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مستوى جودة الخدمات الطالبية ورضا الطالب عنها في جامعة الملك سعود*

إعداد

نوف عبد اهلل محمد بن جمعه
أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرتبوية
كلية الرتبية جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/5/5هـ  -وقبل 1436 /7/ 21هـ

المستخلص :يهدف البحث احلايل إىل التعرف على مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب يف جامعة امللك سعود ،وتكونت العينة من
( )422طالبا وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة .طبق عليهم استبانة تشمل مثانية حماور رئيسة متثل اخلدمات املختلفة وهي :اإلسكان ،املنشآت
الطالبية ،التغذية ،املكتبة ومصادر املعلومات ،إدارة التعليم ،النظام اإللكرتوين ،شؤون الطالب ،القبول والتسجيل ،باإلضافة إىل حمور عن مستوى الرضا
عنها وآخر يشمل مقرتحات لتطويرها .وباستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية أظهرت النتائج:
 أن مستوى اخلدمات املقدمة والرضا عنها كان متوسطا لكل من :اإلسكان ،والتغذية ،وشؤون الطالب ،وعاليا لكل من :املنشآت الطالبية،واملكتبة ومصادر املعلومات ،وإدارة التعليم ،والقبول والتسجيل يف املستوى العايل ،وجاء يف املستوى العايل جدا فقط خدمات النظام اإللكرتوين.
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث حول اخلدمات املقدمة ما عدا خدمة املكتبة ومصادر املعلومات فكانت الفروق دالةإحصائيا عند مستوى ( )0.05لصاحل الذكور.
 احتل الرتتيب األول ضمن املقرتحات دعم صندوق الطالب خلدمة عدد أكرب من الطالب.الكلمات المفتاحية :جودة اخلدمات الطالبية ،رضا الطالب

____________________
*دعم هذا املشروع البحثي من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية  -عمادة البحث العلمي -جامعة امللك سعود.
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المقدمة:
واجتهت مؤسسات التعليم العايل إىل تبين أدوات قيادية
متنوعة لضمان توفري إمكانات النجاح املشار إليها ،ومراقبة
جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،من خالل تبين فلسفة
إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا ،وأسلوب إعادة هندسة
الوظائف اجلامعية (اهلندرة) ،واالعتماد األكادميي ،وحوكمة
التعليم العايل وغريها .وهي األدوات اليت استهدفت ،وما
تزال ،مراقبة جودة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات التعليم
العايل ،وعلى رأسها اجلامعات.
وانسجاما مع تلك التوجهات ،اجتهت دراسات خمتلفة
لدراسة جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات إىل طالهبا
كمدخل لتحسني جودة التعليم العايل بشكل عام .فقد
بينت دراسة (العمري والشنقيطي1434،ه) تدين مستوى
اخلدمات اإلدارية اإللكرتونية واحلاجة امللحة لتطويرها.
وسعى (حسني2012،م) إىل الدراسة عن مقياس لقياس
جودة اخلدمات التعليمية املقدمة للطالب ،كما بينت دراسة
(بركة )2013،اخنفاض مستوى رضا الطالب عن اخلدمات
الطالبية عن املستوى املقبول ،كذلك بينت دراسة (سيف
وآخرين )2014،أن أهم جماالت الضعف تكمن يف عدم
اهتمام القائمني على اجلامعات األردنية بالبحث عن
احتياجات الطالب .كما توصل عبد العزيز ( )2013إىل
وجود فجوة بني اخلدمات املتوقعة من الطالب وبني
اخلدمات املقدمة بالفعل ،ومن مث عدم رضا الطالب عن
هذه اخلدمات.
وعليه ،تأيت هذه الدراسة تعزيزا هلذا االجتاه ،من خالل
حصر أكرب قدر ممكن من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة،
والتعرف على رضا طالب جامعة امللك سعود عن هذه
اخلدمات ،كوسيلة أساسية ملساعدة القيادات اجلامعية على
تطوير خدماهتا مبا يالئم هذه التوقعات من جهة ،وينسجم
مع املهام واملسؤوليات القيادية اجلامعية من جهة أخرى.

حيتل التعليم اجلامعي مكانة مرموقة يف معظم
اجملتمعات ،نظرا لدوره األساسي يف إعداد الكوادر البشرية
لالضطالع بدورها يف حتقيق أهداف التنمية .وقد تزايد
االهتمام بالتعليم اجلامعي بفعل متغريات كثرية من أمهها
التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وما نتج
عنه من حتوالت يف متطلبات اجملتمع من املنتجات
واخلدمات وارتفاع مستوى توقعات اجملتمع ،سواء يف اجلودة
النوعية هلذه املنتجات واخلدمات ،أو يف وسائل تقدميها
وأسعارها وتطويرها باستمرار .جبانب ما فرضته التطورات
املختلفة من انتقال اجملتمعات إىل االقتصاد الرقمي ،القائم
على املعرفة ،وتوليدها ،ونشرها ،واستغالهلا ،وتطويرها ،وهو
ما يستلزم كوادر بشرية خمتلفة عما ألفته اجملتمعات يف
عصور االقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي من قبل.
ولكي تتعامل مؤسسات التعليم العايل مع هذه
التحديات الكبرية ،كان من الضروري أن تتنافس مؤسسات
التعليم على استقطاب أفضل الطالب واألساتذة من ناحية،
وتوفري البيئة األكادميية املالئمة هلا من ناحية أخرى ،كي
تتمكن هذه املوارد البشرية من االنطالق واإلبداع ،وبناء
املهارات والقدرات الالزمة ملواجهة هذه التحديات .وكان
من الطبيعي أن يشمل ذلك جمموعة واسعة من اجملاالت؛
منها على سبيل املثال ال احلصر ،اجلوانب املادية اليت تتمثل
يف املباين واألجهزة احلديثة واملعدات املتطورة ،واجلوانب
االجتماعية اليت تتمثل يف العالقات اإلنسانية املالئمة للعمل
اجلماعي ،والتعاون ،وتبادل الرأي ،وانتقال اخلربات،
واجلوانب األكادميية اليت تتعلق بتوفري األساتذة اجلامعيني،
وتطوير املناهج وأساليب التقومي وطرق التدريس ،والدراسة
وغريها .وأخريا اخلدمات املساندة األخرى كاإلسكان
واإلعاشة واملكتبات ،والنقل ،واالتصاالت ،وخدمات
اإلنرتنت ،وقواعد السالمة ،وغريها.
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وهكذا ،فمن الواضح أن القاسم املشرتك األعظم بني
هذه الدراسات هي رغبة الباحثني يف التعرف على فرص
التطوير املمكنة لتطوير جودة اخلدمات اجلامعية يف مجيع
اجملاالت ،وتقدمي ما ميكن من املقرتحات والتوصيات يف هذا
السبيل ،دون االقتصار على جوانب بعينها .ويرجع ذلك
إىل التأثري املتبادل بني هذه اجلوانب على جودة خمرجات
التعليم اجلامعي؛ وعلى سبيل املثال ،فنن توفري الكتب
واملقررات اجلامعية مبا يف ذلك املصادر اإللكرتونية ،ال
ينعكس على اجلانب األكادميي وحده ،ولكنه يؤثر يف
اجلانب النفسي للطالب ،وقدرهتم على التفاعل الناجح مع
أساتذهتم وزمالئهم ،كما ينعكس على عالقات الطالب
خارج احلرم اجلامعي ،مع أفراد أسرته ،وزمالئه وأصدقائه،
وغريهم.
وقد عكفت دراسات كثرية ومنها على سبيل املثال
دراسة ) ، (Aghamolaei & Zare, 2008ودراسات أخرى
كثرية على صياغة أداة عامة ميكن استخدامها لدراسة
مستوى رضا الطالب عن اخلدمات اجلامعية .وتضمنت
هذه األداة قياس رضا الطالب عن مخسة جماالت أساسية:
 )1ضمان اجلودة ،ويشمل عناصر فرعية كثرية من بينها
توفري فرص مالئمة للنقاش واحلوار يف قاعات الدرس،
وإعداد الطالب لسوق العمل ،وتواجد األساتذة والوصول
إليهم خارج ساعات الدراسة ،وحسن إعداد األساتذة.
 )2التجاوب مع متطلبات الطالب ،ويشمل ذلك تواجد
املشرفني عند احلاجة إليهم ،وسهولة الوصول إىل اإلدارة
لشرح وجهة نظر الطالب جتاه املنهج واألخذ هبذه اآلراء،
وحتديد ساعات خمصصة ملناقشة املشكالت التعليمية.
 )3التعاطف مع الطالب ،ويشمل ذلك مالئمة حجم
الواجبات الدراسية ،واملرونة مع أوضاع الطالب املختلفة،
وتوفري أجواء دراسية هادئة مالئمة للمطالعة ،واملعاملة
احلسنة للطالب ،وغريها.

مشكلة الدراسة:

حظي موضوع جودة التعليم العايل باهتمام واسع يف
أدبيات الدراسة ذات الصلة جبودة خمرجات التعليم اجلامعي.
واجتهت كثري من الدراسات العربية واألجنبية إىل قياس رضا
الطالب عن جوانب كثرية مما تقدمه اجلامعة كمدخل من
املداخل لتحسني جودة التعليم العايل وخمرجاته .وإذ إن
اجلامعة تقدم جمموعة واسعة من اخلدمات ،فنن جمال
الدراسة يف رضا الطالب عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة
يوفر فرصا كثرية الختيار أي من هذه اجملاالت ودراستها.
وعلى سبيل املثال اجتهت بعض الدراسات إىل دراسة رضا
الطالب عن اخلدمات اإللكرتونية ،كما يف دراسة (Tran,
) 2013اليت كرسها الباحث لدراسة رضا الطالب عن
خدمات احلاسوب يف اجلامعة ،واجتهت دراسات أخرى إىل
التعرف على رضا الطالب عن اجلوانب األكادميية وحدها،
وما يرتبط هبا من مستوى إعداد األساتذة ،واملقررات
اجلامعية ،واالختبارات ،وقاعات احملاضرات  ،كما يف دراسة
) (Clemes et al., 2007اليت هدفت إىل دراسة رضا
الطالب عن األساتذة وحمتوى املقرر اجلامعي ،واملكتبة،
وفرص منو الطالب ،وفرص املستقبل الوظيفي ،وعالقة هذه
املتغريات بالرسوم اجلامعية  ،واجته نوع ثالث من الدراسات
إىل التعرف على رضا الطالب عن خدمات املكتبات
وحدها ،كما يف دراسة ) ،(Crawford, 2002اليت هدفت إىل
دراسة رضا الطالب عن خدمات املكتبة ،ومدى كفاية
ساعات عملها ،ومستوى توفر الكتاب اإللكرتوين،
ومستوى التنسيق مع مكتبات املستشفيات اجلامعية
األخرى ،وغريها ،واجتهت دراسات أخرى إىل التعرف على
رضا الطالب عن جوانب أخرى كاملناهج اجلامعية ،والبيئة
االجتماعية ،وجودة املباين ،ومستوى اإلعداد األكادميي
لألساتذة ،وطرق االختبارات والتقومي ،ومدى تعاون اجلامعة
مع احتياجات الطالب املختلفة.
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 -3التعرف على اختالف اخلدمات يف اجملاالت املختلفة
باختالف اجلنس (ذكور – إناث).
 -4التعرف على أهم املقرتحات لتطوير جودة اخلدمات

 )4املوثوقية ،ومنها عدالة االختبارات ،ودقة تسجيل
النتائج ،واحرتام املواعيد وااللتزام بالوعود وحتقيقها.
 )5املظهر العام واملباين ،ويشمل االهتمام باألناقة واملظهر
العام ،وضمان مشاعر االرتياح من املباين ،وجودة املعدات
واألجهزة واملواد التعليمية ،وتوفري األحدث منها باستمرار.
وحيث تقدم اجلامعات السعودية ،ومن بينها جامعة
امللك سعود ،جمموعة واسعة من اخلدمات ،بداية من
خدمات التسجيل والقبول ،وما يسبقها من جهود اإلعالن
والتوعية لفرص القبول املتوفرة بالتخصصات املختلفة،
وغريها ،إىل خدمات ما بعد خترج الطالب ،ما خيص متابعة
خرجيي اجلامعة يف مواقع عملهم ،فنن هناك حاجة إىل
تقصي مدى رضا الطالب عن هذه اخلدمات ،وخصوصا
يف اجملاالت اآلتية )1 :املنشآت الطالبية واإلسكان)2 ،
اخلدمات األكادميية )3 ،التغذية )4 ،شؤون الطالب
والقبول والتسجيل.
ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة اليت تتمثل يف اإلجابة
على السؤال الرئيس اآليت :ما مستوى رضا طالب جامعة
امللك سعود عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة؟

اليت تقدمها جامعة امللك سعود لطالهبا.

حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة من ناحية املوضوع على اخلدمات
اليت تقدمها جامعة امللك سعود لطالهبا ،ومن ناحية
احلدود الزمنية على العام اجلامعي .1435/1434
مصطلحات الدراسة:
الخدمات الطالبية:
حتدد إجرائيا باملستوى الذي تتوفر به اخلدمات داخل
اجلامعة وتعمل على هتيئة بيئة جامعية مناسبة للطالب يف
اجملاالت املختلفة :اإلسكان ،املنشآت الطالبية ،التغذية،
املكتبة مصادر املعلومات ،نظام إدارة التعليم ،النظام
اإللكرتوين ،شؤون الطالب ،القبول والتسجيل.
رضا الطالب:
حيدد إجرائيا باملستوى الذي يعرب عنه الطالب جتاه
اخلدمات اليت تقدم إليهم ،ومن مؤشراته الثقة يف مستوى
اخلدمة املقدمة ،وحث اآلخرين على االلتحاق باجلامعة.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1التعرف على مستوى اخلدمات اليت تقدمها جامعة
امللك سعود لطالهبا يف اجملاالت اآلتية :اإلسكان ،املنشآت
الطالبية ،التغذية ،املكتبة مصادر املعلومات ،نظام إدارة
التعليم ،النظام اإللكرتوين ،شؤون الطالب ،القبول
والتسجيل.
 -2التعرف على مستوى رضا طالب جامعة امللك سعود
عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة يف اجملاالت اآلتية:
اإلسكان ،املنشآت الطالبية ،التغذية ،املكتبة مصادر
املعلومات ،نظام إدارة التعليم ،النظام اإللكرتوين ،شؤون
الطالب ،القبول والتسجيل.

