جملة علمية متخ�ص�صة حمكمة ف�صلية تعنى
بن�شـر ا ألبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية

املجلد التا�سع  -العدد الثالث
رم�ضان  1429هـ � -سبتمرب  2008م

ت�صدر عن

كليــة الرتبية  -جامعة البحرين

للمرا�سالت

كليــة الرتبيـة  -جامعة البحرين  -ال�صخري
�ص .ب 32038 :
هاتف (+973) 17437147 :
فاك�س (+973) 17449089 :
اللكرتوينjeps@edu.uob.bh :
البـريد إ
اللكرتوينhttp://www.jeps.uob.edu.bh :
املـوقـع إ
مملكة البحرين
رقم الت�صـريح بالن�شـر من قبل
العالم
وزارة إ
MEC 284

ثمن العدد
البــحــــــرين دينـــــار
الكــويت دينــار وربع
عــمــــــان  1.5ريــــا ًال
الـيـمـــن  500ريــاالت
اجلــزائــر  250دينـار
لــيــبــيـــا  2ديــنـــــار
�ســــوريـــا  100ليــرة
أ
الردن دينـــار ون�صف

ال�سعــوديـة  15ريــا ًال
المــــارات  15درهـمــ ًا
إ
قـطـــــــر  15درهـمــــــ ًا
تـــــونـــــ�س دينــاريـن
املغـــــرب  30درهمــــ ًا
م�صـــر  10جـنـيهـــات
لـبـنــــان  6000ليـــرة
ال�ســـودان  700جنيـه

التـــوزيـــع :
م ؤ��س�سة ا أليام لل�صحافة والن�شـر والتوزيع

هاتف ،17727111 - 17725111 :فاك�س  - )+973( 17723763 :مملكة البحــرين
اللكرتوين alayam@batelco.com.bh :
الربيد إ

الهيئة اال�ست�شارية

رئي�س الهيئة اال�ست�شارية

هيئة التحـرير
رئي�س التحرير

�أ.د .خليل يو�سف اخلليــــلي

�أ.د .خليل يو�سف اخلليـــــــلي

أ�ع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية

مدير التحرير

عميد كلية الرتبية  /جامعة البحرين

�أ .د .داود عبــداملــلك احلــــدابي
جامعة �صنعاء

�أ .د� .ســام عبـــدالكـــريـــم عمــــار
جامعة دم�شق

�أ .د� .صــالــــح عبــــداهلل جـــــا�ســــم
جامعة الكويت

�أ .د .عـامـر بن �سعيــد ال�شهـــراين
جامعة امللك خالد

�أ .د .عبـــــــداهلل خـــ�ضــــــــر مــــدين
جامعة اخلرطوم

�أ .د .عبـــــــدال�ســـــــالم الــــــــوزاين
جامعة حممد اخلام�س

�أ .د .عبدالعزيز عبدالرحمن كمال
جامعة قطر

�أ .د .عبــداللطيـف حيدر احلكيمي
المارات
جامعة إ

�أ .د .عــــــــــدنــــــــــــان ا ألمـــيــــــــن
اجلامعة اللبنانية

عميد كلية الرتبية  /جامعة البحرين

د .في�صل حميــد املـالعبداهلل

أ�ع�ضاء هيئة التحرير

�أ .د .خـلــيــــل �إبــراهـيــــم �شـبـــــــــر
�أ.د .مـعـيـــن حـلـمــي اجلــمــــــــــــالن
د .جـيـهـــــان بـورا�شـــد العمــــــران
د .را�شـــــد حمــــــــاد الـــدو�ســــــري
د .مـنى �صــــــالــــــح ا ألن�صـــــــــاري

املدقق اللغوي
د .علــي مـــحــمــــد نــــور الـمــــــدين

ا إلخراج والتنفيذ الفني

�أ .د .حمـمــد �سعـيــد ال�صبـاريني

مـحـــمـــــد عبــــداللــــــه بـوجـيــــــري

�أ .د .ممــدوح عبــداملنعـم الكناين

الطبـــاعـــــة

جامعة الريموك

جامعة املن�صورة

�أ .د .هــــدى حــــ�ســن اخلــــاجـــــــة
جامعة البحرين

Prof. Gary M. Ingersoll

�ص .ب ، 582:املنامة  -مملكة البحرين

Prof. Rozhan M. Idrus

اللكرتوين apph@batelco.com.bh :
الربيد إ

University of Indiana

Universiti Sains Malaysia

تلفون ،)+973( 17291331 :فاك�س (+973( 17291182 :

á«°
ØædGh الرتبوية
ájƒHÎdG العلوم
Ωƒ∏©dG جملة
á∏›
�سةùوالنفي

2008  �سبتمرب3  العدد9 املجلد

3

á∏ÛÉH ô°ûædG óYGƒb

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

‘ IOÉŸG ô°ûæJ ’CG Öéj ∫ƒÑ≤dG ádÉM ‘h .åëÑdG ÜÉë°UCG/ÖMÉ°U øe »£N QGôbEÉH Égô°ûf ≥Ñ°ùj
.ôjôëàdG ¢ù«FQ øe »HÉàc ¿PEG ¿hO iôNCG ájQhO ájCG

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

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

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

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

èFÉàf ¢Vô©j ºK ,¬JÉfÉ«H π«∏– á«Ø«ch ,¬JGhOCGh åëÑdG á≤jôW ¢Vô©j ºK ,åëÑdG á∏µ°ûe Oóëj ºK
.™LGôŸG áªFÉb âÑãj kGÒNCGh ,É¡æY á≤ãÑæŸG äÉ«°UƒàdGh É¡à°ûbÉæeh åëÑdG

É¡«a kÉæ«Ñe ,åëÑdG á∏µ°ûŸ É¡«a ó¡Á áeó≤e åMÉÑdG OQƒj : á«∏«∏ëàdG ájô¶ædG çƒëÑdG : kÉ«fÉK
¤EG ∂dP ó©H ¢Vô©dG º°ù≤j ºK .ójó÷ÉH É¡FÉæZEGh ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG ¤EG áaÉ°VE’G ‘ ¬àª«bh ¬à«ªgCG
QÉWEG øª°V á∏≤à°ùe Iôµa É¡æe πc ‘ ¢Vô©j å«ëH ,É¡æ«H Éª«a ∫Ó≤à°S’G øe áLQO ≈∏Y ΩÉ°ùbCG

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

á``````````````````«µjôeC’G ¢ù`ØædG º`∏Y á`«©ªL ΩÉ¶æd kÉ≤ah QOÉ`°üŸGh ™`LGôŸG ≥``«KƒJ ºàj ¿CG (5)
.á«HôY ΩCG ájõ«∏‚EG âfÉcCG kAGƒ°S American Psychological Association (APA)
: ájQhO ‘ Qƒ°ûæe åëH ≥«Kƒàd ∫Éãe

:∑ƒeÒdG çÉëHCG .¿OQC’G ‘ …ƒHÎdG åëÑdG äÉjƒdhCG .(1990) Üƒ≤©j Qƒàµa ,¬∏Hh ∞°Sƒj π«∏N ,»∏«∏ÿG
.34-19 (3)6 ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á∏°ù∏°S

:ÜÉàc ≥«Kƒàd ∫Éãe

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

,º«µëà∏d É¡à«∏gCG ôjô≤àd ôjôëàdG áÄ«g πÑb øe ‹hCG ¢üëØd á∏ÛG ¤EG á∏°SôŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ (6)
.ÜÉÑ°SC’G AGóHEG ¿hO åëÑdG ∫ƒÑb øY Qòà©J ¿CG É¡d ≥ëjh

.á∏ÛG ‘ Égô°ûf πÑb »ª∏©dG º«µëà∏d IQƒ°ûæŸG çƒëÑdG áaÉc ™°†îJ (7)
.åMÉÑdG ¤EG √ô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG ºàJ ⁄ …òdG åëÑdG OÉ©j ’ (8)

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

≈∏YCG ‘
(ÌcCÉÃ{
G hCGÚàaÉ°ùÃh
º°S 2.5) ,óMGh
á©°SGh¬Lh
m¢TGƒëHh
,z≥MÓŸGh
,∫hGó÷Gh
,äÉØ£à≤ŸGh
»°TGƒ◊G
∂dP
≈∏Y (A4)
¥Qh ≈∏Y
áYƒÑ£e
åëÑdG ,™LGôŸGh
øe ï°ùf,(¢ûeGƒ¡dG)
çÓK åMÉÑdG
Ωó≤j (1)
»ÑfÉL ≈∏Yh»°TGƒ◊G
πØ°SCGh
≈∏YCG (ÌcCG hCG º°S 2.5) á©°SGh m¢TGƒëHh ,z≥MÓŸGh ,∫hGó÷Gh ,äÉØ£à≤ŸGh.áëØ°üdG
,™LGôŸGh ,(¢ûeGƒ¡dG)
ô°ûæ∏d Ωó≤j ⁄h .√ô°ûf ≥Ñ°ùj ⁄ (¬¡HÉ°ûj Ée hCG) åëÑdG ¿CG ó«Øj ,åëÑdÉH
kÉ≤aôe kÉ»ÑfÉL
HÉ£N ≈∏Yh
åMÉÑdGπØ°SC
Ωó≤j
.áëØ°üdG
Gh (2)
.º«µëàdG
äGAGôLE
AÉ¡àfG≥Ñ°ùj
ÚM ¤E⁄G ¬°ùØf
âbƒdG
iôNCG á¡÷
ô°ûæ∏d
Ωó≤j kÉød
∂dòch
,iôNC
G äÉ¡L
‹EG (2)
ô°ûæ∏d Ωó≤j
⁄h G.√ô°ûf
(¬¡HÉ°ûj
Ée hC‘
G) åëÑdG
¿CG ó«Øj
,åëÑdÉH
≤aôe
kÉHÉ£N
åMÉÑdG
Ωó≤j
.¬fCG É¬°ùØf
°ûH ” …òdG
Gh åëÑdG
«£N
åëÑdG
ÖMÉ°U
.º«µëàdG äGAGôLEG AÉ¡àfG ÚM ¤E
âbƒdGAGôLE
‘ ’iôNC
G á¡÷ º∏°ùJ
ô°ûæ∏dïjQÉàH
Ωó≤j kÉød
∂dòch
,iôNC
G äÉ¡Lº∏©j
‹EG (3)
,πª©dG á¡Lh ,ÚãMÉÑdG hCG ,åMÉÑdG
º°SGh
,åëÑdG
≈∏Y åëÑdG
¤hC’
G áëØ°üdG
¿CG º∏©j
Öéj ((34))
.¬fCÉ°ûH
” …òdG
AGôLE¿GƒæY
’Gh åëÑdG
º∏°ùJ øe
ïjQÉàH
kÉ«£N
åëÑdG …ƒà–
ÖMÉ°U

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

(100) OhóM ‘ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ôNBGh ,áª∏c (75) ≈°übCG óëH á«Hô©dG á¨∏dÉH åëÑ∏d
m¢üî∏e
Öéj (5)
.á∏≤à°ùe
ábQhËó≤J
‘ åëÑdG
.ÚãMÉÑdG
hCG åMÉÑdG
º°SG
ôcP ¿hóHh
∂dP G…ƒàëj
¿CG ≈∏Yá¨∏dÉH
,á∏≤à°ùe
áëØ°U
‘ Ëó≤J
πc ,áª∏c
(100) OhóM
‘ ájõ«∏‚E
’G á¨∏dÉH
ôNBGhåëÑdG
,áª∏c ¿GƒæY
(75) ≈°übC
óëH á«Hô©dG
åëÑ∏d
m¢üî∏e
Öéj (5)

.≥MÓŸGh
’Gh ∫hGó÷Gh
™LGôŸG¿GƒæY
∂dP ‘
áëØ°U¿CG ÚKÓK
≈∏Y åëÑdG
ºéM ‘
ójõjπc
’CG ,áª∏c
≈YGôj (6)
.ÚãMÉÑdG ∫Éµ°TC
hCG åMÉÑdG
º°SG ôcP»°TGƒ◊Gh
¿hóHh åëÑdG
∂dPÉÃ…ƒàëj
≈∏Y ,á∏≤à°ùe
áëØ°U
øe á∏eÉc∫Éµ°TC
áî°ùf
¿CG åMÉÑdG
≈∏©a
,äÉfÉ«ÑdG
™ªL
G øeÚKÓK
ÉgÒZ≈∏Y
hCG ,áfÉÑà°SG
åMÉÑdGójõj
Ωóîà°SG
GPEG ((67))
.≥MÓŸGh
’GhΩó≤j
∫hGó÷Gh
»°TGƒ◊Gh
™LGôŸG
∂dP ‘
ÉÃ äGhOC
áëØ°U
åëÑdG ºéM
’CG ≈YGôj
åëÑdG
‘ ÉgOhQh
” ób øµj
⁄ GPEΩóîà°SG
G IGOC’G ∂∏J
øe á∏eÉc áî°ùf Ωó≤j ¿CG åMÉÑdG ≈∏©a.¬≤MÓe
,äÉfÉ«ÑdGhCG™ªL
äGhOCÖ∏°U
G øe ÉgÒZ
hCG ,áfÉÑà°SG
åMÉÑdG
GPEG (7)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM
Üƒ°SÉMhCG ¢Uôb
åëÑdG
øe áî°ùf
H åMÉÑdG
.¬≤MÓe
åëÑdG≈∏Y
Ö∏°U
‘ ÉgOhQh
” ób∫É°SQE
øµj É⁄
GPEG IGOC’ó¡©àj
G ∂∏J (8)
ô°ûæ∏d
åëÑdG ó¡©àj
∫ƒÑbh (8)
áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG ™«ªL AGôLEG ó©H IBM Üƒ°SÉM ¢Uôb ≈∏Y åëÑdG øe .á∏ÛG
áî°ùf‘∫É°SQE
ÉH åMÉÑdG
.á∏ÛG äÓ°SGôŸG
‘ ô°ûæ∏d åëÑdG
∫ƒÑbh
: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG
áaÉc ¬LƒJ
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a .O ôjôëàdG ôjóe
: ¤EG çƒëÑdÉH á≤∏©àŸG äÓ°SGôŸG áaÉc ¬LƒJ
: »JB
¿Gƒæ©dG ôjóe
≈∏Y
¬∏dGóÑYÓŸG ó«ªM π°ü«a
.O’G ôjôëàdG
á«°ùØædGh ájƒHÎdG
: »JB’G Ωƒ∏©dG
¿Gƒæ©dGá∏›
≈∏Y
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏›
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
øjôëÑdG á©eÉL `` á«HÎdG á«∏c
øjôëÑdG áµ∏‡
32038 : Ü .¢U Òî°üdG
(+973) 17437147 : ∞JÉg
øjôëÑdG áµ∏‡
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa
(+973) 17437147 : ∞JÉg
jeps@edu.uob.bh. : »fhôàµdE’G ójôÑdG
(+973) 17449089 : ¢ùcÉa

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

jeps@edu.uob.bh. : »fhôàµdE’G ójôÑdG

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

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

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
á∏ÛG ¤EG ô°ûædG ¥ƒ≤M áaÉc ∫hDƒJ
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ي�صدر هذا العدد من جملتكم «جملة العلوم الرتبوية والنف�سية» مع �إطاللة العام الدرا�سي
اجلديد 2009/2008م الذي نتمنى �أن يكون عام ًا مليئ ًا أ
بالبحاث العلمية والفكرية
الر�صينة املواكبة مل�ستجدات الع�رص .ويتواكب �صدور هذا العدد مع ا�ستمرار حالة القلق على
م�ستقبل التعليم يف وطننا العربي وذلك على النحو الذي جت�سده �أحاديث وكتابات القادة،
واملفكرين يف جماالت ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،والثقافة ،والتعليم ،والتنمية الب�رشية بعامة.
ومبعث هذا القلق -فيما نرى -هو ق�صور املمار�سات التعليمية يف منظومة التعليم يف �أن
يكون التعليم و�سيلة فعالة للتنمية الب�رشية مبفهومها احلقيقي.
ويف مواجهة هذا الواقع تعددت املحاوالت الرامية �إىل تغيري التعليم يف �إطار مبادرات
يتحدث عنها على �إنها «�إ�صالح التعليم» و «تطوير التعليم» و «�إعادة بناء التعليم» .وبرغم
تعدد هذه املبادرات أ
والطر الفكرية التي ي�ستهدى بها يف حماوالت تطوير التعليم ،ف إ�نه ثم �شبه
اتفاق على �أن واقع التعليم ،وا�ست�رشاف م�ستقبله ميكن التعرف عليهما ،و�إعادة �صياغتهما
من خالل النظر يف بنية كليات الرتبية ،ومعاهد �إعداد املعلمني ،ومن خالل �ضبط اجلهود
التي تبذل يف جمال تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة بهدف تنمية مهاراتهم املهنية ،واالجتماعية،
ال�شارات ندعو كل املعنيني ب أ�مور الرتبية والتعليم بالعامل
والعلمية .ونحن �إذا نقدم هذه إ
العربي �إىل �أن تت�ضافر جهودهم يف �سبيل �أن تنه�ض كليات الرتبية يف الوطن العربي بامل�ساهمة
بفاعلية يف �إ�صالح التعليم وتطوير منظومته.
ويحمل هذا العدد من املجلة بني دفتيه بابني ،حيث ي�شمل الباب أ
الول واخلا�ص بالبحوث
باللغة العربية على ع�رشة �أبحاث ،يتناول البحث أ
الول �أثر حت�سني البناء املعريف لتحليل
املواقف يف �إعادة ترتيب منظومة القيم لدى املراهقني اجلانحني؛ ويتناول البحث الثاين �أثر
تدري�س العلوم بالدمج بني مهارات التفكري واملحتوى وعدم الدمج بينهما يف تطوير التفكري
الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي؛ يف حني يتناول البحث الثالث اجتاهات طلبة اجلامعات
أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية؛ ويدور البحث الرابع حول اجتاه معلمي ومعلمات
املدار�س الثانوية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل يف بع�ض دول
اخلليج العربي؛ �أما البحث اخلام�س فيدور حول تقومي جماالت منهاج الريا�ضة للجميع ملرحلة
البكالوريو�س؛ وبينما يتناول البحث ال�ساد�س احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات
واملكمالت الغذائية عند العبي بناء أ
الج�سام و�ألعاب القوى؛ يف حني يتناول البحث ال�سابع
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة وعالقته ببع�ض املتغريات؛ ويدور البحث
قلق إ
الثامن حول عالقة الوحدة النف�سية باالكتئاب لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل
البيت؛ �أما البحث التا�سع فيتناول تقومي الواقع التطبيقي ملمار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب
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الدارة؛ �أما البحث العا�رش فيتناول ت أ�ثري برنامج تعليمي مقرتح
والريا�ضة يف الكويت لوظائف إ
با�ستخدام ثالثة �أ�ساليب تدري�س يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق.
الجنليزية ،فيحتوى هذا العدد بحثني أ
الول
�أما الباب الثاين اجلزء اخلا�ص بالبحوث باللغة إ
حول تطوير �صيغة عربية ملقيا�س �شوراتز املوجز لل�صحة النف�سية ،آ
والخر حول حتليل اجتاهات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة الها�شمية نحو ا�ستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات.
�إننا قي جملة «العلوم الرتبوية والنف�سية» �إذ نرحب بن�رش بحوث زمالئنا الرتبويني ،لنكرر
دعوتنا �إىل اجلميع ألن يركزوا يف بحوثهم على �سرب �أغوار �إ�صالح منظومة التعليم يف وطننا
العربي؛ وذلك من خالل بذل اجلهد وامل�شاركة الفاعلة بفكرهم الواعي الذي يدعم م�سرية
التطوير الرتبوي يف وطننا العربي ويعمل على النهو�ض بالرتبية العربية وتقدمها مبا يواكب
م�ستجدات الع�رص املت�سارعة.
الخري� ،سوى �أن ن�سجل خال�ص ال�شكر والتقدير لل�سادة أ
وال ي�سعنا يف أ
الفا�ضل �أع�ضاء
هيئة التحرير واملحكمني والباحثني والقراء واىل كل من ي�سهم من قريب �أو بعيد يف الرقي
والنهو�ض بامل�ستوي العملي للمجلة لتبقي منرباً علمي ًا �أ�صي ً
ال.

هذا وباهلل التوفيق،،،
�أ .د .خليل يو�سف اخلليلي
رئي�س هيئة التحرير
عميد كلية الرتبية
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر حت�سني البناء املعريف لتحليل املواقف يف �إعادة
ترتيب منظومة القيم لدى املراهقني اجلانحني ،ومن �أجل حتقيق هذا الهدف مت تطبيق
الدرا�سة على جمموعة من املراهقني اجلانحني يف أالردن وفق ًا لقانون أالحداث أالردين.
والناث ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني :جتريبية
بلغ عدد عينة الدرا�سة  120حدث ًا من الذكور إ
و�ضابطة �ضمت كل منهما  60حدثاً.
ا�شتملت �أدوات الدرا�سة على :مقيا�س لتحديد القيم وبرنامج تدريبي لتح�سني البناء
املعريف ألفراد الدرا�سة ،ولتحليل البيانات خ�ضعت نتائج االختبارين القبلي والبعدي
الح�صائية ،حيث مت ا�ستخراج الن�سب املئوية واختبار ( )Zمن �أجل
ألفراد الدرا�سة للمعاجلة إ
معرفة ما �إذا كانت الفروق بني املجموعتني يف االختبار البعدي فروق ًا دالة �إح�صائيا.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �إعادة ترتيب منظومة القيم
لدى املراهقني اجلانحني الذين خ�ضعوا للربنامج مقارنة مع �أفراد املجموعة ال�ضابطة
والناث يف القيم ،فقد �أظهرت
الذين مل يخ�ضعوا للربنامج .وحول الفروق بني الذكور إ
النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف ثماين قيم فقط .هذه النتائج ت ؤ�كد �إمكانية
تدريب املراهقني اجلانحني على تعديل �أبنيتهم املعرفية مل�ساعدتهم يف �إعادة فهم و�إدراك
القيم وبالتايل �إعادة ترتيب منظومة القيم لديهم.
الكلمات املفتاحية :البناء املعريف ،حتليل املواقف ،القيم ،املراهقني اجلانحني.

* تاريخ ت�سلم البحث2007/1/15 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/11/4 :م

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

2008  �سبتمرب3  العدد9 املجلد

15

The Effects of Building the Ability on Cognitive Analysis of
Situation on Selecting Values for Delinquent Adolescents
Dr. Ghanem J. Al Bustami
Dept of Psychology-College of Art & Sciences
Abu Dhabi University
Abstract
This study aimed to identify the effects of building the ability of cognitive
analysis of situations on selecting values for delinquent adolescents. In order
to achieve this goal, the study was applied on a group of delinquent adolescents
in Jordan aged 12-18 years. The number of persons targeted by this study was
120 juveniles (males and females). This number was divided randomly into
two groups: an experimental group and a control group, each consisting of 60
juveniles.
Tools included a test for identifying the values and a training program. In
addition, a fact-finding (survey) study was implemented, targeting a group
of delinquent adolescents and another group of non-delinquent adolescents.
Results demonstrated the existence of statistically significant differences in
values system between subjects of the experimental group and the control group.
The results demonstrated significant differences between males and females
in the experimental group in 8 values only; on the other hand researcher’s
remarks confirmed that the subjects (Males and Females) acquired skills and
knowledge about the concepts of values, and this meant that their perceptions
and cognitive abilities had developed.
Key words: cognitive ability, analysis of situation, values, delinquent adolescents.
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د .غامن جا�سر الب�سطامي
ق�سم علم نف�س -كلية ا آلداب والعلوم
جامعة أ�بو ظبي

املقدمة

ي أ�تي االهتمام باكت�ساب القيم يف مراحل العمر املختلفة وبخا�صة يف مرحلة املراهقة نظراً
المنائية املختلفة وعالقة هذه التغريات أ
بالبنية
ملا تتميز به هذه املرحلة من �رسعة يف التغريات إ
والدراكية التي تعد من �أهم العوامل التي ت�ساهم يف فهم القيم واكت�سابها واعتبارها
املعرفية إ
أ
أ
موجهات لل�سلوك واتخاذ القرارات و�إ�صدار الحكام الخالقية املختلفة (Hetherington
.)& Park, 1999
تعد معياراً
الطار ف إ�ن القيم ُ ُّ
يرتبط مفهوم القيم ب إ�عطاء ال�شيء منزلة وتثمينه ،وبهذا إ
ي�ستخدم من قبل الفرد �أو اجلماعة التخاذ قرارٍ معني ،وبح�سب تعريف الطهطاوي الذي
�أ�شار �إليه (عبدالعزيز )1994 ،ف إ�ن القيم عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية وانفعالية،
وتعريف زاهر الذي �أ�شار �إليه (عبدالعزيز� )1994 ،أي�ض ًا ب أ�نها �أحكام معيارية مرتبطة
مب�ضامني واقعية ي�سري عليها الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع املواقف املختلفة .وتوجد
عدة طرق لقيا�س القيم كاملالحظة وامل�شاهدة واملقابلة ال�شخ�صية وحتليل املحتوى
واالختبارات.
من النظريات التي ر�أى الباحث �أنها تتنا�سب مع هذه الدرا�سة نظرية التعلم
االجتماعي املعريف� ،إذ بد�أ �أ�صحاب نظرية التعلم االجتماعي يزيدون من اهتمامهم
الدراكية التي تت�ضمنها النظرية املعرفية على �أ�سا�س �أن الفرد ال
بعدد من العوامل املعرفية إ
ي�ستجيب للنماذج ويقلدها ب�شكل �آيل فقط ،و�إمنا لديه قدرات ويقوم بعمليات داخلية
تقوده الختيار �أفعاله وا�ستجاباته ،و�ساهم هذا االجتاه يف �إدخال هذه املفاهيم �إىل النظرية
أ
ال�سا�سية يف التعلم االجتماعي والتي كان ل�صاحبها باندورا دور بارز يف ذلك ،حيث
�أ�رشف على بحوث ودرا�سات عديدة من �أهمها درا�ساته حول املراهقني اجلانحني من
حيث �إنهم ال يتعلمون من خالل التقليد فقط �أو التعلم باملالحظة والتعلم االعتيادي،
و�إمنا تلعب عوامل �إدراكية لديهم دوراً هام ًا يف تف�سري واختيار ال�سلوك (Bandura,
.)1986

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

ركز باندورا ( )Bandura, 1991يف درا�سته على حتليل للعوامل االجتماعية املعرفية التي
ت�ساعد الفرد وتقوده �إىل توجيه منظومة القيم لديه ،و�ساعده يف هذه الدرا�سات عدد من
الباحثني �أمثال مارتا ( )Marta, 1991وقد �أثبتت هذه الدرا�سات كما و�صفها باندورا �أن
عملية تقليد أ
الفعال لي�س جمرد تقليد ملا يالحظه الفرد بل هي عملية معرفية �إدراكية يقوم
الدراكية وتتداخل فيها مفاهيم مثل الكفاءة الذاتية
الفرد فيها ب إ�عادة �صياغة القوانني إ
والدراكية .وقد
والتفاعل التباديل بني الفرد والبيئة ،وبع�ض العوامل ال�شخ�صية والنف�سية إ
�أجرى �ستون ( )Stone, 2002حتلي ً
ال ملا ت�ضمنته النظرية االجتماعية املعرفية من تف�سري
الجراءات التي اقرتحها
للعالقة بني التفكري وتطور منظومة القيم والتي ت�شكل جمموعة إ
باندورا على النحو آ
التي:
املنظومة القيمية املدركة التفكري الداخلي الذي يوجه ال�سلوك يطور الفرد مدركاته حول
قدراته وقيمه ويحدد ما الذي يريده يالحظ آ
الخرين ويقوم بعملية �إدراكية لرتميز املعلومات
واخلربات اجلديدة التي يالحظها
يرتبط اجلنوح أ
بالحداث ،واحلدث يطلق على ال�صغري طوال مراحل عمره حتى �سن
الر�شد ،وهو �ضحية ظروف اجتماعية و اقت�صادية و �صحية و ثقافية �سيئة ،ومن وجهة النظر
ال�سيكولوجية ف إ�ن ال�شخ�ص الذي يرتكب فع ً
ال يخالف �أمناط ال�سلوك املتفق عليه ملن هم يف
مثل �سنه ،ويف بع�ض احلاالت يربط علماء النف�س بني اجلنوح وبع�ض اال�ضطرابات الع�ضوية
والعقلية (حجازي2002 ،؛ .)Shaffer, 1999
يعرف جنوح املراهقني ب أ�نه انتهاك ب�سيط للقاعدة القانونية �أو أ
الخالقية ،وي�صدر عن
�شخ�ص �صغري حتت �سن � 16أو � 18سنة ح�سب معيار الدولة� .أما بالن�سبة للمراهقني ف إ�ن
انغما�س عدد كبري منهم يف اجلنوح من خالل ممار�سة ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع يجعل من
م�شكلة أ
الحداث املراهقني م�شكلة اجتماعية حتتاج �إىل فهم الظروف والدوافع والعوامل
التي تقود املراهقني لهذا ال�سلوك.)Anita & Astor, 2002(.
ال�سباب االقت�صادية واالجتماعية كالفقر والتفكك أ
ُعد أ
ال�رسي والت�رسب من املدار�س
ت ُّ
لل�ساءات والعمالة املبكرة من �أهم أ
ال�سباب الكامنة وراء
والعي�ش يف ظروف �سيئة كالتعر�ض إ
انحراف وجنوح املراهقني ،حيث ت ؤ�ثر اخلربات واملمار�سات ال�سلبية التي يتعر�ضون �إليها
يف فهمهم و�إدراكهم لقيم املجتمع ،و�أحيان ًا رف�ضهم لهذه القيم وحتويل �سلوكهم �إىل �سلوك
م�ضاد تعبرياً عن رف�ضهم ومعاناتهم� ،إ�ضافة �إىل �أثر العوامل الثقافية واالنرتنت والرفاق على
انحراف املراهقني (.)Lind, 2000 ; Crowell & Feldman, 1991
يذكر هوفمان من خالل الدرا�سات التي �أجراها على جمموعات من املراهقني الذين
�صنفوا ب أ�نهم غري اجتماعيني ويت�سببون يف م�شكالت عديدة يف مدار�سهم �أن ه ؤ�الء املراهقني
كانوا يعي�شون يف �أ�رس مفككة ويفتقدون لرعاية أ
البوين ،و�أن منهم من عرب ب�شكل �رصيح �أن
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�آبائهم كانوا يجربونهم على التقيد بقواعد و�أنظمة �أفقدتهم احل�س بامل�س ؤ�ولية واتخاذ القرار
(.)Hoffman, 1991
ووفق ًا ملا ذكره ماريا ( )Maria, 1991يف و�صفه ألمناط تطور الهوية لدى املراهقني والتي
ت ؤ�ثر على اكت�سابهم للقيم وتوجه �سلوكه للتخبط واال�ضطراب حول ما يعرفه وما يجب �أن
يفعله ،ومع نق�ص اخلربة لديه وعدم توجيهه ورعايته وتدريبه ،ف إ�ن �إدراكه للقيم ال يكون
�صائب ًا وبخا�صة الذين ترتاكم لديهم �أزمة الهوية كاملراهقني اجلانحني.
�أ�شارت العديد من التقارير والدرا�سات العربية والعاملية �إىل زيادة ملحوظة يف ن�سبة
و�أعداد املراهقني الذين يجنحون ويرتكبون جرائم وجنح خمتلفة ،فقد ن�رش املجل�س العربي
للطفولة والتنمية عام ( )2001درا�سة حول م�شكالت الطفولة يف البلدان العربية ،حيث
ت�ضمنت �أن ما ن�سبته  %4من متو�سط عدد املراهقني يف أ
العمار � 16-12سنة يت�رسبون من
املدار�س وينخرطون يف عمالة مبكرة تقودهم للعي�ش يف ظروف خطرة يرتكبون من خاللها
الح�صائي اجلنائي أ
الردين ل�سنة ()2001
�أ�شكا ًال خمتلفة من اجلرائم .كما �أ�شار التقرير إ
�أن اجلرائم التي ارتكبت من قبل املراهقني يف العمر � 18-12سنة قد بلغت (� )9121أي
ما ن�سبته  % 48من جمموع اجلرائم لتلك ال�سنة .ويف الواليات املتحدة أ
المريكية �سجلت
الح�صائيات زيادة بلغت  %9يف ن�سب جنوح أ
الحداث املراهقني عن الع�رشة
�إحدى إ
�سنوات أ
الخرية؛ وذلك نتيجة عوامل عديدة منها امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية،
النرتنت والرفاق والت�رسب من التعليم (حجازي.)2002 ،
و�أثر إ
فيما يتعلق بالدرا�سات التي اهتمت بتطوير القدرات املعرفية نذكر منها درا�سة �أجراها
الحكام أ
ولتون ( )Wilton, 2005حول تغيري أ
الخالقية لدى جمموعة من الطلبة املراهقني
الذين يعانون من م�شكالت اجتماعية ونف�سية ،ا�ستخدم فيها برناجم ًا ت�ضمن  30جل�سة
مناق�شة ت�ضمنت م�شكالت حول قيم وممار�سات �أخالقية ،كان من نتائج الدرا�سة �أن هذا
النوع من املناق�شات �ساهم يف حت�سن م�ستوى امل�شاركني يف حتليل املواقف و�إعادة ترتيب
�أحكامهم ب�شكل منطقي ومالئم.
ويف درا�سة حتليلية لربيدمور ( )Pridmore, 2005حول �أهمية تنمية التحليل املعريف يف
حت�سني احل�س الوجداين والقيم الروحية لدى الطلبة املراهقني الذين يطردون من املدار�س
ويودعون دور أ
الحداث الرتكابهم جنح كتناول املخدرات واالغت�صاب وال�رسقة
واتالف املمتلكات العامة� ،أ�شار فيها �إىل �أهمية تزويد ه ؤ�الء الطلبة مبهارات معرفية
لتعديل �سلوكهم وحت�سني نوعية قراراتهم قبل القيام أ
بالفعال املختلفة ،وقد ا�ستند يف
الكلينيكية �أجراها مع  130مراهق ًا ومراهقة على مدار
حتليله �إىل �سل�سلة من املقابالت إ
درا�سة ا�ستمرت ثالث �سنوات ،ويقول لقد عاد  45من ه ؤ�الء املراهقني �إىل مدار�سهم
و�أكملوا تعليمهم بالرغم من �أن  8منهم عادوا الرتكاب جنح ،ويعزي �سبب ذلك �إىل
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م�شكلة الدرا�سة

متثلت م�شكلة الدرا�سة يف الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام عدد من ا�سرتاتيجيات
التدريب على املهارات االجتماعية والنف�سية التي تت�ضمن زيادة قدرة املراهق اجلانح
على مراقبة وتوجيه ذاته مما ي�ساهم يف م�ساعدته على حت�سني �إدراكه وفهمه ملعاين القيم.
وذلك من خالل ا�ستخدام �أ �ساليب معرفية كاحلوار واملناق�شة ك أ��ساليب و �إجراءات
معرفية يف �إعادة ترتيب منظومة القيم لدى املراهقني اجلانحني الذين ترتاوح �أعمارهم
وال ناث من املحكومني واملوقوفني وفق ًا لقانون
ما بني � 18- 12سنة من الذكور إ
ال حداث أ
أ
ال ردين.

أ�هداف الدرا�سة

المنائية وبخا�صة املوجهة للمراهقني
نتيجة لقلة الدرا�سات والربامج املخت�صة يف اجلوانب إ
اجلانحني ،ف إ�ن الدرا�سة احلالية توجهت للت�صدي لهذا اجلانب ودرا�سة �إمكانية ا�ستخدام
جمموعة من اال�سرتاتيجيات املعرفية والربامج التدريبية مل�ساعدة املراهقني اجلانحني على
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حاجتهم ملزيد من التدريب يف البناء املعريف وحت�سن م�ستويات حياتهم أ
ال�رسية كونهم
ينتمون أل�رس منف�صلة.
كما قامت جان �إيريكر ( )Erricker, 2005بدرا�سة حول تدريب جمموعة من املراهقني
على مهارت التفكري التحليلي التخاذ القرارات أ
الخالقية واختيار القيم املوجهة لل�سلوك،
�أكدت الباحثة يف نتائجها �أن تنمية مهارات التفكري لدى املراهقني ي�ساهم يف زيادة قدرتهم
على حتليل عنا�رص املواقف االجتماعية كالدين والقيم االجتماعية ذات املعايري املجتمعية أ
المر
الذي ي�سهل عليهم �إدراك معاين املعايري وبالتايل حت�سن وا�ضح ظهر يف اختياراتهم للقيم بعد
تعر�ضهم للتدريب.
كذلك الدرا�سة التي �أجرتها بوربا ( )Borba, 2001على جمموعة من املراهقني اجلانحني
والناث ،ا�ستخدمت فيها برناجما تدريبيا يعتمد على جمموعة
بلغ عددهم  200من الذكور إ
من املبادئ يتم تدريب املراهقني عليها على القيم أ
الخالقية و�أطلقت عليه ا�سم (Building
 )Moral Intelligenceكان من �أهم نتائجها ا�ستفادة أ
الفراد الذين خ�ضعوا للربنامج ب�شكل
وا�ضح حيث حت�سن �سلوك  80منهم وح�صلوا على نقاط �إ�ضافية مكنتهم من اخت�صار فرتات
العقاب التي كانوا يق�ضونها ،يف حني خرج  20منهم بعد انتهاء الربنامج مبا�رشة لتح�سنهم
ب�شكل كبري ،وتف�رس بوربا نتائجها على �أ�سا�س ان ه ؤ�الء املراهقني اجلانحني قد حت�سنت لديهم
القدرة على التحليل والعمليات املعرفية الذاتية واال�ستب�صار والنقد مما �ساعدهم على اجتياز
الربنامج والنجاح فيه.

19

أ�ثر حت�سني البناء املعريف لتحليل املواقف

20

د .غامن الب�سطامي

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

تعديل قيمهم بعد �إعادة تو�ضيحها وفهمها لكي يتمكنوا من وقاية �أنف�سهم من ارتكاب
اجلنح �أو اجلرائم والعودة لالندماج يف جمتمعهم ب�شكل طبيعي.

أ�همية الدرا�سة

نبعت �أهمية الدرا�سة مما �ستوفره من معلومات ت�ساعد املهتمني من الرتبويني والقائمني على
رعاية أ
الحداث للعمل على تطوير الربامج الالزمة واملنا�سبة التي تهتم بتنمية املهارات املعرفية
والدراكية التي ت�ساعد ه ؤ�الء أ
الفراد على حت�سني �أبنيتهم املعرفية والتعامل مع املواقف املختلفة
إ
أ
أ
وامل�شكالت والظروف التي يواجهونها بعقالنية �كرث .كما �ن وجود حاجة ما�سة ملثل هذا
النوع من الربامج وزيادة �أعداد اجلانحني و�أهمية توفري الوقاية املنا�سبة بررت للباحث �أهمية
بال�ضافة �إىل �أهمية توظيف النظريات العلمية واال�ستفادة منها
و�رضورة القيام بهذه الدرا�سة ،إ
يف التطبيقات امليدانية.

فر�ضيات الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من الفر�ض أ
ال�سا�سي آ
التي�« :إن ا�ستخدام عدد من
ا�سرتاتيجيات حت�سني البناء املعريف لتحليل املواقف �سوف يزيد من قدرة املراهقني اجلانحني
على �إعادة ترتيب منظومة القيم لديهم» وقد انبثق عن هذا الفر�ض الفر�ضيتني الفرعيتني
التاليتني:
 -1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (  )0.05 ≥ αيف ترتيب منظومة القيم
بني املراهقني اجلانحني الذين يخ�ضعون لربنامج حت�سني البناء املعريف والذين ال يخ�ضعون
له.
 -2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (  )0.05 ≥ αيف ترتيب منظومة القيم
والناث الذين خ�ضعوا لربنامج حت�سني البناء املعريف.
بني املراهقني اجلانحني الذكور إ

حمددات الدرا�سة

حتددت نتائج الدرا�سة مبا ي أ�تي:
والناث يف العمر
� -1أفراد الدرا�سة املحكومني واملوقوفني من املراهقني اجلانحني الذكور إ
الحداث يف أ
� 18-12سنة املقيمني يف مراكز أ
الردن.
� -2أدوات الدرا�سة امل�ستخدمة فيها.
الجراءات امل�ستخدمة يف جمع املعلومات وظروف تنفيذ الدرا�سة.
 -3إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

م�صطلحات الدرا�سة

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

اعتمد الباحث يف تنفيذ هذه الدرا�سة على املنهج التجريبي با�ستخدام الت�صميم الذي ي�شمل
جمموعتني جتريبية و�ضابطة تخ�ضعان الختبار قبلي ثم تخ�ضع املجموعة التجريبية جلل�سات
الربنامج التدريبي ،وال تخ�ضع له املجموعة ال�ضابطة ،ومن ثم يتم تطبيق اختبار بعدى لكال
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املراهقني اجلانحني املحكومني و املوقوفني يف مراكز
رعاية أ
والناث والذين تراوحت �أعمارهم ما بني � 18 – 12سنة.
الحداث من الذكور إ
الحداث أ
وانطبقت عليهم �أحكام مواد قانون أ
الردين رقم ( )24ل�سنة  1968والقوانني
التي تقر�أ معه .وقد بلغ جمموع �أفراد جمتمع الدرا�سة حتى تاريخ البدء بتنفيذ الدرا�سة ()354
حدث ًا ،ويبني اجلدول رقم ( )1هذه أ
العداد و�أماكن تواجدهم.
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الجرائية للم�صطلحات التي ا�س ُتخدمت يف هذه الدرا�سة على النحو
مت حتديد التعريفات إ
آ
التي:
املراهقون ( :)Adolescentsأ
الفراد الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 18-12سنة ذكوراً و�إناث ًا
(.)Anita & Astor, 2002
اجلانحون ( :)Delinquentهم أ
الفراد الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 18-12سنة و�صدر
الحداث نتيجة اقرتافهم جنحة مبوجب قانون أ
بحقهم حكم من قا�ضي حمكمة أ
الحداث
الردين� ،أو مت �إيقافهم ب أ�حد مراكز أ
أ
الحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعية حلني �صدور
حكم قا�ضي أ
الحداث (عبدالعزيز.)1994 ،
الربنامج التدريبي ( :)Training Programجمموعة من اجلل�سات التدريبية التي حتتوي كل
جل�سة على ق�ص ٍة تعالج قيم ًة من القيم ال�ست والع�رشين املت�ضمنة يف اختبار القيم امل�ستخدم يف
الدرا�سة (.)Shaffer, 1996
القيم ( :)Valuesتنظيمات ألحكام عقلية وانفعالية متثل احكاما معيارية مرتبطة مب�ضامني
واقعية ،ي�سري عليها الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع املواقف املختلفة(Anita & Astor,
.)2002
البناء املعريف لتحليل املواقف ( :)Cognitive Ability on Analysis of Situationعملية معرفية
الدراكية وتتداخل فيها مفاهيم مثل الكفاءة
�إدراكية يقوم الفرد فيها ب إ�عادة �صياغة القوانني إ
والدراكية.
الذاتية والتفاعل التباديل بني الفرد والبيئة وبع�ض العوامل ال�شخ�صية والنف�سية إ
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اجلدول رقم ()1
توزيع أ
الحداث املقيمني املحكومني واملوقوفني يف املراكز املخت�صة تبع ًا للمحافظة واملركز
ا�سم املركز

العدد

املحافظة

عبداهلل بن عمر /ذكور

56

معان

أ��سامة بن زيد  /ذكور

92

الزرقاء

عمر بن عبد العزيز  /ذكور

38

الزرقاء

حممد بن القا�سم  /ذكور

39

أ�ربد

خالد بن الوليد  /ذكور

48

أ�ربد

اخلن�ساء � /إناث

81

الزرقاء

*314

املجموع

يتبع الوزارة مراكز �أخرى ت�ضم �أطفاال ومراهقني من عمر � 12سنة و�أقل �أو �أكرث ،ولكنهم
حمكومون بجنح ومودعون للحماية وال يخ�ضعون لهذه الدرا�سة.
الفرق يف أ
العداد �أن آ
الخرين ال يخ�ضعون ل�رشوط الدرا�سة وال تنطبق عليهم مواد القانون
كونهم موجودين يف املراكز للحماية فقط.
�أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من  120حدث ًا تراوحت �أعمارهم بني � 18 – 12سنة،
مت اختيارهم ب�شكل ع�شوائي ب�سيط من بني أ
الحداث اجلانحني املقيمني يف خم�سة مراكز،
ويو�ضح اجلدول رقم ( )2توزيع �أفراد الدرا�سة على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
واجلن�س.

اجلدول رقم ()2
توزيع عينة الدرا�سة على املجموعة التجريبية و املجموعة
ال�ضابطة ومتغريي العمر واجلن�س

العمر

ذكور
نوع املجموعة

�إناث

15-12

18-15

15-12

18-15

جتريبية

15

15

15

15

�ضابطة

15

15

15

15

املجموع

30

30

30

30

وقد مت الت أ�كد من حتقيق التكاف ؤ� بني املجموعتني قبل البدء بتنفيذ الدرا�سة من خالل تطبيق

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

أ�دوات الدرا�سة
مقيا�س حتديد القيم

مت تطوير هذا املقيا�س وذلك بو�ضع جمموعة من القيم على �شكل قائمة (م�صفوفات) بحيث
ُعد �أكرث �أهمية من بني كل جمموعة من جمموعات
يطلب من املفحو�ص اختيار ثالث قيم ت ُّ
القيم .وقد تكونت القيم من  70قيمة عند �إعداد املقيا�س ب�صورته أ
الولية ،مت اختيارها من
بني جمموعة من القيم التي ا�شتملت عليها جمموعة من املقايي�س العاملية ،مثل اختبار �ألبورت
وفرينون وليندزي ،ومقيا�س ودروف للقيم ومقيا�س القيم الفارقة لربن�س ،ومقيا�س قيمة
العمل ل�سوبر ،ومقيا�س روكت�ش مل�سح القيم ،ومقيا�س هوك�س للقيم ال�شخ�صية ،ومت عر�ضه
على جمموعة من املحكمني كان من نتيجته اختيار  40قيمة فقط من القيم الـ  70حيث مت
حذف  30قيمة لعدم منا�سبتها لثقافة املجتمع أ
الردين ،ولكونها لي�ست من القيم امل أ�لوفة يف
منظومة القيم العربية .بعد ذلك مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من جمموعتني من
املراهقني اجلانحني ،وغري اجلانحني بهدف حتديد القيم التي متيز بني املجموعتني لت�ضمينها
املقيا�س والربنامج التدريبي .وكان من نتيجة ذلك ح�رص ( )26قيمة فقط وجد فيها فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني ،وبناء على هذا التحليل مت اعتماد هذه القيم ،وبعد
ذلك مت توزيع القيم على خم�س م�صفوفات بحيث يطلب من املفحو�ص اختيار  3قيم من
كل جمموعة يعدها القيم أ
الكرث �أهمية بالن�سبة اليه .وللت أ�كد من توفر دالالت �صدق منا�سبة
للمقيا�س ب�صورته النهائية عر�ض املقيا�س مرة �أخرى على جلنة من املحكمني املخت�صني
ملراجعتها والت أ�كد من منا�سبتها ،حيث طلب من املحكمني الت أ�كد من منا�سبة توزيع القيم على
جمموعات متثل كل جمموعة نوع ًا من القيم .ومت �إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون.
وقد اتفق املحكمون على �أن القيم ال�ست والع�رشين منا�سبة من حيث الو�ضوح والتوزيع
�ضمن خم�سة م�صفوفات على النحو آ
التي:
القيم االجتماعية و�ضمت قيم املحافظة وال�رشف أ
وال�رسة والزواج وامل�ساعدة واالنتماء
واحلكمة.
والخال�ص.
القيم الدينية و�ضمت قيم التعاطف والدين وال�صدق وامل�ساعدة والعطاء إ
القيم االقت�صادية و�ضمت قيم التقيد بالوقت والتنظيم والتعاون وامل�شاركة.
القيم املادية و�ضمت قيم ال�سلطة واالجناز وال�صحة واملعرفة.
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الح�صائي ( .)Zوقد
الح�صائية با�ستخدام إ
مقيا�س حتديد القيم و�إخ�ضاع النتائج للمعاجلة إ
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≥ α
يف ن�سب االختيار للقيم أ
الكرث �أهمية فيما عدا قيمة واحدة ،وبهذه النتيجة ت أ�كد الباحث من
حتقق التكاف ؤ� بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل تنفيذ الدرا�سة.
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القيم أ
اليثار والكرم والثقة واملو�ضوعية واحلب والوفاء.
الخالقية الذاتية و�ضمت قيم إ
العادة بفارق زمني بلغ �شهرين ون�صف ال�شهر
وفيما يتعلق بالثبات فقد مت ا�ستخدام طريقة إ
حيث مت تطبيقه على جمموعة من املراهقني اجلانحني من أ
العمار � 18-12سنة من املقيمني
يف مراكز أ
الحداث ذكوراً و�إناث ًا وعددهم ( )40ومل ي�شارك �أي منهم يف الدرا�سة الحق ًا.
وقد ا�ستخدم الباحث معادلة �سبريمان ال�ستخراج معامالت الثبات لكل قيمة من القيم الـ
( )26التي ا�شتمل عليها املقيا�س ،وقد تراوحت معامالت الثبات بني  0.90 – 0.60لكل
قيمة من القيم ال�ست والع�رشين التي ي�شتمل عليها املقيا�س.

الربنامج التدريبي

قام الباحث بت�صميم ي�شتمل على جمموعة من الق�ص�ص ،تت�ضمن كل ق�صة موقف ًا �أخالقي ًا،
ويحتوي كل موقف على قيمة معينة من بني القيم التي ت�ضمنها املقيا�س وعددها (.)26
مت كتابتها وفق ًا للق�ضايا التي عك�ست واقع �أفراد جمتمع الدرا�سة ،كال�رسقة واالعتداء
الخرين وخيانة أ
على آ
المانة وق�ضايا ال�رشف وتناول امل�سكرات واملخدرات والدعارة
والتهريب .كما اطلع الباحث على عدد من الكتب التاريخية والدينية وكتب ال�سرية
ال�سا�سي يف أ
والرتبية الوطنية لطلبة التعليم أ
الردن ،وكذلك االطالع على عدد من الربامج
الر�شادية التي ا�ستخدمت يف درا�سات م�شابهة .مت عر�ض الق�ص�ص على خرباء من أ
ال�ساتذة
إ
يف كليات الرتبية ووزارة الرتبية والتعليم ومن املخت�صني يف أ
الدب واللغة العربية ،ويف �ضوء
املالحظات التي قدمها ه ؤ�الء اخلرباء مت �إجراء بع�ض التعديالت ،واخت�صار بع�ض الق�ص�ص،
والت أ�كد من �أن كل ق�صة تعالج قيمة واحدة فقط ،ومن ثم �أعيدت الق�ص�ص للخرباء مرة
ثانية ملراجعتها ،و�أجمعوا على منا�سبتها من حيث اللغة و�رسد الق�صة أ
وال�سئلة التي تدور
حولها أ
وال�ساليب امل�ستخدمة يف مناق�شة كل ق�صة مبا تت�ضمنه من �أحداث وقيم ومهارات
معرفية.
ا�شتمل الربنامج على ثالثني جل�سة ،اجلل�ستان أ
الوىل والثانية بهدف التعارف وخلق
أ
اللفة بني الباحث وامل�شاركني ،واجلل�سات ال�ست والع�رشون هي جل�سات القيم ،يف حني
ُخ�ص�صت اجلل�ستان أ
الخريتان كجل�سات تقيمية وحوار عام حول ا�ستفادة امل�شاركني ور�أيهم
الناث والذكور ب�شكل منف�صل.
يف الربنامج التدريبي .مع العلم �أنه مت تنفيذ الربنامج لكل من إ
ت�ضمنت هذه اجلل�سات عددا من أ
ال�ساليب املعرفية وهي :احلوار واملناق�شة� ،أ�سلوب التدريب
على املهارات االجتماعية والنف�سية� ،أ�سلوب التعاقد مع الذات و�أ�سلوب التعاقد مع آ
الخرين،
و�أ�سلوب النمذجة بو�صفه �أ�ساليب معرفية تت�ضمن ا�سرتاتيجيات البناء املعريف وم�ستندة ملبد�أ
النظرية املعرفية االجتماعية.

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

عر�ض نتائج الدرا�سة

عر�ض نتائج الفر�ض أ
الول

ن�ص هذا الفر�ض على “ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ α
يف ترتيب القيم بني املراهقني اجلانحني الذين خ�ضعوا لربنامج حت�سني البناء املعريف والذين مل
يخ�ضعوا له” .وقد مت التحقق من هذه الفر�ضية من خالل �إخ�ضاع نتائج مقيا�س حتديد القيم
البعدي للقيم أ
للح�صائي ( )Zفكانت النتائج
الكرث �أهمية للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة إ
كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم ( )3للقيم املهمة:

اجلدول رقم ( ) 3
اختبار ( )Zلفح�ص داللة الفروق بني ن�سب اختيارات أ
الفراد يف املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة للقيم أ
الكرث أ�همية يف االحتيار البعدي
القيم

املجموعة

الن�سبة املئوية للذين اختاروا القيمة

قيمة Z

املحافظة

جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة

%58.3
%36.7
%53.3
%41.7
%25
%26.7
%70
%53.3
%40
%8.3
%38.3
%16.7
%60
%20
%71.7
%43.3
%71.7
%51.7
%75
%45
%46.7
%25

*2.4266

أال�سرة
الزواج
ال�شرف
االنتماء
احلكمة
التعاطف
الدين
ال�صدق
امل�ساعدة
ا إلخال�ص

1.2810
0.21271.9095
*4.3673
*2.7307
*4.8990
*3.2851
*2.3027
*3.5233
*2.5444
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للجابة عن فر�ضيات الدرا�سة مت ح�ساب دالالت الفروق بني ن�سبة أالفراد يف املجموعة التجريبية
إ
أ
والناث يف املجموعة التجريبية الذين اختاروا
ون�سبة الفراد يف املجموعة ال�ضابطة ،وبني الذكور إ
القيم أالكرث �أهمية من بني القيم املقا�سة يف �أداة الدرا�سة .وفيما يلي عر�ض لهذه النتائج:
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القيم

املجموعة

الن�سبة املئوية للذين اختاروا القيمة

قيمة Z

العطاء

جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة

%50
%8.3
%40
%25
%56.7
%36.7
%41.7
%18.3
%56.7
%33.3
%46.7
%30
%46.7
%11.7
%41.7
%20
%50
%20
%38.3
%11.7
%38.3
%8.3
%36.7
%16.7
%31.7
%21.7
%40
%46.7
%66.7
%51.7

*5.6563

التقيد بالوقت
التنظيم
التعاون
امل�شاركة
ال�سلطة
ا إلجناز
ال�صحة
املعرفة
املو�ضوعية
ا إليثار
الثقة
الكرم
احلب
الوفاء

1.7770
*2.2412
*2.8927
*2.6506
1.9095
*4.5681
*2.6474
*3.6292
*3.5356
*4.1574
*2.5420
1.2461
0.74221.6915

* م�ستوى داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
≥  )0.05يف ( )18قيمة من بني القيم ال�ست والع�رشين التي مت تدريب �أفراد املجموعة
التجريبية عليها ،وهذه القيم هي :قيم املحافظة واالنتماء واحلكمة والتعاطف والدين
والجناز وال�صحة
والخال�ص والعطاء والتنظيم والتعاون وامل�شاركة إ
وال�صدق وامل�ساعدة إ
واليثار والثقة� ،أما القيم التي مل يطر�أ عليها تغيري عما كانت عليه
واملعرفة واملو�ضوعية إ
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عر�ض نتائج الفر�ض الثاين

ن�ص هذا الفر�ض على “ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (  )0.05 ≥ αيف
والناث” .وللتحقق من هذه الفر�ضية
ترتيب منظومة القيم بني املراهقني اجلانحني الذكور إ
والناث من املجموعة التجريبية مع ًا على
الح�صائي ( )Zملقارنة ن�سب الذكور إ
مت ا�ستخدام إ
االختبار البعدي وذلك للقيم أ
الح�صائي
الكرث �أهمية .ويبني اجلدول رقم ( )4نتائج التحليل إ
لهذه املقارنة.

اجلدول رقم ()4
والناث من املجموعة التجريبية
اختبار ( )Zللفروق بني ن�سب اختيارات الذكور إ
للقيم أ
الكرث أ�همية يف االختبار البعدي
القيم أالخالقية

املجموعة

املحافظة

الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث

أال�سرة
الزواج
ال�شرف
االنتماء
احلكمة
التعاطف
الدين

الن�سبة املئوية للذين
اختاروا القيمة
%63.3
%53.3
%60
%46.7
%30
%20
%70
%70
%56.7
%23.3
%50
%26.7
%66.7
%53.3
%73.3
%70

قيمة Z

0.7896
1.0418
0.9005
0.000
*2.8087
1.9116
1.0694
0.2838
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قبل الربنامج وعددها ( )8قيم فهي قيم أ
ال�رسة والزواج وال�رشف والتقيد بالوقت وال�سلطة
والكرم واحلب والوفاء.
�إن جمموعة القيم التي برزت بو�صفها قيم ًا مهمة وحافظت على بقائها قيم ًا �أكرث �أهمية
للمراهقني اجلانحني الذين تلقوا الربنامج التدريبي هي التي ت�شكل منظومة القيم لديهم بعد
تنفيذ الربنامج .وعليه مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي ن�صها “ ال توجد فروق ذات داللة
عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αيف اختيار املراهقني اجلانحني الذين خ�ضعوا لربنامج يح�سن من
بنائهم املعريف ،والذين مل يخ�ضعوا للقيم أ
الكرث �أهمية.
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تابع اجلدول رقم ()4
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القيم أالخالقية

املجموعة

ال�صدق

الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث
الذكور
ا إلناث

امل�ساعدة
ا إلخال�ص
العطاء
التقيد بالوقت
التنظيم
التعاون
امل�شاركة
ال�سلطة
ا إلجناز
ال�صحة
املعرفة
املو�ضوعية
ا إليثار
الثقة
الكرم
احلب
الوفاء

الن�سبة املئوية للذين
اختاروا القيمة
%83.3
%60
%86.7
%63.3
%50
%43.3
%60
%40
%50
%30
%73.3
%40
%53.3
%30
%66.7
%46.7
%50
%43.3
%60
%33.3
%56.7
%26.7
%66.7
%33.3
%50
%36.3
%46.7
%30
%43.3
%30
%43.3
%20
%40
%40
%70
%63.3

قيمة Z

*2.0727
*2.1738
0.5213
1.5811
1.6151
*2.7632
1.8839
1.5961
0.5213
*2.1513
*2.4737
*2.7448
1.0431
1.3502
1.7832
*2.0041
0.000
0.5518

* م�ستوى داللة 0.05

يتبني من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ α
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مناق�شة النتائج

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر حت�سني البناء املعريف لتحليل املواقف يف �إعادة ترتيب
منظومة القيم لدى املراهقني اجلانحني ،وقد ت�ضمن الربنامج الذي مت بنا ؤ�ه لهذا الغر�ض �ست ًا
وع�رشين قيمة هي جمموعة القيم التي ا�شتمل عليها مقيا�س حتديد القيم ،والذي مت تطبيقه على
�أفراد الدرا�سة قبل تعري�ضهم للربنامج (اختباراً قبلي ًا) وبعد االنتهاء من تنفيذ للربنامج (اختباراً
بعدي ًا) بحيث يتم الطلب من �أفراد الدرا�سة اختيار ثالث قيم من كل جمموعة من جمموعات
القيم التي ت�ضمنها االختبار على �أ�سا�س �أنها القيم أ
الكرث �أهمية .وقد مت ا�ستخدام عدد من
اال�سرتاتيجيات املعرفية كاملناق�شة والتحليل الذاتي واحلوار ولعب أ
الدوار واال�ستب�صار من
�أجل حت�سني أ
البنية املعرفية لدى امل�شاركني.
ومن �أجل التحقق من فر�ضيات الدرا�سة مت �إخ�ضاع نتائج االختبارين القبلي والبعدي
ألفراد املجموعة التجريبية ،ونتائج االختبار البعدي ألفراد املجموعة التجريبية الذكور
الح�صائية املنا�سبة والتي ت�ضمنت ا�ستخراج الن�سب
والناث كل على حدة ،للمعاجلات إ
إ
املئوية الختيارات �أفراد الدرا�سة للقيم أ
الكرث �أهمية ،ومن ثم �إخ�ضاع هذه الن�سب للتحليل
(الح�صائي  )Zملعرفة ما �إذا كانت الفروق بني �أفراد الدرا�سة دالة
الح�صائي با�ستخدام إ
إ
�إح�صائي ًا ،كما مت �إجراء مقارنة بني ترتيب القيم قبل الربنامج وبعده ،لدى �أفراد املجموعة
التجريبية الذين �شاركوا يف الدرا�سة ،وذلك من �أجل الت أ�كد من ت أ�ثري حت�سن أ
البنية املعرفية
القيمية لدى ه ؤ�الء أ
الفراد.
لديهم يف �إعادة ترتيب املنظومة
َ
فيما يتعلق بالفر�ضية أ
الوىل فقد �أظهرت هذه الدرا�سة وجود ت أ�ثري وا�ضح لتح�سني
أ
البنية املعرفية لتحليل املواقف يف اختيار القيم لدى املراهقني اجلانحني الذين �شاركوا يف
الدرا�سة ،وقد ظهر هذا أ
الثر يف ( )18قيمة من بني القيم التي ت�ضمنها االختبار و التي مت
تدريب �أفراد الدرا�سة من املجموعة التجريبية عليها ،وهذه الفروق كانت دالة �إح�صائي ًا،
وهذا يعني �أن التدريب الذي تلقاه �أفراد الدرا�سة لتح�سني �أبنيتهم املعرفية قد �ساهم يف
حدوث حت�سن وا�ضح يف قدرتهم على حتليل املواقف ،وبالتايل حدوث تغيري يف ن�سبة

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

والناث يف ( )8قيم فقط هي :قيم االنتماء وامل�ساعدة وال�صدق
يف القيم املهمة بني الذكور إ
والجناز واملعرفة والكرم وال�صحة .يف حني مل تبني النتائج وجود فروق دالة
والتنظيم إ
يف ( )18قيمة هي :قيم أ
ال�رسة والزواج واملحافظة وال�رشف والتعاطف والدين والعطاء
واليثار والثقة واحلب والوفاء واحلكمة
والخال�ص والتقيد بالوقت وامل�شاركة وال�سلطة إ
إ
واملو�ضوعية والتعاون .وعليه فقد مت قبول الفر�ضية ال�صفرية قبو ًال جزئي ًا والتي ن�صها “ ال
توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى (  )0.05 ≥ αيف ترتيب منظومة القيم لدى املراهقني
اجلانحني تبع ًا ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث).
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اختيار املراهقني اجلانحني من �أفراد املجموعة التجريبية للقيم أ
الكرث �أهمية ،والقيم التي
مل تكن هامة قبل الربنامج و�أ�صبحت �أكرث �أهمية بعده هي قيم ال�رشف أ
وال�رسة و املحافظة
واليثار والتعاون وامل�شاركة
والجناز واملعرفة إ
والتعاطف والدين والعطاء والتنظيم وال�صحة إ
الخال�ص والتعاطف وامل�ساعدة .وتف�سري ذلك �أن هذه القيم والتي ترتبط باملعايري الدينية
إ
واالجتماعية مل تكن ذات �أهمية ب�سبب عدم و�ضوح معاين هذه القيم من جهة ،ومن
جهة �أخرى ف إ�ن ما مييز املراهقني اجلانحني هو �أن قيمهم غالب ًا ما ت�ستند على معايري ذاتية
�شخ�صية ،كما �أن البيئة التي يعي�ش فيها ه ؤ�الء أ
الفراد تخلوا من النماذج اجليدة ،فالتفكك
أ
ال�رسي وامل�شكالت االجتماعية ورفاق ال�سوء جتعل من هذه القيم قيم ًا لي�ست هامة ،ولي�س
لها معنى يف حياتهم ،كما �أن نق�ص املعرفة وقلة فر�ص التعليم نتيجة للت�رسب من املدار�س مل
توفر له ؤ�الء املراهقني الفر�صة للتعامل مع هذه القيم �أو حتى التفكري ب أ�هميتها يف حياتهم،
وهم �أي�ض ًا يف حالة �رصاع واختالف مع �أفراد املجتمع وبخا�صة من الكبار الذين ينظرون
�إليهم نظرة �سلبية على �أنهم منحرفون و�سيئون وبالتايل م�ساهمة هذه النظرة يف تكوين
معايري �شخ�صية لديهم غالب ًا ما ت أ�خذ منحى العداء وخمالفة معايري املجتمع وعدم تبني �أو
احرتام قيمه ومعايريه.
�إن تعر�ض �أفراد الدرا�سة للربنامج التدريبي مبا ا�شتمل عليه من ا�ستخدام أل�ساليب احلوار
واملناق�شة والتو�ضيح قد وفر له ؤ�الء املراهقني اجلانحني الفر�صة للتعلم والتفكري جمدداً مبعاين
القيم ،مما ي ؤ�كد �إمكانية حدوث تغيري يف �إعادة اختيار قيمة معينة واعتبارها هامة لديهم
من خالل التدريب على التفكري واحلوار والفهم واملعاجلة العقالنية للمعلومات ،وبعدما مت
تدريبهم على املعنى احلقيقي لهذه القيم ف إ�ن مفاهيمهم قد تغريت وحتولت �إىل معانٍ �إيجابية،
هذا التغيري مل يكن ب�سبب ما ت�ضمنه الربنامج من ق�ص�ص فقط ،و�إمنا ب�سبب ت أ�ثر امل�شاركني
�أي�ض ًا أ
بال�ساليب التي مت ا�ستخدامها وامل�ستندة �إىل النظرية املعرفية االجتماعية ،حيث لوحظ
تطور مهارات امل�شاركني يف التفكري واال�ستب�صار الذاتي ومعاجلة املعلومات بطريقة �أكرث
عمق ًا.
بال�ضافة �إىل ذلك ف إ�ن ا�ستخدام عدد من اال�سرتاتيجيات املعرفية واالجتماعية كلعب
إ
الدور ومعاجلة املعلومات االجتماعية والتو�ضيح واحلوار قد �ساهمت ب�شكل كبري يف تطوير
قدرات امل�شاركني على ال�ضبط الذاتي الذي متثل يف التعاقد مع �أنف�سهم ومع آ
الخرين،
وهذه أ
ال�ساليب طورت لدى �أفراد املجموعة التجريبية القدرة على �إجراء حماكمة عقلية
لكل فعل �أو �سلوك كانوا يقومون به ،ف�سلوك ال�رسقة �أو �رشب امل�سكرات �أو االعتداء
اجلن�سي مير مبراحل تبد�أ من التفكري بالقيام بالفعل وتنتهي بتنفيذه ،وما ح�صل يف تدريبهم
هو م�ساعدتهم على �إعادة التفكري باملوقف وبالظروف التي قاموا بها بتنفيذ �سلوكهم �أو
�أفعالهم ،وهذا النوع من التدريب كان له الت أ�ثري الوا�ضح يف تغيري الطريقة التي يفكر فيها
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املراهق اجلانح قبل �أن يرتكب فع ً
ال منافي ًا للدين �أو ملعايري املجتمع �أو لقيمة معينة من القيم
التي يحرتمها املجتمع.
كما ميكن القول �إن ه ؤ�الء املراهقني اجلانحني قد جنحوا �أو ارتكبوا �أفعا ًال مغايرة لقوانني
و�أعراف اجلماعة نتيجة لعدم تفهمهم من قبل آ
الباء �أو املدر�سني ،وكذلك مع ما �أكده
عليه �صاحب النظرية املعرفية “باندورا” حيث �أ�شار �إىل �أن املراهقني املهملني يعربون عن
�رصاعاتهم وعدم تفهم املجتمع أ
وال�رسة واملدر�سة حلاجاتهم بالتمرد على القيم واملعايري
ال�سائدة يف املجتمع ،وعندما �أتيحت الفر�صة له ؤ�الء أ
الفراد من خالل التدريب الذي �ساهم
ب إ��شعارهم ب أ�هميتهم وب أ�نهم قادرون على التفاعل وامل�شاركة ،ف إ�ن فهمهم للقيم وملعايري
املجتمع قد حت�سن من خالل التعديل الذي جرى على قيمهم وزيادة اختيارهم للقيم املهمة
والقيمة أ
الكرث �أهمية زيادة وا�ضحة ذات داللة مقارنة مع �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
النتيجة املهمة الثانية التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة هي �أن الربنامج التدريبي �أدى �إىل
تعديل يف منظومة القيم لدى املراهقني اجلانحني ذكوراً و�إناثا ،ومل تظهر النتائج فروق ًا دالة
بني اجلن�سني �إال يف ثماين قيم ،فقد بينت النتائج اخلا�صة تقاربا بني الفروق لدى الذكور الذين
الناث يف ( )17قيمة مهمة مما يعني �أن كال اجلن�سني قد ت أ�ثرا
مت تدريبهم يف ( )19ولدى إ
بنف�س امل�ستوى.
والناث لديهم اال�ستعداد
هذه النتيجة ت ؤ�كد �أن املراهقني اجلانحني الذكور منهم إ
للتعلم ولتغيري �أمناط تفكريهم ،فقد عا�ش ه ؤ�الء املراهقون يف ظروف �سيئة من الناحية
االجتماعية حيث التفكك أ
ال�رسي والت�رسب من املدار�س والعمل املبكر واالنخراط
يف ال�شللية التي ميار�س �أع�ضا ؤ�ها �سلوكيات و�أفعا ًال �سيئة ومغايرة ملعايري املجتمع ،ومع
غياب الرقابة والرتبية ف إ�ن ال�سلوك أ
الخالقي �سواء كان م�صدره املجتمع �أو الدين ي�صبح
بال�ضافة �إىل تدين القدرات املعرفية والتح�صيل الدرا�سي نتيجة الت�رسب �أو
منعدم ًا ،إ
اخلروج املبكر من املدار�س ،هذه العوامل ال بد و�أنها �ساهمت يف عدم تعلم املراهقني
والناث ملعاين القيم ،وجاء الربنامج التدريبي مبا ا�شتمل عليه من
اجلانحني الذكور إ
�أ�ساليب تدريبية وا�سرتاتيجيات لي�ساهم يف تغيري مفاهيم ه ؤ�الء أ
الفراد حول جمتمعهم
و�أ�رسهم ودينهم وذاتهم ،ففي جمال املعايري االجتماعية ظهر وا�ضح ًا �أن معاين القيم
املرتبطة باملعيار االجتماعي أ
كال�رسة والزواج واملحافظة قد �أخذت مكانها بو�صفها
والخال�ص والتعاطف والتي
قيما مهمة يف حياة ه ؤ�الء املراهقني ،وقيم مثل قيمة الدين إ
قيم هامة ،وكذلك قيم املعايري أ
الخالقية
تعك�س اجلانب الديني قد �أ�صبحت �أي�ضا ً ُ
ال�شخ�صية واملادية ،هذا التغري نتج عن تطور مهارات التفكري واال�ستب�صار و�ضبط
بال�ضافة �إىل زيادة الوعي الذاتي وتطور مفهوم الذات ،وقد عك�س هذه
الذات ،إ
التغريات التعديل الذي ح�صل يف �إعادة اختيار القيم.
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تتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سات
 )2001واريكر ( )Erricker, 2005وغريها من الدرا�سات التي ا�ستخدمت مثل هذه أ
ال�ساليب،
والتي �أكدت ت أ�ثري الربامج التدريبية على تعديل القيم لدى املراهقني اجلانحني واملهملني،
وكذلك �أثر الربامج التدريبية التي ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات لعب الدور والتفكري التعاوين
واملناق�شة يف تنمية القدرة على اتخاذ القرارات ،والتي �أثبتت �أن الطلبة الذين �شاركوا يف هذه
الربامج قد حت�سن م�ستوى تفكريهم وفهمهم ملعاين القيم ب�شكل وا�ضح.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة من نتائج ميكن �إيراد التو�صيات التالية:
 �أن يتم تنفيذ مزيد من الدرا�سات امل�شابهة حول تعديل اختيار القيم لدى أالحداث اجلانحني
من �أجل دعم نتائج هذه الدرا�سة ،وبالتايل توفري مزيد من املعلومات التي تدعم ال�سيا�سات
العامة لتطوير برامج هذه الفئة وبخا�صة ما يتعلق منها بالقيم.
 �رضورة تدريب العاملني من م�رشفني واخت�صا�صيني ومر�شدين على تنفيذ مثل هذه الربامجملا لذلك من �أهمية يف زيادة معرفة العاملني بالطريقة التي اكت�سب من خاللها أ
الحداث
قيمهم املختلفة.
الناث ،وذلك لوجود حاجة ما�سة للعناية بهذه الفئة� ،إذ
 �رضورة تطوير برامج خا�صة بفئة إ�أ�شارت النتائج �إىل وجود اال�ستعداد ب�شكل كبري للتفاعل مع هذا النوع من الربامج واال�ستفادة
منها.
 يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ف إ�ن احلاجة ما�سة لزيادة اهتمام وتركيز املناهج املدر�سيةالعالمية باملو�ضوعات التي تعالج الق�ضايا االجتماعية والدينية مبا يو�ضح معاين
والربامج إ
القيم و�أهميتها ألفراد املجتمع وبخا�صة املراهقني.
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن التطور يف تنمية التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع
أال�سا�سي ،بو�صفه �أثرا لطريقة التدري�س بالدمج وعدم الف�صل بني كل من املحتوى العلمي
ومهارات التفكري �أو الدمج والف�صل بينهما ،بو�صفه �أثرا للجن�س وم�ستوى التح�صيل يف
العلوم وللتفاعل بينهما ،ولذا فقد اعدت املادة املحددة وفق طريقتي التدري�س التجريبينت
واعتمد اختبار �سابق للتفكري الناقد ملالءمته ألغرا�ض الدرا�سة.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )241طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع أال�سا�سي،
واختريت بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،ووزعت �شعب العينة ع�شوائي ًا �إىل جمموعات
الدرا�سة التجريبيتني وال�ضابطة.
ومت تطبيق الدرا�سة باختبار قبلي ثم معاجلة وال معاجلة ثم اختبار بعدي ،وعوجلت
الح�صائية املنا�سبة ،ومت ا�ستدالل النتائج
البيانات �إح�صائي ًا با�ستخدام أال�ساليب إ
التالية:
تطور التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف ال�سابع لكل من طلبة املجموعتني التجريبينت،
مقارنة مع التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع يف املجموعة ال�ضابطة ،ومل يتطور التفكري
الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع للمجموعتني التجريبيتني بو�صفه �أثرا الختالف جن�س الطلبة،
�أو م�ستويات حت�صيلهم العلمي� ،أو للتفاعل بينهما ،وكانت التو�صية العامة مبمار�سة تدري�س
العلوم باجتاهي الدمج؛ الف�صل �أو عدم الف�صل بني كل من املحتوى العلمي ومهارات
لتطوير التفكري الناقد للطلبة
الكلمات املفتاحية :تدري�س العلوم ،دمج بف�صل وبغري ف�صل ،حمتوى ومهارات تفكري ،تفكري ناقد.

