلت  كما  تربويا،  املقبولة  امل�ستويات  عن  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  قراءة  ملهارات  والطلبة 

النتائج على اأن متو�سط حت�سيل الذكور من املعلمني والطالب ملهارات قراءة اخلرائط والر�سوم 

ناث من املعلمات والطالبات. البيانية زاد على متو�سط حت�سيل الإ

يف حني قام ال�سماط )1990( بدرا�سة هدفت اإىل قيا�س فاعلية ا�ستخدام اخلرائط والر�سوم 

البيانية يف حت�سيل الطلبة واجتاهاتهم يف �سوريا. حيث اختار عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية 

عدادي ملدر�ستني من مدار�س ريف دم�سق، وقد اختار جمموعتني  من طلبة ال�سف الثاين الإ
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�سابطة 218 اإحداهما  ناث  الإ من  وجمموعتني  جتريبية،  والثانية  �سابطة  اإحداهما  الذكور  من 

والثانية جتريبية، وا�ستخدم يف املجموعة ال�سابطة الطريقة التقليدية، ويف املجموعة التجريبية 

يف  الطلبة  حت�سيل  اأن  النتائج  ودلت  مكثف،  ب�سكل  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  ا�ستخدام  مت 

ال�سابطة،  اإح�سائية من حت�سيل الطلبة يف املجموعة  اأعلى وبدللة  التجريبية كان  املجموعة 

كما دلت النتائج اأن حت�سيل الطلبة الذكور يف املجموعتني ال�سابطة والتجريبية اأعلى، وبدللة 

اإح�سائية من حت�سيل الطالبات يف املجموعتني.

�سكال  ويف درا�سة اأجراها هجر�س )1990( هدفت اإىل معرفة اثر منط ال�سور والر�سوم والأ

على كل من اأ�سئلة املعلم وم�ستوى حت�سيل طالب ال�سف التا�سع يف الدرا�سات الجتماعية. 

طالبا  و)92(  الجتماعية،  الدرا�سات  معلمي  من  معلما   )20( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 

 )46( اأفرادها  وعدد  جتريبية  جمموعتني  اإىل  تق�سيمهم  مت  �سا�سي  الأ التا�سع  ال�سف  طلبة  من 

طالبا، واأخرى �سابطة وعدد اأفرادها )46( طالبا. مت تدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام 

عليها.  تعديالت  اإجراء  بعد  املحتوى  املوجودة يف  التو�سيحية  وال�سور  �سكال  والأ الر�سوم 

تعديلها.  دون  املادة  حمتوى  يف  الواردة  �سكال  والأ بالر�سوم  ال�سابطة  املجموعة  ودر�ست 

واأظهرت النتائج اأن تذكر الطلبة يف املجموعة التجريبية كان اأف�سل، واأن حت�سيلهم كان اأعلى 

من املجموعة ال�سابطة، اإ�سافة اإىل اأن الطلبة كانوا ميار�سون العمليات العقلية عند ا�ستخدام 

�سكال التو�سيحية ومب�ستوى تفكري اأعلى. الر�سوم والأ

واأجرى بولرد )Pollard) الوارد يف )اأبو را�س، 1991( درا�سة هدفت اإىل تطوير برنامج 

لتعليم قراءة الر�سوم البيانّية وقيا�س اأثره يف التح�سيل لدى عينة من طلبة املدار�س العامة يف 

مريكية، تكونت من جمموعتني: جتريبية در�ست املادة الدرا�سّية املقررة  الوليات املتحدة الأ

الثانية  املجموعة  التو�سيحية، يف حني در�ست  �سكال  البيانية والأ الر�سوم  عن طريق عر�س 

)ال�سابطة( املادة ذاتها بالطريقة التقليدية، وقد اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق دالّة اإح�سائيا 

يف التح�سيل ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست املادة املقررة با�ستخدام الر�سوم البيانّية 

�سكال التو�سيحية. والأ

ردن قام خ�ساونة )1995( بدرا�سة ملعرفة اثر ا�ستخدام املعلمني للخرائط والر�سوم  ويف الأ

البيانية اجلاهزة من جهة، واخلرائط والر�سوم البيانية التي ير�سمها الطلبة من جهة اأخرى يف 

�سا�سي للمفاهيم واملهارات اجلغرافية،تكونت عينت الدرا�سة  اكت�ساب طلبة ال�سف الثامن الأ

اإىل  وق�سموا  ع�سوائيا  اختيارهم  مت  اإربد  �سواحي  مدار�س  من  وطالبة،  طالبا   )285( من 

لها،  ر�سمهم  خالل  من  البيانية  الر�سوم  در�سوا   )140( اأفرادها  وعدد  جتريبية  جمموعتني: 

اأداء  اأن  النتائج  واأظهرت  اجلاهزة،  البيانية  الر�سوم  در�سوا   )145( اأفراد  وعدد  و�سابطة 

اأن  اإل   ،%60 تربويا  املقبول  امل�ستوى  اأقل من  الدرا�سة كان  اختبار  ب�سكل عام على  الطلبة 

النتائج نف�سها اأظهرت اأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا بني متو�سط عالمات الطلبة الذين در�سوا 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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مادة الرتبية الجتماعية والوطنية با�ستخدام اخلرائط والر�سوم البيانية اجلاهزة، وبني متو�سط 

باأنف�سهم،  ر�سموها  التي  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  با�ستخدام  در�سوا  الذين  الطلبة  عالمات 

التي ر�سموها  البيانية  با�ستخدام اخلرائط والر�سوم  الذين در�سوا  الطلبة  ل�سالح  الفرق  وكان 

باأنف�سهم. 

من خالل عر�س الدرا�سات ال�سابقة يتبني اأن معظم الدرا�سات تو�سلت يف نتائجها اإىل فعالية 

ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف تدري�س الدرا�سات الجتماعية ب�سكل عام واجلغرافيا 

بخا�سة، كدرا�سة كالهان )Callahan, 1979)، و�سالوتر )Slaughter, 1979)، وال�سماط 

)1990(، وهجر�س )1990(، وبولرد )pollard) الوارد يف )اأبو را�س، 1991(. 

كما اأظهرت نتائج الدرا�سات اأهمية ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية اأثناء املوقف ال�سفي 

الطلبة  اكت�ساب  اإىل �سعف يف  دي  يوؤ ا�ستخدامها  الطلبة، واأن عدم  التح�سيل لدى  يف رفع 

للمفاهيم واملهارات املرتبطة باجلداول والر�سوم البيانية، وبالتايل اإىل �سعف يف حت�سيلهم مادة 

اجلغرافية، كون اجلداول والر�سوم البيانية تعد جزءا مهما من مقرر مادة اجلغرافية، وب�سكل 

ردن. �سا�سي يف الأ خا�س يف مقرر اجلغرافية لل�سف التا�سع الأ

م�شكلة الدرا�شة

اأثر  ما  التايل:  الرئي�س  ال  ال�سوؤ عن  جابة  الإ حماولتها  خالل  من  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد 

�سا�سي يف مادة اجلغرافية  ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الأ

وىل؟ يف مدار�س مديرية تربية اإربد الأ

اأهداف الدرا�شة 

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اثر ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف حت�سيل طلبة ال�سف 

ول  وىل، خالل الف�سل الأ �سا�سي يف مادة اجلغرافية يف مدار�س مديرية تربية اإربد الأ التا�سع الأ

يف  ال�سابق  الطلبة  حت�سيل  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  كما   ،2006/2005 الدرا�سي  العام  من 

التح�سيل احلايل. 

فر�شيات الدرا�شة

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل اختبار الفر�سيات التالية:

وىل: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية  الفر�سية الأ

وىل، تعزى ل�ستخدام اجلداول  �سا�سي يف مدار�س مديرية تربية اأربد الأ لدى طلبة التا�سع الأ

والر�سوم البيانية اأو عدم ا�ستخدامها.

الفر�سية الثانية: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية 
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وىل تعزى للم�ستوى التح�سيلي 220 �سا�سي يف مدار�س  مديرية تربية اإربد الأ لدى طلبة التا�سع الأ

ال�سابق للطلبة )مرتفع، متو�سط، منخف�س(.

الفر�سية الثالثة: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية 

وىل تعزى للتفاعل بني امل�ستوى  �سا�سي يف مدار�س  مديرية تربية اإربد الأ لدى طلبة التا�سع الأ

التح�سيلي ال�سابق للطلبة، وا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية اأو عدم ا�ستخدامها.

اأهمية الدرا�شة 

ميكن اأن تت�سح اأهمية الدرا�سة باآلتي:

- ت�ساعد كل من املعلم والطالب يف فهم وتف�سري الكثري من الظواهر اجلغرافية يف املادة الدرا�سية 

على  والقدرة  ومعانيها  رقام  الأ دللة  ومعرفة  املالحظة  على  القدرة  الطلبة  لدى  تنمي   -

الحتفاظ بها. 

- متكن الطلبة من تذكر املعلومات بدرجة اأف�سل عندما ي�ساركون يف املوقف التعليمي بكل 

حوا�سهم، اإىل جانب خرباتهم ال�سخ�سية يف تناول املعلومات.

- متكن الطلبة من التعبري عن اأفكارهم ب�سورة �سفهية، مما ي�سهم يف رفع م�ستوى التح�سيل 

لديهم.

- تقدم تو�سيحا للمعلم لكيفية ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف تدري�س مادة اجلغرافية. 

حمددات الدرا�شة

تية: تقت�رش الدرا�سة احلالية على املحددات الآ

وىل  �سا�سي يف مدار�س مديرية تربية اإربد الأ 1. اقت�سار الدرا�سة على طلبة ال�سف التا�سع الأ

ردن. يف الأ

كتاب  يف  الثانية  الوحدة  على  البيانية  والر�سوم  اجلداول  با�ستخدام  التدري�س  2. اقت�سار 

�سا�سي، وعنوان  جغرافية الوطن العربي – ق�سايا خمتارة من البيئة واملوارد - لل�سف التا�سع الأ

الوحدة )املياه يف الوطن العربي(.

ول للعام الدرا�سي 2006/2005.  3. مت تطبيق الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الأ

التطبيق،  وال�ستيعاب،  الفهم  التالية:  واملهارية  املعرفية  اجلوانب  قيا�س  الختبار  4. �سمل 

دراك، الت�سنيف، املقارنة. التحليل، الإ

م�شطلحات الدرا�شة

اجلغرافية  تدري�س  ت�ستخدم يف  التي  التعليمية  الو�سائل  اإحدى  البيانية:  والر�شوم  اجلداول 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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الطبيعية  املعامل  العديد من  براز وتو�سيح  مرئية لإ الكمية يف �سورة  احلقائق  تعرب عن  والتي 

ولها  ومب�سطة،  �سهلة  ب�سورة  للطلبة  والبيانات  املعلومات  اأنواع  خمتلف  وتقدمي  والب�رشية، 

)طالفحة  البيانية  واجلداول  الدائرية،  والقطاعات  البيانية،  عمدة  الأ منها:  اأ�سكال  جمموعة 

ودويكات، 2002(.

الر�سوم  يف  تتمثل  التي  التعليمية  الو�سائل  باأنها:  اإجرائيا  البيانية  والر�سوم  اجلداول  وتعرف 

عمدة البيانية، والقطاعات الدائرية، واجلداول البيانية التي مت ا�ستخدامها  البيانية باأ�سكالها الأ

يف تدري�س حمتوى الوحدة الثانية )املياه يف الوطن العربي( من كتاب جغرافية الوطن العربي 

�سا�سي. – ق�سايا خمتارة من البيئة واملوارد - لل�سف التا�سع الأ
التح�شيل: املعرفة املكت�سبة واملهارات التي مت تنميتها يف املو�سوعات الدرا�سية يف املدر�سة 

وتثبتها الدرجات التي يتم احل�سول عليها من خالل الختبارات )عطوي، 2000(.

اأعده  الذي  الختبار  على  الطالب  عليها  يح�سل  التي  )الدرجة(  العالمة  اإجرائيا:  ويعرف 

الباحثان، ويقا�س يف الدرا�سة احلالية بالعالمة املتح�سلة لدى كل من اأفراد عينه الدرا�سة على 

الختبار التح�سيلي )القبلي والبعدي(. 

وال�سكان  ر�س  لالأ الطبيعي  النظام  ويخترب  املكان  يدر�س  الذي  العلم  اأداة اجلغرافية: هي 

و  ال�سكان  بني  املتبادلة  التاأثريات  و  بينهما  والزمانية  املكانية  والعالقات  النظام  هذا  داخل 

نظمة الرتبوية )العمري، 2004( البيئة، وتعد مادة اأ�سا�سية يف املناهج املدر�سية يف الأ

والوطنية  الجتماعية  الرتبية  مادة  �سمن  مباحث  ثالث  من  واحدة  باأنها:  اإجرائيا  وتعرف 

�سا�سي للعام الدرا�سي 2006/2005م واملعنونة بجغرافية الوطن  املقررة لل�سف التا�سع الأ

العربي – ق�سايا خمتارة من البيئة واملوارد.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

ملجموعتني  والبعدي  القبلي  القيا�سني  با�ستخدام  التجريبي  الت�سميم  الباحثان  ا�ستخدم 

خرى �سابطة. اإحداهما جتريبية والأ

جمتمع الدرا�شة

وىل  �سا�سي يف مدار�س تربية اإربد الأ تاألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف التا�سع الأ

2006/2005، والبالغ عددهم )7085( طالبا وطالبة، منهم  الدرا�سي  للعام  ردن  يف الأ

ح�سب  الدرا�سة  جمتمع  توزيع   )1( رقم  اجلدول  ويبني  طالبة،  و)3588(  طالبًا   )3497(

اجلن�س وعدد املدار�س وعدد ال�سعب واأعداد الطلبة.
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اجلدول رقم )1(

توزيع جمتمع الدرا�شة ح�شب اجلن�س وعدد املدار�س وعدد ال�شعب واأعداد الطلبة

اأعداد الطلبةعدد ال�سعبعدد املدار�ساجلن�س

25833497ذكور

28863588اإناث

531697085املجموع

عينة الدرا�شة 

تكونت عينة الدرا�سة من )156( طالبا وطالبة من جمتمع الدرا�سة، مت اختيارهم بالطريقة 

الع�سوائية الطبقية، حيث مت توزيع املدار�س اإىل طبقتني )ذكور واإناث(، ومت اختيار مدر�ستني 

ناث، ومن ثم اختري من كل مدر�سة �سعبتني من �سعب  ع�سوائيا، واحدة للذكور واأخرى لالإ

خرى  �سا�سي، بحيث يكون من كل مدر�سة �سعبة كمجموعة جتريبية والأ الأ التا�سع  ال�سف 

بالطريقة  التي در�ست  ال�سابطة  املجموعة  لتحديد  الع�سوائي  التعيني  ا�ستخدم  �سابطة، وقد 

كل  يف  البيانية  والر�سوم  اجلداول  با�ستخدام  در�ست  التي  التجريبية  واملجموعة  التقليدية، 

مدر�سة، وقد كان توزيع املجموعتني كما يلي:

املجموعة التجريبية: التي در�ست با�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية، وتكونت من �سعبة 

ذكور و�سعبة اإناث بلغ عدد اأفرادها )77( طالبا طالبة.

املجموعة ال�سابطة: التي در�ست بدون ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية، وتكونت من 

�سعبة ذكور و�سعبة اإناث بلغ عدد اأفرادها )79( طالبا طالبة. ويبني اجلدول رقم )2( توزيع 

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املجموعة واملدار�س.

اجلدول رقم )2(

توزيع عينة الدرا�شة ح�شب املجموعة واملدر�شة وعدد الطلبة وال�شعب ذكورا واإناثا

العينة عدد �سعب ال�سف التا�سع يف 

املدر�سة
اجلن�س املجموعة ا�سم املدر�سة

طلبة �سعب

38 1 3 ذكور جتريبية

خليل ال�سامل الثانوية

41 1 ذكور �سابطة

39 1 5 اإناث جتريبية

اإربد الثانوية

38 1 اإناث �سابطة

77 2 جتريبية املجموع

79 2 �سابطة

156 4 املجمـوع الكلـي

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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واجلدول رقم )3( يبني توزيع اأفراد العينة ح�سب متغريي الدرا�سة )املجموعة وم�ستوى 

التح�سيل ال�سابق(.

اجلدول رقم )3(

توزيع عينة الدرا�شة ح�شب املجموعة وم�شتوى التح�شيل ال�شابق

م�ستوى التح�سيل ال�سابق

املجموعة

املجموع

ال�سابطةالتجريبية

191635مرتفع

343468متو�سط

242953منخف�س

7779156املجموع

وم�ستوى  البيانية  والر�سوم  اجلداول  ل�ستخدام  تبعًا  املجموعات  تكافوؤ  من  وللتحقق 

التح�سيل ال�سابق للطلبة قبل البدء بالتجربة، مت تطبيق الختبار التح�سيلي يف مادة اجلغرافية على 

الطلبة وح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة، ومت ا�ستخدام 

اختبار حتليل التباين الثنائي )Two Way ANOVA) للتحقق من تكافوؤ املجموعات يف �سوء 

رقم  ويبني اجلدول  للطلبة  ال�سابق  التح�سيل  البيانية، وم�ستوى  والر�سوم  اجلداول  ا�ستخدام 

التح�سيلي  الطلبة على الختبار  املعيارية لدرجات  املتو�سطات احل�سابية والنحرافات   )4(

القبلي يف مادة اجلغرافية. 

اجلدول رقم )4(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة 

على الختبار التح�شيلي القبلي يف مادة اجلغرافية

م�ستوى التح�سيل 

ال�سابق

املجموعة

املجموع

ال�سابطةالتجريبية

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط 

احل�سابي
االنحراف املعياري

8٫632٫278٫382٫668٫512٫42مرتفع

9٫501٫979٫321٫909٫411٫93متو�سط

8٫422٫268٫622٫578٫532٫41منخف�س

8٫952٫178٫872٫338٫912٫24الكلي

التجريبية  املجموعتني  بني  ب�سيط  »ظاهري«  اختالف  وجود   )4( رقم  اجلدول  يبني 

وال�سابطة على الختبار التح�سيلي قبل البدء بالتجربة، يف حني يبني اجلدول وجود اختالف 

»ظاهري« وا�سح بني جمموعات الطلبة وفقًا مل�ستواهم التح�سيلي ال�سابق )مرتفع، متو�سط، 



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

224 Two Way( نتائج ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الثنائي )منخف�س( ويبني اجلدول رقم )5

ANOVA) للتحقق من تكافوؤ املجموعات قبل اإجراء التجربة.

اجلدول رقم )5(

نتائج حتليل التباين الثنائي للتحقق من تكافوؤ جمموعات الطلبة على اختبار 

التح�شيل القبلي وفقًا ملتغريي ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية وم�شتوى 

التح�شيل ال�شابق وللتفاعل بينهما

م�سدر التباين
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات

قيمة ف 

املح�سوبة

م�ستوى 

الداللة

0٫2110٫210٫0420٫838ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية

0٫048*30٫909215٫4543٫096م�ستوى التح�سيل ال�سابق

1٫4820٫740٫1480٫862ا�ستخدام اجلداول والر�سوم*م�ستوى التح�سيل ال�سابق

748٫7731504٫992اخلطاأ

780٫744155الكلي

* دالة اإح�سائيا

تعزى   )0٫05  =  a( م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود   )5( رقم  اجلدول  يظهر 

التح�سيلي  م�ستواهم  متكافئني يف �سوء  الطلبة غري  اأن  اأي  ال�سابق  التح�سيل  م�ستوى  ملتغري 

ال�سابق قبل البدء بالتجربة، حيث عمد الباحثان وبهدف عزل الفروق القبلية بني الطلبة على 

الختبار القبلي اإىل ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي امل�ساحب  Two Way ANCOVA عند 

داء على اختبار التح�سيل البعدي.  الك�سف عن الفروق يف الأ

اأدوات الدرا�شة

1- خطط الدرو�س للمادة التعليمية

دب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بهذه الدرا�سة وال�ستفادة  - مت الطالع على الأ

منها يف اإعداد املواقف التعليمية )اخلطط الدرا�سية( وذلك بعد الطالع على الوحدة الدرا�سية 

هداف ال�سلوكية املتوقع حتقيقها لدى الطلبة، وت�سميم املواقف التعليمية  وحتليلها، و�سياغة الأ

املطلوبة والبالغ عددها )7( وكل موقف يحقق هدفا �سلوكيا اأو اأكرث يرتبط مبو�سوع معريف 

اجلداول  ا�ستخدام  اإىل  بحاجة  در�س  كل  يف  الواردة  املو�سوعات  حتديد  مت  ثم  ومن  معني. 

والر�سوم البيانية يف تدري�سها، و�سممت اأوراق عمل خا�سة لكل در�س، وكانت كل ورقة 

هداف التعليمية. ت�ستمل على جمموعة من اجلداول والر�سوم البيانية التي حتقق الأ

-  مت عر�س املواقف التعليمية واأوراق العمل اخلا�سة بها على جمموعة من املحكمني وعددهم 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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)16( منهم )4( من ذوي الخت�سا�س يف مناهج الدرا�سات الجتماعية واأ�ساليبها من حملة 

ملادة  معلمني  و)8(  الجتماعية  للدرا�سات  الرتبويني  امل�رشفني  من  و)4(  الدكتوراه  �سهادة 

اجلغرافية من ذوي اخلربة ممن يحملون �سهادة املاج�ستري، وذلك للتاأكد من �سدقها ومدى 

وطلب  �سا�سي،  الأ التا�سع  ال�سف  طلبة  وم�ستوى  التعليمي  واملحتوى  هداف  لالأ مالءمتها 

اآرائهم  �سوء  يف  التعديل  اإجراء  مت  حيث  املواقف  كل  على  املنا�سبة  التعديالت  اإجراء  منهم 

ومقرتحاتهم.

مت جتريب جزء من املادة التعليمية قبل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة 

تطبيقها  اإمكانية  من  للتاأكد  وذلك  طالبا،   )37( اأفرادها  عدد  بلغ  واحدة  �سعبة  من  مكونة 

واملواد الالزمة لذلك. 

- مت عقد اجتماع مع املعلمني الذين قاموا بتدري�س الوحدة الدرا�سية )املياه يف الوطن العربي( 

اآلية ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف  للمجموعة التجريبية وال�سابطة ل�رشح وتو�سيح 

الوحدة  تدري�س  املعلمني  من  طلب  كما  التجريبية.  للمجموعة  الدرا�سية  الوحدة  تدري�س 

الدرا�سية للمجموعة ال�سابطة بالطريقة التقليدية العتيادية.