أسئلة الدراسة :تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
 -1ما مستوى اخلدمات اليت تقدمها جامعة امللك سعود
للطالب يف اجملاالت املختلفة؟
 -2ما مستوى رضا طالب جامعة امللك سعود عن
اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة يف اجملاالت املختلفة؟
 -3هل ختتلف اخلدمات اليت تقدمها جامعة امللك سعود
للطالب يف اجملاالت املختلفة باختالف اجلنس؟
 -4ما أهم املقرتحات لتطوير جودة اخلدمات اليت تقدمها
جامعة امللك سعود لطالهبا؟
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القبول ،والظروف احمللية احمليطة باملكتبة .وأخريا  ،تدين
مستوى خدمات تقنية املعلومات ،وتزايد الشعور باحلاجة
إىل التدريب يف هذا اجملال .وأوصت الدراسة بضرورة متديد
ساعات العمل ،وزيادة إنتاج الكتاب اإللكرتوين وتوفريه
للطالب ،وأخريا فتح اجملال للتعاون مع مكتبات
املستشفيات احمللية لزيادة فرص الطالب للحصول على
املزيد من املراجع ومصادر املعلومات ،واخلدمات املكتبية
األخرى.
كذلك استهدف الكاموالي و زار & (Aghamolaei
)  Zare, 2008قياس الفجوة بني توقعات الطالب جلودة
اخلدمات اليت يأملون يف احلصول عليها وبني الواقع الفعلي
هلذه اخلدمات يف جامعة  Hormozganاإليرانية للخدمات
الطبية  .ومشلت اجملاالت اخلمسة  )1 :اجلودة )2 ،جتاوب
اجلامعة مع احتياجات الطالب )3 ،تعاطف اجلامعة مع
احتياجات الطالب )4 ،موثوقية خدمات اجلامعة ،وأخريا
)5جودة اجلوانب امللموسة للخدمات اجلامعية كاملباين
واألدوات واملظاهر املادية األخرى .وقد توصلت الدراسة إىل
وجود فجوة كبرية يف اجملاالت اخلمسة مجيعها ،وأن أكرب
الفجوات بني توقعات الطالب وواقع اخلدمات اجلامعية كان
يف جانب موثوقية اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،ويف جمال
جتاوب اجلامعة مع متطلبات الطالب .وهو ما يعين وجود
حاجة كبرية إلجراء حتسينات يف اجلوانب األربعة مجيعها.
وهدف هوانج ) (Huang, 2012إىل استطالع رضا
الطالب عن البيئة األكادميية يف جامعاهتم مقارنة بتطلعاهتم
األكادميية .وقد توصلت الدراسة إىل تباين رضا الطالب عن
مكونات البيئة األكادميية وعناصرها املختلفة .فبينما كان
رضا الطالب عن عناصر مثل متاسك اجلسم الطاليب،
وجودة املكتبات اجلامعية والدعم اإلداري إجيابيا ،كان رضا
الطالب سلبيا عن عناصر أخرى عن العالقة بني الطالب
واجلامعة ،وخدمات الطالب ،وتعزيز املهارات اللغوية،
وأخريا النمو العاطفي للطالب .وعربت غالبية الطالب عن

أدبيات الدراسة:

واجهت مؤسسات التعليم حتديات كبرية يف العقود
األخرية ،وخصوصا يف جمال جودة خمرجات النظام التعليمي.
وظهرت أساليب جديدة لقياس جودة التعليم ،ومن بني
اآلليات اليت طبقتها مؤسسات التعليم املختلفة لقياس جودة
التعليم ،االعتماد األكادميي الذي أصبح أداة من أدوات
تقييم جودة التعليم يف املؤسسات التعليمية املختلفة.
وتضمن االعتماد األكادميي كمفهوم جديد تتبناه مؤسسات
التعليم معايري خمتلفة لقياس جودة اخلدمات التعليمية ،من
بينها كما يرى النجار ( )2007التغذية الراجعة من
الطالب عن مستوى جودة اخلدمات التعليمية اليت تقدمها
املؤسسة التعليمية على مستوى املناهج واملعلمني ووسائل
التقومي واالختبارات واليت تستهدف اكتساب الطالب مدى
واسعا من املهارات واملعارف اليت تنمي شخصياهتم بشمولية
وتؤهلهم يف حياهتم العلمية واملهنية.
يف هذا اإلطار ،فقد اجتهت دراسات كثرية إىل البحث
يف رضا الطالب عن اخلدمات املختلفة اليت تقدمها اجلامعة،
وابتكرت يف سبيل ذلك أدوات خمتلفة لتحديد اخلدمات
اليت تقدمها اجلامعة ،ومن مث قياس رضا الطالب عنها،
متهيدا لوضع نتائج هذه الدراسات أمام القيادات الرتبوية،
وأصحاب القرار يف صياغة سياسات التعليم اجلامعي
وتنفيذها ،هبدف حتسني اخلدمات اجلامعية املختلفة.
فقد حاول كروفورد ) (Crawford, 2002أن حيلل نتائج
جمموعة من استطالعات الرأي حول جودة خدمات مكتبة
قسم التمريض جبامعة جالسكو  ،وتوصل إىل أن اجملاالت
الرئيسة األربعة اليت حظيت بأعلى مستويات االهتمام كانت
كما يأيت )1 :مدى توفر كتب املقررات اجلامعية )2 ،مدى
توفر مسرد املراجع املتوفرة باملكتبة )3 ،ساعات دوام
املكتبة )4 ،ومدى استعداد طاقم العمل باملكتبة ملساعدة
روادها .وجبانب ذلك فقد برزت عناصر أخرى هلا أمهية
كبرية أيضا ومنها :ظروف العمل ،ومتطلبات وشروط
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-2البيئة النفسية ،وتشمل التعلم اجلماعي ،ودعم طاقم
التدريس للطالب.
-3البيئة املادية والتقنية وتشمل خدمات املكتبة ،ومرافق
معامل احلاسوب.
-4البيئة التنفيذية ومشلت جودة طرق التدريس.
وهدفت بركة ( )2013إىل تقييم جود اخلدمات اإلدارية
اليت تتضمن خدمات أساسية وهي خدمات التسجيل
والقبول ،واخلدمات املعلوماتية ،وخدمات اإلرشاد
األكادميي ،واألنشطة الطالبية ،وخدمات اإلعاشة
والتسكني واالنتقال ،وهي خدمات ال تقل أمهية عن
عمليات التحصيل املعريف .وتوصلت الدراسة إىل تطابق
تقييم الطالب والكادر األكادميي يف النظرة السلبية جتاه
مستوى اخلدمات املذكورة ،واحلاجة إىل تطوير هذه
اخلدمات.
وهدفت دراسة عبد العزيز ( )2013إىل التعرف على
رضا طالب كليات الرتبية يف اجلامعات املصرية عن جودة
اخلدمات اجلامعية ،من خالل استخدام املقياس الذائع يف
الدراسات األجنبية ،والذي يقوم على مخسة حماور وهي:
 )1اجلوانب املادية امللموسة )2 ،واالعتمادية)3 ،
واالستجابة )4 ،والثقة واألمان )5 ،والتعاطف .وأظهر
النتائج تدين رضا الطالب يف احملاور مجيعا ،عدا حمور الثقة
واألمان ،إذ يثق الطالب باملنظومة اجلامعية ،رغم تدين
رضاهم عن املباين واملناهج وسرعة جتاوب اجلامعة مع
متطلباهتم ،ونقص اإلمكانات التقنية ،وعدم مالئمة املناهج
اجلامعية الكتشاف املوهوبني ،وضعف األنشطة الطالبية
وتدين جودة املكتبات اجلامعية ،وعدم مالئمة ساعات
التدريس خلطة املناهج.
وهدفت العمري والشنقيطي ( )1434إىل التعرف على
واقع اخلدمات اإلدارية املقدمة إلكرتونيا ملنسوبات جامعة
طيبة يف املدينة املنورة من خالل املوقع اإللكرتوين للجامعة،
وتقدمي تصور مقرتح لتحسني جودة تلك اخلدمات من

تدين طموحاهتم األكادميية رغم رضاهم بشكل عام عن
اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة .كما عرب الطالب عن
قناعتهم بأن البيئة التعليمية تلعب دورا حاسا يف التأثري على
طموحات الطالب األكادميية ،جبانب رضاهم عن اجلامعة
بشكل عام.
وهدفت بو بشيت ( )2012إىل التعرف على مستوى
اجلودة اإلدارية يف جامعة الدمام يف ضوء بعض معايري اهليئة
الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ،واعتمدت الدراسة
على املعيار الثاين من معايري اهليئة الوطنية السعودية للتقومي
واالعتماد األكادميي ،واملتمثل يف السلطات واإلدارة ويشمل
مثانية معايري فرعية وهي اجمللس اإلداري األعلى للجامعة،
والقيادة ،وعمليات التخطيط ،والعالقة بني متثيل الطالب
والطالبات ،والنزاهة ،والسياسات واللوائح التنظيمية ،وبيئة
العمل وأخريا الشركات املرتبطة باجلامع والوحدات التابعة
هلا.
وهدف ستاكالينا ) (Stukalina, 2014إىل التعرف على
احملددات األساسية لرضا الطالب عن اخلدمات اليت تقدمها
جامعة  Rigaيف مجهورية التيفيا ،وقياس رضا الطالب عن
جمموعة واسعة من اخلدمات اجلامعية مشلت أربعة جوانب
أساسية وهي )1 :البيئة املادية والتقنية كاملباين والفصول
اجلامعية واملعامل واملكتبات )2 ،بيئة التدريس ومشلت
الشؤون التنظيمية ،واملقررات اجلامعية اليت تقدم على
الشبكة )3 ،البيئة التنفيذية واليت تشمل طريقة تقدمي
احملاضرات والدروس ،وأخريا )4 ،اجلانب النفسي والذي
يشمل البيئة النفسية اليت حتيط بعملية التدريس كلها.
ورصدت الدراسة جمموعة من املؤشرات اليت ينبغي أن
تأخذها القيادة اجلامعية يف االعتبار يف بناء اسرتاتيجيتها
لتحسني جودة التعليم يف املرفق اجلامعي املشار إليه .وهذه
املؤشرات هي:
-1بيئة التدريس وتشمل حمتوى املقررات اجلامعية وجودة
املواد التعليمية وتوفرها.
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الطالب احملليني جبانب االهتمام بالطالب األجانب يف
اجلامعات املاليزية.
وذهبت دراسات عربية كثرية يف االجتاه نفسه
تقريبا ،فقد هدف سيف وآخرون ( )2014إىل تقييم جودة
اخلدمات الطالبية ورضا الطالب يف اجلامعات احلكومية
األردنية ،وأثر متغريي اجلنس واجلنسية واالبتعاث .وقد
توصلت الدراسة إىل أن تقييم الطالب ورضاهم عن
اخلدمات اجلامعية كان متوسطا ،كما إن هناك فروقا تعزى
للجنس بني تقييم الطالب .وعلى غري املألوف يف أدوات
تقييم جودة اخلدمات اجلامعية يف الدراسات األجنبية واليت
تتحدث عن أربعة جماالت أساسية ،جند أن هذه الدراسة
تقسم اخلدمات إىل نوعني ومها اخلدمات األكادميية
واخلدمات غري األكادميية.
وهدف حسني ( )2012إىل صياغة منوذج لقياس جودة
اخلدمات املقدمة للطالب يف مؤسسات التعليم العايل يف
مصر استنادا على عدة مقاييس استخدمت يف جامعات
يف دول متقدمة ،بعد تطويعها للبيئة املصرية ،وتكون املقياس
من أربعة أبعاد رئيسة وهي :أوال :اجلوانب األكادميية ومشلت
تقدمي االستشارات الكافية ،والقدرة على توصيل املعلومات،
وحتويل املقررات إىل معرفة ،والتواصل املستمر مع الطالب،
وإمدادهم بالتغذية الراجعة املنتظمة ،ومهارات االتصال
اجليد واملواقف اإلجيابية داخل وخارج قاعات الدرس ،وتنوع
التخصصات اليت حيتاجها سوق العمل .وثانيا :اجلوانب غري
األكادميية ،ومشلت درجة كفاءة املوظفني يف أداء األعمال
املنوطة هبم ،وسهولة حتصيل الرسوم ،ودرجة االستجابة
لشكاوى الطالب ،وسرعة تقدمي اخلدمة ،ومدى تواجد
املوظفني ،ودرجة االستعداد ملساعدة الطالب والتعاون
معهم ومع أولياء األمور حلل مشكالهتم .وثالثا :السمعة أو
الصيت ومشلت الصورة الذهنية لدى اجملتمع ومدى
اندماجها يف اجملتمع وقدرهتا على حتقيق رسالتها جتاه
الطالب واجملتمع .ورابعا :تسهيالت الوصول ،ومشل هذا

وجهة نظر الكوادر اإلدارية املختلفة باجلامعة .وأظهرت
النتائج اتفاق عينة الدراسة على وجود معوقات تؤثر على
سري اخلدمات اإلدارية عرب الوسائل التقليدية مما يؤثر على
مدة إجناز املعامالت ،ومسارها كما ركزت الدراسة على
أمهية تقدمي اخلدمات اإلدارية إلكرتونيا من خالل التصور
املقرتح موضوع الدراسة.
وهدفت كل من الصقري وبورزواي & (Asgari
) Borzooei, 2014إىل بناء منوذج مقرتح لقياس األبعاد
األكثر أمهية جلودة التعليم وأثر ذلك على رضا الطالب ومن
مث خمرجات التعليم لطالب كلية إدارة األعمال يف جامعة
 Universiti Teknologi Maraيف ماليزيا .ورغم أن الدراسة
بنت على النموذج الشائع لقياس رضا الطالب ،والذي
تضمن األبعاد اخلمسة املعروفة ،وهي )1 :الضمان)2 ،
والتعاطف )3 ،واملوثوقية )4 ،والتجاوب )5 ،والعناصر
املادية احملسوسة ،إال أهنا ناقشت أيضا أثر عنصر تكاليف
الدراسة سواء التكاليف املادية ،أو التكاليف غري املادية
على رضا الطالب ،وخمرجات التعليم اجلامعي .وقد جذبت
الدراسة االنتباه إىل عنصر الرسوم اجلامعية بوصفه عنصرا
مهما يف قياس رضا الطالب عن اخلدمات اجلامعية،
وخصوصا بالنسبة للطالب القادمني من خارج دوهلم
للتعليم ،فزيادة تكاليف الدراسة فوق إمكانات الطالب
سيؤدي إىل تدين رضا الطالب عن اجلامعة.
وهدف كل من جايشريي وأنصاري & (Jayashree
)  Ansary, 2014إىل البحث عن عالقة رضا الطالب عن
خدمات التعليم اجلامعي ببعض املتغريات كاجلنس واجلنسية،
وتوصلت الدراسة إىل متاثل رضا الذكور واإلناث يف مجيع
احملاور تقريبا ،فيما اختلف رضا الطالب يف عنصر جتاوب
اجلامعة مع متطلبات الطالب بني الطالب احملليني والطالب
األجانب .ما استدعى لفت انتباه القيادات اجلامعية إىل
مراعاة بذل مزيد من االهتمام بالتجاوب مع متطلبات

7

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)

معلومات حول جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة
للطالب وكذلك درجة رضاهم عن هذه اخلدمات.

احملور :قرب املؤسسة من املواصالت ،ووجود لوحات
إرشادية وسهولة الوصول إىل قاعات الدرس ،وتسهيل
الوصول إىل املعلومات اليت تفيد يف إمكان التواجد يف
أماكن تلقي اخلدمة يف الوقت املناسب بأيسر الطرق،
واالستجابة لتلقي الطلبات من خالل اإلنرتنت وحل
املشكالت عرب اهلاتف.
غري أننا نالحظ تباينا واضحا يف مسعى الدراسات
األجنبية والدراسات العربية يف جمال قياس رضا الطالب عن
اخلدمات اجلامعية .فبينما كان قياس توقعات الطالب
أنفسهم عن اخلدمات اجلامعية ورضاهم عنها هي بؤرة
اهتمام الدراسات األجنبية من خالل ابتكار أدوات القياس
املالئمة ،وحصر اجلوانب اليت ينبغي قياسها ،وتطوير أدوات
القياس مبا يتفق مع الظروف املوضوعية احمليطة باجلامعة،
كان بؤرة اهتمام الدراسات العربية التأكيد على حصر
اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،وحتليل مضمون التجارب
األجنبية يف قياس جودة اخلدمات اجلامعية للتأكيد على
أمهية قياس جودة اخلدمات اجلامعية وتوافقها مع متطلبات
تنظيمية حملية وعاملية خمتلفة ،مبعزل عن آراء املستفيدين من
هذه اخلدمات وهم الطالب أنفسهم .بل ورمبا اجتهت بعض
الدراسات إىل قياس جوانب معينة مما تقدمه اجلامعة من
وجهة نظر القيادات اجلامعية واملوظفني اآلخرين فيها.
ورغم أمهية هذه اجلهود ،فنن الطريق ما زال مفتوحا أمام
مزيد من البحث والتحليل وابتكار الطرق واألدوات املناسبة
لقياس رضا الطالب عن اخلدمات اجلامعية يف البيئات
العربية ،مبا يتفق مع خصائص البيئة األكادميية ،وطبيعة
الظروف املوضوعية واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:

ميثل مجتمع الدراسة الحالية مجيع طالب وطالبات

جامعة امللك سعود واملنتظمني يف الدراسة خالل الفصل
الدراسي األول للعام 1436/35ه والبالغ عددهم
( )61412طالبا وطالبة يف مجيع مراحل التعليم اجلامعي،
أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بالطريقة العشوائية

البسيطة وبلغ عددها ( )422طالبا وطالبة منهم ()297
طالبا ،و( )125طالبة من خمتلف كليات اجلامعة.