			
* تاريخ ت�سلم البحث2006/10/22 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/10/7:م
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The Effect of a Science Instruction Using Immersion and Infusion
for Science Content With Thinking Skills on Developing
Students Critical Thinking at Jordan
Dr. Ibrahim F. Rawashdeh
Education College
Yarmouk Univeristy

Emaran J. Alwaqfi
Irbid First Educational Directorate
Ministray of Education - Jordan
Abstract

This study aimed at investigating the effect of a science instruction based
on two teaching thinking approaches; Imersion and Infusion on developing
seventh graders thinking, and at investigating this effect among these graders
groups according to their gender and achievement levels and it’s interaction.
To accomplish these aims, lessons plans based on the two approaches were
designed, and previous test for criticle thinking was adopted.
The participants were (241) students, and are randomly assigned to one
of three groups. The three study groups (two experimental and one control
group) were pretested, treated, and then post - tested.
The study data was collected and analyzed using statistical and yses. The
following findings were inferred:
- The critical thinking developming of the seventh graders of the two treatments
groups was statistically higher than that of their counterpart of the traditional
method
- The critical thinking development of the seventh graders of the two treatments
groups does not differ statistically. That would be attributed neither to their
gender nor to their achievement levels and nor to the interaction between their
two factors. It was adviced to practice these two approches in teaching sceince
to develop the students’ critical thinking.
Key words: scinces instruction, immersion and infusion, content, thinking skills,
critical thinking.
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مقدمة الدرا�سة

أ� .عمران جمال الوقفي
مديرية البادية ال�شمالية الغربية
وزارة الرتبية والتعليم  -أالردن

ملا كان الوقت احلايل يت�صف بت�سارع املعرفة كم ًا ونوع ًا ،فقد �أ�صبحت حاجة املتعلم
هي �أكرث ما تكون �إىل مهارات يف �إنتاج املعرفة ،غري مهارات احلفظ واال�سرتجاع،
والبداعي وحل امل�شكالت وغريها من
فهو بحاجة �إىل مهارات التفكري الناقد إ
مهارات التفكري� ،أي مبعنى �آخر املتعلم بحاجة �إىل تعلم �أ�ساليب التفكري وعملياته
وا�سرتاتيجياته.
وملا كان واقع التدري�س ،ب�شكل عام ،ال زال يركز على احلفظ ويهمل ا�ستخدام التفكري
البداع واالبتكار وحل امل�شكالت والنقد
وتنميته؛ فمن الطبيعي �أن ال تتجلى ظواهر إ
يف تع ّلم الطلبة ،وبالتايل عدم حدوث تقدم علمي وتكنولوجي يف املجتمعات التي
يغفل التعليم فيها الرتكيز على تنمية تفكري الطلبة (املانع1996 ،؛ ع�رص.)2001 ،
ويلزم لتعليم التفكري برامج ومناهج وبيئات مدر�سية م�صممة لهذه الغاية (ال�رسور،
ولك�سابهم
 ،)1998ألن مثل هذه العوامل املدر�سية �رضورية إلثارة اهتمام الطلبة إ
�أدواراً �إيجابية وفاعلة يف تعلمهم (جروان.)2002 ،
وقد يتحقق تعليم التفكري بالتوجه مبا�رشة نحو التفكري� ،أي بتدري�س مهارات
التفكري ب�شكل م�ستقل ومنفرد ،ويفرت�ض �أن هذا «التوجه امل�ستقل لتعليم التفكري» ذي
قدرة لتطويرعقل املتعلم واملعلم وهناك برامج متعددة لتعليم التفكري وفق هذا املنحى
�أوردها أ
الدب الرتبوي (جروان2002 ،؛ زيتون 2003 ،؛ ال�رسور1998 ،؛ �سعادة،
.)2003
وقد يتحقق تعليم التفكري �أي�ض ًا بالتوجه يف التدري�س �إىل الدمج بني كل من مهارات
التفكري وحمتوى النظام املعريف دون ف�صل بينهما ب�شكل �رصيح ،وهذا ما ي�صطلح عليه
أ
بالجنبية “َّ ،”Immersion Approach
وينظر يف هذا التوجه ب أ�ن تعلم املحتوى فيه يتم
من خالل الرتكيز على عمليات التفكري الالزمة وال�رضورية لتعلمه ،وبهذا يتعزز تعلم
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املحتوى والتفكري ب�شكل متزامن ،كما َّ
وينظر ب أ�ن قلق الطلبة يف هذا التعلم يكون �أقل
مما هو عليه يف «تعليم التفكري ب�شكل م�ستقل» (زيتون  2003،؛ال�رسور1998 ،؛
.)Shayer, 1997
وقد يتحقق تعليم التفكري �أي�ض ًا مبنحى ثالث� ،أال وهو اجلمع بني مهارات التفكري
واملحتوى املعريف ،لكن بف�صل ومتييز بينهما وب�شكل �رصيح ،وهذا ما يطلق عليه
أ
بالجنبية ( Infusion Approachجروان2002 ،؛ .)Swartz, 2003
ويحتاج تعليم التفكري يف غرفة ال�صف وب أ�ي توجه ذكر �سابق ًا �إىل بيئة �صفية منا�سبة،
ذات ظروف مادية منا�سبة (حرارة ،تهوية� ،ضوء� ،صوت) ،وذات مدر�سني بخربة
وكفاية يف ا�ستخدام ا�ساليب التدري�س ،وذات م�صادر تعلم م�ساعدة وافرة ،ويجب �أن
يكون اجلو ال�صفي مفعم ًا بالثقة واالحرتام والود يف التعامل (زيتون.)2003 ،
و�أما مهارات التفكري التي يتم التوجه �إليها يف التدري�س فهي عالية الرتبة ،فهي
ذات امل�ستويات العالية يف ت�صنيف بلوم ،وهي :التحليل والرتكيب والتقومي� ،أو �أنها
�أعلى م�ستويات من هذه املهارات ( ،)Ennis, 1985فقد تكون هذه املهارات تلك
هي املهارات التي متار�س يف التفكري الناقد ،من حل امل�شكالت ،واتخاذ القرارات
(� ،)Facione, 1998أو املهارات التي متار�س يف التفكري الت أ�ملي واملنطقي ،حيث بهما
وتقيـم ،ومن ثم ت�ستدل اال�ستنتاجات؛ وذلك
تفح�ص املعلومات وتنظم وحتلل وتف�رس َّ
التخاذ القرار �أو �إ�صدار احلكم �أو حل امل�شكلة.
وهذا وقد يت�ضمن التفكري الناقد مهارات متنوعة ،مثل :اال�ستنتاج والتف�سري والتحليل
والتنب ؤ� ،والربط بني جزيئات املعلومات ،وحتديد وتنظيم الذات ،و�إيجاد عالقات بني
�أجزاء املعلومات وحتديد مالءمة و�صدق املعلومات ،ومتييز الفر�ضيات ،وحتديدها
ويالزم ذلك مهارات يف �ضبط وتوجيه التفكري وتنظيمه (�سعادة.)2003 ،
ومل يقت�رص اهتمام الرتبويني بدرا�سة التفكري وطبيعته ومهاراته ،على اجلانب النظري
للتفكري ،بل كانت هناك درا�سات بحثية جتريبية ،تناولت كيفية التدري�س للتفكري مع
املحتوى املعريف وتناولت �أثره على �أ�شكال التفكري ،ويف �سياقات تعليمية خمتلفة ،وعلى
م�ستويات تعليم خمتلفة ،وهناك بع�ض الدرا�سات �أ�شارت �إىل �أن التدري�س بالدمج بني
مهارات التفكري وبني املحتوى العلمي ي ؤ�ثر �إيجابيا يف تنمية التفكري الناقد (Angeli,
الداء أ
 )1999ويف تنمية التح�صيل (اللولو ،)1997 ،ويف تنمية أ
الكادميي (Hinterer,
 ،)2002ويف تنمية التفكري العلمي (اللولو .)1997 ،وتبني �أن هناك فاعلية لبع�ض
الربامج والنماذج امل�صممة لتعليم التفكري يف مناهج العلوم يف تنمية التفكري الناقد
(بهجات.)2001 ،
وهناك درا�سات �أخرى ك�شفت عن �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات تدري�س تنمي التفكري
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الناقد ،ومنها :ا�ستخدام أ
ال�سئلة ذات امل�ستويات املعرفية العليا يف املخترب التعاوين ،كما
يف درا�سة ( )Rayامل�شار �إليه يف الدردور ،)2001واحلوار ،والتعلم التعاوين ،أ
والعمال
اليدوية ( ،)Halsted, 1999واخلرائط املفاهيمية (الدردور.)2001 ،

م�شكلة الدرا�سة

�إن تنميط الطلبة يف درا�سة العلوم بالتفكري ،هو هدف �أ�سمى ،فهو �رضورة للمواطن
ال�صالح ،وبهذا التفكري ميار�س املتعلم عمليات العلم املختلفة أ
ال�سا�سية واملتكاملة ،ويكت�سب
�أ�شكاال تفكريية؛ اال�ستقراء واال�ستنتاج والتفكري العلمي والناقد واالبداعي ،فيتخذ قرارات
ويحل م�شكالت ،وبالتايل يتملك قدرة التكيف وفهم الظواهر؛ فيكون تفاعله �إيجابيا
ومثمرا .أ
الح�سا�س لدى الرتبوييني ،ب أ�ن املناهج بعنا�رصها املحتلفة مبا فيها طرق التدري�س
ولن إ
تق�رص عن حتقيق هذا الهدف بال�شكل امل أ�مول (جروان ،)2002 ،أ
ولن هناك درا�سات مت بها
ا�ستق�صاء مظاهر التفكري و�أ�شكاله لدى الطلبة� ،أ�شارت بتدين م�ستويات التفكري (اخلطيب،
 1993؛ ال�شناق1992 ،؛ الغرايبة2001،؛ لنمروطي وال�شناق ،)2003 ،أ
ولن هناك
حماوالت يف ت�صميم وتخطيط مناحي تدري�س وبرامج تتوجه �إىل تعليم التفكري ،ومثلها �شائع
يف امليدان التعليمي؛ كانت هذه الدرا�سة احلالية ملمار�سة البحث التجريبي ملنحيي الدمج
بف�صل �أو عدم الف�صل بني املحتوى املعريف العلمي ومهارات التفكري يف تدري�س العلوم لطلبة
ال�صف ال�سابع.

أ�هداف الدرا�سة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق بالتجريب من �إمكانية تطوير التفكري الناقد لدى الطلبة
�أثناء تدري�س العلوم� ،إذا ما وظف فيه مدخالن للدمج بني مهارات التفكري وبني املحتوى
العلمي� ،سواء �أكان ب�شكل م�ستقل ومميز لبع�ضهما عن بع�ض� ،أو ب�شكل غري م�ستقل لبع�ضهما
عن بع�ض ،بل يدر�سان يف �آن واحد ،وهدفت �إىل تعرف �أثر كل من جن�س الطلبة وم�ستويات
حت�صيلهم ،والتفاعل بينهما يف تطوير التفكري الناقد للطلبة بكل من هذين املدخلني؛ وذلك
للم�ساهمة يف توفري �أدلة بحثية جتريبية تتعلق بطرائق وا�سرتاتيجيات التدري�س التي تتوجه �إىل
تطوير تفكري الطلبة.

أ��سئلة الدرا�سة

الجابة عن ال�س ؤ�ال أ
ال�سا�سي“ :كيف يكون ت�صميم مواقف تعليمية يدمج
حتاول الدرا�سة إ
فيها بني املحتوى العلمي ومهارات التفكري ب�شكل �رصيح �أو غري �رصيح ،وما �أثر التدري�س
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فر�ضيات الدرا�سة

الفر�ضية أ
الوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني متو�سطات تطور
التفكري الناقد ملجموعات طلبة ال�صف ال�سابع ح�سب طريقة تدري�سهم العلوم ( الدمج
وعدم الف�صل بني املحتوى املعريف وبني مهارات التفكري العلمي ،والدمج والف�صل بينهما،
والطريقة التقليدية).
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني متو�سطات تطور
التفكري الناقد ملجموعات طلبة ال�صف ال�سابع بتدري�سهم العلوم بالدمج وعدم الف�صل بني
املحتوى املعريف وبني مهارات التفكري العلمي ،ح�سب جن�س الطلبة �أو م�ستوى حت�صيلهم
�أو التفاعل بينهما.
الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني متو�سطات تطور
التفكري الناقد ملجموعات طلبة ال�صف ال�سابع بتدري�سهم العلوم بالدمج والف�صل بني املحتوى
املعريف وبني مهارات التفكري العلمي ،ح�سب جن�س الطلبة �أو م�ستوى حت�صيلهم �أو التفاعل
بينهما.

أ�همية الدرا�سة

ت�ستند �أهمية الدرا�سة �إىل �أنها:
 تناولت تعليم التفكري ،الذي ي ؤ�كده عليه قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3ل�سنة � 1994أنهنتاج تربوي هام للتعلم ،كما �أن �أبرز هدف يف فل�سفة الرتبيـة والتعليم يف أ
الردن هو تنمية
التفكري الناقد لدى الطلبة (وزارة الرتبية والتعليم.)1999 ،
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بهذا الت�صميم على التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي ،وما العوامل التعليمية التي
قد ت ؤ�ثر يف تعليم التفكري” ،ويفرع عن �س ؤ�ال الدرا�سة أ
ال�سا�سي ثالثة �أ�سئلة هي:
 -1هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي باختالف طريقة
تدري�سهم العلوم (الدمج وعدم الف�صل بني مهارات التفكري واملحتوى العلمي� ،أو الدمج
والف�صل بينهما والطريقة التقليدية)؟
 -2هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بالدمج
وعدم الف�صل بني مهارات التفكري واملحتوى العلمي باختالف جن�سهم� ،أو م�ستوى حت�صيلهم
يف العلوم� ،أو التفاعل بينهما؟
 -3هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بالدمج
والف�صل بني مهارات التفكري واملحتوى العلمي باختالف جن�سهم� ،أو م�ستوى حت�صيلهم يف
العلوم� ،أو التفاعل بينهما؟
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 ت�سلط ال�ضوء على برامج واجتاهات عاملية لتعلبم التفكري ،وابراز �أهمية التفكري الناقد ك أ�حد�أهم �أهداف الرتبية.
 �صممت مواقف يف تدري�س العلوم يف �ضوء منحى تعليم التفكري بدمج مهاراته مع املحتوىالعلمي �إما دون ف�صل بينهما بت�رصيح و�إما بف�صل بينهما بت�رصيح.
 قدمت نتائج الدرا�سة دليال جتريبيا �إىل �إمكانية تطوير التفكري الناقد مبناحي تعليم التفكريالتي تناولتها .
 ت�شكل خمططات التدري�س التي �أعدتها م�صدراً مفيدا يف تدري�س العلوم� ,أو يف برامجالتدريب على التدري�س وفق هذه املناحي.
 قد ت�شكل نتائج الدرا�سة مثارا ملريد من البحث الرتبوي يف تعليم التفكري يف موا�ضيععلمية متنوعة ,ويف مراحل تعليمية متنوعة ،وملزيد من البحث يف �أثر هذه املناحي لتعليم
التفكري يف جمموعات الطلبة ح�سب متغريات تعليمية – تعلمية خمتلفة.

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج الدرا�سة باملحددات التالية:
 كان االختيار لعينة الدرا�سة �شبه ع�شوائي ،واقت�رص على طلبة ال�صف ال�سابع ،وكانما اختري من ال�شعب هي لتلك املعلمني الذين مت تر�شيحهم من م�رشفيهم على �أ�سا�س �أنهم
ميتلكون الكفايات املالئمة واملنا�سبة لتطبيق خطط التدري�س يف الدرا�سة ،ويف �ضوء هذا مت
افرتا�ض �أن معلمي عينة الدرا�سة يتكاف ؤ�ن بكفاياتهم التعليمية.
 مع �أن الدرا�سة اعتمدت اختبارا �سابقا يف التفكري الناقد� ،صدقه حمكم ،وثباته مقبولألغرا�ض الدرا�سة ،ف أ�نه ال يعد اختبارا معياري ًا ،هذا وقد لوحظ على الطلبة �أثناء ا�ستجاباتهم
على فقرات االختبار� ،أنهم مل يكونوا باجلدية واملو�ضوعية واالهتمام امل أ�مول.

م�صطلحات الدرا�سة

الجرائية:
ورد يف م�شكلة الدرا�سة جمموعة من امل�صطلحات ،وفيما يلي تعريفاتها إ
يعرف التفكري الناقد ب أ�نه :تفكري ت أ�ملي هادف حمكوم بقواعد املنطق
التفكري الناقدَّ :
واال�ستدالل ،وهونتاج ملظاهر معرفية و�شخ�صية مع ًا ،تت�ضمن الدقة يف فح�ص الوقائع،
واال�ستدالل ،واال�ستنتاج ،وتقومي احلجج ،والتفريق بني الر�أي واحلقيقة ،والت�صنيف� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض اجلوانب ال�شخ�صية متمثلة بـ :ر ؤ�ية الوجه أ
الخر أ
للحداث ،االجتاه نحو اجلديد
الفكار ،واملرونة يف تناول أ
من أ
الحداث (الدردور.)2001 ،
ويف هذه الدرا�سة هو قدرة الطالب على التفكري مبمار�سة العمليات التي ا�شتملتها �أداة
الدرا�سة لقيا�س التفكري الناقد وهي :الدقة يف فح�ص الوقائع ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج،

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

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

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي يف املدار�س احلكومية التابعة
َّ
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وتقومي احلجج ،والتفريق بني الر�أي واحلقيقة ،والت�صنيف ،وجوانب ال�شخ�صية.
الدمج بني املحتوى املعريف ومهارات التفكري ( :)Immersion Approachوهو اجتاه لتعـليم
التفكـري عرب املنهج الدرا�سي ،ويتم فيه �إ�شغال الطلبة يف �سياقات ذهنية ،وال ي�رصح خاللها
مبعلومات مف�صلة عن مهارات التفكري �أو عن كيفية ممار�ستها ،لكن يوظف فيه الت أ�مالت
واالنعكا�سات لتمكن الطلبة من بناء عملياتهم التفكريية �أثناء تعليم املحتوى املعريف (Angeli,
.)1999
ويف هذه الدرا�سة مت ت�صميم مواقف وفـق هذا االجتاه بدمـج وعدم الف�صل ملجموعة
من مهارات التفكري(التف�سري ،التحليل ،الت�صنيف ،اال�ستنتاج ،والتقومي) يف حمتوى املعريف
للف�صل أ
الول (التكهرب) ويف الف�صل الثاين (املغناطي�سية) من الوحدة التا�سعة من املنهاج
املدر�سي ملبحث العلوم لل�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي ،بدون الت�رصيح بتلك املهارات �أي عدم
التعر�ض ال�سم املهارات �أو عر�ض مراحل ممار�ستها ،بل متار�س يف تعلم املحتوى دون ذكر
لها.
الدمج والف�صل بني املحتوى املعريف ومهارات التفكري ( :)Infusion Approachوهو اجتاه
لتعليم التفكري عرب املنهج الدرا�سي ،يتم فيه الت�رصيح مبعلومات عن �أ�سماء مهارات التفكري
وعن مراحل ممار�ستها ،حيث توظف فيه �سياقات يطلب فيها من التالميذ تف�سري ومتثل
مهارات التفكري هذه ،كما ويعطون تغذية راجعة على ا�ستجاباتهم �إىل جانب تعليم املحتوى
املعريف وخالله (.)Angeli, 1999
ويف هذه الدرا�سة مت ت�صميم املواقف التعليمية وفق هذا االجتاه بدمج جمموعة من مهارات
التفكري (التف�سري ،والتحليل ،والت�صنيف ،واال�ستنتاج ،والت�صنيف ،والتقومي) وبني املحتوى،
�أي اجلمع بني مهارات التفكري وبني املحتوى العلمي ولكن ب�شكل م�ستقل ومنف�صل لكل
الخر ،وذلك يف كل من يف الف�صل أ
منهما عن آ
الول (التكهرب) والف�صل الثاين (املغناطي�سية)
من الوحدة التا�سعة من املنهاج املدر�سي ملنهج العلوم لل�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي ،وب�شكل
وا�ضح ،وبالت�رصيح بتلك املهارات.
تطورالتفكري الناقد :مقدار التغري يف قدرات ممار�سة عمليات التفكري الناقد (الدقة يف فح�ص
الوقائع ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج ،وتقومي احلجج ،والتفريق بني الر�أي واحلقيقة ،والت�صنيف،
واجلوانب ال�شخ�صية) وقي�ست يف هذه الدرا�سة بالفرق بني عالمات طلبة عينة الدرا�سة على
مقيا�س التفكري الناقد البعدي والقبلي.
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ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد أ
الوىل ،امل�سجلني يف مدار�س املديرية للعام الدرا�سي
2005/2004م  ،والبالغ عددهم  7242طالبا وطالبة ،وهم موزعون على  98مدر�سة
والناث .ويبني اجلدول رقم ( )1توزع طلبة جمتمع الدرا�سة ح�سب املدار�س وال�شعب
للذكور إ
واجلن�س.

اجلدول رقم ()1
توزع طلبة جمتمع الدرا�سة ح�سب املدار�س وال�شعب واجلن�س

اجلن�س

عدد املدار�س

عدد ال�شعب

عدد الطلبة

طالب

42

98

3493

طالبات

56

109

3749

املجموع

98

207

7242

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة ،من طلبة �ست �شعب لل�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي يف مدر�ستني من
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد أ
الوىل ،واحدة للذكور و�أخرى
للناث ،ومت اختيار املدر�ستني ع�شوائيا من بني ع�رش مدار�س ،توافر يف مدر�سي العلوم فيها
إ
أ
الكفاءة والقدرة على تطبيق �دوات املعاجلة يف الدرا�سة ،يف �ضوء املعرفة بهم ويف �ضوء
�آراء مديريهم وم�رشفيهم ،وتواجد يف املدر�سة الواحدة من املدر�ستني املختارتني �أكرث من
ثالث �شعب ،فا�ستخدمت الطريقة الع�شوائية لتحديد ال�شعب الثالث لعينة الدرا�سة يف
املدر�سة الواحدة ،ثم بالقرعة مت اختيار �شعبة املجموعة التجريبية أ
الوىل ،و�شعبة املجموعة
التجريبية الثانية ،و�شعبة املجموعة ال�ضابطة ،وبهذا تكونت كل جمموعة من جمموعات
الدرا�سة (املجموعة التجريبية أ
الوىل والثانية واملجموعة ال�ضابطة) من �شعبتني واحدة
للناث ،ومت ت�صنيف طلبة عينة الدرا�سة ح�سب م�ستوى التح�صيل ،حيث
للذكور و�أخرى إ
مت قيا�س م�ستوى التح�صيل بالعالمات املئوية املدر�سية للطالب يف مادة العلوم يف الف�صل
الدرا�سي أ
الول للعام الدرا�سي ( ،)2005/2004ومت ت�صنيف الطلبة فيه �إىل فئتني؛
التح�صيل املرتفع وهم الطلبة الذين ح�صلوا على تقدير جيد جداً ف أ�كرث�( ،أي عالمة 80
ف أ�كرث) ،وفئة التح�صيل غري املرتفع :وهم الطلبة الذين ح�صلوا على تقدير �أقل من جيد جداً
(�أي عالمة �أقل من  .)80ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع طلبة العينة ح�سب طريقة التدري�س
واجلن�س وم�ستوى التح�صيل.
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املتغري

الفئات

أ�عداد الطلبة

الن�سبة املئوية

املجموعة

جتريبية( 1التدري�س وفق اجتاه الدمج دون ت�صريح)

79

%32.8

جتريبية( 2التدري�س وفق اجتاه الدمج بالت�صريح)

80

%33.2

�ضابطة ( الطريقة التقليدية)

82

%34.0

طالب

121

%50.2

طالبات

120

%49.8

م�ستوى

التح�صيل غري املرتفع

187

%77.6

التح�صيل

التح�صيل املرتفع

54

%22.4

241

%100.0

اجلن�س

املجموع

أ�داة الدرا�سة

مت اعتماد �أداة قيا�س التفكري الناقد املعدة �سابق ًا من الدردور ()2001؛ ألن هذا االختبار
يقي�س �سبع ًا من مهارات التفكري الناقد ،وبلغ عدد فقراته  85فقرة موزعة على املهارات
التالية :الدقة يف فح�ص الوقائع واال�ستدالل وتقومي احلجج واال�ستنتاج والتفريق بني الر�أي
واحلقيقة والت�صنيف واجلوانب ال�شخ�صية ،وهذه املهارات هي التي توجهت الدرا�سة �إىل
ا�ستق�صاء تطورها مبناحي تدري�س التفكري .كما و�أن فقرات هذا االختبار قد ارتبطت مبحتوى
املواد الدرا�سية العلمية ،وباخلربات العلمية التي مر بها طلبة هذه املرحلة العمرية ،و باخلربات
احلياتية اليومية التي يعي�شونها يف هذه املرحلة العمرية.
واخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار التفكري الناقد املذكور منا�سبة ومقبولة؛ فقد مت التحقق
من ال�صدق املنطقي ملحتوى االختبار بتحكيمه من قبل ثالثة ع�رش حمكم ًا ،ت�سعة منهم �أع�ضاء
هيئة تدري�س يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،و�أربعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
العلوم من نف�س اجلامعة ،وجميعهم يحملون درجة الدكتوراه .كما مت التحقق من ثبات
االختبار بطريقة �إعادة التطبيق ،بتطبيقه على عينة ع�شوائية ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة،
ومن خارج عينته ،فكانت قيمة معامل ارتباط بري�سون (.)0.93
ويف هذه الدرا�سة ،وملزيد من مالءمة خ�صائ�ص هذا االختبار مت تطبيقه على عينة ا�ستطالعية
لتحقق من و�ضوح أ
للجابة عن جميع فقرات االختبار،
ال�سئلة ،ومقدار الزمن الالزم إ
وك�شف الغمو�ض يف �صياغة الفقرات ،ومت ح�ساب معامالت ال�صعوبة ومعامالت التمييز
لفقرات االختبار ،حيث تراوحت قيم معامالت ال�صعوبة لفقرات االختبار بني (0.33
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اجلدول رقم ()2
توزع أ�فراد العينة ح�سب اجلن�س وطريقة التدري�س وم�ستوى التح�صيل
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–  )0.76وتراوحت قيم معامالت التمييز للفقرات بني (  ،)0.75 – 0.32ومت ح�ساب
معامل االت�ساق الداخلي ال�ستجابات طلبة الدرا�سة اال�ستطالعية على فقرات االختبار
با�ستخدام معادلة كودر -ريت�شارد�سون .KD20

�إجراءات التنفيذ

مت تطبيق الدرا�سة وفق اخلطوات التالية:
 .1مت ت�صميم خطط لدرو�س الف�صل أ
الول (التكهرب) ،والف�صل الثاين (املغناطي�سية) من
الوحدة التا�سعة من منهاج العلوم لل�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي ،وذلك بدمج ممار�سة مهارات
التفكري يف املحتوى الدرا�سي دون الت�رصيح مبهارات التفكري �أثناء تدري�س املحتوى ،وكذلك
مت ت�صميم خطط للدرو�س نف�سها لف�صلي التكهرب واملغناطي�سية؛ وذلك بدمج مهارات
التفكري يف املحتوى الدرا�سي لكن با�ستقاللية يف تدري�س كل من املحتوى ومهارات التفكري،
وبالت�رصيح بهذه املهارات،وذلك با�ستخدام خمطط �سوارتز (عبد الكرمي2004 ،؛ Swartz,
 )2003وقد بلغ عدد الدرو�س لكل من منحيي التدري�س ثالثة ع�رش در�س ًا .ويف ما يلي و�صف
لكل من خطتي اجتاهي التدري�س:
 كانت اجراءات خطط درو�س منحى دمج ممار�سة مهارات التفكري مع املحتوى املعريفالعلمي وعدم الف�صل بينهما ،ب أ�ن يبد�أ املعلم بعر�ض خمطط املحتوى العلمي فيحدد املفاهيم
والعناوين ،ثم يجري املعلم عر�ض ًا عمليا ،ثم يطلب �إىل الطلبة املالحظة ،ثم يطلب اليهم
نقل فكرهم املتعلق باملالحظة �إىل جمموعة الطلبة ،ويطلب اليهم تف�سري الظاهرة ،ثم يطرح
مزيداً من أ
الجابة والتف�سري ،كما ويطلب ممار�سة
ال�سئلة ال�سابرة على الطلبة ،ويطلب إ
التجريب إلثبات فكرهم ،ويرث على جتاربهم �أ�سئلة بق�صد تركيز املالحظات ،ويتفاعل
مع ا�ستجابات الطلبة ،وهكذا �إىل �أن يتم اال�ستنتاج فيطلب ت أ�كيده و�إثباته ،ثم يعمم
ويقوم ما مت التو�صل �إليه من خالل التجربة �أو من خالل ورقة عمل تت�ضمن �أ�سئلة بحاجة
الجابات.
إ
أ
 وكانت �إجراءات خطط درو�س منحى الدمج بني مهارات التفكري واملحتوى املعريف �ثناءالتدري�س والف�صل بينهما ب�شكل �رصيح ب أ�ن يعر�ض املعلم خمطط ًا ت�صنيفيا ملكونات احل�صة
بجانبني متقابلني ،يكون أ
الول معرفي ًا آ
والخر مهارات تفكريية ،ويبد�أ اجلانب املعريف
ب أ�هداف معرفية ،يقابلها يف اجلانب التفكريي �أهداف تفكريية ،وحتت أ
الهداف املعرفية حتدد
الهداف التفكريية �أ�ساليب حتقيق أ
�أ�ساليب حتقيقها ،ويقابلها حتت أ
الهداف التفكريية ،ويبد�أ
املعلم بالربط بني مكونات الدر�س املعرفية والتفكريية للدر�س مبا مت حتققه يف ح�صة �سابقة من
خالل �أ�سئلة و�إجابات ،وبعد ذلك يبد�أ بالعملية التفكريية أ
الوىل يف احل�صة احلالية فيو�ضحها
ب أ��سئلة و�أمثلة وتطبيقات واقعية ل�سياقات ممار�ستها ،كما و�أنه يناق�ش ب�رشوط ممار�سة العملية
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التفكريية ب�شكل �صحيح ويربط بني العملية التفكريية وما ينتج عنها من معرفة ،ثم يعطي
تطبيقا عمليا ملمار�سة العملية التفكريية ب إ�جراء ن�شاط ،ويف �ضوء الن�شاط يطلب من الطلبة
�إثارة ت�سا ؤ�الت ،وهكذا حتى االنتهاء من العمليات التفكريية .هذا و�إن الن�شاطات التي متار�س
بها العمليات التفكريية تكون على �شكل تفكري يف التفكري وتعزيز لتطبيق التفكري .و�أخرياً
ف إ�نه ي ؤ�كد النتائج املعرفية التي مت التو�صل �إليها من خالل املهارات التفكريية بتقومي على �شكل
ورقة عمل.
 .2مت ت�صنيف عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني جتريبينت وثالثة �ضابطة ،وذلك ع�شوائيا .أ
ولن كل
طلبة عينة الدرا�سة يف ال�صف ال�سابع؛ فعمرهم الزمني واحد ( ،)14-13وهم من مدينة
واحدة؛ فم�ستواهم االجتماعي واالقت�صادي ال يكون متباينا �إىل حد الت أ�ثري على نتاجات
الح�صائية ،و�أما ذكاء
التعلم� ،أما حت�صيلهم العلمي فهو متغري معدل �أدخل يف التحليالت إ
الطلبة عينة الدرا�سة فهو م�ضبوط بالتوزع الع�شوائي للطلبة على مدار�سهم ،وهذا التوزع ال
يخ�ضع ألية معايري غري قرب �سكنهم وبعده عن املدر�سة.
� .3سلمت خطط التدري�س ملعلمي املجموعات التجريبية ،كل ح�سب طريقة التدري�س
املحددة ل�شعبته ،ونوق�شت هذه اخلطط مع املعلمني ،و�أجيب عن �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم،
ثم مت تنفيذ ح�صتني تدريبيتني على املنحى التدري�سي املحدد لل�شعبة من قبل الباحث وبوجود
معلم ال�صف.
 .4مت تطبيق اختبار التفكري الناقد ،بو�صفه اختباراً قبليا على عينة الدرا�سة (املجموعتني
التجريبيتني واملجموعة ال�ضابطة) ،بجل�سات منف�صلة ،مدة اجلل�سة ( )50دقيقة لكل جمموعة،
الح�صائية الالزمة.
و�أخذت البيانات ،ليتم �إجراء التحليالت إ
 .5بد�أ التدري�س ب أ�ن در�س الباحث ح�صة واحدة لكل من املجموعتني التجريبيتني
وح�سب منحى التدري�س املحدد لها بوجود معلم ال�شعبة الذي �سيتابع التدري�س وفق هذا
والجابة عن
املنحى ،وبعد تنفيذ هذه احل�صة جرى مزيد من النقا�ش ،والتعريف باخلطة ،إ
اال�ستف�سارات ،وبعدها با�رش كل معلم من معلمي املجموعتني التجريبيتني تدري�س �شعبهم
بالطريقة املحددة لها� ،إال �أن املجموعة ال�ضابطة مت تدري�سها بالطريقة االعتيادية ملعلمها
دون تدخل من الباحث ،وقد ا�ستمر تنفيذ احل�ص�ص املعدة ثالثة �أ�سابيع بواقع �أربع ح�ص�ص
�أ�سبوعي ًا.
 .6مت تطبيق اختبار التفكري الناقد بو�صفه اختباراً بعديا على عينة الدرا�سة بجل�ستني منف�صلتني
مدة اجلل�سة ( )50دقيقة لكل جمموعة ،ومت جمع البيانات من االختبار البعدي ،و�أدخلت
الح�صائية بربنامج  SPSSوا�ستخل�صت �إجابات �أ�سئلة
يف جهاز احلا�سوب و�أجريت املعاجلة إ
الدرا�سة.
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للجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام معاجلات �إح�صائية و�صفية وا�ستداللية،
إ
الح�صائية باملتو�سطات احل�سابية
لتحليل البيانات التي مت جمعها ,ومتثلت هذه املعاجلات إ
واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين أ
الحادي وحتليل التباين الثنائي وطريقة �شافية
(.)Scheffe

عر�ض النتائج ومناق�شتها

أ�و ًال :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الول
ن�ص ال�س ؤ�ال أ
الول يف هذه الدرا�سة على “هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة
ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي باختالف طريقة تدري�سهم العلوم (الدمج وعدم الف�صل بني مهارات
وللجابة عن هذا
التفكري واملحتوى العلمي �أو الدمج والف�صل بينهما والطريقة التقليدية)؟” ،إ
الح�صائيات الو�صفية املبينة يف اجلدول رقم (.)3
ال�س ؤ�ال مت ح�ساب إ

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق بني عالمات أ
الداء الكلي على
اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي (تطور التفكري الناقد)
لدى جمموعات الدرا�سة
جتريبية أ�وىل

�ضابطة

جتريبية ثانية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

12.90

8.28

13.80

7.68

6.84

5.22

يالحظ من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ح�سابية ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتطور
التفكري الناقد لطلبة جمموعات الدرا�سة الثالث.
والختبار داللة هذه الفروق يف تطور التفكري الناقد مت �إجراء حتليل التباين أ
الحادي
 ،ANOVAويبني اجلدول رقم ( )4نتائج حتليل التباين أ
الحادي لعالمات تطور التفكري الناقد
الكلي لطلبة جمموعات الدرا�سة الثالث.
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م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

طريقة التدري�س

2325.552

2

1162.776

22.671

*0.000

اخلط أ�

12206.929

238

51.290

املجموع

14532.481

240

يالحظ من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αيف تطور
التفكري الناقد الكلي لدى الطلبة ،تعزى اىل طريقة التدري�س ،مما يدل على �أن التطور يف
التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي يختلف باختالف طريقة التدري�س.
وقد مت �إجراء املقارنات البعدية بطريقة �شافيه  ،Scheffeلتحديد جمموعات الدرا�سة التي
كان ل�صاحلها الفروق ويبني اجلدول رقم ( )5نتائج هذه املقارنات البعدية بني املجموعات
الثالث يف تطور التفكري الناقد بطريقة �شافيه .Scheffe

اجلدول رقم ()5
املقارنات البعدية بني التطور يف التفكري الناقد الكلي ملجموعات الدرا�سة
الثالث بطريقة �شافيه Scheffe

جتريبية( 1املتو�سط (12.90
جتريبية (2املتو�سط(13.80
) �ضابطة (املتو�سط6.84

جتريبية1
12.90

جتريبية 2
13.80

�ضابطة
6.84

-

0.730

*0.000

-

*0.000
-

يالحظ من اجلدول رقم (� )5أن التطور يف التفكري الناقد الكلي قد اختلف بداللة
�إح�صائية ( ،)0.05 = αوكان ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل مقارنة بطلبة
املجموعة ال�ضابطة ،ول�صالح طلبة املجموعة التجريبية الثانية مقارنة مع طلبة املجموعة
ال�ضابطة .وهذا يعني �أن أ
الف�ضلية يف �إمناء التفكري الناقد الكلي للطلبة كان لكل من:
طريقة التدري�س بدمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي دون ف�صل �رصيح لها،
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اجلدول رقم ()4
حتليل التباين أ
الحادي  ANOVAلعالمات تطور التفكري الناقد
الكلي لطلبة جمموعات الدرا�سة الثالث
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وطريقة التدري�س بدمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي والف�صل ال�رصيح لها،
مقارنة بالطريقة التقليدية .ومل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني
التجريبيتني؛ أ
الوىل والثانية� .أي �أنه لي�س هناك �أف�ضلية ألي من الطريقتني على
أ
الخرى.
وتف�رس هذه النتيجة ب أ�ن االجتاهني يع ِّلمان نف�س املهارات من التفكري الناقد ،وي ؤ�ديان
�إىل ممار�سة الطلبة للمهارات ،ومن ثم �إتقانها ،فكال الطريقتني ا�ستخدمتا نف�س �أ�ساليب
ال�سئلة ال�سابرة ،أ
التدري�س؛ املخترب اال�ستق�صائي ،التعلم التعاوين ،أ
وال�سئلة التدعيمية،
م�ستوى حواري ًا عالي ًا ،يركز على أ
الهداف املعرفية
كما �أن كال الطريقتني ا�ستخدمتا
ً
بال�ضافة �إىل ا�ستخدام نف�س �أوراق العمل التي تركز على مهارات التفكري ،وحتث
العليا ،إ
الطلبة على ا�ستخدامها ،واالختالف بني الطريقتني هو يف �أ�سلوب تو�ضيح مهارات
التفكري ،ففي الطريقة أ
الوىل ال يتم فيه الت�رصيح باملهارات ،وال ب أ�نها غاية التعليم ،بينما
يف االجتاه الثاين يتم فيه الت�رصيح باملهارة فتعرف وتو�ضح ب�شكل مبا�رش وم�ستقل ،ويتم
تعريف املهارة وتو�ضيحها ب�شكل مبا�رش ،ثم االنتقال �إىل تطبيقها يف املحتوى الدرا�سي،
كما تتميز الطريقة الثانية با�ستخدام أ
ال�سئلة املوجهة �إىل البنية العقلية ،ون�شاطات التفكري
يف التفكري (بهجات 2001،؛ زيتون 2003 ،؛ عبد الكرميAngeli, 1999;; 2004 ،
)Halsted,1999; Smith, 1996

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين

ن�ص ال�س ؤ�ال الثاين يف هذه الدرا�سة على “هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة
ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بالدمج وعدم الف�صل بني مهارات التفكري واملحتوى
وللجابة
العلمي باختالف جن�سهم� ،أو م�ستوى حت�صيلهم يف العلوم� ،أو التفاعل بينهما”؟ إ
الح�صائيات الو�صفية املبينة يف اجلدول رقم (.)6
عن هذا ال�س ؤ�ال مت ح�ساب إ

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات تطور التفكري الناقد الكلي
لدى طلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل ،ح�سب اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف العلوم
اجلن�س

م�ستوى التح�صيل

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

عدد الطلبة

طالب

غري مرتفع

12.70

9.66

33

مرتفع

9.83

7.08

6

املجموع

12.26

9.29

39
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تابع اجلدول رقم ()6

املجموع

غري مرتفع

14.96

7.72

28

مرتفع

10.17

4.59

12

املجموع

13.53

7.23

40

غري مرتفع

13.74

8.83

61

مرتفع

10.06

5.33

18

املجموع

12.90

8.28

79

ويالحظ من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ح�سابية ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية
لتطور التفكري الناقد لطلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل ،ح�سب اجلن�س ،وكذلك يالحظ من
اجلدول رقم ( )6وجود فروق ح�سابية ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتطور التفكري الناقد
لطلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل.
ولفح�ص داللة هذه الفروق يف تطور التفكري الناقد الكلي لطلبة املجموعة التجريبية
أ
الوىل�ُ ،أجري حتليل التباين الثنائي  Two-Way ANOVAلعالمات التطور يف التفكري الناقد
الكلي لطلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل ح�سب اجلن�س ،وم�ستوى التح�صيل يف العلوم،
الح�صائيات.
والتفاعل بينهما ،ويبني اجلدول رقم ( )7هذه إ

اجلدول رقم ()7
حتليل التباين الثنائي لعالمات تطور التفكري الناقد الكلي لدى طلبة املجموعة
التجريبية أ
الوىل ح�سب اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف العلوم والتفاعل بينهما
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

اجلن�س

21.402

1

21.402

قيمة ف
املح�سوبة
0.316

م�ستوى
الداللة
0.576

م�ستوى التح�صيل
اجلن�س × م�ستوى
التح�صيل
اخلط أ�

185.733

1

185.733

2.743

0.102

11.836

1

11.836

0.175

0.677

5078.434

75

67.712

املجموع

5345.190

78

يالحظ من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ( )0.05 = αيف تطور
التفكري الناقد لدى طلبة املجموعة التجريبية أ
الوىل تعزى �إىل اجلن�س� ،أو �إىل م�ستوى التح�صيل
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طالبات
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يف العلوم� ،أو �إىل التفاعل بني اجلن�س وم�ستوى التح�صيل ،وهذا يعني �أنه ال يختلف التطور يف
التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي الذين در�سوا وفق اجتاه دمج مهارات التفكري يف
املحتوى الدرا�سي دون ف�صل �رصيح لها ،باختالف جن�سهم� ،أو م�ستوى حت�صيلهم يف العلوم
�أو التفاعل بينهما.
وهذه النتيجة قد تف�رس بيولوجي ًا ب أ�ن الطالب والطالبات مل يختلفوا يف منوهم العقلي
يف هذه املرحلة ال�س ِّنية (� 13 – 12سنة) لعدم اختالف منوهم االنفعايل واالجتماعي؛ ألن
الفرازات الهرمونية اخلا�صة بالنمو يف هذين اجلانبني مل تتفاوت يف هذه املرحلة العمرية �إىل
إ
احلد الذي يو�ضح الفرق بينهما (زهران.)1990 ،
وميكن �أن ي�ضاف �إىل التف�سري فيما �سبق� ،أن طالب وطالبات جمموعة درا�سة العلوم بدمج
مهارات التفكري مع املحتوى دون ف�صل �رصيح ،هم من بيئة جمتمعية ذات م�ستوى اقت�صادي
واجتماعي وثقايف واحد ،وهم �أي�ض ًا قد تعر�ضوا لظروف تعليمية واحدة ،وبالتايل ف إ�ن هذا
العامل االجتماعي البيئي الواحد ،قد يكون وراء اختفاء الفروق يف تطور التفكري الناقد لدى
طالب وطالبات ال�صف ال�سابع ،ووافقت هذه النتيجة درا�سة الدردور (.)2001
و�أما نتيجة �أن فئات م�ستوى التح�صيل يف العلوم (مرتفع ،وغري مرتفع) مل يكن لها �أثر
يف تطور التفكري الناقد بني طلبة ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بدمج مهارات التفكري
يف املحتوى الدرا�سي دون ف�صل �رصيح؛ فقد ميكن تف�سريها ب أ�ن طلبة هذه املجموعة من
طالب وطالبات يف مرحلة عمرية واحدة ،ولهم نف�س القدرات يف ممار�سة عمليات املعرفة
ح�سب نظرية بياجية (ال�رسور� ،)1998 ،أو �أن ت�صنيف الطلبة �إىل م�ستوى حت�صيل مرتفع
ومنخف�ض على �أ�سا�س االختبار املدر�سي يكون غري دقيق؛ ألن التح�صيل املدر�سي يتم
باختبارات قد ال تكون ب�صدق وثبات كافيني� ،أو �أن �أثر م�ستوى التح�صيل قد تداخل
مع �آثار عوامل �أخرى خفية �سيكولوجية �أو اجتماعية عار�ضت �أثر م�ستوى التح�صيل يف
تطور التفكري الناقد؛ ف أ�خفت هذا التفكري .وعلى كل ف إ�ن هذه التف�سريات هي افرتا�ضية،
قد حتتاج �إىل مزيد من البحث للو�صول �إىل ا�ستدالل �أكرث مقبولية لهذه النتيجة يف الدرا�سة.
هذا أ
ولنه مل يكن ال للجن�س وال مل�ستوى التح�صيل �أثر يف تطور التفكري الناقد؛ ف إ�نه قد
يكون من الطبيعي �أن ال يكون هناك �أثر للتفاعل بني اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف تطوير
التفكري الناقد.

ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثالث

ن�ص ال�س ؤ�ال الثالث يف هذه الدرا�سة على “هل يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة
ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بالدمج والف�صل بني مهارات التفكري واملحتوى العلمي
وللجابة عن هذا
باختالف جن�سهم� ،أو م�ستوى حت�صيلهم يف العلوم� ،أو التفاعل بينهما؟” إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة
الح�صائيات الو�صفية املبينة يف اجلدول رقم (.)8
ال�س ؤ�ال مت ح�ساب إ
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اجلن�س
طالب

طالبات
املجموع

م�ستوى التح�صيل
غري مرتفع
مرتفع
املجموع
غري مرتفع
مرتفع
املجموع
غري مرتفع
مرتفع
املجموع

املتو�سط احل�سابي
15.74
13.33
15.38
12.96
10.50
12.23
14.48
11.44
13.80

االنحراف املعياري
8.31
10.54
8.57
6.66
5.62
6.40
7.68
7.41
7.68

عدد الطلبة
34
6
40
28
12
40
62
18
80

ويالحظ من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ح�سابية ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية
لتطور التفكري الناقد لطلبة املجموعة التجريبية الثانية ح�سب اجلن�س ،وكذلك يالحظ من
اجلدول رقم ( )8وجود فروق ح�سابية ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتطور التفكري الناقد
لطلبة املجموعة التجريبية الثانية ح�سب م�ستوى التح�صيل يف العلوم.
ولفح�ص داللة هذه الفروق يف تطور التفكري الناقد الكلي لطلبة املجموعة التجريبية الثانية
ُ�أجري حتليل التباين الثنائي لعالمات التطور يف التفكري الناقد الكلي لطلبة املجموعة التجريبية
الثانية ح�سب اجلن�س ،وم�ستوى التح�صيل يف العلوم ،والتفاعل بينهما ،ويبني اجلدول رقم
الح�صائيات.
( )9هذه إ

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين الثنائي لعالمات تطور التفكري الناقد الكلي لدى طلبة املجموعة
التجريبية الثانية ح�سب اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف العلوم والتفاعل بينهما
م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

اجلن�س

99.670

1

99.670

1.730

0.192

م�ستوى التح�صيل

75.146

1

75.146

1.305

0.257
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اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات تطور التفكري الناقد الكلي
لدى طلبة املجموعة التجريبية الثانية ،ح�سب اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف العلوم
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م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

اجلن�س × م�ستوى التح�صيل

0.012

1

0.012

اخلط أ�

4377.915

76

57.604

املجموع

4656.800

79

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

0.000

0.988

يالحظ من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ( )0.05 = αيف تطور
التفكري الناقد لدى طلبة املجموعة التجريبية الثانية تعزى �إىل اجلن�س� ،أو �إىل م�ستوى التح�صيل
يف العلوم� ،أو �إىل التفاعل بني اجلن�س وم�ستوى التح�صيل.
وهذا يعني �أنه ال يختلف التطور يف التفكري الناقد لطلبة ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي الذين
در�سوا وفق اجتاه دمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي بالت�رصيح مع ف�صل �رصيح لها،
باختالف جن�سهم �أو م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي �أو التفاعل بينهما.
وهذه النتيجة تف�رس بنف�س الطريقة التي ف�سرِّ ت يف النتيجة ذاتها يف ال�س ؤ�ال الثاين؛ ذلك �أن
النمو العقلي للطالب والطالبات مل يختلف لعدم اختالفهم يف النمو االنفعايل واالجتماعي
الفرازات الهرمونية لديهم يف هذه املرحلة العمرية ( � 13-12سنة)
ولعدم اختالف إ
(زهران.)1990 ،
وكذلك قد يكون التف�سري لهذه النتيجة� ،أن طالب وطالبات جمموعة درا�سة العلوم بدمج
مهارات التفكري مع املحتوى مع ف�صل �رصيح لها ،هم من بيئة جمتمعية ذات م�ستوى اقت�صادي
واجتماعي وثقايف واحد ،وهم �أي�ض ًا قد تعر�ضوا لظروف تعليمية واحدة ،وبالتايل ف إ�ن هذا
العامل االجتماعي البيئي الواحد ،قد يكون وراء اختفاء الفروق يف تطور التفكري الناقد لدى
طالب وطالبات ال�صف ال�سابع.
و�أما نتيجة �أن فئات م�ستوى التح�صيل يف العلوم (مرتفع ،وغري مرتفع) و�أنها مل يكن لها �أثر
يف تطور التفكري الناقد بني طلبة ال�صف ال�سابع الذين در�سوا العلوم بدمج مهارات التفكري يف
املحتوى الدرا�سي مع ف�صل �رصيح ،فهذه م�شابهة للنتيجة ذاتها لطلبة املجموعة الذين در�سوا
العلوم بدمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي دون ف�صل �رصيح ،وبالتايل تف�سريها
يكون م�شابه ًا ملا تقدم ،يف �إجابة ال�س ؤ�ال الثاين ،وهو �أن طلبة هذه املجموعة من طالب
وطالبات مبرحلة عمرية واحدة ،ولهم نف�س القدرات يف ممار�سة عمليات املعرفة ح�سب
نظرية بياجية (ال�رسور� ،)1998 ،أو �أن ت�صنيف الطلبة �إىل م�ستوى حت�صيل مرتفع ومنخف�ض
على �أ�سا�س االختبار املدر�سي يكون غري دقيق؛ ألن التح�صيل املدر�سي يتم باختبارات قد ال
تكون ب�صدق وثبات كافيني� ،أو �أن �أثر م�ستوى التح�صيل قد تداخل مع �آثار عوامل �أخرى

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شاتها ،ف إ�ن الدرا�سة تو�صي:
 -1ب إ�مكانية توجيه تدري�س العلوم يف ال�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي نحو دمج مهارات التفكري يف
املحتوى الدارا�سي دون ف�صل �رصيح لها ،ونحو دمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي
مع ف�صل �رصيح لها ،وب إ�عداد املعلمني وتدريبهم على التدري�س بدمج مهارات التفكري يف
املحتوى الدرا�سي ،مع ف�صل �رصيح لها ودون ف�صل �رصيح لها.
 -2م�صممي مناهج العلوم لل�صف ال�سابع أ
ال�سا�سي بت�ضمني �سياقات تعليم التفكري ،ب�سياقي
دمج مهارات التفكري يف املحتوى الدرا�سي دون ف�صل �رصيح لها ،وبالدمج ملهارات التفكري
يف املحتوى الدرا�سي مع ف�صل �رصيح لها.
 -3امل�رشفني الرتبويني بتدريب املعلمني على ت�صميم مواقف تعليمية تت�ضمن دمج مهارات
التفكري يف املحتوى الدرا�سي بالت�رصيح يف الف�صل بينهما ودون ف�صل �رصيح بينهما.
� -4إجراء املزيد من البحوث ال�ستق�صاء جمموعة عوامل �أخرى اجتماعية واقت�صادية
ودميوغرافية ونف�سية التي قد ت ؤ�ثر يف تطوير التفكري الناقد على م�ستوى املرحلة الواحدة
للتطور املعريف ،وا�ستق�صاء �أثر هذه االجتاهات من الدمج على �سمات تعلم �أخرى ،كالتفكري
والبداعي ،واالجتاهات نحو العلوم ،والدافعية ،والتح�صيل.
العلمي ،إ

املراجع

الثراء والتفكري الناقد :درا�سة جتريبية على الطلبة املتفوقني (ط.)1
بهجات ،رفعت ( .)2002إ
القاهرة :عامل الكتب.