2- الختبار التح�شيلي

�سا�سي يف مادة اجلغرافية من خالل  قام الباحثان باإعداد اختبار لقيا�س حت�سيل طلبة التا�سع الأ

القيام مبا يلي: 

- حتليل حمتوى الوحدة الثانية )املياه يف الوطن العربي( يف كتاب جغرافية الوطن العربي – 

�سا�سي من اأجل حتديد املفاهيم واملهارات  ق�سايا خمتارة من البيئة واملوارد - لل�سف التا�سع الأ

التطبيق،التحليل،  وال�ستيعاب،  البيانية،)الفهم  والر�سوم  باجلداول  املتعلقة  اجلغرافية 

دراك،الت�سنيف، املقارنة(. الإ

- والتي يتوقع اأن يكت�سبها الطلبة بعد النتهاء من درا�سة الوحدة.

�سا�سي يف مادة اجلغرافية يف الوحدة  التا�سع الأ - تطوير الختبار الذي يقي�س حت�سيل طلبة 

ولية من )30( فقرة. املذكورة وتكّون الختبار يف �سورته الأ

�شدق الختبار 

داة )الختبار( على جمموعة من املحكمني، منهم )4( من ذوي الخت�سا�س  مت توزيع الأ

يف مناهج الدرا�سات الجتماعية واأ�ساليبها من حملة �سهادة الدكتوراه، و)4( من امل�رشفني 

الرتبويني للدرا�سات الجتماعية، و)8( من معلمي مادة اجلغرافية من ذوي اخلربة ومن حملة 

�سهادة املاج�ستري، وطلب منهم اإبداء الراأي حول مدى مالءمة فقرات الختبار لقيا�س حت�سيل 

طلبة ال�سف التا�سع، وبخا�سة املفاهيم واملهارات املتعلقة باجلداول والر�سوم البيانية، وكذلك 

ذكر اأي تعديالت يرونها منا�سبة، وبعد اإعادة الختبار قام الباحثان باإجراء التعديالت املقرتحة 
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التي اأوردها املحكمون يف تو�سياتهم ، حيث مت حذف خم�س فقرات من الختبار بدت 226

�سعيفة. وبذلك اأ�سبح الختبار ب�سورته النهائية يتكون من )25( فقرة. تاأخذ كل فقرة يف 

الختبار عالمة » انظر ملحق الدرا�سة«. 

ثبات الختبار

الدرا�سة وخارج عينتها  اأربع �سعب من جمتمع  الثبات لالختبار، مت تطبيقه على  حل�ساب 

داة  �سا�سي، وبلغ معامل الثبات لالأ تكونت من )72( طالبا وطالبة من طلبة ال�سف التا�سع الأ

وبا�ستخدام اختبار كرونباخ األفا )Kronbah-Alpha)  لالت�ساق الداخلي )%84(.

ح�سائية. املعاجلة الإ

تكافوؤ  من  للتاأكد   ،Two Way ANOVA الثنائي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدام  مت 

البيانية،  والر�سوم  اجلداول  )ا�ستخدام  ملتغريي  وفقًا  بالتجربة  البدء  قبل  الدرا�سة  جمموعات 

وم�ستوى التح�سيل ال�سابق(، وبعدما بينت النتائج عدم تكافوؤ جمموعات الطلبة وفقًا مل�ستواهم 

و�ساط احل�سابية املعدلة بعد عزل الفروق يف اأداء الطلبة على  التح�سيلي ال�سابق مت ا�ستخراج الأ

 Two Way الثنائي امل�ساحب   التباين  ا�ستخدام اختبار حتليل  القبلي، ومت  التح�سيل  اختبار 

البعدي ح�سب متغريي  التح�سيل  اختبار  داء على  الأ الفروق يف  ANCOVAللك�سف عن 
)ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية، وم�ستوى التح�سيل ال�سابق( والتفاعل بينهما. كما مت 

للك�سف عن   (LSD( ”اإح�سائيا “اأقل فرق دال  البعدية بطريقة  املقارنات  اختبار  ا�ستخدام 

ال�سابق،  التح�سيل  م�ستوى  ملتغري  تبعا  البعدي  الختبار  الطلبة على  اأداء  الفروق يف  م�سدر 

.)0٫05 = a( ح�سائية وذلك عند م�ستوى الدللة الإ

عر�س النتائج ومناق�شتها 

�سيتم عر�س النتائج طبقًا لرتتيب فرو�س الدرا�سة وذلك على النحو التايل:

 = a( اإح�سائية توجد فروق ذات دللة  وىل, ون�شها:  النتائج املتعلقة باختبار الفر�شية الأ

اإربد  تربية  �سا�سي يف مدار�س مديرية  الأ التا�سع  مادة اجلغرافية لدى طلبة  0٫05( يف حت�سيل 

وىل تعزى ل�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية اأو عدم ا�ستخدامها. الأ

 way 2( وللتحقق من �سحة هذا الفر�س، مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي، ومت اجراء اختبار

ANCOVA) ، وي�سري اجلدولني )6( و )7( اإىل نتائج هذا التحليل.
البعدي  التح�سيل  اختبار  على  املعدلة  احل�سابية  املتو�سطات   )6( رقم  اجلدول  ويبني 

وم�ستوى  البيانية،  والر�سوم  اجلداول  )ا�ستخدام  متغريي  �سوء  يف  الدرا�سة  ملجموعات 

التح�سيل ال�سابق(.

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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اجلدول رقم )6(

داء جمموعات الدرا�شة على اختبار التح�شيل  املتو�شطات احل�شابية املعدلة لأ

البعدي وفقًا ملتغريي ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية وم�شتوى التح�شيل ال�شابق

م�ستوى التح�سيل ال�سابق

املجموعة

الكلي

ال�سابطةالتجريبية

19٫15819٫16419٫161مرتفع

20٫27117٫74519٫008متو�سط

15٫38514٫95115٫168منخف�س

18٫27117٫28717٫779الكلي

وللك�سف عن دللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة يف �سوء متغريي )ا�ستخدام 

اجلداول والر�سوم البيانية، وم�ستوى التح�سيل ال�سابق( والتفاعل بينهما مت ا�ستخدام اختبار 

حتليل التباين الثنائي امل�ساحب )Two Way ANCOVA) كما يف اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7(

داء جمموعات  نتائج حتليل التباين الثنائي امل�شاحب )Two-Way ANCOVA) لأ

الدرا�شة على اختبار التح�شيل البعدي وفقًا ملتغريي ا�شتخدام اجلداول والر�شوم 

البيانية وم�شتوى التح�شيل ال�شابق وللتفاعل بينهما

م�سدر التباين
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات

قيمة ف 

املح�سوبة
م�ستوى الداللة

26٫83126٫833٫5060٫063امل�ساحب )االختبار القبلي(

0٫034*34٫87134٫874٫555ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية

0٫000*519٫52259٫733٫93م�ستوى التح�سيل ال�سابق

0٫041*50٫09225٫043٫272ا�ستخدام اجلداول والر�سوم*م�ستوى التح�سيل ال�سابق

11411497٫654اخلطاأ

1847155الكلي

* دالة اإح�سائيا

وىل اإىل وجود فروق  اأ�سارت النتائج يف اجلدول رقم )7( فيما يخ�س اختبار الفر�سية الأ

ذات دللة اإح�سائية حيث بلغت قيمة »ف« املح�سوبة )4٫555( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا 

اأنه توجد فروق ذات  عند م�ستوى الدللة )a = 0٫034( وهذا يعني قبول الفر�سية، اأي 

�سا�سي يف مدار�س  دللة اإح�سائية )a = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية لدى طلبة التا�سع الأ

الذين  الطلبة  ول�سالح  البيانية.  والر�سوم  اجلداول  ا�ستخدام  ملتغري  تعزى  وىل  الأ اإربد  مديرية 
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دائهم على 228 در�سوا با�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية حيث بلغ املتو�سط احل�سابي املعدل لأ

الذين  الطلبة  داء  لأ املعدل  احل�سابي  املتو�سط  من  اأعلى  وهو   )18٫271( البعدي  الختبار 

در�سوا بدون ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية والبالغ )17٫287(.

البيانية يفعل دور  با�ستخدام اجلداول والر�سوم  التدري�س  اأن  اإىل  النتيجة  اأن تعزى  وميكن 

ن�سطة والتحليل، مما اأدى اإىل رفع م�ستوى التح�سيل  الطالب يف امل�ساركة الفاعلة، والقيام بالأ

التدري�س يكون دور  البيانية يف  والر�سوم  ا�ستخدام اجلداول  املعلم يف  اأن دور  لديهم. كما 

ال�سماط  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتن�سجم  التعلمية،  التعليمية  للعملية  ومنظم  موجه 

)1990)؛ و�سالوتر )Slaughter, 1979) بحيث ي�سمح للطالب باملرور بخربات تعليمية 

تزيد من دافعيته، وتك�سبه مهارات عملية تقوم على قراءة وحتليل الظواهر اجلغرافية الواردة 

اجلداول  ا�ستخدام  فاإن  كذلك  والب�رشية،  الطبيعية  كالظواهر  البيانية  والر�سوم  اجلداول  يف 

فيه  الطلبة  حت�سيل  يكون  ما  غالبا  الذي  الذاتي  التعلم  اإطار  �سمن  ي�سنف  البيانية  والر�سوم 

اأعلى من غريه من طرائق واأمناط التعليم. اإن عملية ا�ستخدام الر�سوم تربز املفاهيم واحلقائق 

واملهارات التي ينبغي اإك�سابها للطلبة ب�سكل وا�سح، ومتكن الطالب من العتماد على نف�سه 

دي اإىل  يف عملية التحليل والتف�سري للظواهر واملعلومات الواردة يف الكتاب املدر�سي مما يوؤ

و�سوح هذه املعلومات يف ذهن الطالب، وبالذات املفاهيم التي يكون لها عالقة باجلداول 

ن�سطة امل�ساحبة ل�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية تعمل على  والر�سوم البيانية. كما اأن الأ

حتفيز الطالب، كما اأن هذه الطريقة مقارنة بالطريقة التقليدية قائمة على اإثارة التفكري وجذب 

متفاعال  ويكون  للمعلومات،  م�ستقبال  ولي�س  ن�سطا  م�ساركا  يعد  فيه  واملتعلم  الهتمام، 

ومنطلقا بحما�سة حيث يتعلم ح�سب �رشعته الذاتية، وي�سحح اأخطاءه مما قد يزيد من حت�سيله 

 )1990( درا�سة هجر�س  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتن�سجم  تعلمه.  مبا  والحتفاظ  الدرا�سي 

وخ�ساونة )1995(.

 = a( النتائج املتعلقة باختبار الفر�شية الثانية, ون�شها: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية

�سا�سي يف مدار�س مديرية تربية اإربد  0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية لدى طلبة التا�سع الأ

وىل تعزى للم�ستوى التح�سيلي ال�سابق للطلبة )مرتفع، متو�سط، منخف�س(. الأ

اأ�سارت النتائج يف اجلدول رقم )7( وفيما يخ�س اختبار الفر�سية الثانية اإىل وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية حيث بلغت قيمة “ف” املح�سوبة )33٫93(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا 

عند م�ستوى الدللة )α = 0٫000( وهذا يعني قبول الفر�سية، اأي اأنه توجد فروق ذات 

�سا�سي يف مدار�س  دللة اإح�سائية )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية لدى طلبة التا�سع الأ

الفروق  م�سدر  وللك�سف عن  ال�سابق.  التح�سيل  م�ستوى  ملتغري  تعزى  وىل  الأ اإربد  مديرية 

البعدية  املقارنات  اإجراء  مت  ال�سابق،  التح�سيل  م�ستوى  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  لوجود 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل
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بطريقة “اأقل فرق دال اإح�سائيا” )LSD) كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )8(.

اجلدول رقم )8(

نتائج املقارنات البعدية بطريقة )LSD( للك�شف عن م�شدر الفروق يف حت�شيل مادة 

وىل تبعًا ملتغري  �شا�شي يف مدار�س  مديرية اإربد الأ اجلغرافية لدى طلبة التا�شع الأ

م�شتوى التح�شيل ال�شابق

متغري م�ستوى 

التح�سيل ال�سابق

منخف�سمتو�سطمرتفع

19٫16119٫00815٫168�س-

-19٫161مرتفع
0٫153

0٫794  =  a
*3٫993

0٫000  =  a

--19٫008متو�سط
*3٫840

0٫000 = a
    * دالة اإح�سائيا

ت�سري النتائج يف اجلدول رقم )8( اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا بني اأداء الطلبة من ذوي 

التح�سيل املرتفع والطلبة من ذوي التح�سيل املنخف�س حيث كان الفرق يف املتو�سط احل�سابي 

داء املجموعتني )3٫993( وهو فرق دال اإح�سائيا ومب�ستوى دللة )α = 0٫000( ول�سالح  لأ

الطلبة من ذوي التح�سيل املرتفع، كذلك وجود فروق دالة اإح�سائيا بني اأداء الطلبة من ذوي 

التح�سيل املتو�سط والطلبة من ذوي التح�سيل املنخف�س حيث كان الفرق يف املتو�سط احل�سابي 

داء املجموعتني )3٫840( وهو فرق دال اإح�سائيا ومب�ستوى دللة )α = 0٫000( ول�سالح  لأ

الطلبة من ذوي التح�سيل املتو�سط، يف حني اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا 

بني اأداء الطلبة من ذوي التح�سيل املرتفع والطلبة من ذوي التح�سيل املتو�سط حيث كان الفرق 

داء املجموعتني )0٫153( وهو فرق غري دال اإح�سائيا حيث بلغت  يف املتو�سط احل�سابي لأ

قيمة م�ستوى الدللة α )0٫794( وهي اأعلى من م�ستوى الدللة )α = 0٫05( التي مت اختبار 

الفر�سية على اأ�سا�سها.

مادة  يف  حت�سيلهم  يزداد  للطلبة  ال�سابق  التح�سيل  امل�ستوى  ازداد  كلما  اأنه  يعني  وهذا 

ذوي  من  الطلبة  اإن  حيث  الواقع  مع  تتعار�س  ول  منطقية،  النتيجة  هذه   وتعد  اجلغرافية، 

هم مرتفعًا على اأغلب امل�ستويات املعرفية،  التح�سيل املرتفع واملتو�سط يكون حت�سيلهم واأداوؤ

وبالتايل على معظم امل�ستويات يف جمالت التفكري بغ�س النظر عن الطريقة التي يتعلمون من 

خاللها، يف حني اأن الطلبة من ذوي التح�سيل املنخف�س مل ي�ساركوا اأو يبادروا للعمل �سواء 

يف املجموعة التجريبية اأو ال�سابطة مما انعك�س على اأدائهم يف الختبار البعدي وبالتايل على 

هذه النتيجة املتوقعة. 

النتائج املتعلقة باختبار الفر�شية الثالثة, ون�شها: توجــد فــروق ذات دللـــة اإحــ�سائيــة 



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

�سا�سي يف مدار�س مديرية تربية 230 )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية لدى طلبة التا�سع الأ

وىل تعزى للتفاعل بني امل�ستوى التح�سيلي ال�سابق للطلبة وا�ستخدام اجلداول والر�سوم  اإربد الأ

البيانية اأو عدم ا�ستخدامها.

اأ�سارت النتائج يف اجلدول رقم )7( وفيما يخ�س اختبار الفر�سية الثالثة اإىل وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية حيث بلغت قيمة »ف« املح�سوبة )3٫272( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا 

عند م�ستوى الدللة )α = 0٫041( وهذا يعني قبول الفر�سية، اأي اأنه توجد فروق ذات 

�سا�سي يف مدار�س  دللة اإح�سائية )α = 0٫05( يف حت�سيل مادة اجلغرافية لدى طلبة التا�سع الأ

وىل تعزى للتفاعل بني ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية وم�ستوى التح�سيل  مديرية اإربد الأ

ال�سابق.

جمموعات  داء  لأ املعدلة  احل�سابية  باملتو�سطات  اخلا�س   )6( رقم  اجلدول  اإىل  وبالرجوع 

داء كان ل�سالح طلبة املجموعة  الدرا�سة على اختبار التح�سيل البعدي يت�سح اأن الفرق يف الأ

الفئة  فراد هذه  التجريبية من ذوي التح�سيل املتو�سط حيث بلغ املتو�سط احل�سابي املعدل لأ

خرى، اأي اأن ا�ستخدام  )20٫271(، وهو اأعلى من املتو�سطات احل�سابية املعدلة للفئات الأ

اجلداول والر�سوم البيانية ينا�سب الطلبة من ذوي التح�سيل املتو�سط، ولتو�سيح هذه النتيجة 

مت عر�سها من خالل ال�سكل التايل.

ر�شم تو�شيحي يبني اأثر التفاعل بني ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية 

وم�شتوى التح�شيل ال�شابق

ورمبا تعزى هذه النتيجة اإىل اأن م�ستوى فهم الطلبة من ذوي التح�سيل املتو�سط يتنا�سب 

والتطبيق(  وال�ستيعاب،  والفهم  املعرفة،  )م�ستوى  بلوم  عند  املعريف  املجال  م�ستويات  مع 

د. حامد طالفحه, اأ. عمر اأبو اإ�شبع اأثر ا�شتخدام اجلداول والر�شوم البيانية يف التح�شيل

١
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واجلداول والر�سوم البيانية ت�سنف �سمن هذه امل�ستويات، وبالتايل تنا�سب امل�ستوى العقلي 

عند الطلبة ذوي التح�سيل املتو�سط اأكرث من الطلبة من ذوي التح�سيل املرتفع وذوي التح�سيل 

التح�سيل  الطلبة ذوي  ودافعيه  اهتمام  تثري  قد ل  البيانية  والر�سوم  اجلداول  واأن  املنخف�س، 

املرتفع؛ لن م�ستوى التفكري لديهم اأعلى، وتعد اأقل من طموحاتهم، وهي اأعلى من قدرات 

الطلبة من ذوي التح�سيل املنخف�س، لذلك كان هناك تفاعل بني الطلبة من ذوي التح�سيل 

املتو�سط وا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية.

التو�شيات

تية : يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها هذه الدرا�سة فاإن الباحثني يقدمان التو�سيات الآ

احل�س�س  خالل  البيانية  والر�سوم  للجداول  املعلمني  ا�ستخدام  �رشورة  الباحثان  كد  يوؤ  -1

ال�سفية ملا لها من دور يف ت�سجيع الطلبة على امل�ساركة واإثارة دافعيتهم.

�سا�سي  الأ التا�سع  لل�سف  اجلغرافية  مبحث  �سياغة  باإعادة  املناهج  مديرية  قيام  �رشورة   -2

ب�سكل ميكن الطلبة من ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية يف املوقف التعليمي التعلمي ملا لها 

من اأثر يف رفع م�ستوى التح�سيل لديهم.

3- تاأكيد �رشورة قيام مديرية املناهج بالرتكيز على مهارة قراءة اجلداول والر�سوم البيانية يف 

مبحث اجلغرافية من خالل اإ�سافة وحدات درا�سية م�ستقلة مل�ساعدة الطلبة على فهم مهارات 

قراءة اجلداول والر�سوم البيانية وا�ستخدامها، ملا لهذه املهارات من اأثر كبري يف زيادة حت�سيل 

الطلبة يف مادة اجلغرافية.

املراجع 
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مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية 

ردن: درا�شة حتليلية �شا�شي يف الأ لل�شف ال�شابع الأ

د. اأكرم عادل الب�شري

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية

د. �شعاد عبدالكرمي الوائلي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية
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د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية

امللخ�س

ف الوزن الن�سبي  ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج 
ّ
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعر

�سا�سي، ومنهاج اللغة  ردن، كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ اللغة العربية يف الأ

هداف  �سا�سي، من خالل حتليل جميع الأ العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

بق�سد  املحتوى،  حتليل  اأ�سلوب  الباحثان  ا�ستخدم  وقد  فيها.  الواردة  اخلا�سة  التعليمية 

ت�سخي�س مهارة الكالم، وك�سف جوانبها عن طريق ر�سد معدل تكراراتها، ومواطن الرتكيز 

عليها، �سمن قوائم معدة لهذا الغر�س. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك تباينا كبريا يف تقدير 

وىل  خرى، اإذ احتلت املرتبة الأ الوزن الن�سبي ملهارة الكالم مقارنة مع املهارات اللغوية الأ

من الهتمام، وبفارق ب�سيط عن مهارة الكتابة التي جاءت يف املرتبة الثانية ويف �سوء 

هذه النتائج قدمت الدرا�سة جمموعة من القرتاحات والتو�سيات.

الكلمات املفتاحية: مهارة الكالم، التعبري ال�سفوي، مهارات اللغة العربية، منهاج لغة عربية.

مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية لل�شف

ردن: درا�شة حتليلية �شا�شي يف الأ ال�شابع الأ

د. اأكرم عادل الب�شري

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية

د. �شعاد عبدالكرمي الوائلي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية

* تاريخ ت�سلم البحث:2006/10/10م                                                       * تاريخ قبوله للن�رش:2007/6/18م
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The Speaking Skill (oral communication) in the Curriculum of Arabic 
Language for the Seventh Grade in Jordan: An Analytical Study

Dr. Akram A. Al Basheer
Faculty of Educational Sciences 

Hashemite University

Abstract

This study aimed at investigating the speaking skill (oral communication( by 
analyzing all teaching objectives included in the curriculum of Arabic language 
for the basic stage of teaching in Jordan. Content analysis technique was used 
as a tool in collecting and analyzing data. Frequencies and percentages of the 
included language skills were computed in classified lists. The results showed 
that considerable weight was given to the speaking skill in comparison with 
other language skills. Thus, relevant recommendations were suggested to 
curricula developers and researchers. 

Key words: speaking skills, oral communication, language skills, teaching Arabic 
language, curriculum of Arabic language.