ثالثاً :أداة الدراسة :متثلت أداة الدراسة يف االستبانة اليت

مت إعدادها وفقا للخطوات اآلتية:
 دراسة بعض الكتابات والبحوث العربية واألجنبية املرتبطةمبجال جودة اخلدمات املقدمة للطالب ودرجة رضاهم
عنها ،وكذلك ما قدمته الدراسات السابقة من أدوات
استخدمت للتعرف على جودة اخلدمات وأهم املقرتحات
لتحسينها.
 حتديد تسعة حماور رئيسة متثل اخلدمات يف جماالت(اإلسكان ،املنشآت الطالبية ،التغذية ،املكتبة ،إدارة
التعلم ،النظام اإللكرتوين ،شؤون الطالب ،القبول
والتسجيل ،مقرتحات التطوير)
 صياغة جمموعة من العبارات أسفل كل جمال ،وقد بلغتهذه العبارات يف حماورها الثمانية ( )77عبارة وأمام كل
عبارة تدريج مخاسي (أوافق متاما ،أوافق ،غري متأكد ،ال
أوافق ،ال أوافق متاما) وتعطى الدرجات (،2 ،3 ،4 ،5
 ،)1كما مشلت أداة الدراسة سؤالني حول تقييم اخلدمات
بشكل عام ،ودرجة الرضا عنها.
 -التحقق من املؤشرات السيكو مرتية لألداة:

منهج الدراسة وإجراءاتها:
أوالً :منهج الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي املسحي إذ إنه أكثر مالءمة
ألهداف الدراسة احلالية ،ومن خالله ميكن احلصول على

(أ) صدق األداة :عرضت االستبانة يف صورهتا األولية على
جمموعة من احملكمني املتخصصني يف اإلدارة الرتبوية
والقياس النفسي الستطالع آرائهم حول صالحية االستبانة
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معامالت االرتباط بني العبارات والدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه ،كانت قيم معامالت االرتباط كما
يوضحها اجلدول اآليت:

للتعرف على جودة اخلدمات ودرجة رضا الطالب عنها،
وكذلك دقة الصياغة اللغوية ،وقد أخذت الباحثة ببعض
التعديالت اليت اتفق عليها معظم احملكمني.
(ب) االتساق الداخلي :مت تطبيق االستبانة على عينة

استطالعية مكونة من ( )100طالبا وطالبة ،وحبساب

جدول ()1

معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
المحور

اإلسكان

املكتبة
إدارة التعلم

املنشآت

النظام اإللكرتوين

التغذية

9

شؤون الطالب

*دال عند ()0.05

القبول والتسجيل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

**0.705
**0.808
**0.762
**0.840
**0.853
**0.830
**0.832
**0.826
**0.836
**0.797
**0.750
**0.559
**0.739
**0.780
**0.849
**0.729
**0.733
**0.831
**0.792
**0.818
**0.638
**0.753
**0.705
**0.768
**0.648
**0.751
**0.636

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

**0.547
**0.699
**0.766
**0.783
**0.761
**0.602
**0.630
**0.587
**0.564
**0.630
**0.699
**0.696
**0.671
**0.795
**0.870
**0.823
**0.883
**0.705
**0.753
**0.800
**0.886
**0.810
**0.871
**0.687

املقرتحات

العبارة

معامل االرتباط

المحور

العبارة

معامل االرتباط

المحور

العبارة

معامل االرتباط

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

**0.754
**0.769
**0.738
**0.834
**0.776
**0.812
**0.602
**0.780
**0.817
**0.737
**0.752
**0.707
**0.841
**0.860
**0.547
**0.699
**0.766
**0.783
**0.761
**0.602
**0.630
**0.587
**0.564
**0.630
**0.699
**0.696
**0.671
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إحصائيا ،مما يؤكد أن مجيع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة
من االتساق الداخلي.

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن مجيع قيم معامالت
االرتباط بني العبارات والدرجة الكلية للمحور دالة
جدول ()2
معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لالستبانة
المحاور
اإلسكان
املنشآت الطالبية
التغذية
املكتبة ومصادر املعلومات
إدارة التعلم

معامل االرتباط

المحاور

معامل االرتباط

**0.632
**0.582
**0.547
**0.606
**0.583

النظام اإللكرتوين
شؤون الطالب
القبول والتسجيل
مقرتحات التطوير

**0.488
**0.531
**0.527
**0.577

*دال عند ()0.05

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن مجيع قيم معامالت
االرتباط بني احملاور والدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائيا،
مما يؤكد أن مجيع احملاور تتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق
الداخلي.

(ج) ثبات األداة :مت حساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات
كل بعد على حدة ولالستبانة ككل ،وجاءت قيم معامل
ألفا كرونباخ كما يوضحها اجلدول اآليت:

جدول ()3

معامالت ألفا كرونباخ للثبات
المحاور
اإلسكان
املنشآت الطالبية
التغذية
املكتبة ومصادر املعلومات
إدارة التعلم

معامل ألفا كرونباخ

المحاور

معامل ألفا كرونباخ

0.955
0.835
0.824
0.893
0.874

النظام اإللكرتوين
شؤون الطالب
القبول والتسجيل
مقرتحات التطوير
االستبانة ككل

0.887
0.872
0.895
0.850
0.943

مرتفعة من الثبات .ومن مجيع اإلجراءات السابقة اطمأنت
الباحثة لصالحية االستبانة للتطبيق واستخراج النتائج.
واعتمدت الباحثة معيار احلكم اآلتية يف عرض ومناقشة

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن قيم ألفا كرونباخ حملاور
االستبانة احنصرت بني ( ،)0.885 ،0.731وكانت
( )0.962لالستبانة ككل مما يؤكد متتع األداة بدرجة

وتفسري نتائج الدراسة احلالية:
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جدول ()4

معيار الحكم على المتوسطات الحسابية
وصف توفر الخدمة

المدى

ضعيفة جدا أو غري متوفر
ضعيفة
متوسطة
عالية
عالية جدا

من  1.00إىل أقل من 1.80
من  1.80إىل أقل من 2.60
من  2.60إىل أقل من 3.40
من  3.40إىل أقل من 4.20
من  4.20إىل 5.00

السؤال األول :ما مستوى اخلدمات اليت تقدمها جامعة
امللك سعود للطالب يف اجملاالت املختلفة؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية لكل حمور على حدة فكانت
النتائج على النحو اآليت:

رابعاً :المعالجة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية بواسطة
احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية  :SPSSالتكرارات
والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
جدول ()5

إجابات أفراد العينة لمحور خدمات اإلسكان
م

أوافق

أوافق

غير متأكد

ال

1

ميكن الوصول إىل مرافق السكن اجلامعي بسهولة
بفضل اخلرائط والعالمات اإلرشادية
توفر اجلامعة معلومات كافية عن شروط اإلسكان
اجلامعي
شروط اإلسكان اجلامعي ميسرة وتراعي احتياجات
مجيع الطالب
يراعي ختصيص اإلسكان اجلامعي نوعية دراسة
الطالب واحتياجاته
يتم االهتمام خبدمات النظافة يف اإلسكان اجلامعي

6

يتم إجراء صيانة دورية ملرافق السكن من قبل فريق
متخصص

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

94
22.3
67
15.9
62
14.7
44
10.4
84
19.9
64
15.2

110
26.1
124
29.4
114
27.0
102
24.2
100
23.7
87
20.6

109
25.8
141
33.4
150
35.5
166
39.3
158
37.4
178
42.28

36
8.5
24
5.7
25
5.9
36
8.5
14
3.3
22
5.2

73
17.3
66
15.6
71
16.8
74
17.5
66
15.6
71
16.8

7

يتم توفري خدمات أمن كافية حلماية مرافق السكن
من السرقة أو العبث
توفر مرافق السكن بيئة صحية مواتية للدراسة
واالستذكار
توفر مرافق السكن فرص الرتفيه والتسلية يف أوقات
الفراغ

ك
%
ك
%
ك
%

80
19.0
59
14.0
53
12.6

106
25.1
110
26.1
98
23.2

148
35.1
154
36.5
166
39.3

18
4.3
23
5.5
25
5.9

70
16.6
76
18.0
80
19.0

2
3
4
5

8
9

العبارة

تماماً

11

أوافق

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

3.27

3

3.24

5

3.17

7

3.01

11

3.29

2

3.12

9

3.26

4

3.13

8

3.05

10

تماما
ً

الحسابي
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العبارة

م

10

توفر خدمات اإلسكان خدمة اإلنرتنت جمانا

11

تتوفر يف مرافق السكن خدمة البث التلفزيوين طوال
الوقت
تتوفر يف مرافق السكن خدمة االتصال اهلاتفي اجملاين
احمللي
تتوفر يف مرافق السكن خدمة االنتقال بني السكن
ومرافق اجلامعة األخرى
توفر مرافق السكن مواقف كافية لسيارات الطالب

12
13
14

 15الدخول واخلروج إىل مرافق السكن وفقا لضوابط
وإجراءات منظمة حتول دون غري املرخص هلم
بالدخول

أوافق

أوافق

غير متأكد

ال

130
30.8
52
12.3
35
8.3
40
9.5
48
11.4
78
18.5

70
16.6
66
15.6
36
8.5
88
20.9
71
16.8
100
23.7

138
32.7
174
41.2
183
43.4
170
40.3
187
44.3
160
37.9

9
2.1
40
9.5
71
9.7
33
7.8
26
6.2
10
2.4

تماماً

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

يتضح من اجلدول رقم ( )5ما يأيت:
 أن عبارات حمور خدمات اإلسكان حققت متوسط عام( )3.09مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر بدرجة متوسطة،
واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات بني (،2.55
 ،)3.41وجاء توزيع العبارات وفقا لدرجة التوفر على
النحو اآليت:

أوافق

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

75
17.8
90
21.3
127
30.1
91
21.6
90
21.3
74
17.5

3.41

1

2.88

14

2.55

15

2.89

13

2.91

12

3.23
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الحسابي

 عبارة واحدة حققت درجة توفر ضعيفة مبتوسطحسايب ( )2.55وهي العبارة رقم ( )12وتنص على:
تتوفر يف مرافق السكن خدمة االتصال اهلاتفي اجملاين احمللي.
 حققت عبارة رقم ( )13درجة توفر متوسطة. عبارة واحدة حققت درجة توفر عالية مبتوسط حسايب( )3.41وهي العبارة رقم ( )10وتنص على :توفر خدمات
اإلسكان خدمة اإلنرتنت جمانا.

جدول ()6
إجابات أفراد العينة لمحور المنشآت الطالبية
العبارة

1
2

3
4

تسهم املنشآت اجلامعية إسهاما بارزا يف إعداد
الشباب اجلامعي للمستقبل
تستهدف املنشآت اجلامعية االرتقاء باملنشآت
الطالبية كي تصبح يف مصاف املنشآت الطالبية يف
الدول املتقدمة
تسهم املنشآت اجلامعية بشكل بارز يف شغل
الطالب يف أوقات الفراغ باألنشطة املفيدة
تقوم املنشآت اجلامعية على التنظيم واإلشراف على

أوافق تماماً

أوافق

غير متأكد

ال

ال أوافق

المتوسط

أوافق

تماما
ً

الحسابي

ك
%
ك
%

78
18.5
107
25.4

107
23.7
188
44.5

100
37.9
78
18.5

160
2.4
31
7.3

74
17.5
18
4.3

ك
%
ك

82
19.4
78

155
36.7
154

97
23.0
125

52
12.3
41

36
8.5
24

12

الترتيب

3.79

1

3.70

2

3.46

5

3.52

3

نوف عبداهلل بن مجعة :مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب عنها يف جامعة امللك سعود
العبارة

املهرجانات الرياضية
 5تقوم املنشآت اجلامعية جبهد واضح يف التعريف
باملنشآت الرياضية واألنشطة اليت تقدمها للطالب

أوافق تماماً

18.5 %
91
ك
21.6 %

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن عبارات حمور خدمات
املنشآت الطالبية حققت متوسط عام ( )3.59مما يؤكد أن

أوافق

غير متأكد

36.5
139
32.9

29.6
105
24.9

ال

أوافق

ال أوافق
تماما
ً

5.7
9.7
36
51
8.5 12.1

المتوسط
الحسابي

3.47

الترتيب

4

هذه اخلدمات تتوفر بدرجة عالية ،واحنصرت املتوسطات
احلسابية للعبارات بني (. )3.79 ، 3.46

جدول ()7

إجابات أفراد العينة لمحور خدمات التغذية
م

1
2
3
4
5
6
7

العبارة

ك
أسعار وجبات التغذية مدعومة من اجلامعة وتناسب
%
القدرة االقتصادية للطالب
ك
تعد وجبة النشاط اليت تقدمها اجلامعة مالئمة ملا
%
خصصت من أجله
ك
يوجد عدد كاف من العربات املتحركة اليت تقدم
%
وجبات خفيفة يف مواقع تواجد الطالب
تقدم مكائن البيع الذايت وجبات خفيفة جيدة ومتنوعة ك
%
ك
حتظى وجبات التغذية برقابة صحية ملموسة
%
ك
البوفيهات ومراكز التغذية اخلاصة موزعة بشكل جيد
%
على أماكن تواجد الطالب
ك
أسعار خدمة القهوة الفاخرة يف متناول مجيع الطالب
%

أوافق

أوافق

غير

متأكد

أوافق

153
36.3
88
20.9
69
16.4
65
15.4
59
14.0
59
14.0
53
12.6

139
32.9
120
28.4
107
25.4
157
37.2
105
24.9
151
35.8
117
27.7

50
11.8
117
27.7
97
23.0
77
18.2
144
34.1
86
20.4
98
23.2

43
10.2
53
12.6
85
20.1
85
20.1
62
14.7
68
16.1
78
18.5

تماماً

يتضح من اجلدول رقم ( )7ما يأيت:
 أن عبارات حمور خدمات التغذية حققت متوسط عام( )3.26مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر بدرجة متوسطة،
واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات بني (، 2.98
 ، )3.78وجاء توزيع العبارات وفقا لدرجة التوفر على
النحو اآليت:

ال

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

37
8.8
44
10.4
64
15.2
38
9.0
52
12.3
58
13.7
76
18.0

3.78

1

3.37

2

3.08

6

3.30

3

3.14

5

3.20

4

2.98

7

تماما
ً

الحسابي

 عبارة واحدة حققت درجة توفر متوسطة مبتوسطحسايب ( )2.98وهي العبارة رقم ( )7وتنص على :أسعار
خدمة القهوة الفاخرة يف متناول مجيع الطالب.
 )6( -عبارات حققت درجة توفر عالية.
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جدول ()8

إجابات أفراد العينة لمحور المكتبة ومصادر المعلومات
م

العبارة

1

تقع مكتبة اجلامعة يف موقع مالئم للطالب من
مجيع التخصصات
تعد ساعات عمل مكتبة اجلامعة كافية حلاجات
الطالب
توفر املكتبة كل ما حيتاجه الطالب من مصادر
للحصول على املعلومات
تتميز الكتب اليت توفرها املكتبة بالطباعة اجليدة
اليت تشجع على القراءة والدراسة
توفر املكتبة أحدث ما ينشر من املؤلفات يف
مجيع اجملاالت
توفر املكتبة معظم اجملالت العلمية احملكمة يف
مواعيد نشرها
توفر املكتبة قاعات كافية للقراءة تتوفر فيها
اخلصوصية واهلدوء املالئم للقراءة والدراسة
توفر اجلامعة خدمات التصوير بأسعار مناسبة

2
3
4
5
6
7
8

 9يقدم أمناء املكتبة خدمة جيدة للطالب فيما
يتعلق بالدراسة عن مواقع الكتب واملراجع
 10توفر املكتبة خدمات اإلعارة بشروط ميسرة
ومعروفة للجميع
 11تقدم املكتبة خدماهتا على اإلنرتنت بصورة جيدة
 12تقدم املكتبة خدمة الدراسة اإللكرتونية يف قاعاهتا
 13عدد أجهزة الدراسة اإللكرتونية كاف ألعداد زوار
املكتبة من الطالب