جروان ،فتحي ( .)2002تعليم التفكري :مفاهيم وتطبيقات (ط .)2عمان :دار الفكر.
اخلطيب ،مها �أحمد (� .)1993أثر كل من درجة اال�ستقالل املعريف والتح�صيل واجلن�س على قدرة
التفكري الناقد للفئة العمرية (� )14-11سنة يف املدار�س احلكومية ملنطقة عمان أ
الوىل .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة أ
الردنية ،عمان.
الدردور ،عامر (� .)2001أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف
ال�ساد�س أ
ال�سا�سي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،االردن.
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خفية �سيكولوجية �أو اجتماعية عار�ضت �أثر م�ستوى التح�صيل يف تطور التفكري الناقد؛
ف أ�خفت هذا التفكري .وعلى كل ف إ�ن هذه التف�سريات هي افرتا�ضية ،قد حتتاج �إىل مزيد من
البحث للو�صول �إىل ا�ستدالل �أكرث قبوال لهذه النتيجة يف الدرا�سة .وملا مل يكن ال للجن�س وال
مل�ستوى التح�صيل �أثر يف تطور التفكري الناقد؛ ف إ�نه قد يكون من الطبيعي �أال يكون هناك �أثر
للتفاعل بني اجلن�س وم�ستوى التح�صيل يف تطوير التفكري الناقد.
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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف اجتاهات طلبة اجلامعات أالردنية نحو امتحان الكفاءة
اجلامعية .و�صممت من اجل ذلك ا�ستبانة من ( )36فقرة لقيا�س اجتاهات طلبة اجلامعات
أالردنية نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه .وبعد
الت أ�كد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )596طالب ًا وطالب ًة مت اختيارهم ع�شوائي ًا
وللجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
من ( )5جامعات حكومية وخا�صة بالطريقة العنقودية .إ
بال�ضافة اىل ا�ستخدام اختبار
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية إ
(ت) واختبار حتليل التباين االحادي.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل �أن طلبة اجلامعات أالردنية لديهم اجتاهات �إيجابية نحو
امتحان الكفاءة اجلامعية .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهاتهم
الناث .و�أظهرت النتائج وجود فروق
نحو فل�سفة االمتحان تعزى جلن�س الطالب ول�صالح إ
دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهاتهم نحو القرارات املرتتبة على االمتحان تعزى للمعدل الرتاكمي
ول�صالح املعدل جيد جداً .كما وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهاتهم نحو فل�سفة
الن�سانية.
االمتحان ،و�آلية تنفيذه تعزى للكلية التي يدر�سون فيها ول�صالح طلبة الكليات إ
يف املقابل �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهاتهم نحو حمتوى
االمتحان تعزى للجامعة التي يدر�سون فيها ول�صالح طلبة اجلامعات الر�سمية .و�أو�صت
الدرا�سة باعتماد االمتحان ليكون �أحد حمكات للحكم على كفاءة الطلبة يف تخ�ص�صاتهم
املختلفة.
الكلمات املفتاحية :اجتاهات ،امتحانات الكفاءة ،امتحان الكفاءة اجلامعية ،اجلامعة أالردنية.
* تاريخ ت�سلم البحث2006/11/1 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/9/11:م
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Dr. Jaafar K. Alrababaah
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Prof. Salameh Y. Tanash
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Abstract
This study aimed at investigating Attitudes of Students of the Jordanian
Universities towards University Achievement Exam. To achieve this, a 36item questionnaire constructed to measure attitudes towards the philosophy
of exam, content, procedures of administration and decisions based on it. The
questionnaire was administrated on 596 male and female students selected
randomly from five public and private Universities after establishing its
reliability and validity. To answer the study questions, the means, standard
deviations, T-test and ANOVA were used.
The results showed that students of the Jordan universities have positive
attitudes towards University Achievement Exam, the results also showed
that there are significant differences in attitudes towards philosophy of exam
attributed to gender favored to female. Also the results showed that there are
significant differences in attitudes towards decisions based on exam attributed
to cumulative rating. Moreover, there are significant differences in attitudes
towards philosophy of exam and procedures of administration attributed to
college favored to humanist college students, in other side there are significant
differences in attitudes towards exam content attributed to university favored
to public universities students. The study recommended accredits Achievement
Exam as on criterion for judging students proficiency in different fields.
Key words: attitudes, proficiency exams, university achievement exam, Jordanian
universities.
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املقدمة

بالفراد �أو أ
يعد التقومي عملية منهجية منظمة جلمع بيانات ومعلومات تتعلق أ
ال�شياء من
�أجل �صنع قرارات �أو فعل �إجراء معني (عالم .)2004 ،وت�ستمد تلك العملية �أهميتها من
الدور الذي تقوم به يف توجيه العملية الرتبوية .هي خ�صائ�ص عملية التقومي اال�ستمرارية؛ �إذ
بال�ضافة �إىل �شموليتها التي تتلخ�ص
�إن انتهاء عملية تقومي رمبا يكون بداية لعملية تقومي �أخرى ،إ
يف مراعاتها جلميع جوانب النمو املختلفة (عودة.)2002 ،
ويعد قيا�س نواجت التعلم لدى اخلريجني من اجلامعات م�س أ�لة على قدر كبري من أ
الهمية
يف هذا الع�رص-ع�رص العوملة -الذي �أ�صبح العامل فيه قرية �صغرية نتيجة للثورة التكنولوجية
وتفجر املعرفة �أو انت�شارها على نحو غري م�سبوق ،وقد كان لهذه العوملة انعكا�ساتها على
التعليم العايل (عربيات.)2005 ،
ال�سرتاتيجية للتعليم العايل يف أ
الردن نحو جماراة ذلك التقدم من خالل
وقد جاءت الر ؤ�ية إ
الو�صول �إىل نظام تعليم عالٍ ذي جودة عالية قادرٍ على �إعداد �أطر ب�رشية ملواكبة تطورات
املعرفة يف حقول التخ�ص�ص على امل�ستوى العلمي ،مبا يلبي احتياجات املجتمع احلالية
وامل�ستقبلية (التعليم العايل )2005 ،ويف هذا ي�شري املعاين (� )2005إىل �أ َّّن احلر�ص على
تقييم خمرجات التعليم ي�شكل �ضمان ًا لتح�سني نوعية اخلريج من خالل معرفة مواطن القوة
وال�ضعف لديه ،ولكي يكون هذا اخلريج قادراً على جماراة التطور والتعامل مع متطلبات
التنمية امل�ستدامة.
ومن هنا كان ال بد من �إيجاد �آليات وو�سائل ت�ستطيع من خاللها اجلامعات أ
الردنية
تقييم خمرجاتها؛ وجاءت فكرة اال�ستناد �إىل امتحان الكفاءة اجلامعية و�سيلة لتقييم تلك
املخرجات.
وحيث �إن التقييم ي�ستند على �أدوات عدة ت�سهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتح�صيل
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الطلبة جند حالي ًا العديد من الباحثني يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي مثل روز
 )1996وديف�س ( )Davies, 1999ينادون بتو�سيع قاعدة تلك أ
الدوات من خالل ا�ستخدام
�أ�ساليب التقومي البديلة  Alternative Assessmentمثل التقومي املبني على أ
الداء Performance
الجناز ،Portfolio Assessment
� ،Based Assessmentأو �أ�سلوب التقييم املبني على ملف إ
والتقومي الواقعي  ،Authentic Assessmentوتقومي الرفاق ،والعرو�ض ،واملحاكاة ،وتقومي
الكفاءة  Proficiency Assessmentوغريها .وهذا ما ي ؤ�كده عالم ( )2000ب أ�نَّ التح�صيل
يعد واحداً من املتغريات الكثرية التي تت�ضمنها عملية تقومي الطلبة ،حيث �أن هناك العديد من
املتغريات التي ينبغي �أن ت ؤ�خذ بعني االعتبار عند تقوميهم.
ويف املقابل جند العديد من أ
النظمة يف املدار�س واجلامعات ما زالت تركز ب�صورة مبا�رشة
على االمتحانات ك أ��سلوب تقومي لتعلم الطلبة وتعطيها وزن ًا كبرياً .والتي تنح�رص يف اختبارات
التح�صيل التي تعد �أ�شهر �أدوات التقومي و�أكرثها ا�ستخدام ًا ا�ستناداً �إىل �إمكانية قيا�سها لكثري من
�أهداف التدري�س ب�شكل واقعي وبفاعلية ( .)Gronlund, 1998فالهدف أ
ال�سا�سي لالختبار
التح�صيلي هو التعبري عن م�ستوى حت�صيل الطلبة بطريقة رقمية مفيدة (عد�س.)1997 ،
وتهدف اختبارات التح�صيل �إىل قيا�س مدى امتالك الطالب ملجموعة من املهارات من
خالل مقارنة عالمته باملجموعة املرجعية التي ينتمي �إليها هذا الطالب ملعرفة جوانب القوة
وال�ضعف لديه (.)Oosterhof, 1994
ويذكر �أن هنالك عدة ت�صنيفات لالختبارات التح�صيلية ،حيث ُي�صنفها عد�س ()1997
�إىل �أربعة اختبارات وهي :حتديد املوقع ،اختبارات تكوينية ،اختبارات ت�شخي�صية ،واختبارات
ختامية .ويف املقابل هنالك االختبارات التح�صيلية املقننة التي ت�ستخدم للت أ�كد من مدى تعلم
الطلبة للمهارات املهمة ،ومن �أجل حتديد املعيار أ
الكادميي القاعدي املطلوب لقبول الطالب
�أو تخريجه من اجلامعة .وهناك اختبارات التح�صيل الوطنية التي تهدف �إىل قيا�س حت�صيل
الطلبة يف جماالت �أكادميية متعددة ،كما تهدف �إىل تقييم أ
الداء الكلي للطلبة على امل�ستوى
القليمي �أكرث من تقييم أ
الداء الفردي ،فهي بذلك ت�شكل تقييما
الوطني ،وعلى امل�ستوى إ
وطنيا للتح�صيل الرتبوي ( .)Oosterhof, 1994وت أ�تي �أهمية النتائج التي يحققها الطلبة على
ال�سا�س الذي تنطلق منه أ
االختبارات الوطنية من كونها ت�شكل أ
الحكام حول فاعلية النظام
الرتبوي ال�سائد على م�ستوى الدولة (.)Popham, 1998
ومن هنا ميكن القول �إن امتحان الكفاءة الذي تعقده وزارة التعليم العايل يف أ
الردن
مزيج من االختبارات التح�صيلية املقننة والوطنية التي تخ�ضع لقواعد حمددة وموحدة يف
البناء والتطبيق ،وتف�سري النتائج ،ويف حتديد املعيار أ
الكادميي املطلوب لتخريج الطالب من
اجلامعة ،وهذا ما جنده ُم�ستخدم ًا يف اختبار الكفاءة اجلامعية يف أ
الردن.
فامتحان الكفاءة الذي مت �إعداده من قبل وزارة التعليم العايل يهدف �إىل قيا�س م�ستوى
(Rose,
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املعرفة أ
ال�سا�سية للطالب يف حقل تخ�ص�صه حيث يرتاوح عدد �أ�سئلته ما بني ()150 -120
�س ؤ�ا ًال من نوع االختيار من متعدد تقي�س املعارف ،واملهارات أ
ال�سا�سية ،واملفاهيم ،واملبادئ
العامة التي يتوقع من الطالب اخلريج اكت�سابها خالل درا�سته اجلامعية لتخ�ص�ص معني.
وي�شرتك يف �إعداد االمتحان فريق مكون من �أ�ساتذة اجلامعات أ
بال�ضافة �إىل
الردنية إ
م�شاركة امل ؤ��س�سة الدولية خلدمات االختبارات الرتبوية (Educational Testing Services
مرة يف الف�صل الذي يتوقع فيه
� (ETSأ َّما زمن االمتحان فهو �ساعتان ،ويكون تقدميه ألول ّ
تخرج الطالب .وهو �إلزامي للطلبة أ
ف�صل ما ،واختياري للطلبة
الردنيني املتوقع تخرجهم يف ٍ
غري أ
للتخرج ،لكن تقدميه يعد �رشط ًا لذلك (التعليم
الردنيني .كما ال يعد النجاح فيه �رشط ًا
ّ
العايل  .)2005 ،
الجابات ال�صحيحة التي يح�صل عليها
وحتدد العالمة الكلية على لالمتحان بعدد إ
الطالب ،وتبع ًا لتلك العالمة يتحدد م�ستوى الطالب بالن�سبة ألقرانه يف جامعته ،أ
ولقرانه يف
الردنية أ
التخ�ص�ص نف�سه يف اجلامعات أ
بال�ضافة �إىل اجلامعات على م�ستوى العامل.
الخرى ،إ
كما يتحدد م�ستوى اجلامعة بالن�سبة للجامعات أ
الردنية ،وجلامعات العامل ككل (التعليم
العايل.)2005 ،
ومن خالل االطالع على الدرا�سات املتعلقة باالمتحانات اجلامعية واالجتاهات نحوها،
ال نكاد جند من تطرق �إىل بحث اجتاهات طلبة اجلامعات نحو امتحانات الكفاءة التي تعقد
على م�ستوى اجلامعة ،و�إمنا تطرقت �إىل اجتاهات الطلبة نحو امتحانات تعقد على م�ستوى
املقررات اجلامعية ،فقد �أ�شار جياجن ( )Jing, 2006يف درا�سته التي هدفت �إىل فح�ص العالقة
بني اجتاهات طلبة اجلامعات ال�صينية نحو امتحان اللغة االجنليزية الذي يعقد على م�ستوى
اجلامعة ،وبني �أدائهم عليه �إىل �أن الطلبة كانت لديهم م�شاعر خمتلطة نحو االمتحان ،فبع�ضهم
يعتقد ان لديه دافعية قوية ألداء االمتحان والبع�ض آ
الخر غري مت أ�كد من ذلك .كما �أظهرت
الدرا�سة �أن اجتاهات الطلبة نحو االمتحان تُف�رس ما ن�سبته  %15.4من تباين �أداء االمتحان،
و�أن دافعية تقدمي االمتحان وقلق تقدمي االمتحان كانا أ
الف�ضلني يف التنب ؤ� ب أ�داء الطلبة على
االمتحان .ويف املقابل وجدت فروق يف قلق تقدمي االختبار ودافعية تقدمي االختبار واالعتقاد
ب أ�هميته تعزى مل�ستوى حت�صيل الطلبة.
ويف درا�سة م�سحية قام بها فريق من الباحثني م ؤ�لف من لتي و�سانتيغو و�ساريكيو وليتي
وبولدوري ( )Leite, Santiago, Sarrico, Leite & Polidori, 2006من �أجل و�صف وحتليل
�آراء الطلبة نحو التقييم امل ؤ��س�سي  Institutional Evaluationيف اجلامعات ومقارنة تلك
آ
الراء ب إ�جراء م�سح �آراء الطلبة يف ثالث م ؤ��س�سات تربوية يف الربازيل والربتغالُ .
وطبقت
 ألغرا�ض �إجراء امل�سح  -ا�ستبانة على الطلبة الدار�سني يف تلك امل ؤ��س�سات ملعرفة وجهاتنظرهم نحو التقييم امل ؤ��س�سي .حيث �أظهر امل�سح �أن العديد من الطلبة يعتقدون �أن التقييم
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م�شكلة الدرا�سة

تلج أ� العديد من اجلامعات �سواء املحلية منها� ،أم العربية� ،أم العاملية يف تقييم طلبتها �إىل
ا�ستخدام �أ�ساليب تقييم خمتلفة تتنوع بني الكال�سيكية واحلديثة .فقد �شهد العقدان املا�ضيان
تطوراً مت�سارع ًا يف تلك أ
ال�ساليب فتعددت �أ�شكالها و�أنواعها ،و�أ�صبح تقييم الطلبة اجلامعيني
ال يقت�رص فقط على قيا�س درجة معرفتهم يف التخ�ص�ص من خالل جناحهم يف املقررات
اجلامعية .ويف هذا ال�صدد يذكر مولر وفانيل (� )Muller & Fannel, 1993أن النجاح يف
املقررات اجلامعية لي�س دلي َ
ال على اكت�ساب مهارات التفكري العليا ،ويرتتب على ذلك �أن
النجاح يف اجلامعة ال يعني بال�رضورة النجاح يف احلياة العملية؛ ألن ما يواجهه الطالب يف
احلياة العملية يختلف عما يدر�سه .ومن هنا جاءت فكرة جمل�س التعليم العايل يف أ
الردن
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الذي يجرى من قبل اجلامعات ،وي أ�خذ الطابع امل ؤ��س�سي له �صفة �رشعية كونه ميثل نتاجا
لقرارات �سيا�سية ،و�أنه مفيد لتطوير نوعية اجلامعات ،وتوطيد العالقة بني الطلبة ومدر�سيهم
الجراءات للحكم على جودة اجلامعة ،و�إجراء
يف تلك اجلامعات .كما �أنه ي�سهم يف ت�سهيل إ
مقارنة بني م�ستويات أ
الداء على م�ستوى امل ؤ��س�سات ،و�أن التقييم الذي ي أ�خذ الطابع امل ؤ��س�سي
عد �آلية جيدة لل�سيطرة ،والتنظيم ،واملراقبة ،وي�سهم يف �إمكانية �إجراء تقنني لالختبارات يف
ُي ُ
اجلامعات.
كما �أجرى مورجان ( )Morgan, 2005درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أثر جمموعة من املتغريات
الداء أ
الكادميي على م�ستوى أ
ذات العالقة بالتح�صيل أ
الكادميي للطلبة الريا�ضيني يف جامعة
لوزيانا ،وحماولة حتديد املتغريات املعرفية التي تتمثل يف :درجات الطلبة املتحققة يف اختبار
الكلية أ
المريكي ( ،)American College Test, ACTومعدالتهم يف نهاية املرحلة الثانوية،
ومعدالتهم الرتاكمية يف اجلامعة .وحتديد املتغريات غري املعرفية التي تتمثل يف :مفهوم الذات
اليجابي للطالب ،والتخطيط أ
الكادميي ،واالنهماك يف العمل االجتماعي .ثم در�س ن�سبة
إ
التباين املف�رس التي ت�ساهم بها تلك املتغريات يف تف�سري التباين الكلي يف املعدل الرتاكمي
للطلبة الريا�ضيني يف اجلامعة .حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ك ً
ال من معدل الثانوية العامة،
واختبار الكلية أ
المريكي ،واجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي تف�رس جمتمعة ما مقداره  %55من
التباين يف املعدل الرتاكمي للطالب ،و�أن معدل الطالب يف الثانوية كان أ
الكرث فاعلية كمتنبئ
يف معدله الرتاكمي يف اجلامعة.
الجناز للطلبة
و�أجرى رينفرو ( )Renfrow, 2004درا�سة هدفت �إىل حتديد قدرة ملف إ
الجنليزية كلغة ثانية يف �إمكانية التنب ؤ� بدرجاتهم نحو امتحان الكفاءة
الذين يتحدثون اللغة إ
اجلامعية ومبعدالتهم الرتاكمية .حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ارتباط الدرجات املتحققة
على امتحان الكفاءة اجلامعية باملعدل الرتاكمي من جهة ومبلفات الطلبة من جهة �أخرى.
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ب إ�دخال �أ�ساليب جديدة للبيئة اجلامعية؛ وذلك للحكم على خمرجات التعليم ب�شكلها النهائي
و�إ�صدار أ
الحكام على الطلبة ،ومدى كفاءتهم ملهنة امل�ستقبل.
وبالرغم من حداثة امتحان الكفاءة يف البيئة اجلامعية بو�صفها �أ�سلوبا للحكم على كفاءة
اخلريج ،واحلاجة �إىل فرتة زمنية طويلة لكي يت�شكل لدى الطلبة اجتاهات نحوه ومن ثم قيا�سه،
ف إ�ن جلو�س الطالب لالمتحان ملرة واحدة فقط عند تخرجه ،وعدم تعر�ضه لالمتحان ذاته
مر ًة �أخرى يعطي مربراً ل�رضورة قيا�س اجتاهات الطلبة نحو أ
المور املتعلقة باالمتحان ،بالرغم
من عدم م�ضي فرتة طويلة على تطبيقه؛ لذا جاءت الدرا�سة احلالية بهدف قيا�س املعتقدات
أ
والفكار التي تت�شكل لدى الطالب اخلريج نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه،
والقرارات املرتتبة عليه.

أ�هداف الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق أ
الهداف التالية:
 .1تعرف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.
 .2معرفة �أثر متغريات جن�س الطالب ومعدله الرتاكمي وتخ�ص�صه ونوع اجلامعة التي يدر�س
فيها يف اجتاهاته نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.

أ��سئلة الدرا�سة

الجابة عن ال�س ؤ�الني التاليني:
حتاول الدرا�سة احلالية إ
 - 1ما اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية ؟
 – 2ما �أثر متغريات اجلن�س واملعدل الرتاكمي ,وطبيعة الكلية ,ونوع اجلامعة يف اجتاهات
طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية ؟

أ�همية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية من كونها تعد الدرا�سة أ
الوىل التي حتاول �إلقاء ال�ضوء على
اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية ,بعد مرور عام على �إقراره
ب�شكل ر�سمي ,من قبل وزارة التعليم العايل يف أ
الردن ،وتطبيقه ب�شكل غري جتريبي على
الطلبة اخلريجني فقط يف اجلامعات أ
الردنية الر�سمية واخلا�صة.
وكون امتحان الكفاءة اجلامعية يعد �أول خطوات الوقوف على خمرجات اجلامعات
أ
بال�ضافة �إىل قدرة هذه املخرجات على
الردنية ومدى مالءمتها ملتطلبات �سوق العمل ،إ
املناف�سة كخطوة للت أ�كيد على نوعية التعليم العايل و�ضبط اجلودة؛ ف إ�ن الدرا�سة احلالية
تكت�سب �أهميتها من خالل تعرف اجتاهات الطلبة نحو تلك اخلطوة ،مما يوفر للجامعات
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الجرائية
التعريفات إ

االجتاهات نحو امتحان الكفاءة اجلامعية :ويق�صد بها مواقف الطلبة من أ
المور املتعلقة
بامتحان الكفاءة اجلامعية الذي قرره جمل�س التعليم العايل يف أ
الردن ،وذلك من حيث فل�سفة
االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تطبيقه ،والقرارات املرتتبة عليه ،ويطبق على اخلريجني يف ف�صل
التخرج ،ويعد �رشط ًا للتخرج لكن النجاح فيه لي�س كذلك ،وتقا�س تلك االجتاهات بالعالمة
التي يح�صل عليها الطالب نتيجة اال�ستجابة عن فقرات ا�ستبانة االجتاهات نحو امتحان
الكفاءة اجلامعية.

حمددات الدرا�سة

ميكن تف�سري وتعميم النتائج يف �ضوء املحددات التالية:
 اقت�صار عينة الدرا�سة على الطلبة اخلريجني يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة للعام الدرا�سي( )2006/2005التي مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،وهذا يحد من �إمكانية
تعميم نتائج الدرا�سة على فئات �أخرى من طلبة اجلامعات.
 أالداة التي طبقت من �إعداد وتطوير الباحثني ،لذا فنتائج الدرا�سة احلالية مرتبطة مبدى
�صالحية أ
الداة و�صدقها وثباتها.
 مت تقدير اجتاهات الطلبة ا�ستناداً �إىل املعيار االعتباطي الذي مت اعتماده للحكم على تلكاالجتاهات ،مما يحدد نتائج الدرا�سة يف �ضوء ذلك املعيار.

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

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ملالءمته لطبيعة امل�شكلة ومتغرياتها.
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تغذية راجعة نحو تلك اخلطوة املتمثلة يف �إمكانية الوقوف على تلك املخرجات والتنب ؤ� بها
م�ستقب ً
ال ،ومتكني اجلامعات العربية التي ت�سري نحو تطبيق اختبارات على خريجيها للحكم
على كفاءتهم من اال�ستفادة من نتائج هذه الدرا�سة.
كما تكمن �أهمية هذه الدرا�سة فيما تقدمه من معلومات حول �أثر متغريات :جن�س
الطالب ،ومعدله الرتاكمي ،وتخ�ص�صه  ،واجلامعة التي يدر�س فيها يف اجتاهه نحو امتحان
الكفاءة اجلامعية ،مما قد يوجه نظر القائمني على تلك اجلامعات �إىل تلك املتغريات ،و�أخذها
بعني االعتبار عند النظر يف االمتحان ،و�آلية تطبيقه ،والقرارات املرتتبة عليه.
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة اخلريجني واملتوقع تخرجهم يف الف�صل الثاين
( )2006 /2005ملرحلة البكالوريو�س يف اجلامعات أ
الردنية الر�سمية واخلا�صة واملوزعني
على ( )22جامعة ر�سمية وخا�صة متنح الدرجة اجلامعية أ
الوىل.
�أما عينة الدرا�سة فتكونت من ( )596طالب ًا وطالبة موزعني على ثالث جامعات حكومية
وجامعتني خا�صتني ،مت اختيارهم ع�شوائي ًا بالطريقة العنقودية� .إذ مت �أوال اختيار ثالث
جامعات ر�سمية من �أ�صل ع�رش؛ كون عدد الطلبة يف اجلامعات الر�سمية �أكرث منه يف اجلامعات
اخلا�صة ،وجامعتني خا�صتني من �أ�صل اثنتي ع�رشة .جرى بعدها اختيار كليتني ع�شوائي ًا من
كل جامعة بحيث تكون �إحداهما كلية �إن�سانية أ
والخرى علمية ،ومن ثم اختيار �شعبتني من
كل كلية �إن�سانية؛ كون �أعداد الطلبة فيها �أكرث مقارنة بالكليات العلمية ،واختيار �شعبة واحدة
ع�شوائي ًا من كل كلية علمية مت اختيارها ،ويوجد فيهما طلبة ال�سنة الرابعة املتوقع تخرجهم.
ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلامعة ،وجن�س الطالب ،ونوع
الكلية التي يدر�س فيها.

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة :اجلامعة وجن�س
الطالب ونوع الكلية
نوع الكلية اجلن�س
اجلامعة
م ؤ�ته
الريموك
الزيتونة أالردنية
أالردنية
ا إل�سراء أالهلية
املجموع

أ�داة الدرا�سة

ذكر
44
19
31
43
12
149

�إن�سانية
أ�نثى
34
68
15
61
63
241

املجموع
78
87
46
104
75
390

ذكر
31
16
11
23
13
94

علمية
أ�نثى
34
26
13
22
17
112

املجموع
65
42
24
45
30
206

املجموع
الكلي
143
129
70
149
105
596

ا�ستبانة اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية :مت تطوير �أداة
بال�ضافة
الدرا�سة احلالية بعد االطالع على �أدبيات امتحانات الكفاءة والتح�صيل اجلامعي ،إ
ال�سا�س مت حتديد �أهم أ
�إىل تعليمات جمل�س التعليم العايل املتعلقة باالمتحان .وعلى هذا أ
المور
املتعلقة بامتحان الكفاءة اجلامعية ،وح�رصها يف �أربعة جماالت هي( :فل�سفة االمتحان،
وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه) .حيث تكونت ال�صورة أ
الولية أ
للداة من
( )40فقرة.
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�صدق وثبات أ
الداة

اجلدول رقم ()2
عدد فقرات جماالت اال�ستبانة ومعامالت الثبات (كرونباخ الفا) لها

الرقم
1
2
3
4

املجال
فل�سفة االمتحان
حمتوى االمتحان
�آلية تنفيذ االمتحان
القرارات املرتتبة
على االمتحان
الكلي

عدد الفقرات
12
7
7

معامالت كرونباخ الفا
0.81
0.79
0.78

10

0.82

36

0.82
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للت أ�كد من �صدق أ
الداة مت عر�ضها على �أربعة حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراه
يف القيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي يف اجلامعة أ
الردنية وجامعة البلقاء التطبيقية،
ملعرفة مالحظاتهم حول مدى مالءمة فقرات اال�ستبانة من حيث و�ضوح �صياغتها اللغوية،
بال�ضافة �إىل مدى و�ضوح التعليمات اخلا�صة
ومدى �شمولها للق�ضايا املرتبطة باالمتحان ،إ
باال�ستجابة على فقرات اال�ستبانة ،حيث جرى �إدخال جميع التعديالت التي �أ�شار �إليها
املحكمون بعد �أن خ�ضعت للدرا�سة والتمحي�ص والتي متثلت يف ال�صياغة اللغوية والتداخل
يف حمتوى بع�ض الفقرات.
الداة ب�صورتها أ
وقد مت تطبيق أ
الولية امل ؤ�لفة من ( )40فقرة على عينة ا�ستطالعية م ؤ�لفة
من ( )100طالب وطالبة مت اختيارهم ع�شوائي ًا من غري عينة الدرا�سة ،وذلك للتو�صل �إىل
�إح�صائيات عن مدى مالءمة فقرات اال�ستبانة (ارتباط الدرجة على الفقرة بالدرجة الكلية)،
الجابة
والوقوف على مدى مالءمة ال�صياغة اللغوية للفقرات ،وقراءتها ،وو�ضوح تعليمات إ
الجراءات حذف ( )4فقرات .وبذلك �أ�صبحت اال�ستبانة ت�ضم
عنها .حيث مت بنا ًء على هذه إ
ب�صورتها النهائية ( )36فقرة بواقع ( )20فقرة كانت �صياغتها �إيجابية ،و( )16فقرة كانت
�صياغتها �سلبية موزعة على املجاالت الفرعية وفق ًا ملل يلي:
 جمال فل�سفة االمتحان ومتثله الفقرات .34 ،28 ،25 ،20 ،19 ،17 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 جمال حمتوى االمتحان :ومتثله الفقرات .29،32 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 جمال �آلية تنفيذ االمتحان :ومتثله الفقرات .33 ،27 ،26 ،24 ،21 ،12 ،9 جمال القرارات املرتتبة على االمتحان :ومتثله الفقرات ،30 ،23 ،22 ،11 ،10 ،5،6.36 ،35 ،31
وباال�ستناد �إىل البيانات املتحققة من العينة اال�ستطالعية ،ا�ستخرجت معامالت االت�ساق
الداخلي(كرونباخ الفا) لكل جمال من جماالت اال�ستبانة الفرعية واملجال الكلي كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2
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ت�صحيح أ
الداة

الجابة اللفظي للفقرة
ُ�صححت ا�ستجابات الطلبة على فقرات اال�ستبانة بعد ترجمة �سلم إ
�إىل �سلم رقمي ،وذلك ب إ�عطاء درجة املوافقة ب�شدة ( )5درجات ،واملوافقة ( )4درجات،
وال �أدري ( )3درجات  ،وغري موافق ( )2درجتني ،وغري موافق ب�شدة ( )1درجة واحدة
اليجابية  ،ومت عك�س التدريج متام ًا للفقرات ال�سلبية ،ومن �أجل ت�سهيل �إ�صدار
للفقرات إ
الحكام ،اعتمد معيار اعتباطي للحكم على اجتاهات طلبة اجلامعات أ
أ
الردنية نحو امتحان
الكفاءة اجلامعية على النحو التايل :اجتاه �سلبي ( ،)2.25-1اجتاه حمايد ( )3.25 - 2.26
اجتاه �إيجابي (.)5 - 3.26

�إجراءات التنفيذ

الجراءات �أثناء �إجراء الدرا�سة احلالية ميكن �إجمالها مبا يلي:
مت القيام مبجموعة من إ
 تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية للت أ�كد من خ�صائ�صها ال�سيكومرتية (ال�صدقوالثبات) وخ�صائ�ص فقراتها (ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على أ
الداة).
 مت تطبيق أالداة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي( ،)2006/2005من قبل
الباحثني �أنف�سهم.

الح�صائية
املعاجلة إ

الح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSيف ح�ساب املتو�سطات
ُ
ا�ستخدمت برجمية الرزم إ
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة .كما
جرى ا�ستخدام اختبار (ت) وحتليل التباين أ
الحادي ( )one way ANOVAللوقوف على
داللة �أثر متغريات الدرا�سة على اجتاهات الطلبة نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.

نتائج الدرا�سة

�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة وفق ًا لرتتيب أ
ال�سئلة:
أ�و ًال :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الول
ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “ما اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة
اجلامعية؟’’
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
إ
أ
ال�ستجابات طلبة اجلامعات الردنية على فقرات اال�ستبانة ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )3تلك
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو
املجاالت الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة
املجال
فل�سفة االمتحان
حمتوى االمتحان
�آلية تنفيذ االمتحان
القرارات املرتتبة على
االمتحان
الكلي

عدد
الفقرات
12
7
7

املتو�سط *
احل�سابي
3.35
3.36
3.37

االنحراف *
املعياري
0.53
0.56
0.50

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي

10

3.27

0.58

�إيجابي

36

3.30

0.40

�إيجابي

االجتاه

* ح�سبت املتو�سطات واالنحرافات املعيارية بعد حتويل مدى الدرجات املتحققة على اال�ستبانة ( )180- 36لت�صبح من (.)5 - 1

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن متو�سط ا�ستجابات جميع �أفراد عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغ ( )3.30بانحراف معياري ( )0.40مما يدل  -وفق ًا للمعيار الذي مت اال�ستناد �إليه -
على �أن الطلبة يف اجلامعات أ
الردنية لديهم اجتاهات �إيجابية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية،
كما يبني اجلدول (� )3أ ََّن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( )3.37 - 3.27على
املجاالت الفرعية وهي متقاربة من حيث القيمة ،وجميعه ًا تعك�س اجتاه ًا �إيجابي ًا لدى طلبة
اجلامعات أ
الردنية نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه،
ويت�ضح ذلك جلي ًا من خالل االنحرافات املعيارية امل�صاحبة للمتو�سطات التي بدت متقاربة،
والتي تراوحت ما بني (.)0.58 - 0.50
ولتعرف طبيعة االجتاهات نحو م�ضمون فقرات اال�ستبانة ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات املجاالت الفرعية كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (.)4
يت�ضح من خالل اجلدول رقم (� )4أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة نحو
م�ضمون فقرات اال�ستبانة قد تراوحت ما بني ( ،)2.40 - 4.08و�أن االنحرافات املعيارية
لال�ستجابة على الفقرات قد تراوحت ما بني ( ،)1.09 -1.65وح�سب املعيار املعتمد
يف الدرا�سة احلالية يت�ضح �أن هناك ( )18فقرة تراوحت متو�سطات اال�ستجابة عليها ما بني
( )4.08 -3.27وجميعها عك�ست اجتاه ًا �إيجابي ًا للطلبة نحو م�ضمون فقرات اال�ستبانة.
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املتو�سطات واالنحرافات املعيارية الجتاهات الطلبة نحو املجاالت الفرعية واملجال الكلي
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يف حني وجدت ( )18فقرة تراوحت متو�سطات اال�ستجابة عليها ما بني ( )3.23 – 2.40
وجميعها عك�ست اجتاه ًا حمايداً للطلبة نحو م�ضمونها ،يف حني مل توجد اجتاهات �سلبية
لدى الطلبة نحو م�ضمونها.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات
أ
الردنية نحو م�ضمون فقرات املجاالت الفرعية مرتبه تنازلي ًا
املجال

رقم
الفقرة
4

أ�عتقد أ�ن امتحان الكفاءة �ضروري للجامعة كونه
يزودها بتغذية راجعة

4.01

1.31

�إيجابي

*3

أ�رى أ�ن امتحان الكفاءة ي�ساعد يف �ضبط جودة التعليم

3.86

1.40

�إيجابي

1

أ�عتقد أ�ن امتحان الكفاءة جتريبي وال �ضرر من ت أ�ديته
اعتقد أ�ن قيمة االمتحان لي�ست متدنية كونه يقي�س
التح�صيل ولي�س الكفايات
ا�شعر أ�ن المتحان الكفاءة قيمة حتى و�إن كان غري وزاري
اعتقد أ�ن امتحان الكفاءة يت�سم باجلدية
اعتقد أ�ن نظام االمتحان حمدد
اعتقد أ�ن امتحان الكفاءة يجدي نفع ًا
أ�رى أ�ن امتحان الكفاءة يلبي متطلبات الع�صر
أ�عتقد أ�ن الفل�سفة الرتبوية للقيام بهذا االختبار وا�ضحة
أ�عتقد أ�ن امتحان الكفاءة الو�سيلة الوحيدة للت أ�كد من
خمرجات م ؤ��س�سات التعليم العايل
أ�رى أ�ن هذا االمتحان يحظى ب�إجماع اجلامعات
أ�عتقد أ�ن �صياغة فقرات امتحان الكفاءة على �شكل
أ��سئلة اختيار من متعدد تعد منا�سبة
كاف
أ�عتقد أ�ن عدد أال�سئلة الواردة يف االمتحان ٍ
أ�رى أ�ن االمتحان ال يرفع م�ستوى ا إلحباط والتوتر
أ�عتقد أ�ن تركيز امتحان الكفاءة على العموميات يف
التخ�ص�ص ال يفقده أ�هميته
أ�عتقد ب أ�ن امتحان الكفاءة يقي�س ما و�ضع لقيا�سه
أ��شعر ب أ�ن امتحان الكفاءة يخلو من التحيز الثقايف
أ�رى �ضرورة �إدخال مواد اجلامعة ا إلجبارية و احلرة يف
االمتحان

3.79

1.19

�إيجابي

3.76

1.41

�إيجابي

3.51
3.47
3.42
3.22
3.07
3.01

1.43
1.25
1.38
1.43
1.28
1.42

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
حمايد
حمايد
حمايد

2.89

1.50

حمايد

2.40

1.09

حمايد

3.95

1.06

ايجابي

3.37
3.42

1.32
1.21

ايجابي
ايجابي

3.27

1.16

ايجابي

3.20
2.49

1.26
1.51

حمايد
حمايد

2.44

1.37

حمايد

*7
فل�سفة
االمتحان

*2
19
*8
*20
34
*25
*28
*17
15
14
*32

حمتوى
االمتحان

الفقرة**

االجتاه
املتو�سط
االنحراف نحو م�ضمون
املعياري
احل�سابي
الفقرة

*29
18
13
16
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تابع اجلدول رقم ()4

�آلية تنفيذ
االمتحان

 24أ�رى من اجليد أ�ن تكون هناك فر�صة للطالب للتجريب
قبل التقدم النهائي المتحان الكفاءة
 9أ�عتقد أ�ن انعقاد االمتحان ثالث مرات يف العام يعد
كافي ًا
 27أ�رى أ�ن م�شاركة جهة دولية نحو امتحان الكفاءة يزيد
من م�صداقيته
 33أ�عتقد أ�ن وجود جهة دولية ت�شرف على االختبار هو
�ضمانة لالعرتاف بنتائجه
 12أ�عتقد أ�ن مواعيد انعقاد امتحان الكفاءة منا�سبة
للطالب ووا�ضحة يف التقومي
 *26أ��شعر أ�نه من املنا�سب أ�ن يكون تقدمي امتحان الكفاءة
يف الف�صل الذي يتوقع فيه تخرجي
 *21أ�رى أ�ن الدرجة التي يعرب من خاللها عن أالداء على
امتحان الكفاءة وا�ضحة املعنى
 *5أ�رى أ�ن امتحان الكفاءة ال يخلو من اجلدية وان كان غري
مرتبط بتخرج الطالب
 *6أ�عتقد أ�نه من املنطقي مقارنة أ�دائي على االمتحان
باملعايري العاملية
30

أ�عتقد أ�نه ميكن الوثوق بنتائج االمتحان

 10أ��شعر أ�ن االمتحان ميكنني من معرفة ترتيبي بني
زمالئي يف التخ�ص�ص
 11أ��شعر أ�ن االمتحان ميكنني من معرفة ترتيبي بني
القرارات
زمالئي يف جامعتي
املرتتبة على
االمتحان  *22أ��شعر ب أ�همية امتحان الكفاءة الن النجاح فيه لي�س
�شرط ًا للتخرج
 *31أ�عتقد أ�ن امتحان الكفاءة ال ي�شكل عقبة جديدة أ�مام
ح�صويل على وظيفة
 35أ�عتقد أ�ن امتحان الكفاءة يزيد من فر�صتي يف احل�صول
على عمل لدى اجلهات ا إلقليمية والدولية
 36أ��شعر أ�ن االمتحان ميكنني من معرفة ترتيبي بني الطلبة
يف اجلامعات أالخرى
 23أ�عتقد أ�نه من ال�ضروري أ�ن يكون تقدمي امتحان الكفاءة
�شرط ًا للتخرج

3.82

1.30

ايجابي

3.61

1.30

ايجابي

3.23

1.32

حمايد

3.11

1.30

حمايد

3.04

1.56

حمايد

2.75

1.40

حمايد

4.08

1.24

ايجابي

3.83

1.46

ايجابي

3.54

1.37

ايجابي

3.50

1.42

ايجابي

3.23

1.47

حمايد

3.20

1.51

حمايد

3.14

1.65

حمايد

2.89

1.32

حمايد

2.72

1.25

حمايد

2.68

1.54

حمايد

* الفقرات ذات ال�صياغة ال�سلبية.
** مت عك�س اجتاه الفقرات ذات ال�صياغة ال�سلبية لت�صبح جميع الفقرات ذات �صياغة �إيجابية من أ�جل ت�سهيل فهم االجتاه نحو م�ضمونها.
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املجال

رقم
الفقرة

الفقرة**

االجتاه
املتو�سط
االنحراف نحو م�ضمون
املعياري
احل�سابي
الفقرة
ايجابي
1.25
3.98
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وب�شكل �أكرث تف�صي ًُ
ال جند �أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على فقرات جمال
فل�سفة االمتحان تراوحت ما بني ( ،)4.01-2.40و�أن االنحرافات املعيارية لال�ستجابة
على فقراته تراوحت ما بني ( ،)1.50-1.09حيث جاءت اجتاهات الطلبة �إيجابية نحو
�رضورة امتحان الكفاءة للجامعة كونه يزودها بتغذية راجعة وي�ساعدها يف �ضبط جودة
التعليم ،و�أنه ال �رضر من ت أ�ديته ،كما �أن لالمتحان قيمة ،وهذه القيمة لي�ست متدنية ،وب أ�نه
يقي�س التح�صيل ،و ب أ�نه يت�سم باجلدية ،و�أن نظام االمتحان حمدد .ويف املقابل جاءت اجتاهاتهم
حمايدة نحو االعتقاد �أن امتحان الكفاءة يجدي نفع ًا ،و�أنه يلبي متطلبات الع�رص ،و�أن فل�سفته
بال�ضافة �إىل �أنه الو�سيلة الوحيدة للت أ�كد من خمرجات م ؤ��س�سات التعليم
الرتبوية وا�ضحة ،إ
العايل ،و�أنه يحظى ب إ�جماع اجلامعات.
�أما فيما يتعلق مبحتوى االمتحان فنجد �أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على
فقرات هذا املجال تراوحت ما بني ( )3.95 – 2.44و�أن االنحرافات املعيارية لال�ستجابة
على فقراته تراوحت ما بني ( .)1.51 – 1.06حيث جاءت اجتاهات الطلبة �إيجابية نحو
كاف ،وب أ�ن تركيز االمتحان
�صياغة فقراته على �شكل �أ�سئلة اختيار من متعدد ،وب أ�ن عددها ٍ
على العموميات يف التخ�ص�ص ال يفقده �أهميته ،كما يرى الطلبة �أن االمتحان ال يرفع م�ستوى
الحباط والتوتر لديهم ،ويف املقابل جاءت اجتاهاتهم حمايدة نحو االعتقاد ب أ�ن االمتحان
إ
أ
أ
يخلو من التحيز الثقايف ،و�نه يقي�س ما و�ضع لقيا�سه ،و�ن هنالك �رضورة إلدخال مواد
الجبارية واحلرة يف االمتحان.
اجلامعة إ
اما فيما يتعلق ب�آلية تنفيذ االمتحان فنجد �أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على
فقرات هذا املجال تراوحت ما بني ( ،)3.98 – 2.75و�أن االنحرافات املعيارية لال�ستجابة
على الفقرات تراوحت ما بني ( .)1.40 – 1.25وقد جاءت اجتاهات الطلبة �إيجابية نحو
�رضورة �أن تكون هناك فر�صة للطالب للتجريب قبل التقدم ب�شكل نهائي لالمتحان ،و�أن
انعقاده ثالث مرات يف العام يعد كافي ًا ،كما �أن م�شاركة جهة دولية نحو امتحان الكفاءة
يزيد من م�صداقيته .ويف املقابل جاءت اجتاهاتهم حمايدة نحو االعتقاد ب أ�ن وجود جهة دولية
ت�رشف على االمتحان هي �ضمانة لالعرتاف بنتائجه ،و�أن مواعيد انعقاده منا�سبة ،و�أن تقدميه
يف الف�صل الذي يتوقع فيه التخرج منا�سب ،وب أ�ن الدرجة التي يعرب من خاللها عن أ
الداء على
امتحان الكفاءة تعد وا�ضحة املعنى.
وفيما يتعلق بالقرارات املرتتبة على االمتحان جند �أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الطلبة على فقرات هذا املجال تراوحت ما بني ( )4.08 – 2.68و�أن االنحرافات املعيارية
لال�ستجابة على الفقرات تراوحت ما بني ( .)1.54 – 1.24حيث جاءت اجتاهات الطلبة
�إيجابية نحو جدية االمتحان و�إن كان غري مرتبط بتخرج الطالب ،وب أ�نه من املنطقي مقارنة
�أداء الطالب على االمتحان باملعايري العاملية ،و�إمكانية الوثوق بنتائج االمتحان ،وب أ�نه ميكن
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اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار (ت) لفح�ص الفروق بني املتو�سطات احل�سابية الجتاهات طلبة
اجلامعات أ
الردنية نحو املجاالت الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة باختالف جن�سهم
املجال

اجلن�س

العدد

ذكر
أ�نثى
ذكر
أ�نثى
ذكر
أ�نثى
ذكر
أ�نثى
ذكر
أ�نثى

243
353
243
353
243
353
243
353
243
353

فل�سفة االمتحان
حمتوى االمتحان
�آلية تنفيذ االمتحان
القرارات املرتتبة
على االمتحان
الكلي
* دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

املتو�سط
احل�سابي
3.30
3.41
3.12
3.19
3.34
3.38
3.23
3.32
3.25
3.34

االنحراف
املعياري
0.51
0.48
0.58
0.55
0.55
0.57
0.64
0.56
0.42
0.38

درجات
احلرية
594

قيمة
)ت(
2.66-

594

1.68-

594

2.66-

594

2.66.-

594

0.90-

م�ستوى
الداللة
*0.01
0.09
0.37
0.07
*0.01

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

الطالب من معرفة ترتيبه بني زمالئه يف التخ�ص�ص ،ويف املقابل جاءت اجتاهاتهم حمايدة
نحو االعتقاد ب أ�ن االمتحان ميكن الطالب من معرفة ترتيبه بني زمالئه يف جامعته ،وال�شعور
ب أ�هميته ،و�أنه ال ي�شكل عقبة جديدة �أمام ح�صول الطالب على وظيفة ،وب أ�نه يزيد من فر�صة
القليمية والدولية ،و�أنه ميكن الطالب من معرفة
الطالب يف احل�صول على عمل لدى اجلهات إ
ترتيبه بني الطلبة يف اجلامعات أ
الخرى ،واالعتقاد ب أ�نه من ال�رضوري �أن يكون تقدمي امتحان
الكفاءة �رشط ًا للتخرج.
ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين
ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “ما �أثر متغريات اجلن�س واملعدل الرتاكمي ونوع الكلية ونوع
اجلامعة يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية؟”
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
إ
طلبة اجلامعات أ
الردنية على فقرات اال�ستبانة امتحان الكفاءة اجلامعية تبع ًا ملتغريات الدرا�سة
على النحو آ
التي:
� -1أثر اجلن�س يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة اجلامعات أ
الردنية
على املجاالت الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة ،وملعرفة داللة الفروق بني تلك املتو�سطات،
مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)5
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
الناث� ،إذ بلغ
فل�سفة االمتحان عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى �إىل اجلن�س ول�صالح إ
للناث .كما يتبني من اجلدول رقم ( )5وجود
متو�سطهم ( )3.30مقابل املتو�سط ( )3.41إ
فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو االمتحان ككل تعزى �إىل اجلن�س ول�صالح
الناث �أي�ض ًا مبتو�سط مقداره ( ،)3.34يف مقابل املتو�سط ( )3.25للذكور .يف حني مل
إ
آ
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو حمتوى االمتحان ،و�لية تنفيذه،
والقرارات املرتتبة عليه تعزى جلن�سهم.
�-2أثر املعدل الرتاكمي يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية
نحو امتحان الكفاءة اجلامعية ح�سب م�ستويات املعدالت الرتاكمية للطلبة( ممتاز ،جيد جداً،
جيد ،مقبول ،را�سب) .حيث مت توحيد املعدالت يف جميع اجلامعات من خالل حتويل نظام
العالمات املئوي يف بع�ض اجلامعات �إىل نظام العالمات بالنقاط الذي مت اعتماده �أ�سا�س ًا
يف ت�صنيف املعدالت .واجلدول رقم ( )6يو�ضح تلك املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو املجاالت الفرعية واملجال الكلي تبع ًا
مل�ستويات املعدالت الرتاكمية للطلبة.

اجلدول رقم ()6
أ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات الردنية نحو
املجاالت الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة ح�سب املعدالت الرتاكمية للطلبة
التقدير
املجال

جيد جد ًا

ممتاز
م

ع

م

ع

جيد
م

مقبول
ع

م

را�سب
ع

م

ع

فل�سفة االمتحان

0.49 3.14 0.57 3.33 0.44 3.37 0.50 3.37 0.34 3.61

حمتوى االمتحان

0.29 3.19 0.62 3.10 0.58 3.17 0.52 3.18 0.44 3.32

�آلية تنفيذ االمتحان
القرارات املرتتبة على
االمتحان
الكلي

0.58 3.57 0.54 3.37 0.59 3.31 0.54 3.38 0.58 3.57
0.46 2.97 0.60 3.19 0.58 3.22 0.60 3.40 0.45 3.35
0.31 3.19 0.45 3.25 0.38 3.28 0.39 3.34 0.26 3.48

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات ا�ستجابات الطلبة على ا�ستبانة
االجتاهات ح�سب املعدالت الرتاكمية للطلبة يف اجلامعات أ
الردنية .وملعرفة داللة الفروق بني تلك
املتو�سطات احل�سابية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين أ
الحادي ( )one wayANOVAكما يف اجلدول (.)7
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املجال
فل�سفة
االمتحان
حمتوى
االمتحان
�آلية تنفيذ
االمتحان
القرارات
املرتتبة
على االمتحان
الكلي

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

جمموع
املربعات
1.78
143.22
145.00
1.04
186.79
187.83
1.87
185.76
187.63
5.91
203.60
209.51
1.48
92.13
93.60

درجات
احلرية
4
589
593
4
589
593
4
589
593
4
589
593
4
589
593

متو�سط
املربعات
0.45
0.24

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

1.83

0.12

0.26
0.32

0.82

0.52

0.47
0.32

1.48

1.48
0.35

4.27

*0.00

0.37
0.16

2.36

0.05

0.21

* دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

يبني اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،واالمتحان
ككل تعزى مل�ستوى املعدل الرتاكمي .يف حني يبني اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية الجتاهات الطلبة نحو القرارات املرتتبة على االمتحان
تعزى للمعدل الرتاكمي.
ومبا �أن النتائج ت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا بني متو�سطات م�ستويات املعدل
الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول ،را�سب) ،فقد مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ()scheffe
للمقارنات البعدية ملعرفة داللة الفروق بني املتو�سطات للمعدالت الرتاكمية واجلدول ()8
يبني نتائج هذه املقارنات.

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين االحادي لفح�ص الفروق يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية
نحو املجاالت الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة باختالف املعدل الرتاكمي
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اجلدول رقم ()8
دالالت الفروق بني املتو�سطات ال�ستجابات الطلبة على جمال القرارات
املرتتبة على االمتحان ح�سب املعدل الرتاكمي با�ستخدام
اختبار �شيفيه  scheffeللمقارنات البعدية
املتغري التابع
القرارات املرتتبة على االمتحان
* دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

املتو�سطات
املتو�سطات
جيدجد ًا 3.40
جيد 3.22
مقبول 3.19

جيد جد ًا
ً3.40

جيد
3.22
*0.18

---

مقبول
3.19
*0.21

ت�شري نتائج اختبار �شيفية للمقارنات البعدية �إىل �أن الفروق كانت دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سط املعدل الرتاكمي(جيد جداً) ،وبني املعدل الرتاكمي (جيد) ل�صالح املعدل الرتاكمي
(جيدجداً)؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمعدل جيدجداً ( )3.40مقابل املتو�سط احل�سابي
( )3.22للمعدل (جيد) .كما كانت الفروق دالة �إح�صائي ًا بني املعدل الرتاكمي (جيدجداً)
وبني املعدل الرتاكمي (مقبول) ل�صالح املعدل الرتاكمي (جيدجداً) حيث بلغ متو�سطه
احل�سابي ( )3.40مقابل املتو�سط احل�سابي( )3.19للمعدل الرتاكمي ( مقبول).
�-3أثر طبيعة الكلية يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية
نحو امتحان الكفاءة اجلامعية تعزى للكلية التي يدر�سون فيها (�إن�سانية وعلمية) .وملعرفة
داللة الفروق بني تلك املتو�سطات ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (Independent
 )Samples T testكما يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
أ
نتائج اختبار (ت) لفح�ص الفروق يف اجتاهات طلبة اجلامعات الردنية نحو املجاالت
الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة باختالف للكلية التي
يدر�سون فيها(�إن�سانية ،وعلمية)
املجال

الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

فل�سفة
االمتحان

�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية

390
206
390
206

3.42
3.27
3.15
3.17

0.49
0.50
0.54
0.61

حمتوى
االمتحان

درجات
احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

594

3.53

*0.00

594

0.41-

0.68
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تابع اجلدول رقم ()9
�آلية تنفيذ
االمتحان
القرارات املرتتبة
على االمتحان

�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية
�إن�سانية
علمية

390
206
390
206
390
206

الكلي

* دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة
*0.00

درجات
احلرية

594

1.34

0.18

594

2.75

*0.01

594

3.03

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
فل�سفة االمتحان ،و�آلية تنفيذه ،واالمتحان ككل عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى �إىل الكلية
الن�سانية �إذ بلغت املتو�سطات (،3.41 ،3.42
التي يدر�سون فيها ،ول�صالح طلبة الكليات إ
 )3.33على التوايل ،وهي دالة عند م�ستوى( .)0.05 < αكما يبني اجلدول رقم ( )9عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو حمتوى االمتحان ،والقرارات
املرتتبة عليه تعزى �إىل الكلية التي يدر�سون فيها.
�-4أثر اجلامعة يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو امتحان الكفاءة اجلامعية.
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية
نحو امتحان الكفاءة اجلامعية ح�سب اجلامعة التي يدر�سون فيها (ر�سمية وخا�صة) .وملعرفة
داللة الفروق بني تلك املتو�سطات ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (Samples T
 )test Independentكما يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
أ
نتائج اختبار (ت) لفح�ص الفروق يف اجتاهات طلبة اجلامعات الردنية نحو املجاالت
الفرعية واملجال الكلي لال�ستبانة تبع ًا للجامعة التي يدر�سون فيها (ر�سمية وخا�صة)
املجال
فل�سفة
االمتحان
حمتوى
االمتحان
�آلية تنفيذ
االمتحان
القرارات املرتتبة
على االمتحان
الكلي

اجلامعة
ر�سمية
خا�صة
ر�سمية
خا�صة
ر�سمية
خا�صة
ر�سمية
خا�صة
ر�سمية
خا�صة

* دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

العدد
421
175
421
175
421
175
421
175
421
175

املتو�سط
احل�سابي
3.36
3.38
3.20
3.07
3.37
3.33
3.27
3.32
3.31
3.29

االنحراف
املعياري
0.51
0.46
0.59
0.48
0.56
0.58
0.60
0.57
0.40
0.39

درجات
احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

594

0.35-

0.73

594

2.62

*0.01

594

0.82

0.41

594

0.95-

0.34

594

0.40

0.69
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املجال

الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.41
3.27
3.31
3.24
3.33
3.24

االنحراف
املعياري
0.55
0.57
0.57
0.63
0.38
0.42
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة اجلامعات
أ
الردنية نحو حمتوى امتحان الكفاءة عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى لنوع اجلامعة (ر�سمية
وخا�صة) ل�صالح طلبة اجلامعات الر�سمية �إذ بلغ متو�سطهم احل�سابي ( )3.20مقابل املتو�سط
احل�سابي ( )3.07للجامعات اخلا�صة .كما يبني اجلدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو فل�سفة االمتحان ،و�آلية تنفيذه،
والقرارات املرتتبة عليه واالمتحان ككل تعزى لنوع اجلامعة.

مناق�شة النتائج

الول �أنَّ لدى طلبة اجلامعات أ
�أ�شارت نتائج الدرا�سة املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الردنية اجتاهات
�إيجابية نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه .وميكن عزو
ذلك �إىل النظرة اجلادة التي ينظر بها الطلبة اخلريجون �إىل االمتحان ،والتي ميكن اال�ستدالل
عليها من خالل ا�ستجاباتهم على م�ضمون فقرات اال�ستبانة .فجدية االمتحان ،وا�ستناده
�إىل فل�سفة وا�ضحة �صادرة عن جمل�س التعليم العايل الذي ميثل املظلة الكبرية للجامعات يف
أ
الردن ،وو�ضوح الهدف منه ،ومعرفة الطلبة بكيفية �إعداده واجلوانب التي يقي�سها ،آ
واللية
التي ي�سري عليها �أثناء تنفيذه ،ومعرفة القرارات املرتتبة على العالمة التي يح�صل عليها الطالب
وغريها من أ
ال�سباب� ،ساهم يف �إعطاء فكرة �إيجابية للطلبة حول االمتحان ،وجعل الطلبة
يتبنون اجتاه ًا �إيجابي ًا نحو فل�سفته ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه ،بالرغم من
مرورهم بتجربة هذا االمتحان ملرة واحدة .وهذا يتفق مع ما جاءت به الدرا�سة امل�سحية التي
قام بها لتي ورفاقه ( )Leite, et al, 2006التي �أظهرت �أن العديد من الطلبة يعتقدون �أن التقييم
الذي يجرى من قبل اجلامعات ،وي أ�خذ الطابع امل ؤ��س�سي له �صفة �رشعية كونه ميثل نتاج ًا
لقرارات �سيا�سية ،و�أنه مفيد لتطوير نوعية اجلامعات ،وتوطيد العالقة بني الطلبة ومدر�سيهم
الجراءات للحكم على جودة اجلامعة و�إجراء
يف اجلامعات .كما �أنه ي�سهم يف ت�سهيل إ
مقارنة يف م�ستوى أ
الداء على م�ستوى امل ؤ��س�سات ،و�أن التقييم الذي ي أ�خذ الطابع امل ؤ��س�سي
عد �آلية جيدة لل�سيطرة ،والتنظيم ،واملراقبة ،وي�سهم يف �إمكانية �إجراء تقنني لالختبارات يف
ُي َّ
اجلامعات.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين اخلا�صة بفح�ص الفروق يف اجتاهات
الطالب والطالبات نحو االمتحان �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة
نحو فل�سفة االمتحان و نحو االمتحان ككل عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى �إىل اجلن�س
ول�صالح الطالبات ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
حمتوى االمتحان ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه تعزى جلن�سهم .وقد يعزى ذلك �إىل
�أن الطالبات ميلن �إىل حتقيق اال�ستقرار النف�سي لديهن و�إثبات قدرتهن على حتمل امل�س ؤ�ولية،
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واالعتماد على النف�س عن طريق التفوق يف االمتحانات ،وبالتايل ينظرن �إىل االمتحان ب أ�نه
يحقق ذلك اال�ستقرار انطالق ًا من ا�ستناده �إىل قرارات ر�سمية �صادرة عن التعليم العايل ،كما
�أن �إتباعه لنظام حمدد ووا�ضح يزيد من وثوقهن به كو�سيلة منا�سبة للحكم على خمرجات
التعليم العايل.
�أما النتائج اخلا�صة بفح�ص الفروق يف اجتاهات الطلبة نحو االمتحان باختالف املعدل
الرتاكمي ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية الجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو فل�سفة االمتحان ،وحمتواه ،و�آلية تنفيذه،
واالمتحان ككل تعزى مل�ستوى املعدل الرتاكمي ،يف حني وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية الجتاهات الطلبة نحو القرارات املرتتبة على االمتحان تعزى للمعدل
الرتاكمي بني الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي جيد جداً ،والطلبة ذوي املعدل الرتاكمي جيد من
جهة ،وبني الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي مقبول من جهة �أخرى ،وكانت هذه الفروق ل�صالح
الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي جيد جداً .وميكن تربير ذلك ب أ�ن الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي
(جيد جداً) ميثلون أ
الداء الذي يطمح �إليه معظم طلبة اجلامعة بعك�س املعدل الرتاكمي (ممتاز)
الذي يح�صل عليه قله من الطلبة ،واملعدل الرتاكمي (مقبول) الذي ي�شكل احلد أ
الدنى
للتخرج من اجلامعة .لذا جند �أن طلبة املعدل الرتاكمي (جيد جداً) يقتنعون بجدية االمتحان
حتى وان كان غري مرتبط بتخرجهم ،وب أ�ن مقارنة ادائهم على االمتحان باملعايري العاملية
يزيد من ثقتهم بنتائج االمتحان حيث تتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه رينفرو (,2004
 )Renfrowمن ارتباط الدرجات املتحققة على امتحان الكفاءة اجلامعية باملعدل الرتاكمي
للطالب ،كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة جياجن ( )Jino, 2006التي �أظهرت وجود
فروق يف قلق تقدمي اختبار اللغة االجنليزية الذي يعقد على م�ستوى اجلامعة ودافعية تقدميه
واالعتقاد ب أ�هميته تعزى مل�ستوى حت�صيل الطلبة.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
فل�سفة امتحان الكفاءة اجلامعية عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى �إىل الكلية التي يدر�سون
الن�سانية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات
فيها ل�صالح طلبة الكليات إ
الطلبة نحو حمتوى االمتحان ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه تعزى �إىل الكلية التي
الن�سانية لديهم قناعة ب أ�ن تخ�ص�صاتهم
يدر�سون فيها .وقد يعزى ذلك �إىل �أن طلبة الكليات إ
العداد والتح�ضري لها وملتطلباتها مما يجعل عملية التقدم المتحان
تبدو �أ�سهل من حيث إ
بال�ضافة �إىل �أن طبيعة الفقرات
الكفاءة اجلامعية من قبل طلبة تلك الكليات يبدو �أ�سهل إ
الن�سانية و�سهولتها قد �ساهم يف تبني طلبة تلك الكليات
الواردة يف االمتحان لطلبة الكليات إ
اجتاه ًا �إيجابي ًا نحو فل�سفة االمتحان ،والنظر �إليه على �أنه ي�ساعد اجلامعات يف �ضبط جودتها،
وب أ�نه يلبي متطلبات الع�رص ،و�أنه و�سيلة جيدة للت أ�كد من خمرجات التعليم العايل.
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كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة
اجلامعات أ
الردنية نحو حمتوى امتحان الكفاءة عند م�ستوى ( )0.05 < αتعزى لنوع
اجلامعة (ر�سمية وخا�صة) ،ول�صالح طلبة اجلامعات الر�سمية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة اجلامعات أ
الردنية نحو فل�سفة االمتحان ،و�آلية تنفيذه،
والقرارات املرتتبة عليه ،واالمتحان ككل تعزى لنوع اجلامعة .وميكن تف�سري ذلك ب أ�ن طلبة
ال�سئلة التي يت�ضمنها االمتحان ،وب�شكل خا�ص أ
اجلامعات الر�سمية لديهم �ألفة بنوعية أ
ال�سئلة
من نوع االختيار من متعدد ،ولعل ال�سبب وراء ذلك هو جلو�س الطلبة يف اجلامعات الر�سمية
خالل ال�سنوات أ
الربع �إىل جمموعة من االمتحانات التي تعقد على م�ستوى اجلامعة؛ كاختبار
مهارات احلا�سوب ،واختبار مهارات االت�صال ،واختبار العلوم الع�سكرية .ولعل تركيز
االمتحان على العموميات يف التخ�ص�ص يجعله ي�شابه االمتحانات أ
الخرى التي تعقد على
م�ستوى اجلامعة والتي خ�ضع لها �سابق ًا ،ورمبا هذا �ساهم يف بناء اجتاهات �إيجابية لدى طلبة
اجلامعات الر�سمية نحو حمتوى االمتحان.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج ،تو�صي مبا يلي:
 .1اعتماد امتحان الكفاءة اجلامعية بو�صفه �أحد املحكات للحكم على كفاءة الطلبة اخلريجني
من اجلامعات أ
الردنية الر�سمية واخلا�صة ،وعدم اعتماده بو�صفه و�سيلة وحيدة للحكم على
خمرجات التعليم العايل.
� .2إعادة النظر يف حمتوى االمتحان ،و�آلية تنفيذه ،والقرارات املرتتبة عليه مع مراعاة
امل�ستويات التح�صيلية للطلبة ،وتخ�ص�صاتهم ،وطبيعة اجلامعة التي يتخرج منها الطالب.
� .3إجراء درا�سة ارتباطية لفح�ص العالقة بني �أداء الطلبة على امتحان الكفاءة اجلامعية ،وبني
معدالتهم الرتاكمية ،ومدى اختالف تلك العالقة باختالف جن�س الطالب وتخ�ص�صه.
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آ�راء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية نحو توظيف �شبكة املعلومات
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل يف بع�ض دول اخلليج العربي
أ� .د .زكريا بن يحيى الل
ق�سم تكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية
جامعة أ�م القرى – مكة املكرمة

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �آراء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية من تخ�ص�صات
علمية و�أدبية وذوات خربة متنوعة يف جمال التدري�س ومن بلدان خليجية خمتلفة (اململكة
المارات العربية ،والبحرين) نحو توظيف �شبكة
العربية ال�سعودية ،و�سلطنة عمان ،ودولة إ
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل .ولتحقيق هذا ،مت ت�صميم ا�ستبانة آ
الراء نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،وح�ساب خ�صائ�صها ال�سيكومرتية
من �صدق وثبات على عينة ا�ستطالعية مكونة من  320معلم ًا ومعلمة (املتو�سط احل�سابي
ألعمارهم = � 28.6سنة) .وتكونت عينة البحث من  1280معلم ًا ومعلمة من معلمي
ومعلمات املدار�س الثانوية (املتو�سط احل�سابي ألعمارهم = � 28.3سنة) .وانتهت النتائج
�إىل �أن �آراء معلمي التخ�ص�ص العلمي ذوي خربة �أكرث من � 5سنوات يف جمال التدري�س من
اململكة العربية ال�سعودية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
�أكرث �إيجابية من بقية جمموعات البحث .وقد مت تف�سري النتائج ،واقرتاح بع�ض التو�صيات
والبحوث امل�ستقبلية.
الكلمات املفتاحية� :شبكة املعلومات العاملية ،مدار�س امل�ستقبل.