 Dr. Suaad A. Al-Waely
 Faculty of Educational Sciences

 Hashemite University
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املقدمة

وىل بعد   حياته الأ
ّ
يعد الكالم املهارة الثانية من مهارات اللغة التي يكت�سبها الفرد يف �سني

�سوات التي ي�ستمع اإليها، وحماكاتها ليعرب بها عما  مهارة ال�ستماع، اإذ يبداأ الطفل مبناغاة الأ

ي�سعر به، اأو يريده ممن حوله، لي�سل هذا التطور يف املراحل الالحقة، اإىل امتالك القدرة على 

الكالم، بكل ما يتطلبه من مهارات تتالءم مع التطور املتزايد الذي مير به الفرد يف مراحل 

فراد. تعليمه املختلفة، من درا�سة لنظام اللغة وقواعدها، وواقع الت�سال بني الأ

وم�ستوياتهم،  اأعمارهم  اختالف  على  فراد  الأ بني  يقوم  �سفويا  ن�ساطا  ب�سفته  الكالم  اإن 

اإن�سانية، مبا يتيحه للفرد من فر�سة للتفاعل مع كافة جوانب احلياة، والت�سال  يعّد �رشورة 

واإزالة  املختلفة،  النظر  لوجهات  وتقريب  واحلياتية،  الجتماعية  ملطالبه  وتلبية  باجلماعة، 

فراد. وعليه  حواجز اخلوف والتوتر التي تخلقها املواقف احلياتية املختلفة لدى كثري من الأ

�سا�س فيما يدور من نقا�س وحوار ما بني املعلم وطلبته يف غرفة ال�سف،  تعد هذه املهارة الأ

اأنها  املتعلم، مع  التي مير بها  التعليم املختلفة  ا�ستثناء يف مراحل  الدرا�سية دومنا  املواد  جلميع 

اتفق  فقد  لذا  ال�سفوي(؛  )التعبري  اللغوية  الدرو�س  بع�س  ذاتها يف  بحد  مق�سودة  تكون  قد 

  Wilson, 19972000؛ ومناع،  )طعيمة  وتعليمها  اللغة  تعّلم  جمال  الباحثني يف  من  كثري 

Morreale, 2000;( على الهتمام مبهارة الكالم، ملا لها من اأثر يف قدرة الطلبة على التعبري 
ال�سفوي، الذي يعد من اأهم املهارات اللغوية؛ فاملتعلم ينبغي له تعّلم التحّدث مبهارتيه الكالم 

الناجعة  الطريقة  تكون  قد  نها  لأ والكتابة؛  القراءة  مهارات  بتعّلم  يبداأ  اأن  قبل  وال�ستماع، 

والكتابة  القراءة  ميّكنهم من  مما  املهارتني،  والتقدم يف هاتني  النمو  الطلبة على  يف م�ساعدة 

 .(Lindsay & Dockrell, 2002( مبهاراتهما املختلفة

�رشا �سادقا للحكم على املتكلم، وامل�ستوى     وتنبع اأهمية مهارة الكالم يف كونها تعطي موؤ

خرين.  فهام بينه وبني الآ قناع والفهم والإ الثقايف الذي ينتمي اإليه، ف�سال عن اأنها و�سيلته لالإ

اإن الفرد بحاجة اإىل امتالك املهارات املرتبطة بالكالم من حيث القدرة على انتقاء الكلمات 

حتى  والنحوية،  اللغوية  خطاء  الأ وجتنب  �سلوب،  الأ وفنية  العامية،  عن  والبتعاد  املوحية، 

مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية لل�شف

ردن: درا�شة حتليلية �شا�شي يف الأ ال�شابع الأ

د. اأكرم عادل الب�شري

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية

د. �شعاد عبدالكرمي الوائلي

ق�سم املناهج والتدري�س

كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الها�سمية

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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ثر يف �سامعيه. اإن الهتمام مبهارة الكالم كما اأ�سارت موريل  يكون ملا يقوله قيمة ثقافية، توؤ

)Morreale, 2000) �سوف يعود على املتعلم بالنمو والتطور الذاتي، والنجاح يف العمل، 
ولية �سواء اجتماعيا اأو ثقافيا.  وي�سبح اأكرث حتمال للم�سوؤ

اإن عجز الطالب عن التعبري �سفويا عما ي�سعر به اأو يح�سه، �سوف يقلل من قدرته على نقل 

خرين، ف�سال عن احلّد من فر�س تعّلمه وتقدمه الدرا�سي؛ مما يرتتب عليه    اأفكاره واآرائه اإىل الآ

اإخفاق يف مواجهة ما تتطلبه مواقف احلياة املختلفة التي يتعر�س لها، تبعا لعالقاته املتعددة 

اإرباك  ي�ساحبه من  بالنف�س، وما  الثقة  اإىل فقدانه  دي  يوؤ به، مما قد  الذي يحيط  املجتمع  مع 

ثر �سلبا يف منّوه اللغوي و الجتماعي لحقا )اأبو مغلي، 1997؛  واهتزاز ل�سخ�سيته، مما يوؤ

.(Florez, 1999
وىل من التحاقهم بدرب  وعليه، فاإن تدريب النا�سئة على التعبري ال�سفوي منذ املرحلة الأ

درا�سية  مراحل  اأم يف  طفال  الأ وريا�س  احل�سانة  دور  ذلك يف  اأكان  �سواء  والتعليم،  التعّلم 

اجلامعة  اأو  املدر�سة  تتولها  التي  الظروف  طبيعة  تقت�سيها  تربوية  �رشورة  اأ�سبح  متقدمة، 

 عمره، يف �سبيل 
ّ
لحقا، ب�سفتيهما املكانني اللذين مي�سي فيهما املتعلم  فرتة مهمة من �سني

 1978 العابدين،  1981؛ زين  اأكادمييا وم�سلكيا للحياة )يون�س، والناقة، وخاطر  اإعداده 

ال�سفوي، �سوف  التعبري  يتطلبها  التي  للمهارات  الطلبة  امتالك  اإن   .  );Morreale، 2000(

مينحهم العفوية والنطالق والندفاع غري املقيد فيما يعربون عنه، مما قد يجعلهم اأكرث خمالطة 

للغة يف اأبنيتها وتراكيبها واألفاظها.

اإن عدم اإتاحة الفر�سة، وخلق البيئة املواتية للطلبة لكي يعربوا عما يجي�س يف �سدورهم 

خر موقع القبول والر�سا، اأ�سبح  من معاٍن تعرب عن م�ساعرهم واأحا�سي�سهم تعبريا يقع من الآ

نف�سهم  مهمال يف كثري من مواقف التعليم والتعلم يف الدر�س اللغوي، يف ظل اإيثار املعلمني لأ

تتطلبها  التي  التعبريية  مهاراتهم  يطّوروا  اأن  من  للمتعلمني  ي�سمح  ل  مبا  الكالم،  بنوا�سي 

 (Wilson, 1997; Riley, Burrell, & McCallum, 2004( املختلفة  احلياة  مواقف 

خرين، اأو اخل�سية من الوقوع يف اخلطاأ اأثناء الكالم، ل زالت  فاخلجل واخلوف من مواجهة الآ

ف�ساح عما يجول يف  من العوائق املنيعة التي تقف يف وجه الطلبة، اإذا ما اأرادوا الكالم اأو الإ

خواطرهم جتاه م�ساألة ما.

الكالم  ملهارات  واإهماًل  تغييبا  يجد  العربي،  عاملنا  يف  اللغوي  الدر�س  لواقع  املتاأمل  اإن 

)التعبري ال�سفوي(، والتدريب عليها، مقارنة مع غريها من املهارات اللغوية كالقراءة والكتابة، 

التعبري ال�سفوي؛ فال زال  التي يتطلبها  اإذ تفتقر هذه الدرو�س تدريب الطلبة على املهارات 

العتقاد لدى الكثري من معّدي املناهج ووا�سعيها يف العديد من البالد العربية، باأن مهارة 

ن يفرد لها م�ساحة وا�سعة يف املناهج  الكالم وما يرتبط بها من مهارات، لي�ست بحاجة لأ

املقررة، اإذ تكت�سب ب�سكل تلقائي تبعا للمواقف التي مير بها الفرد يف حياته، ف�سال عن اأن 
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خرى كالقراءة والتعبري الكتابي وما يتبعهما من مناق�سات وحوار واأ�سئلة 240 الدرو�س اللغوية الأ

يجيب عنها الطلبة رمبا ت�سّد احلاجة – من وجهة نظرهم- عن و�سع منهاج خا�س لتدري�س 

هذه املهارة )يون�س واآخرون، 1981؛ ال�سيد، 1988؛ طعيمة ومناع، 2000(.

اإن �سعف الطلبة يف مهارة الكالم كما اأ�سار اإليه كثري من الرتبويني )وايل، 1998؛ طعيمة 

 Riley, Burrell, & McCallum, 1997؛  ع�رش،  1988؛  مدكور،  2000؛  ومناع، 

Zhang ,2004 & ) رمبا يعود اإىل تكليف الطلبة التحدث يف مو�سوعات ل متّت اإىل واقعهم 
جنبية  الأ العامية والف�سيحة من جهة، والعربية واللغات  اللغة ما بني  ازدواجية  ب�سلة، واإىل 

عن  املهارة  هذه  وعزل  الطلبة،  لدى  اللغوي  املح�سول  وقلة  اأخرى،  جهة  من  جنليزية  كالإ

هذا  خرى،  الأ اللغة  درو�س  يف  �سليم  ب�سكل  بتوظيفها  ي�سمح  ل  مبا  اللغوية  املهارات  باقي 

عدم  يف  تتمثل  التي  املعلمني،  من  كثري  ينتهجها  التي  التعبري  تدري�س  طرق  عقم  عن  ف�سال 

يف  النطالق  على  وت�سجيعهم  الف�سيحة،  با�ستخدام  الكالم  على  الطلبة  بتدريب  الهتمام 

الكالم، والتعبري عن اأنف�سهم بحرية، يف ظل تركيزهم على النمط الكتابي من التعبري ب�سقيه 

�رشة العربية يف كثري من اأمناطها تربي اأطفالها على جتنب احلديث  بداعي. اإن الأ الوظيفي والإ

خرين اأو م�ساركتهم به، والكتفاء بال�سمت، حر�سا منها على اأبنائها من الوقوع يف  اإىل الآ

اخلطاأ، وفهما منافيا للحكمة القائلة »اإذا كان الكالم من ف�سة،  فال�سكوت من ذهب«.

باأن ي�سجعهم على  املعلم، كفيل  اإىل  الطلبة  فيه  يرتاح  الثقة والطمئنان  اإن خلق جّو من 

دلء مبا يختلج يف �سدورهم  خرين اإىل امل�ساهمة يف احلديث، والإ الكالم، ت�سجيعا قد يدفع الآ

منه. لذا ينبغي للمعلم اأن يدفع الطلبة لكي يقدموا اأفكارهم وخرباتهم حول مو�سوع التعّلم 

بحرية، واملهّم هنا لي�س الكتفاء باأن يتكّلم الطلبة دومنا الوقوع يف اأخطاء يف النحو اأو اللغة، 

وملاذا، ويف   يتكلمون  متى  الطلبة  يعي  اأن  بل  ال�سحيحة،  من خمارجها  احلروف  اإخراج  اأو 

اأي �سكل يجب اأن يكون كالمهم؛ فللكالم مهاراته اخلا�سة التي تختلف عن بقية املهارات 

.(Cohen, 1996 Florez, 1999( خرى اللغوية الأ

عديدة،  للطلبة  اإك�سابها  اإىل  ي�سعى  اأن  للمعّلم  ينبغي  التي  ال�سفوي  التعبري  مهارات  اإن 

اأ�سار العديد من الباحثني )يون�س، والناقة، وخاطر، 1981؛ الناقة، 2002( اإىل هذه  فقد 

املهارات، التي ميكن اإجمالها يف اجلوانب اخلم�سة التالية:

فكار الرئي�سة املحددة، واملبتكرة،  1- اجلانب الفكري: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف الأ

واملتوالدة، واملت�سل�سلة، واملرتابطة، والوا�سحة، واملتنوعة، واملمتعة.

2- اجلانب اللغوي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف ا�ستخدام الف�سيحة، والرتاكيب اللغوية 

ال�سحيحة، والكلمات املوحية، واجلمل املبا�رشة، واملرّكزة، واملتنوعة، والوا�سحة، وال�سبط 

النحوي ال�سليم.

3- اجلانب ال�سوتي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف و�سوح ال�سوت، واإخراج احلروف 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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من خمارجها ال�سحيحة، ومالءمة طبقة ال�سوت للمعنى، ونطق الكلمات بعناية، والوقوف 

بال�سوت الوقفة ال�سحيحة، والتحدث ب�رشعة منا�سبة.     

املعنى،  تقّوي  التي  الوجه  تعبريات  يف  اجلانب  هذا  مهارات  تتمثل  امللمحي:  اجلانب   -4

واإ�رشاك حركات اجل�سم، ومتثل املعاين وجت�سمها، والنظر يف اأعني امل�ستمعني.

لقائي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف اإثارة امل�ستمعني وا�ستمالتهم،  5- اجلانب التفاعلي الإ

بعناية  وال�ستماع  والرتكيز،  يجاز  والإ مرئية،  بو�سائل  احلديث  واإثراء  امل�ستمعني،  واحرتام 

راء امل�ستمعني، وتوجيه احلديث يف �سوء املتغريات، وترك انطباعات �سارة لدى امل�ستمعني،  لآ

وختم احلديث ب�سورة مريحة.

على  العربية  اللغة  يف  ال�سفوي  التعبري  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  يخ�س  فيما  اأما 

تناولت  التي  الدرا�سات  من  قي�ست مع غريها  ما  اإذا  قليلة  فتعد  والعربي،  املحلي  امل�ستويني 

-على  الباحثني  فاهتمام  والوظيفي.  بداعي  الإ ب�سكليه  )الكتابي(  التعبري  من  خر  الآ النمط 

بالتعبري الكتابي وحتديد جمالته، وكيفية  ما يبدو- قد ان�سّب على درا�سة املهارات اخلا�سة 

ودرا�سة   ،)2002( والنا�رش  ن�سيب  درا�سة  و   ،)1986( �سحاته  درا�سة  يف  كما  تنميتها، 

ال�رشعة وحممد )2004(؛ اأو تقومي م�ستويات الطلبة يف الكتابة التعبريية كما يف درا�سة ن�رش 

التعبري  مهارات  تعّلم  تعيق  التي  العوامل  حتديد  اأو   ،)1995( اإبراهيم  ودرا�سة   ،)1995(

الكتابي كما يف درا�سة املال و املطاوعة )1997(.

دب الرتبوي ال�سابق الذي تناول مهارة التعبري ال�سفوي، درا�سة  ففي اجلانب العربي من الأ

لعاب اللغوية  ال�سويركي )2004( التي هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام برنامج قائم على الأ

�سا�سي يف  الأ الرابع  ال�سف  طلبة  لدى  ال�سفوي  التعبري  اللغوية، ومهارات  مناط  الأ تنمية  يف 

مناط اللغوية ومهارات  ردن. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك عالقة اإيجابية بني اكت�ساب الأ الأ

لعاب اللغوية التي ت�سمنها الربنامج - مبا يحتويه من مواقف مثرية  التعبري ال�سفوي؛ اإذ كان لالأ

دراك والتخيل والبتكار وال�سعور  وم�سوقة - اأثر يف قدرة الطلبة على الرتكيز والنتباه والإ

باحلرية والثقة والقدرة على العمل، مما �سجعهم على امل�ساركة يف التعبري دون خجل اأو خوف 

اإىل  الكلباين )1997( فهدفت  اأما درا�سة  ال�سفوي.  التعبري  اأو تردد، مما منا لديهم مهارات 

عدادية يف �سلطنة عمان. وقد اأ�سارت  تقومي مهارات التعبري ال�سفوي لدى طالبات املرحلة الإ

التعبري  اخلا�سة مبجالت  املهارات  الدرا�سة يف  عينة  الطالبات يف  م�ستوى  تدين  اإىل  النتائج 

ال�سفوي التالية: قراءة ال�سور والر�سوم، �رشد الق�س�س واحلكايات، اإكمال الق�س�س ال�سفوية، 

التعليمات  اإلقاء  بالهاتف،  واحلديث  التهنئة  املناظرة،  املناق�سة،  اخلطابة،  واحلوار،  املحادثة 

فراد، والعتذار والو�سف. اأما عليان )1988( فقد هدفت  والتوجيهات، التعارف بني الأ

درا�سته اإىل بناء برنامج عالجي لتنمية مهارات التعبري ال�سفوي الوظيفي لدى طلبة ال�سفني 

�سا�سي يف جمهورية م�رش العربية. وقد حدد الباحث  اخلام�س وال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ
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واملحادثة،  �رشدها،  بعد  الق�س�س  عن  ال�سفوي  والتعبري  ال�سور،  عن  ال�سفوي  التعبري  على: 

واملناق�سة، واخلطابة، والكلمات، واإدارة الجتماعات. وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن كال من 

واأن  ال�سفوي،  التعبري  مهارات  يف  �سعوبات  من  يعانون  وال�ساد�س  اخلام�س  ال�سفني  طلبة 

اإيجابي يف زيادة عدد الكلمات  تاأثري  له  الربنامج العالجي الذي ا�ستخدم يف الدرا�سة كان 

اإ�سهام الربنامج يف تخل�س الطلبة من  واجلمل والفقرات التي ا�ستخدمها الطلبة، ف�سال عن 

ال�سعوبات التي واجهوها يف التعبري ال�سفوي.

العديد  اأجريت  اإذ  خمتلفا،  يبدو  مر  فالأ الرتبوي،  دب  الأ من  خر  الآ اجلانب  على  اأما 

فدرا�سة  التعبريية.  الطلبة  قدرات  يف  وتاأثريها  الكالم  مهارة  تناولت  التي  الدرا�سات  من 

)Lerstrom, 1990) كما وردت يف )Wilson, 1997)، اأ�سارت اإىل اأن 75% من معلمي 
اأية تعليمات خا�سة  املرحلة البتدائية الدنيا الذين ا�سرتكوا يف الدرا�سة، مل يقدموا لطلبتهم 

حول كيف يتكلمون داخل غرفة ال�سف، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن كثريا من املعلمني قد 

اأهملوا يف تدري�سهم مهارات التعبري ال�سفوي يف ظل تركيزهم على مهارات القراءة والكتابة. 

اأما درا�سة هيوك�س )Hughes, 1994 ) التي هدفت اإىل تعرف اأهم ال�سعوبات التي يواجهها 

اأن �سعف  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  فقد  الكالم،  باملدر�سة يف جمال مهارة  التحاقهم  الطلبة عند 

اأو تف�سريات للكالم الذي  الطلبة يف هذه املهارة متثل يف عدم قدرتهم على تقدمي تربيرات 

لديهم،  اللغوي  املح�سول  �سئلة، ووجود �سعف يف  الأ يقولونه، وعدم قدرتهم على طرح 

بالتعبري بجمل  اأثر على قدرتهم  للعامية يف كالمهم، مما  ال�سلبي  التاأثري  النتائج  اأظهرت  كما 

كرث  كاملة عما يريدون. اأما موريال )Morreale, 2000)، فاأ�سارت يف درا�ستها امل�سحية لأ

من )100( مقالة وتعليق نادت بالهتمام مبهارات الت�سال، اإىل اأن املربر املنطقي ل�رشورة 

طفال حتى املرحلة الثانوية،  وجود منهاج خا�س لتعليم مهارات الت�سال من مرحلة ريا�س الأ

يتمثل يف اأن مهارة التعبري ال�سفوي تعد اأمرا �رشوريا يف التعليم الذي يقدم للطلبة يف جميع 

املو�سوعات الدرا�سية، وهو مهارة اأ�سا�سية يجب على كل طالب اأن يتقنها من اأجل النجاح 

وال�ستمرار والتقدم. اأما رمانثن وبرننج )Ramanthan & Bruning, 2002)، فقد اأ�سارا 

اإىل  ال�سف، وهذا عائد  اهتماما كبريا يف غرفة  تلقيا  ال�ستماع والكالم مل  اأن مهارات  اإىل 

جمموعة من العوائق منها عدد الطلبة الكبري يف غرفة ال�سف، وامل�ستوى التعليمي للوالدين، 

كرب على قيا�س قدرات الطلبة  والختبارات التي ل تقي�س مهارات الكالم، يف ظل تركيزها الأ

يف القراءة والكتابة.

)Riley, Burrell, & McCallum, 2004 ) التي بحثت يف  اأما درا�سة رينلي واآخرين 

التحاقهم  من  وىل  الأ ال�سنوات  يف  طفال  لالأ واأهميتها  ال�سفوي،  والت�سال  الكالم  مهارة 

هذه  يف  طّور  الذي  الربنامج  يف  ا�سرتكوا  الذين  الطلبة  اأن  اإىل  نتائجها  فاأ�سارت  باملدر�سة. 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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الدرا�سة لتح�سني قدرات الطلبة يف مهارة الكالم والت�سال ال�سفوي، قد كان له اأثر اإيجابي 

ثر قد امتد  اأن هذا الأ اإىل  النتائج  اأ�سارت  يف تنمية مهارات ال�ستماع والكالم لديهم، كما 

لي�سمل اأي�سا املعلمني الذين ا�سرتكوا يف هذا الربنامج، مما �ساهم يف تطورهم املهني.

م�شكلة الدرا�شة

ديها املعلم،  مبا اأن مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( تعد اأ�سا�سا يف جميع الدرو�س التي يوؤ

اإذ يعول عليها كثريا يف التوا�سل ال�سفوي بينه وبني الطلبة، مل جتَر درا�سات علمية تك�سف 

التي  ربع  الأ اللغوية  املهارات  اإحدى  ب�سفتها  املهارة،  هذه  به  حظيت  الذي  الرتكيز  مقدار 

�سا�سية من تعليمهم. فمعظم  ي�سعى منهاج اللغة العربية اإىل تنميتها لدى الطلبة يف املرحلة الأ

لحقا  اعتمدتها  التي  العربية،  للغة  اجلديدة  املناهج  على  اأجريت  التي  ال�سابقة،  الدرا�سات 

متر التطوير الرتبوي العام �سنة 1987، تناولت يف  ردن، اإثر موؤ وزارة الرتبية والتعليم يف الأ

هداف التي و�سعت من  جمملها هذه املناهج بالتحليل والتقومي، للتاأكد من مدى مواءمتها لالأ

اأجلها، �سواء من وجهة نظر املعلمني اأو امل�رشفني اأو الطلبة الذين يدر�سونها )اخلمو�س،1994؛ 

لغوية  مهارة  على  تركيز  دومنا  مقدادي،1997(،  1995؛  �سطناوي،  1994؛  ال�ساطر، 

بعينها – كال�ستماع اأو القراءة مثاًل - كما وردت يف الكتاب املدر�سي، اأو اأدلة املعلمني، اأو 

�سا�سي والثانوي. وعليه تاأتي  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة  يف مرحلتي التعليم الأ

من  الثانية  اللغوية  املهارة  ب�سفتها  الكالم،  مهارة  تناول  يف  وجديتها  الدرا�سة،  هذه  اأهمية 

مهارات اللغة التي يكت�سبها الطلبة، والتي ي�سعى منهاج اللغة العربية اإىل تنميتها لديهم.