أوافق

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

تماماً

152
36.0
130
30.8
123
29.1
97
23.0
95
22.5
88
20.9
148
35.1
99
23.5
133
31.5
152
36.0
123
29.1
146
34.6
129
30.6

يتضح من اجلدول رقم ( )8ما يأيت:
 أن عبارات حمور املكتبة ومصادر املعلومات حققتمتوسط عام ( )3.81مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر

أوافق

غير

ال أوافق

متأكد

170
40.3
167
39.6
168
39.8
177
41.9
147
34.8
138
32.7
162
8.4.
162
38.4
152
36.0
165
39.1
164
38.9
155
36.7
156
37.0

38
9.0
78
18.5
86
20.4
90
21.3
127
30.1
144
34.1
71
16.8
86
20.4
88
20.9
80
19.0
97
23.0
82
19.4
86
20.4

37
8.8
29
6.9
31
7.3
39
9.2
34
8.1
32
7.6
28
6.6
52
12.3
33
7.8
16
3.8
23
5.5
22
5.2
30
7.1

ال أوافق

المتوسط

تماما
ً

الحسابي

25
5.9
18
4.3
14
3.3
19
4.5
19
4.5
20
4.7
13
3.1
23
5.5
16
3.8
9
2.1
15
3.6
17
4.0
21
5.0

الترتيب

3.92

4

3.86

5

3.84

7

3.70

10

3.63

11

3.57

13

3.96

2

3.62

12

3.84

8

4.03

1

3.85

6

3.93

3

3.81

9

بدرجة عالية ،واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات
بني (. )4.03 ، 3.57

14

نوف عبداهلل بن مجعة :مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب عنها يف جامعة امللك سعود
جدول ()9

إجابات أفراد العينة لمحور نظام إدارة التعلم
م

العبارة

1

يقدم الربنامج خدمات مفيدة للتعلم عن بعد

2

يسهل التعامل مع الربنامج للحصول على اخلدمة
املطلوبة
يوفر النظام خدمة جيدة للدعم الفين

4

يوفر الربنامج على املستفيدين الوقت واجلهد

5

يوفر الربنامج سهولة التواصل مع األساتذة وفتح
النقاشات

3

أوافق

أوافق
تماماً

85
20.1
62
14.7
67
15.9
85
20.1
76
18.0

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

يتضح من اجلدول رقم ( )9ما يأيت:
 أن عبارات حمور نظام إدارة التعلم حققت متوسطعام ( )3.50مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر بدرجة

128
30.3
146
34.6
145
34.4
142
33.6
136
32.2

غير

ال

ال أوافق

المتوسط

متأكد

أوافق

155
36.7
158
37.4
153
36.3
142
33.6
137
32.5

36
8.5
41
9.7
40
9.5
30
7.1
43
10.2

تماما
ً

الحسابي

18
4.3
15
3.6
17
4.0
23
5.5
30
7.1

الترتيب

3.54

2

3.47

4

3.49

3

3.56

1

3.35

5

عالية ،واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات بني
(. )3.56 ، 3.44

جدول ()10

إجابات أفراد العينة لمحور النظام اإللكتروني
م

العبارة

1

أعتمد على البوابة كليا يف معرفة اجلدول الدراسي

2

أعتمد على البوابة كليا يف التعرف على اخلطة
الدراسية
أعتمد على الربنامج كليا يف التعرف على نتائج
الدراسة
ميكن الدخول إىل البوابة بيسر وسهولة يف كل
األوقات
ال حيتاج التعامل مع البوابة إىل مهارات فنية
معقدة
يتم حتديث معلومات البوابة أوال بأول

3
4
5
6

أوافق

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

تماماً

229
54.3
214
50.7
216
51.2
211
50.0
226
53.6
177
41.9

يتضح من اجلدول رقم ( )10ما يأيت:

أوافق

146
34.6
158
37.4
146
34.6
150
35.5
144
34.1
165
39.1

غير

ال

ال أوافق

المتوسط

متأكد

أوافق

26
6.2
24
5.7
42
10.0
30
7.1
30
7.1
55
13.0

9
2.1
17
4.0
10
2.4
20
4.7
12
2.8
12
2.8

تماما
ً

الحسابي

12
2.8
9
2.1
8
1.9
11
2.6
10
2.4
13
3.1

الترتيب

4.35

1

4.31

3

4.30

4

4.26

5

4.34

2

4.14

6

 أن عبارات حمور النظام اإللكرتوين حققت متوسطعام ( )4.29مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر بدرجة
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 عبارة واحدة حققت درجة توفر عالية مبتوسط حسايب( )4.14وهي العبارة رقم ( )6وتنص على :يتم حتديث
معلومات البوابة أوال بأول.
 )5( -عبارات حققت درجة توفر عالية جدا.

عالية جدا ،واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات
بني ( ،)4.35 ، 4.14وجاء توزيع العبارات وفقا
لدرجة التوفر على النحو اآليت:
جدول ()11

إجابات أفراد العينة لمحور عمادة شؤون الطالب
م

العبارة

1

تسهم عمادة شؤون الطالب بشكل كبري يف إثراء
األنشطة الالصفية
تقدم عمادة شؤون الطالب جمموعة واسعة من
اخلدمات اليت ال ميكن االستغناء عنها
تسهم عمادة شؤون الطالب بشكل كبري يف هتيئة
اجلو الدراسي املناسب جلميع الطالب
تقوم عمادة شؤون الطالب بدور أساسي يف
اكتشاف املواهب بني طالب اجلامعة
تعمل عمادة شؤون الطالب على اكتشاف
املواهب ورعايتها يف مجيع اجملاالت
تؤدي عمادة شؤون الطالب دورا أساسيا يف
اكتساب الطالب مهارات إضافية متكنهم من
املنافسة يف سوق العمل
يقدم صندوق الطالب دعما ماليا يساعد ك
%
الطالب ذوي الظروف الصعبة

2
3
4
5
6

7

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

أوافق

أوافق

غير

متأكد

أوافق

92
21.8
71
16.8
69
16.4
73
17.3
63
14.9
67
15.9

134
31.8
158
37.4
163
38.6
118
28.0
121
28.7
135
32.0

138
32.7
119
28.2
113
26.8
134
31.8
135
32.0
134
31.8

36
8.5
52
12.3
48
11.4
57
13.5
62
14.7
53
12.6

22
5.2
22
5.2
29
6.9
40
9.5
41
9.7
33
7.8

72
17.1

121
28.7

157
37.2

32
7.6

40
9.5

تماماً

يتضح من اجلدول رقم ( )11ما يأيت:
 أن عبارات حمور عمادة شؤون الطالب حققت متوسطعام ( )3.39مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر بدرجة
متوسطة ،واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات بني

ال

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

3.56

1

3.48

2

3.46

3

3.30

6

3.24

7

3.36

4

3.35

5

تماما
ً

الحسابي

( ،)3.56 ، 3.24وجاء توزيع العبارات وفقا لدرجة التوفر
على النحو اآليت:
 ( )4عبارات حققت درجة توفر متوسطة. )3( -عبارات حققت درجة توفر عالية.

جدول ()12
إجابات أفراد العينة لمحور عمادة القبول والتسجيل
م

العبارة

 1يتميز نظام القبول والتسجيل باملرونة
 2تقدم عمادة القبول والتسجيل معلومات كافية
عن التخصصات املتاحة للقبول

أوافق

ك
%
ك
%

تماماً

97
23.0
84
19.9

أوافق

148
35.1
182
43.1

16

غير متأكد

73
17.3
68
16.1

ال أوافق

69
16.4
60
14.2

ال أوافق

المتوسط

تماما
ً

الحسابي

35
8.3
28
6.6

الترتيب

3.48

4

3.55

2

نوف عبداهلل بن مجعة :مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب عنها يف جامعة امللك سعود
م

العبارة

3

العدد املتاح للرغبات يف اختيار التخصصات
كاف لتحقيق رغبات الطالب
حتقق شروط القبول العدل واملساواة بني مجيع
الطالب
تتيح عمادة القبول والتسجيل للطالب معرفة
نتائج القبول عن طريق رسائل نصية ما يسهل
على الطالب معرفة نتائج قبوهلم
تتسم معايري القبول والتسجيل بالشفافية ويتم
إعالهنا للجميع بالوسائل املناسبة
توفر عمادة القبول آلية واضحة للشكاوى يف
املوضوعات اخلاصة بالقبول والتسجيل

4
5

6
7

ك
%
ك
%
ك
%

أوافق

أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

79
18.7
74
17.5
108
25.6

141
33.4
128
30.3
160
37.9

88
20.9
92
21.8
91
21.6

68
16.1
66
15.6
36
8.5

46
10.9
62
14.7
27
6.4

3.33

5

3.20

7

3.68

1

102
146
24.2 34.6
124
117
29.4 27.7

50
11.8
52
12.3

29
6.9
50
11.8

3.54

3

3.29

6

تماماً

95
ك
22.5 %
79
ك
18.7 %

يتضح من اجلدول رقم ( )12ما يأيت:
 أن عبارات حمور عمادة القبول والتسجيل حققتمتوسط عام ( )3.44مما يؤكد أن هذه اخلدمات تتوفر
بدرجة عالية  ،واحنصرت املتوسطات احلسابية للعبارات بني
( ، )3.68 ، 3.20وجاء توزيع العبارات وفقا لدرجة
التوفر على النحو اآليت :

تماما
ً

الحسابي

 ( )3عبارات حققت درجة توفر متوسطة. ( )4عبارات حققت درجة توفر عالية.السؤال الثاين :ما مستوى رضا طالب جامعة امللك سعود
عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة يف اجملاالت املختلفة ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية
لكل حمور على حدة فكانت النتائج على النحو اآليت:

جدول ( )13
المتوسطات الحسابية لمستوى الرضا عن الخدمات المقدمة لطالب جامعة الملك سعود
المحاور

المتوسط الحسابي

المحاور

المتوسط الحسابي

3.09
3.59
3.26
3.81

إدارة التعلم
النظام اإللكرتوين
شؤون الطالب
القبول والتسجيل

3.49
4.28
3.39
3.44

اإلسكان
املنشآت الطالبية
التغذية
املكتبة ومصادر املعلومات

العايل ،وجاء يف املستوى العايل جدا فقط خدمات النظام
اإللكرتوين.

يتضح من اجلدول رقم ( )13أن مستوى الرضا عن
اخلدمات املقدمة احنصر بني ( ،)4.28 ،3.09إذ كان
الرضا عن خدمات كل من :اإلسكان ،والتغذية ،وشؤون
الطالب يف املستوى املتوسط ،يف حني كان الرضا عن
خدمات كل من :املنشآت الطالبية ،واملكتبة ومصادر
املعلومات ،وإدارة التعلم ،والقبول والتسجيل يف املستوى

السؤال الثالث :هل ختتلف اخلدمات اليت تقدمها جامعة
امللك سعود للطالب يف اجملاالت املختلفة باختالف
اجلنس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام اختبار "ت"
للمجموعات املستقلة فكانت النتائج على النحو اآليت:
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جدول ()14

قيمة ت ومستوى داللتها للفروق بين الذكور واإلناث في الخدمات
المحاور
اإلسكان
املنشآت الطالبية
التغذية
املكتبة ومصادر املعلومات
إدارة التعلم
النظام اإللكرتوين
شؤون الطالب
القبول والتسجيل
مقرتحات التطوير
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت وداللتها

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

297
125
297
125
297
125
297
125
297
125
297
125
297
125
297
125
297
125
297
125

46.73
45.51
18.08
17.64
23.01
22.43
50.51
47.22
17.55
17.32
25.56
26.02
23.72
23.88
24.21
23.76
49.44
47.71
278.84
271.61

15.18
14.75
4.44
4.90
6.10
6.37
8.64
10.24
4.35
4.41
3.38
4.14
6.81
6.09
6.74
7.04
8.86
12.36
37.36
40.66

0.696

يتضح من اجلدول رقم ( )14أن الفروق بني الذكور
واإلناث حول اخلدمات املقدمة من اجلامعة كانت غري دالة
إحصائيا ماعدا الفروق يف خدمات املكتبة ومصادر
املعلومات فكانت دالة إحصائيا عند مستوى ()0.01
لصاحل الذكور.

0.908
0.876
**3.38
0.495
1.00
0.217
0.621
1.62
1.76

السؤال الرابع :ما أهم املقرتحات لتطوير جودة اخلدمات
اليت تقدمها جامعة امللك سعود لطالهبا؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية لكل حمور على حدة
فكانت النتائج على النحو اآليت:

جدول ()15
إجابات أفراد العينة لمحور مقترحات التطوير
م

العبارة

1

التوسع يف االستفادة من تقنية االتصاالت يف
تقدمي اخلدمات على اخلط

أوافق

ك
%

تماماً

أوافق

165 182
39.1 43.1

18

غير

متأكد

52
12.3

ال أوافق

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

6
1.4

17
4.0

4.16

2

تماما
ً

الحسابي
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م

العبارة

2

إعادة النظر يف شروط اإلسكان لتوفري مزيد
من الفرص إلسكان مزيد من الطالب
تنويع األنشطة الالصفية

4

تطوير خدمات التغذية حبيث تغطي فرتات
أطول من ساعات العمل احلالية
إعداد وتنفيذ خطة تتيح للطالب املزيد من
املشاركة يف تطوير اخلدمات اليت حيتاجوهنا
تطوير شروط إعارة الكتب بالنسبة للطالب

3

5
6

 7إضافة ركن للكتاب اإللكرتوين يف مكتبة
اجلامعة
 8وضع وتنفيذ خطة لتطوير فرص التعلم عن
بعد يف برنامج إدارة التعليم
 9إضافة ختصصات جديدة حيتاجها سوق
العمل يف خيارات القبول والتسجيل
 10السعي مع الكليات لتطوير طرق االختبارات
والتقومي
 11تطوير برامج رعاية املوهوبني
 12السعي لدعم صندوق الطالب خلدمة عدد
أكرب من الطالب

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

أوافق

أوافق

غير

149
35.3
174
41.2
189
44.8
182
43.1
139
32.9
179
42.4
169
40.0
189
44.8
185
43.8
192
45.5
207
49.1

132
31.3
150
35.5
136
32.2
160
37.9
153
36.3
155
36.7
152
36.0
141
33.4
156
37.0
146
34.6
139
32.9

107
25.4
68
16.1
57
13.5
54
12.8
75
17.8
58
13.7
68
16.1
63
14.9
48
11.4
52
12.3
43
10.2

تماماً

يتضح من اجلدول رقم ( )15ما يأيت:
 أن عبارات حمور املقرتحات حققت متوسط عام( )4.07مما يؤكد أن املقرتحات املقدمة من عينة الدراسة
جيب أن تعمل اجلامعة على تبنيها وتقدميها لتحسني
مستوى اخلدمات املقدمة لطالب اجلامعة ،واحنصرت
املتوسطات احلسابية للعبارات بني (،)4.17 ،3.82
واحتل الرتتيب األول ضمن املقرتحات دعم صندوق
الطالب خلدمة عدد أكرب من الطالب.