* تاريخ ت�سلم البحث2006/12/25:م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/10/24:م
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Opinions of Female and Male Teachers in Secondary Schools
Toward Using the International Network in Future
Schools in Some Arabian Gulf Countries
Prof. Zakaria Y. Lal
College of Education
Um Al-Qura University
Abstract
The aim of this research is to find out the opinions of female and male
teachers in secondary schools toward using the international network in future
schools in some Arabian Gulf Countries (Saudi, Oman, Emirates, Bahrain) in
the light of some variables such as: gender, study major, teaching experience.
The Opinions toward using International Network Questionnaire was
designed, and its psychometric characteristics were computed by using pilot
sample (N = 320 female and male, teachers M = 28.6 Yrs. old).
The sample consists of 1280 female and male teachers from secondary
schools (M = 28.3 Yrs old). The results indicated that the opinions of male
teacher in scientific major who teaching experience more than five years
from Saudia toward using the international network in future schools is more
positive than the other research groups. The results were interpreted and some
suggestions and future studies are required.
Key Words: international network, future schools.
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آ�راء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية نحو توظيف �شبكة املعلومات
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل يف بع�ض دول اخلليج العربي
أ� .د .زكريا بن يحيى الل
ق�سم تكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية
جامعة أ�م القرى – مكة املكرمة

مقدمة الدرا�سة

�إن درا�سة امل�ستقبل الرتبوي حتتاج �إىل معرفة بالعنا�رص املمكنة للعملية التعليمية ،خا�صة
و�أن الرتبية هى أ
ال�سا�س الذي ينتج للمجتمعات العقول املبدعة من �أجل التنمية ،ومالحقة
التغيريات� .إىل جانب �أن الثورة التقنية تنت�رش ب�رسعة مذهلة؛ وهو ما حدا بالعامل العربي؛
ومنها اململكة العربية ال�سعودية �إىل االهتمام مبدر�سة امل�ستقبل وماهيتها.
وقد بينت البحوث امل�ستقبلية �أن من �أبرز التحديات التي �ستواجهها الرتبية يف املرحلة
القادمة االرتفاع املت�صاعد يف نفقات التعليم ،نتيجة النمو ال�سكاين ،وتزايد الطلب على
التعليم يف مراحله و�أنواعه املختلفة ،وتزايد املعرفة ب�رسعة مذهلة ،نتيجة للبحوث العلمية
وتطبيقاتها املتنوعة التي تقتحم كل املجاالت التي ميكن الو�صول �إليها ،ونتيجة للتطور
والعالم .والذي تتجلى مظاهره يف
الهائل يف تقنية املعلومات ،ويف و�سائل االت�صال إ
ازدياد م�صادر املعلومات وتنوعها ،و�سهولة و�صولها �إىل كل مكان يف العامل ،مبا حتمله
تلك الو�سائل من تدفق ثقايف ي�شكل بع�ضه تهديداً مبا�رشاً للقيم والثقافات.
و�إزاء ذلك ميكن حتديد �أولويات تربية امل�ستقبل يف �إحداث تطوير نوعي يف مدخالت
نظام التعليم وعملياته كي تتح�سن خمرجاته ،وترتفع �إىل امل�ستويات املن�شودة ،وذلك بتطوير
عملية التعلم والتعليم ذاتها ،وبالتنمية املهنية للقوى الب�رشية امل�شاركة يف التطوير ،وربط
عمليات التطوير بالبحث العلمي املتوا�صل ،وب إ�دارة عملية التطوير مبا يكفل فهم �أهدافه من
كل املعنيني به ،وقدرتهم على تطبيقه ب�صورة فعالة ت�ضمن حدوث التطوير وا�ستدامته .كما
تتحدد �أولويات الرتبية يف تعزيز املوارد الالزمة للتطوير النوعي يف التعليم مبعاجلة �أ�سباب
النفاق ،وابتكار �أ�ساليب قوية للعمل ،وتنويع م�صادر التمويل( .احلر،2001 ،
الهدر يف إ
�ص.)29
أ
وقد بد�أ االهتمام بتجربة مدر�سة امل�ستقبل يف كل من الواليات املتحدة المريكية ،وبع�ض
دول �أوروبا و�رشق �أ�سيا ،حيث بد�أت يف ا�ستخدام التقنيات يف جمال التعلم ب�شكل ملحوظ.
�إن مدر�سة امل�ستقبل �أ�صبحت حديث املجتمع الدويل ،ولها العديد من االجتاهات
واملفاهيم ،و�أنظمة الت�سجيل والقبول ،والدرا�سة ،والتعلم ،واالختبارات والتقومي ،والبيئة
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التعليمية ،وم�صادر التعليم ،واملعامل ،وتدريب املعلم ،واملكتبات ،و�شبكات االت�صاالت
التعليمية؛ كلها تتمثل يف تطوير و�ضع املدر�سة مبا يتنا�سب أ
واللفية الثالثة من القرن احلادي
والع�رشين.
أ
ويرى الل (� ،2003ص � )21ن املدر�سة النظامية التقليدية �سوف تظل مفتوحة ،وكما
هى بالن�سبة للمعلم الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه يف العملية التعليمية على الرغم من وجود
النرتنت،
التليفزيون التعليمي ،والتعلم عن بعد ،واجلامعات املفتوحة ،والتعليم بو�ساطة إ
فمدر�سة امل�ستقبل �أ�صبحت مطلب ًا قومي ًا من �أجل النهو�ض بالعملية التعليمية ،ويعد تفعيل
التقنيات احلديثة الركن أ
ال�سا�س يف مدر�سة امل�ستقبل.
و �إىل جانب هذا ،تعددت أ
ال وراق البحثية التي تناولت الدور الفعال ملدر�سة
امل�ستقبل وكيفية توظيف �شبكة املعلومات العاملية من خاللها .فقد هدفت درا�سة
العبد الكرمي (� )2002إىل تو�ضيح ر ؤ� ية للم�ستقبل ملدر�سة امل�ستقبل من حيث
النظرة اجلزئية ،والنظرة التقنية ،والنظرة ال�شمولية جلميع املتطلبات التي حتتوي على
ال �رشاف الرتبوي ،ومهنة املعلمني ،وطبيعة التدري�س ،والف�صل الدرا�سي ،و �إدارة
إ
املدر�سة ،واملناهج .وهدف بحث حممد (� )2002إىل حتقيق مدة مدر�سة امل�ستقبل
التي يريدها املجتمع ،وحتديد املعوقات ،وتعرف االمكانيات أ
وال �ساليب التخطيطية
املنا�سبة لقيام املدر�سة ،وقد اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،ومنهج
التحليل الفل�سفي الذي ال يفرت�ض التو�صل �إىل نتائج وتو�صيات حمددة �سوى الو�صول
�إىل ر ؤ�ى وت�سا ؤ�الت .وهدفت درا�سة �أبو ال�سند�س (� )2002إىل �إظهار التحديات
ملدر�سة امل�ستقبل و �أ ثرها على النظام الرتبوي يف امل�ستقبل ،وقد �أظهرت بو�ضوح
الر ؤ� ى امل�ستقبلية ملا يجب �أن ت ؤ� ول �إليها مدر�سة امل�ستقبل و �أهدافها ومناهجها
والوظائف التي �ستوكل �إليها ،وو�ضحت الدرا�سة �أهمية أ
الدوات املعرفية اجلديدة،
والطرائق أ
وال �ساليب احلديثة ودور الطالب واملدر�سة فيها ،و �أهمية املعلومة ودور
ويل �أمر الطالب يف الرعاية وحتفيز �أ بنه ،و�رضورة م�شاركة املجتمع يف اختيار املنهج
و�إلقاء املحا�رضات والندوات وتذليل ال�صعوبات ،ومن �ضمن الوظائف للمدر�سة
عملية التقومي امل�ستمر.
وهدفت درا�سة ح�سن (� )2002إىل �إلقاء ال�ضوء على أ
الدوار الرتبوية اجلديدة للمعلم
يف مدر�سة امل�ستقبل ،وتتمثل على النحو التايل -1 :مالمح النظام اجلديد للتعلم-2 ،
�أدوار املعلم� -3 ،إعداد ا�سرتاتيجية إلعداد املعلم .وهدفت ورقة عمل �أبو نبعة ()2002
�إىل تناول مناهج مدر�سة امل�ستقبل من عدة جوانب ،وبحثت مو�ضوع الثبات والتغري
وارتباط املنهج أ
بالحداث والتغريات اليومية ،وخدمة احتياجات التنمية ،وتعاون
القطاعات واخلربات يف التخطيط والتنفيذ ،و�أولت الورقة الرتبوية البيئة و�أهميتها،
وتنمية مهارات التفكري الناقد .وهدفت درا�سة احلاج (� )2002إىل ا�ست�رشاف مالمح
مدر�سة.
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امل�ستقبل من حيث �إعادة ترتيب مقاعد الطالب بال�صف الدرا�سي ،والتفاعل ال�صفي،
و�أهمية اللغة يف دعم عملية التفكري ،وتنظيم عملية التدري�س ب�شكل يثري تفكري الطالب،
وا�ستخدام تقنيات وا�سرتاتيجيات التعلم املبا�رش.
وهدفت درا�سة كالرك ( � )Clark, 2003إىل تفعيل عملية التعلم من خالل الو�سائط
اللكرتوين يف البيئة اجلديدة ملدار�س امل�ستقبل ،ويف درا�سته
املتعددة ،كاالنرتنت والربيد إ
الو�صفية على  460تلميذاً وتلميذة ،و 86معلم ًا ومعلمة من خم�س مدار�س ثانوية
مبدينة �سياتل بوالية وا�شنطن أ
المريكية ،و�أ�سفرت النتائج عن االتفاق بن�سبة  %96من
النرتنت
املعلمني واملعلمات ،و %94من التالميذ والتلميذات لتف�ضيلهم ا�ستخدام إ
اللكرتوين يف التح�صيل العلمي .وهدفت درا�سة العمدة (� )2004إىل و�ضع
والربيد إ
�إطار برنامج مقرتح لتطوير املهارات التعليمية املكت�سبة من خالل التدري�س باحلا�سب
اليل ملرحلة ريا�ض أ
آ
الطفال مبدر�سة امل�ستقبل ،ومتت �إجراءات الدرا�سة على معلمي
ومعلمات ريا�ض أ
الطفال وعددهم ( )46مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم ملدة
ثالثني يوم ًا موزعة على �شهرين بواقع ثالثة �أيام اال�ستفادة من �أ�سلوب التعلم الذاتي
بالوحدات ،وتنمية ا�ستخدام احلا�سب آ
اليل يف العملية التعليمية ،وهو ما حتتاجه املدار�س
احلديثة وامل�ستقبلية.
وهدفت درا�سة تريي (� )Terry, 2004إىل �أهمية االنتقال �إىل و�ضع �أف�ضل للمدار�س
ال�شاملة على التكنولوجيا املتطورة ،وقد اختارت جمموعتني من الطالب والطالبات 70
طالب ًا وطالبة لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة مبدر�سة ثانوية مبدينة دنفر
كوالرادو أ
المريكية ،وقد �أ�سفرت النتائج عن تقدير كبري للمجموعة التجريبية التي كانت
تفكر ب�رضورة ا�ستخدام آ
اللة والتكنولوجيا يف الدرا�سة وب�شكل وا�سع عما هو حا�صل
حالي ًا .وهدفت درا�سة جولد (� )Gold, 2004إىل الك�شف عن مدى �أهمية املعلوماتية
اللكرتوين يف العملية التعليمية مبدار�س امل�ستقبل ،وقد جمع عينة مكونة
وا�ستخدام الربيد إ
من ( )1900من املعلمني باملدار�س الثانوية ،و 3120تلميذاً وتلميذة من خالل �ستة
مدار�س مبدينة �سان انطونيو بكاليفورنيا أ
المريكية ،وقد �أ�سفرت النتائج بتقدير عال جداً
اللكرتوين ،حيث ي�ستخدم الطالب والطالبات حالي ًا يف
لالهتمام باملعلوماتية ،والربيد إ
اللكرتوين يف �أداء واجباتهم وات�صاالتهم من املعلمني بن�سبة %89
املدار�س احلديثة الربيد إ
ويت�صور البع�ض بن�سبة  %97ب أ�نها �ستزيد مع امل�ستقبل.
ال�شارة �إليها ما هى
ويف �ضوء ما تقدم ،يرى الباحث �أن معظم البحوث ال�سابقة التي متت إ
�إال �أوراق عمل� ،أو درا�سات نظرية عن مدار�س امل�ستقبل .و�إىل جانب هذا ،توجد كلمة من
البحوث االمبرييقية التي حاولت تعرف آ
الراء واالجتاهات نحو مدار�س امل�ستقبل.
ونظراً حلداثة مفهوم مدر�سة امل�ستقبل يف البلدان العربية ،ف إ�ن الباحث يرى �أنه �أ�صبح من
أ
الهمية مبكان �إلقاء ال�ضوء على آ
الراء نحو توظيف �شبكات املعلومات العاملية يف مدار�س
امل�ستقبل؛ وخا�صة لدى معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية يف بع�ض دول اخلليج العربي
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�إن العامل العربي يف آ
الونة الراهنة يواجه حتدي ًا ثقافي ًا وفكري ًا وقيمي ًا مثل ثقافة العوملة التي
تعني فقدان اخل�صو�صية احل�ضارية والثقافية ،واالن�صهار يف بوتقة عاملية واحدة وتقبل �إنتاج
آ
الخرين .لذا ينبغي على تربية امل�ستقبل تقدمي منوذج �إن�ساين لديه القدرة على التعامل مع كل
الن�سان على اجلانب العقلي واملهاري .ومن
هذه املعطيات ،ولن يتم هذا �إال من خالل بناء إ
�أجل حتقيق هذا ،ينبغي أ
الخذ باالجتاهات احلديثة يف مدر�سة امل�ستقبل التي �أ�صبحت معلم ًا
من معامل أ
اللفية الثالثة من القرن احلادي والع�رشين يف �أمريكا و�أوروبا و�رشق �أ�سيا.
ال ومتكام ً
�إن مدر�سة امل�ستقبل ت�سعى لبناء املتعلمني بنا ًء �شام ً
ال وتخريجهم وهم
ميلكون املعرفة العميقة واملهارة العالية والقيم الثابتة ،التي تتيح لهم الفر�صة ليكونوا
النتاج والنجاح يف القرن اجلديد .و�إىل جانب هذا،
مواطنني فاعلني وقادرين على إ
تلتزم مدر�سة امل�ستقبل بتقدمي برامج توعية إلعداد املتعلمني للتعلم مدى احلياة .ويت�ضمن
ذلك الرتكيز على املهارات أ
ال�سا�سية مثل القراءة والكتابة واحل�ساب والعلوم واملهارات
الع�رصية التي ت�شمل احلا�سوب آ
اليل وا�ستخدام التقنيات املتقدمة للو�صول �إىل املعلومات
واملهارات العملية والتي تت�ضمن التفكري ومهارات توظيف املعلومات حلل امل�شكالت
و�إنتاج املعرفة.
ولقد تعددت البحوث التي تناولت دور مدر�سة امل�ستقبل (Mortimore & Ecob,
1988؛ Sammons, 1999؛ احلر2001 ،؛ العبد الكرمي2002 ،؛ �سعادة وال�رسطاوي،
2004؛ م�صطفى .)2005 ،وعلى الرغم من هذا� ،أ�صبحت هناك �رضورة للك�شف عن
آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل .ومن ثم ،تكمن م�شكلة
الدرا�سة الراهنة يف تعرف الفروق يف �آراء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية يف بع�ض دول
المارات العربية – البحرين)
اخلليج العربي (اململكة العربية ال�سعودية � -سلطنة عمان – إ
ومن ذوي خربة يف جمال العمل وتخ�ص�صات درا�سية خمتلفة نحو توظيف �شبكة املعلومات
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

هدف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن الفروق يف �آراء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل يف بع�ض دول اخلليج العربي يف �ضوء
متغريات اجلن�سية واخلربة والتخ�ص�ص الدرا�سي.
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المارات العربية ،البحرين) ،ملا له ؤ�الء من ت أ�ثري وا�ضح يف ت�شكيل
(ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،إ
اجتاهات طالبهم نحو توظيف التقنيات يف التعليم.
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الجابة عن ال�س ؤ�ال التايل:
�ستحاول الدرا�سة احلالية إ
هل توجد فروق يف �آراء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية نحو توظيف �شبكة املعلومات
الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل وفق ًا ملتغريات اجلن�س (الذكور – إ
أ
(�آداب – علوم) ،واخلربة يف جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �كرث من � 5سنوات)،
المارات العربية ،البحرين)؟.
واجلن�سية (ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،إ

أ�همية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية يف حماولة الك�شف عن الفروق يف �آراء معلمي ومعلمات
املدار�س الثانوية يف بع�ض دول اخلليج العربي (اململكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،دولة
المارات العربية ،البحرين) نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل يف
إ
أ
�ضوء متغريات التخ�ص�ص الدرا�سي واخلربة يف جمال التدري�س؛ خا�صة و�ن هناك نق�ص ًا – على
حد علم الباحث – يف أ
الدبيات الرتبوية يف هذا ال�صدد.
كما تتجلى �أهمية الدرا�سة العملية فيما ي�سفر عنه من نتائج ،حيث ميكن اال�ستفادة منها
يف تر�سيخ توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،وت�صبح من دعائم مالحمها
أ
ال�سا�سية.

حدود الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة الراهن بالعينة امل�ستخدمة املكونة من ( )1280معلم ًا ومعلمة من معلمي
املدار�س الثانوية من تخ�ص�صات علمية و�أدبية وذوات خربة متنوعة يف جمال التدري�س ومن
المارات العربية،
بلدان خليجية خمتلفة (اململكة العربية ال�سعودية ،و�سلطنة عمان ،ودولة إ
والبحرين) ،وباال�ستبانة امل�ستخدمة لقيا�س آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف
مدار�س امل�ستقبل.

م�صطلحات الدرا�سة

�شبكة املعلومات العاملية :قامت �شبكة املعلومات العاملية بدور مهم يف تغيري �أ�شكال ا�ستخدام
التعليم عن بعد .ومت من خاللها ربط اجلامعات واملعاهد مبواقع متعددة ،ومن ثم ا�ستخدامها
وال�رشاف الرتبوي ،وامل ؤ�مترات والندوات وور�ش العمل،
للتعليم االلكرتوين ،والتدريب ،إ
ومناق�شة الر�سائل العلمية ،وتنظيم املحا�رضات ،كما تت�ضمن �شبكة «االنرتنت» ا�ستخدامات
الربيد االلكرتوين ،والقوائم الربيدية ،وبرامج املحادثة وغريها (م�صطفى� ،2005 ،ص )257
مدر�سة امل�ستقبل :تعرف ب أ�نها املدر�سة املتطورة التي ي�سعى الرتبويون من خاللها تلبية رغبات
املتعلمني املختلفة ،وقد ن� أش�ت الفكرة يف كلية الرتبية بجامعة �أوتاها أ
المريكية ،حيث مت �إن�شاء

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

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

ت�ستند الدرا�سة الراهنة �إىل املنهج الو�صفي املقارن.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة الكلية من  1280معلم ًا ومعلمة من معلمي ومعلمات املدار�س
الثانوية ،ممن بلغ متو�سط �أعمارهم � 28.3سنة .وقد مت اختبار عينة الدرا�سة من اململكة العربية
والمارات ،والبحرين اختياراً ع�شوائي ًا ممن تراوحت �سنوات خرباتهم
ال�سعودية ،وعمان ،إ
أ
أ
يف جمال التدري�س من �أقل من � 5سنوات �إىل �كرث من � 5سنوات من تخ�ص�صات �دبية وعلمية.
ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع �أفراد العينة وفق ًا للجن�سية ،واجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي،
و�سنوات اخلربة يف جمال التدري�س.

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد العينة وفق ًا ملتغريات اجلن�سية ،واجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي،
و�سنوات اخلربة يف جمال التدري�س
ال�سـ ــعودية

ا إلمارات

عم ـ ــان

البح ــرين

املتغريات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات

العينة الكلية

�آداب

علوم

�آداب

علوم

�آداب

علوم

�آداب

علوم

الذكور 31 49 33 47 34 46 38 42 30 50 36 44 34 46 35 45

640

ا إلناث 33 47 32 48 31 49 43 47 31 49 34 46 31 49 32 48

640

العينة
الكلية

1280 64 96 65 95 65 95 81 89 61 99 70 90 65 95 67 93
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مركز مدر�سة امل�ستقبل الذي يهدف �إىل تنمية االبداع ،والعمل على تطوير النظام التعليمي،
وت�شجيع االبتكار واالبداع ،واحرتام فردية الطالب ،وامل�ساهمة يف تدري�س املعلومات مبا
يتفق وحل امل�شكالت (�سامل� ،2004 ،ص.)251
�شبكة املعلومات العاملية يف مدر�سة امل�ستقبل :عبارة عن تكنولوجيا املعلومات التي ي�ستخدمها
الطالب يف درا�ستهم كربامج الكمبيوتر ،والتلفزيون ،واحلا�سوب ،و�شبكات املعلومات.
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يو�ضح اجلدول رقم ( )2تو�صيف عينة الدرا�سة وفق ًا للمتغريات التالية:
اجلن�سية :مت اختيار  320معلم ًا ومعلمة من معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية من كل من
والمارات ،والبحرين.
اململكة العربية ال�سعودية ،وعمان ،إ
اجلن�س :مت اختيار  640معلم ًا ،و 640معلمة من معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية يف
البلدان العربية أ
الربعة.
التخ�ص�ص الدرا�سي :مت اختيار  640معلم ًا ومعلمة من ذوي التخ�ص�ص أ
الدبي640 ،
معلم ًا ومعلمة من ذوي التخ�ص�ص العلمي.
اخلربة يف جمال التدري�س :تكونت عينة البحث من  752معلم ًا ومعلمة من ذوي اخلربة
يف جمال التدري�س �أقل من � 5سنوات ،و 528معلم ًا ومعلمة من ذوي اخلربة يف جمال التدري�س
�أكرث من � 5سنوات.

أ�داة الدرا�سة

متت اال�ستفادة من كثري من القراءات يف جمال �شبكة املعلومات العاملية (م�صطفى،
 ،)2005ويف جمال مدر�سة امل�ستقبل (احلر2001 ،؛ العبد الكرمي2002 ،؛ ح�سن،
2002؛ ال�صالح2002 ،؛ �صالح2002 ،؛ متويل2002 ،؛ الن�صار2003 ،؛ �سامل،
 )2004يف بناء بنود ا�ستبانة آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س
امل�ستقبل .وقد تكونت اال�ستبانة يف بداية تكوينها من  28عبارة ،وبعد عر�ضها على
جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال التقنيات والقيا�س الرتبوي للحكم
على �صدق م�ضمون العبارات؛ مت حذف ثمان عبارات .ومن ثم ،تكونت اال�ستبانة
يف �صورتها النهائية من ع�رشين عبارة ،وتتم اال�ستجابة على هذه العبارات من خالل
ميزان تقدير خما�سي كما يلي :موافق جداً (تعطي خم�س درجات) ،موافق (تعطي �أربع
درجات)� ،إىل حد ما (تعطي ثالث درجات) ،غري موافق (تعطي درجتني) ،غري موافق
جداً (تعطي درجة واحدة فقط) .وترتاوح الدرجات على اال�ستبانة من ع�رشين �إىل مائة
درجة ،وتدل الدرجة املرتفعة على �إيجابية آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية
يف مدار�س امل�ستقبل ،بينما تدل الدرجة املنخف�ضة على �سلبية آ
الراء نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

�صدق أ
الداة

مت ح�ساب �صدق ا�ستبانة آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
من خالل ا�ستخدام �أ�سلوب �صدق مفردات االختبار ،وذلك من خالل ح�ساب معامالت
االت�ساق الداخلي لعبارات اال�ستبانة ،ويتم ذلك بوا�سطة ح�ساب معامل االرتباط بني درجة
كل عبارة واملجموع الكلي لعبارات اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة  320معلم ًا
والمارات العربية والبحرين ،ممن
ومعلمة من معلمي املدار�س الثانوية بدول ال�سعودية وعمان إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اجلدول رقم ()2
معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة واملجموع الكلي
الح�صائية
لعبارات اال�ستبانة وداللتها إ
العبارات

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0.78

11

**0.67

2

**0.71

12

**0.78

3

**0.69

13

**0.78

4

**0.75

14

**0.72

5

**0.64

15

**0.66

6

**0.73

16

**0.68

7

**0.80

17

**0.75

8

**0.79

18

**0.84

9

**0.82

19

**0.72

10

**0.61

20

**0.68

�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )2أن معامالت االرتباط ال�ستبانة آ
الراء نحو توظيف
�شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل تراوحت ما بني � 0.66إىل 0.84؛ وكلها
معامالت دالة �إح�صائي ًا عند .0.01

ثبات أ
الداة

مت ح�ساب ثبات ا�ستبانة آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
با�ستخدام معادلة �ألفا لكرونباخ ،فبلغ معامل الثبات  ،0.83وهو معامل دال �إح�صائي ًا.

أ
الح�صائية امل�ستخدمة
ال�ساليب إ

مت ا�ستخدام أ
الح�صائية التالية :معامل ارتباط بري�سون ،ومعادلة �ألفا لكرونباخ،
ال�ساليب إ
وحتليل التباين ( ،)4×2×2×2واملتو�سطات احل�سابية ،الر�سم البياين.

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

بلغ املتو�سط احل�سابي ألعمارهم � 28.6سنة .ويو�ضح اجلدول رقم ( )1معامالت االت�ساق
الداخلي لعبارات ا�ستبانة آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
الح�صائية.
وداللتها إ
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يبني اجلدول رقم ( )3نتائج حتليل التباين ( )4×2×2×2ألثر متغريات النوع ،والتخ�ص�ص
الدرا�سي ،و�سنوات اخلربة يف جمال التدري�س ،واجلن�سية يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين ( )4×2×2×2ألثر متغريات النوع ،والتخ�ص�ص الدرا�سي،
و�سنوات اخلربة يف جمال التدري�س يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
م�صادر التباين
اجلن�س ( أ�)
التخ�ص�ص الدرا�سي (ب)
اخلربة يف جمال التدري�س (جـ)
اجلن�سية (د)
أ� × ب
أ� × جـ
أ� × د
ب × جـ
ب×د
جـ × د
أ� × ب × جـ
أ� × جـ × د
ب × جـ × د
أ� × ب × جـ × د
اخلط أ�
املجموع الكلي

جمموع
املربعات
33.36
48.51
39.80
130.80
50.31
43.19
113.31
30.37
101.10
105.96
46.85
112.29
97.23
105.96
8481.78
29678.32

درجات
احلرية
1
1
1
3
1
1
3
1
3
3
1
3
3
3
1251
1279

متو�سط
املربعات
33.36
48.51
39.80
43.60
50.31
43.19
37.77
30.37
33.70
35.32
46.85
37.43
32.41
35.32
6.78

الن�سبة
الفائية
4.92
7.16
5.87
6.43
7.42
6.37
5.57
4.48
4.97
5.21
6.91
5.52
4.78
5.21

الداللة
ا إلح�صائية
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

�أ�شارت النتائج يف اجلدول رقم (� )3إىل ما يلي:

متغريالنوع

الناث) يف آ
الراء نحو توظيف
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري النوع (الذكور – إ
�شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ()4.92
[د.ح =  ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ولتعرف اجتاه الفروق ،مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية بني املجموعتني ،فتبني �أن �آراء املعلمني نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية (م =  )82.7من �آراء املعلمات
(م = .)75.3

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

متغري التخ�ص�ص الدرا�سي

متغري اخلربة يف جمال التدري�س

وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري اخلربة يف جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث من 5
�سنوات) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت
قيمة ف ([ )5.87د.ح =  ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ولتعرف �آراء
الفروق بني املجموعتني ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،فتبني �أن �آراء املعلمني واملعلمات
ذوي خربة �أكرث من � 5سنوات يف جمال التدري�س نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف
مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية (م =  )73.8من �آراء املعلمني واملعلمات ذوي خربة �أقل من 5
�سنوات يف جمال التدري�س (م = .)68.9

متغري اجلن�سية

المارات – البحرين) يف آ
الراء
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري اجلن�سية (ال�سعودية – عمان – إ
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ()6.43
[د.ح =  ،1251 ،3دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01وللتعرف على اجتاه الفروق يف
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل بني املجموعات أ
آ
الربعة ،ثم
ا�ستخدام اختبار �شيفيه للمقارنات املتعددة .ويبني جدول ( )4املقارنات املتعددة يف آ
الراء
نحو ا�ستخدام �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل بني املجموعات أ
الربعة.

اجلدول رقم ()4
آ
املقارنات املتعددة با�ستخدام اختبار �شيفيه يف الراء نحو ا�ستخدام �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل بني اجلن�سيات أ
الربعة
اجلن�سيات
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين

ال�سعودية
*3.21
*3.38
*3.96

عمان

ا إلمارات

1.22
0.98

1.17

البحرين

-
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وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي (�آداب – علوم) يف آ
الراء نحو توظيف
�شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )7.16د.ح =
 ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01وللك�شف عن اجتاه الفروق ،مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية بني املجموعتني ،فتبني �أن �آراء املعلمني واملعلمات ذوي التخ�ص�ص
العلمي �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل (م = )79.6
من �آراء املعلمني واملعلمات ذوي التخ�ص�ص أ
الدبي (م = .)71.4
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�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )4أن �آراء املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية
ال�سعودية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية من بقية
املجموعات أ
الخرى.

تفاعل متغريي النوع والتخ�ص�ص الدرا�سي

الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي النوع (الذكور – إ
(�آداب – علوم) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث
بلغت قيمة ف ([ )7.42د.ح =  ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ويو�ضح
ال�شكل البياين رقم ( )1طبيعة تفاعل متغريي النوع والتخ�ص�ص الدرا�سي مع آ
الراء نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.
ذوي التخ�ص�ص العلمي
ذوي التخ�ص�ص أ
الدبي

Ðæí ÇáÊÎ ÕÕ ÇáÚáãí
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ال�شكل البياين رقم ()1
طبيعة تفاعل متغريي النوع والتخ�ص�ص الدرا�سي
يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
�أو�ضحت النتائج يف ال�شكل البياين رقم (� )1أن �آراء املعلمني ذوي التخ�ص�ص العلمي نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية من بقية املجموعات أ
الخرى.

تفاعل متغريي النوع واخلربة يف جمال التدري�س

الناث) ،واخلربة يف جمال التدري�س
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي اجلن�س (الذكور – إ
(�أقل من � 5سنوات – �أكرث من � 5سنوات) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف
مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )6.37د.ح =  ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى  .]0.01ويبني ال�شكل البياين رقم ( )2طبيعة تفاعل متغريي اجلن�س واخلربة يف جمال
التدري�س مع االجتاه نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

الناث
إ

الذكور

ÇáÐßæ
Ñ ÇáÅäÇË

ال�شكل البياين رقم ()2
تفاعل متغريي اجلن�س واخلربة يف جمال التدري�س
مع آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
�أبانت النتائج يف الر�سم البياين رقم (� )2أن �آراء املعلمني ذوي خربة �أكرث من � 5سنوات
يف جمال التدري�س نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية من
بقية املجموعات.

تفاعل متغريي النوع واجلن�سية

الناث) ،واجلن�سية (ال�سعودية
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي اجلن�س (الذكور – إ
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س
– عمان – إ
امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )5.57د.ح =  ،1251 ،3دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
 .]0.01ويبني جدول ( )5املتو�سطات احل�سابية بني املجموعات يف آ
الراء نحو توظيف
�شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث يف آ
الراء
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
اجلن�س

الذكور

اجلن�سية

املتو�سطات احل�سابية

االنحرافات املعيارية

ال�سعودية

78.3

7.8

عمان

76.4

8.9

ا إلمارات

74.9

11.3

البحرين

73.6

12.3
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ذوي خربة أ
التدري�س
�سنواتÏ Ñيف
من 5Î
كرث
جمالÓäæÇÊÝí ãÌ
Çá ÇáÊ
í Ó5Ðææ
ÈÑÉÃ
ßËÑ� ãä
من 5Î
قل
ذوي خربة
التدري�س
�سنواتÏ Ñيف
جمالÓäæÇÊÝí ãÌ
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اجلن�س

ا إلناث

اجلن�سية

املتو�سطات احل�سابية

االنحرافات املعيارية

ال�سعودية

71.2

9.4

عمان

70.9

8.8

ا إلمارات

69.8

8.5

البحرين

69.2

7.6

�أ�شارت النتائج يف اجلدول رقم (� )5إىل �أن �آراء املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية من بقية املجموعات
أ
الخرى.
تفاعل متغريي التخ�ص�ص الدرا�سي واخلربة يف جمال التدري�س:
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي التخ�ص�ص الدرا�سي (�آداب – علوم) ،واخلربة
يف جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث من � 5سنوات) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )4.48د.ح = ،1251 ،1
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )3طبيعة تفاعل متغريي
التخ�ص�ص الدرا�سي واخلربة يف جمال التدري�س يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية
يف مدار�س امل�ستقبل.
جمال í ãÌÇáÇáÊÏأ
�سنوات
من5æ
خربةÑيف
Ó
äæ
ÇÊ5Ð
كرث æÎ
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ال�شكل البياين رقم ()3
آ
طبيعة تفاعل متغريي التخ�ص�ص الدرا�سي واخلربة يف جمال التدري�س يف الراء نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

تفاعل متغريي التخ�ص�ص الدرا�سي واجلن�سية

وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي التخ�ص�ص الدرا�سي (�آداب – علوم) ،واجلن�سية
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية
(ال�سعودية – عمان – إ
يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )4.97د.ح =  ،1251 ،3دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى  .]0.01ويبني جدول ( )6املتو�سطات احل�سابية بني جمموعات البحث يف آ
الراء
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()6
آ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث يف الراء
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
التخ�ص�ص الدرا�سي
�آداب

علوم

اجلن�سية
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين

املتو�سطات احل�سابية
76.7
74.9
72.8
71.6
81.2
77.3
75.6
75.2

االنحرافات املعيارية
10.7
11.3
9.8
8.7
8.6
11.2
10.8
9.1

�أ�سفرت النتائج يف اجلدول رقم ( )6عن �أن �آراء معلمي ومعلمات التخ�ص�ص العلمي
يف اململكة العربية ال�سعودية �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س
امل�ستقبل من بقية املجموعات.

تفاعل متغريي اخلربة يف جمال التدري�س واجلن�سية

وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريي اخلربة يف جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو توظيف
من � 5سنوات) ،واجلن�سية (ال�سعودية – عمان – إ
�شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )5.21د.ح = ،3
 ،1251دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ويبني اجلدول رقم ( )7املتو�سطات احل�سابية
بني جمموعات البحث يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.
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�أو�ضحت النتائج يف ال�شكل البياين رقم (� )3أن �آراء معلمي ومعلمات التخ�ص�ص العلمي
ذوي خربة �أكرث من � 5سنوات يف جمال التدري�س �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة املعلومات
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل من بقية املجموعات.
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اجلدول رقم ()7
آ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث يف الراء
نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
اخلربة يف جمال التدري�س
أ�قل من � 5سنوات

أ�كرث من � 5سنوات

اجلن�سية
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين

املتو�سطات احل�سابية
74.4
72.3
71.6
71.3
79.9
76.3
73.6
72.9

االنحرافات املعيارية
9.4
9.7
11.7
11.9
10.3
8.7
8.3
8.9

�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )7أن �آراء املعلمني واملعلمات ذوي خربة �أكرث من
� 5سنوات يف جمال التدري�س من اململكة العربية ال�سعودية �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة
املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل من بقية املجموعات.
تفاعل متغريات النوع ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ،واخلربة يف جمال التدري�س:
الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريات اجلن�س (الذكور – إ
(�آداب – علوم) ،واخلربة يف جمال التدري�س يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية
يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )6.91د.ح =  ،1251 ،1دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى  .]0.01ويو�ضح اجلدول رقم ( )8املتو�سطات احل�سابية بني جمموعات البحث يف
آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث
يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
النوع

التخ�ص�ص الدرا�سي

اخلربة يف جمال التدري�س

الذكور

�آداب

أ�قل من � 5سنوات
أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات
أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات
أ�كرث من � 5سنوات
أ�قل من � 5سنوات
أ�كرث من � 5سنوات

علوم
ا إلناث

�آداب
علوم

املتو�سطات
احل�سابية
68.7
74.6
71.9
82.4
64.7
72.6
67.2
77.6

االنحرافات
املعيارية
11.2
10.8
10.6
11.8
9.8
10.9
11.7
11.1

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

تفاعل متغريات اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي واجلن�سية

الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريات اجلن�س (الذكور – إ
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو
(�آداب – علوم) ،واجلن�سية (ال�سعودية – عمان – إ
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )5.52د.ح
=  ،1251 ،3دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ويبني اجلدول رقم ( )9املتو�سطات
احل�سابية بني جمموعات البحث يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س
امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث
يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل

اجلن�س

التخ�ص�ص الدرا�سي
�آداب

الذكور
علوم

�آداب
ا إلناث
علوم

اجلن�سية
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين

املتو�سطات احل�سابية
73.2
70.1
68.3
67.6
76.3
73.6
72.3
71.9
69.9
67.7
63.4
62.7
74.2
71.6
69.2
68.3

االنحرافات املعيارية
10.6
9.8
10.3
10.5
8.7
7.9
8.2
8.9
7.5
10.4
7.3
7.4
8.1
7.8
7.2
7.1

�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )9أن �آراء املعلمني ذوي التخ�ص�ص العلمي من اململكة
العربية ال�سعودية �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل من
بقية جمموعات البحث أ
الخرى.
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�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )8أن �آراء معلمي التخ�ص�ص العلمي ذوي خربة �أكرث
من � 5سنوات يف جمال التدري�س �أكرث �إيجابية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س
امل�ستقبل من بقية جمموعات البحث.
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تفاعل متغريات التخ�ص�ص الدرا�سي واخلربة يف جمال التدري�س واجلن�سية
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وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريات التخ�ص�ص الدرا�سي (�آداب – علوم) ،واخلربة يف
جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث من � 5سنوات) ،واجلن�سية (ال�سعودية – عمان –
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل،
إ
ً
حيث بلغت قيمة ف ([ )4.78د.ح =  ،1251 ،3دالة �إح�صائيا عند م�ستوى .]0.01
وي�شري اجلدول رقم (� )10إىل املتو�سطات احل�سابية بني جمموعات البحث يف آ
الراء نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث
يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
التخ�ص�ص الدرا�سي

اخلربة يف جمال التدري�س
أ�قل من � 5سنوات

�آداب
أ�كرث من � 5سنوات

أ�قل من � 5سنوات
علوم
أ�كرث من � 5سنوات

اجلن�سية
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين
ال�سعودية
عمان
ا إلمارات
البحرين

املتو�سطات
احل�سابية
70.7
66.8
64.6
62.1
74.3
71.2
69.7
67.2
73.8
70.9
66.7
64.2
77.6
73.3
71.6
70.8

االنحرافات
املعيارية
9.2
8.9
8.2
7.9
7.8
10.1
10.2
8.6
11.2
11.3
8.7
8.3
11.6
10.7
10.5
9.9

�أ�شارت النتائج يف اجلدول رقم (� )10إىل �أن �آراء معلمي ومعلمات التخ�ص�ص العلمي ذوي
خربة �أكرث من � 5سنوات يف جمال التدري�س من اململكة العربية ال�سعودية �أكرث �إيجابية نحو
توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل من بقية جمموعات البحث أ
الخرى.
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اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني جمموعات البحث
يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل
اجلن�س

التخ�ص�ص
العلمي

اخلربة يف جمال
التدري�س

أ�قل من � 5سنوات
�آداب
أ�كرث من � 5سنوات
الذكور
أ�قل من � 5سنوات
علوم
أ�كرث من � 5سنوات

اجلن�سية

املتو�سطات
احل�سابية

االنحرافات
املعيارية

ال�سعودية

74.4

11.9

عمان

72.6

10.2

ا إلمارات

69.3

11.3

البحرين

68.6

10.7

ال�سعودية

76.7

12.1

عمان

74.8

12.7

ا إلمارات

71.3

11.8

البحرين

69.7

10.9

ال�سعودية

79.6

13.1

عمان

76.8

12.5

ا إلمارات

69.3

11.7

البحرين

68.8

10.5

ال�سعودية

82.3

13.8

عمان

79.6

13.2

ا إلمارات

73.4

12.6

البحرين

71.2

11.8
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(الذكور–الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي
وجود �أثر دال �إح�صائي ًا لتفاعل متغريات اجلن�س
إ
(�آداب – علوم) ،واخلربة يف جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث من � 5سنوات)،
المارات – البحرين) يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات
واجلن�سية (ال�سعودية – عمان – إ
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل ،حيث بلغت قيمة ف ([ )5.21د.ح =  ،1251 ،3دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى  .]0.01ويبني جدول ( )11املتو�سطات احل�سابية بني جمموعات
البحث يف آ
الراء نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل.
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اجلن�س

التخ�ص�ص
العلمي

اخلربة يف جمال
التدري�س

أ�قل من � 5سنوات
�آداب
أ�كرث من � 5سنوات
ا إلناث
أ�قل من � 5سنوات
علوم
أ�كرث من � 5سنوات

اجلن�سية

املتو�سطات
احل�سابية

االنحرافات
املعيارية

ال�سعودية

72.6

11.2

عمان

69.4

10.7

ا إلمارات

67.5

9.8

البحرين

66.7

9.4

ال�سعودية

73.8

9.7

عمان

70.6

9.1

ا إلمارات

68.2

8.9

البحرين

67.7

8.6

ال�سعودية

77.8

12.9

عمان

73.6

11.9

ا إلمارات

67.4

8.8

البحرين

67.1

8.6

ال�سعودية

78.3

13.0

عمان

75.4

13.2

ا إلمارات

71.6

12.5

البحرين

71.3

11.6

�أو�ضحت النتائج يف اجلدول رقم (� )11أن �آراء معلمي التخ�ص�ص العلمي ذوي خربة �أكرث
من � 5سنوات يف جمال التدري�س يف اململكة العربية ال�سعودية نحو توظيف �شبكة املعلومات
العاملية يف مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية من بقية جمموعات البحث.
ومن ثم� ،أيدت هذه النتائج فر�ض الدرا�سة الرئي�س الذي ين�ص على وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف االجتاه نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل وفق ًا
الناث) ،والتخ�ص�ص الدرا�سي (�آداب – علوم) ،واخلربة يف
ملتغريات اجلن�س (الذكور – إ
جمال التدري�س (�أقل من � 5سنوات – �أكرث من � 5سنوات) ،واجلن�سية (ال�سعودية – عمان
المارات – البحرين).
– إ
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اال�ستنتاج والتو�صيات

املراجع:

�أبو ال�سند�س ،عبد احلميد ( .)2002أ
ال�س�س الفل�سفية واالجتماعية ملدر�سة امل�ستقبل .ندوة
مدر�سة امل�ستقبل ،الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كلية الرتبية.
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يرى الباحث �أن اقتحام تقنية املعلومات يف جماالت التعليم بقوة وتكاليف منخف�ضة،
و�سهولة يف اال�ستخدام ،و�رسعة يف احل�صول على املعلومات ب أ��شكال متنوعة معها ،قد خلق
والدارة التعليمية ،ف إ�نتاج برامج احلا�سوب
حاجات تعليمية جديدة لدى الطالب واملعلمني إ
التعليمية والتطورات املتالحقة فيها ويف �شبكات املعلومات مل تعد كافية إلحداث �إ�شباع
للحاجات التعليمية املتالحقة على الرغم من �إ�سهامها املبا�رش يف �شكل املدر�سة ،وتطوير
�أدوارها وتعددها ،ويف تغيري دور املعلم ،وزيادة قدرات وم�ستوى ا�ستيعاب الطالب،
وحماوالت الطالب امل�ستمرة ملتابعة درا�ستهم خارج حدود املناهج الدرا�سية وخارج حدود
املدر�سة ،فاملعلومات اجلديدة قد زادت من معلومات التالميذ يف جميع جوانب املعرفة.
لذا ،فنحن اليوم يف �أ�شد احلاجة �إىل معلم من نوع خا�ص لديه القدرة على تذليل العقبات
وم�ساعدة الطالب و�إ�سداء الن�صح لهم ،ويحثهم على الرغبة يف التعلم .كما يجب �أن يكون
هذا املعلم لديه كفاءة تقنية ،و�أن تت�صاعد تلك الكفاءة ب�شكل دائم مع التطورات احلادثة
بتقنية املعلومات ،على �أن ت�ساهم كل مهارة يكت�سبها املعلم بكفاءة يف �إيجاد مهارة �أخرى
جديدة لديه ،وهكذا يكت�سب خربات توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف مدار�س امل�ستقبل،
وي�صبح متميزاً يف التعامل مع طالبه و�إثارتهم ودفعهم ملزيد من التعلم.
ويف �ضوء هذه النتائج ميكن اخلروج بالتو�صيات التالية:
 ال بد من تطوير املدار�س يف دول اخلليج العربي حتى ت�صبح قادرة على ا�ستيعابامل�ستحدثات العاملية يف جمال التعليم والتعلم.
 ينبغي عقد دورات تدريبية للمعلمني يف مراحل التعليم املختلفة حتى يت�سنى لهم تفعيلدور مدار�س امل�ستقبل يف تطوير العمليات التعليمية.
 يجب حتديث كليات الرتبية يف دول اخلليج العربي حتى ت�ساير الثورات املعرفية يف �شتىجماالت العلوم.
و�إىل جانب هذا ،ميكن طرح بع�ض البحوث امل�ستقبلية آ
التية:
 مقارنة القدرات العقلية للطالب يف �ضوء املدر�سة التقليدية ومدار�س امل�ستقبل.البداعية لدى الطالب يف مراحل التعليم
 دور مدر�سة امل�ستقبل يف تنمية املكونات إاملختلفة.
 الك�شف عن العائد العلمي للطالب يف مراحل التعليم املختلفة عند تطبيق �أنظمة مدار�سامل�ستقبل.
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واقع جماالت منهاج الريا�ضة للجميع ملرحلة البكالوريو�س
يف بع�ضكليات جامعة البلقاء التطبيقية
د .رائد حممد الرقاد
ق�سم العلوم أال�سا�سية
جامعة البلقاء التطبيقية
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واقع جماالت منهاج الريا�ضة للجميع ملرحلة البكالوريو�س
يف بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية
د .رائد حممد الرقاد
ق�سم العلوم أال�سا�سية
جامعة البلقاء التطبيقية

امللخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تعرف واقع جماالت منهاج الريا�ضة للجميع ملرحلة البكالوريو�س
يف بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية ،و�أثر اجلن�س وامل�ستوى العلمي على هذه
املجاالت .تكونت عينة الدرا�سة من ( )454طالبا وطالبة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
من الذين در�سوا منهاج الريا�ضة للجميع.
ا�ستخدمت �أداة لقيا�س واقع جماالت منهاج الريا�ضة للجميع تكونت من ( )24فقرة،
الح�صائي �أظهرت نتائج الدرا�سة ايل �أن
خ�ضعت ملعامل ال�صدق والثبات ،وبعد التحليل إ
جماالت منهاج الريا�ضة للجميع جاءت �ضمن م�ستويني (درجة كبرية جدا ،درجة كبرية )،
�أما متغري اجلن�س ف أ�بانت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية .ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تبعا ملتغري امل�ستوى العلمي بالن�سبة ملجال أالهداف ،بينما ال يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية ملجال املحتوى ،و أال�ساليب أ
والن�شطة ،و التقومي.
�أو�صى الباحث ب�رضورة االهتمام مبنهاج الريا�ضة للجميع وتفعيلة لدى جميع كليات
جامعة البلقاء التطبيقية يف اململكة أالردنية الها�شمية.
الكلمات املفتاحية :الرتبية الريا�ضية ،تقومي منهاج الريا�ضة للجميع.

* تاريخ ت�سلم البحث2006/11/9 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/9/6 :م
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Scopes Actuality of Sports Curriculum for All for B.A Level at
Some Faculties of Al Balqa’a Applied University
Dr. Raid M. Al-Ragad
Dept of Basic Sciences
Balqa’a Applied University
Abstract
This study aims at identifying the actuality of scopes of sports curriculum
for all for B.A level at some faculties of Al-Balqa’a Applied University and
the impact of gender educational levels of these scopes. The study comprised
(454) students of either genders chosen randomly of those who learned sports
curriculum for all. The study has used an instrument to measure the actuality
of sports curriculum for all. It was made of (24) paragraphs and had to comply
with trueness and correctness coefficient. After statistical analysis, study
findings indicated that the scopes of sports curriculum for all have resulted
in two levels (very high and high). In respect to gender variable, the study
findings indicated non-availability of differences of statistical sign, availability
of differences of statistical sign pursuant to the variable of educational level for
goals scope and non-availability of differences of statistical sign for content,
style, activities and correction.
The researcher recommended necessity of paying attention to the sports
curriculum for all and to activate it within all faculties of the Balqa’a Applied
University in the Hashemite kingdom of Jordan.
Key words: physical education, evaluating the scope of the sport for all curriculum.
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واقع جماالت منهاج الريا�ضة للجميع ملرحلة البكالوريو�س
يف بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية
د .رائد حممد الرقاد
ق�سم العلوم أال�سا�سية
جامعة البلقاء التطبيقية

مقدمة الدرا�سة

�أدى االنفجار المعرفي في الع�صر الحديث دوراً كبيراً في �إحداث تغيرات عديدة وب�شكل
مت�سارع في مختلف جوانب الحياة بحيث ال ت�ستطيع نظم التعليم التقليدية م�سايرته واللحاق
به (الحماحمي والخولي )1990 ،مما ا�ستدعى النظم ال�سيا�سية في جميع الدول �إلى �إعادة
ر�سم �سيا�ستها الريا�ضية ب�شكل ت�ستند فيه �إلى مجموعة من الحقائق والمبادئ المبنية على
المعرفة والتقدم العلمي (الخولي.)2001 ،
بد من �إعادة النظر في المناهج الدرا�سية بو�صفها
وفي ظل هذا التغير ال�سريع كان ال ّ
فل�سفة تعليمية ت ؤ�ثر في ت�شكيل �شخ�صية الطالب ،لذا يعد تطويرها وتحديثها من أ
الولويات
ال�ضرورية لتلبية الحاجات الفردية واالجتماعية للمتعلم ومواكبة التغيرات االجتماعية
والعلمية واالقت�صادية والتكنولوجية (مجاور والديب ،)1984،ونظراً ألهمية المنهاج في
المجتمع العربي فقد خطت الدول العربية في الربع أ
الخير من هذا القرن خطوات وا�سعة
في بناء وتطوير المناهج التربوية ،و�أدخلت نظما جديدة حديثة وم�ستحدثات بق�صد تح�سين
العملية التربوية ورفع م�ستواها بحيث تقود في النهاية �إلى تعديل �سلوك الطالب وتوجيهه في
االتجاهات المطلوبة ووفق أ
الهداف التربوية المر�سومة (عميره.)1987 ،
ولتطوير المناهج �أهمية كبرى ومكانة بالغة ،وهذه أ
الهمية تفوق �أهمية التطوير في �أي
جانب من جوانب الحياة ،وذلك ألن تطوير المناهج معناه في الواقع تطوير في بناء و�إعداد
الم�ساك
الن�سان ،ف أ�نه ي�صبح بدوره قادراً على إ
�إن�سان الم�ستقبل ورجل الغد ،ومتى طورنا إ
بدفة التطوير في كل مجاالت الحياة ،لي�شق طريقه �إلى غدٍ م�شرق ي�ضم في طياته ال�سعادة
وم�ستقبال م�ضيئا يحمل في طياته الرفاهية والهناء وبهذا يكون تطوير المناهج �أ�سا�س ًا للتطوير
ونواة لكل تقدم وتغيير أ
(الفندي.)1975 ،
ويعد م�صطلح الريا�ضة للجميع م�صطلحا جديدا بد�أ في �أوا�سط ال�ستينيات وفي عام
( )1966عندما �أو�صى المجل�س أ
الوروبي للريا�ضة بوثيقة �سميت (وثيقة الريا�ضة للجميع)
وت�ضمنت هذه الوثيقة �أن الريا�ضة لم تعد لفئة معينة من الريا�ضيين المتفوقين ،و�أن الحاجة
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الن�شطة الريا�ضية �أ�صبحت من الحاجات أ
�إلى ممار�سة أ
للن�سان وان ممار�ستها تبد�أ
ال�سا�سية إ
من الطفولة �إلى ال�شيخوخة (الرقاد.)2004 ،
وفي عام (� )1978أ�صدرت اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والريا�ضة في منظمة
اليون�سكو وثيقة دولية با�سم (الميثاق الدولي للتربية البدنية والريا�ضة) .وهذا الميثاق يدل على
�ضرورة دعم الريا�ضة للجميع (الرقاد .)2004 ،وبالتالي يكون دور الدرا�سة �إعادة النظر في
منهاج الريا�ضة للجميع ،للوقوف على الحقائق و�أفكار الطلبة لمعرفة م�ستواهم العلمي والمعرفي
وال�صحي والحركي واالهتمام بالوعي العام ألهمية الريا�ضة للجميع ،فالريا�ضة حق للجميع
باعتبارها عن�صرا �أ�سا�سيا في تحقيق ال�سالمة الج�سدية والعقلية للطالب وعامال مهما لتطوير
قدراته على الن�شاط( .الخولي .)2001 ،وعلى هذا أ
ال�سا�س تتكفل الجامعة بتوفير الظروف
المالئمة للطلبة في مختلف الكليات لممار�سة الن�شاط الريا�ضي ،وقد طرحت جامعة البلقاء
التطبيقية م�ساق الريا�ضة للجميع في خطتها الدرا�سية بو�صفه متطلب ًا بواقع (� )3ساعات معتمدة،
حيث يهدف المنهاج �إلى تعرف مفهوم التربية البدنية من الع�صر البدائي �إلى الع�صر الحديث،
والهداف والمبادئ أ
أ
ال�سا�سية للريا�ضة للجميع ،وعالقة اللياقة البدنية وعنا�صرها بالمجاالت
وال�صابات الريا�ضية ال�شائعة ،أ
وال�سباب العامة لها في المجال الريا�ضي ،والتغذية،
المختلفة ،إ
الن�سان ،والحد من �أمرا�ض الع�صر ،و�إك�ساب
وتعرف �أهمية الريا�ضة ،ودورها في �صحة إ
المعرفة بالق�ضايا المعا�صرة في التربية الريا�ضية مثل التدخين ،المن�شطات ،وتعريف الطالب
كيف تنظم الدورات والبطوالت الريا�ضية.
وقام الباحث بم�سح للدرا�سات ال�سابقة أ
والدب النظري في مجال الريا�ضة للجميع فتو�صل
�إلى عدد من الدرا�سات المرتبطة بهذا المو�ضوع ،حيث �أجرى الخوالده ( )1998درا�سة
هدفت �إلى تقويم منهاج التربية الريا�ضية للمرحلة الثانوية في أ
الردن من وجهة نظر المعلمين،
ال�ساليب أ
(الهداف ،والمحتوى ،أ
الربعة أ
من حيث المجاالت أ
والن�شطة ،التقويم) .وقد
تم ا�ستخدام المنهج الو�صفي لمالءمته �أهداف الدرا�سة حيث �شملت الدرا�سة ( )184معلما
ومعلمة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إلى �إن درجة تقويم المنهاج على المجاالت مجتمعة كانت
متو�سطة ،و�أن �أكثر مجاالت المنهاج تقديرا من وجهة نظر المعلمين هو مجال أ
الهداف ،و�أن
ال�ساليب أ
�أقل المجاالت تقديرا هو مجال أ
والن�شطة ،وقد بينت الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى جن�س المعلم �أو الم ؤ�هل العلمي �أو الخبرة .و�أو�صى الباحث
ب إ�جراء درا�سات مماثلة لهذه الدرا�سة بهدف تعرف �أوجه ال�ضعف والقوة مقارنة بالنتائج.
و �أجرى الجزازي ( )1996درا�سة هدفت �إلى تقويم الخطة الدرا�سية لمرحلة البكالوريو�س
في كلية التربية الريا�ضية بالجامعة أ
الردنية وتعرف واقع الخطة الدرا�سية ،وا�ستخدم الباحث
المنهج �ألو�صفي ،حيث ا�شتملت عينة الدرا�سة ( )120طالبا وطالبة و( )18مدر�سا في كلية
التربية الريا�ضية ،و�أ�شارت النتائج �إلى عدم وجود �أهداف وا�ضحة ومحددة للخطة الدرا�سية
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يمكن قيا�سها �أو ال�سعي �إلى تحقيقها من قبل الطلبة.
كما �أجرى الحديدي ( )1995درا�سة هدفت �إلى ت�صميم برنامج مقترح لتطوير منهاج
الولى من المرحلة التعليمية أ
الربعة أ
التربية الريا�ضية لل�صفوف أ
ال�سا�سية .وقد ا�ستخدم الباحث
في درا�سته المنهج الو�صفي و �شملت الدرا�سة ( )379معلما ومعلمة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة
الربعة أ
�إلى �أن درجة تقويم الواقع الحالي لمنهاج التربية الريا�ضية لل�صفوف أ
الولى كانت
قليلة على جميع مجاالت الدرا�سة� ،أما درجة تقويم المرغوب فيها لمنهاج التربية الريا�ضية
الولى في أ
الربعة أ
لل�صفوف أ
الردن فقد كانت كبيرة جدا على جميع مجاالت الدرا�سة ،وقد
بينت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للمتغيرات التالية (الخبرة ،الم ؤ�هل العلمي،
المدر�سة ،طبيعة العمل) .و�أو�صى الباحث باختيار أ
الكاديميين ذوي الخبرات في مجال تدري�س
التربية الريا�ضية عند و�ضع منهاج التربية الريا�ضية بالتن�سيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقام ديمون�س ( )Demmons, 1995بدرا�سة هدفت �إلى تقويم منهاج التربية الريا�ضية في
مدار�س برن�سيك في كندا بهدف �إقامة مناهج جديدة في التعليم الريا�ضي وال�صحي؛ لتح�سين
حالة الطالب المبدعين في الن�شاطات الريا�ضية .و التغير الرئي�س تجاه تقييم البرامج كان في
زيادة الن�شاطات الريا�ضية من ( .)%30 -%10وا�شتملت الدرا�سة على �ست مدار�س عليا
ال�شراف ،ولها م�ستويان هما� :أ�سلوب
من برن�سيك و�أدخل الباحث المتغيرات ما بين طريقة إ
الر�شاد ،أ
بال�ضافة �إلى الجن�س .و�أظهرت النتائج �إن التطوير في برامج
وال�سلوب التقليدي إ
إ
التربية الريا�ضية يخلق الحافز عند الطالب لتطوير �إمكانياتهم وتو�سيع مداركهم في تقبل
الكثير من الن�شاطات الريا�ضية المطبقة.
وقام اكهاردت ( )Eckhardt, 1995بدرا�سة هدفت �إلى تقويم برنامج التربية الريا�ضية للمرحلة
العدادية في كولورادو في �أمريكا من �أجل تعديلها و تكييفها لتطوير واقع الحركة الريا�ضية
إ
في كولورادو؛ و �شملت عينة الدرا�سة ( )407مدر�سين من الجن�سين من معلمي المرحلة
العدادية تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائية .و�أظهرت النتائج �أن هناك حاجة �إلى االهتمام
إ
ب أ�هداف البرنامج التعليمي و االهتمام بالمناهج.
و�أجرى العنبتاوي ( )1993درا�سة هدفت �إلى تعرف واقع منهاج التربية الريا�ضية
ال�سا�سي أ
الولى لمرحلة التعليم أ
لل�صفوف أ
بالردن ،وتم ا�ستخدام المنهج الو�صفي لمالءمته
الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )394معلما ومعلمة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن
درجة تقويم المنهاج على المجاالت مجتمعة كانت كبيرة ،و�أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تبعا لكافة المتغيرات .وقد �أو�صى الباحث ب إ�جراء درا�سات تقويمية
لمنهاج التربية الريا�ضية.
�أجرى هان�سن ( ،)Hansen, 1987درا�سة هدفت �إلى تقييم برامج التربية الريا�ضية في بورتالند
العدادية الحكومية
وتكونت العينة من مدر�سي التربية الريا�ضية والمديرين في المدار�س إ
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في بورتالند �أويريغون .وتم ا�ستخدم المنهج الو�صفي لمالءمته الدرا�سة ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن المديرين يرون �أن برامج التربية الريا�ضية يجب �أن ت�شتمل على اللياقة والترويح
والن�شاطات االجتماعية� ،أما مدر�سي التربية الريا�ضية ف أ��شاروا �إلى �أن المنهاج الحالي ال
يركز على اللياقة البدنية ،و�أن مناهج التربية الريا�ضية يجب �أن تركز على أ
اللعاب الريا�ضية.
و �أجرى الكردي ( )1986درا�سة هدفت �إلى تعرف واقع برامج التربية الريا�ضية في
الردن من خالل تقويم أ
المرحلة الثانوية للبنين في أ
المكانات
الهداف والمحتوى ودرا�سة إ
الب�شرية والمادية وتقويمها .وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�صفي لمالءمته الدرا�سة.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )300تلميذا ،و( )38خبيرا منهم ( )18من الم�ستوى
أ
الكاديمي ،و( )8خبراء من القائمين على عملية التخطيط الفني للبرامج ،و( )94م�شرفا
ومعلما للتربية الريا�ضية للمرحلة الثانوية .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى انه ال يوجد �أهداف
وا�ضحة ومحددة للتربية الريا�ضية يمكن تحقيقها.
ونالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أنها تطرقت �إلى المناهج ب�شكل عام في مجال العلوم
الريا�ضية �سواء كان في مجال المرحلة المدر�سية �أم في مجال البرامج الريا�ضية للجامعات،
و�أنها �أجريت لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع ،فمعظم الباحثين �أو�صوا بتطوير مناهج التربية
الريا�ضية للمراحل التعليمية المختلفة .ولقد ا�ستفاد الباحث منها في ا�شتقاق فكرة بحثه على
منهاج الريا�ضة للجميع الذي يدر�س في جامعة البلقاء التطبيقية؛ حيث �أراد �أن يعرف ما
مدى هذه البرامج و ت أ�ثيرها على الطلبة في تعرف علوم الريا�ضة للجميع.
و�أدرك الباحث �أهمية الدرا�سات بو�صفها مرجع ًا له في تو�صيته على بع�ض �صياغة أ
الهداف،
ال�ساليب أ
و المحتوى ،أ
الح�صائية الم�ستخدمة في
والن�شطة ،والتقويم ،وا�ستخدام الو�سائل إ
الدرا�سات ال�سابقة .فقد هدفت الدرا�سات �إلى و�ضع برامج وخطط التربية الريا�ضية ،والك�شف
عن �أهم الم�شكالت التي تحول دون تنفيذها ،من �أجل تعديلها �أو تطويرها في المناطق التي
�أجريت فيها تلك الدرا�سات .ومن خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات و أ
البحاث ال�سابقة تبين
للباحث �أن معظم الدرا�سات �أل�سابقه �إلى تقويم مناهج و برامج �ألتربيه الريا�ضية للمراحل التعليمية
المختلفة ،وذلك من �أجل تطويرها �أو تعديلها .و�أجمعت غالبية الدرا�سات على �أن مجاالت
وال�ساليب أ
بالهداف والمحتوى أ
تقويم المناهج تت�صل أ
والن�شطة والتقويم( .الحديدي،
1995؛ والعنبتاوي .)1993 ،و�أ�شارت معظم الدرا�سات �إلى �ضرورة �إعادة النظر في مناهج
التربيه الريا�ضية (الخوالده1998 ،؛ والحديدي .)1995 ،و�أن ا�ستخدام المنهج الو�صفي
يتفق مع ما ا�ستخدمه الباحث في درا�سته الحالية ،ولذلك ف إ�ن هذه الدرا�سة جاءت متميزة عن
غيرها ب أ�نها تناولت واقع منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في بع�ض كليات جامعة
البلقاء التطبيقية بالمملكة أ
الردنية الها�شمية.
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قد �أولت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم اهتمام ًا كبيراً بالمناهج الدرا�سية و
خا�صة مناهج التربية الريا�ضية ،وعملت على تحديثها وتطويرها في �ضوء الم�ستجدات التربوية
والريا�ضية التي يجب �أن يطلع عليها �أفراد المجتمع خا�صة الطلبة .و�إن جامعة البلقاء التطبيقية
الطراف في المملكة أ
وا�سعة االنت�شار ومترامية أ
الردنية الها�شمية ،وت�ضم ( )15كلية جامعية
فقرر مجل�س عمداء الجامعة طرح م�ساق الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س ،ومع أ
ال�سف �إن
بع�ض الكليات الجامعية لم تطرح الم�ساق في خطتها الدرا�سية .ومن خالل خبرات الباحث
بو�صفه مدر�سا لهذا الم�ساق وقريبا من الخبرات الميدانية في مجال التربية الريا�ضية حول هذا
المنهاج ومدى فاعليته وتحقيق متطلبات العملية التعليمية ،فقد الحظ �أن االهتمام بمنهاج
الريا�ضة للجميع مح�صور في بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية التابعة لها في مختلف
الردنية الها�شمية ،و�أن الكليات أ
محافظات المملكة أ
الخرى ال تهتم بمنهاج الريا�ضة للجميع؛
ولذلك �أراد الباحث �أن يتعرف واقع منهاج الريا�ضة للجميع في بع�ض كليات جامعة البلقاء
التطبيقية ،أ
المر الذي يتطلب �إجراء درا�سة علمية حول مجاالت المنهاج للوقوف على �أوجه
القوة وال�ضعف فيه من وجهة نظر الطلبة الذين در�سوا هذا المنهاج.

أ�هداف الدرا�سة

 .1تعرف واقع منهاج الريا�ضة للجميع في بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية.
.2تعرفواقعمنهاجالريا�ضةللجميعفيبع�ضكلياتجامعةالبلقاءالتطبيقيةتبع ًالمتغيرالجن�س.
 .3تعرف واقع منهاج الريا�ضة للجميع في بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية تبع ًا لمتغير
الم�ستوى العلمي.

أ��سئلة الدرا�سة

 -1ما تقديرات طلبة البكالوريو�س في بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية لتقويم منهاج
ال�ساليب أ
الهداف و المحتوى و أ
الريا�ضة للجميع من حيث مجاالت أ
والن�شطة و التقويم؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية في تقديرات الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع
لطلبة البكالوريو�س تبعا لمتغير الجن�س؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية في تقديرات الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع
لطلبة البكالوريو�س تعزى �إلى متغير الم�ستوى العلمي؟

أ�همية الدرا�سة

تبرز �أهمية الدرا�سة في �أن الطالب الجامعي الذي يتلقى العلوم المعرفية في مجال تخ�ص�صه

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

محددات الدرا�سة

المجال المكاني :جامعة البلقاء التطبيقية.
المجال الب�شري :طلبة كلية عمان الجامعية ،طلبة كلية الهند�سة التكنولوجية ،طلبة كلية
أ
المير عبد اهلل ابن غازي للعلوم وتكنولوجيا المعلومات.
المجال الزمني :ال�سنة الدرا�سية( .)2005/2004

م�صطلحات الدرا�سة

الهدف :هو غاية مثلى توجيهية تدفعنا لتحقيق �أغرا�ض ت ؤ�دي �إلى هذه الغاية
(ح�سانين.)1987،
المحتوى :هي املفردات التي يتم اختيارها من الوحدة العامة لتحقيق أ
الهداف املن�شودة
(العنبتاوي.)1993 ،
ال�ساليب أ
أ
والن�شطة :هي جمموعة أ
ال�ساليب امل�ساندة يف تنفيذ حمتوى املنهاج بهدف حتقيق
أ
الهداف املن�شودة ،والتي تكون توجيه قيادة �صاحلة (العنبتاوي.)1993 ،
التقويم :هي عملية ميكن بها معرفة ما مت حتقيقه من �أهداف ،كما �أنها عملية ت�شخي�صية
عالجية تر�شد �إىل مواطن القوة وال�ضعف لكي تعمل على �إ�صالحها بق�صد حت�سني التعليم
والتعلم (�إبراهيم.)1984،
المنهاج :هو جمموعة اخلربات الرتبوية التي توفرها اجلامعة للطلبة بق�صد م�ساعدتهم
على النمو ال�شامل املتزن يف جميع النواحي وتعديل �سلوكهم طبقا أ
للهداف الرتبوية
(العنبتاوي.)1993،

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

ال بد من �أن يتعرف جوانب ريا�ضية مثل الريا�ضة للجميع التي تعد رافدا من العلوم الريا�ضية
لطلبة الجامعة ،لتنمية اللياقة البدنية وال�صحية في جو من المرح وال�سعادة وتكون ممار�ستها
غير مكلفة؛ وال تحتاج �إلى مالعب و�ساحات وا�سعة ،وتكون برامجها منا�سبة لجميع
المراحل والفئات العمرية؛ لتحقيق النمو االجتماعي واكت�ساب ال�صحة الج�سمية ،ومحاربة
الخمول عن طريق تنمية المهارات البدنية والحركية .ويرى الباحث �أن المناهج الدرا�سية
والريا�ضية تعد من �أهم الو�سائل التي يمكن ا�ستخدامها في تحقيق أ
الهداف المن�شودة في
مجال المعرفة ،و�أن التخطيط لها ب�صورة علمية �سليمة يعد هو القاعدة أ
ال�سا�سية التي ت�سهم
الن�سان .وفي �ضوء ما �سبق ف إ�ن الباحث قد ارت أ�ى �ضرورة الوقوف على واقع
في �إعداد إ
منهاج الريا�ضة للجميع لمرحلة البكالوريو�س ،من خالل درا�سته التقويمية لهذا المنهاج
لتعرف مدى �إمكانية ا�ستفادة الطلبة في الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الموجودة
في مختلف المحافظات في المملكة أ
الردنية الها�شمية.
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الريا�ضة للجميع :هي ممار�سة أ
الن�شطة الريا�ضية و�أنها مل تعد لفئة معينة من الريا�ضيني املتفوقني
و�أن احلاجة �إىل ممار�ستها �أ�صبحت من احلاجات أ
للن�سان يف القرن الع�رشين ،لذا
ال�سا�سية إ
تكون ممار�ستها من املهد �إىل اللحد (الرقاد)2004 ،؛ (احلماحمي.)1997 ،
الطالب :هو دار�س م�ساق الريا�ضة للجميع يف بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية للعام
الدرا�سي (.)2005/2004

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

ا�ستخدم الباحث المنهج الو�صفي� ،أ�سلوب الدرا�سات الم�سحية لمالءمته لهذه الدرا�سة.

مجتمع الدرا�سة

تكون مجتمع الدرا�سة من الطالب والطالبات لمرحلة البكالوريو�س الذين در�سوا م�ساق
الريا�ضة للجميع في بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية للعام الدرا�سي ()2005/2004
والبالغ عددهم ( )2267طالب ًا وطالبة موزعين على ( )3كليات جامعية كما هو مبين في
الجدول رقم (.)1

الجدول رقم ()1
توزيع أ�فراد مجتمع الدرا�سة تبعا لبع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية
ون�سبتهم المئوية في كل كلية
الرقم

ا�سم الكلية

امل�ستوى العلمي
أ�وىل
عمان اجلامعية للعلوم
ثانية
املالية و ا إلدارية
ثالثة
1
رابعة
املجموع
أ�وىل
ثانية
ثالثة
الهند�سية التكنولوجية
رابعة
2
املجموع

الن�سبة املئوية ملجموع جمتمع
الدرا�سة لكل كلية

جمتمع الدرا�سة
ذكور
115
60
59
80
314
89
48
31
27
195

�إناث
65
50
32
20
167
26
22
19
13
80

املجموع
180
110
91
100
481
115
70
50
40
275

%21.3

%12.1

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

تابع الجدول رقم ()1

3

أالمري عبداهلل
بن غازي للعلوم
و تكنولوجيا
املعلومات
املجموع العام

أ�وىل
ثانية
ثالثة
رابعة
املجموع

800
350
251
110
1511
2267

%66.6
%100

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )454طالبا وطالبة ممن در�سوا م�ساق الريا�ضة للجميع في
بع�ض كليات جامعة البلقاء التطبيقية للعام الدرا�سي ( ،)2005/2004ولقد تم اختيار من
هم على مقاعد الدرا�سة لمنهاج الريا�ضة للجميع حيث تمثل هذه العينة ما ن�سبته ( )% 20من
مجتمع الدرا�سة ( )2267طالبا وطالبة كما هو مبين في الجدول رقم (.)2

الجدول رقم ()2
توزيع أ�فراد عينة الدرا�سة للطالب والطالبات ون�سبهم المئوية
الرقم

1

2

3

ا�سم الكلية
امل�ستوى العلمي
أ�وىل
عمان اجلامعية للعلوم
ثانية
ثالثة
املالية وا إلدارية
رابعة
املجموع
أ�وىل
ثانية
ثالثة
الهند�سية التكنولوجية
رابعة
املجموع
أ�وىل
أالمري عبداهلل
ثانية
ثالثة
بن غازي للعلوم و
رابعة
تكنولوجيا املعلومات
املجموع
املجموع العام

جمتمع الدرا�سة
ذكور
4
33
17
4
58
5
12
15
6
38
25
91
38
13
167

�إناث
3
12
17
7
39
3
12
5
2
22
18
70
35
7
130

املجموع
7
45
34
11
97
8
24
20
8
60
43
161
73
20
297
454

الن�سبة املئوية ملجموع جمتمع
الدرا�سة لكل كلية

%21.3

%12،1

%66،6

%100
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الرقم

ا�سم الكلية

جمتمع الدرا�سة
220
580
155
195
71
180
22
88
468
1043

الن�سبة املئوية ملجموع جمتمع
الدرا�سة لكل كلية
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قام الباحث با�ستخدام اال�ستبانة �أدا ًة لجمع البيانات والمعلومات ،وتم �إعدادها وفق
الخطوات آ
التية
الهداف والمحتوى أ
 -1مراجعة منهاج الريا�ضة للجميع لالطالع على أ
وال�ساليب
أ
والن�شطة والتقويم لتكوين �صورة وا�ضحة عن المنهاج.
 -2تمت مراجعة أ
البحاث والدرا�سات المتعلقة بمو�ضوع وتقويم منهاج التربية الريا�ضة،
ومن هذه الدرا�سات الخوالدة ( ،)1998العنبتاوي ( ،)1993الكردي (،)1986
الجزازي (.)1996
 -3بناء على مراجعة منهاج التربية الريا�ضية والدرا�سات ال�سابقة في المو�ضوع تم تحديد
المجاالت والفقرات في كل مجال لال�ستبانة ب�صورته أ
الولية ،وتم عر�ضها على هيئة من
المحكمين.
 -4تكون �سلم اال�ستجابة أ
للداة من خم�س ا�ستجابات بناء على درجة تقويم كل فقرة من
الفقرات من قبل الطلبة وفقا لمقيا�س ليكرت الخما�سي حيث يعطي هذا المقيا�س الدرجات
آ
التية :موافق ب�شدة ( )5درجات ،موافق ( )4درجات ،محايد (  )3درجات ،غير موافق
( )2درجة ،غير موافق ب�شدة ( )1درجة.
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة مثل الكردي (( ،)1986العنبتاوي،)1993،
الخوالدة ( .)1998وتبع ًا ل�سلم اال�ستجابة ميز الباحث بين خم�س ن�سب مئوية في تف�سير
نتائجه على النحو التالي 80 :فما فوق درجة كبيرة جداً 79.9 – 70 ،درجة كبيرة60 ،
–  69.9درجة متو�سطة 59.9 – 50 ،درجة قليلة� ،أقل من  50درجة قليلة جداً.