اأهداف الدرا�شة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل:

ردن،  1- تعّرف الوزن الن�سبي ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج اللغة العربية يف الأ

�سا�سي، ومنهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة  كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ

هداف التعليمية اخلا�سة الواردة فيها. �سا�سي من خالل حتليل جميع الأ يف مرحلة التعليم الأ

2- حتديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( الواردة يف منهاج اللغة العربية 

�سا�سي. ل�سفوف احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ

اأ�شئلة الدرا�شة

�سا�سية  الأ املرحلة  من  الثانية  احللقة  ل�سفوف  العربية  اللغة  منهاج  راعى  مدى  اأي  اإىل   -1

القراءة،  )ال�ستماع،  خرى  الأ اللغوية  املهارات  ال�سفوي( مقارنة مع  )التعبري  الكالم  مهارة 

الكتابة(؟
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العربية 244 اللغة  منهاج  يف  الواردة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  املهارات  ما   -2

�سا�سي؟ لل�سف ال�سابع من مرحلة التعليم الأ

اأهمية الدرا�شة

دي اإىل : تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة يف اأن نتائجها �ستوؤ

1. اإعطاء �سورة �سادقة وحقيقية عن واقع مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج اللغة 

�سا�سي. �سا�سي اإىل ال�سابع الأ العربية لل�سفوف من اخلام�س الأ

2. حتديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( التي ي�سعى منهاج اللغة العربية 

اإىل تنميتها لدى الطلبة.

الكتابة،  )القراءة،  اللغوية  املهارات  ببقية  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مهارة  ارتباط  3. مدى 

الكالم(.

4. اقرتاح اأفكار جديدة ت�ساعد املعلمني يف تدري�س مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي(.

 حمددات الدرا�شة

التعليمية اخلا�سة بكل وحدة درا�سية  هداف  الدرا�سة احلالية على حتليل جميع الأ تقت�رش 

يف  الواردة  هداف  الأ اإىل  �سافة  بالإ �سا�سي،  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  يف  وردت  كما 

الثانية  باحللقة  اخلا�سة  �سا�سي  الأ التعليم  العري�سة يف مرحلة  العربية، وخطوطه  اللغة  منهاج 

ربع: الكالم  هداف من تنمية للمهارات اللغوية الأ من هذه املرحلة، وبيان ما تت�سمنه هذه الأ

وال�ستماع والقراءة والكتابة.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

وهو  اأ�ساليبه  من  اأ�سلوب  با�ستخدام  وذلك  الو�سفي،  املنهج  احلالية  الدرا�سة  اعتمدت 

هداف التعليمية الواردة  اأ�سلوب حتليل املحتوى )Content Analysis)، حيث �سيتم حتليل الأ

املهارات  تت�سمن  حتليل،  وحدة  ب�سفتها  �سا�سي  الأ ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  يف 

هداف التعليمية الواردة  اللغوية املراد تدري�سها للطلبة. لذا �سيقوم الباحثان بتحليل جميع الأ

هداف التعليمية الواردة يف منهاج  يف دليل املعلم )Teacher,s guide)، ف�ساًل عن حتليل الأ

الثانية من هذه  �سا�سي اخلا�س باحللقة  الأ التعليم  العري�سة يف مرحلة  العربية وخطوطه  اللغة 

املرحلة، بق�سد ت�سخي�س مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي(، وك�سف جوانبها عن طريق ر�سد 

معدل تكراراتها ومواطن الرتكيز عليها، �سمن قوائم معدة لهذا الغر�س. 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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جمتمع الدرا�شة 

هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم اخلا�سة باللغة  ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على جميع الأ

العربية لل�سف ال�سابع التي اعتمدت من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف جميع مدار�س اململكة 

�سافة اإىل )105( اأهداف  ردنية الها�سمية �سنة 1995 والبالغ عددها )580( هدفا، بالإ الأ

�سمن  وردت  كما  �سا�سي  الأ التعليم  من  ال�سابع(  )اخلام�س-  الثانية  باحللقة  خا�سة  تعليمة 

ردن. �سا�سي يف الأ منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

جمع البيانات وحتليلها

هداف التعليمية الواردة يف جمتمع الدرا�سة،  1- قام الباحثان بقراءة فاح�سة دقيقة جلميع الأ

لهذا  املعّدة  القوائم  �سمن  ور�سدها  حتليلها،  بق�سد  وذلك  هدفا؛   )685( عددها  البالغ 

الغر�س.

هداف التعليمية اخلا�سة  2- اأعّد الباحثان بطاقات خا�سة للتحليل، تت�سمن ر�سد جميع الأ

�سافة اإىل تلك الواردة  بكل وحدة درا�سية، كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع، بالإ

�سا�سي، وت�سنيف كل هدف  يف منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

فردي املهارة يف فئة التحليل التي يت�سمنها من ا�ستماع، اأو قراءة، اأو كالم، اأو كتابة، اأو ثنائي 

هداف التي تت�سمن اأكرث من مهارة لغوية واحدة �سمن الهدف الواحد، التي �سعى  املهارة لالأ

�سا�سي،  ردن اإىل تنميتها لدى طلبة ال�سابع الأ منهاج اللغة العربية ل�سفوف احللقة الثانية يف الأ

ربع، وح�ساب عددها يف كل  وذلك لر�سد التكرارات اخلا�سة بكل مهارة من املهارات الأ

وحدة درا�سية كما وردت يف جمتمع الدرا�سة، ومن ثم ح�ساب عددها ون�سبها املئوية.

3- للتاأكد من �سدق التحليل وثباته قام الباحثان بعر�س عينة من نتائج التحليل ) بحدود 

اأربعة من املخت�سني الرتبويني يف جمال تدري�س اللغة العربية  10% من جمتمع الدرا�سة( على 

وطلب  والتدري�س،  املناهج  يف  واملاج�ستري  الدكتوراه  درجتي  يحملون  ممن  املناهج  وحتليل 

منهم اإبداء الراأي مبا مّت حتليله وفق النموذج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة، وهل طريقة التحليل 

ن�سبة التفاق  اأم ل؟ وقد بلغت  بال�سكل املطلوب  الدرا�سة قد نفّذت   اّتبعت يف هذه  التي 

بينهم على �سالمة التحليل %94.

4- ا�ستعان الباحثان باثنني من م�ساعدي البحث والتدري�س من حملة درجة املاج�ستري، ممن 

در�سوا م�ساقات مناهج البحث وتخطيط املناهج وتقوميها، وذلك بعد اأن مّت تدريبهما على 

هداف اخلا�سة  جراءات املتبعة يف عملية التحليل من خالل قيام الباحثني بتحليل جميع الأ الإ

باإحدى الوحدات الدرا�سية الواردة يف جمتمع الدرا�سة وفق البطاقات املعدة للتحليل، وطلب 

هداف اخلا�سة بوحدة درا�سية اأخرى  من م�ساعدي البحث والتدري�س اأن يقوما بتحليل الأ

من جمتمع الدرا�سة؛ وذلك لالطمئنان والتاأكد من قدرتهما على اإجراء عملية التحليل.
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هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم لوحدتني 246 5- قام الباحثان وم�ساعدا البحث بتحليل الأ

هداف )61( هدفا  الأ بلغ عدد  الدرا�سة، وقد  اختيارهما ع�سوائيا من جمتمع  مّت  درا�سيتني، 

الثالثة  توزعت كما يلي: الوحدة الرابعة )ال�سو�ساء( وا�ستملت على )33( هدفا، الوحدة 

ع�رشة )من ذكريات املا�سي( وا�ستملت على )38( هدفا.

قام  ثم  م�ستقل،  ب�سكل  هداف  الأ هذه  البحث  وم�ساعدي  الباحثني  من  كل  حلل  وقد 

الباحث با�ستخدام الن�سبة املئوية لالتفاق بينه وبني م�ساعدي البحث وفق املعادلة التي و�سعها 

الن�سبة املئوية لالتفاق بني  Wilson, 1997)). وقد بلغت  اإليه يف   )Cooper) امل�سار  كوبر 

ول 94%، يف حني بلغت هذه الن�سبة 91% مع م�ساعد البحث  الباحثني وم�ساعد البحث الأ

الثاين، وهذه ن�سب عالية، تدل على توّفر درجة عالية من الثبات يف التحليل.

نتائج الدرا�شة

ول النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأ

ال على “اإىل اأي مدى راعى منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع من املرحلة  ن�س هذا ال�سوؤ

خرى )ال�ستماع،  �سا�سية مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( مقارنة مع املهارات اللغوية الأ الأ

القراءة، الكتابة(.

بكل  اخلا�سة  التعليمية  هداف  الأ جميع  بتحليل  الباحثان  قام  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  لالإ

�سافة اإىل تلك الواردة  وحدة درا�سية كما وردت يف دليل املعلم املعلمني لل�سف ال�سابع، بالإ

فئة  يف  ور�سدها  �سا�سي،  الأ التعليم  مرحلة  يف  العري�سة  وخطوطه  العربية  اللغة  منهاج  يف 

التي  للنتائج  يلي عر�س  وفيما  املئوية.  ون�سبها  تكراراتها  يت�سمنها، وح�ساب  التي  التحليل 

تو�سلت اإليها الدرا�سة:

�سا�سي: 1- ال�سف ال�سابع الأ

�سا�سي، التي مت حتليلها  هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ بلغ عدد الأ

يف هذه الدرا�سة )580( هدفا، منها )351( هدفا يت�سمن تنمية مهارة لغوية واحدة يف كل 

هدف، و )229( هدفا ثنائي املهارة يت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية واحدة يف الهدف 

الواحد. وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )1(

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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اجلدول رقم )1(

�شا�شي هداف اأحادية املهارة الواردة يف دليل املعلم لل�شف ال�شابع  الأ توزيع الأ

ح�شب املهارات اللغوية التي تنميها

املجموعكالمكتابةقراءةا�ستماعا�سم الوحدةالرقم

�سراء1-  وىل: اآيات من �سورة االإ 258950الوحدة االأ

2510744الوحدة الثانية : من اأحاديث الر�سول2- 

267839الوحدة الثالثة : جابر عرثات الكرام3- 

336833الوحدة الرابعة: ال�سو�ساء4- 

355630الوحدة اخلام�سة: طرائف ونوادر5- 

256525الوحدة ال�ساد�سة: جامعة موؤتة6- 

138730الوحدة ال�سابعة: التعاون »مملكة النحل«7- 

147829الوحدة الثامنة: جر�س8- 

448733الوحدة التا�سعة: م�سرحية دولة الع�سافري9- 

2461039الوحدة العا�سرة: غزوة بدر الكربى10- 

126524الوحدة احلادية ع�سرة: فل�سطني العزيزة11- 

235427الوحدة الثانية ع�سرة: من كتاب كليلة ودمنة12- 

257938الوحدة الثالثة ع�سرة: من ذكريات املا�سي13- 

165728الوحدة الرابعة ع�سرة: موؤ�س�سة اآل البيت14- 

 -15
الوحدة اخلام�سة ع�سرة: النه�سة ال�سناعية 

احلديثة
157628

 -16
الوحدة ال�ساد�سة ع�سرة: �سفية بنت 

عبداملطلب 
248633

 -17
الوحدة ال�سابعة ع�سرة: م�سوؤوليات ال�سباب 

وحتديات الع�سر
135724

126526الوحدة الثامنة ع�سرة: الوقت اأثمن ثروة18- 

3374120124351املجموع

100%3,35%2,34%1,21%4,9%الن�سبة املئوية

الكالم، احتلت  تنمية مهارة  التي راعت  التعليمية  هداف  الأ اأن  يظهر اجلدول رقم )1( 

 ،)%3،35 ( ن�سبته  مبا  ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  معّدي  اهتمام  من  وىل  الأ املرتبة 

وبفارق ب�سيط عن مهارة الكتابة التي حلت باملرتبة الثانية بن�سبة قدرها )2،34%(، والقراءة 

خرية من الهتمام. اأما فيما يخ�س  باملرتبة الثالثة، يف حني جاءت مهارة ال�ستماع يف املرتبة الأ

�سا�سي  هداف التعليمية ثنائية املهارة، التي وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ توزيع الأ

ح�سب املهارات اللغوية التي تنميها، فاجلدول التايل رقم )2( يو�سح ذلك
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اجلدول رقم )2(248

هداف ثنائية املهارة التي وردت يف دليل املعلم لل�شف ال�شابع توزيع الأ

�شا�شي, ح�شب املهارات اللغوية التي تنميها الأ

املجموعقراءة +كتابةكالم + كتابةكالم +قراءةكالم+ ا�ستماعا�سم الوحدةالرقم

�سراء1-  وىل: اآيات من �سورة االإ 01113226الوحدة االأ

0109120الوحدة الثانية: من اأحاديث الر�سول2- 

069116الوحدة الثالثة: جابر عرثات الكرام3- 

246113الوحدة الرابعة: ال�سو�ساء4- 

082111الوحدة اخلام�سة: طرائف ونوادر5- 

04217الوحدة ال�ساد�سة: جامعة موؤتة6- 

081211الوحدة ال�سابعة: التعاون »مملكة النحل«7- 

06309الوحدة الثامنة: جر�س8- 

 -9
الوحدة التا�سعة: م�سرحية دولة 

الع�سافري
334010

0611017الوحدة العا�سرة: غزوة بدر الكربى10- 

 -11
الوحدة احلادية ع�سرة: فل�سطني 

العزيزة
037010

 -12
الوحدة الثانية ع�سرة: من كتاب كليلة 

ودمنة
067013

 -13
الوحدة الثالثة ع�سرة: من ذكريات 

املا�سي
076215

 -14
الوحدة الرابعة ع�سرة: موؤ�س�سة اآل 

البيت
05319

 -15
الوحدة اخلام�سة ع�سرة: النه�سة 

ال�سناعية احلديثة
02529

 -16
الوحدة ال�ساد�سة ع�سرة: �سفية بنت 

عبداملطلب
076013

 -17
الوحدة ال�سابعة ع�سرة: م�سوؤوليات 

ال�سباب 
03508

028212الوحدة الثامنة ع�سرة: الوقت اأثمن ثروة18- 

510110716229املجموع

%2٫18%44٫1%46٫7%6٫99%100

لل�سف  املعلم  دليل  يف  الواردة  املهارة  ثنائية  هداف  الأ اأن   )2( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

مهارة  احتلت  حني  ففي  متفاوتة،  بن�سب  ربع  الأ اللغوية  املهارات  تنمية  راعت  قد  ال�سابع 

هداف اأحادية  وىل من اهتمام معّدي منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع يف الأ الكالم املرتبة الأ

املهارة، جاءت مهارتا الكالم وال�ستماع اللتني ت�سكالن طريف احلوار )متكلم وم�ستمع( يف 

هداف  خرية من الهتمام، حيث حظيت فقط مبا ن�سبته )2٫18%( من جمموع الأ املرتبة الأ

التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية واحدة  يف الهدف الواحد. وهذه النتيجة  ت�سري اإ�سارة 

همية الالزمة  �سا�سي يف اإعطاء الأ وا�سحة  اإىل تق�سري منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع الأ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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كرث ا�ستخداما يف حياة الفرد كما اأ�سارت بع�س الدرا�سات  لهاتني املهارتني معا ب�سفتهما الأ

ال�سابقة. يف حني حظيت مهارة الكالم بن�سب عالية مع مهارتي القراءة والكتابة )%44٫1( 

ال�سفوي  التعبري  مهارات  بني  الوثيق  لالرتباط  متوقعا  يعد  وهذا  التوايل.  على   )46٫7( و 

ديها الطلبة �سواء يف ح�س�س القراءة اأم يف ح�س�س التعبري  ومهارات القراءة اجلهرية التي يوؤ

الكتابي، وما تتطلبه من قراءة الطلبة اأمام زمالئهم للمو�سوعات التي كتبوها من اإن�سائهم.

�سا�سي: 2- منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

العري�سة يف  العربية وخطوطه  اللغة  منهاج  التي وردت يف  التعليمية  هداف  الأ بلغ عدد 

�سا�سي، التي مت حتليلها  �سا�سي، اخلا�سة باحللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ مرحلة التعليم الأ

ح�سب املهارات اللغوية التي تنميها )105( اأهداف، منها )59( هدفا يت�سمن تنمية مهارة 

لغوية واحدة يف كل هدف، و )46( هدفا ثنائي املهارة  يت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية 

واحدة يف الهدف الواحد. وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )3(

اجلدول رقم )3(

هداف اأحادية املهارة الواردة يف اخلطوط العري�شة ملنهاج اللغة العربية توزيع الأ

املجموعكالمكتابةقراءةا�ستماعاملو�سوعالرقم

-1
ول : اأهداف مواد اللغة العربية اخلا�سة  اخلط العري�س االأ

وحمتواها يف احللقة الثانية 
010101232

-2
اخلط العري�س الثاين: اأهداف تدري�س مبحث اللغة العربية 

�سا�سي يف مرحلة التعليم االأ
166518

-3
هداف العامة لتدري�س اللغة العربية يف مرحلة التعليم   االأ

�سا�سي االأ
04419

120201859 املجموع

%69,1%9,33%9,33%5,30%100

يف  وردت  التي  الثانية،  باحللقة  اخلا�سة  التعليمية  هداف  الأ اأن   )3( رقم  اجلدول  يظهر 

�سا�سي، قد راعت تنمية مهارة  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

الكالم ب�سكل وا�سح، اإذ احتلت املرتبة الثالثة من اهتمام معّدي منهاج اللغة العربية لل�سف 

ال�سابع مبا ن�سبته )5٫30%( وبفارق ب�سيط عن مهارتي القراءة والكتابة اللتني حلتا  باملرتبة 

هداف التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة  وىل بن�سبة قدرها )9٫33%(. اأما فيما يخ�س الأ الأ

لغوية واحدة يف الهدف الواحد، فاجلدول رقم )4( يو�سح ذلك
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اجلدول رقم )4(250

هداف ثنائية املهارة الواردة يف اخلطوط العري�شة ملنهاج اللغة العربية توزيع الأ

املو�سوعالرقم
كالم + 

ا�ستماع

ا�ستماع 

+قراءة

كالم + 

قراءة

كالم + 

كتابة

كتابة 

+قراءة
املجموع

-1

ول: اأهداف مواد اللغة  اخلط العري�س االأ

العربية اخلا�سة وحمتواها يف احللقة 

الثانية 

211316133

-2

اخلط العري�س الثاين: اأهداف تدري�س 

مبحث اللغة العربية يف مرحلة التعليم 

�سا�سي االأ

006107

-3
هداف العامة لتدري�س اللغة العربية يف   االأ

�سا�سي مرحلة التعليم االأ
020406

 املجموع

الن�سبة املئوية

231921146

%35,4%52,6%41٫30%45٫65%2٫17%100

اللغة  الواردة يف منهاج  املهارة  ثنائية  هداف  اأن ن�سب توزيع الأ يظهر اجلدول رقم )4( 

يف  �سابقتها  عن  كثريا  تختلف  ل  �سا�سي،  الأ التعليم  مرحلة  يف  العري�سة  وخطوطه  العربية 

هداف  قل من بني الأ جدول رقم )2(، اإذ ح�سلت مهارتا الكالم وال�ستماع على املرتبة الأ

التي تنمي اأكرث من مهارة واحدة يف الهدف الواحد، بن�سبة )35٫4%(. وهذه الن�سبة تظل 

اإذ  والكتابة  القراءة  مهارتي  مع  الكالم  مهارة  به  حظيت  مبا  قورنت  ما  اإذا  جدا  منخف�سة 

اإىل  اأن تعزى  النتيجة ميكن  التوايل. وهذه  حظيتا مبا ن�سبته )3٫41%( و )65٫45%( على 

عدم التن�سيق الكامل بني اللجان التي كلفت باإعداد منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة 

الكالم  همية مهارتي  ما لأ اأو دومنا ق�سد  اأغفلت عن ق�سد  اإذ  �سا�سي،  الأ التعليم  يف مرحلة 

وال�ستماع يف خلق احلوار وتبادله ما بني املتكلم وامل�ستمع.

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين

يف  الواردة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  املهارات  “ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

�سا�سي“. منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع من مرحلة التعليم الأ

ال�سفوي  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  هداف  الأ توزيع  مّت  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  ولالإ

ح�سب املهارات التي تنميها يف كل وحدة درا�سية كما وردت يف دليل املعلم املعلمني لل�سف 

�سافة اإىل تلك الواردة يف منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم  ال�سابع، بالإ

�سا�سي. فقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )5( التايل الأ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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اجلدول رقم )5(

هداف اخلا�شة مبهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( ح�شب املهارات توزيع الأ

التي تنميها �شمن عينة الدرا�شة

الن�سبة املئويةاملجموعاخلطوط العري�سةدليل ال�سف ال�سابعاملهارةالرقم

33,10%37441اإن�ساء جمل جديدة1-

فكار الرئي�سة2- 82,8%32335ا�ستخال�س االأ

54,39%13918157مناق�سة وتو�سيح3-

55,6%22426�سرد معلومات 4-

56,7%27330حماكاة اأمناط لغوية5-

57,9%281038ال�سبط ال�سليم6-

55,6%21526الرثوة اللغوية7-

32,9%29837الطالقة واالن�سياب8-

50,0%022التلخي�س9-

-10
املواقف االجتماعية )التهنئة، 

العزاء، التعارف،...(
011%25,0

100%33760397املجموع

اأثناء  املعلم وطلبته يف  التي جتري بني  املناق�سة والتو�سيحات،  اأن  يبني اجلدول رقم )5( 

املهارات  كرب )39٫54%( من بني  الأ بالن�سيب  الدرو�س والتعليق عليها، قد حظيت  �رشح 

�سا�سي،  التي تنميها مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( كما وردت يف منهاج ال�سف ال�سابع الأ

يف حني مل تتجاوز بقية املهارات ما ن�سبته )10٫33%( يف اأعالها، و)0٫25%( يف حدها 

يف  التحدث  و  التلخي�س  مهارتي  على  الطلبة  تدريب  اأن   )5( اجلدول  يظهر  كما  دنى.  الأ

�سا�سية يف التعبري ال�سفوي، مل تنل  املواقف الجتماعية املختلفة، والتي تعّد من املهارات الأ

اأي  النتائج  تظهر  مل  اإذ  �سا�سي،  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  معّدي  قبل  من  كبريا  اهتماما 

)0٫75%( يف  ن�سبته  ما  �سّكلتا  ب�سكل حمدد، يف حني  املهارتني  هاتني  بتنمية  يتعلق  هدف 

�سا�سي، وهذه الن�سبة تعّد قليلة  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

همية التي حتتلها يف حياة الفرد. جدا، اإذا ما قي�ست بالأ

مناق�شة النتائج

اللغة  منهاج  مراعاة  مبدى  ول  الأ ال  ال�سوؤ يتعلق  ول:  الأ ال  بال�سوؤ املتعلقة  النتائج  مناق�سة 

مع  مقارنة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  ملهارة  �سا�سية  الأ املرحلة  من  ال�سابع  لل�سف  العربية 

خرى )ال�ستماع، القراءة، الكتابة(. وقد اأظهرت النتائج اأن اهتماما كبريا  املهارات اللغوية الأ

خرى، فقد حظيت  قد اأعطي ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( مقارنة مع املهارات اللغوية الأ

�سا�سي ومنهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف  مهارة الكالم يف دليل ال�سف ال�سابع الأ
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هداف التي تت�سمن تنمية 252 �سا�سي على ن�سب عالية، �سواء اأكان ذلك يف الأ مرحلة التعليم الأ

مهارة لغوية واحدة، اأو تلك التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة يف كل هدف، با�ستثناء مهارتي 

هداف ثنائية املهارة يف  الكالم وال�ستماع اللتني مل حت�سال على ن�سب عالية من جمموع الأ

الهدف الواحد. وهذه النتائج على تباينها، تتفق مع ما تو�سل اإليه كثري من الباحثني الرتبويني، 

الذين تناولوا مهارات اللغة بالبحث والدرا�سة، والذين اأ�ساروا يف درا�ساتهم اإىل اأهمية مهارة 

 .(Wilson, 1997( (Lindsay & Dockrell, 20022000؛ ومناع،  )طعيمة  الكالم 

اأما من حيث اتفاق نتائج هذه الدرا�سة مع غريها من الدرا�سات ال�سابقة ، فاإنها تتفق مع ما 

انتهت اإليه درا�سة )Morreale, 2000)، التي اأ�سارت اإىل اأن مهارة الكالم  )التعبري ال�سفوي( 

تعد اأمرا �رشوريا يف التعليم الذي يقدم للطلبة يف جميع املو�سوعات الدرا�سية، وهي مهارة 

اأ�سا�سية يجب على كل طالب اأن يتقنها من اأجل النجاح وال�ستمرار والتقدم.