متأكد

ال أوافق

ال أوافق

المتوسط

الترتيب

12
2.8
13
3.1
20
4.7
10
2.4
27
6.4
13
3.1
16
3.8
10
2.4
12
2.8
9
2.1
7
1.7

22
5.2
17
4.0
20
4.7
16
3.8
28
6.6
17
4.0
17
4.0
19
4.5
21
5.0
23
5.5
26
6.2

3.89

11

4.07

9

4.08

8

4.14

3

3.92

12

4.10

7

4.04

10

4.12

6

4.12

5

4.13

4

4.17

1

تماما
ً

الحسابي

مناقشة النتائج:
من الواضح أن االجتاه العام ملستوى اخلدمات املختلفة اليت
تقدمها جامعة امللك سعود حيظى بتقدير أفراد العينة ،رغم
التفاوت يف بعض أنواع اخلدمات ما يعين أن هناك فرصا
لتطوير هذه اخلدمات ،ومن مث حتسني خمرجات العملية
التعليمية بصورة غري مباشرة ،وتتفق هذه النتائج بصورة عامة
مع دراسة ) Tran (2013اليت أشار فيها إىل أنه رغم
حصول كثري من احملاور على تقديرات عالية من الرضا ،فنن
هناك جوانب كثرية يف حاجة إىل التطوير.
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اإللكرتونية يف كثري من جماالت العمل يف القطاعني
احلكومي واخلاص.
وجاء يف املرتبة الثانية املنشآت الطالبية وخدمات املكتبة
ومصادر املعلومات واإلدارة والقبول والتسجيل .يف حني ظل
رضا الطالب متوسطا عن خدمات اإلسكان والتغذية
وشؤون الطالب ،ما يعين أن هذه اخلدمات جيب أن حتظى
باهتمام إدارة اجلامعة ،وأولوياهتا.
ويالحظ من نتائج الفروق الفردية يف النتائج أن
خدمات املكتبة ومصادر املعلومات من وجهة نظر اإلناث
كانت أدىن منها لدى الذكور .وتتفق هذه النتائج جزئيا مع
نتائج دراسة ) Crawford (2012اليت أشارت إىل وجود
مشكالت بالنسبة للوصول إىل الكتب واملراجع اليت حتتاجها
الطالبات بسبب نقص ساعات العمل باملكتبة ،وتدين
التعاون مع املكتبات األخرى الذي ميكن أن يساهم يف
توفري ما حتتاجه الطالبات من الكتب واملراجع .ومع أن
إدارة جامعة امللك سعود سعت إىل توفري الفرص الستفادة
اإلناث من خدمات اجلامعة ومصادر املعلومات ،عن طريق
ختصيص أوقات أكثر خلدمات اإلعارة واالطالع يف املكتبة،
وتعيني أمينات مكتبة خلدمة العنصر النسائي ،فنن هذه
اجلهود ما زالت غري كافية لزيادة رضا اإلناث عن هذه
اخلدمات.
وبالنظر إىل نتائج حمور املقرتحات اهلادفة إىل تطوير
اخلدمات اليت تقدمها جامعة امللك سعود ،جند أن معظم
هذه املقرتحات مل تكن ضمن حماور أداة الدراسة ،ما يعين
ارتفاع مستوى توقعات عينة الدراسة عن اخلدمات اليت
ينبغي أن تقدمها اجلامعة .وعلى سبيل املثال ،تطوير فرص
التعليم عن بعد ،وإضافة ختصصات جديدة حيتاجها سوق
العمل .ويعكس ذلك مدى الضغط اليت تتعرض له اجلامعة
للتجاوب مع حاجة اجملتمع من خالل التجاوب مع
احتياجات سوق العمل ،ومدى إحلاح اجملتمع على املشاركة
يف القرارات اليت كانت حىت عهد قريب من اختصاص إدارة

وينظر أفراد العينة إىل كل من خدمات النظام اإللكرتوين،
وخدمات املكتبة ومصادر املعلومات واملنشآت الطالبية
نظرة إجيابية عالية مقارنة باجلوانب األخرى ،وهذا خيتلف مع
نتائج دراسة العمري والشنقيطي ( )1434اليت أشارت إىل
تدين مستوى اخلدمات اإلدارية اإللكرتونية ،وميكن تفسري
ذلك بأن اخلدمات اإللكرتونية يف جامعة امللك سعود تعد
متطورة نسبيا مبا هو احلال يف اجلامعات العربية بوجه عام.
وهذا يعين تزويد أصحاب القرار مبعلومات موضوعية لرتتيب
أولوياهتا فيما يتعلق بتحسني نوعية بقية اخلدمات.
وبالنظر إىل تقييم أفراد العينة خلدمات عمادة شؤون
الطالب وعمادة القبول والتسجيل نلمح توازنا بني التقدير
العايل واملتوسط هلذه اخلدمات ،وميكن تربير ذلك بأن هذه
اخلدمات وثيقة الصلة بعضها ببعض ،ما يعين أن حتسني
مستوى اخلدمات يف أي منهما ميكن أن ينعكس إجيابيا
على اخلدمات األخرى.
من جهة أخرى تظل خدمات اإلسكان من اخلدمات
اليت حتتاج إىل مزيد من العمل من قبل املسؤولني؛ فمن
وجهة نظر أفراد العينة ما زالت هذه اخلدمات أقل يف
مستواها من بقية اخلدمات .ورمبا ميكن تربير ذلك بأن تزايد
عدد الطالب عاما بعد عام يشكل حتديا كبريا إلدارة
اجلامعة من حيث سرعة التجاوب مع متطلبات األعداد
املتزايدة من الطالب من هذه اخلدمات مقارنة خبدمات
النظام اإللكرتوين مثال اليت ميكن تطويرها يف مدة زمنية أقل
من إنشاء املباين أو تطويرها دون احلاجة إىل تعطيل سري
العملية التعليمية.
ومن املالحظ أن تقييم الطالب للخدمات املختلفة جاء
متطابقا مع مستوى رضاهم أيضا عن اخلدمات ذاهتا؛ فقد
جاء رضا الطالب عن النظام اإللكرتوين يف املقدمة ،وميكن
تفسري ذلك يف ضوء تطور البنية التحتية لالتصاالت يف
اململكة بشكل عام ،وكذلك تسارع تطبيق مفهوم احلكومة
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ال تقع يف صلب مهام اجلامعة ،مثل خدمات اإلسكان،
والتغذية ،واخلدمات اإللكرتونية.
 استعداد خرجيي اجلامعة لتقدمي خدمات نوعية تليبحاجات الطالب ،ومقرتحاهتم البتكار خدمات جديدة.
 قدرة القطاع اخلاص على املسامهة يف تطوير اخلدماتالطالبية ،واجملاالت اليت يفضلها القطاع اخلاص لتحقيق
ذلك.

اجلامعة وحدها .وينطبق ذلك على مقرتح تطوير رعاية
املوهوبني.
التوصيات والمقترحات:
توصيات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة مبا يأيت:
 -1تبين مقرتحات عينة الدراسة واليت حظيت بنمجاع
واضح ،واليت من أمهها :التوسع يف االستفادة من تقنية
االتصاالت يف تقدمي اخلدمات على اخلط ،إعادة النظر يف
شروط اإلسكان لتوفري مزيد من الفرص إلسكان مزيد من
الطالب ،تطوير خدمات التغذية حبيث تغطي أوقات أطول
من ساعات العمل احلالية ،إعداد وتنفيذ خطة تتيح
للطالب املزيد من املشاركة يف تطوير اخلدمات اليت
حيتاجوهنا ،تطوير شروط إعارة الكتب بالنسبة للطالب،
إضافة ركن للكتاب اإللكرتوين يف مكتبة اجلامعة ،إضافة
ختصصات جديدة حيتاجها سوق العمل يف خيارات القبول
والتسجيل ،تطوير برامج رعاية املوهوبني ،وأخريا السعي
لدعم صندوق الطالب خلدمة عدد أكرب من الطالب.
 -2تطوير وتنفيذ خطة لتعزيز التعاون بني عمادة شؤون
الطالب ،وعمادة القبول والتسجيل ،يف ضوء التأثري املتبادل
للخدمات اليت تقدمها كل منهما للطالب من خالل تيسري
تبادل املعلومات عرب ما توفره تقنية االتصاالت من
إمكانات.
 -3تطوير خطة وتنفيذها لتعزيز خدمات املكتبة للطالبات
مبا يتيح للطالبات جماال أوسع لالستفادة من خدمات
اإلعارة ،من خالل زيادة عدد الكتب املسموح باستعارهتا،
وزيادة ساعات العمل.

المراجع:

العمري ،حياة بنت رشيد ،والشنقيطي ،آمنه بنت حممد املختار()1434

“تصور مقترح للخدمات اإلدارية المقدمة إلكترونيًا لمنسوبات
جامعة طيبة في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة" .اجمللة السعودية
للتعليم العايل ،ع  ،9ص ص 109-71
بركة ،باكيناز عزت (".)1413رضا املستفيدين كمدخل إلدارة اجلودة الشاملة
باجلامعات بالتطبيق على جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" .المجلة

العربية لضمان جودة التعليم العالي ،ج ( ،)6ع ( ،)12ص ص -57
77
بو بشيت ،اجلوهرة بنت إبراهيم( .يناير" .)2012،مستوى اجلودة اإلدارية
يف جامعة الدمام يف ضوء بعض معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد
األكادميي" .مجلة مستقبل التربية العربية ،ج ( ،)20ع ( .)82ص
ص 500-357
حسني ،أسامه ماهر (" .)2012منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمات التعليمية
املقدمة للطالب مبؤسسات التعليم العايل يف مصر" .مجلة رابطة التربية

الحديثة ع ( )15السنة اخلامسة ،ص ص 103-13

السعود ،راتب (2002م)" .إدارة اجلودة الشاملة :منوذج مقرتح لتطوير اإلدارة
املدرسية يف األردن" .مجلة جامعة دمشق ،مج  ،2 2 ،18ص ص 55
– .105
عبد العزيز ،أمحد حممد " .)2013( .اسرتاتيجية مقرتحة لتحقيق التميز يف
جودة اخلدمات املقدمة لطالب كلية الرتبية باجلامعات املصرية باستخدام
منوذج  .SERVQUALمجلة كلية التربية ،جامعة عني مشس ،ع
( ،)37ج ()1
اجمللة العربية للرتبية (2007م)" .ملف العدد :إدارة الجودة الشاملة في

التعليم في الوطن العربي" .مج  ،27ع  ،1ص ص .89 – 9
سيف ،ناصر إبراهيم وآخرون ( .)2014مستوى جودة اخلدمات الطالبية
ورضا الطلبة عنها يف اجلامعات األردنية احلكومية .مج  .)15(7األمانة

مقترحات الدراسة:

ويف ضوء نتائج الدراسة تقرتح الباحثة إجراء مزيد من
الدراسات يف اجملاالت اآلتية
 فرص تطوير اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة عن طريقاالعتماد على موارد خارجية Outsourcingللخدمات اليت

العامة الحتاد اجلامعات العربية :اجمللة العربية لضمان جودة التعليم
العالي ص ص 186-161
النجار ،عبد الوهاب حممد " .)2007( .االعتماد األكادميي ملؤسسات إعداد
املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العام" .ورقة عمل
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 مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب عنها يف جامعة امللك سعود:نوف عبداهلل بن مجعة

Students services quality levels and students' satisfaction in King Saud University
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Abstract: The current research seeks to investigate quality of students services and students satisfaction in KSU. The study
was applied on a sample of 422 students (males and females) from different colleges in KSA. A questionnaire which included
eight types of services : housing, students' facilities, catering, library and information resources, education management, IT
systems, students affairs, students enrollment, in addition to two other items regarding students' satisfaction and
improvement recommendations was sent to sample members. Analysis of Percentages and means indicated that:
Quality of students' services and students' satisfaction was moderate for housing, catering, students' affairs,
whereas students' facilities, library and information resources, education management, students' enrollment were high. Only
IT system services were very high.
- No statistical differences were found between males and females except in library and information resources where
differences were statistically significant at (0, 01) for males.
- Supporting students' fund to support more students got the first rank among students’ recommendations.
Key words: Quality of students’ services, students’ satisfaction, Total quality Management
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التوجه الديني وعالقته بقلق الموت لدى طلبة جامعة الملك سعود بالرياض
إعداد
فهد بن عبداهلل الربيعة

أستاذ علم النفس املشارك
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/5/4هـ  -وقبل 1436 /7/ 22هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة جامعة امللك سعود وذلك يف ضوء متغريي
اجلنس واحلالة االجتماعية .ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث بإجراء هذه الدراسة على عينة من طلبة جامعة امللك سعود مكونة من ( )582طالبا
وطالبة ،منهم ( )249طالبًا و( )333طالبة من عدد من كليات اجلامعة .وقام الباحث بتطبيق مقياس التوجه الديين الذي أعده الرويتع (،)2008
ومقياس قلق املوت من إعداد عبد اخلالق ( .)1987وجاءت نتائج الدراسة كما يأيت:
 .1وجود عالقة ارتباطية طردية بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة جامعة امللك سعود.
 .2وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث على مقياس التوجه الديين وذلك لصاحل اإلناث.
 .3وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث على مقياس قلق املوت وذلك لصاحل اإلناث.
ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات والدراسات املستقبلية املقرتحة.
الكلمات المفتاحية :التوجه الديين ،قلق املوت ،طلبة جامعة امللك سعود.
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أحباث البورت  Alportعام  1967والذي ركز يف أحباثه على
الفروق الفردية والتوجهات الدينية والشخصية (غرب،
.)2009
يعد البورت  )1967( Alportأول من استخدم مصطلح
"التوجهات الدينية" ببعديها الظاهري واجلوهري .ويقصد
بالتوجه الظاهري التدين من أجل حتقيق مكاسب نفسية أو
اجتماعية ،ويعد هذا النوع تدينا غري ناضج .أما التوجه
اجلوهري فهو التدين الذايت حنو الدين دون أية رغبة يف حتقيق
مكاسب أو غايات دنيوية .وهذا هو ما يسمى بالتدين
الناضج .وعالوة على هذا التصور للتوجه الديين ،فقد مت
إضافة توجه آخر يشكل البعد الثالث للتوجه الديين وهو
االستقصاء والذي يعين التدين املبين على التساؤل غري
احملدود حول األمور الوجودية .ويتكون هذا التوجه من عدة
عوامل فرعية هي تقبل التعقيد  Complexityوالنقد الذايت
 ،Self-Criticismوالتساؤل أو الشك  .Doubtويالحظ أن
التوجه الظاهري ليس عامال واحدا بل وجد أنه ينقسم إىل
قسمني :شخصي واجتماعي (الرويتع.)2008 ،
ويعرف قلق املوت  Death Anxietyبأنه "نوع خاص من
القلق العام ،يشري إىل حالة انفعالية مكدرة ،ومشاعر شك
وعجز وخوف ترتكز حول كل ما يتصل باملوت واالحتضار
لدى الشخص نفسه أو ذويه (عبداخلالق،1998 ،
ص.)38
وقد درس موضوع املوت من مداخل عدة منها املناحي
النفسية واالجتماعية والطبية والدينية والفلسفية .وعلى ضوء
الفلسفة الوجودية  Existentialismيرى "مارتن هايدرجر" يف
كتابه "الوجود والزمن" أن املوت.ـ يف جانب منه ـ هتديد
بعدم الوجود.
ومن ناحية أخرى ،فإن التحقق من "عدم الوجود" يف
املستقبل يعد شرطا مسبقا لفهمنا الكامل حلياتنا ،كما يعد ـ
يف النهاية ـ شرطا مسبقا لتحرير أنفسنا من القلق .ومن مث