�صدق أ
الداة

تم قيا�س �صدق أ
الداة عن طريق عر�ضها على هيئة من المحكمين من حملة الدرجات
العلمية المختلفة (دكتوراه وماج�ستير) إلبداء الر�أي في كل مجال من المجاالت التي
و�ضعت أ
الداة لقيا�سها والتي بموجبها يكون تقويم المنهاج ،و�إبداء الر�أي كذلك في فقرات
كل مجال ،و�صياغة كل فقرة حيث و�صلت في �صورتها أ
الولية �إلى ( )36فقرة .وبعد درا�سة
�آراء وملحوظات المحكمين تبين �أن هناك �إجماعا على �صدق المجاالت ،ومنا�سبتها لقيا�س
�صالحية المنهاج وورود بع�ض المالحظات حول الفقرات من حيث ال�صياغة والحذف
وال�ضافة ،وبعد �إجراء التعديالت تم بناء اال�ستبانة حتى و�صلت في �صورتها النهائية �إلى
إ
الجراءات التي اتبعت في بناء اال�ستبانة و�آراء المحكمين دلي ً
ال على
( )24وقد عدت إ
�صدقها.

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ثبات أ
الداة

أ
الح�صائية
ال�ساليب إ

لقد تم تحليل البيانات عن طريق برنامج  SPSSالذي ت�ضمن:
الح�صاء الو�صفي( المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري).إ
 اختبار(ت) لداللة الفروق. ا�ستخدام تحليل التباين أالحادي (.)ANOVA
 اختبار كرونباخ �ألفا. -اختبار �شيفية للمقارنات البعدية.

الجدول رقم ()3
نتائج اختبار كرونباخ أ�لفا لقيا�س ثبات اداة الدرا�سة
الرقم
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

جمال أالهداف
تنبثق أالهداف من فل�سفة جامعة البلقاء التطبيقية
تهتم أالهداف باجلوانب املعرفية للطالب
تهتم أالهداف باجلوانب ال�صحية
أ
حتتوي أالهداف على امل�صطلحات الرتبوية امل�لوفة يف جمال الرتبية وعلم النف�س الريا�ضي
تتفق أالهداف مع ميول و رغبات الطالب
تهتم أالهداف بتنمية اجلوانب االجتماعية للطالب
جمال املحتوى
يتنا�سب مع أالهداف العامة للمنهاج
يهتم بتنمية النواحي النف�سية للطالب
يهتم بتنمية النواحي املعرفية للطالب
يهتم بتنمية النواحي االجتماعية للطالب
يهتم املنهاج بربط العالقة بني الرتبية الريا�ضية والعلوم أالخرى
يوفر معلومات ذات قيمة تربوية للطالب
جمال أال�ساليب أ
والن�شطة
ت�سمح با�ستخدام أ��ساليب القيا�س والتقومي
حتفز أ��ساليب الطالب وت�شجعهم على ممار�سة الريا�ضة
يعتمد املنهاج على الو�سائل التعليمية املنا�سبة واملتي�سرة
ت�سمح با�ستغالل الو�سائل التعليمية القريبة إلدراك الطالب

قيمة الفا
%77.32
%77.08
%76.97
%77.58
%77.49
%76.71
%77.31
%77.07
%76.99
%76.74
%76.43
%76.85
%76.66
%76.54
%76.46
%76.73
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لقد تم ا�ستخدام اختبار كرونباخ �ألفا لقيا�س مدى ثبات �أداة القيا�س حيث بلغت قيمـة
�ألفـا ( )% 77.64وهي ن�سبة جيدة كونها �أعلى من الن�سبة المقبولة ( .)% 60كما هو مبين
في الجدول رقم (.)3
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قيمة الفا
%76.27
%76.80

الرقم
 5تهتم بالن�شاط اجلامعي الداخلي للطالب
 6ت�سمح بالتنوع با�ستخدام طرق التدري�س
جمال التقومي
 1ي�شمل أ��ساليب حديثة ومتنوعة للتقومي
 2ي�سمح با�ستخدام التغذية الراجعة
 3يثري اهتمام الطالب مبادة الريا�ضة للجميع
 4يراعي االختبارات امل�ستخدمة والفروق الفردية بني الطالب
 5ي�ساعد املدر�س على �إجراء التقومي اخلتامي
 6يراعي اال�ستمرارية لعملية التقومي املرحلي

%76.97
%76.88
%76.93
%77.32
%76.70
%76.58

قيمة الفا = 77.64

عر�ض النتائج ومناق�شتها
أ�و ًال :عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال أ
الول

للجابة عن الت�سا ؤ�ل أ
الول الذي ن�ص على “ما تقديرات طلبة البكالوريو�س في بع�ض كليات
إ
(الهداف ،أ
جامعة البلقاء التطبيقية لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع من حيث مجاالت أ
ال�ساليب
أ
والن�شطة ،التقويم؟” ،تم ا�ستخراج الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية
لتعرف اتجاهات العينة نحو فقرات القيا�س ،والجدول رقم ( )4ي�شير �إلى ذلك.

الجدول رقم ()4
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية لكل فقرة من
فقرات مجال أ
الهداف
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6

جمال أالهداف
تنبثق أالهداف من فل�سفة جامعة البلقاء التطبيقية
تهتم أالهداف باجلوانب املعرفية و احلركية للطالب
تهتم أالهداف باجلوانب ال�صحية
أ
حتتوي أالهداف على امل�صطلحات الرتبوية امل�لوفة يف
جمال الرتبية وعلم النف�س الريا�ضي
تتفق أالهداف مع ميول ورغبات الطالب
تهتم أالهداف بتنمية اجلوانب االجتماعية للطالب
( املجال العام )

الو�سط
احل�سابي
4.31
4.41
4.29
4.12
4.20
4.28
4.268

االنحراف
املعياري
0.735
0.598
0.691
0.666
0.736
0.685
0.685

الن�سبة
املئوية
86.2
88.2
85.8
82.4
84
85.6
85.36

القيمة العظمى للفقرة الواحدة ( )5درجات ،القيمة العظمى للمجال ( )30درجة.

ي�شير الجدول رقم (� )4إلى �أن اتجاهات العينة �إيجابية نحو فقرات أ
الهداف ،وذلك
ألن مو�سطاتها الح�سابية �أكبر من متو�سط �أداة القيا�س ( .)3ولذلك يتبين �أن الفقرة رقم ()2

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة
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(تهتم أ
الهداف بالجوانب المعرفية للطالب) هي �أعلى الفقرات �إيجابية بالن�سبة لفقرات
مجال أ
الهداف فقد حققت �أعلى ن�سبة مئوية حيث كانت ( )% 88.2وو�سطها الح�سابي
( )4.41في�شير الجدول رقم (� )4إلى �أن درجة تقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة
البكالوريو�س في جامعة البلقاء التطبيقية لمجال أ
الهداف كانت كبيرة جدا .على جميع
الفقرات �إذ تراوح متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة على هذه الفقرات بين (- % 82.4
 )% 88.2وفيما يتعلق بدرجة التقويم للمجال و�صل متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابـة �إلى
( ) % 85.36وهذا يعبر عن درجة تقويم كبيرة جدا للمجال.
ويف�سر الباحث �أن مثل هذه النتائج تعود �إلى و�ضوح أ
الهداف وقابليتها للقيا�س ومواءمتها
للبيئة المحلية
وبال�ضافة �إلى ذلك تم االعتماد في �صياغة أ
الهداف للمنهاج على �أ�سا�س �إجرائي �سلوكي،
إ
وهو ت�صنيف بلوم ( )Bloomأ
للهداف الم�شتمل على المجاالت (المعرفية ،النف�س حركية،
االنفعالية) وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة الكردي ( ،)1986أ
الهداف
من حيث قابليتها للقيا�س للمجال الواحد ،وت�ساعد المدر�س في معرفة ما تحقق من أ
الهداف
وا�ستنادها �إلى فل�سفة تربوية و�أ�س�س �سيكولوجية واجتماعية �سليمة ،ومرنة قابلة للتقويم
الم�ستمر في �ضوء التغيرات المنتظرة حتى تبقى ناجحة في �أداء وظيفتها و�شاملة ومترابطة
في �إطار متكامل وجميع هذه ال�شروط كانت متوافرة في المنهاج ،وظهر ذلك من خالل
ا�ستجابة عينة الدرا�سة على مجال أ
الهداف.
�أما بالن�سبة �إلى مجال المحتوى فيبين الجدول رقم (� )5أن الفقرة رقم ( “ )1يتنا�سب مع
أ
الهداف العامة للمنهاج” هي �أعلى الفقرات �إيجابية ،فقد حققت �أعلى ن�سبة مئوية حيث
كانت ( )%87.4وو�سطها الح�سابي ( ،)4.37وت�شير بيانات الجدول رقم (� )5إلى �أن
درجة تقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في جامعة البلقاء التطبيقية لمجال
المحتوى كانت كبيرة جدا وكبيرة على جميع الفقرات حيث تراوح متو�سط الن�سب المئوية
لال�ستجابة على هذه الفقرات بين ( ،)% 87.4 - % 78.6وفيما يتعلق بدرجة التقويم
للمجال و�صل متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة �إلى ( )% 81.9وهذا يعبر عن درجة تقويم
كبيرة جدا على هذا المجال.
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الجدول رقم ()5
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية لكل فقرة من
فقرات مجال المحتوى
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الو�سط
احل�سابي
4.37

االنحراف
املعياري
0.623

الن�سبة
املئوية
87.4

2

يهتم بتنمية النواحي النف�سية وال�صحية للطالب

4.09

0.814

81.8

3

يهتم بتنمية النواحي املعرفية للطالب

4.20

0.777

84

4

ي�شجع على تنمية النواحي االجتماعية للطالب
يهتم املنهاج بربط العالقة بني الرتبية الريا�ضية
والعلوم أالخرى
يوفر معلومات ذات قيمة تربوية
املتو�سط الكلي للمجال ( املجال العام )

4.93

0.797

78.6

4.03

0.791

80.6

3.99
4.101

0.743
0.924

79.8
81.9

رقم
الفقرة
1

5
6

جمال املحتوى
يتنا�سب مع أالهداف العامة للمنهاج

لقيمة العظمى للفقرة الواحدة ( )5درجات  ،القيمة العظمى للمجال ( )30درجة .

ويف�سر الباحث مجئ نتائج المحتوى متفقة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سات الجزازي
( ،)1997ديمون�س ( ،)Demmonw, 1995من حيث ال�شروط التي يجب مراعاتها عند
�إعداد محتوى المادة التعليمية منها بمراعاة أ
الهداف العامة والنواحي النف�سية والمعرفية
والقيم التربوية والنواحي االجتماعية .وجميع هذه ال�شروط توافرت في المنهاج الحالي،
وظهر ذلك من خالل ا�ستجابة عينة الدرا�سة حيث كان متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة
( )% 81.9وهذا يعبر عن درجة كبيرة جدا ويمثل جانب قوة للمنهاج الحالي في مجال
المحتوى.
ال�ساليب أ
�أما بالن�سبة �إلى مجال أ
والن�شطة فيبين الجدول رقم (� )6أن الفقرة رقم ()2
«تحفز �أ�ساليب الطالب وت�شجعهم على ممار�سة الريا�ضة» والفقرة (« )3يعتمد المنهاج
على الو�سائل التعليمية المنا�سبة والمتي�سرة» هما �أعلى الفقرات �إيجابية من وجهة نظر العينة،
فقد حققت �أعلى الن�سب المئوية حيث كانت ( )%79وو�سطها الح�سابي ( ،)3.95فت�شير
بيانات الجدول رقم (� )6إلى �أن درجة تقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في
ال�ساليب أ
جامعة البلقاء التطبيقية لمجال أ
والن�شطة كانت كبيرة على جميع الفقرات ،حيث
تراوح متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة على هذه الفقرات بين ( )%79 - % 73.6وفيما
يتعلق بدرجة التقويم للمجال و�صل متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة �إلى (،)% 76.86
وهذا يعبر عن درجة تقويم كبيرة للمجال.

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

الجدول رقم ()6
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية لكل فقرة من
ال�ساليب أ
فقرات مجال أ
والن�شطة
ت�ستخدم أ��ساليب متنوعة وحديثه للقيا�س والتقومي
حتفز أ��ساليب الطالب وت�شجعهم على ممار�سة الريا�ضة
يعتمد املنهاج على و�سائل تعليمية حديثة ومنا�سبة
ت�سمح با�ستغالل الو�سائل التعليمية القريبة �إىل �إدراك الطالب
تهتم بالن�شاط اجلامعي الداخلي للطالب
ت�سمح بالتنوع با�ستخدام طرق التدري�س
املتو�سط الكلي للمجال ( املجال الكلي )

الن�سبة
املئوية
73.6
79
79
78
74.2
77.4
76.86

القيمة العظمى للفقرة الواحدة ( )5درجات  ،القيمة العظمى للمجال ( )30درجة.

ويف�سر الباحث مجئ النتائج من�سجمة مع ما جاء في درا�سة الجزازي ( ،)1996ب أ�ن
والن�شطة بما تتنا�سب مع أ
ال�ساليب أ
وا�ضعي المنهاج راعوا �أثناء و�ضع أ
ال�ساليب المتنوعة
للقيا�س والو�سائل التعليمية القريبة إلدراك الطالب وقدراته على ممار�سة الن�شاط الريا�ضي
الجامعي ولذلك جاءت ا�ستجابة عينة الدرا�سة على هذا المجال بدرجة كبيرة.
�أما بالن�سبة �إلى مجال التقويم فيبين الجدول (� )7أن الفقرة رقم (« )3يثير اهتمام الطالب
بمادة الريا�ضة للجميع» هي �أعلى الفقرات �إيجابية ،فقد حققت �أعلى ن�سبة مئوية حيث
كانت ( )%84.6وو�سطها الح�سابي ( ،)4.23وفيما يتعلق بدرجة تقويم المنهاج لمجال
التقويم و�صل متو�سط الن�سبة المئوية لال�ستجابة للمجال ( )% 78.03وهذا يعبر عن درجة
تقويم كبيرة عن المجال وجاءت النتائج على هذا المجال جيدة كما هو مبين في الجدول
رقم (.)7

الجدول رقم ()7
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية لكل فقرة
من فقرات مجال التقويم
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5

جمال التقومي
ي�شمل أ��ساليب حديثة ومتنوعة للتقومي
ي�سمح با�ستخدام التغذية الراجعة
يثري اهتمام الطالب ملمار�سة الريا�ضة للجميع
يراعي الفردية بني الطالب
ي�ساعد املدر�س على �إجراء التقومي اخلتامي

الو�سط
احل�سابي
3.68
4.12
4.23
3.96
3.86

االنحراف
املعياري
0.854
0.894
0.822
0.859
0.810

الن�سبة
املئوية
73.6
82.8
84.6
79.2
77.2
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رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6

جمال أال�ساليب أ
والن�شطة

الو�سط
احل�سابي
3.68
3.95
3.95
3.90
3.71
3.87
3.843

االنحراف
املعياري
0.802
0.839
0.871
0.839
0.967
0.835
0.858
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تابع الجدول رقم ()7
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رقم
الفقرة
6

جمال التقومي
يراعي اال�ستمرارية يف عملية التقومي املرحلي
املتو�سط الكلي للمجال ( املجال الكلي )

الو�سط
احل�سابي
3.54
3.90

االنحراف
املعياري
0.892
0.85

الن�سبة
املئوية
70.8
78،03

القيمة العظمى للفقرة الواحدة ( )5درجات  ،القيمة العظمى للمجال ( )30درجة.
ويف�سر الباحث �أن ذلك يعود �إلى �أن ان�سجام عملية التقويم مع �أهداف المنهاج الحالي
ي ؤ�كد على �أن كال من الحديدي ( ،)1995هان�سن ( ،)Hansem, 1987في �إ�شاراتهم �إلى
�أن الجوانب أ
ال�سا�سية التي يجب تقويمها في التربية الريا�ضية يجب �أن تكون م�شتقة من
�أهداف التربية الريا�ضية ،وما المنهاج الحالي �إال تج�سيد للهدف العام للتربية الريا�ضية
�أال وهو النمو ال�شامل والمتزن لفل�سفة الم ؤ��س�سة التعليمية والجوانب المعرفية والحركية
وال�صحية واالجتماعية عند ممار�سة الن�شاط الريا�ضي.
�أما بالن�سبة �إلى ترتيب مجاالت التقويم للمنهاج وبتحليل بيانات الجدول (،)5( ،)4
( )7( ،)6ي�شير الجدول رقم (� )8إلى �أن متو�سط الن�سب المئوية لمجاالت تقويم منهاج
الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في جامعة البلقاء التطبيقية كانت كبيرة جدا وكبيرة على
كافة المجاالت حيث تراوح متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة بين (85.36 - % 76.86
الول مجال أ
 )%وترتيبها على التوالي :أ
الهداف بن�سبة ( ،% 85.36الثاني مجال المحتوى
بن�سبة ( ،)% 81.90الثالث مجال التقويم بن�سبة ( ،)% 78.03الرابع مجال أ
ال�ساليب
أ
والن�شطة (.)% 76.86

الجدول رقم ()8
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سب المئوية لتقويم
المنهاج على مجاالت الدرا�سة
الرتتيب جماالت التقومي للمنهاج عدد الفقرات املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري متو�سط الن�سبة املئوية
لال�ستجابة
85.36
0.68
4.26
6
أالهداف
1
81.90
0.92
4.10
6
املحتوى
2
78.03
0.85
3.90
6
التقومي
3
76.86
0.85
3.84
6
أال�ساليب
4
80.53
0.82
4.02
24
التقومي الكلي

كانت درجة التقويم ب�شكل عام لمنهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في جامعة
البلقاء التطبيقية كبيرة جدا ،حيث و�صل متو�سط الن�سب المئوية لال�ستجابة �إلى (،)%80.53

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

ثاني ًا :عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال الثاني

للجابة عن الت�سا ؤ�ل الثاني الذي ن�ص على “هناك فروق ذات داللة �إح�صائية في تقديرات
إ
الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س تبعا لمتغير الجن�س؟” تم ا�ستخدام
اختبار «ت» والجدول رقم ( )9يبين ذلك.

الجدول رقم ()9
الو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري وقيمة( ت) تبعا لمتغير الجن�س
�إناث ( ن=)191
ذكور ( ن=) 263
املجال
الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
0.42357
4.2408
0.30664
4.2896
أالهداف
0.47949
4.0620
0.36172
4.1312
املحتوى
0.54625
3.8211
0.46839
3.8619
أال�ساليب
0.48595
3.9084
0.47680
3.8973
التقومي
0.35461
4.0081
0.29282
4.045
املجموع

قيمة ت م�ستوى الداللة
1.423
1.678
0.853
0.242
1.213

غري دال
غري دال
غري دال
غري دال
غري دال

قيمة (ت) الجدولية عند م�ستوى الداللة ( 1.97 = ) 0.05 ≥ α

ي�شير الجدول رقم (� )9إلى قيمة (ت) المح�سوبة بالمقارنة مع قيمة (ت) الجدولية والتي
عبرت عن عدم وجود داللة �إح�صائية بين الجن�سين.
ويف�سر الباحث هذه الداللة ب أ�ن منهاج الريا�ضة للجميع ركز على النواحي النظرية
بمفرداته التي ت�ساهم في تغذية الطالب ب أ�همية الريا�ضة على النواحي الج�سمية و ال�صحية و
الذهنية و االجتماعية مع عدم مراعاة الفروق الجن�سية في و�ضع المناهج للريا�ضة للجميع.

ثالث ًا :عر�ض نتائج الت�سا ؤ�ل الثالث

للجابة عن هذا الت�سا ؤ�ل الذي ن�ص على “هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية في
إ
تقديرات الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س تعزى �إلى متغير الم�ستوى
العلمي؟” تم ا�ستخدام تحليل التباين أ
الحادي ( ،)One way ANOVAحيث تم التو�صل �إلى
النتائج المبينة في الجدول رقم (.)10

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

ويرى الباحث �أن مثل هذه النتائج جاءت من�سجمة مع ما �أ�شار �إليه الخوالدة ( ،)1998لت أ�كيد
وال�ساليب أ
بالهداف والمحتوى أ
االهتمام أ
والن�شطة والتقويم لمناهج التربية الريا�ضية.
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الجدول رقم ()10
درجات الحرية و متو�سط المربعات و قيمة ( )Fالمح�سوبة
تبعا لمتغير الم�ستوى العلمي
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املجال
أالهداف
املحتوى
أال�ساليب
أ
والن�شطة
التقومي
املجموع الكلي

م�صدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
يف املجموعات
املجموع
بني املجموعات
يف املجموعات
املجموع
بني املجموعات
يف املجموعات
املجموع
بني املجموعات
يف املجموعات
املجموع
بني املجموعات
يف املجموعات
املجموع

1.905
57.082
58.987
1.288
77.206
78.494
1.334
113.024
114.358
0.242
104.202
104.444
0.842
45.665
46.507

درجات
احلرية
3
450
453
3
450
453
3
450
453
3
450
453
3
450
453

F

متو�سط
املربعات
0.635
0.127

املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

6.050

0.002

0.429
0.172

2.502

0.059

0.445
0.251

1.77

0.081
0.232

0.348

0.79

0.281
0.101

2.776

0.041

0.152

ي�شير الجدول رقم (� )10إلى �أن قيمة ( )Fالمح�سوبة ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة لمجال
أ
الهداف ،وبالن�سبة لمجموع المجاالت مما يدل على وجود فروق في تقديرات الطلبة
لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س تبعا لمتغير الم�ستوى العلمي بالن�سبة
لمجال أ
الهداف والمجاالت مجتمعة ،بينما ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية لكل
من مجاالت (المحتوى ،أ
ال�ساليب ،التقويم) كل على حده .وبا�ستخدام اختبار �شافية
للمقارنات البعدية تبين فروقات في حالة مجال أ
الهداف ،وحالة المجاالت مجتمعة تميل
ل�صالح طلبة ال�سنة أ
اليجابية تكون لديهم �أكبر بالمقارنة بطلبة
الولى ،بمعنى �أن االتجاهات إ
ال�سنوات أ
الخرى.
ويف�سر الباحث �أن �أكثر المجاالت تقديرا لمفهوم الريا�ضة للجميع لدى الطلبة هو مجال
الهداف يعزى �إلى م�ستوى طلبة ال�سنة أ
أ
الولى .وذلك الهتمامهم بالتح�صيل و يعتبر �أن
الن�شطة أ
الهدف هو الذي يقود الطالب �إلى المحتوى و أ
وال�ساليب و التقويم وهذا يتفق
مع درا�سة الخوالدة (� )1998أما في باقي المجاالت لم يطر�أ عليها �أية فروق دالة �إح�صائيا
بالن�سبة للم�ستوى العلمي لدى الطلبة.
أ
أ
�أما في المجاالت مجتمعة ف إ�ن الفروق تعزى �إلى طلبة ال�سنة الولى؛ لن الطالب في بداية
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الجدول رقم ()11
الفروق بين المتو�سطات الح�سابية للم�ستوى العلمي
اوىل
2.62
_
_

م�ستوى
الداللة
_
_

0.12-

0.332

*0.31-

0.016

_
_
*0.19-

*0.39-

0.021

*0.27-

امل�ستوى العلمي
اوىل
2.62
ثانية
2.50
ثالتة
2.31
رابعة
2.23

ثانية
2.50
0.12

م�ستوى
الداللة

ثالثة
2.31

0.332

*0.31

م�ستوى
الداللة
0.016

_
_
0.029

*0.19
_
_

0.029
_
_

0.053

0.08-

0.609

رابعة
2.23

م�ستوى
الداللة

*0.39

0.021

0.27

0.053

0.08

0609

_
_

_
_

م�ستوى الداللة = 0.05

كذلك يت�ضح من نف�س الجدول عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين طالب ال�سنة
أ
الولى و طالب ال�سنة الثانية ،و�أن الفرق بين المتو�سطات الح�سابية ( ،)0.12وعدم وجود
فروق ذات داللة اح�صائية بين طالب ال�سنة الثانية و طالب ال�سنة الرابعة ،و�أن الفرق بين
المتو�سطات الح�سابية ( ،)0.27وم�ستوى الداللة ( ،)0.53وعدم وجود فروق ذات
داللة اح�صائية بين طالب ال�سنة الثالثة و طالب ال�سنة الرابعة ،و�أن الفرق بين المتو�سطات
الح�سابية ( )0.08وم�ستوى الداللة (.)0.609

اال�ستنتاجات

في �ضوء عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ي�ستنتج الباحث ما ي أ�تي:
� -1إن درجة تقويم مجاالت منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في بع�ض كليات
جامعة البلقاء التطبيقية جاءت �ضمن م�ستويين هما (درجة كبيرة جدا ،ودرجة كبيرة).
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المرحلة الدرا�سية يولى اهتمام ًا بالمنهاج ب�شكل عام لكي يحر�ص على التح�صيل أ
الكاديمي
الجيد.
�أما بالن�سبة �إلى الفروق بين الم�ستوى التعليمي ،ف إ�نه يت�ضح من نتائج الجدول رقم ()11
وجود فروق ذات داللة اح�صائية بين طالب ال�سنة أ
الولى و طالب ال�سنة الثالثة ،حيث
ان الفرق بين المتو�سطات الح�سابية ( ،)0.31وم�ستوى الداللة ( ،)0.016ووجود
فروق ذات داللة اح�صائية بين طالب ال�سنة أ
الولى و طالب ال�سنة الرابعة ،و�أن الفرق بين
المتو�سطات الح�سابية ( ،)0.39وم�ستوى الداللة ( ،)0.021واي�ضا وجود فروق ذات
داللة اح�صائية بين طالب ال�سنة الثانية و طالب ال�سنة الثالثة ،و�إن الفرق بين المتو�سطات
الح�سابية ( )0.19وم�ستوى الداللة (.)0.029
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� -2إن ترتيب مجاالت تقويم منهاج الريا�ضة للجميع لطلبة البكالوريو�س في بع�ض كليات
التي:مجال أ
جامعة البلقاء التطبيقية جاءت على النحو آ
الهداف ( )85.36وهي ن�سبة كبيرة
جدا ،مجال المحتوى ( )81.9وهي ن�سبة كبيرة جدا ،مجال التقويم ( )78.03وهي ن�سبة
ال�ساليب أ
كبيرة ،مجال أ
والن�شطة ( )76.86وهي ن�سبة كبيرة .
� -3إن درجة تقويم المنهاج على المجاالت مجتمعة كانت كبيرة جدا؛ �إذ بلغت الن�سبة
المئوية ( )80.53وهذا يعبر عن �أن المنهاج جيد جدا.
 -4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية في تقديرات الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع
لطلبة البكالوريو�س تبعا لمتغير الجن�س.
 -5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية في تقديرات الطلبة لتقويم منهاج الريا�ضة للجميع
لطلبة البكالوريو�س تبعا لمتغير الم�ستوى العلمي بالن�سبة لمجال أ
الهداف ،بينما ال يوجد
ال�ساليب أ
فروق ذات داللة �إح�صائية لكل من مجاالت ( المحتوى ،أ
والن�شطة ،التقويم).

التو�صيات

في �ضوء عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،وما تو�صلت �إليه من ا�ستنتاجات يرى الباحث
تقديم التو�صيات آ
التية:
 -1االهتمام بمنهاج الريا�ضة للجميع لدى طلبة كليات جامعة البلقاء التطبيقية.
 -2تزويد منهاج الريا�ضة للجميع أ
بال�ساليب العلمية الحديثة ليواكب العملية التعليمية.
 -3ن�شر مادة الريا�ضة للجميع قي باقي كليات جامعة البلقاء التطبيقية في مختلف محافظات
المملكة.
� -4إجراء تقويم للمنهاج في باقي الكليات الجامعية التابعة لها على م�ستوى المملكة.
 -5االهتمام بالوعي العام ألهمية الريا�ضة للجميع لمختلف المراحل العمرية.
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار �إ�ستخدام املن�شطات
واملكمالت الغذائية عند العبي بناء أالج�سام والعبي �ألعاب القوى ،كذلك تعرف الفروق يف
احل�صيلة املعرفية تبع ًا ملتغريات اللعبة  ،والعمر ،وامل ؤ�هل العلمي.
ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية حيث بلغ عددها ( )166العب ًا منهم ()91
العب بناء �أج�سام و ( )75العب �ألعاب القوى .ومت بناء مقيا�س يحتوى على (� )50س ؤ�ا ًال تقي�س
جوانب احل�صيلة املعرفية للمن�شطات واملكمالت الغذائية بعد الت أ�كد من �صدقه وثباته.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �ضعف يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عند العبي بناء
أالج�سام والعبي �ألعاب القوى ،كذلك �إىل وجود فروق يف م�ستوى هذه احل�صيلة ول�صالح
العبي بناء أالج�سام ،و�إىل وجود فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية تبع ًا ملتغري العمر
ول�صالح �أكرث من (� )30سنة ،و�إىل عدم وجود فروق تبع ًا ملتغري امل ؤ�هل العلمي.
و�أو�صى الباحث احتادي اللعبتني بناء أالج�سام و �ألعاب القوى العمل على �إعداد ن�رشات
تثقيفية وبالو�سائل امل�سموعة واملرئية واملقر ؤ�ه تبني آ
الثار ال�سلبية ال�ضارة ملتعاطي
املن�شطات واملكمالت الغذائية.
الكلمات املفتاحية :احل�صيلة املعرفية ،املن�شطات واملكمالت الغذائية ،بناء أالج�سام ،أالردن.

* تاريخ ت�سلم البحث2006/10/27:م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/9/5:م
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The Cognitive Skills of the Disadvantages to Doping & Food
Supplements for Body Building & Athletic Players in Jordan
Dr. Waleed AL-Rhahaleh
Faculty of Physical Education
University of Jordan
Abstract
The purpose of this study was to assist the cognitive skills for doping &
food supplements disadvantages for body building & athletic players and to
investigate the effect of game, age, and qualification.
One hundred and sixty six (91 body builders and 75 athletic) participated
in the study and were randomly selected .A scale of 50 questions was build
up which cover the different aspects of cognitive skills of doping & food
supplements disadvantages.
Results showed that the cognitive skills were weak & that there were
significant differences according to game (in favor of the body building
players), age (in favor of the 30 years or higher) and that there were no
significant differences according to qualification.
It was recommended that federations of the two games to develop special
publication using multimedia to reflect the negative effects to the doping &
food supplements.
Key words: the cognitive skills, doping & food supplements, body building, jordan.
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الج�سام و أ�لعاب القوى يف أ
الغذائية عند العبي بناء أ
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املقدمة

�إن ظاهرة تعاطي املواد والو�سائل امل�صنعة بو�صفها و�سيلة لتطوير حالة الفرد البدنية
الن�سان على هذه أ
الر�ض ،لكنها تطورت تطورا موازيا للتقدم العلمي
والنف�سية قدمية قدم إ
والتكنولوجي للمجتمعات ،في�شار �إىل ا�ستخدام الكهنة يف م�رص القدمية (قبل حوايل � 6آالف
عام) لبع�ض الرتكيبات التي كانت تقدم للملوك خالل طقو�سهم املقد�سة لرفع كفاءتهم البدنية
�أثناء االحتفاالت الريا�ضية ،كما ا�ستخدم ال�صينيون القدماء املن�شطات ودونوا ذلك يف كتبهم
عن ح�ضارتهم القدمية ،ويف عام  1889ظهرت كلمة دوب “ ”Dopألول مرة يف القامو�س
الجنليزي ،حيث مت تعريفها ب أ�نها عبارة عن خليط من املواد املخدرة وامل�ستخدمة مع جياد
إ
ال�سباق يف ذلك الوقت .وبعد مرور عدة �سنوات على هذا التاريخ مت تعميم هذا اال�صطالح
على جميع املواد املنبهة ،والتي مت ا�ستخدامها تدريجيا يف �أول أ
المر مع اجلياد والكالب ،ثم
الن�سان (�سامل .)2000 ،
بعد ذلك مت اال�ستخدام مع إ
ويف فرتة احلرب العاملية الثانية انت�رش ا�ستخدام العقاقري املن�شطة التي تعددت �أنواعها
ب�صورة وا�ضحة ،ومل يقت�رص هذا اال�ستخدام على املجال الريا�ضي ،و�إمنا تعددت هذه احلدود
لي�ستخدم يف املجال الع�سكري ،فقد ثبت ا�ستخدام الطيارين أ
الملان ألنواع متعددة من تلك
العقاقري بهدف التنمية والتن�شيط �أثناء عمليات الهجوم الليلي (.)Williams, 1998
وبعد احلرب العاملية الثانية بد�أ ا�صطالح املن�شطات « »Dopingيرتبط بريا�ضة امل�ستوى
العايل «ريا�ضة البطولة» ارتباطا وثيقا ،ومن خالل عملية الزيادة امل�ستمرة يف حاالت
اال�ستخدام من قبل الريا�ضيني ،ويف خمتلف أ
اللعاب الريا�ضية  ،وبنف�س الطريقة زادت حاالت
الوفاة التي ارتبطت بزيادة اجلرعات امل�ستخدمة؛ مما �أدى �إىل �إن�شاء اللجنة الطبية أ
الوملبية التي
كانت من �إحدى مهامها �إجراء فحو�صات للك�شف عن تعاطي املواد املن�شطة املمنوعة ،فتم
�إ�صدار قائمة باملواد املن�شطة املمنوعة جتدد �سنويا� ،إال �أن جهود اللجنة الطبية أ
الوملبية مل
تكن موفقة خالل الثالثني �سنة املا�ضية؛ مما ا�ستدعى �إن�شاء ما ي�سمى آ
الن الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات ،التي هدفها زيادة الوعي عند الالعبني عن خماطر ا�ستخدام املن�شطات،
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والقليمية
و�إىل �رضورة �إجراء الفحو�صات للك�شف عن املن�شطات يف امل�سابقات الدولية إ
بال�ضافة �إىل �إجراء أ
البحاث العلمية لتطوير طرق الك�شف
واملحلية ،والك�شف الع�شوائي إ
عن املن�شطات التي مل يكن من ال�سهولة مبكان الك�شف عنها يف ال�سابق مثل (EPO Earth
 ،)proteinومن �أجل ذلك تنفق الوكالة �سنويا ماليني الدوالرات على تطوير طرق الك�شف
عن الكثري من املن�شطات التي ت�ستخدم يف الريا�ضة من قبل خمتربات عاملية متخ�ص�صة .
ويعد أ
الردن من الدول ال�سباقة يف املنطقة يف مو�ضوع مكافحة املن�شطات ،حيث ان�ضم
ر�سمي ًا �إىل الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات يف عام  ،2003حيث وقعت و�إلتزمت اللجنة
الوملبية أ
أ
الردنية بتطبيق كافة الت�رشيعات املتعلقة مبكافحة املن�شطات ،وعملت على عقد
الكثري من الدورات التثقيفية عن خماطر وم�ضار ا�ستخدام املن�شطات يف معظم االحتادات
الريا�ضية أ
الردنية ،وكذلك �إجراء فح�ص املن�شطات ملعظم العبي االحتادات التي ت�شرتك يف
م�سابقات خارج أ
الردن� ،إال �أن ظاهرة تعاطي املن�شطات مازالت موجودة بني الالعبني.
مت ان�شاء الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات ( )WADAعام  1999بو�صفها هيئة م�ستقلة
من قبل اللجنة أ
الوملبية الدولية ( ،)International Olympic Committee, ICOكما قامت
احلكومة أ
الردنية بالتوقيع على ميثاق املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو)
فقد وقع أ
الردن على امليثاق عام  ،2005ومن املتوقع �أن ي�صادق أ
الردن على امليثاق يف فرتة
قريبة جداً مما �سوف يجعلها من �أوائل الدول يف قارة �آ�سيا امل�صادقة على امليثاق؛ ليمكنها من
القيام بدور مهم جداً يف رعاية امليثاق دولي ًا.
مل يعد فح�ص املن�شطات يف الوقت احلايل مقت�رصاً على البطوالت �أو املناف�سات فقط بل
تعدى ذلك �إىل �أخذ عينات من الالعبني خالل فرتة التدريب� ،أو يف �أي وقت على مدار
العام ،ففي امل ؤ�متر العاملي ملحاربة املن�شطات الذي عقد يف مدينة لوزان يف �سوي�رسا يف الرابع
من فرباير عام ( )1999والذي ن�صت اتفاقياته على اعتماد فح�ص املن�شطات خارج نطاق
املناف�سات� ،أي خالل وقت التدريب �أو يف �أي وقت �آخر ،وهذه الفحو�صات تتم ب�شكل
خا�ص للمواد التي ت�ستخدم خالل التدريب ثم يتوقف الريا�ضي عن ا�ستخدامها قبل بداية
املناف�سة ،من �أجل زوال �أثرها خالل فح�ص مدرات البول ،الهرمونات الببتيدية والو�سائل
املحظورة وهذه الفحو�صات غري معلن عنها وتتم دون �سابق �إنذار (.)IOC, 1999
وحديثا �أ�صبح الريا�ضيون يبحثون عن مواد غذائية م�صنعة وم�ستخل�صة من الغذاء لتح�سني
�أدائهم وزيادة فعاليتهم �أثناء ممار�سة أ
الن�شطة الريا�ضية وخالل املناف�سات،وقد نتج عن ذلك
انت�شار العديد من املواد واملكمالت الغذائية امل�صنعة خ�صي�صا لتزويد الريا�ضيني بال�سعرات
احلرارية الالزمة ،وامل�ساهمة يف تخزين الطاقة وزيادة البناء بعد التدريب ،وتقليل التعب
وا�ستعادة اال�ست�شفاء ،كما يوجد أ
بال�سواق حالي ًا بع�ض املنتجات التي لها تركيبات من �أحما�ض
�أمينيه و�سكريات �أولية وفيتامينات ي�ستعني بها بع�ض الريا�ضيني ،ولكنها حتتاج �إىل مزيد من
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الدرا�سة أ
والبحاث لتعرف ت أ�ثرياتها احلقيقة على الريا�ضيني.
واملكمالت الغذائية حتتوي على مواد بروتينية وفيتامينات و�أمالح معدنية ،وهي مواد
موجودة يف أ
الغذية التي يتناولها الفرد� ،أما ب�صورة طبيعية �أو ب�صورة كيميائية  ،بو�صفها
مواد بنائية للج�سم ،وكذلك حتتوي بع�ض من هذه املكمالت الغذائية على الهرمونات البنائية
واملواد املحظورة دوليا ،وبن�سب خمتلفة تراوحت مابني � %4إىل  %28وذلك ح�سب ما
�أ�شارت �إليه (اللجنة أ
الوملبية الدولية ملكافحة املن�شطات.)2005 ,
ويعد الكرياتني من �أ�شهر املكمالت الغذائية �شيوعا وا�ستخداما لدى الريا�ضيني ،فبعد
الدورة أ
والعالن عن �أن الكرياتني قد �ساهم يف فوز العديد من
الوملبية عام 1992م إ
املت�سابقني بامليداليات )Haussinger, 1996( ،كما �أن تناول الكرياتني ( )creatineملدة �شهر
بو�صفه مكمال غذائيا ال تزيد فقط من القوة والكتلة الع�ضلية ولكن تزيد من معدل أ
الي�ض
يف فرتة الراحة (وهي عملية تتكون من جمموعة من العمليات الداخلية يف اجل�سم تزيد
من درجة ا�ستعداد اجل�سم له�ضم الدهون) .ولوحظ �أن ال�شباب الذين تناولوا خليطا من
الكرياتني ( ،)creatineوجل�سوا فقط مل�شاهدة التلفاز دون تدريب زاد معدل أ
الي�ض �إىل 50
�سعر حراري يوميا� ،أما عن ال�شباب الذين تناولوا الكرياتني ( )creatineومار�سوا ريا�ضة رفع
الثقال فقد �سجلوا ارتفاعا يف معدل أ
أ
الي�ض ي�صل �إىل � 100سعر حراري يف اليوم ،مقارنة
بالفراد الذين مار�سوا رفع أ
أ
الثقال مع عدم تناول الكرياتني ( )creatineحيث لوحظ عدم
وجود �أي تغيري يف معدل أ
الي�ض.والكرياتني ي�صنع داخل اجل�سم من خالل ثالثة �أحما�ض
�أمينية ،كذلك فهو يتوفر من خالل �أنواع الطعام املختلفة وب�صفة خا�صة اللحم وال�سمك،
ويدخل الكرياتني �إىل الع�ضالت من خالل �أيون ال�صوديوم الذي يعمل كناقل .وعملية ه�ضم
الكرياتني بو�صفها مكمال غذائيا تزيد من م�ستوى الكرياتني يف الع�ضالت (ثالثي الفو�سفو
الكرياتني) ،ورفع م�ستوى الف�سوفو كرياتني يف الع�ضلة يفيد ب�شكل خا�ص يف أ
الن�شطة التي
يتطلب �أدا ؤ�ها �شدة عالية وفرتة �أداء ق�صرية حيث تفيد يف �ضمان �إعادة بناء مركب �أدينو�سني
ثالثي الفو�سفات ،كذلك فالكرياتني له قابلية عالية يف االحتاد مع املاء بالع�ضالت مما ي�ساعد
على زيادة حجم الع�ضالت ،وت�شري بع�ض الدرا�سات �أن الكرياتني ي�ساعد على احلد من تناق�ص
كمية الربوتني يف الع�ضالت (.)Robinson, 2000
�أما عن آ
الثار ال�سلبية للكرياتني فهي قليلة وحمدودة جدا ،فلم يكن للكرياتني �أي
عالقة بتعر�ض الريا�ضيني بالتقل�صات الع�ضلية �أو�رضبات ال�شم�س احلرارية �أو �أي �إ�صابات
�أخرى�،إ�ضافة �إىل ذلك ففي درا�سة �أجريت على جمموعة من الريا�ضيني تناولوا الكرياتني
ملدة � 21أ�سبوعا مل تظهر التحليالت �أي مظهر يدل على وجود �أي خلل يف وظائف كل من
الكلى والكبد (�سامل.)2006 ،
ونظرا لوجود العديد من الدرا�سات التي �أجريت على ت أ�ثري الكرياتني على الريا�ضيني

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

وتعدد نتائجها ،فقد �أكدت على فائدة الكرياتني أ
للن�شطة ذات ال�شدة العالية والتي ت�ستمر
فرتة زمنية ق�صرية ومتكررة ،كم يعمل الكرياتني على زيادة القوة خالل تدريبات املقاومة،
الن�شطة ،ومن أ
وب�صفة عامة ف إ�ن الكرياتني يفيد يف مثل هذه أ
المور التي يجب �أن ت ؤ�خذ يف
الفراد تتفاوت ،فقد وجد �أن أ
االعتبار �أن طبيعة ا�ستجابة أ
الفراد الذين ي�ستجيبون لتناول
الكرياتني يزداد لديهم حجم الع�ضالت وبالتايل يحدث حت�سن يف م�ستوى �أدائهم الريا�ضي.
(. )Hespel, Eijnde, & Van Leemputte, 2002
�أما الدرا�سات التي �أفادت عدم جدوى الكرياتني فرمبا ترجع �إىل طبيعة أ
ال�شخا�ص الذين
ال ي�ستجيبوا للكرياتني فال يحدث لهم زيادة يف م�ستوى كرياتني الع�ضالت كا�ستجابة لعملية
الح�صائية حيث مت
بالجراءات إ
التحميل بالكرياتني ،وقد يرجع ذلك �إىل �أ�سباب تتعلق إ
ا�ستخدام عينة قليلة من املفحو�صني (.)Stout, et al., 1997
المدادات (املكمالت
ويف درا�سة قام بها كاريرو و�آخرون ( )Carrero, et al, 2005بعنوان إ
الغذائية) اليومية بـ ( PUFAs (N-3وحام�ض أ
الوليك ،حام�ض الفوليك ،وفيتامينات (B6,
 )Eبانها تعمل على التقليل من االالم أ
والوجاع عند امل�شي مل�سافات طويلة ،وحت�سن عوامل
اخلطورة عند امل�صابني باملر�ض القلبي الوعائي اخلارجي.
ونظراً لدور الهرمونات البنائية يف تنمية حجم الع�ضالت جل أ� ال�ستخدامها الريا�ضيون يف
الثقال وبناء أ
�أن�شطة رفع أ
الج�سام والرمي والعدو  ،ولعل اكت�شاف حالة العداء الكندي بن
جون�سون يف الدورة أ
الوملبية عام  1988و�سحب امليدالية الذهبية منه يف �سباق 100مرت عدو
بعد �أن �أثبتت الفحو�ص تناوله للهرمونات البنائية مما عمل على �إلقاء ال�ضوء على ا�ستخدامات
هذه الهرمونات لدى الريا�ضيني ،والذي �أكدت الدرا�ست العلمية خطورتها.
وقد اهتمت بع�ض الدرا�سات يف البحث يف ت أ�ثري الفيتامني على الكفاءة البدنية حيث �أ�شار
ال�شباع يعمل
(� )Hyszyk & Romanko, 2005إىل �أن تناول فيتامني ( )E, Cللو�صول حلالة إ
على رفع الكفاءة البدنية للريا�ضني .
كما قام �سامل ( )2000بدرا�سة لتعرف اجتاهات الريا�ضة أ
الردنية نحو املن�شطات حيث
�أ�شارت النتائج �إىل �أن الريا�ضيني أ
الردنيني ميتلكون �إجتاهات �سلبية وبدرجة عالية نحو تعاطي
الج�سام هم أ
املن�شطات ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن العبي بناء أ
الكرث ا�ستخدام ًا للمن�شطات
عن غريهم من الريا�ضيني.
ويف دار�سة �سامل ( )2006والتي هدفت �إىل ت�صميم برنامج تثقيفي للوقاية من �سوء
الج�سام واللياقة البدنية يف أ
ا�ستخدام ال�سرتويدات البنائية يف مراكز بناء أ
الردن� ،أ�شارت
ال�سرتويدات هو حت�سني املظهر اخلارجي وتنمية
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أهم �أ�سباب تعاطي إ
القوة الع�ضلية.
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تعد املن�شطات نوعا من �أنواع الغ�ش ،وال يوجد هناك �أي جمد من فوز مت حتقيقه من خالل
فالجنازات التي تتحقق عن طريق املن�شطات تعد فارغة ،وبال معنى و�أي�ضا تعد
هذا الطريق ،إ
فعال خادع ًا ،فاملن�شطات تدمر أ
ال�شخا�ص ولديها القوة لتدمري ريا�ضتنا �أي�ضا .
وعلى الرغم من وجود املكمالت الغذائية والفيتامينات ب�صورة طبيعية وم�رصح بها من
قبل اجلهات املعنية ف أ�ن هناك بع�ض من امل�ستغلني لهذه املكمالت ،حيث يقومون برتويج
املن�شطات �إىل جانب املكمالت الغذائية ،وبطريقة غري مبا�رشة؛ مما يتطلب من اجلهات
املخت�صة عمل فحو�صات لت أ�ثري تناول املكمالت الغذائية� ،إال �أن مثل هذه الفحو�صات حتتاج
�إىل تكاليف باه�ضة ويف بنف�س الوقت ال ن�ستطيع توجيه �أ�صابع االتهام �إىل هذه ال�رشكات،
هذا من جانب ومن جانب �آخر ال توجد ت�رشيعات حمددة متنع ترويج مثل هذه املنتجات
وفر�ض عقوبات على كل من ي�ستخدم املن�شطات �ضمن املكمالت الغذائية.
وعلى الرغم من الفوائد الكثرية ال�ستخدام العقاقري املن�شطة يف جمال الطب لعالج العديد
المرا�ض ف أ�ن ا�ستخدام تلك العقاقري يف املجال الريا�ضي يعرتيه الكثري من أ
من أ
الخطار ال�صحية
الناجتة عن الزيادة يف عدد اجلرعات التدريبية أ
ال�سبوعية و�أحجامها عن العدد واحلجم الذي
ي�ستطيع الريا�ضي حتمله ،والذي ت�شري �إليه مراجع علم التدريب مما ي ؤ�دي �إىل ظهور العديد من
آ
الثار اجلانبية لتلك العقاقريواملرتبطة باجلرعة امل�ستخدمة و�أ�سلوب التعاطي ،وحالة املتعاطي
العقلية ،وقدرة املتعاطي على التحمل و�أخريا البيئة (.)Robertson, 1998
ومن خالل خربة الباحث أ
الكادميية و�إ�رشافه املبا�رش لعدة �سنوات متتالية العبا ومدربا،
وحكما ،لريا�ضة �ألعاب القوى ورئي�س ًا الحتاد بناء أ
الج�سام واللياقة البدنية الحظ عدم وجود
الوعي الكايف من الت أ�ثريات ال�سلبية ال�ستخدام املن�شطات ،وكذلك بع�ض �أنواع املكمالت
الغذائية والفيتامينات ،أ
والمينو �أ�سيد ،والربوتينات ،ومن �أجل الوقوف على مدى امتالك
الردنيني يف لعبتي بناء أ
الريا�ضيني أ
الج�سام و�ألعاب القوى باجلانب املعريف للت أ�ثريات ال�سلبية
لتعاطي املن�شطات املحظورة جاءت هذه الدرا�سة.

أ�هداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
 .1تعرف احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية عند العبي بناء
أ
الج�سام و�ألعاب القوى .
 .2تعرف الفروق يف احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية
تبع ًا ملتغري اللعبة ،العمر ،امل ؤ�هل العلمي.
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ت�سا ؤ�الت الدرا�سة

أ�همية الدرا�سة

تعد ظاهرة تعاطي املن�شطات من الظواهر املن�رشة عند بع�ض ريا�ضي امل�ستويات العليا يف
كافة أ
اللعاب الريا�ضية التناف�سية ،ونظراً للخطورة البالغة الناجتة عن تعاطي هذه املن�شطات
على الريا�ضيني أ
والثار ال�سلبية التي ت�سببها جاءت هذه الدرا�سة من �أجل البحث يف مو�ضوع
يعد على قائمة املو�ضوعات بالغة أ
الهمية ،لدى الهيئات واملنظمات الريا�ضية املحلية
والدولية.
وتظهر �أهمية الدرا�سة احلالية يف كونها تبحث يف احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام
الج�سام والعبي �ألعاب القوى يف أ
املن�شطات واملكمالت الغذائية عند العبي بناء أ
الردن.
و�أن حيثيات الدرا�سة ومات�سعى لتحقيقة من �أهداف يجعلها مرجع ًا للمدرببني والالعبني
والهيئات الوطنية يف �سعيها ملكافحة هذه الظاهرة .ومن خالل النتائج التي �ستتو�صل �إليها
هذه الدرا�سة ميكننا �إلقاء ال�ضوء على مدى الوعي مب�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
الخرى ،ومبخاطر تعاطيها لدى املمار�سني لريا�ضة بناء أ
الغذائية واملواد أ
الج�سام و�ألعاب
القوى يف أ
الردن.

حمددات الدرا�سة

التزم الباحث يف �إجراء الدرا�سة باملحددات ا لتالية:
 املحدد الزمني :قام الباحث بتطبيق الدرا�سة خالل الفرتة مابني  2005/12/4و�إىل تاريخ 2006/5/30خالل �إجازة التفرغ العلمي املمنوحة له من اجلامعة أ
الردنية.
 املحدد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدار�سة على العبي بناء أالج�سام والعبي �ألعاب القوى
يف أ
الردن.
الج�سام و�أندية �ألعاب القوى يف أ
 املحدد املكاين :كافة مراكز بناء أالردن.
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 -1ما هو م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية عند
الج�سام و العبي �ألعاب القوى يف أ
العبي بناء أ
الردن؟
 -2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات
الج�سام و العبي �ألعاب القوى يف أ
واملكمالت الغذائية بني العبي بناء أ
الردن؟
 -3هل توجد فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
الغذائية تبع ًا ملتغري العمر؟
 -4هل توجد فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
الغذائية تبع ًا ملتغري امل ؤ�هل العلمي؟
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 -حمدد نتائج الدرا�سة :مرتبطه باملقيا�س امل�ستخدم يف جمع ا لبيانات.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
املنهج امل�ستخدم

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي �أ�سلوب الدرا�سات امل�سحية نظرا ملالئمته وطبيعة هذه
الدرا�سة التي هدفت �إىل قيا�س احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
الج�سام و�ألعاب القوى يف أ
الغذائية عند العبي بناء أ
الردن .

جمتمع الدرا�سة وعينتها

الج�سام والعبي �ألعاب القوى يف أ
�شمل جمتمع الدرا�سة كافة العبي بناء أ
الردن والبالغ
عددهم ( )289العب .مت اختيار عينة الدرا�سة من بني العبي بناء أ
الج�سام والعبي �ألعاب
القوى امل�شاركني يف املناف�سات للمو�سم الريا�ضي  2006-2005بالطريقة الع�شوائية وبلغ
عددهم ( )166العب ًا وبن�سبة مئوية مقدارها ( )%57.43من جمتمع الدرا�سة ( )91العب
بناء �أج�سام و( )75العب �ألعاب القوى ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد عينة الدرا�سة تبعا للمتغريات الدميغرافية
املتغري
اللعبة

العمر

امل ؤ�هل العلمي

أ�داة الدرا�سة

الفئة
بناء أالج�سام
أ�لعاب قوى
املجموع
أ�قل من �20سنة
� 25-21سنة
� 30-26سنة
أ�كرث من � 30سنة
املجموع
أ�قل من ثانوي
ثانوي
دبلوم
بكالوريو�س
املجموع

التكرار
91
75
166
37
48
26
55
166
28
67
17
54
166

الن�سبة املئوية
54.82
45.18
100.00
22.29
28.29
15.66
33.13
100.00
16.87
40.36
10.24
32.53
100.00

لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث ببناء مقيا�س معريف بو�صفها �أداة للدرا�سة بهدف

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

�صدق أ
الداة

قام الباحث ب إ�جراء مراجعة أ
للدب الرتبوي الختيار الطريقة املنا�سبة إلجراء اختبار
احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية ،حيث قام ببناء املقيا�س
ب�صورة �أولية عن طريق و�ضع جمموعة من أ
ال�سئلة يجيب عنها الالعب بطريقة ال�صح واخلط أ�
وجمموعة �أخرى بطريقة االختيار من متعدد ،ومت عر�ض هذه أ
ال�سئلة على عدد ( )6حمكمني
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ب إ�بداء ر�أيهم يف أ
ال�سئلة وو�ضع مالحظاتهم عليها ،وبعد �أن
ح�صل الباحث على �إجابات املحكمني قام ب إ�جراء التعديالت املطلوبة ،وبالتايل مت التحقق من
�صدق املحتوى ،كما مت الت أ�كد من الثبات كذلك (معامل ال�سهولة ومعامل التمييز) على عينة
الج�سام و�ألعاب القوى.
الدرا�سة اال�ستطالعية واملكونة من ( )20العب ًا من العبي بناء إ

ثبات أ
الداة

قام الباحث بح�ساب معامل الثبات لالختبار با�ستخدام طريقة تطبيق االختبار و�إعادة
تطبيقه على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية ( )20العبا من العبي بناء أ
الج�سام و�ألعاب القوى
وبفا�صل زمني مدته ( )12يوما وذلك يف الفرتة ما بني (� )2006/1/26إىل ()2006/2/8
حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط بري�سون بني التطبيقني أ
(ل�سئلة �صح وخط أ�  -0.84و
االختيار من املتعدد  )0.93أ
وللداة الكلية ( .)0.88

أ
الح�صائية
ال�ساليب إ

مت ا�ستخدام أ
والجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
الح�صائية الو�صفية لتحليل النتائج إ
ال�ساليب إ
كما مت ا�ستخدام حتليل التباين أ
الحادي ( )ANOVAللك�شف عن الفروق يف أ
الداء ،كما مت
ا�ستخدام اختبار  REGWللمقارنات البعدية.
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تعرف احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية عند العبي بناء
الج�سام و�ألعاب القوى يف أ
أ
الردن حيث تكون املقيا�س امل�ستخدم من � 50س ؤ�ا ًال حتتوي
الجابة ،النوع أ
الجابة عنها ب�صح �أو خط أ�
نوعني من إ
الول يتكون من (� )30س ؤ�ا ًال تكون إ
الجابة عنها من االختيار املتعدد لعدد �أربعة
 ،والنوع الثاين يتكون من (� )20س ؤ�ا ًال تكون إ
بدائل ،وبهذا تكون الدرجة العليا للمقيا�س امل�ستخدم ( )50والدنيا ( ،)0وقد مت و�ضع
تدريج امل�ستوى املعريف بنا ًء على ماذكره ال�سامل ( )2006وعلى النحو التايل :م�ستوى معريف
عالٍ جداً ( %90فما فوق) ،م�ستوى مـعريف عال ( ،)%89-80م�ستوى معريف متو�سط
( ،)%79-70م�ستوى معريف �ضعيف (.)%69-50
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عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال أ
الول ومناق�شتها
ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “ما هو م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات
الج�سام والعبي �ألعاب القوى يف أ
واملكمالت الغذائية عند العبي بناء أ
وللجابة
الردن؟” .إ
عن هذا ال�س ؤ�ال مت ا�ستخدام أ
الح�صائية الو�صفية املنا�سبة ،واجلدول رقم ( )2يبني
ال�ساليب إ
نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()2
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والن�سبة املئوية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات
واملكمالت الغذائية عند العبي أ�لعاب القوى وبناء أ
الج�سام
اللعبة
أ�لعاب القوى
بناء أالج�سام

املتو�سط احل�سابي
25.86
28.35

االنحراف املعياري
6.95
6.99

الن�سبة املئوية
%51.72
%56.7

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن متو�سط احل�صيلة املعرفية عند العبي �ألعاب القوى 25.86
وبن�سبة مئوية  %51.72وعند العبي بناء أ
الج�سام  28.35وبن�سبة مئوية  .%56.7أ
وللجابة
على الت�سا ؤ�ل أ
الول من ت�سا ؤ�الت الدرا�سة والذي ين�ص على ماهو م�ستوى احل�صيلة املعرفية
عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية عند العبي �ألعاب القوى وبناء أ
الج�سام؟
والتي تركزت على م�ضار ا�ستخدام اال�سرتويدات وت أ�ثرياتها ال�سلبية على الريا�ضي واملكمالت
الغذائية وماحتدثه من تغريات يف حجم الع�ضالت وزيادة يف القوة الع�ضلية وحت�سن يف م�ستوى
�أدائهم الريا�ضي جند �أن احل�صيلة املعرفية جاءت يف امل�ستوى ال�ضعيف ،وهذا م ؤ��رش على جهل
الالعبني مب�ضار ا�ستخدام املن�شطات والت أ�ثريات ال�سلبية التي حتدثها على من يتعاطاها ،وعلى
الرغم من ان�ضمام أ
الردن ر�سمي ًا �إىل الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات عام  ،2003ف أ�ن
امل�سئولني يف احتاد هاتني اللعبتني تقع عليهم م�س ؤ�ولية ن�رش الوعي الثقايف وال�صحي مل�ضار
ا�ستخدام املن�شطات ،وذلك من خالل �إعداد ن�رشات تثقيفية لالعبني تربز �أهم النقاط التي
يجب على الريا�ضي اتباعها وبالطرق امل�رشوعة ،لتحقيق النتائج الريا�ضية ،واالبتعاد عن
الو�سائل غري امل�رشوعة ملا لها من �آثار تدمريية على �صحة الريا�ضي وم�ستقبله ،وظهور هذه
النتيجة يف هذه الدرا�سة يتفق مع ما �أ�شار �إليه �سامل ( )2006حيث جاء اجتاه عينة الدرا�سة
ال�سرتويدات البنائية.
�إيجابي ًا نحو تعاطي إ

عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية بني

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة
العبي �ألعاب القوى وبناء أ
الج�سام؟” ،واجلدول رقم ( )3ي�شري �إىل نتائج التحليل.

اللعبة
أ�لعاب قوى
بناء أ�ج�سام

املتو�سط احل�سابي
25.86
28.35

االنحراف املعياري
6.95
6.99

قيمة ت

م�ستوى الداللة

2.45

*0.015

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى ( 1.96 = )0.05≤α

يبني اجلدول رقم ( )3املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت للح�صيلة املعرفية
لالختبار تبعا ملتغري اللعبة وبعر�ض قيمة ت املح�سوبة جند �أنها قد بلغت  2.45وهذه القيمة
الح�صائية ( ألنها �أعلى من القيمة اجلدولية  )1.96مما يعني وجود
تعد دالة من الناحية إ
فروق يف احل�صيلة املعرفية.
ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )3إىل وجود فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية بني العبي
الج�سام ول�صالح العبي بناء أ
�ألعاب القوى وبناء أ
الج�سام ،وهذا م ؤ��رش �إىل �أن العبي بناء
الج�سام هم أ
أ
الكرث معرفة عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات مقارنة بالعبي �ألعاب القوى ،وعلى
الرغم من �أنهم أ
الكرث ا�ستخدام ًا للمن�شطات ف أ�ن م�ستوى ح�صيلتهم املعرفية متدنية و�ضعيفة
مما يتطلب �رضورة العمل على �إعداد برامج خا�صة لتثقيف الالعبني ،وهذه النتيجة تتفق مع
الج�سام هم أ
ما�أ�شار �إليه (�سامل  )2000،من �أن العبي بناء أ
الكرث �إ�ستخدم ًا للمن�شطات.

عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “هل توجد فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام
وللجابة عن هذا ال�س ؤ�ال مت ا�ستخدام
املن�شطات واملكمالت الغذائية تبع ًا ملتغري العمر؟” .إ
اختبار حتليل التباين أ
الحادي وا�ستخدام اختبار  REGWللمقارنات البعدية ،واجلدول رقم
( )4يو�ضح نتائج هذا التحليل.

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين أ
الحادي للح�صيلة املعرفية تبعا ملتغري العمر
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

جمموع املربعات
584.64
7693.89
8278.53

درجات احلرية
3
162
165

قيمة ف اجلدولية عند م�ستوى ( 2.66 = )0.05 ≤α

متو�سط املربعات
194.88
47.49
-

قيمة ف
4.10
-

م�ستوى الداللة
*0.008
-
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اجلدول رقم ()3
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت للح�صيلة املعرفية لالختبار تبعا
ملتغري اللعبة
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ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )4إىل وجود فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية .وملعرفة ل�صالح
�أي عمر هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار  REGWللمقارنات البعدية جدول رقم ( ،)5حيث
يت�ضح �أن الفروق كانت بني �أقل من ( )20و�أكرث من (� )30سنة ول�صالح (� )30سنة كذلك
بني(  )30–26و�أكرث من ( )30ول�صالح أ
الكرث من (� )30سنة ،وهذا يعطي م ؤ��رشاً �إىل �أن
الالعبني أ
العمار أ
الكرث من ( )30ميتلكون اخلربة واحل�صيلة املعرفية �أكرث من أ
القل ،وهذه
النتيجة �أي�ض ًا تعطي م ؤ��رشاً �إال �أن الالعبني أ
الكرث من (� )30سنة لديهم اطالع على م�ضار
ا�ستخدام املن�شطات ،وقد يعود �سبب ذلك �إىل تراكم اخلربات املعرفية من خالل اال�ستمرارية
يف التدريب لفرتات زمنية �أطول كذلك تعر�ضهم لفحو�صات الك�شف عن املن�شطات �أثناء
املناف�سات الريا�ضية.
يبني اجلدول رقم ( )4نتائج حتليل التباين أ
الحادي للح�صيلة املعرفية تبعا ملتغري العمر وبعر�ض
الح�صائية أ
(لنها
قيمة ف املح�سوبة جند �أنها بلغت  4.10وهذه القيمة تعد دالة من الناحية إ
�أعلى من القيمة اجلدولية  )2.66مما يعني وجود فروق يف احل�صيلة املعرفية تعود ملتغري
العمر.

اجلدول رقم ()5
نتائج �إختبار  REGWللمقارنات البعدية تبع ًا ملتغري العمر
ال ـ ــفئة
اقل من 20
� 25 – 21سنة
�30-26سنة
أ�كرث من � 30سنة

املتو�سط
24.86
26.90
25.65
29.60

االنحراف
6.70
6.30
8.15
6.87

� 25 – 21سنة
2.04
-

� 30 -26سنة
0.79
1.25
-

أ�كثـر مـن � 30ســنة
 ( *4.74أ�كرث من � 30سنة )
2.7
 ( *3.95أ�كرث من � 30سنة )
-

يبني اجلدول رقم ( )5نتاج اختبار  REGWللمقارنات البعدية لتحديد الفئات العمرية
الدالة يف اختبار احل�صيلة املعرفية وبعر�ض قيم فروق املتو�سطات جند �أن الفروق كانت بني
فئة �أكرث من � 30سنة وفئتي اقل من � 20سنة( )4.74وبني اقل من � 30سنة وفئة 30 – 26
�سنة ( )3.95وقد كانت هذه الداللة ل�صالح فئة �أكرث من � 30سنة.

اجلدول رقم ()6
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لكل فئة من فئات متغري امل ؤ�هل
الفئة
أ�قل من ثانوي
ثانــوي
دبــلوم
بكالوريو�س

العدد
28
67
17
54

املتو�سط احل�سابي
24.32
27.84
27.24
27.72

االنحراف املعياري
4.93
6.52
8.36
8.03
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عر�ض نتائج ال�س ؤ�ال الرابع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س ؤ�ال على “هل توجد فروق يف م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام
وللجابة عن هذا ال�س ؤ�ال مت
املن�شطات واملكمالت الغذائية تبع ًا ملتغري امل ؤ�هل العلمي؟” إ
ا�ستخدام اختبار حتليل التباين أ
الحادي ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح نتائج هذا التحليل.
ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )7إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري امل ؤ�هل العلمي،
وهذا م ؤ��رش على �أن م�ستوى احل�صيلة املعرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
الغذائية واحدة عند جميع الالعبني على الرغم من اختالف ت أ�هيلهم العلمي ،وقد يعزو
الباحث �سبب ذلك �إىل �أن امل ؤ�هل العلمي االعلى ممن يفرت�ض �أن تكون الثقافة لديهم �أكرث
غري مدركني خلطورة ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية نظراً ألن التخ�ص�صات العلمية
التي در�سوها مل تركز على هذا اجلانب كما �أظهر عدم وجود فروق بني امل ؤ�هالت العلمية .