ال الثاين املتعلقة بتحديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم  اأما فيما يخ�س مناق�سة نتائج ال�سوؤ

التعليم  مرحلة  من  ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  يف  وردت  كما  ال�سفوي(  )التعبري 

كرب  �سا�سي، فاأ�سارت النتائج اإىل اأن مهارة املناق�سة والتو�سيحات، قد حظيت بالن�سيب الأ الأ

من بني املهارات التي تنميها مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( كما وردت يف منهاج ال�سف 

�سا�سي، وهذه النتيجة تعّد طبيعية نظرا لكون التعّلم املفرت�س حت�سيله من قبل الطلبة،  ال�سابع الأ

املواقف  املعلم وطلبته يف  التي حتدث بني  املناق�سة والتو�سيحات  يتّم يف معظمه من خالل 

التعليمية املختلفة. لكن على الرغم من هذا الهتمام الكبري مبهارة املناق�سة والتو�سيحات، 

وخطوطه  العربية  اللغة  منهاج  يف  اأو  �سا�سي  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  يف  جند  ل  فاأننا 

�سا�سي، اأية اإ�سارة وا�سحة اإىل كيف جنعل الطلبة مناق�سني يتقنون  العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

املقدمة  التي ذكرت يف  ال�سفوي  للتعبري  اخلم�سة  اجلوانب  تتمثل يف  مهارات  بها  يرتبط  ما 

النظرية لهذه الدرا�سة، والتي اأ�سار اإليها عدد من الباحثني )يون�س واآخرون، 1981؛ الناقة، 

2002(. اأما فيما يخ�س تنمية بقية املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم، فاأ�سارت النتائج اإىل عدم 

اإيالء دليل املعلم لل�سف ال�سابع و منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة للعديد من املهارات 

الناقة،  2004؛  )ال�سويركي،  ال�سابقة  الدرا�سات  التي وردت يف  ال�سفوي  بالتعبري  اخلا�سة 

اإكمالها،  اأو  ال�سفوية،  الق�س�س  �رشد  على  الطلبة  تدريب  مثل   )1997 الكلباين،  2002؛ 

للمعنى،  ال�سوت  طبقة  ومالءمة  العامية،  عن  عو�سا  الف�سيحة  وا�ستخدام  �سئلة،  الأ وطرح 

وتعبريات الوجه التي تقوي املعنى،....اإلخ. وهذه النتيجة ميكن اأن نعزوها اإىل عدم وجود 

�سا�سي لتنمية  ية وا�سحة اأو اآلية خا�سة لدى القائمني على اإعداد منهاج ال�سف ال�سابع الأ روؤ

والكتابة.  القراءة  مهارات  على  الكبري  تركيزهم  ظل  يف  ال�سفوي(،  )التعبري  الكالم  مهارة 

  Ramanthan & Bruning, 2002( وهذا يتفق مع تو�سلت اإليه بع�س الدرا�سات ال�سابقة

همال احلا�سل ملهارتي الكالم وال�ستماع  يف املناهج  Morreale, 2000;)التي اأ�سارت اإىل الإ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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من  املهارتني  هاتني  لتعليم  منهاج خا�س  بعدم وجود  واملتمثل  للطلبة،  تقدم  التي  الدرا�سية 

طفال حتى نهاية املرحلة لثانوية. مرحلة ريا�س الأ

التو�شيات

يف �سوء ما اأ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج، فاإن الباحثني يو�سيان مبا يلي:

والتحدث،  والكتابة  والقراءة  ال�ستماع  ربع:  الأ اللغوية  املهارات  بني  التوازن  مراعاة   -1

عند بناء منهج اللغة العربية، بحيث يتم الرتكيز على جميع املهارات اللغوية ب�سكل متكافئ، 

ي�سمن اكت�ساب الطلبة لها.

دب الرتبوي،  2- �رشورة الهتمام باملهارات اخلا�سة مبهارة الكالم التي اأ�سار اإليها بع�س الأ

على اعتبار اأن كل مهارة من هذه املهارات بحاجة اإىل تدريب لكي يكت�سبها الطلبة.

3- وجود منهاج خا�س بتعليم مهارات الكالم )التعبري ال�سفوي(.

خرى من قراءة وكتابة  4- اإعداد درا�سات حتليلية لتعرف الوزن الن�سبي للمهارات اللغوية الأ

�سا�سي. وا�ستماع، جلميع �سفوف مرحلة التعليم الأ

املراجع

لتالميذ  الكتابي  التعبريي  داء  الأ يف  الت�سحيح  طريقة  اأثر   .)1995( �سيد  اأحمد  اإبراهيم، 

عدادي. درا�سات تربوية، 10، 122-97. ال�سف الثالث الإ
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درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة البدنية 

حلاملي املر�س وامل�شابني بفقر الدم املنجلي

د. ه�شام اأحمد مهيب

 ق�سم العلوم احليوية وال�سحة الريا�سية

كلية الرتبية الريا�سية - جامعة اال�سكندرية

د. يا�شر اأحمد وايل

ق�سم �سحة الطفل واأمرا�س الدم

جامعة ال�سلطان قابو�س 
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د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة

امللخ�س

طفال املر�سى وحاملي مر�س فقر الدم املنجلي من  هدفت الدرا�سة اإىل درا�سة حالة الأ

حيث مكون اجل�سم، وبع�س املوؤ�رشات الف�سيولوجية، والعنا�رش البدنية، واأخريا التو�سل اإىل 

دليل اإر�سادي للن�ساط الريا�سي املدر�سي املنا�سب للم�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي.

�سحاء، الثانية خم�سون  وىل خم�سون طفال من الأ �سملت عينة الدرا�سة اأربع جمموعات: الأ

حامال للمر�س، الثالثة واحد واأربعون م�سابا باملر�س، الرابعة ت�سعة مر�سى مل يتمكنوا 

من ا�ستكمال احلمل البدين مت تعري�سهم حلمل بدين ل هوائي فو�سفاتي. وجلمع البيانات 

الوظيفية،  القيا�سات  اجل�سم،  ومكون  نرثوبومرتية  الأ القيا�سات  التالية:  الطرق  ا�ستخدمت 

وقيا�سات بع�س عنا�رش اللياقة البدنية.

اأظهرت النتائج وجود نق�س يف وزن وطول ووزن اجل�سم ال�سايف ب�سورة دالة اإح�سائيا 

طفال املر�سى، كذلك اأظهرت زيادة دالة اإح�سائيا لن�سبة وزن �سحوم اجل�سم مقارنة  لدى الأ

�سحاء.  �سحاء وحاملي املر�س، اأما بالن�سبة حلاملي املر�س فقد ظهر متاثلهم مع الأ بالأ

طفال  كما اأظهرت النتائج اأن م�ستوى عنا�رش اللياقة البدنية كانت اأقل بالن�سبة ملجموعة الأ

�سحاء. وب�سورة عامة فقد كما  املر�سى بفقر الدم املنجلي مقارنة بحاملي املر�س والأ

طفال  الأ لدى جمموعة  النب�س قبل وبعد احلمل  اللبنيك ومعدل  اأعلى حلم�س  قيم  ظهرت 

اأقل يف كل من معدل  للنب�س، بينما ظهرت معدلت  اأعلى معدلت  اأظهروا  املر�سى، كما 

طفال حلمل بدين ل هوائي فو�سفاتي. تراكم احلم�س والنب�س عند تعري�س الأ

الرتبية  ح�س�س  يف  بامل�ساركة  املنجلي  الدم  فقر  مر�سى  ت�سجيع  الدرا�سة  اأو�ست 

الريا�سية، وقد و�سع الباحثان دليال اإر�ساديا حل�سة الرتبية الريا�سية لهوؤلء املر�سى.

الكلمات املفتاحية: مكونات اجل�سم، عنا�رش اللياقة البدنية، فقر الدم املنجلي.

درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة البدنية حلاملي 

املر�س وامل�شابني بفقر الدم املنجلي

د. ه�شام اأحمد مهيب

 ق�سم العلوم احليوية وال�سحة الريا�سية

كلية الرتبية الريا�سية - جامعة اال�سكندرية

د. يا�شر اأحمد وايل

ق�سم �سحة الطفل واأمرا�س الدم

جامعة ال�سلطان قابو�س 

* تاريخ ت�سلم البحث: 2006/6/10م                                                         * تاريخ قبوله للن�رش:2007/9/10م
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 Study of Body Composition and Some Parameters of Physical
Fitness in Children with Sickle Cell Trait Disease

Dr. Hisham A. Moheeb
Dept of Physical Education & Health 

Alexandria University

Abstract

The current study aims at determining and comparing the body composition 
and different parameters of physical fitness in the study participants and to 
detect complications relating to exercise performance in SCT and SCA 
patients. The study also aimed at developing guidelines for school-based 
physical education programs and sport participation in children with SCA. 

The study included four groups; group one consisted of fifty healthy controls, 
group two consisted of fifty children with sickle cell trait, group three consisted 
of fifty children with sickle cell disease. This group number was reduced to 
41, as nine children could not complete the aerobic exercise load. Therefore, 
they were studied separately with anaerobic exercise load and named group 
four all the studied subjects were subjected to, anthropometric measurements, 
body composition parameters and parameters of physical fitness 

The results revealed that the weight, height and lean body mass were 
significantly lower in the SCA patients, while their body fat percentage and 
fat mass were higher. All the parameters of physical fitness were significantly 
lower in the SCA groups compared to healthy subjects and SCT. In general, 
SCA patients showed higher serum lactate values before and after exercise 
compared to the other groups. Serum lactate levels and peak heart rate values 
were less in the SCA patients after the Interval anaerobic exercise compared to 
the aerobic load. Patients with SCA are preferred to practice the high intensity 
interval anaerobic loads and avoid the prolonged aerobic activities.

The study recommended that children with sickle cell trait disease should 
participate regularly in physical education lesson. The study comes up with 
guideline for children in physical education lesson.

Key words: body composition, parameters of physical fitness, sickle cell trait 
disease.

Dr. Yasser A. Wali
Dept of Child Health 

Sultan Qaboos University
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املقدمة 

نيميا املنجلية )فقر الدم املنجلي اأو مر�س املنجلية( هي اأحد اأنواع فقر الدم، وت�سيب  الأ

كريات الدم احلمراء، وتعد من اأ�سهر اأمرا�س الدم الوراثية. وينتج املر�س نتيجة �سفة ج�سمية 

متعادلة ال�سيادة، ففي حالة زواج امراأة حاملة للمر�س من رجل حامل للمر�س فاإن احتمال 

�سحاء  الأ �رشة  الأ اأطفال هذه  60% من  اأكرث من  25% واإن  اإىل  باملر�س ت�سل  اإ�سابة اجلنني 

ظاهريا يحملون جني املر�س )ن�رشت، 2000؛ حياتي، 2000(.

»بيتا«  الربوتني  ل�سل�سة  �سليم  اإذا وجد مورث  املنجلية  نيميا  لالأ ال�سخ�س حامال  ويكون 

نيميا  بالأ امل�ساب  �سحية. بينما  م�سكلة  اأي  من  املر�س  حامل  يعاين  ول  معطوب،  واآخر 

 Beta Globin( املنجلية هو �سخ�س لديه عطب يف كال اجلينني امل�سنعني ل�سل�سة الربوتني بيتا

العادة تكون  اأ�سهر والتي يف  chain)، وتبداأ عالمات املر�س يف الظهور بعد الولدة ب�ستة 
م�سحوبة بانخفا�س ن�سبة الهيموجلوبني )فقر دم( مع �سحوب يف الب�رشة و انتفاخ يف اليدين 

 .(Stuart & Nagel, 2004( و القدمني

ويعد فقر الدم املنجلي اأكرث اأمرا�س الدم الوراثية �سيوعًا على م�ستوى العامل ب�سكل عام، 

والناجت عن   ،(Serjeant, 1997( ب�سكل خا�س  و�سط  الأ وال�رشق  العربي  اخلليج  ويف دول 

مينية املكونة للربوتني الناقل  حما�س الأ التغري احلادث يف ترتيب �سل�سلة الوحدات البنائية لالأ

B، حيث يحتل  ال�سل�سلة  ال�ساد�س من  املوقع  Hb(، وذلك يف  )الهيموجلوبني  ك�سجني  لالأ

ميني Valine مو�سع احلم�س Glutamic acid )حياتي، 2000(. احلم�س الأ

هيئة  وعلى  الوجهني،  مقعرة  اأقرا�س  �سكل  على  عادة  الطبيعي  الهيموجلوبني  يكون 

�سابة فاإن خاليا الدم احلمراء  اأما يف حالة الإ حزم تنتقل وتتحرك ب�سهولة خالل ال�رشايني، 

تظهر  �سلبة  اإىل ع�سيات  وتتحول  مرونتها،  تفقد  املنجلي  الهيموجلوبني  على  التي حتتوي 

دي اإىل  ك�سجني، وتزداد لزوجتها، مما يوؤ على �سكل منجلي، وذلك عند تعر�سها لنق�س الأ

اأمل  نوبات  م�سببا  )جلطات(،  ال�سغرية  الدموية  وعية  الأ داخل  ان�سداد  وحدوث  تال�سقها 

اجل�سم  واأجهزة  والع�سالت  العظام  تلف يف خاليا  يحدث  اجللطات  هذه  وبتكرار  حادة، 

درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة البدنية حلاملي 

املر�س وامل�شابني بفقر الدم املنجلي

د. ه�شام اأحمد مهيب

 ق�سم العلوم احليوية وال�سحة الريا�سية

كلية الرتبية الريا�سية - جامعة اال�سكندرية

د. يا�شر اأحمد وايل

ق�سم �سحة الطفل واأمرا�س الدم

جامعة ال�سلطان قابو�س 

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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 .(Meremikwu, 2003( املختلفة

دي  توؤ والتي  املزمن،  الدم  الناجت عن حالة تك�سري  بق�رش دورة حياتها  املنجلية  اخللية  وتتميز 

نيميا حيث، يرتاوح معدل الهيموجلوبني بني 6-10 جرام/ دي�سيليرت يف دم  اإىل حدوث الأ

 Barden, Kawchak Frempong( املر�سى، كذلك �سعف النمو، وتاأخر يف ن�سوج العظام

كذلك  الراحة،  خالل  الطاقة  اإنفاق  معدل  يف  ارتفاعا  يحدث  كما   .(& Zemel, 2002
.(Buchowski, Chen, Byrne& Wang, 2002( ارتفاع معدل دورة الربوتني

طفال  الأ لدى  القلب  ع�سلة  عمل  كفاءة  تناق�س  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  اأ�سارت  كما 

Ejection Fraction ون�سبة تقل�س  الدم  نيميا املنجلية نتيجة نق�س ن�سبة �سخ  امل�سابني بالأ

البينية للزمن النقبا�سي لع�سلة  Fractional shortening والفرتة  لياف الع�سلية اجلزئي  الأ

 Circumferential بالقلب  املحيطة  لياف  الأ وتقل�س   ،Systolic time intervalالقلب

 Wali, Venugopalan,( رشات خالل املجهود� fiber shortening حيث تتاأثر معظم هذه املوؤ
 .(Rivera, & Al-Lamki, 2000

م�شكلة الدرا�شة

ت�سري  حيث  عمان،  �سلطنة  يف  �سيوعا  الوراثية  الدم  اأمرا�س  اأكرث  املنجلي  الدم  فقر  يعد 

SCT(  (Al-( املر�س  العماين يحملون جني  املجتمع  6% من  اأن حوايل  اإىل  ح�سائيات  الإ

بارتفاع  يتميز  اخلليج  منطقة  مناخ  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�سافة   ،(Riyami & Ebrahim, 2003
ثر �سلبا على مر�سى فقر الدم املنجلي، ويواجه  درجة احلرارة ون�سبة الرطوبة طوال العام، مما يوؤ

الريا�سة. ويف  اإمكانية ممار�سة  املر�سى عن  اأهايل  لت  ت�ساوؤ الريا�سية  الرتبية  طباء وخرباء  الأ

كدة متنع اأو ت�سمح ب�سكل وا�سح مبمار�سة الن�ساط  الوقت احلايل فاإنه ل تتوفر اأية درا�سات موؤ

نيميا املنجلية فهناك  نيميا املنجلية، اأما بالن�سبة حلاملي مر�س الأ طفال امل�سابني بالأ الريا�سي لالأ

راء فبع�س الدرا�سات �سمحت حلاملي املر�س مبمار�سة الن�ساط الريا�سي ب�سورة  تباين يف الآ

طبيعية )Shaskey & Green, 2000) بينما اأ�سارت بع�س البحوث اإىل وقوع بع�س حالت 

 Holmes,( البدين  الن�سطات  خالل  املر�س  حاملي  من  والبالغني  طفال  لالأ املفاجئ  املوت 

.(Kerle & Seto, 1998; Kerle& Runkle, 1996
طباء واخلرباء يف املجال  ية لدى الأ هذا الق�سور يف املعلومات اأدى اإىل عدم و�سوح الروؤ

الريا�سي، كذلك  الن�ساط  املر�س من  للمر�سى وحاملي  ال�سماح  اأو  الريا�سي نحو حرمان 

الرتبية  ح�سة  ت�سميم  كيفية  نحو  الريا�سية  الرتبية  معلمي  لتوجيه  اإر�سادي  دليل  توافر  عدم 

الريا�سية مبا يتنا�سب مع قدرات التالميذ املر�سى اأو حاملي املر�س.
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اأهداف الدرا�شة

طفال املر�سى وحاملي مر�س فقر الدم املنجلي ومقارنتهم  تهدف الدرا�سة اإىل درا�سة الأ

تي: �سوياء من حيث الآ بالأ

نرثوبومرتية ومكونات اجل�سم. 1- تعرف بع�س املتغريات الأ

2- تعرف م�ستوى بع�س عنا�رش اللياقة البدنية.

�رشات الف�سيولوجية خالل الراحة وبعد املجهود. 3- تعرف بع�س املوؤ

املنا�سب  املدر�سي  الريا�سي  الن�ساط  ونوع  طبيعة  يحدد  اإر�سادي  دليل  اإىل  التو�سل   -4

للم�سابني وحاملي مر�س فقر الدم املنجلي.

اأ�شئلة الدرا�شة

�سئلة التالية: جابة عن الأ وقد �سممت هذه الدرا�سة بهدف الإ

فراد جمموعات الدرا�سة؟ نرثوبومرتية ومكونات اجل�سم لأ 1- ما م�ستوى املتغريات الأ

نرثوبومرتية ومكونات  املتغريات الأ اإح�سائية يف م�ستوى  2- هل توجد فروق ذات دللة 

فراد جمموعات الدرا�سة؟ اجل�سم لأ

فراد جمموعات الدرا�سة؟ 3- ما م�ستوى بع�س عنا�رش اللياقة البدنية لأ

فراد جمموعات  4- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف بع�س عنا�رش اللياقة البدنية لأ

الدرا�سة؟

جمموعات  فراد  لأ املجهود  وبعد  الراحة  خالل  الف�سيولوجية  �رشات  املوؤ م�ستوى  ما   -5

الدرا�سة؟

وبعد  الراحة  الف�سيولوجية خالل  �رشات  املوؤ اإح�سائية يف  ذات دللة  فروق  توجد  6- هل 

فراد جمموعات الدرا�سة؟ املجهود لأ

اأهمية الدرا�شة

املنا�سب  الريا�سي  الن�ساط  طبيعة  لتعرف  املجتمع  حاجة  من  انطالقا  الدرا�سة  هذه  تاأتي 

نيميا املنجلية يف منطقة اخلليج ب�سفة عامة و�سلطنة عمان ب�سفة  حلاملي وم�سابي مر�س الأ

خا�سة، ملا يتميز به مناخ منطقة اخلليج العربي من ارتفاع درجات احلرارة، ون�سبة الرطوبة 

ثر �سلبا على مر�سى فقر الدم املنجلي، ولعل ممار�سة تالميذ املدار�س  العالية طوال العام، مما يوؤ

ليتنا�سب مع فئة التالميذ احلاملني وامل�سابني  اإىل مزيد من التوجيه  للن�ساط الريا�سي يحتاج 

للمر�س.

التالميذ  لء  لهوؤ املنا�سب  الريا�سي  الن�ساط  وخ�سائ�س  طبيعة  حتديد  يف  اأهمية  وللدرا�سة 

وذلك من خالل التو�سل اإىل دليل ميكن ملعلمي الرتبية الريا�سية اأن ي�سرت�سدوا به خالل الن�ساط 

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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نيميا املنجلية. الريا�سي املقدم يف ح�س�س الرتبية الريا�سية للتالميذ حاملي وم�سابي الأ

حمددات الدرا�شة

نيميا  �سحاء وامل�سابني وحاملي مر�س الأ - اقت�رشت هذه الدرا�سة على عينة من التالميذ الأ

املنجلية والبالغ عددهم 150.

- اقت�رشت هذه الدرا�سة على تعرف بع�س مكونات اجل�سم وعنا�رش اللياقة البدنية للتالميذ 

ل   – )هوائي  البدين  للحمل  الوظيفية  ا�ستجاباتهم  كذا  واملر�سى،  وامل�سابني  �سحاء  الأ

هوائي(.   