مقدمة

الدين أهم أساس من أسس احلياة الدنيا لإلنسان حبيث
ال ميكن أن يستغين عنه حبال من األحوال ،وعندما يغفل
اإلنسان الدين يف أي جانب من جوانب احلياة جند أن ذلك
اجلانب ينحرف عن حتقيق أهدافه اليت جيب أن حيققها يف
هذه احلياة .والدين هو األساس الذي يبين عليه الفرد فلسفته
يف احلياة ،وخيلصه من مشاعر الذنب وينمي الشعور باإلميان
والصرب ،ويطرد مشاعر اليأس والقنوط ،كما يساعد الفرد
على إقامة عالقة اجتماعية ذات معىن ومغزى وداللة (شرف
وعيسوي ،1974 ،ص ص .)186-184
والتدين ظاهرة اجتماعية نفسية وجدت مع اإلنسان منذ
زمن بعيد ،وهذه الظاهرة تعد أساسية يف حياة الشعوب ،فقد
نشأت أساسا من عوامل واقعية داخل اجملتمعات ،ومن
الظروف اخلاصة بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية
واملشكالت اليت تواجه اإلنسان (موسى.)1993 ،
ويعد التوجه الديين من أهم العناصر املؤثرة يف االجتاه
النفسي لدى اإلنسان .ففي بداية احلياة البشرية كانت
األمراض النفسية تعزى إىل أسباب دينية وأحيانا إىل أسباب
طبيعية ،إذ كانت تفسر األمراض النفسية واجلسمية بأهنا
نتيجة تلبس اإلنسان بالشيطان أو باجلن.
أما علم النفس فهو ينظر إىل الدين على أنه يقوي قدرة
الفرد على التحكم يف غرائزه ودوافعه ،وحيميه من االكتئاب،
ويقلل من إحساسه بالقلق ،ويساعد على صقل مهاراته
االجتماعية وتعديل سلوكه االجتماعي لكي يتحقق له
التكيف النفسي جبميع أبعاده (.)Cohen& Koening,2003
وقد بدأت دراسة الدين من منظور نفسي يف الفرتة ما بني
( )1930-1880وذلك على يد كل من هول ،Hall
وجيمس  ،Jamesولوبا  ،Loubaوستاربوك  ،Starbokوبريت
 .Pertمث أخذ االهتمام بعلم النفس الديين يف التناقص وذلك
يف الثالثينيات من هذا القرن ،غري أن االهتمام هبذا اجملال
ظهر مرة أخرى يف اخلمسينيات من هذا القرن ،خاصة بعد
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كما إن بعض الدراسات كشفت عن وجود عالقة ارتباطية
طردية بني التوجه الديين وقلق املوت (غامن.)2004 ،
وأخريا فهناك العديد من الدراسات اليت أشارت إىل عدم
وجود عالقة ارتباطية بني التوجه الديين وقلق املوت
;Templer & Dotson,1970 ;Thorson & Powell, 1989
(
.)&Rasnussen Johnson , 1994
إن معظم الدراسات عن العالقة بني التوجه الديين وقلق
املوت قد أجريت يف جمتمعات غربية معظمهم يدينون
باملسيحية ،يف حني جند أن الدراسات اليت أجريت على
جمتمعات إسالمية وعربية نادرة جدا (Al-Sabwah&Abdel-
.)Khalek,2006
لذلك جاءت الدراسة احلالية واليت تركز على العالقة بني
التوجه الديين وقلق املوت يف ضوء متغري اجلنس لدى طلبة
اجلامعة يف أحد اجملتمعات اإلسالمية ،كي تكون مبثابة إضافة
إىل الرتاث النفسي يف هذا اجملال .كما يأمل الباحث أن
تكون الدراسة احلالية حافزا للباحثني كي يواصلوا البحث يف
اجلوانب اليت أغفلتها حىت تتحقق الفائدة العلمية املنشودة.
مشكلة الدراسة:
عند فحص العالقة بني التوجه الديين وقلق املوت تباينت
النتائج بشكل كبري ،إذ أشارت معظم الدراسات إىل وجود

يعد املوت أساس حرية الفرد (عبداخلالق ،والنيال،2002 ،
ص.)384
ولقلق املوت أمهية فائقة لدى العديد من املنظرين مثل
"ميالين كالين" اليت ترى أن قلق املوت هو أساس كل قلق.
ويرى بعض مؤيدي نظريات التحليل النفسي أن اخلوف من
املوت كامن وراء كل املخاوف ،وأن معظم أنواع القلق
األخرى ـ كما يذكر "فيفل" ـ ماهي إال "مظهر خادع" لقلق
املوت .كذلك يرى "كارل يونج" أن قلق املوت مصدر
أساسي للبؤس العصاب خصوصا يف النصف الثاين من حياة
اإلنسان .يف حني يعتقد "إرنست بيكر" أن مشكالت
التكيف واالضطرابات النفسية مبختلف أنواعها واليت تضم
االكتئاب والفصام والعصاب واالحنرافات اجلنسية ،ميكن أن
تصنف يف إطار واحد وهو اخلوف من املوت (عبداخلالق،
 ،1987ص.)41
وبعد احلرب العاملية الثانية ،وما نتج عنها من كوارث
ودمار وقتل ماليني البشر زاد اهتمام الباحثني بالدراسات
املرتبطة بقلق املوت من حيث عالقتها بالعديد من الظواهر
االجتماعية والنفسية والرتبوية والصحية (احللو ،الشكعة،
والقدومي.)2003 ،
وقد أسفرت الدراسات اليت تناولت قلق املوت عن
تأسيس العديد من الدوريات واجملاالت اليت اهتمت بقضية
املوت مثل دورية أوميجا  Omegaعام 1969م ،ودورية
الرتبية املتصلة باملوت عام 1977م ،إذ مسيت اآلن دراسات
املوت  ،Death Studiesومجعية علم املوت  Thanatologyعام
1973م (عبداخلالق ،1998 ،ص.)16
لقد أجريت العديد من الدراسات عن العالقة بني التوجه
الديين وقلق املوت ،وقد جاءت نتائج تلك الدراسات خمتلفة
إىل حد كبري ( .)Cohen, et. Al.,2005إن معظم الدراسات
أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية عكسية بني التوجه الديين
;Leming,1980
(Thorson,1991;Al-
وقلق املوت
.)Sabwah&Abdel-Khalek,2006

عالقة بني هذين املتغريين (،)gnimhL,1980;nosrohT,1991

يف حني كشفت دراسات أخرى عن عدم وجود مثل هذه
العالقة
(.)nonhrohhR&risrrnh,1994;oonooh;nosrohT,1989
كما إن معظم تلك الدراسات اليت تناولت العالقة بني
التوجه الديين وقلق املوت مت إجراؤها يف جمتمعات غري
إسالمية ،أما الدراسات اليت أجريت على جمتمعات إسالمية
وعربية فهي نادرة جدا (.)Al-Sabwah&Abdel-Khalek,2006
وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أن الدين له أثر
إجيايب كبري على سعادة اإلنسان ورفاهيته ،إذ إنه يقلل من
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القلق لديهم رمبا يساعد يف توجيه نظر املسؤولني يف
اجلامعة إىل وضع برامج إرشادية أو عالجية للتغلب
على تلك املشاعر.
وتسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .1معرفة العالقة بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة
جامعة امللك سعود.
 .2معرفة الفروق يف درجات التوجه الديين بني طالب
وطالبات جامعة امللك سعود.
 .3معرفة الفروق يف درجات قلق املوت بني طالب
وطالبات جامعة امللك سعود.

خوفه من املوت وخاصة إذا كان هذا اإلنسان حيمل اجتاها
دينيا حقيقيا (.)Cohen, et.al.,2005
لذلك فاحلاجة ماسة لعمل املزيد من الدراسات اليت
تناولت العالقة بني التوجه الديين وقلق املوت يف جمتمعات
إسالمية كي تسد ثغرات النقص يف تلك الدراسات وكذلك
كي تثري املعرفة يف هذا اجملال.
لذلك جاءت الدراسة احلالية متناولة العالقة بني التوجه
الديين وقلق املوت لدى طلبة اجلامعة يف ضوء متغري اجلنس.
يف ضوء ما سبق ،ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف
التساؤالت اآلتية:
 .1هل توجد عالقة بني التوجه الديين وقلق املوت لدى
طلبة جامعة امللك سعود؟
 .2هل توجد فروق يف درجات التوجه الديين بني طالب
وطالبات جامعة امللك سعود؟
 .3هل توجد فروق يف درجات قلق املوت بني طالب
وطالبات جامعة امللك سعود؟

مصطلحات الدراسة
الدين:

هو اعتقاد بوجود قوة عظمى حتكم الكون ،كما إنه
يوضح عالقة اإلنسان الشخصية هبذه القوة (الصنيع،
 ،1998ص.)147
التدين:

أهمية الدراسة وأهدافها:

هو التزام املسلم بعقيدة اإلميان الصحيح وظهور ذلك
على سلوكه مبمارسة ما أمر اهلل به واالنتهاء عن إتيان ما هنى
اهلل عنه (الصنيع ،2002 ،ص.)211

تربز أمهية الدراسة احلالية فيما يأيت:
 .1ندرة الدراسات اليت تناولت العالقة بني التوجه الديين
وقلق املوت خاصة يف اجملتمعات اإلسالمية والعربية ـ
وذلك يف حدود علم الباحث ـ لذلك فالباحث يأمل
أن تكون الدراسة احلالية إضافة إىل الرتاث
السيكولوجي مما قد يسهم يف إثراء املكتبة النفسية
العربية.
 .2تباين نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة بني
التوجه الديين وقلق املوت ،مما جيعل احلاجة ماسة
إلجراء املزيد من الدراسات حىت يتضح اجتاه العالقة
بني هذين املتغريين بشكل أكثر وضوحا.
 .3عينة الدراسة احلالية هم طالب وطالبات اجلامعة الذين
ميثلون أهم شرائح اجملتمع والذين سوف يسامهون يف
عملييت العطاء واإلمناء .لذلك فإن التعرف على مشاعر

التوجه الديني:
يعرف الربوت وروس  )1967( Allprot& Rossالتوجه
الديين بأنه الطريقة اليت ينهجها الفرد ملمارسة معتقداته
الدينية.
التوجه الديني الظاهري:
هو استغالل الفرد للدين من أجل حتقيق مكاسب نفسية
أو اجتماعية (الرويتع ،2008 ،ص.)306
التوجه الديني الجوهري:
هو التوجه حنو الدين لذاته دون مكسب أو غاية ألن
التوجه غاية يف ذاته (الرويتع ،2008 ،ص.)306
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( )570طالبة من طالبات التمريض املصريات .وقد
أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بني
قلق املوت والتدين لدى طالبات التمريض.
ويف االجتاه نفسه ،أجرى روف وبتكفيسيين وكليمال
) Roff,Butkeviciene & Klemmack (2002دراسة هدفت إىل
معرفة العالقة بني قلق املوت والتدين لدى العاملني يف اجملال
الصحي وجمال اخلدمة االجتماعية يف لتوانيا .وقد توصلت
هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية عكسية بني التدين
وقلق املوت ،فأفراد العينة األكثر تدينا هم أقل خوفا من
املوت.
أما رازموسني وجونسون )Rasmussen & Johnson (1994
فقد أجريا دراسة عن الروحانية والتدين وعالقتهما بقلق
املوت لدى طالب وطالبات اجلامعة ( 74ذكور و134
إناث).
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية عكسية
بني الروحانية وقلق املوت ،يف حني مل تكشف نتائج هذه
الدراسة عن وجود عالقة بني التدين وقلق املوت لدى طالب
وطالبات اجلامعة .كذلك كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن
اإلناث حصلوا على درجات أعلى من الذكور وذلك يف
مقياس قلق املوت.
أما دراسة ثورسون وبويل (1990) Thorson & Powell
فقد هدفت إىل معرفة العالقة بني التدين واخلوف من املوت
لدى ( )346شخصا تراوحت أعمارهم بني ( )18إىل
( )88سنة.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن كبار السن األكثر تدينا
حصلوا على درجات منخفضة يف مقياس قلق املوت مقارنة
مبن هم أصغر منهم عمرا وأقل تدينا.
كذلك أجرى غامن ( )2004دراسة عن التدين وعالقته
بقلق املوت واألحداث السارة والنظرة للحياة .وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )400من املسنني واملسنات واملقيمني
واملقيمات يف حمافظة القاهرة مت تطبيق مقياس التوجه الديين

التوجه الديني االستقصائي:

هو التدين املبين على التساؤل غري احملدود حول القضايا
الوجودية ،ويتكون من عدة أبعاد أو عوامل فرعية :تقبل
التعقيد  Complexityوالنقد الذايت  ،Self-Criticismوالتساؤل
أو الشك ( Doubtالرويتع ،2008 ،ص ص .)307-306
وقد تبىن الباحث تعريف البورت للتوجه الديين يف
الدراسات احلالية ،ويعرف الباحث التوجه الديين بأنه جمموعة
الدرجات اليت حيصل عليها أفراد العينة على املقياس
املستخدم يف الدراسة احلالية والذي يعكس توجههم الديين.
قلق الموت:
هو نوع خاص من القلق ،يشري إىل حالة انفعالية
مكدرة ،ومشاعر شك وعجز وخوف ترتكز حول ما يتصل
باملوت واالحتضار لدى الشخص نفسه أو ذويه (عبداخلالق،
 ،1998ص.)38
وهذا التعريف هو الذي تبناه الباحث يف الدراسة احلالية.
ويعرف الباحث قلق املوت بأنه جمموع الدرجات اليت حيصل
عليها أفراد العينة على املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية
والذي يعكس مستوى قلق املوت لديهم.

الدراسات السابقة
لقد تباينت نتائج الدراسات اليت تناولت العالقة بني
التوجه الديين وقلق املوت .فقد كشفت العديد من الدراسات
عن وجود عالقة ارتباطية عكسية بني التوجه الديين وقلق
املوت لدى طلبة اجلامعة (الصنيع2002 ،؛ (Al-
 .)Sabwah&Abdel-Khalek,2006كما أشارت بعض
الدراسات إىل وجود عالقة طردية بني التوجه الديين وقلق
املوت (غامن .)2004 ،كذلك أوضحت بعض الدراسات
عدم وجود عالقة بني هذين املتغريين
(.)Rasmussen&Johnson,1994
فعلى سبيل املثال ،أجرى الصبوه وعبداخلالق Al-
 )2006( Sabwah&Abdel-Khalekدراسة عن قلق املوت
والتدين لدى طالب اجلامعة .وقد تكونت عينة الدراسة من
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أما ديزوتر وزمالؤه  (2009) Dezutter, et,. Al.فقد قاموا
بدراسة هدفت إىل معرفة دور الدين يف االجتاه حنو املوت.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )471من الشباب
البلجيكيني الذين قاموا بتعبئة االستبانات اخلاصة بالتوجه
الديين وقلق املوت .وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن
األشخاص األكثر تدينا يكونون أكثر تقبال للموت ،وأن
قلق املوت لديهم منخفض .كما أوضحت نتائج هذه
الدراسة أن األشخاص الذين يرتفع لديهم التدين الظاهري
أو اخلارجي (والذي يعد وسيلة لتحقيق مكاسب ثانوية
للشخص) يكونون أكثر قلقا .وتشري هذه النتائج إىل أن
العالقة بني التوجه الديين واجلوهري (احلقيقي) وقلق املوت
جاءت عكسية ،يف حني جاءت العالقة بني التوجه الديين
الظاهري (اخلارجي) وقلق املوت طردية.
كذلك أجرى كاينج هيو وفونج & (2009) Ka-Ying Hui
 Fungدراسة عن قلق املوت والتدين اجلوهري (احلقيقي)
والنظرة للحياة لدى طالب جامعة هونج كونج يف الصني.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )133طالبًا وطالبة ،منهم
( )44ذكورا ،و( )89إناثا.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود عالقة بني
التدين الظاهري وقلق املوت ،يف حني كشفت النتائج عن
وجود عالقة ارتباطية عكسية بني التدين اجلوهري (احلقيقي)
وقلق املوت لدى طالب وطالبات اجلامعة.
ويف اإلطار نفسه ،أجرى عبداخلالق وليسرت )(2009
 Lester&Abdel-Khalekدراسة هدفت إىل معرفة العالقة بني
التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة اجلامعة يف دولة
الكويت .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )162طالبا
وطالبة ،منهم ( )33طالبًا ،و( )129طالبة .وقد كشفت
نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود عالقة بني التوجه الديين
وقلق املوت لدى طلبة اجلامعة الكويتيني.
كذلك قام غالب والدسوقي ( )1994بدراسة هدفت
إىل معرفة الفروق بني املتدينني جوهريا واملتدينني ظاهريا يف

(الظاهري واجلوهري) ومقياس قلق املوت عليهم .وقد
توصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني
التدين اجلوهري وقلق املوت ،كما كشفت هذه الدراسة عن
وجود عالقة ارتباطية سالبة بني التدين الظاهري وقلق املوت.
كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
املسنني واملسنات يف التدين الظاهري وقلق املوت لصاحل
املسنات .وأخريا كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني املسنني واملسنات يف بعد التدين
اجلوهري.
أما الصنيع ( )2002فقد أجرى دراسة عن العالقة بني
مستوى التدين والقلق العام لدى طالب كلييت الشريعة
والعلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )119طالبًا من كلية
الشريعة ،و( )121طالبًا من كلية العلوم االجتماعية .وقد
كشفت هذه الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية عكسية بني
التدين والقلق العام .كما أشارت النتائج إىل حصول طالب
كلية الشريعة على متوسط درجات أعلى من طالب كلية
العلوم االجتماعية يف مقياس التدين ،يف حني حصل طالب
كلية العلوم االجتماعية على متوسط درجات أعلى من
طالب كلية الشريعة يف مقياس القلق العام.
كما أجرى بارون  (2006) Barounدراسة عن العالقة بني
التدين والصحة والسعادة والقلق لدى طلبة الثانوية
الكويتيني .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )941طالبًا
وطالبة ،منهم ( )408ذكورا ،و( )533إناثا .وكشفت نتائج
هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الذكور واإلناث يف مقاييس التدين والصحة والسعادة ،وذلك
لصاحل الذكور .كذلك حصل اإلناث على درجات أعلى من
الذكور يف مقياس القلق ،وكانت الفروق بني اجلنسني دالة
إحصائيا .وأخريا أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية
إجيابية بني التدين والصحة والسعادة ،يف حني وجدت عالقة
ارتباطية سالبة بني القلق وكل من التدين والصحة والسعادة.
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عينة الدراسة من ( )180طالبًا وطالبة من خمتلف ختصصات
كلية الرتبية وخمتلف املراحل الدراسية األربع .وقد عرف
الباحث القلق األخالقي بأنه :حالة اخلوف وعدم االرتياح
والتوتر اليت يشعر هبا الفرد عند قيامه بعمل خيالف القيم
واملبادئ واألخالق االجتماعية والدينية.
وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية
عكسية بني التوجه الديين اجلوهري (الشائع لدى العينة)
والقلق األخالقي ،كما إن الدراسة مل تتوصل إىل وجود عالقة
بني التوجه الديين الظاهري والقلق االجتماعي .وأخريا فإن
الدراسة أوضحت عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث على
مقياس التوجه الديين ومقياس القلق األخالقي.