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين أ
الحادي للح�صيلة املعرفية تبعا ملتغري امل ؤ�هل
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

جمموع املربعات
273.34
8005.19
8278.53

قيمة ف اجلدولية عند م�ستوى ( 2.66 = )0.05 ≤α

درجات احلرية
3
162
165

متو�سط املربعات
91.11
49.41

قيمة ف
1.84

م�ستوى الداللة
0.141

يبني اجلدول رقم ( )7نتائج حتليل التباين أ
الحادي للح�صيلة املعرفية تبعا ملتغري امل ؤ�هل
با�ستعرا�ض قيمة ف املح�سوبة جند �أنها قد بلغت  1.84وهذه القيمة تعد غري دالة من الناحية
الح�صائية ( ألنها �أقل من القيمة اجلدولية  )2.66مما يعني عدم وجود فروق يف احل�صيلة
إ
املعرفية تعود ملتغري امل ؤ�هل.

اال�ستخال�صات

يف �ضوء عر�ض ومناق�شة النتائج ي�ستخل�ص الباحث ما يلي:
 -1م�ستوى احل�صيلة املعرفية مب�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية عند العبي
�ألعاب القوى وبناء أ
الج�سام جاءت يف امل�ستوى املعريف ال�ضعيف.
 -2العبو بناء أ
الج�سام ميتلكون ح�صيلة معرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت
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يبني اجلدول رقم ( )6املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ال�ستجابات �أفراد عينة
الدار�سة وفق ًا ملتغري امل ؤ�هل العلمي حيث جاء �أقل متو�سط لالعبني ألقل من ثانوية عامة.
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الغذائية �أكرث من العبي �ألعاب القوى.
 -3الالعبون أ
الكرث من (� )30سنة ميتلكون ح�صيلة معرفية عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات
واملكمالت الغذائية �أكرث من الالعبني أ
القل �سن ًا .
 -4لي�س للم ؤ�هل العلمي ت أ�ثري مب�ضار ا�ستخدام املن�شطات واملكمالت الغذائية.

التو�صيات

 -1على احتادي �ألعاب القوى وبناء أ
الج�سام العمل على �إعداد ن�رشات تثقيفية وبالو�سائل
امل�سموعة واملقر ؤ�ة و املرئية تبني آ
الثار ال�سلبية ملتعاطي املن�شطات واملكمالت الغذائية.
 -2ن�رش الوعي ال�صحي عن م�ضار ا�ستخدام املن�شطات وبع�ض املكمالت الغذائية بني الن�شئ
وال�شباب أ
الردين ملا لهذه الفئة العمرية من �أهمية يف دعم امل�سرية الريا�ضية.
� -3إدراج مادة الريا�ضة وال�صحة ومن �ضمن مو�ضوعاتها الت أ�ثريات ال�سلبية ال�ستخدام
املن�شطات واملكمالت الغذائية �ضمن املناهج الدرا�سية يف املدار�س واجلامعات أ
الردنية.
الوملبية أ
العلى لل�شباب واللجنة أ
� -5رضورة القيام بجهود م�شرتكة مابني املجل�س أ
الردنية
واالحتادات الريا�ضية واحتاد الطب الريا�ضي وكليات الرتبية الريا�ضية بعقد ندوات �صقل
والداريني والالعبني و�أ�صحاب مراكز بناء أ
الج�سام واللياقة البدنية عن
وتوعية للمدربني إ
خماطر ا�ستخدام املن�شطات .
 -6التو�صل �إىل ت�رشيعات قانونية يتم من خاللها معاقبة متعاطي ا ملن�شطات يف املجال
الريا�ضي.

املراجع

�سامل ،حممد علي ( .)2000اجتاهات الريا�ضيني أ
الردنيني نحو املن�شطات .ر�سالة ماج�ستري غري
الردنية ،عمان ،أ
من�شورة ،اجلامعة أ
الردن.
�سامل ،حممد علي ( .)2006واقع ا�ستخدام ال�سرتويدات البنائية يف مراكز بناء أ
الج�سام واللياقة
البدنية يف أ
الردن و�أثر برنامج تثقيفي للوقاية منها .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة
أ
أ
الردنية،عمان ،الردن.
الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة (� .)1999إ�صدارات علمية يف املجال الريا�ضي .الدوحة ،قطر:
امل ؤ�لف.
اللجنة أ
الوملبية الدولية ملكافحة املن�شطات (� .)2005إ�صدارات االحتاد الدويل واللجنة أ
الوملبية
الدولية ملكافحة املن�شطات .ا�سرتجع بتاريخ  2005/3/12من املوقع االلكرتوينhttp: .
.www.nodoping.com/ declaration.e. html
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الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
قلق إ
وعالقته ببع�ض املتغريات
د .عادل عطية ريان
برنامج الرتبية
جامعة القد�س املفتوحة -فل�سطني

امللخ�ص
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف مظاهر قلق إ
والفروق يف هذه املظاهر وفق ًا لبع�ض املتغريات.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث بتطبيق �أداة الدرا�سة بعد التحقق من �صدقها
وثباتها على عينة ت أ�لفت من ( )139طالب ًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة العينة الطبقية.
�أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة على املقيا�س ككل
الح�صاء بني ( ،)4.37 – 3.75كما
( ،)3.27وتراوحت متو�سطات درجة �أهم مظاهر قلق إ
الح�صاء تبع ًا ملتغريات :التخ�ص�ص،
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
الح�صاء ،وعدد مرات الر�سوب يف املقرر،
وعالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ إ
يف حني مل تكن الفروق دالة تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ،والعمر وال�سنة الدرا�سية.
الكلمات املفتاحية :االح�صاء ،القلق ،جامعة القد�س املفتوحة.

* تاريخ ت�سلم البحث2006/12/7:م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/9/26:م
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Statistics Anxiety Among Al-Quds Open University
and its Relationship with Some Variables
Dr. Adel A. Rayyan
Education program
Al-Quds Open University- Palestine
Abstract
This study aims at identifying features of statistics anxiety of Al-Quds Open
University students with respect to some variables.
To achieve the aims of this study, the researcher implemented the instrument
of the study after establishing its validity and reliability on a stratified sample
consisting of (139) male and female students.
Results reveal that the arithmetic mean of the responses of the sample
members on the scale as a whole was (3.27), and the mean degree of the most
important features of statistics anxiety was between (3.75 – 4.37). Results
also reveal significant differences in anxiety that can be attributed to these
variables: specialization, mid- term exam’s grade and number of failures. On
the other hand, results do not reveal any significant differences that can be
attributed to these variables: gender, age and academic year.
Key words: statistics, anxiety, Al-Quds Open University.
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الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
قلق إ
وعالقته ببع�ض املتغريات
د .عادل عطية ريان
برنامج الرتبية
جامعة القد�س املفتوحة -فل�سطني

مقدمة

الن�ساين ،ويتج�سد ذلك يف �شتى
الح�صاء بدور بارز يف جميع �أوجه الن�شاط إ
يقوم إ
الن�سان �سعي ًا نحو حتقيق ذاته الفكرية والنفعية .و�أمام احلاجة
املجاالت التي يتفاعل فيها إ
الح�صاء ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان املعرفة املت�سارعة،
�إىل حتقيق نه�ضة تنموية �شاملة �أ�صبح إ
و�رضورة علمية ألي انطالقة تكنولوجية ،وهذا ما برز من حجم االهتمام الذي حظي به
فالح�صاء مل يعد جمرد �أرقام �أو �أ�شكال �أو ر�سومات
هذا العلم من قبل العلماء والباحثني؛ إ
كما كان يفهم عند البع�ض ،و�إمنا علم يقوم على جمع البيانات وتنظيمها وعر�ضها وحتليلها
وا�ستقراء النتائج منها و�صو ًال �إىل اتخاذ القرارات جتاه الق�ضايا �أو امل�شكالت �أو امل�سائل �أو
الظواهر املتعددة.
الح�صاء وا�ستخداماته املتعددة يف خمتلف فروع املعرفة
الدراك املتزايد ألهمية إ
ومع إ
النظرية والتطبيقية ،وا�ستجابة حلركة التغيري ال�شاملة التي ا�ستهدفت جميع مراحل العملية
التعليمية (� ،)Mills, 2003أ�صبحت هذه املادة مقرراً �إجباريا ملعظم طلبة اجلامعات
بو�صفه جزءاً من براجمهم التخ�ص�صية امللتحقني بها ،بهدف متكني الطلبة من ا�ستخدام
الح�صائية ذات العالقة برباجمهم أ
الكادميية ،و�إعدادهم
وفهم البحوث املرتبطة بالبيانات إ
الح�صائية يف احلياة العملية خارج نطاق �صفوفهم اجلامعية (Nasser,
للتفاعل مع اجلوانب إ
.)2004
أ
الح�صائية،
ولن طلبة الكليات اجلامعية �أو الدرا�سات العليا متباينون يف خلفياتهم إ
ف إ�نهم يبدون قلق ًا مرتفع ًا �أثناء التحاقهم بتلك املقررات (Onwuegbuzie & Wilson,
 ،)2003وتتعاظم هذه الظاهرة لدى الطلبة الذين تفتقر معارفهم ومهاراتهم للمتطلبات
أ
الح�صائية  ،وال تقت�رص هذه الظاهرة ب�سبب هذا النق�ص،
ال�سا�سية لدرا�سة املو�ضوعات إ
الح�صاء و�أهميته بالن�سبة لهم  ،وللمواقف
و�إمنا تعود �إىل تدين �إدراك الطلبة لقيمة إ
الح�صاء ،وهذه املخاوف تعزز لدى
ال�سلبية املكت�سبة �سابق ًا من درو�س �أو مقررات إ
الطلبة معتقدات �سلبية عن �أدائهم ،مما يجعلهم يرتددون يف درا�سة هذه املقررات أ
المر
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الذي يعرقل تخرجهم من الربامج التخ�ص�صية امللتحقني بها
ومتتد هذه الظاهرة �إىل مراحل درا�سية متقدمة ،فقد بني انوقبيزي (Onwuegbuzie,
� )2004أن ( )%80من طلبة الدرا�سات العليا ي�شعرون بالتوتر �أثناء التحاقهم يف م�ساقات
الح�صاء �أو امل�ساقات املرتبطة بها.
إ
و�أ�شار بيوترو�سكي وزمال ؤ�ه (� )Piotrowski, Bagui, & Hemasinha, 2002إىل �أن معظم
الح�صاء ي�شعرون بدرجة عالية من التوتر ،وتظهر
طلبة العلوم االجتماعية امللتحقني مبقررات إ
لديهم م�شاعر اخلوف والقلق ،ويعتقد طلبة تلك املقررات �أن درا�سة هذه املو�ضوعات هو
مبثابة حتدٍ �أ
كادميي ي�ستدعى جتاوزه جهداً م�ضاعف ًا وم�شقة عالية؛ مما يجعلهم يف حالة ترقب
ٍ
وانتظار طوال الف�صل الدرا�سي امللتحقني به.
الح�صاء قد تظهر ب�صورة وا�ضحة �أثناء الدرا�سة اجلامعية ب�سبب �أمناط
ومع �أن م�شاعر قلق إ
التقييم الر�سمية املتبعة يف تلك اجلامعات �أو الكليات ،ف أ�ن البدايات أ
الوىل لهذه امل�شاعر
الح�صاء جزءاً من املقررات الدرا�سة يف تلك ال�صفوف
تربز يف املرحلة الثانوية بو�صفة إ
(.)Onwuegbuzie & Wilson, 2003
الح�صائية واملكت�سبة
الح�صاء �إىل م�شاعر التوتر الناجتة عن التعامل مع املواقف إ
ي�شري قلق إ
الح�صاء ب�شكل �أو�سع
الح�صائية  ،ويحدد قلق إ
من املقررات التي تتطلب �إجراء العمليات إ
الح�صاء
على �أنه حالة من القلق �أو التوتر التي تظهر لدى الطلبة امللتحقني يف مقررات إ
الدرا�سية �سواء كان داخل التعليم الر�سمي �أو خارجه (Onwuegbuzie & Wilson,
.)2003
الح�صاء �إىل تق�صي وفح�ص العوامل املرتبطة بهذه
اجتهت معظم درا�سات قلق إ
الظاهرة �أو امل�سببة لها ،وانطلقت بداية من بحوث ومقايي�س قلق الريا�ضيات ،يف حني
ركز الق�سم الثاين من �أدبيات تلك البحوث على العوامل امل ؤ�ثرة فيها (Pan & Tang,
� ،)2004إذ �أظهرت درا�سة بان وتانغ ( )Pan & Tang, 2006وجود �أربعة عوامل م�سببة
الح�صاء هي :اخلوف من الريا�ضيات �أو فوبيا الريا�ضيات ،وتدين �إدراك ارتباط
لقلق إ
هذا املقرر مع احلياة اليومية ،و�إجراءات التدري�س ،واجتاهات املدر�س املتعلقة مبدى
الح�صاء �أو تلم�سه مل�شاكل الطلبة �أو يقظته من م�صادر �أو م�سببات
�إح�سا�س مدر�س إ
قلقهم.
ويف ت�صنيف م�شابه �أو�ضح انوقبيزي ( )Onwuegbuzie, 2004وجود �أربعة مكونات
تكون م�سببات رئي�سة لقلق االح�صاء وهي :قلق أ
الداة ،وقلق املحتوى ،وقلق �شخ�صي ،وقلق
الف�شل � ،أما كروز (( )Cruiseامل�شار �إلية يف  )Mji & Onwuegbuzie, 2004فقد حددوا
الح�صاء ،وقلق التف�سري ،وقلق االختبار وال�صفوف
الح�صاء هي :قيمة إ
�ستة مكونات لقلق إ
الدرا�سية ،ومفهوم الذات احل�سابي ،واخلوف من طلب امل�ساعدة ،واخلوف من مدر�س
(& Tang, 2006

،)Pan
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الح�صاء هما:
الح�صاء ،كما ك�شفت درا�سة زيدنر ( )Zeidner, 1991عن وجود عاملني لقلق إ
إ
الح�صائية مبا
الح�صاء ويعود القلق الناجت عن هذا املكون �إىل طبيعة املو�ضوعات إ
قلق حمتوى إ
تت�ضمنه من مفاهيم ومعلومات ورموز �إح�صائية وما يتعلق بدرا�ستها ،يف حني يعود املكون
الح�صاء.
الثاين �إىل م�شاعر التوتر املرتبطة باختبار إ
�أما الق�سم آ
الح�صاء ،فقد تناول عالقة هذه الظاهرة ببع�ض
الخر من �أدبيات بحوث قلق إ
املتغريات ،و�شملت هذه الدرا�سات متغريات متنوعة وا�ستهدفت مراحل درا�سية متعددة،
ويف هذا امل�سار جاءت درا�سة براديل وويجانت ( )Bradley & Wygant, 1998ودرا�سة هوجن
الح�صاء .و�أظهرت
( )Hong, 1999اللتان هدفتا �إىل تق�صي الفروق بني اجلن�سني يف قلق إ
النتائج �أن الطالبات يظهرن قلق ًا �أعلى من الطالب ،وهذه النتائج جاءت خمالفة لدرا�سة
�ساتار�سو ( )Sutarso, 1992التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
الح�صاء.
اجلن�سني يف قلق تعلم إ
الح�صاء والتح�صيل ،تبني من عر�ض الدرا�سات التي اهتمت
وعن العالقة بني قلق إ
الح�صاء عد من �أهم العوامل امل ؤ�ثرة يف حت�صيل طلبة
بفح�ص هذه العالقة� ،أن قلق إ
اجلامعات يف تلك املقررات ( ،)Zimmer & Fuller, 1996كما �أ�شار انوقبيزي وول�سون
(� )Onwuegbuzie & Wilson , 2003إىل �أن حت�صيل طلبة الدرا�سات العليا من ذوي
الح�صاء املرتفع �أقل من �أقرانهم ذوي القلق املنخف�ض ،عالوة على ذلك
قلق اختبار إ
الح�صاء اعترب عد �أف�ضل املنبئات عن التح�صيل الدرا�سي يف مقررات
تبني �أي�ض ًا �أن قلق إ
الح�صاء ،وهذه النتائج جاءت مطابقة ملا تو�صلت �إليه درا�سة بيل ( )Bell, 2001من
إ
الح�صاء والتح�صيل الدرا�سي،
حيث وجود عالقة �سلبية بني بع�ض مكونات مقيا�س قلق إ
ودرا�سة زيدنر ( ) Zeidner,1991ودرا�سة ترميبالي ( )Tremblay et al., 2000ودرا�سة
�ساتار�سو ( )Sutarso,1992التي �أجريت على طلبة اجلامعات وطلبة الدرا�سات العليا
الح�صاء وحت�صيلهم أ
الكادميي
و�أظهرت وجود عالقة �سلبية بني قلق الطلبة �أثناء درا�سة إ
فيها ،يف حني كانت نتائج درا�سة نا�رص ( )Nasser, 2004خمالفة للدرا�سات ال�سابقة فقد
الح�صاء والتح�صيل
تو�صلت �إىل عدم وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني مكونات قلق إ
الح�صاء.
الدرا�سي يف إ
الح�صاء �سلب ًا على بع�ض املتغريات االنفعالية ذات العالقة بالتح�صيل
كما ي ؤ�ثر قلق إ
أ
الكادميي � ،إذا �أظهرت درا�سة زيدنر ( )Zeidner, 1991وجود عالقة �سلبية بني قلق
الح�صاء (قلق املحتوى ،قلق االختبار) و�إدراك القدرة الريا�ضية ،فقد تبني �أن �إح�سا�س
إ
الح�صاء،
الطلبة املنخف�ض نحو فعالية الذات الريا�ضية عد �أحد ال�شواهد املف�رسة لقلق إ
ويف درا�سة انوقبيزي ( )Onwuegbuzie, 1998التي �أجريت على طلبة الدرا�سات العليا،
الح�سا�س بالنجاح قد ارتبط �إيجابا بجميع
�أ�شارت النتائج �إىل �أن افتقار الطلبة �إىل �أبعاد إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

م�شكلة الدرا�سة

الح�صاء ،وما
مع تزايد تذمر طلبة جامعة القد�س املفتوحة من درا�سة مقرر مبادئ إ
الح�صاء بو�صفه �أحد املقررات
لوحظ من تدين حت�صيلهم فيه ،ويف ظل ما تقدم عن �أهمية إ
اللزامية للطلبة ويف جميع براجمهم التخ�ص�صية  ،جاءت هذه الدرا�سة لتك�شف عن �أهم
إ
أ
أ
الح�صاء بو�صفه �حد العوامل النف�سية امل ؤ�ثرة يف فهم وتعلم الطلبة للفكار
مظاهر قلق إ
الح�صائية ،فقد �أظهر أ
الدب النف�سي �أن القلق يعيق عمل الذاكرة؛ مما يجعل
واملعلومات إ
حل أ
الح�صائية �أمراً �صعب ًا بالن�سبة للطلبة الذين يبدون قلق ًا مرتفع ًا �أثناء
الن�شطة وامل�سائل إ
الح�صاء ( ،)Onwuegbuzie & Wilson, 2003وعالوة على ذلك فقد تبني �أن
درا�سة إ
الطلبة الذين يظهرون قلق ًا مرتفع ًا من تعلم هذه املقررات يتباط ؤ�ون ويرتددون �أثناء القيام
باملهام �أو التعيينات التي يكلفون بها ( ،)Onwuegbuzie, 2004كما بني انوقبيزي وديلي
(� ) Onwuegbuzie & Daley,1999أن الطلبة الذين يت�شبثون مبعايري غري واقعية هم أ
الكرث
الح�صاء ،مما يت�سبب يف عرقلة فعالية الذات
توجه ًا نحو �إظهار درجة مرتفعة من قلق إ
أ
الكادميية و�إعاقة تقدم الطلبة معرفي ًا يف تلك املو�ضوعات.
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الح�صاء ،كما �أظهرت درا�سة انوقبيزي
جماالت مقيا�س قلق إ
الح�صاء وبع�ض �أبعاد الذات املدركة ،
وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني عوامل قلق إ
الح�صاء على اجتاهات الطلبة نحو �إجراء البحوث املرتبطة بتخ�ص�صاتهم
وعن �أثر قلق إ
أ
الكادميية ك�شفت درا�سة بان وتانغ (� )Pan & Tang, 2006أن تدين فعالية الذات مع
الح�صاء تختزل من درجة م�شاركة الطلبة �أو اندماجهم
وجود م�ستوى مرتفع من قلق إ
يف �إجراء البحوث املرتبطة بتخ�ص�صاتهم �أو القيام أ
ال�ضافية ذات العالقة
بالعمال إ
مبتابعة تقدمهم املهني.
الح�صاء بالعمر� ،أظهرت درا�سة بيل ( )Bell, 2003وجود
وفيما يتعلق بعالقة قلق إ
الح�صاء تبع ًا ملتغري العمر� ،إذ تبني �أن الطلبة الذين تزيد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
�أعمارهم على (� )25سنة قد �أظهروا قلق ًا �أعلى من زمالئهم أ
ال�صغر �سن ًا يف جميع جماالت
الح�صاء ،ك�شفت
الح�صائية املكت�سبة �سابق ًا وقلق إ
الح�صاء ،وعن العالقة بني اخلربات إ
قلق إ
درا�سة �ساتار�سو ( )Sutarso, 1992وجود عالقة �سلبية دالة �إح�صائي ًا بني املعارف ال�سابقة
الح�صاء �سابق ًا وبني درجات
الح�صائية قيا�س ًا بعدد مرات درا�سة إ
للطلبة يف املو�ضوعات إ
القلق التي يبدونها �أثناء درا�سة هذه املقررات.
()Onwuegbuzie, 2000
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للجابة عن الت�سا ؤ�الت آ
التية:
ت�سعى هذه الدرا�سة إ
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟
 – 1ما �أهم مظاهر قلق إ
 – 2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≥ αيف قلق
الح�صاء تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والعمر ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية ،وعالمة امتحان
إ
الح�صاء؟
الح�صاء ،وعدد مرات الر�سوب يف مقرر مبادئ إ
ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ إ

أ�همية الدرا�سة

اللزامية لطلبة اجلامعات وعلى خمتلف م�ستويات التعليم،
الح�صاء �أحد املقررات إ
 – 1يعد إ
ولهمية هذه املقررات تربز �أهمية هذه الدرا�سة من كونها تلقي ال�ضوء على �أحد أ
أ
البعاد
النف�سية امل ؤ�ثرة يف حت�صيل الطلبة يف هذه املقررات ،مبا ي�ساهم يف توجيه �أنظار الباحثني �إىل
�إجراء درا�سات �أخرى يف هذا املجال خا�صة يف ظل قلة الدرا�سات املتعلقة بهذه املوا�ضيع.
 – 2تربز �أهمية هذه الدرا�سة من حيث ا�ستهدافها طلبة �إحدى اجلامعات الذين يدر�سون وفق
نظام التعليم عن بعد ،وهذا النظام يختلف يف �أهدافه و�آلياته عن نظام التعليم التقليدي ،وعليه
الح�صاء لدى هذه الفئة ،علم ًا �أن الدرا�سات ال�سابقة
كان ال بد من تعرف �أهم مظاهر قلق إ
قد تناولت طلبة التعليم التقليدي.
الح�صاء ي أ�خذ بعني االعتبار مرتكزات وفل�سفة التعليم
 -3توفر هذه الدرا�سة مقيا�س ًا لقلق إ
عن بعد خا�صة مع افتقار البيئة العربية لهذا املقيا�س.
الح�صاء ،ما زالت نتائج
 – 4رغم تعدد الدرا�سات التي تناولت عالقة بع�ض املتغريات بقلق إ
تلك الدرا�سات متباينة يف بع�ض نتائجها ،وعليه تبقى املحاكمة التجريبية حمط اهتمام داخل
البيئة العربية ،ومن هنا ت أ�تى �أهمية �أخرى لهذه الدرا�سة يف الك�شف عن �أثر بع�ض املتغريات
الح�صاء.
على قلق إ
 – 5يتوقع �أن توفر نتائج هذه الدرا�سة تغذية راجعة للم�رشفني أ
الكادمييني ومعدي املقررات
والداريني ببع�ض البيانات الالزمة لعملية تطوير عملية تعلم وتعليم مقرر مبادئ
الدرا�سية إ
الح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة.
إ

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

اعتمدت هذه الدرا�سة يف �إجراءاتها على املنهج الو�صفي ،بو�صفه املنهج املنا�سب يف
الدرا�سات التي تهدف �إىل و�صف الظاهرة كما هي يف الواقع ،وذلك من خالل جمع
الح�صاء الذي �أعد لهذا الغر�ض.
البيانات الالزمة با�ستخدام مقيا�س قلق إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

جمتمع الدرا�سة

عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )139طالب ًا وطالبة ،مت اختيارها بطريقة العينة الطبقية من
جمتمع الدرا�سة وح�سب طبقات :املنطقة التعليمية (اخلليل ،دورا) واجلن�س (ذكور� ،إناث)
و�شكلت هذه العينة ما ن�سبته ( )% 35تقريب ًا من تلك الطبقات ،واجلدول رقم ( )1يبني
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة.

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد العينة ح�سب املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة
املتغريات
اجلن�س
العمر
التخ�ص�ص
ال�سنة الدرا�سية
عالمة امتحان ن�صف
الف�صل يف مقرر مبادئ
ا إلح�صاء
عدد مرات الر�سوب يف
مقرر مبادئ ا إلح�صاء .

امل�ستويات
أ� – ذكر
ب – أ�نثى
أ� – أ�قل من � 20سنة
ب – من � 24 – 20سنة
ج – أ�كرث من � 24سنة
أ� – تخ�ص�صات أ�دبية
ب – تخ�ص�صات علمية
أ� – أ�وىل
ب – ثانية
ج – ثالثة
د – رابعة
أ� – أ�قل من 50
ب – 59 – 50
ج – 69 – 60
د – 79 – 70
هـ  80 -ف أ�على
وال مرة
مرة واحدة أ�و أ�كرث

العدد
32
107
28
80
31
101
33
33
37
35
32
27
30
35
21
25
63

الن�سبة املئوية
23
77
20.1
57.6
22.3
75.4
24.6
24.1
27
25.5
23.4
19.6
21.7
25.4
15.2
18.1
45.3

76

54.7

القيم
الناق�صة

5
2

1

-
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة اخلليل
الح�صاء خالل الف�صل ال�صيفي
التعليمية ومركز دورا الدرا�سي امل�سجلني يف مقرر مبادئ إ
من العام الدرا�سي  ،2006/2005والبالغ عددهم ( )394طالب ًا وطالبة منهم ( )88طالب ًا
و( )306طالبات.
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لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحث ببناء مقيا�س تكون ب�صورته أ
الولية من ()53
فقرة موزعة على �ستة �أبعاد ،وذلك باال�ستفادة من أ
البعاد الواردة يف املقيا�س الذي طوره
جمي وانوقبيزي ( ،)Mji & Onwuegbuzie, 2004وباال�ستعانة بالرتاث ال�سيكولوجي
الح�صاء ،وبع�ض املقايي�س املعدة لهذا الغر�ض ومنها :مقيا�س قلق الريا�ضيات
املتعلق بقلق إ
( )Bursal & Paznokas, 2006ومقيا�س قلق الريا�ضيات الذي طوره ايكجولو (Ikegulu,
.)1998
تكون املقيا�س من ق�سمني :
الق�سم أ
الول :ت�ضمن معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة باعتبارها متغريات م�ستقلة
وهي :اجلن�س ،العمر ،التخ�ص�ص ،ال�سنة الدرا�سية ،عالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر
الح�صاء.
الح�صاء ،وعدد مرات الر�سوب يف مقرر مبادئ إ
مبادئ إ
الح�صاء ،وذلك على �سلم ا�ستجابة
الق�سم الثاين :ا�شتمل هذا الق�سم على فقرات قلق إ
خما�سي (موافق ب�شدة ،موافق ،مرتدد ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة) ،وقد �أعطيت رقمي ًا
الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،يف حني مت عك�س هذه الدرجات يف حالة
الفقرات ال�سالبة.

�صدق أ�داة الدرا�سة

للتحقق من �صدق �أداة البحث ،مت عر�ض املقيا�س على جمموعة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص ملعرفة ر�أيهم حول مدى �صالحية وو�ضوح الفقرات من الناحيتني
الرتبوية واللغوية للمو�ضوع املراد درا�سته ،ومدى انتماء ومنا�سبة كل فقرة �إىل البعد الذي
تقي�سه ،و�إبداء التعديالت �أو املالحظات يف حال احتاجت الفقرة �إىل تعديل� ،أو �إ�ضافة
فقرات �أخرى غري واردة يف هذا املقيا�س.
قام الباحث ب إ�جراء التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني والتي ت�ضمنت دمج البعدين
الثاين والرابع مع ًا ،وكذلك دمج العاملني اخلام�س وال�ساد�س مع ًا ،وتعديل بع�ض ال�صياغات
اللغوية لبع�ض فقرات املقيا�س ،وا�ستبعاد خم�س فقرات ،وبالتايل �أ�صبح املقيا�س مكون ًا ب�صورته
البعاد أ
النهائية من  48فقرة موزعة على أ
الربعة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

أالبعاد
قيمة ا إلح�صاء
قلق االختبار وال�صفوف الدرا�سية
مفهوم الذات احل�سابي وقلق التف�سري
اخلوف من طلب امل�ساعدة واخلوف
من املدر�س

عدد
الفقرات
45 ، 39 ، 38 ، 34 ، 28 ،25 ، 18 ، 14 ، 12 ، 11 ،9 ، 5 ،2
13
47 ، 44 ، 36 ، 35 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 16 ، 15 ، 10 ، 8 ، 3
14
46 ، 43 ، 40 ، 32 ، 30 ، 27 ، 26 ، 24 ، 20 ، 13 ، 7 ، 6 ، 4 ، 1
14
أ�رقام الفقرات

7

48 ، 42 ، 41 ، 37 ، 33 ، 31 ، 17

ثبات أ�داة الدرا�سة

مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بح�ساب معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س ككل ولكل
بعد من �أبعاده با�ستخدام معادلة (�ألفا– كرونباخ) ،وقد بلغ معامل الثبات املح�سوب بهذه
الطريقة للبعد أ
الول ( )0.85وللثاين ( )0.86وللثالث ( )0.80وللرابع ( )0.70وبلغ
للمقيا�س ككل (.)0.93

الح�صائية
املعاجلة إ

للجابة عن �س ؤ�ال الدرا�سة أ
الول ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
إ
أ
وللجابة عن �س ؤ�ال
الح�صاء .إ
املعيارية ال�ستجابات �فراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
الدرا�سة الثاين ،مت ا�ستخدام حتليل التباين اخلما�سي وذلك بهدف اختبار داللة الفروق بني
الح�صاء ،واختبار توكي  Tuky Testللمقارنات البعدية
م�ستويات املتغريات امل�ستقلة يف قلق إ
الح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
وذلك با�ستخدام برنامج الرزم إ

عر�ض نتائج الدرا�سة
بالجابة عن ال�س ؤ�ال أ
الول
أ�و ًال :النتائج املتعلقة إ

ن�ص ال�س ؤ�ال أ
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟”
الول على “ما �أهم مظاهر قلق إ
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
إ
الح�صاء ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح �أهم ع�رشة مظاهر مرتبة
�أفراد العينة على مقيا�س قلق إ
ح�سب �أهميتها.
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اجلدول رقم ()2
الح�صاء كما هي موزعة على أ�بعاده أ
الربعة
عدد و أ�رقام فقرات مقيا�س قلق إ
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اجلدول رقم ()3
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة مرتبة ح�سب أ�هميتها
أ�هم مظاهر قلق إ
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رقم
الفقرة
39

ما يدفعني لت�سجيل مقرر ا إلح�صاء هو رغبتي يف جتاوز هذا املقرر .

4.37

0.98

35

أ��شعر بالقلق ال�شديد عند اقرتاب ظهور نتيجة ا إلح�صاء .
انطباعات زمالئي الذين در�سوا مقرر ا إلح�صاء �سابق ًا �ساهمت بدرجة
كبرية يف زيادة قلقي من درا�سة هذا املقرر.
أ��شعر بالتوتر عندما أ�عرف أ�ن �إجابتي عن أ��سئلة ا إلح�صاء تختلف عن
�إجابة زمالئي ا آلخرين .
أ��شعر بالقلق ال�شديد عند عر�ض نتائج زمالئي يف مقرر ا إلح�صاء .
أ�متنى حذف مقرر ا إلح�صاء من اخلطة الدرا�سية .
غالب ًا ما أ�حفظ الكثري من املعلومات قبل التقدم المتحان ا إلح�صاء .
أ��شعر بالرهبة أ�ثناء جلو�سي المتحان ا إلح�صاء .
أ��شعر بالقلق أ�ثناء التفكري يف امتحان ا إلح�صاء .
انزعج كثري ًا عندما أ�طلب من زميل �شرح مو�ضوع يف ا إلح�صاء ولكني ال
أ��ستطيع أ�ن أ�فهم منه �شيئ ًا .
املقيا�س ككل

4.27

1.02

4.19

1.09

4.04

1.18

3.92
3.83
3.83
3.76
3.75

1.08
1.39
1.07
1.15
1.22

3.75

1.27

3.27

0.63

44
47
29
34
19
15
10
42

الفقرة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة على املقيا�س
الح�صاء بني (3.75
ككل ( ، )3.27يف حني تراوحت متو�سطات درجة �أهم مظاهر قلق إ
–  .)4.37كما ح�صلت الفقرة رقم ( )39على �أعلى متو�سط ( ،)4.37ون�صت على “ما
الح�صاء هو رغبتي يف جتاوز هذا املقرر” وتتعلق هذه الفقرة ببعد قيمة
يدفعني لت�سجيل مقرر إ
الح�صاء ،ويف نف�س البعد ح�صلت الفقرة رقم ( )34على املرتبة ال�ساد�سة مبتو�سط ح�سابي
إ
الح�صاء من اخلطة الدرا�سية”.
( ،)3.83ون�صت على “�أمتنى حذف مقرر إ
وعن الفقرات املتعلقة بقلق االختبار وال�صفوف الدرا�سية ،جاءت الفقرات رقم ()35
وح�صلت على املرتبة الثانية من حيث أ
الهمية مبتو�سط ( ،)4.27ون�صت على “�أ�شعر
الح�صاء” ،تليها الفقرة رقم ( )44يف املرتبة الثالثة،
بالقلق ال�شديد عند اقرتاب ظهور نتيجة إ
وح�صلت على متو�سط ( ،)4.19ون�صت على “انطباعات زمالئي الذين در�سوا مقرر
الح�صاء �سابق ًا �ساهمت بدرجة كبرية يف زيادة قلقي من درا�سة هذا املقرر” ،ثم جاءت
إ
الفقرة رقم ( )47يف الرتتيب الرابع وح�صلت على متو�سط ( ،)4.04ون�صت على “�أ�شعر
الح�صاء تختلف عن �إجابة زمالئي آ
الخرين”،
بالتوتر عندما �أعرف �أن �إجابتي عن �أ�سئلة إ
تليها الفقرة رقم ( )29وح�صلت على الرتتيب اخلام�س مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.92ون�صت

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

بالجابة عن ال�س ؤ�ال الثاين
ثاني ًا :النتائج املتعلقة إ

ن�ص ال�س ؤ�ال الثاين على “هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ≥ α
الح�صاء تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والعمر ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية،
 ) 0.05يف قلق إ
الح�صاء ،وعدد مرات الر�سوب يف مقرر
وعالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ إ
الح�صاء ؟”
مبادئ إ
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
إ
أ
الح�صاء ،واجلدول رقم ( )4يبني ذلك.
ال�ستجابات �فراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ

اجلدول رقم ()4
أ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �فراد عينة الدرا�سة
الح�صاء تبع ًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة
على مقيا�س قلق إ
املتغري
اجلن�س
العمر
التخ�ص�ص

امل�ستوى
أ� – ذكر
ب – أ�نثى
أ� – أ�قل من � 20سنة
ب – من � 24 – 20سنة
ج – أ�كرث من � 24سنة
أ� – تخ�ص�صات أ�دبية
ب – تخ�ص�صات علمية

العدد
32
107
28
80
31
101
33

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.27
3.26
3.22
3.30
3.25
3.32
3.03

0.65
0.64
0.69
0.61
0.65
0.61
0.66
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الح�صاء” ،ثم جاءت الفقرات
على “�أ�شعر بالقلق ال�شديد عند عر�ض نتائج زمالئي يف مقرر إ
رقم ( )19وح�صلت على املرتبة ال�سابعة من حيث أ
الهمية مبتو�سط ( ، )3.83ون�صت على
الح�صاء” ،تليها الفقرة رقم ()15
“غالب ًا ما �أحفظ الكثري من املعلومات قبل التقدم المتحان إ
وح�صلت على املرتبة الثامنة مبتو�سط ( )3.76ون�صت على “�أ�شعر بالرهبة �أثناء جلو�سي
الح�صاء” ،وجاءت الفقرة رقم ( )10يف املرتبة التا�سعة مبتو�سط ( )3.75ون�صت
المتحان إ
الح�صاء”.
على “�أ�شعر بالقلق �أثناء التفكري يف امتحان إ
� -3أما الفقرة رقم ( )42فقد جاءت يف املرتبة العا�رشة من حيث أ
الهمية ،وح�صلت على
مو�ضوع يف
متو�سط ( ،)3.75ون�صت على “انزعج كثرياً عندما �أطلب من زميل �رشح
ٍ
الح�صاء ولكني ال �أ�ستطيع �أن �أفهم منه �شيئ ًا” وتتعلق هذه الفقرة ببعد اخلوف من طلب
إ
امل�ساعدة واخلوف من املدر�س.
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امل�ستوى

املتغري
ال�سنة الدرا�سية
عالمة امتحان ن�صف
الف�صل يف مقرر مبادئ
ا إلح�صاء
عدد مرات الر�سوب يف
مقرر مبادئ ا إلح�صاء

أ� – أ�وىل
ب – ثانية
ج – ثالثة
د – رابعة
أ� – أ�قل من 50
ب – 59 – 50
ج – 69 – 60
د – 79 – 70
هـ  80 -ف أ�على
وال مرة
أ
أ
مرة واحدة �و �كرث

املتو�سط احل�سابي
3.18
3.23
3.31
3.37
3.70
3.47
3.26
2.92
2.84
3.03
3.47

العدد
33
37
35
32
27
30
35
21
25
63
76

االنحراف املعياري
0.66
0.63
0.72
0.51
0.47
0.55
0.55
0.60
0.62
0.68
0.52

ي�شري اجلدول رقم (� )4إىل �أن هناك فروق ًا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
الح�صاء ح�سب متغريات الدرا�سة امل�ستقلة ،ولفح�ص الداللة
�أفراد العينة على مقيا�س قلق إ
الح�صائية لتلك الفروق ،مت ا�ستخدام حتليل التباين اخلما�سي ،واجلدول رقم ( )5يبني
إ
ذلك.

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار حتليل التباين اخلما�سي لداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
الح�صاء تبع ًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة
عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
م�صدر التباين
اجلن�س

جمموع
املربعات
0.096

درجات
احلرية
1

متو�سط
الداللة
املربعات قيمة « ف « ا إلح�صائية
0.558 0.345 0.096

العمر

0.432

2

0.216

0.776

0.463

التخ�ص�ص

1.073

1

1.073

3.849

0.005

ال�سنة الدرا�سية

0.560

3

0.187

0.670

0.572

عالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ
ا إلح�صاء

12.270

4

3.067

11.000

0.000

عدد مرات الر�سوب يف مقرر مبادئ ا إلح�صاء

3.639

1

3.639

13.050

0.000

اخلط أ�

33.183

119

0.279

املجموع الكلي

52.500
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اجلدول رقم ()6
ً
الح�صاء تبعا ملتغري عالمة
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف قلق إ
الح�صاء
امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ إ
م�ستويات متغري عالمة امتحان
ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ
ا إلح�صاء
أ�قل من 50
59 – 50
69 – 60
79 – 70
 80ف أ�على
( * دالة عند م�ستوى )0.05 ≥ α

املتو�سطات
احل�سابية
3.70
3.47
3.26
2.92
2.84

أ�قل من 59 - 50 50

*
*
*

*
*

69 - 60

*

79 - 70

 80ف أ�على
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
الح�صاء ح�سب متغري
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة “ف” ( ، )0.345وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( .)0.05 ≥ αكما يبني اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ح�سب متغري
العمر� ،إذ بلغت قيمة “ ف “ ( ،)0.776وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة (.)0.05 ≥ α
�أما بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص ،فقد بني اجلدول ال�سابق رقم ( )5وجود فروق ذات داللة
الح�صاء ح�سب
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
متغري التخ�ص�ص� ،إذ بلغت قيمة “ف” ( ،)3.849وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ،)0.05 ≥ αوبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات رقم ( )4يت�ضح �أن الفروق كانت
ل�صالح طلبة التخ�ص�صات أ
الدبية.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
الح�صاء تعزى ملتغري ال�سنة
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
الدرا�سية� ،إذ بلغت قيمة “ف” ( ،)0.670وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(.)0.05 ≥ α
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
الح�صاء تعزى ملتغري عالمة امتحان ن�صف
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
الح�صاء� ،إذ بلغت قيمة “ف” ( ،)11.000وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا
الف�صل يف مقرر مبادئ إ
عند م�ستوى الداللة (  ،) 0.05 ≥ αوملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار توكي Tuky
 Testللمقارنات البعدية  ،واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.
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ي�شري اجلدول ال�سابق رقم (� )6إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني فئة العالمة أ
الوىل
وفئة العالمة الثالثة والرابعة واخلام�سة وذلك ل�صالح فئة العالمة أ
الوىل ،كما تبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني فئة العالمة الثانية والرابعة واخلام�سة وذلك ل�صالح فئة العالمة الثانية،
كما يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني فئة العالمة الثالثة وفئة العالمة اخلام�سة،
وذلك ل�صالح فئة العالمة الثالثة.
ويت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
الح�صاء ح�سب متغري عدد مرات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق إ
الح�صاء� ،إذ بلغت قيمة “ف” ( ، )13.050وهي قيمة دالة
الر�سوب يف مقرر مبادئ إ
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05 ≥ αوبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات رقم
الح�صاء مرة
( )4يت�ضح �أن الفروق كانت ل�صالح الطلبة الذين ر�سبوا يف مقرر مبادئ إ
واحدة �أو �أكرث.

مناق�شة النتائج

�أظهر نتائج الدرا�سة املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الول �أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة
الح�صاء
على املقيا�س ككل ( ،)3.27يف حني تراوحت متو�سطات درجة �أهم مظاهر قلق إ
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
بني ( ،)4.37 – 3.75وهذا يعني �أن درجة قلق إ
تراوحت بني متو�سطة ومرتفعة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل االعتقاد ال�سائد لدى طلبة
الح�صائية ي�شكل عبئ ًا نف�سي ًا بالن�سبة لهم ،ويتفق
تلك املقرر من �أن درا�سة املو�ضوعات إ
ذلك مع ما �أ�شار �إليه بيوترو�سكي وزمال ؤ�ه ( )Piotrowski et al., 2002من �أن معظم الطلبة
الح�صاء ي�شعرون بدرجة عالية من التوتر ،وتظهر لديهم م�شاعر
امللتحقني مبقررات مقررات إ
اخلوف والقلق.
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن الفقرة رقم ( )39قد ح�صلت على �أعلى متو�سط
( ،)4.37ويف نف�س البعد جاءت الفقرة رقم ( )34مبتو�سط ح�سابي (،)3.83
الح�صاء،
وح�صلت على املرتبة ال�ساد�سة ،وكلتا الفقرتني متعلقتان بالقلق املرتبط بقيمة إ
وهذا يعك�س مدى التوتر الذي يبديه طلبة جامعة القد�س املفتوحة جتاه هذا املقرر،
ب�سبب نق�ص �إدراكهم مبدى ارتباط هذا املقرر مب�سارهم أ
الكادميي �أو واقعهم احلياتي،
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليه درا�سة بان وتانغ ( )Pan & Tang, 2006من �أن
الح�صائية بحياتهم اليومية �أحد م�سببات
تدين �إدراك الطلبة ملدى ارتباط املو�ضوعات إ
الح�صاء لديهم.
قلق إ
الح�صاء جاءت يف
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن �أكرث فقرات �أهم مظاهر قلق إ
بعد قلق االختبار وال�صفوف الدرا�سية وحملت أ
الرقام (،15 ،19 ،29 ،47 ،44 ،35
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 ،)10وتعزى هذه النتيجة كما يراها الباحث �إىل طبيعة �أنظمة التقييم املتبعة يف التعليم
اجلامعي ب�شكل عام وجامعة القد�س املفتوحة ب�شكل خا�ص ،فعالمة الطالب يف االمتحان
هي التي حتدد جناحه �أو ر�سوبه يف هذا املقرر ،ويتقرر يف �ضوئها تبعات نف�سية و�أكادميية مما
يجعل الطالب يف حالة توتر �أثناء جلو�سه لالمتحان �أو التفكري فيه ،وقد يلجا �إىل عادات
الح�صائية وللخروج من حالة
درا�سية غري �سليمة للتعوي�ض عن م�شاعر النق�ص يف املهارات إ
ال�ضغط التي تالزمه طوال الف�صل الدرا�سي ،ويتفق ذلك مع ما �أ�شار �إليه انوقبيزي وول�سون
( )Onwuegbuzie & Wilson, 2003من �أن �أمناط التقييم الر�سمية املتبعة يف اجلامعات �أو
الح�صاء.
الكليات تعد �أحد م�سببات قلق الطلبة يف مقررات إ
�أما الفقرة رقم ( )42فقد جاءت يف املرتبة العا�رشة من حيث أ
الهمية ،وح�صلت على
متو�سط ( .)3.75وتتعلق هذه الفقرة ببعد اخلوف من طلب امل�ساعدة واخلوف من املدر�س.
يف�رس الباحث هذه النتيجة ب أ�ن م�شاعر التوتر غالب ًا ما تكون مرتبطة بعدم فهم املو�ضوعات
الح�صاء ،وتتعزز هذه
الح�صائية والعائدة �إىل �أ�سباب �شخ�صية �أو متعلقة بطبيعة حمتوى إ
إ
امل�شاعر عندما ال ي�ستطيع الطلبة تعلم هذه املو�ضوعات من الزمالء بعد عزوفهم عن طلبها
من امل�رشف أ
الكادميي.
بالن�سبة ل�س ؤ� ال الدرا�سة الثاين فقد �أ ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
ال ح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�س،
�إح�صائية يف قلق إ
الح�صاء
وتعزى هذه النتيجة كما يعتقد الباحث �إىل �أن جميع طلبة مقرر مبادئ إ
بغ�ض النظر عن جن�سهم يدر�سون نف�س املقرر ويتقدمون لنف�س االمتحان ،وجميعهم
يكافحون من �أجل النجاح �أو التفوق ذكوراً و �إناثا ،كما يعود ذلك �إىل طبيعة اخل�صائ�ص
املعرفية لطلبة جامعة القد�س املفتوحة ،وهذه اخل�صائ�ص يف معظمها متحررة من
الح�صاء .تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة
الفروق اجلن�سية املرتبطة مب�سببات قلق إ
�ساتار�سو ( )Sutarso, 1992يف حني تختلف مع نتيجة كل من درا�سة براديل وويجانت
( ) Bradley &Wygant, 1998ودرا�سة هوجن ( )Hong, 1999التي �أظهر كل منهما
ال ح�صاء تعزى للجن�س� ،إذ بينت نتائج كل منهما �أن الطالبات
وجود فروق يف قلق إ
يظهرن قلق ًا �أ على من الطالب.
الح�صاء
كما يت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري العمر .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل طبيعة
نظام التعليم عن بعد الذي تتبعه جامعة القد�س املفتوحة ويقوم على توفري فر�ص التعليم
اجلامعي للجميع دون االهتمام بالعمر ،وعليه فاختالف �أعمار طلبة اجلامعة ال يعني التفاوت
الح�صائية مما يختزل الفروق بني
يف اخلربات �أو املعارف ال�رضورية لدرا�سة املو�ضوعات إ
الح�صاء .وهذه النتيجة جاءت خمالفة لدرا�سة بيل (Bell,
خمتلف الفئات العمرية يف قلق إ

169

الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س
قلق إ

170

د .عادل ريان

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

الح�صاء بني الطلبة الذين تزيد �أعمارهم عن ( )25والطلبة
 )2003حيث وجد فروق يف قلق إ
ال�صغر �سن ًا ل�صالح الفئة أ
أ
الوىل.
وبالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص ،فقد �أظهر اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح طلبة
يف قلق إ
التخ�ص�صات أ
الدبية ،ويعود ذلك كما يعتقد الباحث �إىل طبيعة التخ�ص�صات العلمية التي
الح�صائية ،والعتقاد طلبة هذه
ت�شتمل براجمها على العديد من املقررات الريا�ضية �أو إ
التخ�ص�صات ب أ�همية هذا املقرر وارتباطه بتخ�ص�صاتهم ،كما �أن طلبة هذه التخ�ص�صات هم
والح�صائية املرتفعة وميتلكون مهارات ح�سابية عالية،
يف العادة من ذوي اخلربات الريا�ضية إ
الح�صاء لدى الطلبة كما ورد يف �أدبيات بحوث قلق
وهذه امل ؤ��رشات بدورها تختزل من قلق إ
الح�صاء (.)Onwuegbuzie & Wilson, 2003
إ
وعن داللة الفروق وفق ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية ،بني اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق
الح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري ال�سنة
ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
الح�صاء هو مقرر �إجباري ال يرتبط
الدرا�سية ،يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مقرر مبادئ إ
ت�سجيله النجاح يف �أي متطلب درا�سي �سابق ،ويجوز للطالب درا�سته يف �أي ف�صل درا�سي،
وعليه ال ت�شكل الفوارق بني ال�سنوات الدرا�سية �أي �أثر على قلق الطلبة �أثناء درا�ستهم لهذا
املقرر .
الح�صاء
كما يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري عالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر
الح�صاء ،ول�صالح فئة العالمة أ
الح�صاء تبع ًا
الدنى ،وهذا يعني �أن الفروق يف قلق إ
مبادئ إ
الح�صاء متيل نحو العالمة أ
الدنى،
ملتغري عالمة امتحان ن�صف الف�صل يف مقرر مبادئ إ
الح�صاء مرتفع ًا ،مما يعني وجود
�أي �أنه كلما كانت العالمة �أدنى كلما كان متو�سط قلق إ
الح�صاء والتح�صيل الدرا�سي فيها ،ويعود ذلك �إىل �أن ارتفاع عالمة
عالقة �سلبية بني قلق إ
الطلبة يف امتحان ن�صف الف�صل يعزز من مفهوم الذات الريا�ضي لديهم  ،ويزيد من ثقة
الح�صاء ويحرره من م�شاعر الف�شل .تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع
الطالب بنف�سه جتاه تعلم إ
درا�سة بيل ( ،)Bell, 2001ودرا�سة زيدنر ( ،)Zeidner, 1991ودرا�سة ترميبالي وزمالئه
( ،)Tremblay et al., 2000ودرا�سة �ساتا�سو ( ،)Sutarso, 1992من حيث وجود عالقة
الح�صاء وعالمات الطلبة يف املقرر ،يف حني تختلف مع نتيجة درا�سة
�سلبية بني قلق إ
الح�صاء
نا�رص ( ،)Nasser, 2004التي �أظهرت عدم وجود عالقة دالة بني مكونات قلق إ
والتح�صيل الدرا�سي فيها .
الح�صاء لدى طلبة
ويت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق إ
الح�صاء ،ول�صالح
جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري عدد مرات الر�سوب يف مقرر مبادئ إ

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

التو�صيات

يف �ضوء ما خرجت به الدرا�سة من نتائج  ،يو�صي الباحث آ
بالتي:
بالح�صاء
الح�صاء باملعلومات التي من �شانها تعزيز وعي الطلبة إ
 ت�ضمني مقرر مبادئ إالر�شاد أ
الكادميي مبا ي�ساهم يف تخفيف حدة التوتر التي
و�أهميته بالن�سبة لهم ،وتفعيل دور إ
يحملها الطلبة جتاه هذا املقرر.
 �رضورة ربط أالح�صائية بواقع تخ�ص�صات الطلبة ،والرتكيز على اجلوانب التطبيقية
الن�شطة إ
�أكرث من االهتمام باجلوانب النظرية التجريدية.
 تعديل �أنظمة التقييم املتبعة يف هذا املقرر ،بحيث يتم تخ�صي�ص جزء من عالمة املقررأ
للن�شطة الفردية ذات اجلانب التطبيقي.
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الوحدة النف�سية وعالقتها باالكتئاب لدى عينة من طلبة كلية
العلوم الرتبوية بجامعة آ�ل البيت
د .يو�سف مو�سى مقدادي
كلية العلوم الرتبوية
جامعة �آل البيت -أالردن

امللخ�ص
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة تعرف عالقة الوحدة النف�سية باالكتئاب لدى عينة من  510طالبا
وطالبة من طلبة البكالوريو�س يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت منهم  312من
الناث و 198من الذكور .مت اختيارهم ع�شوائيا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث
إ
أ
مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وقائمة بيك لالكتئاب بعد الت�كد من �صدق وثبات تلك
املقايي�س.
وللجابة عن فر�ضيات الدرا�سة مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،وح�ساب معامل
إ
أ
ارتباط بري�سون ،وا�ستخدام اختبار ت حيث ��شارت النتائج �إىل ما يلي:
 تقرتن الزيادة يف االكتئاب بالزيادة يف ال�شعور بالوحدة النف�سية. م�ستوى ال�شعور بالوحدة �أعلى لدى جمموعة املكتئبني مقارنة مبجموعة غرياملكتئبني.
والناث يف م�ستوى االكتئاب ،و�أن م�ستوى
 توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور إالناث.
االكتئاب �أعلى لدى إ
والناث.
 ال يوجد اختالف يف ال�شعور بالوحدة النف�سية بني الذكور إالر�شادية والرتبوية التي تقدم
�إن نتائج هذه الدرا�سة ت�شري �إىل �أهمية ت�ضمني الربامج إ
لطلبة اجلامعات تدريبات لزيادة االت�صال االجتماعي؛ ألنها ت�ساعد يف الوقاية من ال�شعور
بالوحدة النف�سية واالكتئاب.
الكلمات املفتاحية :الوحدة النف�سية ،االكتئاب ،الطالب اجلامعي.
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Relationship between Loneliness and Depression Among Students
in the Department of Education at Al al–Bayt University
Dr. Yusef M. Migdady
College of Education Sciences
Al al-Bayt University
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between
loneliness and depression using a sample of 510 undergraduate students
from the faculty of Education at Al al-Bayt University (312 females and 198
males).were distributed randomly. The researcher used Loneliness scale and
Depression scale after its validity and reliability. To answer the hypotheses
of the study, the following scales were use: means and standard derivations,
person’s relational coefficients, and t-test. The results of the study indicated
that:
- There is correlation between increase in depression and the increase in
loneliness.
- The level of loneliness is higher among the depressed students than the
unrepressed ones.
- There are statistically significant differences between males and females in
the level of depression. Depression is higher among females.
-There are no differences in the level of loneliness between males and
females.
The findings of this study indicated that it is important that counseling and
educational programs designed for University students should include training
programs aiming at developing social communication skills, which in turn
would help in preventing loneliness and depression.
Key words: loneliness, depression, university student.
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الوحدة النف�سية وعالقتها باالكتئاب لدى عينة من طلبة كلية
العلوم الرتبوية بجامعة آ�ل البيت
د .يو�سف مو�سى مقدادي
كلية العلوم الرتبوية
جامعة �آل البيت -أالردن