م�شطلحات الدرا�شة

التي ت�سيب كريات الدم احلمراء، ينتج املر�س  اأنواع فقر الدم  اأحد  نيميا املنجلية: هي  الأ

نتيجة �سفة ج�سمية متعادلة ال�سيادة بحيث اإنه يف حالة زواج امراأة حاملة للمر�س من رجل 

من   %60 من  اأكرث  واإن   %25 اإىل  ت�سل  باملر�س  اجلنني  اإ�سابة  احتمال  فاإن  للمر�س  حامل 

يحملون جني املر�س. )ن�رشت، 2000(.
ً
�رشة ال�سليمني ظاهريا  اأطفال هذه الأ

�سليم  مورث  وجد  اإذا  املنجلية  نيميا  لالأ حامال  ال�سخ�س  يكون  املنجلية:  نيميا  لالأ احلامل 

م�سكلة  اأي  من  العادة  املر�س يف  يعاين حامل  ول  معطوب،  واأخر  »بيتا«  الربوتني  ل�سل�سة 

 Stuart & Nagel,( للدم  ب�سيط  ال�سخ�س احلامل عن طريق فح�س  �سحية و ميكن معرفة 

 .(2004
الربوتني  ل�سل�سة  امل�سنعني  اجلينني  كال  يف  عطب  لديه  �سخ�س  املنجلية:  نيميا  بالأ امل�شاب 

.(Stuart & Nagel, 2004( (Beta Globin chain( »بيتا«

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

ا�ستخدم املنهج التجريبي ملنا�سبته لطبيعة واأهداف الدرا�سة.

عينة الدرا�شة

طفال امل�سابني وراثيا  بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة خم�سون )50( طفاًل ذكراً، وهم من الأ

نيميا املنجلية SCA  واملرتددون على ق�سم �سحة الطفل واأمرا�س الدم مل�ست�سفى جامعة  بالأ

ال�سلطان قابو�س الذين تراوحت اأعمارهم بني 9-12 عاما بو�سفها عينة جتريبية، وذلك بعد 

�سباب التالية:  طفال من عينة الدرا�سة لالأ ا�ستبعاد بقية الأ

.Hydroxyurea 1. اأي طفل يتناول عقار الهيدروك�سي يوريا
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264.Stroke 2. اأي طفل لديه تاريخ مر�سي جللطة املخ

.Long term transfusion therapy 3. اأي طفل ينقل له دم ب�سورة متكررة

اجلهد  اختبار  جراء  لإ املحدد  اليوم  من  اأ�سبوعني  خالل  امل�ست�سفى  اإدخاله  مت  طفل  اأي   .4

البدين.

5. اأي طفل م�ساب بحالة التهاب حاد اأو مر�س عار�س.

طفال امل�سابني،  كما مت اأي�سا اختيار خم�سني طفال ذكرا من حاملي املر�س من عائالت الأ

وقد ي�رش ذلك وجود العديد من العائالت التي بها اأطفال م�سابني وحاملي املر�س يف �سلطنة 

عمان، الذين توافر فيهم العمر املقارب لعينة املر�سى، اإ�سافة اإىل تواجدهم يف نف�س الظروف 

البيئية، �سواء يف املنزل اأو املدر�سة، كما مت اختيار خم�سني طفال من نف�س البيئة واملرحلة ال�سنية 

�سابة باملر�س اأو حمله كمجموعة  �رشات لالإ �سول العرقية الذين مل تظهر لديهم اأي موؤ والأ

�سابطة.

وقد مت تق�سيم اأفراد عينة الدرا�سة اإىل اأربع جمموعات كما يلي:

�سحاء كعينة �سابطة. وىل: خم�سون طفال من الأ الأ

الثانية: خم�سون طفال من حاملي املر�س.

الثالثة: خم�سون طفال من املر�سى، مل يكمل ت�سعة من جمموعة احلمل الهوائي، لي�سبح عدد 

اأفراد املجموعة 41 طفال.

الرابعة: ت�سعة من مر�سى املجموعة الثالثة والذين مل يتمكنوا من تكملة احلمل الهوائي، مت 

تعري�سهم حلمل بدين ل هوائي فو�سفاتي، متثل يف تكرار العدو باأعلى �رشعة مل�سافة 75مرت × 

4 تكرارات براحة بينية مدتها 5 دقائق.

اإجراءات التنفيذ

خالقية بكلية الطب جامعة  مت اعتماد اإجراءات الدرا�سة من جلنة �سوابط املعايري املهنية والأ

امل�سكالت  وطبيعة  الدرا�سة  هداف  لأ والوا�سح  امل�ستفي�س  ال�رشح  وبعد  قابو�س،  ال�سلطان 

التي قد حتدث خالل التجربة مت احل�سول على موافقة كتابية من اأولياء اأمور كل امل�ساركني 

وبعد  قبل وخالل  بالدرا�سة  اخلا�سة  القيا�سات  وت�سجيل جميع  ر�سد  مت  كما  الدرا�سة،  يف 

املجهود يف معمل القيا�سات البدنية بق�سم الرتبية الريا�سية بكلية الرتبية وم�ست�سفي اجلامعة 

- جامعة ال�سلطان قابو�س، واأجريت الدرا�سة على مدى عامني 2004 /2005م.

اأدوات الدرا�شة

نرثوبومرتية ومكونات اجل�شم وا�شتملت على: اأول: القيا�شات الأ

1. الطول والوزن.

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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2. ن�سبة �سحوم اجل�سم.

3. وزن �سحوم اجل�سم )وزن اجل�سم كيلو جرام × ن�سبة �سحوم اجل�سم(.

4. وزن اجل�سم بدون ال�سحوم )وزن اجل�سم كيلو جرام– وزن �سحوم اجل�سم(.

ثانيا: املوؤ�شرات الوظيفية وحتاليل الدم خالل الراحة: 

1. العالمات احليوية: درجة احلرارة، معدل النب�س، معدل التنف�س، �سغط الدم.

2. �سورة كاملة للدم لتحديد م�ستوى الهيموجلوبني لكل اأفراد عينة الدرا�سة قبل املجهود.

 (%HbF  ( اجلنيني  والهيموجلوبني   (%HbS( املنجلي  الهيموجلوبني  م�ستوى  حتديد   .3

وذلك عن طريق مراجعة ال�سجالت الطبية للمر�سى وحاملي املر�س.

 Hemoglobinوالتحليل الكهربائي للهيموجلوبني Sickling test 4. اختبار الدم املنجلي

طفال امل�سكوك يف حملهم للمر�س اأو اإ�سابتهم به. electrophoresis لالأ

ثالثا: املوؤ�شرات الوظيفية ومكون الدم بعد احلمل:

�رشات النب�س كل دقيقة خالل اآداء احلمل وكل دقيقة ملدة 10 دقائق خالل فرتة الراحة  1. موؤ

بعد اأداء املجهود البدين.

2. معدل تراكم حم�س اللبنيك قبل احلمل )خالل الراحة( وبعد 5 دقائق من النتهاء من 

املجهود.

رابعا: قيا�سات اللياقة البدنية:

1. القوة النفجارية لع�سالت الرجلني، اختبار الوثب العمودي من الثبات.

2. قوة القب�سة.

3. قوة ع�سالت الظهر.

4. قوة ع�سالت الرجلني.

5. املرونة لع�سالت خلف الفخذ.

احلمل البدين لالختبار

حدد الباحثان حمال بدنيا، ممثال يف اجلري على جهاز ال�سري املتحرك ملدة خم�س دقائق 

وب�رشعة مقدارها 5كم/�ساعة ومب�ستوى اأفقي لل�سري، حيث اإن هذا النوع من احلمل ميثل النظام 

طفال عينة الدرا�سة.  نتاج الطاقة، )عبد الفتاح، 2003( ويتنا�سب مع عمر الأ الهوائي لإ

نيميا  بالأ اأفراد من امل�سابني  با�ستثناء ت�سعة  اإكمال احلمل )الهوائي(  العينة من  اأفراد  متكن 

جهاد حاد ومل يتمكنوا من اإكمال احلمل نتيجة ل�سعورهم  املنجلية SCD والذين تعر�سوا لإ
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مل، وقد مت درا�سة هذه املجموعة ب�سورة منف�سلة )جمموعة رابعة( حيث مت تعري�سهم حلمل 266 بالأ

بدين فرتي )�سمم من قبل الباحثني( متيز ب�سدة ق�سوى، حيث يعتمد خالله على نظام اإنتاج 

الطاقة الالهوائي الفو�سفاتي والذي متثل يف العدو مل�سافة 75مرتا × 4 تكرارات مع راحة 

للحمل  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابة  لتعرف  وذلك  التكرارات؛  بني  دقائق  خم�س  بلغت  بينية 

البدين الذي يعتمد على نظام اإنتاج الطاقة الالهوائي الفو�سفاتي.

مت قيا�س م�ستوى حم�س اللبنيك يف الدم قبل بدء احلمل، ثم مرة اأخرى بعد خم�س دقائق 

من انتهاء احلمل الهوائي، ورغم كون احلمل هوائيا فاإن الباحثني توقعا اأن تتاأثر عينة الدرا�سة 

هذا  اختيار  مت  وقد  احلم�س،  تراكم  معدل  ارتفاع  وبالتايل  ك�سجني،  الأ كمية  نق�س  نتيجة 

معدلت  اإىل  ي�سل  فيه  احلم�س  تراكم  معدل  ن  لأ �سابقة  درا�سات  اأ�سارت  كما  التوقيت، 

عالية بعد 2-8 دقائق خالل فرتة الراحة بعد النتهاء من احلمل )العزب، 2000( بينما مت 

قيا�س معدل الرتاكم للمجموعة الرابعة )احلمل الالهوائي الفو�سفاتي( بعد 5 دقائق من نهاية 

التكرار الرابع للحمل، و مل حتدث اأية م�ساعفات خطرية اأثناء اأو بعد التجربة با�ستثناء نوبات 

اأداء احلمل  اأربعة من املر�سى، وقد مت ت�سجيل معدل النب�س كل دقيقة خالل  اآلم حادة يف 

البدين وملدة ع�رش دقائق اأثناء الراحة، اأما بالن�سبة للحمل الالهوائي فقد مت قيا�س معدل النب�س 

مبا�رشة بعد انتهاء التكرار الرابع، كما مت ت�سجيل املتو�سط احل�سابي ملعدل النب�س لكل جمموعة 

على حدة. 

ح�شائية �شاليب الإ الأ

ح�سائية التالية: مت ا�ستخدام املعاجلات الإ

حادي One Way ANOVA للمقارنة بني جمموعات الدرا�سة  1- اختبار حتليل التباين الآ

ربع، لتعرف الفروق بينهن يف متغريات الدرا�سة، كما مت ا�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات  الأ

املتعددة بني املتو�سطات احل�سابية ملعرفة اجتاه الفرق بني املجموعات املختلفة. 

معدل  متغري  املجهود يف  وبعد  قبل  داخل كل جمموعة  للمقارنة   T-test اختبار )ت(    -2

تراكم احلم�س.

احلمل  بعد  املرتاكم  واحلم�س  الدم  هيموجلوبني  بني  العالقة  ملعرفة  الرتباط  معامل   -3

ح�سائية  اأفراد املجموعات، ومتت هذه املعاجلات با�ستخدام احلزمة الإ البدين الهوائي لدى 

.(SPSS(

عر�س النتائج

ول النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأ

فراد  نرثوبومرتية ومكونات اجل�سم لأ ول على ما يلي: ما م�ستوى املتغريات الأ ال الأ ن�س ال�سوؤ

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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ال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واخلطاأ املعياري  جابة عن هذا ال�سوؤ جمموعات الدرا�سة؟ ولالإ

ربع. واجلدول رقم )1( يو�سح ذلك. نرثوبومرتية للمجموعات الأ للعمر واملتغريات الأ

اجلدول رقم )1(

ربع نرثوبومرتية للمجموعات الأ املتو�شط احل�شابي واخلطاأ املعياري للعمر واملتغريات الأ

املعامالت االإح�سائية
املجموعة

وىل االأ

املجموعة

الثانية

املجموعة

الثالثة

املجموعة

الرابعة

م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(متغريات الدرا�سة

9٫888 )0٫351(10٫363 )0٫157(9٫9320)0٫125(10٫18 )0٫125(العمر )عام(

125٫555 )1٫292(126٫890 )0٫778(135٫460 )1٫670(133٫76 )1٫374(الطول )�سم(

26٫888 )2٫375(24٫141 )0٫568(30٫440 )0٫687(27٫36 )1٫113(الوزن )كجم(

49٫077 )0٫190(36٫012 )1٫417(31٫398 )0٫527(32٫33 )1٫101(ن�سبة �سحوم اجل�سم )%(

13٫217 )1٫210(8٫604 )0٫383(9٫595 )0٫282(8٫60 )0٫324(وزن �سحوم اجل�سم )كجم(

13٫645 )1٫323(15٫537 )0٫559(20٫844 )0٫470(18٫76 )0٫961(وزن اجل�سم ال�سايف )كجم(

ومكونات  العمر  ملتغريات  املعياري  واخلطاأ  احل�سابي  املتو�سط   )1( رقم  اجلدول  يظهر 

�سنة   12  -  9 بني  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأعمار  تراوحت  الدرا�سة، حيث  عينة  فراد  لأ اجل�سم 

املتو�سط احل�سابي  بلغ  10٫13 �سنة وبخطاأ معياري )0٫073(، يف حني  مبتو�سط ح�سابي 

املجموعات  بني  على  الأ وكانت   )1٫670( �سم   135٫46  )2( املجموعة  اأفراد  لطول 

ربع تلتها املجموعة رقم )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب، وكان املتو�سط  الأ

على بني املجموعات  احل�سابي لوزن اأفراد املجموعة )2( 30٫44 كجم )0٫68( وكانت الأ

الرتتيب، يف حني  على   )3( املجموعة  واأخريا   )4( ثم   )1( رقم  املجموعات  تلتها  ربع  الأ

49٫07% )0٫190( وكانت  بلغ املتو�سط احل�سابي لن�سبة �سحوم اجل�سم للمجموعة )4( 

ربع تلتها املجموعة )3( ثم )1( واأخريا املجموعة )2(، و بلغ  على بني املجموعات الأ الأ

13٫21 كجم )1٫210( وكانت  املتو�سط احل�سابي لوزن �سحوم اجل�سم للمجموعة )4( 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم )1( و)3( على الرتتيب، وبلغ املتو�سط  على بني املجموعات الأ الأ

على بني  احل�سابي لوزن اجل�سم ال�سايف للمجموعة )2( 20٫84 كجم )0٫470( وكانت الأ

ربع تلتها املجموعة )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب. املجموعات الأ

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين

ال الثاين على ما يلي: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى املتغريات  ن�س ال�سوؤ

مت  ال  ال�سوؤ هذا  جابة عن  ولالإ الدرا�سة؟  فراد جمموعات  لأ اجل�سم  نرثوبومرتية ومكونات  الأ

ربع واجلدول رقم  حادي للعمر ومكونات اجل�سم للمجموعات الأ ح�ساب حتليل التباين الآ

)2( يو�سح ذلك.
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اجلدول رقم )2(

ربع  حادي للعمر ومكونات اجل�شم للمجموعات الأ حتليل التباين الآ

متغريات الدرا�سة
م�سدر

التباين

جمموع

املربعات

درجات

احلرية

متو�سط

املربعات

قيمة

)ف(

م�ستوى

الداللة

العمر ) عام (

4٫85231٫617بني املجموعات

1٫8650٫138 126٫6271460٫867داخل املجموعات

131٫479149التباين الكلي

الطول ) �سم (

2197٫45603732٫483بني املجموعات

8٫5000٫000 12581٫51814686٫175داخل املجموعات

14778٫968149التباين الكلي

الوزن )كجم(

898٫8533299٫618بني املجموعات

8٫5140٫000 5137٫98114635٫192داخل املجموعات

6036٫834149التباين الكلي

ن�سبة �سحوم اجل�سم

)%(

2689٫8853896٫628بني املجموعات

18٫8220٫000 6954٫89414647٫636داخل املجموعات

9644٫779149التباين الكلي

وزن �سحوم اجل�سم

)كجم(

185٫366361٫789بني املجموعات

11٫2520٫000 801٫7601465٫492داخل املجموعات

987٫127149التباين الكلي

وزن اجل�سم ال�سايف

)كجم(

820٫7273273٫576بني املجموعات

11٫6040٫000 3418٫62514623٫577داخل املجموعات

4239٫352149التباين الكلي

ودللتها  اجل�سم  ومكونات  العمر  ملتغريات  حادي  الآ التباين  حتليل  نتائج  خالل  من 

متو�سط  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  اأية  تظهر  )2(، مل  رقم  اجلدول  واملو�سحة يف  ح�سائية  الإ

 )≤P 0٫138( ربع، حيث بلغت قيمة ف 1٫865 مب�ستوى دللة عمر اأفراد املجموعات الأ

ربع يف قيم متو�سط طول  بينما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املجموعات الأ

النتائج  8٫500 مب�ستوى دللة )P≥0٫000( كما اأظهرت  اجل�سم، حيث بلغت قيمة ف 

ربع يف قيم وزن اجل�سم حيث بلغت قيمة ف  وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املجموعات الأ

)0٫000≤P( 8٫514 مب�ستوى دللة

ربع يف قيم ن�سبة  اإح�سائيا بني املجموعات الأ النتائج وجود فروق دالة  اأظهرت  كذلك 

حني  يف   )0٫000≤P  ( دللة  مب�ستوى   18٫822 ف  قيمة  بلغت  حيث  اجل�سم،  �سحوم 

ربع يف قيم وزن �سحوم اجل�سم  اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املجموعات الأ

حيث بلغت قيمة ف 11٫252 مب�ستوى دللة )P≥0٫000( بينما اأ�سارت النتائج اإىل وجود 

ربع يف قيم وزن اجل�سم ال�سايف حيث بلغت قيمة ف  فروق دالة اإح�سائيا بني املجموعات الأ

)0٫000≤P( 11٫604 مب�ستوى دللة

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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اجلدول رقم )3( 

ربع نرثوبومرتية للمجموعات الأ معنوية الفروق للعمر واملتغريات الأ

SCHEFFE با�شتخدام اختبار 

متغريات

الدرا�سة
املجموعة

املتو�سط

احل�سابي

جمموعة

)1(

جمموعة

)2(

جمموعة

)3(

جمموعة

)4(

العمر )عام(

)1(10٫1820٫2500٫181-0٫293

)2(9٫9320٫431-0٫043

)3(10٫3630٫474

)4(9٫888

الطول )�سم(

)1(133٫7601٫7000 -*6٫8698٫204

)2(135٫460*8٫569*9٫904

)3(126٫8901٫334

)4(125٫555

الوزن )كجم(

)1(27٫3663٫074-3٫2240٫477

)2(30٫440*6٫2983٫55

)3(24٫1412٫747-

)4(26٫888

ن�سبة �سحوم اجل�سم

)%(

)1(32٫330٫9323٫682-*16٫747-

)2(31٫398*4٫614-*17٫679-

)3(36٫012*13٫065-

)4(49٫077

وزن �سحوم اجل�سم

)كجم(

)1(8٫6040٫990-0٫000*4٫613-

)2(9٫5950٫991*3٫622-

)3(8٫604*4٫613-

)4(13٫217

وزن اجل�سم ال�سايف

)كجم(

)1(18٫761*2٫083-*3٫2245٫116

)2(20٫844*5٫307*7٫199

)3(15٫5371٫891

)4(13٫645

بني  املتعددة  للمقارنات  )�سيفيه(  اختبار  ا�ستخدام  من  امل�ستخل�سة  النتائج  خالل  ومن 

ربع يظهر اجلدول رقم)3( النتائج  املتو�سطات احل�سابية ملعرفة اجتاه الفرق بني املجموعات الأ

التالية: بلغ املتو�سط احل�سابي لطول اأفراد املجموعة )2( 135٫46 �سم )1٫670( وكانت 

ربع تلتها املجموعة رقم )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على  على بني املجموعات الأ الأ

الرتتيب. وكان الفارق  دال اإح�سائيا بني املجموعات يف متو�سط الطول ل�سالح املجموعة 

)1( مقارنة باملجموعة )P( )3≥0٫008( كما ات�سح وجود فارق ذي دللة اإح�سائية ل�سالح 

)0٫037≤P( )4( واملجموعة )0٫000≤P( )3( مقارنة باملجموعة )املجموعة )2
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30٫44 كجم )0٫68( وكانت 270 اأفراد املجموعة )2(  بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لوزن 

تلتها املجموعات رقم )1( ثم )4( واأخريا املجموعة )3(  ربع  على بني املجموعات الأ الأ

.)0٫000≤P( )3(و )على الرتتيب، وكان الفارق دال اإح�سائيا بني املجموعة )2

 )0٫190(  %49٫077  )4( للمجموعة  اجل�سم  �سحوم  لن�سبة  احل�سابي  املتو�سط  وكان 

ربع تلتها املجموعة)3( ثم )1( واأخريا املجموعة )2( وكان  على بني املجموعات الأ وهو الأ

الفارق دال اإح�سائيا ل�سالح املجموعة )4( تلتها املجموعة )3( ثم )1( واأخريا املجموعة 

للمجموعة )3(  ن�سبة �سحوم اجل�سم  ارتفاع  ات�سح  الرتتيب )P≥0٫000( كما  )2( على 

)0٫021≤P( وكان الفارق دال اإح�سائيا )مقارنة باملجموعة )2

13٫217كجم   )4( للمجموعة  اجل�سم  �سحوم  لوزن  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما 

ربع بفارق دال اإح�سائيا )P≥0٫000( تلتها  على بني املجموعات الأ )1٫210( وكانت الأ

املجموعة )2( ثم )3( واأخريا املجموعة )1( على الرتتيب 

كجم   20٫844  )2( للمجموعة  ال�سايف  اجل�سم  لوزن  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حني  يف 

واأخريا   )3( ثم   )1( املجموعة  تلتها  ربع  الأ املجموعات  بني  على  الأ وكانت   )0٫470(

مقارنة   )2( املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دال  الفارق  وكان  الرتتيب.  على   )4( املجموعة 

دال  الفارق  كان  كما   .0٫002≤P(( واملجموعة)4(   0٫000≤P((  )3( باملجموعة 

.0٫022≤P(( )3( مقارنة باملجموعة )اإح�سائيا ل�سالح املجموعة )1

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث

فراد جمموعات  ال الثالث على ما يلي: ما م�ستوى بع�س عنا�رش اللياقة البدنية لأ ن�س ال�سوؤ

ال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واخلطاأ املعياري ملتغريات  جابة عن هذا ال�سوؤ الدرا�سة؟ ولالإ

ربع واجلدول رقم )4( يو�سح ذلك. اللياقة البدنية للمجموعات الأ

اجلدول رقم ) 4 (

ربع  املتو�شط احل�شابي واخلطاأ املعياري ملتغريات اللياقة البدنية للمجموعات الأ

ملعامالت االإح�سائية
املجموعة

وىل االأ

املجموعة

الثانية

املجموعة

الثالثة

املجموعة

الرابعة

م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(متغريات الدرا�سة

- 3٫211 )0٫308(-3٫390 )0٫980(-1٫890 )0٫789(-0٫900 )0٫662(املرونة)�سم(

قوة القب�سة ) ميني (

)كجم(
)0٫851( 17٫012)0٫628( 16٫368)0٫464( 13٫122)0٫366( 12٫766

قوة القب�سة)ي�سار(

)كجم(
)0٫713( 14٫922)0٫507( 14٫384)0٫535( 12٫631)0٫805( 11٫055

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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تابع اجلدول رقم ) 4 (

ملعامالت االإح�سائية
املجموعة

وىل االأ

املجموعة

الثانية

املجموعة

الثالثة

املجموعة

الرابعة

قوة ع�سالت الرجلني

)كجم(
)1٫357( 28٫076)1٫494( 32٫570)0٫704( 23٫278)2٫188( 21٫888

القوة االنفجارية

لع�سالت الرجلني)�سم(
)0٫761( 23٫108)0٫700( 23٫660)0٫773( 17٫731)1٫010( 17٫777

قوة ع�سالت

الظهر)كجم(
)1٫397( 30٫864)1٫047( 30٫750)0٫721( 23٫339)1٫459( 23٫611

البدنية  اللياقة  ملتغريات  املعياري  واخلطاأ  احل�سابي  املتو�سط   )4( رقم  اجلدول  يظهر 

 – وىل  الأ املجموعة  فراد  لأ املرونة  لعن�رش  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  ربع، حيث  الأ للمجوعات 

ربع، حيث بلغ  على بني املجموعات الأ 0٫900 �سم وبخطاأ معياري )0٫662( وكانت الأ

الثانية والرابعة  للمجموعات  3٫390 �سم،   - ،3٫211- ،1٫890 – املتو�سط احل�سابي 

والثالثة على الرتتيب، وبلغ املتو�سط احل�سابي لقوة القب�سة اليمنى للمجموعة )1( 17٫012 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم )3( واأخريا  على بني املجموعات الأ كجم )0٫851( وكانت الأ

املجموعة )4( على الرتتيب. كما اأظهرت النتائج اأن املتو�سط احل�سابي لقوة القب�سة الي�رشى 

ربع تلتها  على بني املجموعات الأ للمجموعة)1( بلغ 14٫922 كجم )0٫713( وكانت الأ

املجموعة )2( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب، يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي 

بني  على  الأ وكانت   )1٫494( كجم   32٫570  )2( للمجموعة  الرجلني  ع�سالت  لقوة 

ربع تلتها املجموعة )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب. وبلغ  املجموعات الأ

 )0٫700( �سم   23٫660  )2( للمجموعة  العمودي  الوثب  لرتفاع  احل�سابي  املتو�سط 

ربع تلتها املجموعة )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4(  على بني املجموعات الأ وكانت الأ

على الرتتيب. بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لقوة ع�سالت الظهر للمجموعة )1( 30٫864 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم )4( واأخريا  على بني املجموعات الأ كجم )1٫397( وكانت الأ

املجموعة )3( على الرتتيب.