االجتاه حنو العنف وبعض خصائص الشخصية .وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )454طالبًا وطالبة من جامعيت عني
مشس واملنيا ،منهم ( )236طالبًا ،و( )218طالبة،
وتراوحت أعمارهم ما بني  22-18سنة.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط موجب دال
إحصائيا بني التوجه الديين الظاهري والقلق لدى عينة
الدراسة .كما أوضحت النتائج وجود ارتباط ضعيف وغري
دال بني التوجه الديين اجلوهري والقلق لدى الطالب
والطالبات.
وهناك العديد من الدراسات اليت أشارت إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث على مقياس التوجه
الديين .ومن هذه الدراسات دراسة الرويتع ( )2008اليت
هدفت إىل معرفة أبعاد التوجه الديين وعالقتهما بالعوامل
اخلمسة يف الشخصية .وقد تكونت عينة الدراسة من
( )706طالبًا ،و( )535طالبة من طلبة جامعة امللك سعود
بالرياض .وقد أوضحت هذه الدراسة كنتيجة ثانوية أن
اإلناث أكثر تدينا من الذكور ،إذ جاءت الفروق بني
اجلنسني دالة إحصائيا على مجيع أبعاد مقياس التوجه الديين
وذلك لصاحل اإلناث.
ويف اإلطار نفسه ،أجرى احلجار ورضوان ()2006
دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى التوجه الديين
(اجلوهري .الظاهري) لدى طالب اجلامعة اإلسالمية بغزة
وعالقته ببعض املتغريات .وقد تكونت عينة الدراسة من
( )370طالبًا وطالبة من خمتلف التخصصات .وتوصلت
الدراسة إىل أن اإلناث أكثر تدينا ظاهريا من الذكور ،يف
حني تساوى الذكور واإلناث يف التدين اجلوهري .كما
أشارت نتائج الدراسة إىل أن التدين اجلوهري هو السائد
على طالب اجلامعة.
أما السيد ( )2009فقد قام بدراسة هدفت إىل التعرف
على العالقة بني القلق األخالقي والتوجه الديين (اجلوهري ـ
الظاهري) لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة بغداد .وقد تكونت

تعقيب على الدراسات السابقة:

بعد استقراء نتائج الدراسات السابقة ،ميكن استنتاج
بعض املالحظات العامة واليت منها:
 .1كشفت معظم الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية
عكسية بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة
اجلامعة ( ;Abdel-Khalek,2006; Roff,et. al.,2002
.)Baroun,2006
 .2كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية
طردية بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة
اجلامعة (غامن2004 ،؛ غالب والدسوقي.)1994 ،
 .3كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية
بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طلبة اجلامعة
( &Abdel-Khalek & Laster,2009; Rasmussen
.)Johnson,1994
 .4أوضحت معظم الدراسات أن اإلناث حصلن على
درجات أعلى من الذكور يف مقياس قلق املوت،
وكانت الفروق بني اجلنسني دالة إحصائيا وذلك
لصاحل اإلناث (غامنRasmussen & 2004 ،
;.)Johnson, 1994; Baroun, 2006
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 .2اختبار "ت"
الفرضني الثاين والثالث.

 .5كشفت بعض الدراسات عن أن اإلناث أكثر تدينا
من الذكور إذ كانت الفروق بني اجلنسني دالة
إحصائيا وذلك لصاحل اإلناث (الرويتع2008 ،؛
غامن.)2004 ،
 .6أشارت دراسات قليلة جدا ـ وذلك يف حدود علم
الباحث ـ إىل أن الذكور أكثر تدينا من اإلناث ،إذ
حصل الذكور على متوسط أعلى من اإلناث يف
مقياس التوجه الديين (.)Baroun,2006

T-Test

لداللة الفروق وذلك ملعاجلة

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي للكشف عن العالقة
بني متغريات الدراسة الرئيسة (التوجه الديين وقلق املوت)
وكذلك للكشف عن الفروق بني املتوسطات بالنسبة
للمتغريات األخرى.

فروض الدراسة:

عينة الدراسة:

يف ضوء أهداف الدراسة احلالية ،قام الباحث بصياغة
الفروض اآلتية:
 .1توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني التوجه الديين
وقلق املوت لدى طالب وطالبات جامعة امللك
سعود.
 .2توجد فروق دالة إحصائيا بني طالب وطالبات جامعة
امللك سعود يف درجة التوجه الديين.
 .3توجد فروق دالة إحصائيا بني طالب وطالبات جامعة
امللك سعود يف درجة قلق املوت.

بلغت عينة الدراسة احلالية ( )582طالبًا وطالبة ،منهم
( )249طالبًا و( )333طالبًا من جامعة امللك سعود
امللتحقني باجلامعة واملسجلني خالل الفصل الدراسي األول
1435-1434هـ .وقد استخدم الباحث الطريقة العشوائية
العنقودية يف سحب عينة الدراسة من كليات اجلامعة املتمثلة
يف كلية اآلداب ،وكلية الرتبية ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع ،وكلية إدارة
األعمال ،وكلية احلقوق والعلوم السياسية.
وقد بلغ متوسط عمر أفراد العينة ( )52،21باحنراف
معياري ( .)2.05وبالنسبة للحالة االجتماعية ألفراد العينة
فقد بلغ عدد املتزوجني ( )46بنسبة ( ،)%7.9يف حني بلغ
عدد غري املتزوجني ( )529بنسبة ( .)%90.9أما املطلقون
فقد بلغ عددهم ( )7بنسبة (.)%1.2
واجلدول ( )1يوضح خصائص عينة الدراسة الرئيسة:

المعالجة اإلحصائية:
للتحقق من صحة الفروض احلالية ،قام الباحث باستخدام
الطرق اإلحصائية اآلتية:
 .1معامل االرتباط بريوسون Pearson Product Moment
 Correlation Coefficientوذلك ملعاجلة الفرض األول.
جدول ()1
خصائص عينة الدراسة

العدد

المتغيرات

النسبة

الجنس
ذكر

249

%42.8

أنثى

333

%57.2

الحالة االجتماعية
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متزوج

46

%7.9

غري متزوج

529

%90.9

7

%1.2

مطلق
الكلية
اآلداب

73

%12.5

احلقوق والعلوم السياسية

66

%11.3

الرتبية

242

%41.6

العلوم الطبية التطبيقية

123

%21.1

الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع

76

%13.1

إدارة األعمال

2

%03

استبعاد البند الذي ينص على "أعتقد أن تربية اللحية مظهر
ديين مهم" .وكذلك مت تعديل البند الذي ينص على "أحافظ
على أداء صالة الفجر مع اجلماعة" ليصبح "أحافظ على
أداء صالة الفجر يف وقتها".
وقد وجد الرويتع ( )2008أن املقياس يتمتع بنسب
ثبات جيدة ،إذ تراوحت معامالت ثبات ألفا كرونباخ
بالنسبة للذكور من  ،0.81-0.65يف حني تراوحت
معامالت الثبات بالنسبة لإلناث من .0.81-0.69

أدوات الدراسة:

استخدم الباحث األدوات اآلتية:

 -1مقياس التوجه الديني:
قام الرويتع ( )2008بإعداد هذا املقياس وفقا لنظرية
الربوت وباتسون للتوجهات الدينية .ويتكون املقياس من
( )34عبارة صممت على طريقة ليكرت  ،Likertحبيث
جييب املفحوص عن كل عبارة طبقا للمعيار اآليت :ال تنطبق
أبدا ،تنطبق قليال ،تنطبق أحيانا ،تنطبق غالبا ،تنطبق دائما،
وأعطيت هذه الفئات األوزان صفر 4 ،3 ،2 ،1 ،على
التوايل .ومت توزيع عبارات املقياس على أربعة أبعاد رئيسة
هي :اجلوهري ويتكون من سبع عبارات ،والظاهري
الشخصي ويتكون من تسع عبارات ،والظاهري االجتماعي
ويتكون من مثان عبارات ،أما بعد االستقصاء فيتكون من
عشر عبارات.
وقد استخدم الرويتع ( )2008منوذجني من املقياس،
منوذجا خاصا للذكور ومنوذجا خاصا لإلناث .أما الباحث
احلايل فقد قام بدمج هذين النموذجني بعد استبعاد أو
تعديل البنود اليت ال تالئم اجلنسني .فعلى سبيل املثال مت

أما من حيث الصدق فقد أشارت نتائج التحليل
العاملي إىل أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق
(الرويتع.)2008 ،
صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية:
أ -صدق المقياس:

للتحقق من صدق املقياس ،استخدم الباحث الطرق اآلتية:
 -1االتساق الداخلي:
ميكن للباحث معرفة صدق املقياس اعتمادا على ما
تتمتع به بنوده من اتساق داخلي (.)Anastasi,1982
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واجلدول ( )2يوضح قيم معامالت االرتباط ودالالهتا
اإلحصائية بالنسبة للبعد الظاهري الشخصي.

لذلك قام الباحث حبساب معامالت االرتباط لكل بند
من بنود املقياس مع الدرجة الكلية للبعد ،وذلك على عينة
مكونة من ( )50طالبًا وطالبة.

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين على كل بند من بنود بعد الظاهري الشخصي في مقياس التوجه الديني ودرجاتهم على البعد ككل

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0707

0.0001

6

0539

0.0001

2

0666

0.0001

7

0.760

0.0001

3

0739

0.0001

8

0548

0.0001

4

0638

0.0001

9

0504

0.0001

5

0729

0.0001

أما اجلدول ( )3فهو يوضح قيم ومعامالت االرتباط
ودالالهتا اإلحصائية بالنسبة لبعد اجلوهري.

جدول ()3

معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين على كل بند من بنود بعد الجوهري في مقياس التوجه الديني ودرجاتهم على البعد ككل
رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

10

0772

0.0001

14

0688

0.0001

11

0785

0.0001

15

0641

0.0001

12

0741

0.0001

16

0750

0.0001

13

0675

0.0001

اإلحصائية بالنسبة للبعد االجتماعي.

اجلدول ( )4يوضح قيم ومعامالت االرتباط ودالالهتا
جدول ()4

معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين على كل بند من بنود البعد االجتماعي في مقياس التوجه الديني ودرجاتهم الكلية على البعد
رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

17

0722

0.0001

21

0665

0.0001

18

0771

0.0001

22

0524

0.0001

19

0633

0.0001

23

0649

0.0001
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رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

20

0619

0.0001

24

0526

0.0001

أما اجلدول ( )5فهو يوضح قيم ومعامالت االرتباط
ودالالهتا اإلحصائية بالسنبة لبعد االستقصاء.
جدول ()5
معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين على كل بند من بنود بعد االستقصاء في مقياس التوجه الديني ودرجاتهم الكلية على البعد
رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم البند

معامل االرتباط

مستوى الداللة

25

0481

0.0001

30

0663

0.0001

26

0679

0.0001

31

0594

0.0001

27

0528

0.0001

32

0450

0.001

28

0552

0.0001

33

0245

0.090

29

0575

0.0001

34

0522

0.0001

ب -ثبات المقياس:

يتضح من اجلداول السابقة  5 ،4 ،3 ،2أن مجيع
معامالت االرتباط دالة عند مستوى  0.0001ما عدا البند
رقم ( )32يف اجلدول ( )5فهو دال عند مستوى 0.001
أما البند رقم ( )33يف اجلدول ( )5فلم يكن داال ،ولذلك
مت استبعاده .وبذلك يكون مقياس التوجه الديين قد اشتمل
على ( )33بندا فقط.

مت حساب معامل ألفا كرونباخ لبيانات ( )50طالبا
وطالبة على مقياس التوجه الديين .وقد كانت قيم معامل ألفا
 0.813بالنسبة للبعد الظاهري الشخصي ،و0.847
بالنسبة للبعد اجلوهري ،و 0.788بالنسبة للبعد
االجتماعي ،و 0.730بالنسبة لبعد االستقصاء .أما بالنسبة
للمقياس ككل فقد كانت قيمة معامل ألفا  0.877وهذه
القيم تشري بوضوح إىل أن مقياس التوجه الديين يتميز بثبات
مرتفع.

 -2صدق المحكمين:

مت التحقق من صدق احملتوى عن طريق عرض املقياس
على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس
جبامعة امللك سعود عدد ( )35وذلك للتأكد من أن هذه
االستبانة فعال تقيس التوجه الديين .وقد اتفق احملكمون على
صحة احملتوى اخلاص باملقياس ودقته ،وأنه فعال يقيس التوجه
الديين .وقد تراوحت نسبة االتفاق بني احملكمني بني %90
و.%100

مقياس قلق الموت:
وهو من إعداد عبداخلالق ( ،)1987ويتكون املقياس
من ( )88عبارة تعكس مدى واسعا من اخلربات املرتبطة
بقلق املوت .وتتطلب اإلجابة عن هذه العبارات أن خيتار
املفحوص أحد فئات اإلجابة اآلتية :نعم ،ال.
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للتحقق من صدق حمتوى املقياس .وقد طلب الباحث من
احملكمني توضيح مدى وضوح ومالءمة كل عبارة من عبارات
املقياس ،وهل هذه العبارات فعال تقيس قلق املوت ..وقد
اتفق احملكمون على صحة احملتوى اخلاص باملقياس ودقته،
وأنه يقيس قلق املوت .وقد وصلت نسبة اتفاق احملكمني إىل
 .%98وهذا يوضح أن املقياس يتميز بدرجة عالية من
الصدق.