مقدمة الدرا�سة

رغم �أن االكتئاب ا�ضطراب معروف منذ ما يزيد على ( )2000عام ،ف إ�نه مل يتم التو�صل
�إىل تعريف ثابت لهذه احلالة املزاجية ،وذلك لوجود اجتاهات خمتلفة ،ففي �إطار املدر�سة
ال�سلوكية مت تبني م�صطلح التعزيز بو�صفه مرتكزاً �أ�سا�سيا يف تف�سري االكتئاب ،حيث افرت�ض
الزارو�س ( )Lazarusامل�شار �إليه يف ( )Bellack, et al., 1985ب أ�ن االكتئاب ين� أش� نتيجة لنق�ص
التعزيز �أو عدم مالءمته ،والذي ي ؤ�دي بدوره �إىل �إعاقة ت أ��سي�س ال�سلوك التوافقي للفرد.
ويعزو روجرز االكتئاب �إىل ف�شل الفرد يف حتقيق الذات املثالية ،ب�سبب الفجوة الوا�سعة
بني الذات املثالية والذات الواقعية (.)Collins, 1983
�أما املنظرون املعروفون امثال بيك وايلي�س و�سيلجمان ( )Beck, 1976فقد قدموا فر�ضيات
تعزو االكتئاب من حيث �أ�سبابه �إىل مدركات ال�شخ�ص ،فعزا بيك ( )Beck, 1976الدور
ال�سببي أ
الويل يف االكتئاب �إىل املدركات ال�سلبية وامل�شوهة ،والتي ت ؤ�دي �إىل ردود فعل
عاطفية م�ضطربة و�سلوكيات �أخرى مرتبطة باالكتئاب .كما �أكد ايلي�س ( )Eillsعلى دور
املعتقدات غري العقالنية يف ن�شوء االكتئاب ،حيث افرت�ض ب أ�ن االكتئاب ين� أش� عندما يدرك
الدراك اخلاطئ
الفرد حدث �أو موقف معني بطريقة خاطئة �أو غري عقالنية ،ويرتتب على هذا إ
ردة فعل عاطفية �سلبية جتاه املوقف كاالكتئاب والقلق وم�شاعر الرف�ض وعدم أ
الهمية ،يف
حني نظر �سليجمان (( )Seligmanامل�شار �إليه يف � )Bellack, et al., 1985إىل االكتئاب ب أ�نه
الح�سا�س
نتيجة إ
للح�سا�س بالعجز النا�شئ عن االعتقاد بفقدان ال�سيطرة على املوقف ،وين� أش� إ
بالعجز عندما ي�شعر الفرد بعدم القدرة على جتنب حدث غري مالئم �أو الف�شل يف حتقيق نتيجة
مرغوب فيها بجهوده �أو بجهود آ
الخرين ،فيعتقد الفرد ب أ�ن كل �أفعاله و�أفكاره غري جمدية.
واالكتئاب  Depressionهو �شعور باحلزن والغم م�صحوب غالب ًا بانخفا�ض يف الفاعلية
( .)Watkins, 1997ويعرفه بيك ( )Beck, 1976ب أ�نه أ
الفكار ال�سلبية التي يحملها الفرد
الخرين وعن امل�ستقبل ،وهذه أ
عن نف�سه وعن آ
الفكار هي امل�سئولة عن تف�سري اخلربات
واملثريات ،أ
بال�ضافة �إىل امل�شاعر .ويعرفه جولدن�سون (( )Goldensonامل�شار �إليه
والحداث إ
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يف عبداخلالق )1991 ،ب أ�نه حالة انفعالية من الغم والهم امل�ستمر والتي ترتاوح بني تثبيط
الهمة الب�سيطة ن�سبي ًا والك�آبة �إىل م�شاعر القنوط واجلزع والي أ��س ،وي�صاحب هذه امل�شاعر
عادة االفتقار �إىل املب أ�داة ،وال�شعور والك�سل ،وفتور الهمة أ
والرق ،وفقد ال�شهية ،و�ضعف
الذاكرة ،و�صعوبة اتخاذ القرارات.
ويتفق العديد من الباحثني على �أن االكتئاب هو خربة وجدانية ذاتية تتميز ب أ�عرا�ض
متعددة كاحلزن ،والت�شا ؤ�م ،وفقدان االهتمام ،والالمباالة ،وال�شعور بالف�شل ،والرغبة يف
والرهاق وم�شاعر الذنب ،واحتقار الذات ،وبطء اال�ستجابة،
�إيذاء الذات ،وفقدان ال�شهية ،إ
وعدم القدرة على بذل �أي جهد (.)Patchett, 2005
وميثل االكتئاب حالة من املزاج ال�سوداوي امل�صاحبة لفتور الهمة ،وهو يبطئ الن�شاطني
العقلي واجل�سمي ،مبنظومة من التحريفات املعرفية ال�سلبية ،ويعك�س االكتئاب امل�شاعر
الكئيبة وانخفا�ض احلما�س ،وقد يكون االكتئاب ع�صابي ًا طفيف ًا ،وقد يكون ذهاني ًا ينتهي
�إىل تدمري الفرد ( .)Beck, 1976وغالب ًا ما يطلق على النوع أ
الول االكتئاب اال�ستجابي �أو
النف�سي ،وهو تعبري ي�شري �إىل �أن حالة املري�ض هي ا�ستجابة وا�ضحة� ،إال �أنها مبالغ فيها �إزاء
�أحداث حمددة ،مثل :فقدان �شخ�ص عزيز� ،أو ف�شل يف احلب� ،أو الر�سوب يف االمتحان،
�أو خ�سارة مالية ،ويعد هذا النوع من االكتئاب من خالل هذه ال�صورة خارجي املن� أش�� ،أما
النوع الذهاين في�شار �إليه ب أ�نه داخلي املن� أش�� ،أي يرجع �إىل �شخ�صية املري�ض دون �أن يرتبط ب أ�ية
�أحداث خارجية.
واالكتئاب بالن�سبة للغالبية العظمى من النا�س يعرب عن ا�ستجابة عادية تثريها خربة م ؤ�ملة:
كالف�شل يف الدرا�سة� ،أو فقدان �شيء مهم كالعمل� ،أو وفاة �إن�سان غالٍ  ،وهذا النوع من
االكتئاب يكون مرتبط ًا باملوقف الذي �أثاره (.)O’Leary& Wilson, 1978
ويرى بيك (� )Beck, 1976أن الفرد املكتئب يكون منعز ًال ويفتقر للم�ساندة الوجدانية
والدعم االجتماعي .ويرى ميلر و�سيلجمان (� .)Miller & Seligman, 1983أن الفرد
املكتئب يت�رصف يف املواقف االجتماعية بطريقة تعك�س تقدير منخف�ض للذات ،و�ضعف يف
م�ستوى التكيف .وتبني الدرا�سات �أن املكتئبني يجرون قدراً �أقل من االت�صاالت االجتماعية
مما يجريه غري املكتئبني ،و�أنهم ال يكونون قادرين على �إثبات ذواتهم يف املواقف البني
�شخ�صية (.)Leary, 1990
وي ؤ�كد وليامز (� )Williams, 1992أن االكتئاب وما ي�صاحبه من �أعرا�ض ي ؤ�دي �إىل ان�سحاب
أ
اليجابية يف املواقف االجتماعية ،مما يجعلهم
الفرد من العامل االجتماعي ،فهم يفتقرون �إىل إ
ي�شعرون بالوحدة النف�سية .وباملقابل فهناك عدد من العوامل امل�سبقة املولدة لالكتئاب من
بينها اخلجل وال�شعور بالوحدة النف�سية ،واالفتقار �إىل الدعم االجتماعي.
وحيث �إن طلبة اجلامعة يواجهون العديد من ال�ضغوط التي جتعلهم عر�ضة للعديد من
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امل�شكالت النف�سية ( .)Patchett, 2005ف إ�ن الوحدة النف�سية واالكتئاب مفهومان يهددان
ا�ستقرار الفرد؛ ملا ينطوي عليها عليه من آ
الثار ال�سلبية ،ويف حالة الطالب اجلامعي �أ�شارت
نتائج درا�سة �أوليفر وبريكهام (( )Oliver & Burkhamامل�شار �إليه يف عبداخلالق)1991 ،
يف الواليات املتحدة أ
المريكية �أن واحداً من كل �ستة طالب يف اجلامعة يعاين من حالة
االكتئاب �أثناء درا�سته اجلامعية (الريحاين ورفيقاه .)1989 ،و�أ�شارت درا�سة �أخرى �إىل �أن
انت�شار االكتئاب بني طالب اجلامعة يرتاوح بني ( ،)%23-17و�أن ( )%45من الطلبة الذين
الر�شاد النف�سي يعانون من االكتئاب (عبد اخلالق.)1991 ،
يبحثون عن خدمات إ
واتفقت نتائج العديد من الدرا�سات على �أن ارتفاع م�ستوى االكتئاب يرتبط بزيادة
م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية ( .)Yang & Clum, 1994كما وجدت درا�سات �أخرى
�أن عدداً من أ
الفراد ح�صلوا على درجات مرتفعة على مقايي�س الوحدة النف�سية ،وتناولت
تلك الدرا�سات متغري ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وعالقته ببع�ض املتغريات كاالكتئاب ،ودلت
نتائجها على وجود عالقة موجبة بني ال�شعور بالوحدة النف�سية واالكتئاب (Wiseman, et
al., 1995؛ عطا1993 ،؛ ال�شناوي وخ�رض.)1988 ،
وفيما يتعلق بالفروق بني اجلن�سني ،فقد �أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات التي �أجريت على
الناث �أعلى منها لدى الذكور (�إبراهيم1998 ،؛
طلبة اجلامعة �أن درجة االكتئاب لدى إ
 .)Hunt, 1988; Wiseman et al.,1995غري �أن درا�سات �أخرى �أظهرت �أن درجات الذكور
الناث (ح�سني1997 ،؛ حداد.)1990 ،
على مقيا�س االكتئاب كانت �أعلى من درجات إ
وفيما يتعلق بالوحدة النف�سية فرغم تعدد التعريفات حول املفهوم ،ف إ�نها تتفق جميعها
على �أن الوحدة النف�سية خربة مزعجة بالن�سبة للفرد تنتج عن عجز يف عالقاته االجتماعية،
و �أن الوحدة لي�ست مرادفة لكون الفرد وحيداً ،كما �أن وجود الفرد مع آ
الخرين ال يحميه
من م�شاعر الوحدة ( .)Peplan & Perlman, 1982ويرجع هذا التعدد �إىل أ
ال�س�س النظرية
التي ي�ستند �إليها كل منهما .فعلى �سبيل املثال يرى وي�س (� )Wiess, 1973أن الوحدة النف�سية
حتدث ال لكون الفرد منعز ًال عن آ
الخرين ،ولكن ل�شعوره بعدم وجود االرتباط املطلوب مع
آ
ويعرف جونز وزمال ؤ�ه ( )Jones, Steven & Den, 1982ال�شعور بالوحدة النف�سية
الخرينّ .
الن�سانية �إىل التواد مع آ
الخرين.
ب أ�نه خربة �سلبية ترتبط باحلاجة إ
والوحدة النف�سية حالة ذاتية يعرفها الفرد عن نف�سه ،ويقررها آ
الخرون عنه ،وهذه احلالة
تت�ضمن مكونات معرفية وعاطفية و�سلوكية ودافعية ،وتت�ضمن حاجة الفرد �إىل الرغبة يف
العالقات ال�شخ�صية املتبادلة ( .)Willims, 1983وهناك عدة م ؤ��رشات ميكن �أن تنبئ عن
ال�شباع جتاه بيئته االجتماعية و�أ�صدقائه
الوحدة النف�سية ،منها �إح�سا�س الفرد بعدم الر�ضا� ،أو إ
(ق�شقو�ش ،)1983 ،وبينما يكون املظهر أ
ال�سا�سي يف الوحدة النف�سية هو الوح�شة ،تكون
احلالة الوجدانية يف االكتئاب هي اال�ستعداد النف�سي ،وعلى عك�س املكتئب ،ف إ�ن ال�شخ�ص
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الذي ي�شعر بالوحدة ي�صل �إىل النا�س ولكنه ال ي�ستطيع التوا�صل معهم (.)Seligson, 1983
ال�سباب للوحدة النف�سية :أ
وي�شري وي�س (� )Wiess, 1973إىل �أن هناك جمموعتني من أ
الوىل:
وتت�صل باملواقف �أو البيئة االجتماعية ،والثانية :وتت�صل بالفروق الفردية ،ويرى �أن هناك
نوعني من الوحدة النف�سية:
 الوحدة االنفعالية  :Emotional Lonelinessوتنتج عن عدم وجود عالقات عاطفية وديةمع �شخ�ص �آخر ،وميكن التخفيف منها من خالل �إن�شاء عالقة ودية مر�ضية �أو من خالل
تعوي�ض عالقة مفقودة.
 الوحدة االجتماعية  :Social Lonelinessوتنتج عن عدم كفاية �شبكة العالقات االجتماعيةللفرد ،وميكن عالجها عن طريق بناء عالقات اجتماعية و�صداقات مر�ضية مع آ
الخرين.
وقد يلج أ� الفرد الذي يعاين من ال�شعور بالوحدة النف�سية �إىل ا�ستخدام بع�ض املواد املخدرة
مثل امل�رشوبات الكحولية ،واملخدرات ،واملحفزات النف�سية كو�سائل للتعاي�ش مع الوحدة
النف�سية التي يعاين منها ،وميكن �أن تقود الوحدة النف�سية بع�ض أ
الفراد �إىل التخل�ص من
القدام على قتل آ
الخرين يف حماولة م أ��ساوية للهرب� ،أو جلذب االنتباه �إليهم
حياتهم� ،أو إ
(.)Zakahi & Duran, 1982
وي�شري كل من حداد و�سواملة (� )1998إىل �أن ال�شباب الذين يعانون من ال�شعور بالوحدة
النف�سية تكون لديهم �سلوكيات عديدة غري مرغوب فيها مثل :اخلجل ،واخلوف ،والغ�ضب،
والعدوانية وغريها .ويرى جونز وجونز (� .)Gones & Gones, 1981أن ال�شباب ذوي
الح�سا�س بالوحدة النف�سية يقيمون �أنف�سهم على نحو �أكرث �سلبية،
امل�ستويات املرتفعة من إ
وتك�شف ا�ستجاباتهم عن وجود ق�صور فيما لديهم من مهارات اجتماعية يف مفاهيمهم عن
ذواتهم ،كما �أن ه ؤ�الء ال�شباب يقيمون آ
الخرين �صفة عامة على نحو �أكرث �سلبية ويتوقعون
�أن تكون تقييمات آ
الخرين ب� أش�نهم �سلبية.
وحول العالقة بني ال�شعور بالوحدة النف�سية والعمر فريى ماجزكوفيك (Mijuskovic,
� .)1986أن ال�شعور بالوحدة يف مرحلة ال�شباب يفوق ال�شعور بالوحدة يف بقية املراحل
العمرية أ
الخرى ،وذلك نتيجة لظهور حاجات �شخ�صية جديدة للفرد كحاجته �إىل الود
أ
واللفة يف عالقاته ال�شخ�صية وحاجته �إىل ال�شعور باالنتماء من خالل تكوين عالقات ودية
حميمة مع آ
الخرين ،و�أن ف�شل الفرد يف بناء مثل هذه العالقات االجتماعية ي�ساهم بدرجة
كبرية يف �شعوره بالوحدة النف�سية.
الناث �أكرث
وفيما يتعلق بالفروق بني اجلن�سني ،فقد �أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات �أن إ
عر�ضة لل�شعور بالوحدة النف�سية مقارنة بالذكور (النيال1993 ،؛ الراعي1990،؛ Wiess,
 ،)1973, Borys & Perlman, 1985بينما �أظهرت نتائج درا�سات �أخرى عدم وجود فروق
والناث يف ال�شعور بالوحدة النف�سية (�شواقفة،Neto & Bares, 2000 ،2000 ،
بني الذكور إ
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حداد و�سواملة1998 ،؛ الربيعة1997 ،؛ .)Borys & Perlman, 1985
وعليه ،ف إ�ن تناول العالقة بني ال�شعور بالوحدة لنف�سية واالكتئاب لدى ال�شباب اجلامعي
ميثل �أهمية ملا لهذه املرحلة من طبيعة خا�صة جتعلها مرحلة قرارات تتعلق ب أ��سلوب احلياة ،و�أن
الف�شل يف حتقيق ذلك قد ي ؤ�دي �إىل ال�شعور بالوحدة النف�سية.
وثمة عدد من الدرا�سات تناولت ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وعالقتها ببع�ض املتغريات
مثل االكتئاب فقد �أجرى بات�شيت ( )Patchett, 2005درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني
ال�شعور بالوحدة النف�سية واالكتئاب وعالقتهما بتكيف الطلبة يف اجلامعة ،وتناولت الدرا�سة
القامة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )107طالبا من طلبة
متغريات �أخرى مثل مكان إ
ال�سنة أ
الوىل .دلت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة الذين ح�صلوا على درجات مرتفعة على مقيا�س
الوحدة النف�سية ومقيا�س االكتئاب يعانون من �صعوبات يف التكيف ح�سب ما �أظهرته مقايي�س
التكيف امل�ستخدمة يف الدرا�سة .كما دلت النتائج �أي�ض ًا على �أن الطلبة الذين ح�صلوا على
درجات منخف�ضة على مقيا�س الوحدة النف�سية ،ومقيا�س االكتئاب �أظهروا وجود م�ستوى
مرتفع من التكيف ح�سب ما �أظهرته �أي�ضا مقايي�س التكيف امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
وقام هريمان ( )Herman, 2005بدرا�سة ا�ستق�صاء العالقة بني الكفاءة الذاتية االجتماعية،
وتقدير الذات وعالقتهما بال�شعور بالوحدة النف�سية واالكتئاب لدى طلبة اجلامعة .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )696طالبا جامعيا .دلت نتائج الدرا�سة على �أن الطلبة الذين يت�صفون
بالكفاءة الذاتية االجتماعية ،وتقدير الذات املرتفع يتمتعون بحماية �ضد ظهور أ
العرا�ض
االكتئابية وال�شعور بالوحدة ،و �أن أ
الفراد ذوي الكفاءة الذاتية االجتماعية املنخف�ضة وتقدير
الذات املنخف�ض لديهم بع�ض أ
العرا�ض االكتئابية و�أعرا�ض ال�شعور بالوحدة النف�سية.
ويف درا�سة نوعية �أجراها �سبيجت ( )Speight, 2005لبحث درجة ال�شعور بالوحدة
بالو�ضاع أ
النف�سية واالكتئاب لدى طلبة كورادو وعالقتهما أ
ال�رسية تكونت عينة الدرا�سة
من ( )30طالبا جامعيا من طلبة كورادو .دلت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة ذوي ال�صعوبات
املالية واالنعزاليني ظهرت لديهم �أعرا�ض االكتئاب وال�شعور بالوحدة لنف�سية ،و�أن ذلك
انعك�س �سلبا على �أو�ضاعهم أ
ال�رسية ،بحيث �أجابوا عرب تقاريرهم الذاتية� ،أنهم غري م�ساهمني
اليجابي داخل �أ�رسهم ،و�أنهم اليتمتعون ب أ��ساليب حلل امل�شكالت التي تعرت�ض
يف �إيجاد اجلو إ
�أ�رسهم.
و�أجرى �شواقفة ( )2000درا�سة بعنوان ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة جامعة �آل
البيت ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )165طالب ًا و( )185طالبة ،يف خمتلف التخ�ص�صات يف
اجلامعة ،تو�صل الباحث �إىل نتائج تفيد بعدم وجود �أثر للجن�س واجلن�سية يف �شعور الطلبة
بالوحدة النف�سية.
وقام وايزمن وزمال ؤ�ه ( )Wiseman, et al., 1995بدرا�سة لفح�ص العالقة بني ال�شعور
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بالوحدة النف�سية واالكتئاب لدى طلبة جامعة حيفا ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )107ذكور
و (� )218إناث ،ودلت نتائجها على وجود عالقة �إيجابية بني ال�شعور بالوحدة النف�سية
واالكتئاب.
و�أجرى عطا اهلل ( )1993درا�سة �أ�شارت �إىل وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني تقدير
الذات ،وكل من ال�شعور بالوحدة النف�سية ،واالكتئاب.
ويف درا�سة �أجراها �إبراهيم والنايف ( )Ibrahim & Alnafie, 1991على عينة من الطلبة
ال�سعوديني يف �إحدى اجلامعات ال�سعودية هدفت �إىل حتديد ن�سبة الزمالت االكتئابية عند
الطلبة ،وذلك من خالل ا�ستخدام مقايي�س نف�سية متعددة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ما
يلي :امليل �إىل لوم الذات ( ،)%64وال�شعور بالعجز ( ،)%52وفقدان ال�شهية (،)%49
وا�ضطراب يف النوم ( .)%38وباملثل عرب �أفراد كثريون من العينة نف�سها عن �أعرا�ض �أخرى
ذات مت�ضمنات مر�ضية منها العجز عن الرتكيز ( ،)%54واخلجل ال�شديد ( ،)%53والت�شنج
( ،9%42وال�صعوبات الدرا�سية (.)%33
و�أجرى ال�شناوي وخ�رض ( )1988درا�سة هدفت �إىل فح�ص العالقة بني االكتئاب ،وكل
من ال�شعور بالوحدة النف�سية ،والعالقات االجتماعية املتبادلة لدى طلبة املرحلة الثانوية
واملرحلة اجلامعية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )150طالب ًا .دلت نتائج الدرا�سة على �أن
هناك عالقة ارتباطية موجبة بني ال�شعور بالوحدة النف�سية وبني االكتئاب ،ودلت �أي�ضا على
وجود عالقات عك�سية دالة �إح�صائي ًا بني العالقات االجتماعية املتبادلة ،واالكتئاب.
بعد عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ونتائجها ميكن ا�ستخال�ص آ
التي :
 �أو�ضحت نتائج الدرا�سات عالقة الوحدة النف�سية باالكتئاب واالنعكا�سات ال�سلبيةالو�ضاع أ
الرتباط الوحدة النف�سية باالكتئاب على كل من أ
ال�رسية وتقدير الذات والتكيف
وتدين التح�صيل أ
الكادميي.
 �أو�ضحت نتائج بع�ض الدرا�سات �أن ال�شعور بالوحدة النف�سية يف املرحلة اجلامعية �أكرثو�ضوحا مقارنة مع بقية املراحل العمرية أ
الخرى.
 عدم وجود �أي تعار�ض بني نتائج جميع الدرا�سات التي �أجريت لبحث العالقة التي تربطالوحدة النف�سية باالكتئاب با�ستثناء الدرا�سات التي تناولت متغري اجلن�س حيث �أظهرت نتائج
الناث �أكرث عر�ضة لل�شعور بالوحدة النف�سية ،بينما �أظهرت نتائج درا�سات
بع�ض الدرا�سات �أن إ
والناث فيما يخ�ص ال�شعور بالوحدة النف�سية.
�أخرى عدم وجود فروق بني الذكور إ
 رغم الت أ�ثري ال�سلبي الوا�ضح للوحدة النف�سية واالكتئاب يف حياة بع�ض الطلبة اجلامعيني ،ف إ�نهما زال هناك ق�صور يف الدرا�سات العربية التي تناولت الوحدة النف�سية وعالقتها باالكتئاب
لدى الطلبة اجلامعيني.
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يعاين بع�ض الطلبة يف اجلامعة من نق�ص يف املهارات الالزمة لتحقيق الذات ،وقد ي ؤ�دي بهم
�إىل ال�شعور بالوحدة النف�سية واالكتئاب ،مما يفقدهم توازنهم النف�سي .وت ؤ�دي هذه امل�شاعر
بدورها �إىل مزيد من امل�شكالت الدرا�سية واالجتماعية .كما �أكدت الكثري من الدرا�سات
�أن هناك عالقات �إيجابية بني الوحدة النف�سية ،وكثري من اال�ضطرابات النف�سية .وال�شعور
بالوحدة النف�سية �أحد امل�شاكل التي تواجه الطلبة اجلامعيني؛ وذلك نتيجة لظهور احلاجات
الخرين ،أ
ال�شخ�صية اجلديدة للفرد كحاجته �إىل االنتماء �إىل آ
واللفة يف عالقاته ال�شخ�صية،
وحاجته �إىل تكوين عالقات ودية .وعليه ف إ�ن تناول العالقة بني ال�شعور بالوحدة النف�سية،
واالكتئاب لدى ال�شباب اجلامعي ميثل �أهمية؛ ملا لهذه املرحلة من طبيعة خا�صة جتعلها مرحلة
قرارات تتعلق ب أ��سلوب احلياة أ
الكادميية واالجتماعية ،و�أن الف�شل يف حتقيق ذلك قد ي ؤ�دي
�إىل �شعور الطالب اجلامعي بالي أ��س ،بل �إن كثرياً من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية ت�شهدها
هذه املرحلة ،وحتى ميثل ال�شاب اجلامعي م�صدر دعم ملجتمعه ،البد من درا�سة �أهم امل�شكالت
التي تعرت�ض �سبل منوه حتى ي�صبح م�صدراً رئي�س ًا مل�ساندة املجتمع على النهو�ض والتقدم.

أ�هداف الدرا�سة

يتمثل الهدف الرئي�س للدرا�سة يف تعرف عالقة الوحدة النف�سية باالكتئاب لدى عينة من
طلبة كلية العلوم الرتبوية بجامعة �آل البيت ،ويتفرع من هذا الهدف �أهداف �أخرى هي:
 -1حتديد الفروق بني جمموعة املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني يف درجات ال�شعور بالوحدة
النف�سية لدى طلبة املرحلة اجلامعية.
 -2حتديد الفروق يف درجات االكتئاب ودرجات ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة
املرحلة اجلامعية.
 -3التو�صل �إىل بع�ض املقرتحات التي ميكن �أن تفيد يف التخفيف من ال�شعور بالوحدة
النف�سية واالكتئاب �ضمن برامج �إر�شادية بحيث ت�ستثري �إمكانات الطلبة وقدراتهم بحيث
ينعك�س �إيجابا يف التمتع بال�صحة النف�سية.

فرو�ض الدرا�سة

 -1توجد ارتباطات جوهرية بني درجات االكتئاب ودرجات مقيا�س الوحدة النف�سية.
 -2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني يف
درجات ال�شعور بالوحدة النف�سية.
 -3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف درجات االكتئاب ودرجات ال�شعور
بالوحدة النف�سية.
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أ�همية الدرا�سة

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على طلبة كلية العلوم الرتبوية بجامعة �آل البيت يف الف�صل الدرا�سي
أ
بالطارين املكاين
الول للعام الدرا�سي  2006/2005ولذا تتحدد نتائج هذه الدرا�سة إ
والزماين.كما تتحدد مبدى �صدق أ
الدوات امل�ستخدمة وثباتها� .إن حدود هذه الدرا�سة ال
تتجاوز عمر الفئة التي مت التطبيق عليها.

م�صطلحات الدرا�سة

االكتئاب :حالة تت�ضمن تغريا حمددا يف املزاج ،وذلك مثل ال�شعور باحلزن والوحدة والالمباالة،
بال�ضافة �إىل مفهوم �سالب عن الذات م�صاحب بتوبيخ للذات وحتقريها ولومها ورغبات
إ
يف عقاب الذات مع الرغبة يف الهروب ،واالختفاء واملوت ،ي�ضاف �إىل ذلك تغريات يف
م�ستوى الن�شاط ،كما تظهر يف �صعوبة النوم ،وفقدان ال�شهية ،وتغريات يف م�ستوى الن�شاط
العام بالنق�صان ( )Beck, 1976ويعرف �إجرائيا ألغرا�ض هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب اجلامعي على قائمة االكتئاب.
الوحدة النف�سية :اخلربة غري ال�سارة النا�شئة عن وجود خلل يف �شبكة العالقات االجتماعية
للفرد بنوعيها الكمي والكيفي ( .)Peplan & Perlman, 1982وتعرف �إجرائيا ألغرا�ض هذه
الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب اجلامعي على مقيا�س الوحدة النف�سية.
الطالب اجلامعي :الطالب املنتظم يف الدرا�سة يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت
(تعريف �إجرائي).
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ت أ�تي �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها من الدرا�سات املهتمة بال�شباب اجلامعي ،كما حتاول
الدرا�سة الت أ�كد من نتائج بدت متناق�ضة ،وذلك ب� أش�ن الفروق بني اجلن�سني يف �ضوء ما ا�ستجد
على �ساحة الواقع من تغريات اجتماعية واقت�صادية وثقافية وغريها ،وهذا يزود القائمني
مبعلومات حول العالقة بني ال�شعور بالوحدة النف�سية واالكتئاب ،ت�ساعدهم يف و�ضع
خطط م�ستقبلية لتلبية حاجات الطلبة ،مما ينعك�س على �صحتهم النف�سية واجل�سمية ،وبالتايل
ي�ساعدهم يف حتقيق �أهدافهم.
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء منط العالقة بني الوحدة النف�سية واالكتئاب يف جامعة �آل
البيت ،وي�ساعد هذا اال�ستق�صاء يف تعرف مدى �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة عرب اجلامعات
العربية.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

قام الباحث بتوزيع مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية وقائمة بيك لالكتئاب على �أفراد
الدرا�سة يف كلية العلوم الرتبوية بجامعة �آل البيت .والختبار �صحة الفر�ضيات ،مت ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية وح�ساب معامل ارتباط بري�سون ،وا�ستخدام اختبار (ت).

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة كلية العوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت ممن هم يف
م�ستوى البكالوريو�س لل�سنوات أ
الوىل والثانية والثالثة والرابعة ،وذلك للف�صل الدرا�سي
أ
الول من العام اجلامعي  2006/2005والذين بلغ عددهم ( )2305ح�سب ال�سجالت
الر�سمية لدائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة .واختريت عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية،
وذلك ب أ�ن خ�ص�ص الباحث لكل طالب من الطالب يف جمتمع الدرا�سة رقما ابتداء من -1
 2305ثم قام الباحث با�ستخدام برنامج احلا�سوب الذي قام باختيار �أفراد العينة ،وقد بلغت
العينة التي مت اختيارها ( )510طالبا وطالبة (198طالبة ،و 312طالبة) مبتو�سط عمري
( )19.2وانحراف معياري قدره ( ، )1.8ويذكر �أن الطلبة ا�ستجابوا �إىل �أداتي الدرا�سة:
مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية ،ومقيا�س االكتئاب.

ادوات الدرا�سة
أ�و ًال :مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية

ا�ستخدم مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية الذي �أعده ر�سل وكرتونا
 )Cutrona,1984والذي قام بتقنينه على البيئة ال�سعودية ال�شناوي وخ�رض ( ،)1988ويتكون
هذا املقيا�س من ( )20فقرة ن�صفها �إيجابية ،ون�صفها آ
الخر �سلبي وفقا ملقيا�س ليكرت بحيث
يجيب املفحو�ص على كل فقرة طبقا للتدرج الرباعي التايل (�أبداً نادراً� ،أحيانا ،غالب ًا)،
و�أعطيت هذه أ
الوزان ( )4،3،2،1على التوايل.
وبخ�صو�ص طريقة ت�صحيح أ
الداة اعتمد الباحث على مدرج رباعي مكون من
اخليارات التالية�(:أبداً ،نادراً� ،أحيان ًا ،غالب ًا) ،وكان املقيا�س ينطوي على الفقرات ال�سالبة
ذات الرقم ( )8،17،14،13،12،11،8،7،3،2،1وهي فقرات تعك�س امل�شاعر ال�سلبية
والجابة
الجابة بـ(�أبداً) ت أ�خذ الدرجة ( ،)1إ
جتاه التفاعالت االجتماعية ،وتبعا لذلك ف إ�ن إ
والجابة (غالب ًا) ت أ�خذ
(نادراً) ت أ�خذ الدرجة ( ،)2إ
والجابة (�أحيان ًا) ت أ�خذ الدرجة ( ،)3إ
اليجابية ذات أ
الرقام (20،19،16،15،10،9،6،5
الدرجة ( ،)4ويف حالة الفقرات إ
اليجابية ،وتاخذ وفقا للبدائل أ
الربعة )4( :درجات �إذا كان
 )،2،1وهي تعك�س امل�شاعر إ
(& Russell
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�صدق املقيا�س وثباته

قام ر�سل وكرتونا بتقدير معامالت �صدق وثبات املقيا�س ،وتو�صال �إىل معامل ثبات املقيا�س
والذي بلغ ( ،)0.94وذلك بح�ساب معامل �ألفا كرونباخ .بعد ذلك قام الباحث بح�ساب
للداة عن طريق �إجراء �صدق البناء وثبات أ
معامالت �صدق وثبات أ
الداة� ،أما �صدق البناء
فقد مت ح�سابه على عينة قوامها (  )95طالبا وطالبة يف �إحدى ال�شعب يف جامعة �آل البيت
خارج عينة الدرا�سة للف�صل الدرا�سي أ
الول اجلامعي  ،2006/2005وقد اعتمد الباحث
ح�ساب معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س  ،وقد
كان معامل االرتباط بني الفقرات واملقيا�س ( ،)0.38وهو ارتباط دال عند م�ستوى داللة
( ،)0.05وح�سبت درجة ثبات القائمة على عينة من ( )92طالبا وطالبة من طلبة جامعة
�آل البيت عن طريق �إعادة االختبار بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان فكانت قيمته ( ،)0.85كما
ح�سب الثبات على �أ�سا�س االت�ساق الداخلي يف عينة ت أ�لفت من ( )530طالبا وطالبة من
طلبة جامعة �آل البيت فكانت قيمة معامل ثبات كرونباخ �ألفا (.)0.88

ثاني ًا :قائمة بيك لالكتئاب

ا�ستخدمت ال�صورة املعربة لقائمة بيك لالكتئاب (حمدي و�آخرون )1988 ،وتت أ�لف
هذه القائمة من ( )21فقرة ،تتناول كل فقرة عر�ضا من �أعرا�ض االكتئاب ،وقد درجت
هذه الفقرات على �سلم من ( )4نقاط ،درجة ال�صفر فيه تعني عدم وجود العر�ض ،ودرجة
( )3تعني وجود العر�ض بدرجة مرتفعة ال�شدة ،ويتم ت�صحيح القائمة بجمع الدرجات التي
يح�صل عليها املفحو�ص على جميع الفقرات ،وبذا ف إ�ن القائمة تعطي درجة عالية ترتاوح بني
(�صفر و ،)63وتف�رس الدرجات على القائمة بال�شكل التايل:
غري مكتئب من ( ،)9-0اكتئاب خفيف من ( ،)15-10اكتئاب متو�سط من(-16
 ،)23اكتئاب �شديد من ( ،)63-24وتعد الدرجة ( )10كما ذكر بيك ( )Beck, 1976هي
احلد الفا�صل بني املكتئبني وغري املكتئبني.
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الجابة
الجابة عليها نادرا ،و( )2درجتني �إذا كانت إ
االختيار �أبدا ،و( )3درجات �إذا كانت إ
الجابة غالبا.
عليها �أحيانا ،و( )1درجة واحدة �إذا كانت إ
وبذا تكون �أعلى درجة للطالب هي ( )80درجة و �أقل درجة هي ( )20درجة ،ف إ�ذا
الجابة �أبدا ،و�إذا
انح�رصت متو�سطات الطلبة على مقيا�س بني(  )1.5-00.5تكون إ
ح�صل على متو�سط �أداء بني ( )2.5-1.5تكون �إجابته �أحيانا ،و�إذا ح�صل على متو�سط بني
( )3.5-2.5يكون �شعور الطالب نادرا ما ي�شعر بالوحدة النف�سية� ،أما �إذا كان متو�سط يقع
بني ( )4.5-3.5يكون غالبا ما ي�شعر بالوحدة النف�سية.
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�أجرى حمدي ،و�أبو حجلة و�أبوطالب ( )1988ح�ساب معامالت ال�صدق والثبات
للقائمة ،وقد ظهر �صدق القائمة يف ال�صورة املعربة من خالل التمييز بني جمموعتني من
طلبة اجلامعة مت ت�صنيفهما �إىل االكتئابية ،وغري االكتئابية من خالل املقابالت االكتئابية ،كما
�أجرى ح�ساب ثبات اال�ستقرار على عينة من ( )80طالبا من طلبة اجلامعة أ
الردنية ،عن
طريق �إعادة االختبار بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان وبلغت قيمته ( ،)0.88وح�سب ثبات
االت�ساق الداخلي يف عينة ت أ�لفت من ( )635طالبا من طلبة اجلامعة فكانت قيمة معامل ثبات
�ألفا كرونباخ (.)0.87

أ
الح�صائية
ال�ساليب إ

للجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام أ
الح�صائية التالية :
إ
ال�ساليب إ
أ
ؤ
-1للجابة عن ال�س�ال الول واملت�ضمن هل يوجد ارتباط ذات داللة بني درجة االكتئاب
إ
ودرجات مقيا�س الوحدة النف�سية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت ،مت
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون.
-2للجابة عن ال�س ؤ�ال الثاين واملت�ضمن هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة
إ
املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني يف درجة ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ملجموعة املكتئبني وغري
املكتئبني ،ومت �إجراء اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني.
للجابة عن ال�س ؤ�ال الثالث واملت�ضمن هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
 -3إ
االكتئاب ودرجة ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت
الناث ،ومت �إجراء
تعزى ملتغري اجلن�س ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية لعينة الذكور ،وعينة إ
اختبار “ت” لعينتني م�ستقلتني.

عر�ض النتائج
النتائج املتعلقة بالفر�ضية أ
الوىل

ن�صت الفر�ضية أ
الوىل على “توجد ارتباطات جوهرية بني درجات االكتئاب ودرجات
مقيا�س الوحدة النف�سية”.
وللجابة عن هذه الفر�ضية مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني االكتئاب والوحدة
إ
النفي�سة ،وات�ضح �أن العالقة بني االكتئاب والوحدة النف�سية بلغت ( )0.33و�أن هذه العالقة
دالة عند م�ستوى ( ،)0.01لذا هناك ارتباط جوهري موجب بني درجات االكتئاب ،وبني
درجات مقيا�س الوحدة النف�سية ،وهذا ي�شري �إىل �أن عالقة االكتئاب وال�شعور بالوحدة
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النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية

ن�صت الفر�ضية الثانية على “توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة املكتئبني
وجمموعة غري املكتئبني يف درجة ال�شعور بالوحدة النف�سية”.
وللجابة عن هذه الفر�ضية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ملجموعة املكتئبني وغري
إ
املكتئبني ،وثم �إجراء اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني واجلدول رقم ( )1يبني نتائج اختبار
(ت).

اجلدول رقم ()1
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني لالختالف يف ال�شعور بالوحدة بني
جمموعة املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني
املجموعة
مكتئبني
غري مكتئبني

املتو�سط
54.81
50.91

االنحراف املعياري
16.51
15.95

«ت»
2.71

الداللة
0.01

يتبني من اجلدول رقم ( )1ب أ�ن هناك اختالف بني جمموعة املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني
يف م�ستوى ال�شعور بالوحدة ،حيث بلغت قيمة «ت» ( )2.71وهي دالة عند م�ستوى
( ،)0.01لذا توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعة املكتئبني وجمموعة غري املكتئبني
يف درجة ال�شعور بالوحدة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت.
وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية يت�ضح �أن م�ستوى ال�شعور بالوحدة �أعلى لدى جمموعة
املكتئبني مقارنة مبجموعة غري املكتئبني .وبالتايل فقد حتقق �صدق الفر�ضية الثانية.

النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة

ن�صت الفر�ضية الثالثة على “توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف درجة
االكتئاب ،ودرجة ال�شعور بالوحدة النف�سية”.
الناث،
إ
وللجابة عن هذه الفر�ضية ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية لعينة الذكور ،وعينة إ
ومت �إجراء اختبار “ت” لعينتني م�ستقلتني واجلدول رقم ( )2يو�ضح نتائج (ت)
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النف�سية عالقة طردية ،حيث �إن الزيادة يف االكتئاب تقرتن يف زيادة ال�شعور بالوحدة النفي�سة.
وبالتايل فقد حتقق �صدق الفر�ضية أ
الوىل.
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نتائج اختبار “ت” لعينتني م�ستقلتني لالختالف يف االكتئاب وال�شعور
بالوحدة تبعا ملتغري اجلن�س
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ت
املتغريات
االكتئاب
ال�شعور بالوحدة

ذكور
19ر15
81ر15

�إناث
51ر26
16ر53

28ر12
18ر17

31ر20
57ر52

ت

الداللة

00ر0
69ر0

83ر- 4
40ر-0

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن هناك اختالفا يف م�ستوى االكتئاب تبعا ملتغري اجلن�س ،حيث
بلغت قيمة “ت ( )4.83-و�أن هذه قيمة دالة عند م�ستوى ( )0.01ف أ�قل ،لذا توجد فروق
والناث يف م�ستوى االكتئاب ،وبالرجوع �إىل املتو�سطات
ذات داللة �إح�صائية بني الذكور إ
الناث.
احل�سابية يت�ضح �أن م�ستوى االكتئاب �أعلى لدى إ
والناث يف ال�شعور بالوحدة فلم يبلغ م�ستوى الداللة
�أما االختالف بني الذكور إ
الح�صائية .لذا ال يوجد هناك اختالف يف ال�شعور بالوحدة تبعا ملتغري اجلن�س .وبالتايل فقد
إ
حتقق �صدق الفر�ضية الثالثة فيما يخ�ص الفروق بني اجلن�سني يف درجة االكتئاب ،ومل تتحقق
�صدق الفر�ضية فيما يخ�ص الفروق بني اجلن�سني يف درجة ال�شعور بالوحدة النف�سية.

مناق�شة النتائج

�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن الزيادة يف االكتئاب تقرتن بالزيادة يف ال�شعور بالوحدة النف�سية.
ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب أ�ن الفرد املكتئب يفقد القدرة على التعامل مع الواقع وعادة
يطلب هذا الفرد احللول اجلاهزة؛ فتف�شل احللول ويهرب من الواقع ويلج أ� �إىل �إيالم الذات.
ومن هنا يلج أ� الفرد �إىل الوحدة النف�سية التي ت ؤ�دي بال�شخ�ص �إىل كراهية لذاته .وكثرياً من
طلبة اجلامعة يعي�شون يف �أجواء من فقدان أ
المل فيما يتعلق بامل�ستقبل املهني والزواجي الذي
يغلب عليهم مب�شاعر من االكتئاب ،وي ؤ�دي ذلك �إىل �صعوبات تتعلق بالتوافق مع متغريات
احلياة والعجز عن التكيف ،وبالتايل ال�شعور بالوحدة النف�سية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات
يانغ وكلم ( )Yang & Clum, 1994وايزمان ()Wiseman, et al, 1995؛ وعطا (،)1993
ورو�سكو و�سكوم�سكي ( )Roscoe & skomski, 1984و(ال�شناوي وخ�رض.)1998 ،
كما �أظهر اختبار (ت) �أن م�ستوى ال�شعور بالوحدة �أعلى لدى جمموعة املكتئبني مقارنة
مبجموعة غري املكتئبني .ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب أ�ن ال�شخ�ص عندما يدرك �أن لديه
القدرة على �ضبط �سلوكه و�أفكاره ي�صبح �أكرث قدرة على التعامل مع ال�ضغوطات ،وعلى
بناء عالقات �سليمة وتقرتن حاالت االكتئاب بوجود معتقدات ب أ�ن أ
ال�شياء اجليدة يف احلياة
ال ميكن احل�صول عليها ،و�أن أ
ال�شياء ال�سيئة ال ميكن جتنبها من خالل اجلهود التي يبذلها
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ال�شخ�ص ،وبالتايل ف إ�ن وجود معتقدات كهذه لدى املكتئب �سيزيد من م�ستوى ال�شعور
بالوحدة ،كما �أن الطلبة املكتئبني لديهم ميل �إىل لوم الذات كخا�صية �شخ�صية �أكرث من الطلبة
غري املكتئبني؛ وب�سبب عدم قدرتهم على �إقامة عالقات تفاعلية اجتماعية مع آ
الخرين،
وانعدام الثقة بالنف�س والنق�ص يف املهارات ف إ�نهم غالبا ما مييلون �إىل الوحدة النف�سية ،وتتفق
هذه النتيجة مع درا�سات رو�سكو و�سكوم�سكي ( )Roscoe & Skomski, 1984وال�شناوي
وخ�رض (.)1988
والناث يف م�ستوى االكتئاب،
كما �أظهر اختبار (ت) وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور إ
الناث ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب أ�ن الذكور �أكرث
و�أن م�ستوى االكتئاب �أعلى لدى إ
للحباط والقدرة على مواجهة املواقف ال�ضاغطة ،وال�صدمات النف�سية .و�أن الذكورة
حتمال إ
بالن�سبة للرجل تعني �أن يكون فعا ًال و�أن يتجاهل م�شاعره ،كما ت ؤ�دى اجتاهات الرجل
اال�ستجابية نحو االكتئاب �إىل التقليل من فر�ص دوام حاالت االكتئاب لديه ،وبالتاىل التقليل
من ن�سبة املكتئبني من الرجال باملقارنة بن�سبة املكتئبات من الن�ساء .بينما بالن�سبة للمر�أة ف إ�ن منط
أ
الناث قد ينتابهن اخلجل،
النوثة يقت�ضى منها �أن تكون عاطفية و�أقل فاعلية .ويف املقابل ف إ�ن إ
والقلق النف�سي ،وال�شعور بالعجز يف مهارات التعبري ،واالت�صال االجتماعي والتقدير ال�سلبي
الناث �إىل اال�ستجابة للم�شاعر االكتئابية بطريقة فيها ت�ضخيم �أدى بهن �إىل
لذاتهن كما متيل إ
الناث �أقل كفاءة يف مهارات التفاعل االجتماعي مقارنة بالذكور ،و�أنهن
االكتئاب ،و�إن إ
�أقل امتالك ًا للمهارات الالزمة لتحقيق الذات ،وامليل �إىل تكوين العالقات االجتماعية،
و�أنهن �أكرث ميال لالنعزال النف�سي وال�شعور بعدم الثقة والعجز يف مهارات التعبري واالت�صال
االجتماعي .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات هنت ( ،)Hunt, 1988و�إبراهيم ( ،)1998و
وايزمان وزمالئه ( .)Wisemen, et al., 1995غري �أن درا�سات �أخرى �أظهرت �أن درجات
الناث (ح�سني1997 ،؛ حداد،
الذكور على مقايي�س االكتئاب �أعلى من درجات إ
.)1990
كما �أظهر اختبار (ت) عدم وجود فروق يف ال�شعور بالوحدة النف�سية بني الذكور
والناث ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة �أن ال�شعور بالوحدة ظاهرة عامة يعاين منها ال�شباب
إ
اجلامعي ب�صفة عامة بغ�ض النظر عن اجلن�س ،ويعزي الباحث هذه النتيجة �إىل �أن عينة الدرا�سة
بنوعيها (ذكور و�إناث) قد ميرون بظروف مت�شابهة يف درجة �إح�سا�سهم بالوحدة ،وقد
يعاين البع�ض منهم من عجز يف املهارات االجتماعية يف ال�صداقات ،والتعبري ،والتوا�صل
مع آ
الخرين .وهذه العوامل ت ؤ�ثر على م�شاركتهم؛ مما يقلل من ات�صالهم ليكونوا �أطراف ًا
الخرين؛ أ
�إيجابية يف عالقاتهم مع آ
المر الذي �سي ؤ�دي �إىل �شعورهم بالوحدة النف�سية ،والتي
من �سماتها االنعزال واخلوف ،والقلق النف�سي ،مما ي ؤ�كد للمهنيني يف � ؤ
ش�ون الطلبة حاجة
ال�شباب اجلامعي �إىل املهارات االجتماعية إلقامة عالقات ناجحة و�إيجابية مع آ
الخرين
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للتغلب على هذه امل�شاعر ال�سلبية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات �أظهرت عدم وجود
والناث يف ال�شعور بالوحدة النف�سية مثل درا�سة �شواقفه (،)2000
فروق بني الذكور إ
ودرا�سة نيتو وباريز ( ،)Neto & Bares, 2000ودرا�سة حداد و�سوامله ( ،)1998ودرا�سة
الربيعة (.)1997

التو�صيات

ويف �ضوء ما �أ�شارت �إليه نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
 -1تخ�صي�ص معايري منف�صلة لكل جن�س على مقايي�س االكتئاب.
�-2إعداد مقايي�س منا�سبة لقيا�س االكتئاب وقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة
اجلامعة.
-3تنمية املهارات االجتماعية من خالل برامج �إر�شادية واجتماعية بحيث يتم تدريبهم على
التعبري اللفظي وغري اللفظي وال�ضبط االنفعايل واالجتماعي؛ إلحداث �أكرب قدر من التوازن
بني �أبعاد املهارات االجتماعية يف �شخ�صيتهم.
-4م�ساعدة طلبة اجلامعة على التغلب على ال�شعور بالوحدة النف�سية و�شغل وقت الفراغ عن
طريق اال�شرتاك يف أ
الن�شطة االجتماعية وغريها.
-5االهتمام بربامج التدريب على املهارات االجتماعية وال�سلوك التو كيدي يف برامج
اجلامعة؛ ملا لها من �آثار �إيجابية يف الوقاية والعالج من العديد من اال�ضطرابات النف�سية
كاالكتئاب وال�شعور بالوحدة النف�سية.
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تقومي الواقع التطبيقي ملمار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب
الدارة من وجهة نظر
والريا�ضة يف دولة الكويت لوظائف إ
�إداريي الهيئات املنت�سبة �إليها
أ� .عبداهلل مردا�س ال�شمايل
الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
دولة الكويت

د .زياد على املومني
كلية الرتبية الريا�ضية
جامعة الريموك

امللخ�ص
الدارية التي ميار�سها �إداريو الهيئة العامة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف الوظائف إ
الدارية من وجهة نظر
لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت ،ودرجة ممار�ستهم للوظائف إ
�إداريي االحتادات الريا�ضية أ
والندية واملراكز املنت�سبة للهيئة ،وتعرف الفروق يف وجهات
الدارية تعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل ؤ�هل
نظر عينة الدرا�سة يف درجة ممار�ستهم للوظائف إ
العلمي ،اخلربة).
أ
تكونت عينة الدرا�سة من (� )147إداري مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية من �ع�ضاء
�إدارة أالندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب التابعة للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة
الكويت .قام الباحثان ب إ�عداد ا�ستبانة لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة مكون من ( )72فقرة
الدارية .وبعد جمع
موزعة على �ستة جماالت �إدارية �أ�سا�سية ،ولكل جمال عدد من الوظائف إ
البيانات وحتليلها �أظهرت النتائج �أن �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة
الدارية بدرجة متو�سطة ،ووجود فروق على جميع جماالت
الكويت ميار�سون الوظائف إ
الدرا�سة تبعا ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،وعدم وجود فروق �إح�صائية دالة يف درجة
الدارة تعزى ملتغري امل ؤ�هل
ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف إ
العلمي وعلى جميع املجاالت با�ستثناء جمال التنظيم ،وعدم وجود فروق �إح�صائية دالة
الدارة تعزى ملتغري
يف درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف إ
اخلربة وعلى جميع املجاالت.
الدارة� ،إداريي الهيئات ،الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة
الكلمات املفتاحية :وظائف إ
الكويت.

			
* تاريخ ت�سلم البحث2006/10/24:م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/12/3:م
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Assessment of Implementation State of Practicing of Managerial
Function as Perceived by Managerial Members of General
Committee of Youth and Sport in State of Kuwait
Dr. Zaid A. Al- Momani
College of Pnysical Education
Yarmouk University

Abdullah M. Al- Shimaly
General Committee of Youth & Sport
State of Kuwait
Abstract

The purpose of this study was to identify the managerial function and the
competencies that public committee for youth and sports managerial staff
must have. The study also sought to identify the practice degree of managerial
functions and competencies as perceived by management staff at sport thins
clubs and centers member at the committee and the identify the differences
in the study sample point of view in their practicing degree of managerial
functions and competencies attributed gender qualification and experience.
The study sample consisted of 147 managerial members at sport clubs and
youth centers in Kuwait, and was chosen by random, categorical method
The researchers prepared a questionnaire, to a chive the study purposes. The
questionnaire consisted of 72 items and included six major managerial files.
The study concluded to the following results:
- Preparing a list of managerial functions and competencies needed for managerial
staff at general committee of youth and sport at the state of Kuwait.
- The managerial staff of the general committee of youth and sports at the state
of Kuwait have the functions and competencies under study with a moderate
level.
- There was statistically significant differences on all study fields attributed to
gender, in favor of males.
- There was no statistically significant differences in managerial staff of general
committee of youth and sports practicing degree of managerial function
attributed to experience in all study fields.
Key words: managerial function, managerial members, general committee of youth
and sport in Kuwait.
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تقومي الواقع التطبيقي ملمار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب
الدارة من وجهة نظر
والريا�ضة يف دولة الكويت لوظائف إ
�إداريي الهيئات املنت�سبة �إليها
د .زياد على املومني
كلية الرتبية الريا�ضية
جامعة الريموك

مقدمة

أ� .عبداهلل مردا�س ال�شمايل
الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
دولة الكويت

ال�شك �أن لل�شباب دوراً هام ًا يف حياة كل �أمة ،ومن �أجل ذلك تعمل الدولة جاهدة يف
�سبيل تربية ال�شباب تربية �سليمة �صحيحة مما يجعله بعد ذلك م ؤ�ه ً
ال لتحمل امل�س ؤ�ولية.
فمرحلة ال�شباب تعد مرحلة انتقالية ميكن و�صفها ب أ�ن لها قدما يف مرحلة املراهقة ،والقدم
أ
الخرى يف مرحلة الر�شد ،وتتوقف درجة منوه اجل�سمي والعقلي واالنفعايل يف هذه املرحلة
على خال�صة ما مر به من جتارب وحوادث يف مراحل منوه ال�سابقة (عالء الدين.)1988 ،
المور وت�سيري احلياة وحتقيق أ
للدارة اليد الطوىل يف تقرير أ
الهداف التي يطمح �أي
�أ�صبح إ
جمتمع الو�صول �إليها ،والهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة م ؤ��س�سة من �أهم امل ؤ��س�سات التي تعنى
بال�شباب وحتر�ص على تقدمي اخلدمات والت�سهيالت لتنفيذ العمل أ
والن�شطة املختلفة ،وتبذل
والمكانات التي ت�ساعد على توجيه منو ال�شباب الكويتي يف
ما بو�سعها لتوفري كل الظروف إ
خمتلف اجلوانب العقلية واجل�سمية واالنفعالية ،وعلى حت�سني العمل مبختلف جوانبه يف زمن
تعددت فيه امل�سميات التي تطلق على الع�رص الذي نعي�ش فيه ،فهناك من �سماه بع�رص الف�ضاء
�إىل ع�رص املعلومات �إىل ع�رص االت�صاالت وثورتها� ،إىل ع�رص التغري ال�رسيع والتكنولوجيا وما
�إىل ذلك من م�سميات خمتلفة ،والتطور احلا�صل يف تكنولوجيا املعلومات والف�ضاء مل يكن
وليد ال�صدفة والع�شوائية ،و�إمنا كان نتيجة إلدارة واعية� ،أدركت معنى بناء اال�سرتاتيجيات
والجناز ،وميكن �أن
الدارية ب�شكل حقق لها كل هذا التقدم إ
واخلطط وممار�سة الوظائف إ
الدارة مكانة كبرية يف تاريخنا املعا�رص ،فقد
الدارة ،حيث حتتل إ
ي�سمى هذا الع�رص بع�رص إ
فالدارة اليوم
اهتمت بها الدول باختالف �أجنا�سها بو�صفها منهجا و�أ�سلوبا حلل م�شكالتها؛ إ
هي ركيزة �أ�سا�سية من ركائز الدول املتقدمة و�إحدى ال�رشوط واخلطوات أ
ال�سا�سية يف �صالح
الهيئات وامل ؤ��س�سات احلكومية واخلا�صة وحت�سني نوعيتها ،وتوجيه م�سرياتها امل�ستقبلية نحو
حتقيق أ
الدارية (�إبراهيم،
الهداف القريبة والبعيدة املر�سومة لها با�ستخدام كافة وظائفها إ
2000؛ ابوخليمة2004 ،؛ البدري2001،؛ .)Calolynw, 1987
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الدارة هو اال�ستخدام أ
المثل للموارد
المكانات املادية والب�رشية ف إ�ن هدف إ
ومع توافر إ
املتاحة �سواء �أكانت موارد مادية �أم ب�رشية ا�ستخداما �أمثل �ضمن مفاهيم الكفاية والفاعلية،
ال�رساف والفو�ضى واال�ضطراب ،وتعمل بكل جهد
فالدارة الناجحة ت�سعى دوما �إىل جتنب إ
إ
أ
أ
وطاقة للمحافظة على اال�ستخدام الفعال للموارد الب�رشية واملادية من �جل حتقيق الهداف
الدارة حتقيقها ،فالفرق بني جهاز �إداري و�آخر يعود �إىل نوع
املحددة امل�شرتكة التي تن�شد إ
أ
فالدارة ن�شاط قدمي يعني بتنظيم اجلهود اجلماعية لال�ستفادة من
الداري املتبع؛ إ
ال�سلوب إ
املوارد املتاحة لتحقيق �أهداف حمددة (القريوتي2004 ،؛ .)Amelia & Eduwin, 1991
الدارة ووظائفها يف املجال الريا�ضي من كونها �سمة من �سمات الع�رص
وت أ�تي �أهمية إ
بالن�سان ،وتتجلى �صورة التطور الريا�ضي احلا�صل يف
احلديث يف كافة املجاالت املتعلقة إ
الن�سان ،ف�ضال عن �أنها تعك�س ب�صورة جلية
املحافل الدولية حيث تعد جت�سيدا حيا لقدرات إ
مدى اهتمام الدول بالريا�ضة يف حتقيق املراكز املتقدمة يف تلك املحافل واللقاءات الدولية
(القريوتي2004 ،؛ .)Castaneda, 1988
كما اجريت درا�سات عديدة منها درا�سة املومني ( )2003التي هدفت �إىل تعرف
الدارية الالزمة مل�رشيف مراكز ال�شباب ودرجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رشفني
الكفايات إ
�أنف�سهم ،حيث ت أ�لف جمتمع الدرا�سة من جميع م�رشيف مراكز ال�شباب يف �إقليم ال�شمال
والبالغ عددهم ( )65م�رشفا وم�رشفة ،مت اختيارهم بطريقة احل�رص ال�شامل ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته وطبيعة الدرا�سة ،و�أظهرت النتائج �أن القدرة على ممار�سة
الدارية ودرجة �أهميتها جاءت متباينة ،كما �أن هناك فروقا
م�رشيف مراكز ال�شباب للكفايات إ
دالة �إح�صائيا ملتغري امل ؤ�هل العلمي ول�صالح حملة البكالوريو�س ،و�أو�صى الباحث ب�رضورة
تدريب وت أ�هيل م�رشيف مراكز ال�شباب على �أيدي متخ�ص�صني.
الدارية ألع�ضاء االحتادات
والدرا�سة التي �أجرتها الرتك ( )2001هدفت تعرف الكفايات إ
الريا�ضية ودرا�سة �أثر متغريات (ال�صفة ،اجلن�س� ،سنوات اخلربة ،نوع الريا�ضة) على درجة
العالم الريا�ضي
املمار�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من اجلهاز الفني للفريق والالعبني و�أع�ضاء إ
و�إداريي االحتادات أ
والندية ،ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،وبلغت عينة
الدارية
الدرا�سة ( )452فردا ،وبعد جمع البيانات ومعاجلتها �أ�شارت النتائج �إىل �أن الكفايات إ
ألع�ضاء االحتادات الريا�ضية كانت بدرجة متو�سطة ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
وال�رشاف ،والتنظيم والتنفيذ
يف درجة ممار�سة كفايات االت�صال والتفاعل ،والتخطيط إ
والتقومي ألع�ضاء االحتادات الريا�ضية تبعا ملتغري ال�صفة ول�صالح �إداريي االحتادات أ
والندية،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة كفايات االت�صال والتفاعل ،والتخطيط
وال�رشاف والتقومي ألع�ضاء االحتادات الريا�ضية تبعا ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور� ،أو�صت
إ
الدرا�سة بتزويد وزارة ال�شباب والريا�ضة بنتائج الدرا�سة ،و�إقامة الدورات لرفع م�ستوى
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الكفايات التي متار�س بدرجة قليلة ومتو�سطة عند بع�ض أ
الع�ضاء.
و�أجرى دغ�ش ( )1996درا�سة هدفت �إىل تعرف الكفايات القيادية ودرجة ممار�ستها
الردن من وجهة نظر أ
لدى م�رشيف مراكز ال�شباب يف أ
الع�ضاء ،وتعرف الفروق يف
الكفايات القيادية لدى م�رشيف مراكز ال�شباب تبعا ملتغري (امل ؤ�هل العلمي ،اخلربة ،املنطقة ).
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء وم�رشفني مراكز ال�شباب يف أ
الردن وامل�سجلة ر�سميا
يف وزارة ال�شباب ،ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات مكونة من ( )56فقرة
موزعة على خم�سة ابعاد ،وا�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة توافر الكفايات القيادية لدى
ال�شباب يف أ
الردن كانت بدرجة كبرية ،كما يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفايات
القيادية الكلية على بعد الكفايات ال�شخ�صية بني م�رشيف املراكز �أ�صحاب اخلربة �أقل من خم�س
�سنوات ،ووجود فروق دالة �إح�صائيا يف الكفايات القيادية الكلية على جميع أ
البعاد تعزى
ملتغري املنطقة.
الدارية إلدارة الرتبية
وقام عبد اهلل ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل تقومي بع�ض الوظائف إ
الدارة الريا�ضية املدر�سية بوظائفها
الريا�ضية املدر�سية بدولة البحرين ،وتعرف مدى قيام إ
الدارية وذلك لتجويد العملية التعليمية ،ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )625معلم ًا ومعلمة
إ
ال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،مكونة من
وم�رشفني ومديري مدار�س .ا�ستخدم الباحث إ
( )218فقرة موزعة على خم�سة جماالت ،وبعد جمع البيانات وحتليلها تو�صل الباحث
�إىل �رضورة �إعادة النظر يف �أهداف الرتبية الريا�ضية باملدر�سة ،وم�شاركة املعلمني يف �صياغة
أ
الدارة املدر�سية ،وت�شجيع العاملني لبذل اجلهد
الهداف ،واالهتمام بو�سائل االت�صال بني إ
من خالل احلوافز املادية واملعنوية ،و �رضورة وجود و�سائل تقومي �أخرى غري الزيارات امليدانية
للموجهني.
كما قام النبتيتي ( )1992بدرا�سة بهدف تعرف التخطيط و�إدارة أ
الن�شطة الرتبوية يف
الردن ،تكون جمتمع الدرا�سة من امل�سئولني عن التخطيط و�إدارة أ
التعليم يف أ
الن�شطة الرتبوية
يف التعليم الثانوي ،تكونت عينة الدرا�سة من امل�س ؤ�ولني عن التخطيط ومديري ومديرات
املدار�س ومعلمي ومعلمات الرتبية الريا�ضية وعددهم ( ،)107وبعد جمع البيانات وحتليلها
دلت النتائج عن نق�ص الوعي الرتبوي بقيمة أ
الن�شطة البدنية و�أهميتها ،وازدحام ال�صفوف
للن�شطة الريا�ضية ،و�أو�صت الدرا�سة ب إ�يجاد أ
الدرا�سية ،وعدم كفاية املخ�ص�صات املالية أ
البنية
واملن�ش�آت الريا�ضية ،وتعيني متخ�ص�صني بالرتبية الريا�ضية.
الدارية التي يعاين منها
وقامت عبويني ( )1990بدرا�سة هدفت تعرف امل�شكالت إ
معلمو ومعلمات الرتبية الريا�ضية ،ومعرفة تطلعاتهم امل�ستقبلية للتغلب على امل�شكالت
الدارية ،وبعد جمع البيانات وحتليلها �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
إ
�إح�صائية لدرجة االهتمام بالتطلعات امل�ستقبلية ،وعدم وجود فروق تعزى للجن�س ،وامل ؤ�هل
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أ
الكادميي ،وعدد �سنوات اخلربة.
الدارية يف مديريات
و�أجرى العواملة ( )2001درا�سة هدفت �إىل تقومي �أداء القيادات إ
الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان يف �ضوء املهمات املوكلة بهم ،وتعرف مدى ممار�سة القيادات
الدارية (مديري العموم) يف مديريات الرتبية والتعليم للمهام املوكلة بهم ،وتعرف الفروق
إ
الدارية التي تعزى الختالف اخلربة وامل ؤ�هل العلمي ونوع الوظيفة ألفراد
يف املمار�سات إ
العينة ،تكونت العينة من ( )170فردا من املديريات العامة للرتبية والتعليم يف املحافظات
واملناطق العمانية ،قام الباحث با�ستخدام ا�ستبانة تكونت من خم�سة جماالت ،وبعد جمع
الدارية مثل التخطيط،
البيانات وحتليلها دلت النتائج على �ضعف يف م�ستوى بع�ض املهام إ
الن�سانية ،و�أو�صى الباحث بعقد دورات لتطوير هذه املهام.
واملهام إ
الداريني يف كليات املجتمع
و�أجرى العواملة ( )1990درا�سة هدفت �إىل تقومي ممار�سات إ
الداريني العاملني يف كليات املجتمع أ
الردين
العامة واخلا�صة ،تكون جمتمع الدرا�سة من جميع إ
الداريني العاملني يف كليات
البالغ عددهم ( )1140فردا ،وا�شتملت عينة الدرا�سة جميع إ
املجتمع الواقعة يف �إقليم الو�سط من اململكة (حمافظة عمان ،حمافظة البلقاء ،حمافظة الزرقاء)
الدارية التي طورها الباحث،
احلكومية واخلا�صة ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة املمار�سات إ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها �أن جميع �أفراد عينة الدرا�سة ميار�سون
الدارية أ
الحد ع�رش مع تفاوت تلك املمار�سات تبعا للمتغريات الدميغرافية .ومتثل
املجاالت إ
�أعلى املتو�سطات يف أ
الداريني للحا�صلني على درجة بكالوريو�س �أو �أعلى،
الداء ملمار�سات إ
وكانت �أدنى متو�سطات أ
للناث ،وذلك يف ممار�سة جمال نوعية العمل ،بينما كانت
للداء إ
الداريني الذكور هو متو�سط حتديد امل�شكالت واملواقف الطارئة.
�أدنى املتو�سطات ألداء إ
كما قام بيلو نكو�ست ودبرو الين ( )Belew & Lynn1, 1998بدرا�سة يف جامعة �شمال
اريزونا يف الواليات املتحدة أ
الدارة
المريكية املتحدة حول اجتاهات املدر�سني نحو إ
الدارية ،وهل هناك
املدر�سية الفعالة ،هدفت الدرا�سة �إىل تعرف كفايات املديرين وميزاتهم إ
الداري وتفعيله،
حاجة ملديرين �أكفاء ،وذوي فعاليات ن�شطة من �أجل حت�سني الت�شخي�ص إ
الدارية الناجحة ،حيث مت الرتكيز على معرفة املزايا واخل�صائ�ص الرئي�سة
والقيام باملمار�سة إ
للدارة الناجحة ومديريها الن�شطني ،وبناء على ذلك قام الباحثان بجمع املعلومات
الالزمة إ
وتكميلها يف درا�سة متعددة أ
الداريني.
الداري وفعالية عمل إ
ال�ساليب بهدف التطوير إ
وكانت املعلومات التي مت جمعها مبنية على امليزان الكمي والنوعي معا ،واملعلومات م�ستقاة
من و�سائل ا�ستك�شافية وا�ستعالماتية ،وجاء حتليل املحتوى للمعلومات الكمية من خالل
الداريني يجب �أن يتميزوا بال�صفات
الح�صاء الو�صفي و�أظهرت النتائج �إن القادة إ
ا�ستخدام إ
الدارية والفاعلية .ويجب �أن يتمتعوا مبزايا
القيادية التي متيزهم عن غريهم من حيث الكفاية إ
�شخ�صية بارعة متيزهم عن غريهم مثل :القدرة على االت�صال ،وبعد النظر ،والقدرة على
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م�شكلة الدرا�سة

يرى الباحثان من خالل خربتهما ومتابعتهما للريا�ضة الكويتية �أن من �أ�سباب تراجع
الريا�ضة الكويتية أ
الداريني ،وقلة ت أ�هيلهم يف تطبيق
الدارية وعدم كفاءة بع�ض إ
ال�سباب إ
الدارة .كذلك من خالل �إطالع الباحثني على الدرا�سات أ
والبحاث
مبادئ ووظائف إ
ال�سابقة مل يجدا  -يف حدود علمهما  -درا�سة تطرقت �إىل هذا املو�ضوع ,حيث يعد هذا
البحث جديداً يف البيئة الكويتية ،وتربز م�شكلة البحث يف �أنه حماولة لتقومي الواقع التطبيقي
الدارة من وجهة
ملمار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت لوظائف إ
الداري وتعزيزها
نظر �إداريي الهيئات املنت�سبة لها والوقوف على �أهم جوانب القوة يف العمل إ
وعالج �أوجه النق�ص وال�ضعف وحماولة تالفيها �أو احلد منها للو�صول بالريا�ضة الكويتية �إىل
م�ستوى �أف�ضل.

أ�هداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
 -1تعرف درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت للوظائف
الدارية من وجهة نظر �إداريي االحتادات الريا�ضية أ
والندية واملراكز املنت�سبة للهيئة.
إ
 -2تعرف الفروق يف وجهات نظر عينة الدرا�سة يف درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة
الدارية تعزى (للجن�س ،امل ؤ�هل العلمي ،اخلربة).
لل�شباب والريا�ضة للوظائف إ

ت�سا ؤ�الت الدرا�سة

الجابة على الت�سا ؤ�الت التالية:
حتاول هذه الدرا�سة إ
الدارية
 -1ما واقع ممار�سة �إداريي الهيئة العليا لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت للوظائف إ
من وجهة نظر �إداريي الهيئات املنت�سبة لها؟
 -2هل هناك فروق دالة �إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة ممار�ستهم لوظائف
الدارة يف الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة تعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل ؤ�هل العلمي ،اخلربة)؟
إ

م�صطلحات الدرا�سة

الدارة :عملية ا�ستغالل للموارد املتاحة عن طريق تنظيم اجلهود اجلماعية وتن�سيقها ب�شكل
إ
أ
يحقق الهداف املحددة بكفاية وفعالية وبو�سائل �إن�سانية �ضمن امل�رشوعية مبا ي�ساهم يف
الن�سان �سوا ًء كان ع�ضوا يف التنظيم �أم م�ستفيداً من خدماته ،و�أي ًا كان املجال
حت�سني حياة إ
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حدود الدرا�سة

 املجال املكاين� :أجريت الدرا�سة على الهيئات التابعة للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يفدولة الكويت.
 املجال الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على �إداريي االحتادات الريا�ضية أوالندية ومراكز
ال�شباب املنت�سبني للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت.
 املجال الزماين� :أجريت هذه الدرا�سة يف الفرتة الواقعة بني 2005/11/26م �إىل2006/2/9م.

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

ا�ستخدم الباحث املنهج امل�سحي الو�صفي ملالءمته وطبيعة هذه الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء �إدارة أ
الندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب التابعة
للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت ،والبالغ عددهم (� )232إداري ،منهم
(� )120إداري يعملون يف جمال�س �إدارات أ
الندية الريا�ضية ،و( )112من �أع�ضاء جمال�س
�إدارات االحتادات الريا�ضية.
مت �أخذ عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية ممثلة إلداريي جمال�س أ
الندية واالحتادات،
وتكونت من (� )147إداري .واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على
املتغريات ال�شخ�صية.

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد العينة ح�سب املتغريات ال�شخ�صية
املتغري

اجلن�س
امل ؤ�هل العلمي

ذكر
أ�نثى
الثانوية العامة
الدبلوم
اكرب من البكالوريو�س

العدد
139
8
44
40
63

الن�سبة املئوية
%94.55
%5.44
%29.93
%27.21
%42.85

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

الذي متار�س فيه (القريوتي2004 ،؛ .)Nix, 1990
�إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة :جميع أ
الفراد امل�سئولني يف الهيئة العامة لل�شباب
والريا�ضة يف دولة الكويت واملعينني من قبل احلكومة الكويتية (تعريف اجرائي).
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املتغري
اخلربة

اقل من (� )5سنوات
من(� )5إىل ()10
�سنوات
أ�كرث من (� )10سنوات

العدد
49
51
47

الن�سبة املئوية
%33.33
%34.69
%31.97

أ�داة الدرا�سة

من اجل تعرف مدى ممار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت
الدارة ،مت بناء ا�ستبانة ،وذلك اعتمادا على أ
الدب النظري والدرا�سات ال�سابقة،
لوظائف إ
الداة ب�صورتها أ
حيث تكونت أ
الولية من ( )72فقرة موزعة على ( )6جماالت هي) املهام
ال�رشاف والتوجيه ،اتخاذ القرار ،التقومي).
القيادية ،جمال التخطيط ،التنظيم ،إ
وا�شتملت أ
الداة على معلومات عامة عن امل�ستجيبني مثل اجلن�س وامل ؤ�هل العلمي واخلربة،
للجابة عن كل فقرة من فقرات أ
الداة ،بحيث
ومت اعتماد �سلم ليكرت اخلما�سي التدريج إ
والجابة” بدرجة كبرية” ( )4درجات،
الجابة “ بدرجة كبرية جداً” ( )5درجات ،إ
تعطى إ
والجابة
والجابة” بدرجة قليلة” درجتان ،إ
والجابة” بدرجة متو�سطة” ( )3درجات ،إ
إ
بدرجة” قليلة جداً” درجة واحدة.
وتبعا ل�سلم اال�ستجابة اخلما�سي اعتمد الباحثان املعيار آ
التي بناء على املتو�سطات احل�سابية
للحكم على درجات املمار�سة :من  1.49 – 1درجة قليلة جداً ،من 2.49 – 1.50درجة
قليلة ،من  3.49 – 2.50درجة متو�سطة 4.49 – 3.50 ،درجة كبرية5 – 4.50 ،
درجة كبرية جداً.

�صدق أ
الداة

للت أ�كد من �صدق أ
الداة مت عر�ضها على عدد من اخلرباء بلغ عددهم ( )16من �أع�ضاء هيئة
الوملبية واملجل�س أ
الردنية واللجنة أ
التدري�س يف اجلامعات أ
العلى للريا�ضة وال�شباب لبيان
مدى منا�سبة العبارات للمحاور املختلفة ،و�إبداء الر�أي يف �صحة العبارات من الناحية اللغوية
وحذف �أو �إ�ضافة �أي فقرة يرونها منا�سبة ،ومت تعديل الفقرات التي �أجمع معظم املحكمون
على تعديلها و�إعادة ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات لتخرج اال�ستبانة ب�صورتها النهائية.

ثبات أ
الداة

للت أ�كد من ثبات أ
الداة مت تطبيق �أداة الدرا�سة مرتني بفارق زمني �أ�سبوعني على عينة
ا�ستطالعية مكونة من (� )20إداريا من �أع�ضاء �إدارات أ
الندية �ضمن جمتمع الدرا�سة ،ومت

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

الح�صائي
التحليل إ

مت معاجلة البيانات وحتليلها با�ستخدام أ
الح�صائية
الح�صائية التالية ،برنامج الرزم إ
ال�ساليب إ
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت)
وحتليل التباين أ
الحادي.

عر�ض النتائج
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الول

ن�ص هذا ال�س ؤ�ال علي “ما واقع ممار�سة �إداريي الهيئة العليا لل�شباب والريا�ضة يف دولة
الدارة كما يراها �إداريو الهيئات املنت�سبة لها؟”.
الكويت لوظائف إ
للجابة على هذا ال�س ؤ�ال قام الباحث با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
إ
املعيارية واجلدول رقم ( )2يبني ترتيب املجاالت ترتيبا تنازليا.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة
الدرا�سة على جماالت الدرا�سة
الرتبة
1
2
3
4
5
6

املجال
جمال املهام القيادية
جمال التقومي
جمال ا إل�شراف والتوجيه
جمال التنظيم
جمال التخطيط
جمال اتخاذ القرار
املجموع الكلي

املتو�سط احل�سابي
2.97
2.89
2.84
2.76
2.66
2.57
2.78

االنحراف املعياري
76.
93.
88.
82.
80.
87.
69.

درجة التقدير
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن جمال املهام القيادية قد جاء يف املرتبة أ
الوىل مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.97وانحراف معياري ( ،) ,76وجاء جمال التقومي يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي
( )2.89وانحراف معياري ( ،) ,93بينما جاء جمال اتخاذ القرار يف املرتبة أ
الخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )2.57وانحراف معياري ( .) ,87وبتقدير درجة متو�سطة.