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع

ال الرابع على ما يلي: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف بع�س عنا�رش  ن�س ال�سوؤ

ال مت ح�ساب حتليل التباين  جابة عن هذا ال�سوؤ فراد جمموعات الدرا�سة؟ ولالإ اللياقة البدنية لأ

ربع واجلدول رقم )5( يو�سح ذلك. حادي ملتغريات اللياقة البدنية للمجموعات الأ الآ
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اجلدول رقم ) 5 (

ربع  حادي ملتغريات اللياقة البدنية للمجموعات الأ حتليل التباين الآ

متغريات الدرا�سة
م�سدر

التباين

جمموع

املربعات

درجات

احلرية

متو�سط

املربعات

قيمة

)ف(

م�ستوى

الداللة

املرونة  ) �سم (

153٫185351٫062بني املجموعات

1٫7810٫153 4186٫87014628٫677داخل املجموعات

4340٫055149التباين الكلي

قوة القب�سة ) ميني (

) كجم (

451٫0143150٫338بني املجموعات

7٫0570٫000 3110٫47214621٫305داخل املجموعات

3561٫486149التباين الكلي

قوة القب�سة )ي�سار (

) كجم (

202٫671367٫557بني املجموعات

4٫1160٫008 2396٫06414616٫411داخل املجموعات

2598٫735149التباين الكلي

قوة ع�سالت الرجلني

) كجم (

2293٫0433764٫348بني املجموعات

10٫0140٫000 11144٫07514676٫329داخل املجموعات

13437٫119149التباين الكلي

القوة االنفجارية لع�سالت

الرجلني) �سم (

1069٫4583356٫486بني املجموعات

14٫1500٫000 3678٫10114625٫192داخل املجموعات

4747٫559149التباين الكلي

قوة ع�سالت

الظهر)كجم(

863 ,1835٫5903611بني املجموعات

10 ,5380٫000 065, 8477٫42714658داخل املجموعات

10313٫017149التباين الكلي

ربع  اإح�سائية يف عن�رش املرونة بني املجموعات الأ اأية فروق ذات دللة  النتائج  مل تظهر 

وجود  النتائج  اأظهرت  بينما   )0٫153≤P( دللة  مب�ستوى   1٫781 ف  قيمة  بلغت  فقد 

مب�ستوى   7٫057 قيمة ف  بلغت  اليمنى حيث  القب�سة  قوة  عن�رش  اإح�سائيا يف  دالة  فروق 

دللة )P≥0٫000(، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف عن�رش قوة القب�سة 

النتائج  واأظهرت   .)0٫008≤P( دللة  مب�ستوى   4٫116 ف  قيمة  بلغت  حيث  الي�رشى 

وجود فروق دالة اإح�سائيا يف عن�رش قوة ع�سالت الرجلني حيث بلغت قيمة ف 10٫014 

مب�ستوى دللة )P≥0٫000( ، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف عن�رش قوة 

ع�سالت الظهر حيث بلغت قيمة ف 538، 10 مب�ستوى دللة )P≥0٫000( كما اأظهرت 

النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف عن�رش القوة النفجارية لع�سالت الرجلني حيث بلغت 

.)0٫000≤P( قيمة ف 14٫150 مب�ستوى دللة

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

273

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اجلدول رقم )6(

ربع  معنوية الفروق ملتغريات اللياقة البدنية للمجموعات الأ

متغريات

 الدرا�سة
املجموعة

املتو�سط

احل�سابي

جمموعة 

)1(

جمموعة

)2(

جمموعة

)3(

جمموعة

)4(

املرونة

)�سم( 

)1(0٫900-0٫9902٫4902٫311

)2(1٫890-2٫3111٫321

)3(3٫390-0٫179-

)4(3٫211-

قوة القب�سة ) مينى(

)كجم( 

)1(17٫0120٫644*3٫8904٫245

)2(16٫368*3٫246*3٫24

)3(13٫1220٫355

)4(12٫766

قوة القب�سة )ي�سرى(

)كجم(

)1(14٫9220٫5382٫2903٫866

)2(14٫3841٫7523٫328

)3(12٫6311٫576

)4(11٫055

قوة ع�سالت الظهر )كجم( 

)1(30٫8640٫114*7٫5247٫252

)2(30٫750*7٫4107٫138

)3(23٫3390٫272-

)4(23٫6114٫494-4٫797

قوة ع�سالت الرجلني 

)كجم( 

)1(28٫076*9٫2916٫187

)2(32٫570*10٫681

)3(23٫2781٫389

)4(21٫888

القوة االنفجارية لع�سالت 

الرجلني

) �سم ( 

)1(23٫1080٫552-5٫376*5٫330

)2(23٫660*5٫928*5٫882

)3(17٫7310٫046-

)4(17٫777

)2(0٫518*0٫065-0٫046

)3(0٫583*0٫111

)4(0٫472

بني  املتعددة  للمقارنات  )�سيفيه(  اختبار  ا�ستخدام  من  امل�ستخل�سة  النتائج  خالل  ومن 

 )6( رقم  اجلدول  يظهر  املختلفة  املجموعات  بني  الفرق  اجتاه  ملعرفة  احل�سابية  املتو�سطات 

النتائج التالية:

الفخذ  خلف  ع�سالت  ملرونة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الفخذ:  خلف  ع�سالت  مرونة 

ربع،  للمجموعة رقم )1( – 0٫900 )0٫662( وكانت اأف�سل م�ستوى بني املجموعات الأ
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ربع.274 ومل تظهر النتائج اأي فروق ذات دللة اإح�سائية بني املجموعات الأ

 )1( للمجموعة  اليمنى  القب�سة  لقوة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اليمنى:  القب�سة  قوة 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم  على بني املجموعات الأ 17٫012كجم )0٫851( وكانت الأ

)3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق دال اإح�سائيا بني املجموعات 

ل�سالح  اإح�سائيا  دال  فارقا  النتائج  اأظهرت  حني  يف  و)4(   )3( و)4(،   )1( و)2(،   )1(

املجموعة )1( مقارنة باملجموعة )P()3≥0٫002( و كذلك ل�سالح املجموعة )2( مقارنة 

.)0٫013≤P(.)3( باملجموعة

للمجموعة)1(  الي�رشى  القب�سة  لقوة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الي�رشى:  القب�سة  قوة 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم  على بني املجموعات الأ 14٫922كجم)0٫713( وكانت الأ

)3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب، وبالرغم من اأن قيمة ف املح�سوبة كانت 4٫116 

ربع. وهي دالة اإح�سائيا )P≥0٫008( فاإن اختبار �سيفيه مل يظهر دللة بني املجموعات الأ

 )1( للمجموعة  الظهر  ع�سالت  لقوة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الظهر:  ع�سالت  قوة 

ربع تلتها املجموعة )2( ثم  على بني املجموعات الأ 30٫864كجم )1٫397( وكانت الأ

)4( واأخريا املجموعة )3( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق دال اإح�سائيا بني املجموعة 

ل�سالح  اإح�سائيا  دال  فارق  وجود  النتائج  اأظهرت  بينما   )4( و   )2( واملجموعتني   )1(

املجموعة )1( مقارنة باملجموعة )P( )3≥0٫000( وكذلك ل�سالح املجموعة )2( مقارنة 

.)0٫000≤P( )3( باملجموعة

 )2( للمجموعة  الرجلني  ع�سالت  لقوة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الرجلني:  ع�سالت  قوة 

ربع تلتها املجموعة )1( ثم  على بني املجموعات الأ 32٫570 كجم )1٫494( وكانت الأ

)3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق دال اإح�سائيا بني املجموعة 

)1( وكل من املجموعتني )2( و)4( بينما اأظهرت النتائج وجود فارق دال اإح�سائيا ل�سالح 

.)0٫012≤P( )4( واملجموعة )0٫000≤P( )3( مقارنة باملجموعة )املجموعة )2

املتو�سط احل�سابي لرتفاع  بلغ  الرجلني(:  لع�سالت  )القوة النفجارية  العمودي  الوثب 

على بني املجموعات  الوثب العمودي للمجموعة )2( 23٫660 �سم )0٫700( وكانت الأ

ربع تلتها املجموعة )1( ثم )3( واأخريا املجموعة )4( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق  الأ

النتائج  اأظهرت  و)4( يف حني   )3( بني  كذلك  و)1(   )2( املجموعتني  بني  اإح�سائيا  دال 

، و)4(   )0٫000≤P(  )3( باملجموعة  مقارنة   )2( املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دال  فارقا 

 ،)0٫000≤P(  )3( باملجموعة  مقارنة   )1( املجموعة  ل�سالح  واأي�سا   .)0٫017≤P(

.)0٫039≤P( .)4(و

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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النتائج املتعلقة بال�شوؤال اخلام�س

�رشات الف�سيولوجية خالل الراحة وبعد  ال اخلام�س على ما يلي: ما م�ستوى املوؤ ن�س ال�سوؤ

ال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي  جابة عن هذا ال�سوؤ فراد جمموعات الدرا�سة؟ ولالإ املجهود لأ

ربع واجلدول  واخلطاأ املعياري ملتغريات حم�س اللبنيك وهيموجلوبني الدم للمجموعات الأ

رقم )7( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )7(

املتو�شط احل�شابي واخلطاأ املعياري ملتغريات حم�س اللبنيك وهيموجلوبني الدم 

ربع للمجموعات الأ

املعامالت االإح�سائية
املجموعة

وىل االأ

املجموعة

الثانية

املجموعة

الثالثة

املجموعة

الرابعة

م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(م )اخلطاأ املعياري(متغريات الدرا�سة

معدل احلم�س قبل احلمل 

مللي مول / لرت
)0٫072( 2٫008)0٫107( 2٫398)0٫125( 3٫331)0٫259( 3٫333

معدل تراكم احلم�س بعد 

احلمل 

مللي مول / لرت

)0٫216( 3٫080)0٫218( 3٫456)0٫359( 6٫561)0٫392( 4٫770

هيموجلوبني الدم جرام / 

دي�سيليرت
)0٫133( 10٫720)0٫133( 10٫650)0٫134(  8٫397)0٫021(  8٫364

اللبنيك يف  ملتغريات حم�س  املعياري  احل�سابي واخلطاأ  املتو�سط   )7( رقم  اجلدول  يظهر 

امل�سل قبل وبعد احلمل و ن�سبة الهيموجلوبني يف الدم. حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لكمية 

على  احلم�س خالل الراحة للمجموعة رقم )4( )3٫333 مللي مول( )0٫259( وكانت الأ

الرتتيب  على   )1( املجموعة  واأخريا   )2( ثم   )3( املجموعة  تلتها  ربع  الأ املجموعات  بني 

للمجموعة  البدين  احلمل  بعد  احلم�س  لكمية  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   )0٫000≤P(

تلتها  ربع  الأ املجموعات  بني  على  الأ وكانت   )0٫359( مول(  مللي   6٫561(  )3( رقم 

املجموعة )4( ثم )2( واأخريا املجموعة )1( على الرتتيب، يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي 

بني  على  الأ وكانت   )0٫133(  10٫720  )1( للمجموعة  الدم  يف  الهيموجلوبني  لن�سبة 

ربع تلتها املجموعة رقم )2( ثم )3( واأخريا )4( على الرتتيب. املجموعات الأ

النتائج املتعلقة بال�شوؤال ال�شاد�س

�رشات  املوؤ اإح�سائية يف  يلي: هل توجد فروق ذات دللة  ما  ال�ساد�س على  ال  ال�سوؤ ن�س 

هذا  عن  جابة  ولالإ الدرا�سة؟  جمموعات  فراد  لأ املجهود  وبعد  الراحة  خالل  الف�سيولوجية 

الدم  وهيموجلوبني  اللبنيك  حم�س  ملتغريات  حادي  الآ التباين  حتليل  ح�ساب  مت  ال  ال�سوؤ

ربع واجلدول رقم )8( يو�سح ذلك. للمجموعات الأ
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اجلدول رقم )8(

ربع حادي ملتغريات حم�س اللبنيك وهيموجلوبني الدم للمجموعات الأ حتليل التباين الآ

متغريات الدرا�سة
م�سدر

التباين

جمموع

املربعات

درجات

احلرية

متو�سط

املربعات

قيمة

)ف(

م�ستوى

الداللة

معدل احلم�س قبل احلمل 

مللي مول / لرت

46٫291315٫430بني املجموعات

31٫3000٫000 71٫9751460٫493داخل املجموعات

118٫266149التباين الكلي

معدل  احلم�س بعد احلمل 

مللي مول / لرت

323٫6353107٫878بني املجموعات

34٫6480٫000 454٫5761463٫114داخل املجموعات

778٫211149التباين الكلي

هيموجلوبني الدم

جرام / دي�سيلرت

175٫453358٫484بني املجموعات

37٫0450٫000 116٫8961460٫801داخل املجموعات

292٫350149التباين الكلي

ح�سائية  حادي لنف�س املتغريات ودللتها الإ يظهر اجلدول رقم )8( نتائج حتليل التباين الآ

حيث، اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املجموعات يف معدل احلم�س 

يف امل�سل خالل الراحة حيث بلغت قيمة ف 31٫300 بدللة اإح�سائية )P≥0٫000( كما 

اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف م�ستوى احلم�س املرتاكم بعد احلمل البدين بني 

ربع، حيث بلغت قيمة ف 34٫648 مب�ستوى دللة )P≥0٫000( ، كما  املجموعات الأ

ربع  اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف قيمة هيموجلوبني الدم بني املجموعات الأ

.)0٫000≤P( حيث بلغت قيمة ف 37٫045 عند م�ستوى دللة

اجلدول رقم )9(

ربع  معنوية الفروق ملتغريات حم�س اللبنيك وهيموجلوبني الدم للمجموعات الأ

SCHEFFE با�شتخدام اختبار

متغريات

 الدرا�سة
املجموعة

املتو�سط

احل�سابي

جمموعة 

)1(

جمموعة

)2(

جمموعة

)3(

جمموعة

)4(

معدل احلم�س قبل احلمل 

 مللي مول / لرت

)1(2٫0080٫390-*1٫323-*1٫325-

)2(2٫398*0٫933-*0٫935-

)3(3٫3310٫001-

)4(3٫333

معدل احلم�س بعد احلمل 

 مللي مول / لرت

)1(3٫08000٫376 -*3٫480 -*1٫897-

)2(3٫456*3٫104 -1٫521 -

)3(6٫5611٫583

)4(4٫999

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

277

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

تابع اجلدول رقم )9(

متغريات

 الدرا�سة
املجموعة

املتو�سط

احل�سابي

جمموعة 

)1(

جمموعة

)2(

جمموعة

)3(

جمموعة

)4(

هيموجلوبني الدم

جرام / دي�سيلرت

)1(10٫7200٫070*2٫3222٫355

)2(10٫650*2٫252*2٫285

)3(8٫3970٫033

)4(8٫364

بني  املتعددة  للمقارنات  )�سيفيه(  اختبار  ا�ستخدام  من  امل�ستخل�سة  النتائج  خالل  ومن 

 )9( رقم  اجلدول  يظهر  املختلفة  املجموعات  بني  الفرق  اجتاه  ملعرفة  احل�سابية  املتو�سطات 

النتائج التالية:

احلم�س  لكمية  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  احلمل:  قبل  امل�سل  يف  اللبنيك  حم�س  معدل 

املجموعات  بني  على  الأ وكانت   )0٫259( مول(  مللي   3٫333(  )4( رقم  للمجموعة 

ربع تلتها املجموعة )3( ثم )2( واأخريا املجموعة )1( على الرتتيب. وكان هناك فارق  الأ

P≥0٫000((.كما   )2( )1( و  باملجموعتني  مقارنة   )4( املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دال 

اأظهرت النتائج وجود فارق دال اإح�سائيا ل�سالح املجموعة )3( مقارنة باملجموعتني )1( و 

.)0٫000≤P( )2(

احلم�س  لكمية  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  احلمل:  بعد  امل�سل  يف  اللبنيك  حم�س  معدل 

ربع  على بني املجموعات الأ للمجموعة رقم )3( )6٫561 مللي مول( )0٫359( وكان الأ

تلتها املجموعة )4( ثم )2( واأخريا املجموعة )1( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق دال 

اإح�سائيا بني املجموعتني )1( و)2(.

بينما اأظهرت النتائج وجود فارق دال اإح�سائيا ل�سالح املجموعة )3( مقارنة باملجموعة 

)P( )1≥0٫000( و املجموعة )P( )2≥0٫000(.كما اأظهرت النتائج فارقا دال اإح�سائيا 

 .)0٫035≤P( )1( مقارنة باملجموعة )ل�سالح املجموعة )4

ن�سبة الهيموجلوبني يف الدم: بلغ املتو�سط احل�سابي لن�سبة الهيموجلوبني يف الدم للمجموعة 

رقم  املجموعة  تلتها  ربع  الأ املجموعات  بني  على  الأ وكانت   )0٫133(  10٫720  )1(

)2( ثم )3( واأخريا )4( على الرتتيب. ومل يكن هناك فارق دال اإح�سائيا بني املجموعتني 

مقارنة   )1( املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دال  فارق  النتائج وجود  اأظهرت  بينما  و)2(   )1(

املجموعة  ل�سالح  واأي�سا   )0٫000≤P(  )4( املجموعة  و   )0٫000≤P(  )3( باملجموعة 

.)0٫000≤P( )4( واملجموعة )0٫000≤P( )3( مقارنة باملجموعة )2(
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اجلدول رقم )10(

ربع الفروق بني القيا�س القبلي والبعدي ملعدل تراكم احلم�س للمجموعات الأ

املتغريات

القيا�س األبعديالقيا�س القبلي

قيمة ت

الداللة

االإح�سائية
املتو�سط

ح�سابي

اخلطاأ

املعياري

املتو�سط

ح�سابي

اخلطاأ

املعياري

وىل  معدل احلم�س للمجموعة االأ

)حمل بدين هوائي(
2٫0080٫0723٫0800٫2166٫7760٫000

معدل احلم�س للمجموعة الثانية 

)حمل بدين هوائي(
2٫3980٫1073٫4560٫2186٫8440٫000

معدل احلم�س للمجموعة الثالثة 

)حمل بدين هوائي(
3٫3310٫1256٫5610٫35911٫0940٫000

معدل احلم�س للمجموعة الرابعة 

)حمل ال هوائي فو�سفاتي(
3٫3330٫2594٫0220٫2273٫8300٫024

البدين  احلمل  بعد  اللبنيك  حم�س  متو�سط  اأن   )10( رقم  اجلدول  خالل  من  ويالحظ 

الهوائي يف املجموعة الثالثة ي�ساوي �سعف م�ستواه قبل احلمل تقريبا )6٫561 و 3٫331 

على الرتتيب وبلغ الفارق 3٫320 ملل مول /لرت(. الفرق بني متو�سط حم�س اللبنيك قبل 

وبعد احلمل الالهوائي الفو�سفاتي للمجموعة الرابعة بلغ 4٫022 – 3٫333 = 0٫689 

مللي مول / لرت.

يظهر اجلدول رقم )10( واخلا�س باملقارنة بني قيم معدل حم�س اللبنيك يف امل�سل قبل 

وبعد احلمل الهوائي و الالهوائي الفو�سفاتي اأن املتو�سط احل�سابي لقيم احلم�س بعد احلمل 

الهوائي اأعلى بفارق دال اإح�سائيا مقارنة بقيمها قبل احلمل يف املجموعات )1( و)2( و)3( 

مع مالحظة اأن الفارق كان اأعلى بقيمة تقارب ال�سعف و�سلت اإىل 6٫56 مللي مول / لرتا 

.)0٫000≤P( )3( بالن�سبة للمجموعة رقم

كما يظهر اجلدول رقم )10( اأن الفارق بني متو�سط قيم احلم�س قبل وبعد احلمل الالهوائي 

.)0٫024≤P( كان دال اإح�سائيا )الفو�سفاتي يف املجموعة )4

معامل الرتباط بني متو�سط قيم هيموجلوبني الدم وقيم حم�س اللبنيك املرتاكم بعد احلمل 

الهوائي يف املجموعة الثالثة ) املر�سى(:

اأظهرت النتائج وجود عالقة اإيجابية بني مقدار احلم�س املرتاكم وم�ستوى الهيموجلوبني 

.)0٫001≤P( 0٫591 وبلغ معامل الرتباط )لدى املجموعة )3

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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ال�شكل رقم )1(

معدل تغري النب�س بالن�شبة للزمن قبل وخالله وبعده التمرين

ربع قبل واأثناء احلمل ثم  يظهر الر�سم البياين )1( تغريات معدل النب�س للمجموعات الأ

كل دقيقة خالل ع�رش دقائق الراحة، وبالن�سبة للمجموعات )1( و)2( و)3( فقد بلغ معدل 

على بني الدقيقة 5- 6 وكان اأعلى متو�سط ملعدل النب�س يف املجموعة )3(  النب�س حده الأ

نب�سة/دقيقة   149-143 النب�س  معدل  متو�سط  بلغ  بينما  دقيقة(،  نب�سة/   173-172(

وىل اأثناء  للمجموعة )2( و140-145 نب�سة/ دقيقة للمجموعة )1(. ويف بداية الدقيقة الأ

الراحة حدث تناق�س حاد يف معدل النب�س بالن�سبة للمجموعات )1( و)2( و)3( ثم تناق�س 

ب�سورة تدريجية خالل الت�سع دقائق التالية، ولكنه ظل اأعلى من متو�سط معدله قبل احلمل 

حتى نهاية فرتة الت�سجيل.

اأما بالن�سبة للمجموعة )4(، فاإن احلمل الالهوائي والذي ا�ستغرق حوايل 15 ثانية × 4 

تكرارات )60 ثانية( فقد كانت اأعلى قيمة ملتو�سط معدل النب�س 163 نب�سة/ دقيقة مبا�رشة 

بعد التكرار الرابع ثم حدث تناق�س تدريجي ملتو�سط معدل النب�س لي�سل اإىل اأقل من 110 

نب�سة/ دقيقة عند الدقيقة 5، ثم اقرتب من املتو�سط قبل بدء احلمل عند نهاية فرتة الت�سجيل.

مناق�شة النتائج

يت�سح من اجلداول رقم )1( و)2( و)3( وجود نق�س دال اإح�سائيا بالن�سبة ملتغري الطول 

�سحاء وحاملي املر�س. ويرجع ذلك  نيميا املنجلية مقارنة بالأ طفال امل�سابني بالأ والوزن لدى الأ

نيميا املنجلية. وهذه  كلينيكية ال�سائعة للم�سابني بالأ عرا�س الإ اإىل اأن تاأخر النمو هو اأحد الأ

.(Cepeda, Allen, Cepeda& Yang, 2000( النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة �سبيدا واآخرين

1
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ك�سجني على 280 �سباب كالتعر�س لنق�س الأ ويرجع ذلك التاأخر يف النمو اإىل العديد من الأ

نيميا املزمنة )ن�رشت، 2000(،  ن�سجة واملعروفة بحالة Hypoxia  نتيجة حلالة الأ م�ستوى الأ

كذلك تعر�سهم لن�سداد ال�رشايني ب�سورة حادة ومزمنة مما ي�سبب تلفا مزمنا باأجهزة اجل�سم 

اأثبتت  كما   ،(Soliman, elBanna, alSalmi, De Silva& Asfour, 1997( املختلفة 

نيميا املنجلية، كذلك ازدياد  بع�س الدرا�سات وجود خلل بالغدد ال�سماء لدى املر�سى بالأ

 Buchowski, Chen,( لديهم  القاعدي  ي�س  الأ م�ستوى  لرتفاع  نتيجة  للطاقة  الحتياج 

.(Byrne& Wang, 2002
�سحاء  طفال الأ كما لوحظ ارتفاع متو�سط الوزن والطول يف الفئة حاملة املر�س عن الأ

طفال نتيجة لوجود اأطفال  لء الأ �رش بتغذية هوؤ وهي مالحظة ف�رشها الباحثان بزيادة اهتمام الأ

م�سابني بفقر الدم فيهم. 

للم�سابني  اإح�سائيا  دالة  بقيم  اجل�سم  �سحوم  ن�سبة ووزن  ارتفاع  النتائج  اأظهرت  كذلك 

البدين  ا�ستكمال احلمل  التي مل تتمكن من  الدم املنجلي وبخا�سة يف املجموعة  مبر�س فقر 

الهوائي )4(. وافرت�س الباحثان اأن ال�سبب يف هذه الزيادة يرجع اإىل قلة ممار�سة اأفراد هذه 

املجموعة للن�ساط احلركي. كما اأظهرت النتائج اأي�سا انخفا�س وزن اجل�سم ال�سايف بقيم دالة 

اإح�سائيا للم�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي، ويرجع ذلك اإىل ارتفاع معدل ا�ستهالك الطاقة 

نيميا املنجلية وكال  خالل الراحة كذلك ارتفاع معدل دورة الربوتني يف ج�سم امل�سابني بالأ

دي اإىل حدوث تناق�س  العاملني لهما تاأثري �سلبي على تخزين بروتني الع�سالت باجل�سم مما يوؤ

.(Williams, et al., 2002( م�ستوى وزن اجل�سم ال�سايف

يت�سح من اجلداول رقم )4( و)5( و)6( نق�س م�ستوى عن�رش القوة للم�سابني مبر�س فقر 

�سحاء وحاملي املر�س. وقد يرجع هذا التناق�س اإىل العديد  الدم املنجلي مقارنة مبجموعة الأ

�سباب منها متيز امل�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي يف هذه الدرا�سة بالنحافة وبارتفاع  من الأ

ن�سبة ووزن �سحوم اجل�سم، وهي عوامل تقوم بدور حيوي يف م�ستوى القوة الع�سلية، فنق�س 

لياف  وزن اجل�سم ال�سايف للم�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي ينعك�س على حجم وعدد الأ

دي اإىل اختزال املقطع العر�سي للع�سلة، وبالتايل انخفا�س م�ستوى القوة الناجتة  الع�سلية مما يوؤ

ثر ارتفاع ن�سبة ووزن �سحوم اجل�سم �سلبا على  عن النقبا�س الع�سلي )الهزاع، 1997(، ويوؤ

املرونة  اأي�سا نق�س يف عن�رش  2003(. كما ظهر  الفتاح،  الطريقة )عبد  بنف�س  القوة  عن�رش 

املعروف  ومن  املنجلي.  الدم  فقر  مبر�س  للم�سابني  بالن�سبة  وبخا�سة  الدرا�سة،  عينة  فراد  لأ

 Leiber,( املفا�سل  الع�سالت، ومدى حركة  يتاأثر بكل من مطاطية وقوة  املرونة عن�رش  اأن 

2002)، وتتح�سن باملداومة على ممار�سة الن�ساط احلركي، مما قد يعك�س منط حياة اأفراد عينة 
اأو خارج  الدرا�سة وعدم النتظام يف ممار�سة الن�ساط الريا�سي بال�سكل الكايف �سواء داخل 

املدر�سة.

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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فقر  مبر�س  امل�سابني  طفال  الأ يف  اأقل  كانت  البدنية  اللياقة  معامالت  فاإن  عامة  وب�سورة 

ذلك  يعك�س  قد  اأو  عام،  ب�سكل  اإليها  �سارة  الإ ال�سابق  �سباب  لالأ يرجع  قد  مما  املنجلي  الدم 

باملدر�سة  الريا�سية  الرتبية  الرتبوي يف ح�س�س  الريا�سي  الن�ساط  امل�ساركة يف  حرمانهم من 

نتيجة ملر�سهم.

تراكم حم�س  ملعدل  اإح�سائيا  دالة  زيادة  و)9( وجود  و)8(   )7( رقم  اجلداول  وتظهر 

البدين مقارنة مبعدل  املنجلي بعد النتهاء من احلمل  الدم  اللبنيك لدى امل�سابني مبر�س فقر 

اأن   )10( اأظهر اجلدول  املر�س كما  �سحاء وجمموعة حاملي  الأ املرتاكم ملجموعة  احلم�س 

املتو�سط احل�سابي لقيمة احلم�س قبل وبعد احلمل يف جمموعة املر�سى قد زاد بفارق كبري بلغ 

3٫320 مللي مول /لرت بينما يف املجموعة التي اأدت احلمل الالهوائي الفو�سفاتي فقد ازداد 

بن�سبة �سئيلة تعادل 0٫680 مللي مول/لرت.

ك�سدة الطعام )ال�سكر وال�سحوم(  ك�سجني لأ يتطلب نظام اإنتاج الطاقة الهوائي توافر الأ

دينوزين، وهو نظام اإنتاج الطاقة  ليتيح للع�سالت اإمكانية اإعادة بناء مركب ثالثي فو�سفات الأ

ن�سطة البدنية ذات ال�سدة املنخف�سة كامل�سي واجلري، وفيه يرتاكم حم�س  الرئي�س خالل الأ

اللبنيك مبعدلت منخف�سة )ل يتم خاللها تعدي م�ستوى العتبة الفارقة الالهوائية( ترتاوح ما 

ك�سجني  ن�سجة الع�سلية بالأ بني 2-4 مللي مول / لرت دم وذلك يتوقف على م�ستوى اإمداد الأ

)احلاج، 2001؛ عبد الفتاح، 2003(. وارتفاع معدل تراكم احلم�س لدى امل�سابني مبر�س 

اأداء حمل بدين هوائي قد  نتيجة  الفارقة الالهوائية  العتبة  املنجلي ب�سورة تخطت  الدم  فقر 

�سباب التالية: يعزى اإىل الأ

فراد العينة من املر�سى( اأدى اإىل انخفا�س  - انخفا�س م�ستوى الهيموجلوبني )كما يت�سح لأ

اإىل التحول املبكر من  دي  ك�سجني للع�سالت خالل احلمل الهوائي، مما يوؤ معدل ورود الأ

نتاج الطاقة اإىل النظام الالهوائي، وارتفاع اإنتاج حم�س اللبنيك مما يعجل  النظام الهوائي لإ

جهاد )الهزاع، 1989. بحدوث الإ

ن�سجة  لالأ ب�سهولة  يحرره  ول  ك�سجني  بالأ يحتفظ  الذي  املنجلي  الهيموجلوبني  وجود   -

ك�سجني.  بالأ  العاملة  الع�سالت  اإمداد  نق�س  اإىل  دي  يوؤ مما   (Goodman, 2004( املختلفة 

املنجلي وحدوث  الدم  فقر  مبر�س  امل�سابني  لدى  الدم  لزوجة  ارتفاع  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

دي اإىل تاأثر معدل تدفق الدم للع�سالت. اجللطات ال�سغرية )Meremikwu, 2003) قد يوؤ

وقد اختار الباحثان احلمل الفرتي وب�سدة ق�سوى تعتمد من خالله الع�سالت على نظام 

املنجلي ومل  الدم  فقر  امل�سابني مبر�س  املر�سى  الفو�سفاتي ملجموعة  الالهوائي  الطاقة  اإنتاج 

�سباب التالية: يتمكنوا من اإكمال املجهود لالأ

عادة بناء مركب ثالثي  ك�سجني لإ 1. ل يحتاج نظام اإنتاج الطاقة الالهوائي الفو�سفاتي اإىل الأ

دينوزين. )الكيالين، 2000؛ عبد الفتاح، 2003(، يف ع�سالت املر�سى التي  فو�سفات الأ
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ك�سجني اإليها.282 تعاين من نق�س يف ورود الأ

2. يعتمد نظام اإنتاج الطاقة الالهوائي الفو�سفاتي على مركب كرياتني الفو�سفات يف اإعادة 

نظام  اإىل  التحول  ولي�س   ،)2002 )�سالمة،  الع�سالت  دينوزين يف  الأ فو�سفات  ثالثي  بناء 

دي اإىل اإنتاج املزيد من حم�س اللبنيك.  اجللكزة الهوائية الذي يوؤ

فو�سفات  الكرياتني  لنظام  كافيا  زمنا  يعطي  التكرارات  بني  راحة  دقائق  اختيار خم�س   .3

دينوزين من جديد )عبد الفتاح، 2003(. وهو ما ظهر فعليا  ليعيد بناء ثالثي فو�سفات الأ

من نتائج الدرا�سة حيث مل يرتفع معدل احلم�س بعد احلمل الالهوائي اإل بن�سبة تقارب 0٫7  

مملي مول / لرت عنه قبل احلمل بينما ت�ساعف تقريبا بعد احلمل الهوائي )جدول 10(.

يظهر من الر�سم البياين )1( اأن اأعلى ارتفاع ملتو�سط معدل النب�س ظهر يف جمموعة املر�سى 

اإىل  اأدت  التي  �سباب  الأ بنف�س  ذلك  تف�سري  وميكن  الهوائي،  احلمل  بعد  املنجلي  الدم  بفقر 

ارتفاع معدل حم�س اللبنيك بهم حيث اإن تراكم حم�س اللبنيك مبعدلت تتخطى م�ستوى 

اأثناء الن�ساط الريا�سي. كما اأن نق�س  العتبة الفارقة الالهوائية يرتبط بزيادة معدلت النب�س 

النب�س  اإىل زيادة معدلت  اأي�سا  دي  يوؤ املزمنة  نيميا  الأ نتيجة حلالة  ن�سجة  الأ ك�سجني عن  الأ

كرث ا�ستخداما  لتعوي�س هذا النق�س. ومن املعروف اأي�سا اأن تغري معدل النب�س هي الطريقة الأ

ك�سجني  لتحديد �سدة احلمل؛ وذلك لالرتباط الوثيق بني معدل النب�س ومعدل ا�ستهالك الأ

. (Vachon, 1999( يف اجل�سم

الهوائي  البدين  نتيجة احلمل  مبا�رشة  التي حتدث  الف�سيولوجية  التكيفات  فاإن من  واأخريا 

زيادة حجم البالزما وبالتايل نق�س ن�سبة كريات الدم احلمراء و حدوث ارتفاع يف �سخ الدم 

نيميا املزمنة نتيجة  )Shaskey & Green, 2000)، هذه العوامل جمتمعة تزداد يف مر�سى الأ
ن�سجة وبالتايل يرتفع معدل النب�س  ك�سجني يف الأ ق�سى ل�ستهالك الأ لنق�س م�ستوى احلد الأ

ب�سورة اأكرب لديهم. 

اأما بالن�سبة حلاملي مر�س فقر الدم املنجلي فقد اأثبتت الدرا�سة اأنه ل توجد اأي فروق يف 

�سحاء.  مكونات اجل�سم، ول يف عنا�رش اللياقة البدنية بينهم وبني نظرائهم من الأ

كما لوحظ اأي�سا عدم حدوث اأي م�ساعفات نتيجة للحمل، ومل تظهر فروق ذات دللة 

اإح�سائية يف م�ستوى هيموجلوبني الدم ومعدل حم�س اللبنيك قبل وبعد احلمل بينهم وبني 

�سحاء، وبالتايل فاإن الباحثني يعتقدان بخطاأ مفهوم و�سع قيود على ممار�سة  نظرائهم من الأ

الن�ساط الريا�سي املدر�سي حلاملي املر�س. ويو�سي الباحثان بت�سجيع هذه الفئة على ممار�سة 

دي اإىل نق�س م�ستوى اأك�سجني اجلو  خذ يف العتبار بتجنب الظروف التي توؤ الريا�سة مع الأ

كاملرتفعات واأي�سا جتنب التمارين يف درجات احلرارة والرطوبة العالية. 

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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ال�شتخال�شات

جراءات املتبعة ي�ستخل�س ما يلي: يف �سوء هدف الدرا�سة واملنهج امل�ستخدم والإ

و�سط. - انت�سار مر�س فقر الدم املنجلي يف منطقة اخلليج ودول ال�رشق الأ

مقارنة  املنجلي  الدم  فقر  طفال حاملي وم�سابي  الأ والوزن(  )الطول  منو  تاأخر معدلت   -

�سحاء. طفال الأ بالأ

مقارنة  املنجلي  الدم  فقر  مبر�س  امل�سابني  طفال  لالأ اجل�سم  �سحوم  ووزن  ن�سبة  ارتفاع   -

�سحاء. طفال الأ بالأ

طفال  طفال امل�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي مقارنة بالأ - تناق�س وزن اجل�سم ال�سايف لدى الأ

�سحاء وحاملي املر�س. الأ

طفال  طفال امل�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي مقارنة بالأ - تناق�س م�ستوى عن�رش القوة لدى الأ

�سحاء وحاملي املر�س. الأ

�سحاء، وكانت  - انخفا�س م�ستوى عن�رش املرونة جلميع اأفراد عينة الدرا�سة من املر�سى والأ

�سحاء وحاملي املر�س. طفال امل�سابني مبر�س فقر الدم املنجلي مقارنة بالأ اأقل بالن�سبة لالأ

طفال املر�سى بفقر الدم املنجلي بعد احلمل  - ارتفاع معدل تراكم حم�س اللبنيك لدى الأ

�سحاء. طفال حاملي املر�س والأ الهوائي مقارنة بالأ

ال�سعور  دون  فرتي  هوائي  ل  اأداء حمل  على  املنجلي  الدم  بفقر  املر�سى  طفال  الأ قدرة   -

بالتعب اأو ارتفاع معدلت تراكم احلم�س.

التو�شيات

يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا يلي:

ن�سطة الريا�سية  1. �رشورة الك�سف الطبي ال�سامل على تالميذ املدار�س قبل امل�ساركة يف الأ

املدر�سية.

ن�سطة الريا�سية  طفال حاملي وم�سابي مر�س فقر الدم املنجلي بامل�ساركة يف الأ 2. ال�سماح لالأ

املدر�سية التي تعتمد على نظام اإنتاج الطاقة الفو�سفاتي.  

طفال م�سابي  3. الهتمام بت�سميم برامج الرتبية الريا�سية املدر�سية مبا يتنا�سب مع حالت الأ

مر�س فقر الدم املنجلي. 

4. �رشورة تعريف طالب اأق�سام وكليات الرتبية الريا�سية )معلمي الرتبية الريا�سية( يف دول 

طفال م�سابي مر�س  اخلليج العربي باملعارف املتعلقة بطبيعة املر�س، وامل�ستوى ال�سحي لالأ

ن�سطة احلركية  فقر الدم املنجلي، وكيفية و�سع وت�سميم وتنفيذ ح�س�س الرتبية الريا�سية والأ

املنا�سبة لهم.

ت�سميم  وكيفية  املر�س  بطبيعة  لتعريفهم  الريا�سية  الرتبية  ملدر�سي  تاأهيلية  دورات  عقد   .5
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وو�سع الربامج الريا�سية املنا�سبة.284

تاأثريه  باملر�س ومدى  مور  التالميذ واأولياء الأ املدر�سية يف توعية  ال�سحة  اأطباء  6. م�ساركة 

على ال�سحة العامة، واأثر الن�ساط الريا�سي عليهم.

�س�سات  7. اإجراء املزيد من الدرا�سات حول املر�س والن�ساط الريا�سي املنا�سب خا�سة يف املوؤ

الرتويحية.

ر�شادي التايل يف ح�ش�س الرتبية الريا�شية ونقرتح الدليل الإ

طفال املر�شى: ن�شطة املقدمة لالأ اأول: نظم الطاقة لالأ

ن�سطة البدنية والتناف�سية التي تعتمد على نظام اإنتاج الطاقة الالهوائي  1- العتماد على الأ

 - 150مرت«   ،100  ،50 كالعدو«  20ث  عن  تزيد  ل  اأزمنة  ت�ستغرق  والتي  الفو�سفاتي 

الرمي« القر�س، اجللة، الرمح، املطرقة....«، ال�سباحة »م�سافات اأقل من 20 مرت«

ن�سطة الريا�سية التي تعتمد على النظام الالهوائي احلم�سي كعدو 300، 400،  2- جتنب الأ

600مرت.

اجلماعية  لعاب  الأ مثل  الهوائي  النظام  على  تعتمد  التي  الريا�سية  ن�سطة  الأ جتنب   -3

مل�سافات طويلة  اليد.....( واجلري  ال�سلة-كرة  القدم-كرة  )كرة  منها  الحتكاكية  خا�سة 

ومتوا�سلة. 

ثانيا: احلمل العام حل�شة الرتبية الريا�شية:

داء- جمموع التكرارات- امل�سافات( اجلرعات البدنية داخل  1- يت�سم حجم )طول زمن الأ

احل�سة بالنخفا�س.

ت�ستمر فرتة  التي  الق�سوى والق�سوى  قل من  العالية والأ ال�سدة  اأحمال بدنية ذات  اأداء   -2

زمنية ل تزيد عن 15 ث مع التكرار من 2: 4.

خرى. 3- منح التالميذ فرتات راحة بينية داخل التكرارات وبني الواجبات البدنية والأ

ثالثا: الهتمام بتنمية العنا�شر البدنية التالية:

والظهر  الرجلني  وع�سالت  عامة  ب�سفة  اجل�سم  لع�سالت  النفجارية  والقوة  القوة   -1

والذراعني ب�سفة خا�سة.

2- ال�رشعة الق�سوى، النفجارية، احلركية، النتقالية.

3- املرونة العامة، الر�ساقة، التوازن والتوافق.

حتمل  ال�رشعة،  حتمل  التنف�سي،  الدوري  كالتحمل  باأنواعه  التحمل  عن�رش  تنمية  جتنب   -4

القوة، حتمل اأداء مهاري.

د. ه�شام مهيب, د. يا�شر وايل درا�شة مكونات اجل�شم وبع�س عنا�شر اللياقة
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جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

دارية: جراءات الإ رابعا: الإ

طفال املر�سى يف التوقيتات التي تكون  1- جتنب و�سع ح�س�س الرتبية الريا�سية خا�سة لالأ

وقات يف ال�سباح املبكر. فيها درجة حرارة اجلو ون�سبة الرطوبة عالية واأف�سل الأ

�سعة ال�سم�س املبا�رشة. طفال املر�سى بارتداء واقي للراأ�س لتجنب التعر�س لأ 2- ال�سماح لالأ

طفال املر�سى بتناول ال�سوائل خالل ممار�ستهم الن�ساط الريا�سي. 3- ال�سماح لالأ
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