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

ا�ستبعادهم من عينة الدرا�سة أ
ال�صلية وح�ساب معامل االرتباط بني التطبيقني ،حيث بلغ
( )0.87وهو م ؤ��رش يدل على درجات ثبات مقبولة إلغرا�ض تطبيق الدرا�سة ،حيث �إن
معامل ارتباط االعادة يجب �أن يزيد عن ( )0.70ليمكن قبوله إلغرا�ض ثبات �أداة القيا�س،
ح�سب بع�ض الدرا�سات.
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ن�ص هذا ال�س ؤ�ال علي “هل هناك فروق دالة �إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة
الدارة يف الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة تعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل ؤ�هل
ممار�ستهم لوظائف إ
العلمي ،اخلربة)؟”

النتائج املتعلقة مبتغري اجلن�س

للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال فيما يتعلق مبتغري اجلن�س مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية
إ
الدارية
واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) إليجاد الفروقات يف مدى املمار�سة للوظائف إ
واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة وعلى جميع جماالت الدرا�سة تبعا ملتغري اجلن�س
جماالت الدرا�سة
املهام القيادية
التخطيط
التنظيم
ا إل�شراف والتوجيه
اتخاذ القرار
التقومي
الكلي

الذكور ن = 139
املتو�سط
3.00
2.70
2.81
2.91
2.61
2.93
2.83

* = دالة عند م�ستوى (;≤ .)0.05

االنحراف
0.76
0.80
0.82
0.86
0.88
0.89
0.68

ا إلناث ن = 8
املتو�سط
2.42
2.00
2.02
1.78
1.88
2.10
2.03

االنحراف
0.49
0.34
0.45
0.39
0.40
1.15
0.21

الفرق

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة*

0.58
0.70
0.79
1.13
0.73
0.83
0.80

2.112
2.450
2.667
3.652
2.308
2.5014
8.3202

*0.0363
*0.015
*0.0085
*0.0003
*0.022
*0.0134
*0.000

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على جميع
جماالت اال�ستبانة وعلى اال�ستبانة ككل تبعا ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،حيث ت�شري هذه
النتيجة �إىل �أن وجهة نظر أ
الفراد الذكور نحو درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة
الناث.
وال�شباب يف دولة الكويت �أعلى من وجهة نظر إ

النتائج املتعلقة مبتغري امل ؤ�هل العلمي

للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال املتعلق مبتغري امل ؤ�هل العلمي مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية
إ
أ
واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين الحادي واجلدول رقم ( )4يو�ضح املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ملجاالت الدرا�سة تبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

جماالت الدرا�سة
املهام القيادية
التخطيط
التنظيم
ا إل�شراف والتوجيه
اتخاذ القرار
التقومي
الكلي

الثانوية العامة ن = 44
املتو�سط
2.8
2.5
2.48
2.76
2.51
3.05
2.69

االنحراف
0.86
0.93
0.90
0.91
0.86
1.06
0.73

الدبلوم ن = 40
املتو�سط
3.06
2.83
2.90
2.89
2.75
2.85
2.88

االنحراف
0.74
0.73
0.74
0.97
0.92
0.79
0.73

أ�على من البكالوريو�س ن = 63
املتو�سط
3.03
2.66
2.87
2.87
2.50
2.79
2.79

االنحراف
0.69
0.73
0.77
0.81
0.85
0.90
0.63

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4ان هناك فروقا ظاهرية يف متو�سطات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة
الدارية تبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي ،ولتحديد م�صادر تلك الفروقات
يف درجة ممار�سة الوظائف إ
مت ا�ستخدام حتليل التباين أ
الحادي واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار حتليل التباين أ
الحادي ألثر امل ؤ�هل العلمي على درجة ممار�سة �إداريي
الدارة تبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي
الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف إ
جماالت
الدرا�سة
املهام القيادية
التخطيط
التنظيم
ا إل�شراف
والتوجيه

م�صدر التباين

درجات
احلرية

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

2
144
146
2
144
146
2
144
146
2
144
146

جمموع
املربعات
1.760
83.357
85.117
2.287
92.481
94.769
4.980
94.008
98.988
0.4250
113.989
114.413

متو�سط
املربعات
0.87995
0.5788
1.14371
0.6422
2.4900
0.6528
0.2124
0.7915

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة*

1.52012

0.222172

1.7808

0.17218

3.81417

*0.0243

0.26841

0.76497
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اجلدول رقم ()4
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ملجاالت الدرا�سة واال�ستبانة ككل
وتبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي
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تابع اجلدول رقم ()5

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

جماالت
الدرا�سة
اتخاذ القرار

التقومي

الكلي

م�صدر التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

2

1.798

0.8990

داخل املجموعات

144

111.009

الكلي

146

112.807

بني املجموعات

2

1.829

داخل املجموعات

144

124.476

الكلي

146

126.305

بني املجموعات

2

0.800

داخل املجموعات

144

69.199

الكلي

146

69.999

0.7708

قيمة (ف)
1.1662

م�ستوى
الداللة*
0.3144

0.91448
0.8644

1.05791

0.34986

0.40004
0.4805

0.8324

0.43705

* دالة عند م�ستوى (.)0.05 ≤ α

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05يف
الدارة تعزى ملتغري امل ؤ�هل
درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف إ
العلمي وعلى جميع املجاالت با�ستثناء جمال التنظيم .ومن �أجل تعرف م�صادر الفروق
ول�صالح من وعلى جمال التنظيم ا�ستخدم الباحث اختبار �شيفيه ( )Scheffالبعدي ،وذلك
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار �شيفيه البعدي تعرف م�صادر الفروق على جمال التنظيم
تبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي
امل ؤ�هل العلمي
الثانوية العامة

2.48

الدبلوم

2.90

أ�على من البكالوريو�س

2.87

* دالة عند م�ستوى (.)0.05

املتو�سط
الفرق
*الداللة
الفرق
*الداللة
الفرق
*الداللة

الثانوية العامة

الدبلوم
0.42
*0.018

أ�على من البكالوريو�س
0.39
*0.015
0.031
0.849

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

النتائج املتعلقة مبتغري اخلربة

للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال املتعلق مبتغري اخلربة مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
إ
أ
املعيارية وحتليل التباين الحادي واجلدول رقم ( )7يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجاالت الدرا�سة وتبعا ملتغري اخلربة.

اجلدول رقم ()7
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ملجاالت الدرا�سة واال�ستبانة
ككل وتبعا ملتغري اخلربة
(� )5إىل (� )10سنوات ن
= 51

اكرب من (� )10سنوات
ن = 47

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

املهام القيادية

2.86

0.74

3.15

0.79

2.88

0.72

التخطيط

2.57

0.78

2.83

0.85

2.57

0.76

التنظيم

2.69

0.91

2.84

0.81

2.76

0.73

ا إل�شراف والتوجيه

2.71

0.89

3.00

0.94

2.81

0.79

اتخاذ القرار

2.58

0.83

2.61

0.99

2.52

0.79

التقومي

3.06

1.05

2.94

0.95

2.65

0.70

الكلي

2.74

0.64

2.9

0.77

2.70

0.64

جماالت الدرا�سة

اقل من (� )5سنوات
ن = 49

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7ان هناك فروقا ظاهرية يف متو�سطات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة
الدارية تبعا ملتغري اخلربة ،ولتحديد م�صادر تلك الفروقات مت
يف درجة ممار�سة الوظائف إ
ا�ستخدام حتليل التباين أ
الحادي واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05بني
الثانوية العامة وبني الدبلوم بفارق قدره ( )0.42ول�صالح �أفراد عينة الدرا�سة من حملة
درجة الدبلوم ،و�إىل وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05بني الثانوية العامة
وبني حملة امل ؤ�هل العلمي �أعلى من البكالوريو�س بفارق قدره ( )0.39ول�صالح �أفراد عينة
الدرا�سة من حملة امل ؤ�هل العلمي �أعلى من البكالوريو�س ،و�إىل عدم وجود فروق �إح�صائية
دالة عند م�ستوى ( )0.05بني حملة الدبلوم وبني عينة الدرا�سة من حملة امل ؤ�هل العلمي
�أعلى من البكالوريو�س.
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اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار  ANOVAلتعرف الفروق يف وجهات نظر افراد عينة الدرا�سة يف درجة
الدارة تبعا ملتغري اخلربة
ممار�سة �إداريي الهيئة لوظائف إ
جماالت الدرا�سة

م�صدر التباين

بني املجموعات
داخل املجموعات
املهام القيادية
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
التخطيط
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
التنظيم
الكلي
بني املجموعات
ا إل�شراف والتوجيه داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
اتخاذ القرار
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
التقومي
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
الكلي

* دالة عند م�ستوى (.)0.05 ≤ α

درجات
احلرية
2
144
146
2
144
146
2
144
146
2
144
146
2
144
146
2
144
146
2
144
146

جمموع
املربعات
2.635
82.482
85.117
2.223
92.545
94.769
0.559
98.429
98.988
2.171
112.243
114.413
0.2140
112.593
112.807
4.143
122.162
126.305
1.043
68.957
69.999

متو�سط
املربعات
1.318

0.5730
1.112
0.6430
0.2790
0.6840
1.085
0.779
0.1070
0.7820
2.072
0.848
0.5210
0.479

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة *

2.3003

0.1038

1.7296

0.1810

0.4087

0.6652

1.3924

0.25179

0.872372 0.13666
2.44183
1.08860

0.0905
0.3394

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8عدم وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05يف
الدارة تعزى ملتغري اخلربة
درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف إ
وعلى جميع املجاالت.

مناق�شة النتائج

�أ�شارت النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أ
الول والذي يو�ضح درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة
لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت على جميع جماالت الدرا�سة �إىل �أن درجة املمار�سة
جاءت بدرجة متو�سطة ،ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ذلك قد يعود �إىل بع�ض الق�صور يف
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الدارة احلديثة ،و�أن هناك اجتاهات �سلبية ،و�أن أ
العمال التي يتم ممار�ستها يف
تطبيق وظائف إ
الدارة احلديثة
الهيئة هي عبارة عن �أفعال اعتاد املوظف على القيام بها دون �إخ�ضاعها �إىل إ
وتطبيقها ب�شكل علمي.
ولهذا �سيتم مناق�شة نتائج كل جمال على حدة.
فيما يلي مناق�شة النتائج املتعلقة بكل جمال من جماالت الدرا�سة مرتبة تنازلي ًا ح�سب وجهات
نظر �أفراد عينة الدرا�سة اعتماداً على قيم املتو�سطات احل�سابية.
فيما يتعلق مبجال املهام القيادية ،يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن هذا املجال ح�صل على
املرتبة أ
الوىل حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة
متو�سطة يف املقيا�س وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقراته جمتمعة ( )2.97وهذا يقابل التقدير
بدرجة متو�سطة ،وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقراته بني ( .) 3.48-2.67
ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل ان هناك ق�صوراً يف فهم الفل�سفة العامة لل�شباب والريا�ضة،
و�أن أ
الهداف التي ت�ضع يف الهيئة العامة ال ميكن حتقيقها وهذا ما دلت عليه النتائج املتعلقة
بهذا املجال .كما يعزى ال�سبب �إىل عدم �إميان بع�ض العاملني يف الهيئة ب أ�همية احلركة الريا�ضية
وال�شبابية يف �إعداد ال�شباب وبالتايل ينعك�س هذا على تعرف وحتديد االحتياجات ال�رضورية
لتطوير احلركة الريا�ضية وال�شبابية.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة عبويني ( )1990التي �أ�شارت �إىل �أن معلمي الرتبية
الريا�ضية لي�س لديهم اهتمام بالتطلعات امل�ستقبلية .كما اتفقت مع درا�سة النبتيتي ()1992
التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود نق�ص يف الوعي الرتبوي بقيمة أ
الن�شطة البدنية و�أهميتها.
واتفقت �أي�ضا مع درا�سة عبداهلل ( )1999التي تو�صلت �إىل �رضورة �إعادة النظر يف �أهداف
الرتبية الريا�ضية .واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع دغ�ش ( )1996التي �أ�شارت �إىل �أن درجة
توافر الكفايات القيادية جاءت بدرجة كبرية ،ويعزى هذا االختالف �إىل االختالف يف عينة
الدرا�سة ومكان �إجراء الدرا�سة.
�أما فيما يتعلق مبجال التقومي ،ف إ�نه يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن هذا املجال ح�صل على
املرتبة الثانية ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة
متو�سطة يف املقيا�س وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقراته جمتمعة ( )2.89وهو يقابل التقدير بدرجة
متو�سطة ،وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقراته بني (.)3.13 – 2.72
ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن هناك �ضعف ًا وا�ضح ًا يف ا�ستخدام معايري وا�ضحة لتقومي
أ
الداء ،و�أن هناك ق�صوراً يف �إيجاد تقومي دوري للخطط العامة للت أ�كد من حتقيقها أ
للهداف،
و�أن عملية التقومي بحاجة �إىل عاملني م ؤ�هلني علمي ًا وخمت�صني للوقوف على مدى ما حتقق من
�أهداف وتعرف مناطق ال�ضعف والقوة يف الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة.
ال�رشاف والتوجيه يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن هذا املجال ح�صل
فيما يتعلق مبجال إ
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على املرتبة الثالثة حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت على
درجة متو�سطة وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقراته جمتمعة ( )2.84وهذا يقابل التقدير بدرجة
متو�سطة ،كما تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال بني ( ) 3.02-2.77
الدارية؛ وذلك ألنه يتعلق بكيفية �إمتام
ويرى الباحث �أن التوجيه يعد من �أهم الن�شاطات إ
أ
الدارية وو�صولها �إىل
ال�رشاف والتوجيه حت�سني العملية إ
العمال �إذ �إن �أول و�أو�سع �أهداف إ
حتقيق أ
الهداف املقررة� ،إال �أن هذا املجال جاء بدرجة ممار�سة متو�سطة ،ويعزي الباحث
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن هناك غمو�ض ًا يف عملية التوجيه ،وان الثقة بني الرئي�س واملر ؤ�و�س
متو�سطة وبالتايل ينعك�س هذا االمر على ثقة املر ؤ�و�سني ب أ�نف�سهم أ
والميان بقدراتهم .لذلك
ال�شارة �إىل �أن دور التوجيه هو دور حتفيزي موجه نحو ت�سهيل تنفيذ أ
العمال
البد من إ
الهداف ،وهذا يحتاج �إىل �أن يكون أ
وحت�سينها من �أجل حتقق أ
الن�ساين بني الرئي�س
ال�سلوب إ
واملر ؤ�و�سني والتخاطب بينهما ب أ��سلوب وا�ضح و�سهل وهادف ومفهوم ،واتفقت نتائج هذه
الدرا�سة مع درا�سة املومني ( )2003بان ممار�سة م�رشيف مراكز ال�شباب جاءت متباينة من
حيث أ
الهمية ،كما اتفق مع درا�سة الرتك ( )2001التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن الكفايات
الدارية جاءت بدرجة متو�سطة.
إ
واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع بيلو ودبرو ( )Below& Deboreh, 1998والتي �أ�شارت
الن�سانية
الدارية الفاعلة والعالقات إ
الداريني يجب �أن يتمتعوا بالكفاية إ
�إىل �أن القادة إ
الناجحة.
بينما فيما يتعلق مبجال التنظيم ت�شري النتائج الواردة يف جدول رقم (� )2أن هذا املجال
ح�صل على املرتبة الرابعة ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع فقرات هذا املجال ح�صلت
على درجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقراته جمتمعه ( )2.76وهذا يقابل التقدير
بدرجة متو�سطة ،كما تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال بني (-2.61
 )3.01ويعزى ال�سبب �إىل �أن عالقة الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة بالتنظيم بو�صفه عملية
الطار الذي يحكم أ
الن�شطة والعمليات التي من � أش�نها
�إدارية تتمثل يف الهيكل التنظيمي �أو إ
حتقيق أ
الطار مبحتوياته وعنا�رصه ميثل البيئة الداخلية
الهداف املحددة ،مبعنى �أن الهيكل �أو إ
الدارية والتي جاءت
التي متار�س فيها الهيئة �أن�شطتها ،وهذا ينعك�س على باقي الوظائف إ
�أي�ضا بدرجة تقدير متو�سطة.
كما يعزى ال�سبب �إىل ان التنظيم ال يهتم باالعتبارات والدوافع اخلا�صة أ
بالفراد ،كما انه
يعك�س العالقة ال�شخ�صية املتداخلة بني العاملني يف الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة.
�أما بالن�سبة ملجال التخطيط فت�شري النتائج املتعلقة بهذا املجال �إىل انه جاء باملرتبة اخلام�سة،
حيث جاءت جميع فقراته بدرجة متو�سطة با�ستثناء فقرة واحدة جاءت بدرجة تقدير قليلة،
وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقرته جمتمعة ( )2.66وهذا يقابل التقدير بدرجة متو�سطة.
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يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن ارتباط التخطيط بو�صفه وظيفة �إدارية للم�ستقبل ،وبالتايل
بالقيمة التنب ؤ�ية ،وقد يف�رس ذلك عدم جل ؤ� الكثريين من العاملني يف الهيئة العامة لل�شباب
والريا�ضة �إىل التخطيط يف �أعمالهم خوفا من املخاطرة يف اتخاذ القرارات واالختيار بني
البدائل املتاحة ،بهذا جند �أن التخطيط يجب �أن يكون تخطيطا ا�سرتاتيجيا مبعنى �شموله
على ترتيب أ
الجراءات التنفيذية التي متكن من
الفكار وو�ضع اخلطط ،وحتديد تفا�صيل إ
�إحداث تغيري �إيجابي ي�شمل كل مكونات الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة ،وهذا ي�ستدل من
خالل النتيجة التي تو�صلت �إليها الفقرة التي ن�صت على “يقوم ب إ�عداد خطط �إ�سرتاتيجية
طويلة املدى لتطوير الريا�ضة الكويتية” حيث جاءت درجة ممار�ستها بدرجة قليلة .كما يعزى
ال�سبب يف ذلك �أي�ضا �إىل تدين م�ستوى �إ�رشاك العاملني يف �صياغة أ
الهداف التي ت�سعى الهيئة
لتحقيقها وبالتايل ينعك�س على �أداء الهيئة.
�أما فيما يتعلق مبجال اتخاذ القرار ف إ�ن النتائج املتعلقة بهذا املجال ت�شري �إىل �أنه ح�صل على
املرتبة ال�ساد�سة ،وبدرجة تقدير متو�سطة مبتو�سط ح�سابي ( )2.57ويعزى ال�سبب يف ذلك
�إىل اختالف املديرين يف اجلوانب النف�سية وال�شخ�صية ،ف إ�نهم يختلفون يف مدى �أخذهم مببد�أ
امل�شاركة اجلماعية ،فهناك من ي�شجع امل�شاركة يف اتخاذ القرار وهناك من يرف�ضها ،لذلك ف إ�ن
عملية اتخاذ القرار عملية �شخ�صية تت أ�ثر ب�صفات وخ�صائ�ص متخذ القرار  ،وي ؤ�كد الباحث
�أانه كلما زادت امل�شاركة يف اتخاذ القرارات كلما كانوا �أقدر على فهم الهدف و�أكرث حتم�سا
لتنفيذه ،وكلما قلت امل�شاركة كلما زادت املعوقات التي تواجه حتقيق أ
الهداف.
�أما بالن�سبة ملناق�شة نتائج ال�س ؤ�ال الثاين فقد �أظهرت النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم ()3
الختبار (ت) وجود فروق دالة �إح�صائيا على جميع جماالت الدرا�سة ملتغري اجلن�س ول�صالح
الذكور ،حيث ت�شري هذه النتيجة �إىل �أن وجهة نظر أ
الفراد الذكور نحو درجة ممار�سة �إداريي
الناث وان
الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب يف دولة الكويت �أكرث �إيجابية من وجهة نظر إ
الدارية تقع على عاتقهم لتنفيذها.
معظم هذه الوظائف إ
كما �أظهرت النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )5لنتائج حتليل التباين أ
الحادي عدم
وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف
الدارة تعزى ملتغري امل ؤ�هل العلمي وعلى جميع املجاالت با�ستثناء جمال التنظيم ،حيث تبني
إ
أ
وجود فروق �إح�صائية دالة بني الثانوية العامة وبني الدبلوم ول�صالح �فراد عينة الدرا�سة من
حملة درجة الدبلوم .و�إىل وجود فروق �إح�صائية دالة بني الثانوية العامة وبني حملة امل ؤ�هل
العلمي �أعلى من البكالوريو�س ول�صالح �أفراد عينة الدرا�سة من حملة امل ؤ�هل العلمي �أعلى من
البكالوريو�س .و�إىل عدم وجود فروق �إح�صائية دالة بني حملة الدبلوم وبني عينة الدرا�سة من
حملة امل ؤ�هل العلمي �أعلى من البكالوريو�س.
ويرى الباحث �أن �أ�صحاب امل ؤ�هالت العلمية العليا تكون وجهة نظرهم اكرث واقعية من
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�أ�صحاب امل ؤ�هالت من الثانوية العامة وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العواملة (.)1990
كما �أظهرت النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )8لنتائج حتليل التباين أ
الحادي عدم
وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة ممار�سة �إداريي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب لوظائف
الدارة تعزى ملتغري اخلربة وعلى جميع املجاالت .وهذا يدل على تتطابق وجهات نظر �أفراد
إ
عينة الدرا�سة يف درجة تقديرهم ملمار�سة �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة للوظائف
الدارية ،ويرى الباحث �أن هذا االتفاق يدل على �أن وجهة نظر �إدارات أ
الندية و االحتادات
إ
الدارية �أو �أن درجة �أدائهم
الريا�ضية مت�شابهة يف م�ستوى ممار�سة �أداء �إداريي الهيئة للوظائف إ
كانت بدرجة متو�سطة وهذا م�ستوى ال يتنا�سب مع هيئة عليا يف �أي دولة.

اال�ستنتاجات

يف �ضوء نتائج البحث مت .التو�صل �إىل اال�ستنتاجات التالية:
الدارية بدرجة متو�سطة
� -1إن امتالك �إداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة للوظائف إ
الداري املبني على �أ�سا�س علمي مما ي�ستوجب وقفة
يعني �أن هناك خلال يف فهم طبيعة العمل إ
من قبل املعنيني ملعاجلة هذا أ
المر.
 -2يظهر من خالل النتائج �أن الدور التقليدي للذكور بدا وا�ضحا يف درجة ممار�سة وظائف
الناث مما ي�ستدعي �إيالء هذا أ
المر �أهمية �أكرب من خالل فتح
الدارة ب�شكل �أكرب من دور إ
إ
الدارية وتوفري كل ما يلزم لنجاح هذا الدور.
الناث للممار�سة إ
املجال �أمام إ

التو�صيات

يف �ضوء ما �أظهرته الدرا�سة من نتائج ف إ�نه يو�صى مبا ي أ�تي :
لل�سهام يف عمليات تطوير برامج العمل اخلا�صة ب إ�داريي الهيئة
الدارية إ
 -1تفعيل الوظائف إ
العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت.
 -2عقد دورات ت أ�هيلية إلداريي الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت يف جميع
الدارية التي ت�ضمنتها الدرا�سة ب�شكل عام ،ال �سيما و�أنهم ميار�سون هذه
جماالت الوظائف إ
الوظائف جميعا بدرجة متو�سطة أ
المر الذي يتطلب االرتقاء بها وتطويرها لديهم.
 -3احلر�ص على تعيني ذوي الكفاءات وامل ؤ�هالت العلمية و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف الهيئة
العامة لل�شباب والريا�ضة يف دولة الكويت مما ي�سهم ذلك يف تطويرها و االرتقاء برباجمها.
الدارية من خالل الزيارات املتبادلة وعقد الندوات
� -4رضورة تبادل اخلربات و الكفاءات إ
و املحا�رضات بني �إداريي الهيئة.
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يف تعلم مهارة ال�ضرب ال�ساحق وحت�سني تركيز
االنتباه بالكرة الطائرة
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف ت أ�ثري برنامج تعليمي مقرتح با�ستخدام ثالثة �أ�ساليب
تدري�س يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق وحت�سني تركيز االنتباه بالكرة الطائرة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من  43طالبة مت اختيارهن بالطريقة العمدية من الطالبات امل�سجالت
مل�ساق الكرة الطائرة ( )1يف كلية الرتبية الريا�ضية اجلامعة أالردنية ،ومت تق�سيمهن �إىل
ثالث جمموعات (�أ�سلوب التدري�س الكتيب املربمج� ،أ�سلوب التدري�س توجيه أالقران� ،أ�سلوب
الح�صائية
التدري�س بالعر�ض التو�ضيحي) ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،وبعد املعاجلة إ
تبني وجود فروق داله �إح�صائي ًا بني االختبارات القبلية والبعدية لكل جمموعة ول�صالح
االختبارات البعدية ،و�أما يف االختبارات البعدية بني املجموعات التدري�سية الثالث ،فقد
�أظهرت النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح املجموعة التي ا�ستخدمت الكُتيب
املربمج مقارنة أ
بال�ساليب أالخرى يف الكرة الطائرة وتركيز االنتباه.
الكلمات املفتاحية :برنامج تعليمي� ،أ�ساليب التدري�س ،مهارة ال�رضب ال�ساحق يف الكرة الطائرة.

			
* تاريخ ت�سلم البحث2006/12/6:م

* تاريخ قبوله للن�رش2007/11/8:م
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The Effect of a Suggested Program Using Three Teaching Styles
on the Performance of Spike and improved Attention
Focus in Volleyball
Dr. Abdelsalam J. Hussein
College of Phusical Education
The University of Jordan
Abstract
The purpose of the study is to investigate the effect of a suggested program
using three teaching styles on the performance of spike and development
attention Focus in volleyball. The sample consisted of 43 female students from
those registered in volleyball course (1) at Faculty of Physical Education in the
University of Jordan. The students‘ were divided into three groups: programs
book let, reciprocal style, command style. Statistical analysis before the start
of the study showed no significant difference was found for the scoring tests.
However, at the end of the study, Statistical analysis showed that the group
with programs book let scored his scores than other two groups.
Key words: learning program, teaching styles, spike in volleyball.
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ق�سم ا إلدارة والتدريب
أ
كلية الرتبية الريا�ضية -اجلامعة الردنية

مقدمة الدرا�سة

�شهد القرن احلايل تطوراً يف جمال املعرفة والثقافة الرتبوية التي تعد حجر أ
ال�سا�س
متكامل ومتزنٍ يف �شخ�صيته ،ويعد التعليم
ورقيها ،من �أجل تربية �إن�سانِ
ٍ
للمجتمعات ُ
من املهام التي ت�ستنري بها الدول يف مواكبة التقدم العلمي وتكنولوجيا التعليم ،ويف
هذا املجال ي�شري املفتي (� )2000إىل �أن �أ�ساليب التدري�س تعد و�سيلة لتنظيم العالقات
بني املعلم والطالب واملادة الدرا�سية خالل مراحل الدر�س ،لغر�ض التو�صل �إىل ال�سلوك
التدري�سي الذي يحقق الهدف املطلوب ،وي ؤ�كد ذلك ال�شحات (� )1999أن واجبات
املدر�س جميعها ترتبط بتعليم التالميذ؛ ف إ�ن جميع اخلربات واملواقف التي ت�ساعد على
التعلم تتمثل يف طرق التدري�س.
ويعد أ
ال�سلوب الذي يجذب حوا�س الطالب وينمي تركيزه يف القدرة على احل�صول على
املعلومة مما يعطيه االنتباه طيلة فرتة تنفيذ الدر�س ،ويف هذا ال�صدد ي�شري لبيب (� )1997إىل
�أن التعليم احلديث يعتمد على ا�ستغالل جميع حوا�س الفرد با�ستخدام الو�سائل املختلفة التي
تن�شيط العملية الرتبوية ،وي�ضيف عبـد الكرمي ()1994
تخاطب �أكرث من حا�سة واحدة يف
ِ
�أن االنتباه يوقظ املتعلم يف مواقف معينة ال�ستقبال عملية التعلم مبا يحقق �أغرا�ض الن�شاط
الرتبوي ،وتعد عوامل االنتباه من العوامل املهمة للو�صول �إىل �أعلى نواجت التعلم ،وخ�صو�صا
الدراك والرتكيز يف معدل االنتباه و�شدته وثباته يف احل�صول
�إذا كان املتعلم له القدرة على إ
على املعلومة.
ويعد ال�رضب ال�ساحق من املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة التي حتتاج �إىل طريقة
و�أ�سلوب وانتباه يف التعلم؛ ألنها متر مبراحل وخطوات ت�ستوجب الرتكيز يف القدرات
العقلية والبدنية .تناول الباحث يف هذه الدرا�سة ثالثة �أ�ساليب هما أ
ال�سلوب املربمج (الكتيب
املربمج) ،و�أ�سلوب التعلم بتوجيه أ
القران ،و�أ�سلوب العر�ض التو�ضيحي ،ولكل �أ�سلوب
خ�صائ�صه يف تنفيذ قراراته.
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و يعد �أ�سلوب الكتيب املربمج �أحد أ
ال�ساليب التكنولوجية احلديثة يف جمال التعليم الذي
ال�سلوب يعتمد على حتديد أ
يوفر جهداً على املعلم يف �رشح املادة التعليمية ،وهذا أ
الهداف
العامة للكتيب املربمج والتي ت�شتمل على �أهداف �سلوكية (نف�س حركية� ،إدراكية ،انفعالية)،
ومن ثم عر�ضها على خمت�صني يف جمال التدري�س ليتنا�سب والفئة العمرية والفروق الفردية
للتالميذ .كما يعتمد على تنظيم املادة التعليمية التي تت�ضمن :تعليمات و�إر�شادات ،و تقدمي
العبارات التي تتميز بالت�شويق ،و توزيع �إطار املادة (متهيد ،معلومات ،ربط� ،أطر �إعادة،
مراجعة ،متيز) و ر�سوم مت�سل�سلة لتو�ضيح أ
الداء ،و مثريات مثل خطوط و�أ�سهم ،وتعزيز،
(زغلول ومكارم2001 ،؛ املحاميد.)2006 ،
�أما �أ�سلوب التعليم توجيه أ
القران فيت�ضمن قيام كل اثنني من املتعلمني ليكون الطالب معلم ًا
ومتعلم ًا يف نف�س الوقت ،و يكون دور املعلم م�س ؤ�و ًال عن توجيه الطــلبة وت�صحيح أ
الخطاء،
( ،)Mosten & Ashworth, 1994ويعد �أ�سلوب التعليم التعاوين ذا نتائج فعالة و�إيجابية يف
الرتكيز على زيادة فاعلية املتعلم مع زمالئه ب أ��سلوب جماعي تعاوين ،كما �أنه ينمي امليول
والرغبات واحرتام آ
الخرين؛ مما ينعك�س على تفاعل الطلبة نحو املهارات احلركية (احلايك،
2004؛ �شاهني 2006،؛ .)Dyson, 2002
بينما يعتمد �أ�سلوب العر�ض التو�ضيحي :على العالقة بني �أوامر املدر�س وا�ستجابة الطالب
أ
للوامر ،فالقرارات جميعها بيد املعلم يف التخطيط والتنفيذ والتنبيه واملراقبة والوقت ،
فكل حركة يجب �أن ت�صدر من املعلم ،وعلى الطالب �أن يقلد املعلم (عبد الكرمي1994 ،؛
�شلتوت .)2002
مل يعرث الباحث على درا�سات مبا�رشة تناولت التنوع يف �أ�ساليب التدري�س م�شابهة
لهذه الدرا�سة وربطها برتكيز االنتباه مما يعد �إ�ضافة علمية جديد �إىل حقل التدري�س،
لكن يف جانب التدري�س ميكن االطالع على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة ب أ��ساليب
التدري�س.
ومن بني الدرا�سات التي تناولت التعلم با�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة يف أ
اللعاب
اجلماعية درا�سة ويلنك�سون وهيلر ( )Wilkinson & Hillier,1999التي هدفت �إىل
اختبار مهارات الكرة الطائرة وتعرف �إجابات الطالبات نحو ا�ستخدام أ
ال قرا�ص
املدجمة يف تدري�س مهارات وخطط الكرة الطائرة با�ستخدام احلا�سوب ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )69طالبة ،و�أ ظهرت الدرا�سة نتائج دالة �إح�صائي ًا يف أ
الداء
ل�صالح املجموعة التي ا�ستخدمت أ
القرا�ص املدجمة يف تعلم مهارات الكرة الطائرة
باملقارنة مع الطريـقة التقليدية يف التدري�س ،و �أما مكا�سي ( )Makasci, 2000فقد قام
ب إ�جراء درا�سة هدفت �إىل فح�ص فعالية ت أ�ثري التدري�س املبني على احلا�سوب يف حت�سني
القدرة على حتليل املهارات احل�سية احلركية املتعلقة بلعبة كرة القدم ،تكونت عينة
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الدرا�سة من ( )40فرد اً ،و�أظهرت نتائج االختبارات �أن تدري�س املجموعة التجريبية
با�ستخدام (� )CD–ROMأ كرث فعالية من التدري�س بالطريقة التقليدية ،وقد �أجرى
مون�سن ( )Mohnsen, 2001درا�سة هدفت �إىل تعرف ت أ� ثري ا�ستخدام الربامج التعليمية
املحو�سبة يف تدري�س الرتبية الريا�ضية مقارنة أ
بال �سلوب التقليدي ،وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة �أظهروا دافعية عالية ون�شاط ًا ملحوظ ًا للتعلم با�ستخدام
احلا�سوب بو�صفه و�سيلة تعليم م�ساعدة لغر�ض العملية التعليمية ،و�أن تركيزهم
وتفاعلهم �أكرب مقارنة بالطريقة التقليدية ،و �أجرت املحاميد ( )2006درا�سة هدفت
�إىل تعرف ت أ�ثري مهارات ريا�ضية حمو�سبة ومنها الكرة الطائرة على اجتاهات طلبة
ال�صف التا�سع نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الرتبية الريا�ضية  ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )148طالب ًُا ،و �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة لديهم اجتاهات
يف تعلم املهارات الريا�ضية ومنها الكرة الطائرة ،و �أما ال�شعاب ( )2003فقد قامت
الر�سال
ب إ� جراء درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر ا�ستخدام �أ�ساليب تعليم يف �أداء �رضبة إ
امل�ستقيم يف كرة امل�رضب أ
ال ر�ضي ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )23طالب ًا ،و �أظهرت
ال�ساليب التعلم الثالثة (بتوجيه أ
نتائج الدرا�سة �إىل �أن أ
ال قران ،التعلم الذاتي ،التعلم
ال ر�سال ،وقد
بالعرو�ض التو�ضيحية) مل تختلف يف ت أ� ثريها على م�ستوى تعلم مهارة إ
�أجرى علي ( )2002درا�سة هدفت �إىل تعرف فاعلية ا�ستخدام التعليم التباديل على
م�ستوى �أداء بع�ض مهارات كرة ال�سلة للمبتدئني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()68
طالب ًا  ،وكان من �أهم نتائجها زيادة فاعلية أ
ال �سلوب التباديل يف التدري�س على �أ�سلوب
التعلم أ
بال وامر يف تعلم املهارات .و �أجرت �شبل ( )2003درا�سة هدفت �إىل تعرف
ال ر�سال يف الكرة الطائرة ،وتكونت
ت أ� ثري التعلم التباديل الثالثي على تعلم مهارتي إ
عينة الدرا�سة من ( )36طالبة ،و �أ �شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن أ
ال �سلوب التباديل �أكرث
�إيجابية من أ
الر�سال.
ال�سلوب التقليدي يف تعلم مهارة إ
و�أما الدرا�سات التي تناولت تركيز االنتباه يف أ
اللعاب اجلماعية فقد �أجرى فا�ضل
( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرف بع�ض مظاهر االنتباه لدى طالب التخ�ص�ص يف
أ
اللعاب اجلماعية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36طالب ًا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه
ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف مظاهر توزيع االنتباه و بني التخ�ص�صات يف أ
اللعاب
اجلماعية ،و�أجرى حممد ( )2004درا�سة هدفت �إىل تعرف عالقة تركيز االنتباه بالرمية
احلرة الناجحة بكرة ال�سلة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )9طالب ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أنه كلما زادت درجة تركيز االنتباه لدى �أفراد العينة كلما �أدى ذلك �إىل حتقيق
�أداء �أف�ضل للرمية احلرة بكرة ال�سلة.
لعل ما مييز هذه الدرا�سة �أنها تو�صلت �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س املختلفة (برجمية،
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م�شكلة الدرا�سة

تعد �أ�ساليب التدري�س من أ
الدارات الرتبوية
الهداف التعليمية التي ت�سعى �إليها إ
والقائمون عليها؛ لت�صبح جزءاً مهم ًا يف در�س الرتبية الريا�ضية ،واالبتعاد عن �أ�سلوب
التلقني با�ستخدام الو�سائل احلديثة ،حيث يقف معلم الرتبية الريا�ضية حائراً �أمام �أف�ضل
الطرق أ
وال�ساليب املمكنة لتحقيق الهدف التعليمي مبا يتم�شى و اجتاهات الطالب وميوله
ورغباته.
ي�شري العدوي (� )1988إن لكل �أ�سلوب تعليمي طابع ًا يختلف عن آ
الخر .فمعرفة الطريقة
أ
وال�سلوب قد ت�ساهم يف حت�سني العملية التعليمية ،وت�صبح �أكرث جدوى من غريها يف تـحقيق
أ
الهداف الرتبوية.
و بالنظر العام �إىل �أ�ساليب التدري�س ومدى �أهميتها يف حتقيق أ
الهداف الرتبوية من احتاذ
�شار كل من عبد
قرارات وكيفية تنفيذها و�رشوط ا�ستخدمها يف جمال الرتبية الريا�ضية� ،أ َ
الكرمي ( )1994وال�شعاب (� )2003إىل �أن �أ�ساليب التعليم تختلف تبع ًا ملن هو م�س ؤ�ول
تنفيذه من حيث
عن حتاذ القـرار(املعلم -الطالب) و�أن لكل �أ�سلوب ا�شرتاطات معينة قبل
ِ
املمار�سة والنوعية ،ولذلك ال يوجد �أ�سلوب تعليمي واحد ميكن �أن يحقق هدف در�س الرتبية
الريا�ضية ،فلذلك البد من تنويع أ
ال�ساليب التدري�سية.
ويف جمال الكرة الطائرة ي�شري اجلميلي (� )2002إىل �أن ال�رضبة ال�ساحقة تعد ال�سالح
الول يف حتقيق نقطة ل�صالح الفريق املهاجم ،وتكاد تكون اللم�سة أ
أ
الخرية للفريق
املهاجم ،و�أن تعليمها يحتاج �إىل طرائق تدري�س وقدرات تركيز مرتبطة بتنفيذ املهارة.
برزت م�شكلة البحث من خالل خربة الباحث يف جمال تدري�س الكرة الطائرة حيث
�إنه ا�ستخدم �أكرث من �أ�سلوب يف ميدان التعلم ح�سب املوقف التعليمي الذي يتنا�سب مع
املهارة والطالب ،فلي�س كل مهارة حتتاج �إىل نف�س الطريقة ،ولكون مهارة ال�رضب ال�ساحق
معقدة فهي حتتاج �إىل �أ�سلوب يجذب تركيز الطالب ،ومتابعته �إىل العملية التعليمة،
وخ�صو�ص ًا عندما ي�شعر الطالب �أن املهارة �صعبة قد يت�شتت يف انتباهه ويبتعد تركيزه عن
التعلم ،وهذا ما �شاهده الباحث من خالل تدين م�ستوى التلميذ لبع�ض املهارات ال�صعبة
يف الكرة الطائرة.
لذلك جاء �إدخال فكرة طرائق متعددة يف التعليم ترتبط برتكيز االنتباه خطو ًة بحثية
جديدة لتكون عام ً
ال م�ساعداً يف تنفيذ العملية التعليمية بطريقة جتذب انتباه الطالب ،وترفع
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توجيه أ
القران ،العر�ض التو�ضيحي) يف الكرة الطائرة ،واخلروج بفكرة بحثية تعد �إ�ضافة
علمية جديدة لربط �أ�ساليب التعلم برتكيز االنتباه ،والتي تعد أ
الوىل من نوعها يف حدود علم
الباحث يف جمال الكرة الطائرة.
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من قدرات الرتكيز لديه لتح�سن م�ستوى أ
الداء املهاري.
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أ�هداف الدرا�سة

 -1تعرف �أثر ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س يف تعلم مهارة ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم بالكرة
الطائرة وتركيز االنتباه.
 -2تعرف �أثر ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س يف حت�سني تركيز االنتباه يف الكرة الطائرة.

فرو�ض الدرا�سة

ح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف تعلم مهارة ال�رضب ال�ساحق
 -1توجد فروق دالة �إ
ً
وحت�سني تركيز االنتباه يف االختبار القبلي والبعدي لكل جمموعة قيد الدرا�سة.
 -2توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق
وحت�سني تركيز االنتباه بني جمموعات البحث قيد الدرا�سة.

أ�همية الدرا�سة

تعد الكرة الطائرة من أ
اللعاب اجلماعية املنت�رشة يف بلدنا ،ومتار�س على م�ستوى
املدار�س واجلامعات أ
والندية بهدف الرتويح والتعليم واملناف�سات .ي�شري الباحث يف هذا
املجال �إىل �أن مهارات الكرة الطائرة حتتاج �إىل �أ�ساليب تدري�س حتقق الهدف التعليمي،
ولكون هدف كلية الرتبية الريا�ضية تخريج مدر�سني لديهم اخلربة يف كيفية ا�ستخدام
�أ�ساليب التدري�س املختلفة ح�سب نوع املهارة ،وقدرة املتعلم ،والو�سائل امل�ستخدمة،
وقد ٌطبقت العديد من الدرا�سات يف جمال طرق التدري�س من حيث النوعية والكيفية
�إال �إنها مل تتطرق �إىل كيفية ا�ستخدامها مرتبطة برتكيز االنتباه الذي يــعد عام ً
ال مهم ًا
يف عمــلية التعلم.
وتتبلور �أهمية البحث يف تطبيق �أ�ساليب التدري�س يف املواقف التعليمية املنا�سبة مرتبطة
بجذب الطالب �إىل عملية التعلم ،وهذه حقيقة يجب �أن يدركها املدر�سون على �صعيد
اجلامعات واملدار�س.

حمددات الدرا�سة

 املجال الزماين :من .2006 / 2005 املجال املكاين :كلية الرتبية الريا�ضية اجلامعة أالردنية.
 -املجال الب�رشي :جمموعة من الطالبات امل�سجالت يف م�ساق الكرة الطائرة (.)1
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م�صطلحات الدرا�سة

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

ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ملالءمته �أهداف وطبيعة الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

ت أ�لف جمتمع الدرا�سة من الطالبات امل�سجالت يف م�ساق الكرة الطائرة ( )1والبالغ عددهن
( )80طالبة ،وقد مت ا�ستبعاد الطالبات الرا�سبات يف م�ساق الكرة الطائرة ( )1يف ال�سنوات
ال�سابقة وعددهن ( .)3مت اختيار العينة بالطريقة العمدية لت�شمل الطالبات امل�سجالت يف
م�ساق الكرة الطائرة م�ستوى ( )1للعام الدرا�سي  2006 -2005الف�صل أ
الول يف كلية
الرتبية الريا�ضية باجلامعة أ
الردنية يف ال�شعب ( )4 ،2 ،1والبالغ عددهن ( )43طالبة
موزعات كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
توزيع جمموعات الدرا�سة
الرقم
1
2
3
4

املجموعات
املجموعة أالوىل (الكتيب املربمج )
املجموعة الثانية توجيه أالقران ( التعاوين)
املجموعة ال�ضابطة ( التعليم بالعر�ض التو�ضيحي )
املجموع الكـل ـ ـ ـ ـ ـ ــي

عدد أ�فراد العينة
15
14
14
43
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أ��سلوب الكتيب املربمج :هو عبارة عن �أ�سلوب تعليمي مربمج با�ستخدام الكمبيوتر يهدف �إىل
حتقيق عملية التعلم من خالل العر�ض ب أ��سلوب منظم يعتمد علية الطالب ذاتيا�( .إجرائي)
أ��سلوب توجيه أ
القران :هو �إ�سرتاتيجية تعليمية تنقل �إىل املتعلمني م�س ؤ�ولية املدر�س عن
العنا�رص التعليمية (عبد الكرمي.)1990 ،
أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي :هو أ
ال�سلوب الذي يعتمد على املعلـم يف تنـفيذ قـرارات الـدر�س،
(عبد الكرمي.)1990 ،
ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم :هو عبارة عن مهارة هجومية يتم تنفيذها على حماور ال�شبكة
أ
المامية من مركز  4ومركز � 2إىل ملعب اخل�صم بهدف ح�سم النقطة ل�صالح الفريق
(�إجرائي).
تركيز االنتباه :هو القدرة على توجيه ال�شعور وتركيزه يف �شيء معني ا�ستعدادا ملالحظته �أو
�أدائه �أو التفكري فيه (القطيوي.)1995 ،
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التكاف ؤ� بني املجموعات
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وللتحقق من تكاف ؤ� املجموعات مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ،وقيمة
(ف) للمتغريات امل�ستهدفة ،واجلداول �أرقام ( )2و( )3تبني ذلك.

اجلدول رقم ()2
الح�صائي ملتغريات الدرا�سة امل ؤ�ثرة يف م�ستوى تعلم مهارة ال�ضربة
التو�صيف إ
ال�ساحقة وتركيز االنتباه بالكرة الطائرة
املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

حجم
العينة
15

املتو�سط
احل�سابي
1.57

االنحراف
املعياري
0.17

املجموعة الثانية ( توجيه أالقران )

14

1.85

0.13

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

1.59

0.11

املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

15

50

3.12

املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

51

2.87

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

52

1.39

املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

15

18.74

0.39

املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

18.50

0.42

املجوعة الثالثة ( ال�ضابطة )

14

18.90

0.46

املجموعة أالوىل( الكتيب املربمج )

15

19.00

1.88

قوة القب�ضة املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

20.11

0.79

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

19.73

1.04

املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

15

2.18

0.14

املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

2.19

0.12

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

2.21

0.17

املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

15

14.00

1.14

املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

13.41

1.81

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

12.9

1.38

املجموعة أالوىل( أال�سلوب املربمج )

15

3.26

0.51

املجموعة الثانية (توجيه أالقران )

14

3.50

0.29

املجوعة الثالثة ال�ضابط ( العر�ض التو�ضيحي )

14

2.90

0.42

الرقم

املتغري

1

الطول

2

الوزن

3

العمر

4

5

الوثب
أ
للعلى

6

ال�ضربة
ال�ساحقة

7

تركيز
االنتباه

املجموعة

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اجلدول رقم ()3
حتليل التباين أ
الحادي بني جمموعات الدرا�سة يف املتغريات امل ؤ�ثرة يف تعليم
ال�ضربة ال�ساحقة وتركيز االنتباه يف الكرة الطائرة
الرقم

املتغري

1

الطول

2

الوزن

3

العمر

4

قوة
القب�ضة

5

الوثب
أ
للعلى

6

ال�ضربة
ال�ساحقة

جمموع
املربعات
0.002

درجة
احلرية
2

متو�سط
املربعات
0.001

داخل املجموعات

0.104

40

0.002

املجموع الكلي

0.106

42

بني املجموعات

4.318

2

0.006

داخل املجموعات

269.54

40

0.182

املجموع الكلي

273.86

42

بني املجموعات

0.136

2

0.006

داخل املجموعات

7.275

40

0.182

املجموع الكلي

7.411

42

بني املجموعات

1.586

2

0.793

داخل املجموعات

72.137

40

1.803

املجموع الكلي

73.723

42

بني املجموعات

0.007

2

0.003

داخل املجموعات

0.450

40

0.01

املجموع الكلي

0.458

42

بني املجموعات

5.07

2

2.54

داخل املجموعات

87.386

40

2.18

املجموع الكلي

92.465

42

املجموعة
بني املجموعات

قيمة ف
0.387

0.320

0.374

0.440

0.347

1.163

القيمة
احلرجة
0.682

0.782

0.690

0.647

0.709

0.323
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يو�ضح اجلدول رقم ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لغر�ض �إيجاد التكاف ؤ�
يف جميع متغريات الدرا�سة امل ؤ�ثرة يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق وتركيز االنتباه.
للو�صول �إىل تكاف ؤ� املجموعات مت تطبيق اختبار حتليل التباين أ
الحادي بني املجموعات
يف جميع متغريات الدرا�سة واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.
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الرقم

املتغري

7

تركيز
االنتباه

املجموعة

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.114

2

0.057

داخل املجموعات

7.531

40

0.188

املجموع الكلي

8.776

42

قيمة ف
0.305

القيمة
احلرجة
0.747

قيمة ف اجلدولية عند م�ستوى الداللة( > 3.23 = ) α0.05

يو�ضح اجلدول رقم ( )3قيم حتليل التباين أ
الحادي ملتغريات الدرا�سة ،وقد �أ�شارت
النتائج �إىل �أن قيمة (ف) اجلدولية �أعلى من قيمة (ف) املح�سوبة بني املجموعات مما ي ؤ�كد �أن
جمموعات الدرا�سة متكافئة يف كل متغريات الدرا�سة.

أ�دوات الدرا�سة
اختبارات القدرات البدنية واملهارية

مت ح�رص وحتديد االختبارات من املراجع العلمية التالية( :ح�سانيني1997 ،؛ عبد املجيد،
2001؛ الوزير1999 ،؛ حممد2004 ،؛ فا�ضل2006 ،؛ علي2006 ،؛ ال�شعاب،
 )2003حيث مت تطبيقها بعد �أن وجد �صدقها وثباتها.

اختبار قوة القب�ضة

 أالدوات جهاز ديناموميرت
 موا�صفات أالداء :مت�سك املختربة اجلهاز يف قب�ضة اليد املميزة لل�رضبة ال�ساحقة وتقوم
بال�ضغط على اجلهاز بقوة ،وعندما يوقف امل ؤ��رش ت�سجل القراءة بالكيلو غرام.
ال�رشوط :متنح كل خمتربة ثالث حماوالت ،وي�شرتط عدم مالم�سة الذراع القاب�ضة ألي
جزء يف اجل�سم ،و االمتناع عن �أداء احلركات املرجحة للذراع امل�ستخدمة (ح�سانني،
.)1997

اختبار الوثب العمودي

الغر�ض من االختبار :قيا�س القوة االنفجارية للرجلني.
الدوات :حائط تثبت عليه أ
أ
الرقام بال�سنتيمرت من � 151سم
موا�صفات أ
الداء :تغمر املختربه �أ�صابعها يف الطب�شور ،و تكون ذراعها املميزة بجانب
احلائط املرقم ترفع الذراع املميزة على كامل امتدادها على احلائط لو�ضع عالمة ،ويجب

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اختبار ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم

الغر�ض من االختبار :قيا�س دقة ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم
�أدوات االختبار :ملعب الكرة الطائرة ،كرات طائرة ،بال�سرت لتحديد منطقة دقة ال�رضب
الــ�ساحق.
العداد لالعبة املختربة يف مركز  4وعلى
و�صف االختبار :يقف املعد يف مركز  3وينفذ إ
املختربة �أن توجه الكرة �إىل املنطقة املحددة يف اجلزء آ
الخر من ملعب الكرة الطائرة ،و �أن
يكون ارتفاع ال�شبكة �224سم ،حيث يو�ضع خط على بعد 3م من اخلط اجلانبي للملعب
باجتاه مركز  2ومركز  1تو�ضع فر�شة جمباز يف مركز  ،2وفر�شة جمباز يف مركز .1
طريق الت�سجيل :تُعطى الطالبة  6حماوالت� :إذا كانت الكرة على فر�شات اجلمباز يعطى 5
عالمات� ،إذا كانت الكرة يف املنطقة املحددة بحدود ثالثة �أمتار مف�صولة من امللعب تعطى 3
عالمات� ،إذا كانت الكرة يف اجلزء آ
الخر من امللعب تعطى عالمة� ،إذا كانت خارج امللعب
�صفر (عبداملجيد.)2001 ،

اختبار بورن– أ�نفيموف لالنتباه

يقوم خمتربه بال�شطب كل ( )5ثوانِ يعطي �إ�شارة �ضوئية ب�شطب �أي تركيب يحدده الباحث
وليكن ( )Eeويتم ح�سابه عن طريق  ،k=u1-u2و U1هي �شدة االنتباه يف مدة دقيقة بدون
ال�شارة ال�ضوئية.
ا�ستخدام �إ�شارة �ضوئية ،و U2هي �شدة االنتباه يف مدة دقيقة مع ا�ستخدام إ
ال�شارات ال�ضوئية ويح�سب الفارق
ي ؤ�دى االختبار �أو ًال بدون �إ�شارة �ضوئية ثم با�ستخدام إ
بينهما (خاطر1987 ،؛ حممد .)2004 ،

�صدق االختبارات

مت التحقق من مدى �صدق االختبارات بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية قوامها ()10
طالبات من خارج عينة الدرا�سة ومن نف�س جمتمع الدرا�سة ،ثم مت �إيجاده عن طريق ثبات
االختبار والــذي ي�ساوي اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

مالحظة عدم رفع الكعبني ،وي�سجل الرقم الذي مت و�ضع العالمة عليه ،من ثم الوثب عالي ًا
من و�ضع الوقوف لت�ستطيع الو�صول بيدها املميزة �إىل �أق�صى ارتفاع لو�ضع عالمة على
احلائط.
ال�رشوط :عند �أداء املحاولة عدم رفع الكعبني ورفع الذراعني واليد املميزة يجب �أن تكون
بكامل امتدادها ،ولكل خمترب حماولتان
الت�سجيلُ :ي�سجل �أق�صى ارتفاع وثبت �إليه املختربة (ح�سانني.)1997 ،
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مت �إيجاد معامل الثبات بطريقة االختبار و�إعادة االختبار على جمموعة اال�ستطالعية قوامها
( )10طالبات من خارج عينة الدرا�سة بفارق زمني مدته � 10أيام بني االختبارين وعن طريق
الح�صائي مت ح�ساب معامل االرتباط بني االختبارين.
التحليل إ

اجلدول رقم ()4
اجلذر الرتبيعي ملعامالت الثبات لكل اختبار من االختبارات املهارية
االختبارات
قوة القب�ضة
الوثب أ
للعلى
ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم
تركيز االنتباه

درجة ال�صدق
0.88
0.90
0.86
0.86

درجة املو�ضوعية
0.86
0.81
0.88
0.89

درجة الثبات
0.78
0.81
0.75
0.75

خطوات التنفيذ

مت تنفيذ الربنامج التعليمي املقرتح با�ستخدام ثالثة �أ�ساليب تدري�س بتعليم مهارة ال�رضب
ال�ساحق وحت�سني تركيز االنتباه على النحو آ
التي:
الوىل ا�ستخدمت أ
املجموعة أ
ال�سلوب املربمج (الكتيب املربمج) ،املجموعة الثانية
ا�ستخدمت توجيه أ
القران ،املجموعة الثالثة ا�ستخدمت التعليم بالعر�ض التو�ضيحي ومت
بال�سلوب أ
�إ�ستخدام نف�س حمتويات الربنامج ولكن أ
المري من املـعلم �إىل الطالب ،وخالل
فرته زمنية مدتها (� )6أ�سابيع ويف كل �أ�سبوع ثالث وحدات تعليمية مبعدل  45دقيقة.
مت بنا ؤ�ها باالعتماد على أ
البحاث والدرا�سات واملراجع العلمية آ
التية( :زغلول2001 ،؛
ال�شعاب2003 ،؛ ح�سانني 1997؛ الوزير1999 ،؛ عبد الكرمي1990 ،؛ اجلميلي،
2001؛ خطايبة1996 ،؛ .)Kamel, 1986
ويت�ضمن الربنامج املحتوي التايل� :أهمية مهارة ال�رضبة ال�ساحقة امل�ستقيمة ،مهارة ال�رضب
ال�ساحق امل�ستقيم ،جتزئة مهارة ال�رضب ال�ساحق ،أ
الخطاء ال�شائعة يف املهارة ،واجلوانب
القانونية لل�رضبة ال�ساحقة.

اجلدول رقم ()5
در�س مهارة ال�ضرب ال�ساحقة يف الكرة الطائرة با�ستخدام ثالثة أ��ساليب تدري�سية
اجلزء التمهيدي
اجلزء الرئي�سي
اجلزء اخلتامي

ا إلحماء العام
ا إلحماء اخلا�ص
الن�شاط التعليمي
اجلزء التطبيقي
-

 5دقائق
 10دقائق
 10دقائق
 15دقيقة
 5دقائق

مترينات عامة
مترينات خا�صة باملهارة
أ�همية املهارة ،و ا�ستخدامها وتكنيكها
تدريبات لتح�سني مهارة ال�ضرب ال�ساحق
مناف�سات بني الطلبة

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

الح�صائية
املعاجلة إ

عر�ض النتائج ومناق�شتها
عر�ض نتائج الفر�ض أ
الول

ن�ص هذا الفر�ض على “توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف تعلم
مهارة ال�رضب ال�ساحق وحت�سني تركيز االنتباه بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة قيد
الدرا�سة”.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض مت ا�ستخراج قيمة وم�ستوى الداللة ،واجلدول رقم ()6
الح�صائية لقيمة (ت) اجلدولية باملقارنة مع قيمة (ت) املح�سوبة ملهارة
يو�ضح النتائج إ
ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم.

اجلدول رقم ()6
ٌ
الح�صائية لقيمة (ت) بني االختبارين القبلي والبعدي با�ستخدام الكتيب
النتائج إ
املربمج يف تعلم مهارة ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم وتطوير تركيز االنتباه
الرقم

االختبارات

1.

ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم

2.

تركيز االنتباه

جمموعة ال ُكتيب املربمج
ن = 15
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى (1.75 = )0.05< α

�س

ع

13.60
23.73
3.26
5.73

1.18
2.12
0.53
0.92

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

13.15

دال

9.14

دال

الح�صائية ت�شري �إىل ( )13.15وهي قيمة دالة
تبني من نتائج اجلدول رقم (� )6أن القيمة إ
الح�صائية لقيمة
�إح�صائيا ل�صالح االختبار البعدي ،و�أما تركيز االنتباه فقد �أظهرت القيمة إ
(ت) املح�سوبة ( )9.14وهي قيمة دالة �إح�صائيا ل�صالح االختبار البعدي.
و تبني �أن �أ�سلوب التدري�س با�ستخدام ُ
الكتيب املربمج حقق نتائج �إيجابية يف م�ستوى تعليم
مهارة ال�رضب ال�ساحق وحت�سني االنتباه يف الكرة الطائرة ،ومبا �أن الطالب يتعلم ذاتي ًا ف إ�ن
�شار �إليه لبيب يف مقدمة
لديه القدرة على موا�صلة االنتباه للح�صول على املعلومة ،وهذا ما �أ َ
الدرا�سـة (� )1997إىل �أن التعليم احلديث يعتمد على ا�ستغالل جميع حوا�س الفرد با�ستخدام
الو�سائل املختلفة التي تخاطب �أكرث من حا�سة واحدة يف تن�شيط العملية الرتبوية .ويعزي
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الح�صائية با�ستخدام نظام  ،SPSSوالو�سط احل�سابي ،و االنحراف
مت ا�ستخدام املعاجلة إ
املعياري ،و االلتواء ،واختبار (ت) لو�سطني ح�سابني مرتبطني ،واختبار حتليل التباين أ
الحادي
(ف).
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الباحث هذا التح�سن يف التعلم با�ستخدام هذا أ
ال�سلوب �إىل كونه يتم وفق ًا ملعيار واحد،
ويرتك �أثرا للتعلم ،ويوفر الوقت ل�رشح املهارة ويثري عن�رص االنتباه والرتكيز لدى الطالب.

اجلدول رقم ()7
أ
الح�صائية لقيمة (ت) بني االختبارين القبلي والبعدي با�ستخدام ��ســــلوب
النتائج إ
توجيه أ
القران يف تعلم مهارة ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم وتطوير تركيز االنتباه
الرقم

االختبارات

1.

ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم

2.

تركيز االنتباه

أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي
ن = 14
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى (1.77 = ) 0.05 < α

�س

ع

13.71
19.85
3.27
3.35

1.81
2.53
0.29
0.74

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

7.48

دال

0.4

غري دال

الح�صائية لقيمة (ت) اجلدولية باملقارنة مع قيمة (ت)
يو�ضح اجلدول رقم ( )7النتائج إ
الح�صائية �إىل ( )7.48وهي
املح�سوبة ملهارة ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم حيث ت�شري القيمة إ
قيمة دالة �إح�صائيا ل�صالح االختبار البعدي ،و�أما تركيز االنتباه فقد �أظهرت القيمة (ت)
املح�سوبة ( )0.4وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا.
الح�صائية تبني �أن �أ�سلوب التدري�س با�ستخدام توجيه أ
القران �أدى �إىل
من خالل النتائج إ
تطور م�ستوى حت�سن مهارة ال�رضبة ال�ساحقة ،وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صل �إليه علي
( ،)2002كما �أن هذه النتيجة تختلف مع درا�سة ال�شعاب ( )2003التي تو�صلت �إىل �أن
جميع طرق التدري�س امل�ستخدمة حتقق نتائج يف التعلم دون متييز ،ونالحظ �أي�ض ًا �أن تركيز
االنتباه مل يتطور ألن الطالب املعلم لي�س متمكن ًا من جذب زميله نحوه �أثناء عملية �رشح
وتطبيق املعلومـة .وميكن القول �إن هذا أ
ال�سلوب يت�سم بالذاتية ،ويح�سن من م�ستوى التعلم
يرتق �إىل حت�سني م�ستوى تركيز االنتباه.
لكن مل ِ

اجلدول رقم ()8
الح�صائية لقيمة (ت) مابني االختبارين القبلي والبعدي با�ستخدام
النتائج إ
أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي يف تعلم مهارة ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم
وتطوير تركيز االنتباه
الرقم

االختبارات

1.

ال�ضرب ال�ساحق امل�ستقيم

جمموعة العر�ض التو�ضيحي
ن = 14
القبلي
البعدي

�س

ع

قيمة ت

12.92
17.72

1.38
1.65

م�ستوى
الداللة

8.57

دال

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

تابع اجلدول رقم ()8
2.

تركيز االنتباه

قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى (1.77 = )0.05< α

2.90
3.57

0.31
0.93

2.57

دال

الح�صائية لقيمة (ت) اجلدولية باملقارنة مع قيمة (ت)
يو�ضح اجلدول رقم ( )9النتائج إ
الح�صائية �إىل ( )8.57وهي
املح�سوبة ملهارة ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم ،وت�شري القيمة إ
قيمة دالة �إح�صائيا ل�صالح االختبار البعدي ،و�أما تركيز االنتباه فقد �أظهرت القيمة (ت)
املح�سوبة ( )2.57وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا باملقارنة مع قيمة (ت) اجلدولية ول�صالح
االختبار البعدي.
ح�سن تعليم مهارة
تبني يف اجلدول رقم (� )8أن �أ�سلوب التعليم بالعر�ض التو�ضيحي قد
َ
ال�رضب ال�ساحق وهذا ما تو�صلت �إلية ال�شعاب ( )2003يف درا�ستها �أن �أ�سلوب العر�ض
الر�سال يف التن�س ،واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع
التو�ضيحي حقق نتائج يف تعلم مهارة إ
ال�سلوب التقليدي �أقل �إيجابية من أ
درا�سة (علي 2002 ،؛ �شبل )2003 ،يف �أن أ
ال�ساليب
أ
الخرى يف التعليم .ويعزي الباحث �سبب حت�سن مهارة ال�رضب ال�ساحق عند الطالب �إىل
قدرة املعلم على �ضبط وا�ستثمار وقت در�س الرتبية الريا�ضية يف تنفيذ املهام والواجبات
التدري�سية.

عر�ض نتائج الفر�ض الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا الفر�ض على “توجد فروق داله �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف تعلم
مهارة ال�رضب ال�ساحق وحت�سني تركيز االنتباه بني جمموعات البحث قيد الدرا�سة”.

اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين أ
الحادي وقيمة (ف) بني املجموعات يف مهارة ال�ضرب
ال�ساحق امل�ستقيم و تركيز االنتباه
الرقم

االختبارات

املجموعات

1

ال�ضرب
ال�ساحق
امل�ستقيم

بني املجموعات

جمموع
املربعات
294.389

درجات
احلرية
2

متو�سط
املربعات
147.193

داخل املجموعات
املجموع الكلي

182.076
476.465

40
42

4.552
-

قيمة ف
32.373

القيمة
احلرجة
0.00

املجلد  9العدد � 3سبتمرب 2008

الرقم

االختبارات

جمموعة العر�ض التو�ضيحي
ن = 14
القبلي
البعدي

�س

ع

قيمة ت

م�ستوى
الداللة
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الرقم

االختبارات

2

تركيز
االنتباه

بني املجموعات

جمموع
املربعات
52.027

درجات
احلرية
2

متو�سط
املربعات
26.013

داخل املجموعات

31.648

40

0.791

املجموع الكلي

83.647

42

-

املجموعات

قيمة ف

القيمة
احلرجة

32.879

0.00

قيمة ( ف) اجلدولية عند م�ستوى الداللة (3.23 = )0.05< α

الح�صائية بني جمموعات البحث الثالث (�أ�سلوب الكتيب املربمج� ،أ�سلوب توجيه
النتائج إ
أ
القران� ،أ�سلوب العر�ض التو�ضيحي) التي �أظهرت نتائج دالة �إح�صائيا لقيمة (ف) املح�سوبة
يف ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم ( )32.373وتركيز االنتباه ( )32.879مقارنة مع قيمة (ف)
اجلدولية عند م�ستوى الداللة ( )0.05ت�ساوي  .3.23وبناء على ذلك مت ح�ساب داللة
الفروق بني املتو�سطات با�ستخدام �أقل فرق معنوي.

اجلدول رقم ()10
داللة الفروق بني املتو�سطات يف م�ستوى أ�داء ال�ضرب ال�ساحق وتركيز
االنتباه يف الكرة الطائرة
الرقم

االختبارات

1

ال�ضربة
ال�ساحقة

2

تركيز االنتباه

املجموعات
أ��سلوب الكتيبات املربجمة
أ��سلوب توجيه أالقران
أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي
أ��سلوب الكتيبات املربجمة
أ��سلوب توجيه أالقران
أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي

املتو�سط
احل�سابي
23.73
19.85
17.72
5.73
3.35
3.57

الفروق بني املجموعات
3
2
1
6.01
3.88
2.13
2.16
2.38
0.22
-

-

�أ�شارت النتائج امل�شار �إليها يف اجلدول رقم (� )10إىل �أن كل �أ�سلوب حقق تقدم ًا ل�صالح
االختبار البعدي يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق وحت�سني تركيز االنتباه� ،إال �أن هناك فروق ًا
ح�صائيا بني أ
ال�ساليب التدري�سية الثالثة يف تعليم مهارة ال�رضب ال�ساحق وتركيز
دالة �إ
ً
االنتباه.
و�أظهرت النتائج عن وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية بني املجموعات التدري�سية
الثالث با�ستخدام ( �أ�سلوب الكتيب املربمج وتوجيه أ
القران ل�صالح الكتيب املربمج وبفارق
( ،)3.88وبني أ
ال�سلوب املربمج والعر�ض التو�ضيحي ل�صالح املربمج وبفارق (،)6.01

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

اال�ستنتاجات

تو�صل الباحث �إىل اال�ستنتاجات آ
التية:
 ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س ( ُالكتيب املربمج ،توجيه أ
القران ،العر�ض التو�ضيحي) جميعها
ت ؤ�ثر يف تعلم مهارات الكرة الطائرة ( ال�رضب ال�ساحق امل�ستقيم).
 بع�ض �أ�ساليب التدري�س حت�سن م�ستوى تركيز االنتباه بالكرة الطائرة.ال�سلوب الذاتي الربجمي �أف�ضل أ
 يعد أال�ساليب يف تعلم وحت�سني تركيز االنتباه بالكرة
الطائرة.

التو�صيات

 ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم الذاتي ُ(الكتيب املربمج) يف العملية التدري�سية بالكرة
الطائرة.
 تدريب الطالب على كيفية ا�ستخدام التعلم الذاتي ب أ��ساليب خمتلفة.�إجراء درا�سات �أخرى ب أ��ساليب خمتلفة حت�سن من م�ستوى التعلم وتركيز االنتباه يف جمال
الكرة الطائرة.
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و�أما تركيز االنتباه ل�صالح الكتيب املربمج مقارنة مع أ
ال�سلوبني آ
الخرين بفارق (،3.88
 .) 2.13وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صل �إليه كل من املحاميد ( )2006ومكا�سي
ال�سلوب الذاتي الربجمي يف التعليم �أف�ضل من أ
(� )Makasci, 2000أن ا�ستخدام أ
ال�ساليب
التقليدية.
�إن ا�ستخدام التطور التكنولوجي يف التعلم قد يحقق �أهداف العملية التدري�سية ،ويجذب
الطالب و يطور انتباهه طيلة فرتة الدر�س ،وي ؤ�كد ذلك مون�سون ( )Mohnsen, 2001يف
الدرا�سة التي �أ�شارت �إىل �أن التعليم الربجمي يقوي الدافعية ويثري الطالب ويزيد من تركيزه
ِ
وانتباهه مقارنة مع أ
ال�ساليب التقليدية.
ال�سلوب التعليمي بتوجيه أ
و�أما فروق املتو�سطات بني أ
القران و �أ�سلوب العر�ض التو�ضيحي
فقد �أ�شارت فروق املتو�سطات احل�سابية ( )2.13ل�صالح املجموعة التي تعلمت ب أ��سلوب
توجيه أ
القران ،ويف تركيز االنتباه �أ�شارت فروق املتو�سطات احل�سابية ( )0.22ل�صالح
املجموعة التي تعلمت ب أ��سلوب العر�ض التو�ضيحي.
يعزي الباحث هذا الفرق لطبيعة املجموعات الثالث يف التح�صيل والقدرات وم�ستوى
التطور الذي يحققه كل �أ�سلوب يف التعلم .يعد التعلم املربمج �أ�سلوب ًا منا�سب ًا للتعليم مقارنة
الخرى وميكن ا�ستخدامه يف حت�سني أ
ال�ساليب أ
مع أ
الداء املهاري وحت�سني تركيز االنتباه عند
الطلبة.
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