وقد قام عبداخلالق ( )1987حبساب ثبات املقياس
بطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوع من التطبيق األول ،ووصل
معامل الثبات  ،0.902وهذا يعين أن املقياس يتمتع بثبات
مرتفع .كذلك مت حساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة
النصفية على عينة من ( )47طالبًا و( )50طالبة وبلغ
معامل الثبات  0.92لدى الطالب و 0.94لدى الطالبات
وهذا أيضا يشري إىل أن املقياس يتميز بثبات مرتفع.
أما من حيث الصدق فقد قام عبداخلالق ()1987
حبساب صدق املقياس بطريقتني :األوىل الصدق الظاهري
للمقياس عن طريق احملكمني ،والثانية الصدق التالزمي وذلك
حبساب االرتباط بني هذا املقياس ومقياس "متبلر" لقلق
املوت .وقد كانت معامالت االرتباط بني املقياسني لدى
الذكور ( 0.612ن  ،)126أما بالنسبة لإلناث فقد بلغ
معامل االرتباط بني املقياسني ( 0.609ن  .)132وهذه
النتائج تشري إىل أن املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية
يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق.
صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية:

ب -ثبات المقياس:

مت حساب معامل ألفا كرونباخ لبيانات ( )50طالبا
وطالبة على مقياس قلق املوت .وقد كانت قيمة معامل ألفا
 0.903مما يشري إىل أن املقياس يتميز بثبات مرتفع.

نتائج الدراسة ومناقشتها

ينص الفرض األول على أنه "توجد عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بني التوجه الديين وقلق املوت لدى طالب وطالبات
جامعة امللك سعود".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخراج
معامل االرتباط بني متغريي الدراسة الرئيسني (التوجه الديين
وقلق املوت).
واجلدول ( )6يوضح نتائج تلك املعاجلة*

أ -صدق المقياس:
قام الباحث بعرض املقياس على ( )35عضوا من أعضاء
هيئة التدريس بقسم علم النفس جبامعة امللك سعود وذلك
جدول ()6

العالقة بين التوجه الديني وقلق الموت لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعود
أبعاد التوجيه الديني
قلق الموت

استقصاء
0.164

جوهري
0.099

اجتماعي
0.218

** مجيع معامالت االرتباط يف اجلدول السابق دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول ( )6وجود عالقة ارتباطية طردية بني
التوجه الديين وقلق املوت ،وعلى الرغم من كون هذه العالقة
دالة إحصائيا فهي عالقة ضعيفة .وقد جاءت هذه النتيجة
خمالفة للنتائج اليت توصل إليها كل من (1980) Leming
و (1991) Thorsonإذ وجد هذان الباحثان عالقة ارتباطية

شخصي
0.124

التوجه الديين ككل
0.221

سلبية بني قلق املوت والتوجه الديين .كذلك وجد
) Sabwah & Abdul-Khalek (2006عالقة ارتباطية عكسية
بني التوجه الديين وقلق املوت.
وقد كانت نتيجة الدراسة احلالية مفاجأة للباحث مل
يكن يتوقع حدوثها مما دفعه ملراجعة البيانات والقيام ببعض
Al-
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التدين اعتقادا منهم كمسلمني بأن االلتزام الديين سوف
خيفف من معاناهتم من القلق.
أما الفرض الثاين والذي ينص على أنه "توجد فروق دالة
إحصائيا بني طالب وطالبات جامعة امللك سعود يف درجة
التوجه الديين" فقد مت التحقق من صحته بقيام الباحث
باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بني الذكور واإلناث.
واجلدول ( )7يوضح هذه النتيجة:

اإلجراءات اإلحصائية للتأكد من هذه النتيجة .وقد أكدت
هذه اإلجراءات أن العالقة بني التوجه الديين وقلق املوت هي
عالقة طردية وهي نفس ما توصلت إليه النتيجة احلالية.
ويفسر الباحث وجود عالقة ارتباطية طردية بني التوجه
الديين وقلق املوت بأنه رمبا كان بعض أفراد العينة يعانون
أساسا من قلق املوت ،وكنتيجة هلذه املعاناة توجهوا حنو
جدول ()7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لدرجات الطالب والطالبات في مقياس التوجه الديني
الجنس

أبعاد التوجه الديني

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

ذكر

شخصي

248

29.96

5.334

-0.216

غري دالة

332

30.05

5.495

249

12.96

5.380

332

14.96

5.267

249

11.92

5.844

332

11.37

5.963

249

20.16

6.636

331

22.08

6.853

248

75.04

16.248

331

78.44

16.555

أنثى
ذكر

جوهري

أنثى
ذكر

اجتماعي

أنثى
ذكر

استقصاء

أنثى
ذكر
أنثى

التوجه الديين ككل

يتضح من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني الذكور واإلناث يف مقياس التوجه الديين ،إذ حصل
الذكور على متوسط (م =  )75.04يف حني حصلت
اإلناث على متوسط (م =  )78.44وقد بلغت قيمة ت
( )2.463وهي دالة عند مستوى 0.014
وهذه النتيجة تشري إىل أن اإلناث حصلن على متوسط
أعلى من الذكور يف مقياس التوجه الديين .أما بالنسبة ألبعاد
التوجه الديين فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

4.506

1.106

3.375

2.463

0.0001

غري دالة

0.001

0.014

إحصائية بني الذكور واإلناث على البعد اجلوهري وبعد
االستقصاء وذلك لصاحل اإلناث أيضا .وقد جاءت هذه
النتيجة متفقة مع ما توصل إليه الرويتع ( )2008إذ وجد أن
اإلناث أكثر تدينا من الذكور .ومن ناحية أخرى فإن النتيجة
احلالية اختلفت عن ما توصل إليه  (2006) Barounإذ وجد
هذا الباحث أن الذكور أكثر تدينا من اإلناث يف دراسته
على عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف دولة
الكويت.
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باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بني الذكور واإلناث يف
درجة قلق املوت .واجلدول ( )8يوضح ما مت التوصل إليه يف
هذا الشأن:

وينص الفرض الثالث على أنه "توجد فروق دالة إحصائيا
بني طالب وطالبات جامعة امللك سعود يف درجة "قلق
املوت" وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قام الباحث
جدول ()8

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لدرجات الطالب والطالبات في مقياس قلق الموت
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

طالب

249

35.92

12.321

طالبات

333

46.39

11.465

يتضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني الذكور واإلناث يف مقياس قلق املوت ،إذ حصل الذكور
على متوسط (م =  )35.92يف حني حصلت اإلناث على
متوسط (م =  )46.39وقد بلغت قيمة "ت"
( ،)10.561وهذه القيمة دالة عند مستوى 0.0001
وهذه النتيجة جاءت حمققة لصحة الفرض الثالث .وقد
جاءت هذه النتيجة متفقة مع النتيجة اليت توصل إليها
عبداخلالق والنيال ( )2002إذ وجد هذان الباحثان أن
الطالبات يف جامعة قطر حصلن على درجات أعلى من
الطالب على مقياس قلق املوت .كما تتفق هذه النتيجة
أيضا مع النتيجة اليت توصل هلا غامن ( )2002إذ وجد أن
النساء حصلن على درجات أعلى من الذكور يف مقياس قلق
املوت.
ويفسر الباحث حصول اإلناث على درجات أعلى من
الذكور على مقياس قلق املوت بأنه رمبا يرجع ذلك إىل
توقعات األدوار تبعا للجنس  Sex-Role Expectationsواليت
ميكن مالحظتها يف خمتلف الثقافات فاملتوقع من الذكور أن
يكونوا أقوياء أو يتظاهرون بالقوة والشجاعة وعدم اخلوف
واليت متثل أعلى درجات الرجولة .أما اإلناث فهن أضعف
من الرجال واخلوف الذي لديهن ال يقتصر على خوفهن من
املوت الذي ميكن أن يتعرضن له ،بل أيضا خوفهن من موت

قيمة "ت"

10.561

مستوى الداللة

0.0001

أزواجهن حبيث يبقني بعدهم وحيدات وليس هلن عائل
يعتمدن عليه.
كذلك فإن مقاييس قلق املوت هي مقاييس جلانب من
جوانب القلق ،والذي كشفت حبوث عديدة عن ارتفاع
درجات اإلناث فيه باملقارنة بالذكور (عبداخلالق،1987 ،
ص.)89
التوصيات والدراسات المقترحة:
يف ضوء نتائج الدراسة احلالية ،قام الباحث باستخالص
التوصيات اآلتية:
 .1حث املسؤولني يف اجلامعة من أجل تكثيف الربامج
اإلرشادية والعالجية ملساعدة الطالب والطالبات يف
التغلب على ما يعانونه من مشاعر سلبية كمشاعر قلق
املوت.
 .2تكثيف برامج التوعية الدينية بني طالب وطالبات
اجلامعة حىت يزداد لديهم التوجه الديين احلقيقي الذي
يعد سالحا ضد مشاعر قلق املوت.
 .3إجراء مثل هذه الدراسة على عينات خمتلفة كطلبة
املرحلة الثانوية ملعرفة توجهاهتم الدينية ومشاعر القلق
لديهم.
 .4إجراء دراسات عن التوجه الديين وعالقته ببعض
االضطرابات النفسية كاالكتئاب وذلك على عينات من
طالب املرحلة الثانوية واجلامعات.
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 .5نظرا ألمهية الدور الذي يقوم به املعلم فريى الباحث
ضرورة إجراء دراسات عن التوجه الديين وعالقاته بقلق
املوت واالكتئاب لدى معلمي املراحل االبتدائية
واملتوسطة والثانوية.

غامن ،حممد حسن ( .)2004التدين وعالقته بقلق املوت واألحداث
السارة والنظرة للحياة :دراسة نفسية مقارنة بني املسنني واملسنات.
دراسات عربية في علم النفس.255-197 ،)3(3 .
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مظهرها اخلارجي (حمجبة ـ غري حمجبة) .مركز الدراسات التربوية
واألبحاث النفسية :جامعة بغداد ،بغداد.
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Abstract: The aim of the present study was to investigate the relationship between religious orientation and death anxiety
among King Saud University students. The sample of the present study consisted of 582 students, 249 males, and 333
females. The religious orientation scale, and the death anxiety scale were used. The study revealed the following results:
1.
2.
3.

There was a positive correlation between religious orientation and death anxiety among the university students.
There were significant differences between males and females on the religious orientation scale.
There were significant differences between males and females on the death anxiety scale.

In the light of these findings, the researcher offered some recommendations and suggestions for further research.
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االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
إعــداد
ناصر بن سعد العجمي

أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك ،جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/6/6هـ  -وقبل 1436 /9/ 2هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على االضطرابات النفسية الشائعة لدى املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية ،وتكونت عينة الدراسة من
( )380طالباً من الذكور امللتحقني بربامج ومعاهد الرتبية الفكرية الثانوية مبدينة الرياض ،ترتاوح أعمارهم ما بني ( )18 -15عاماً مبتوسط عمري
( )17،2عاماً ،واحنراف معياري ( ،)1.1منهم ( )214طالباً من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ،و( )166من ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة .مت
تطبيق بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه ،وبطاقة مالحظة نوبات الغضب ،ومقياس القلق العام ،ومقياس اضطراب الوسواس القهري ومجيعها من
إعداد الباحث .وأسفرت نتائج الدراسة عن أن أكثر االضطرابات النفسية انتشاراً هو اضطراب نوبات الغضب ،يليه اضطراب القلق العام ،مث اضطراب
قصور االنتباه ،وأخرياً اضطراب الوسواس القهري ،كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسط درجات
جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ،ومتوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة يف مجيع االضطرابات النفسية وذلك
لصاحل جمموعة ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة ،مما يدل على العالقة الطردية بني االضطراب النفسي ومستوى شدة اإلعاقة.
الكلمات المفتاحية :االضطرابات النفسية ،اإلعاقة الفكرية.
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مقدمة الدراسة:

توزيع هذه االضطرابات حسب متغري الشدة فإن معظم
احلاالت هي من النوع املتوسط ،أما من حيث العمر فرتتفع
يف مرحلة املراهقة ،والشك أن ذوي اإلعاقة أكثر حظاً من
غريهم يف انتشار االضطرابات النفسية.
وإذا كان االضطراب النفسي يتضح عندما يسلك الفرد
سلوًكا منحرفاً بصورة واضحة عن السلوك املتعارف عليه يف
اجملتمع الذي ينتمي إليه حبيث يتكرر هذا السلوك باستمرار
وميكن مالحظته واحلكم عليه (القمش ،واملعايطة)2007 ،
فإن العديد من الدراسات اليت أجريت يف جمال الرتبية
اخلاصة مثل دراسة (منصور )2012،ودراسة (الزهراين،
 ،)2011ودراسة ( ،)Thomas, 2001ودراسة ( Bruce,
 )2002أكدت على أن األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر
عرضة لالضطرابات النفسية واملشكالت السلوكية من
غريهم ،بسبب إعاقتهم ،غري أنه ال توجد إحصاءات دقيقة
عن مدى انتشار األمراض واالضطرابات النفسية
واملشكالت السلوكية بينهم ،كما إنه ال توجد دراسات
دقيقة توضح العالقة بني مستويات شدة اإلعاقة الفكرية
(البسيطة ،واملتوسطة ،والشديدة ،والشديدة جداً)
واالضطرابات واألمراض النفسية واملشكالت السلوكية.
األمر الذي دفع الباحث إلجراء الدراسة احلالية للتعرف
على االضطرابات النفسية املنتشرة لدى املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية.

تلقي اإلعاقة الفكرية بظالهلا على الفرد ،فتدين القدرات
العقلية وضعف مستوى السلوك التوافقي والفشل يف القيام
ببعض األنشطة احلياتية املختلفة ،جيعل الفرد ذا اإلعاقة
الفكرية أكثر عرضة للمشكالت االنفعالية واالجتماعية،
واليت تتحول فيما بعد إىل مشكالت سلوكية واضطرابات
نفسية ،فيالحظ كثرة نوبات الغضب ،وارتفاع مستوى القلق
العام أو اخنفاضه ،فضالً عن امليل إىل العدوانية ،وممارسة
العديد من األمناط السلوكيات غري املقبولة اجتماعيًا.
ويرى مرسي ( )1999أن ذوي اإلعاقة الفكرية يتعرضون
للفشل يف مواقف كثرية بسبب نقص قدراهتم على مواجهة
الصعوبات وحل املشكالت ،مما يعرضهم للشعور باإلحباط
واحلط من شأن الذات واللجوء إىل احليل النفسية الدفاعية،
كما يتعرضون بسبب ضعف قدرهتم على اختاذ القرار إىل
االرتباك ويقعون يف صراع اإلقدام – اإلحجام ،وهو ما
جيعلهم عرضة للعديد من املشكالت السلوكية واالضطرابات
النفسية.
ومثل أعلى حياول األفراد
وإذا كانت "السوية" خرافةٌ ،
االقرتاب منه ،فال يوجد أحد يف هذا العامل إال ولديه
اضطراب أو قصور أو نقص يف مستوى الصحة النفسية،
وبلغة أخرى ،فإن مجيع األفراد لديهم اضطراب نفسي،
ولكن الفروق بينهم تكون يف درجة هذه االضطرابات
وشدهتا ،األمر الذي جيعل مجيع األفراد لديهم مجيع أنواع
االضطرابات النفسية ولكن بدرجات خمتلفة ترتاوح ما بني
وجود االضطراب بدرجة بسيطة مما ال يؤثر بشكل حاد
على حياة الفرد ،أو يكون االضطراب بدرجة شديدة فيعيق
أداء الفرد ويعرقل مسرية حياته.
ويرى العزة ( )2009أن الفاصل بني السواء والشذوذ
غري واضح متاماً لذلك تتفاوت نسبة انتشار االضطرابات
السلوكية لدرجة كبرية ،وترتاوح ما بني  %15 -1غري أن
النسبة املعتمدة يف كل الدول هي  %2وفيما يتعلق بنسبة

مشكلة الدراسة:

حتاول الدراسة احلالية التعرف على أهم االضطرابات
النفسية لدى املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية مبدينة الرياض،
وتتحدد مشكلتها يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ما أهم االضطرابات النفسية الشائعة لدى املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية؟
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اإلعاقة الفكرية  ،وهذا ما يساعد على فتح اجملال لدراسات

هل توجد فروق يف مستويات االضطرابات النفسية لدى
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية تبعاً ملستوى شدة اإلعاقة
(البسيطة ،املتوسطة)؟

أخرى هتتم بنفس موضوع الدراسة احلالية .
مصطلحات الدراسة:

أسئلة الدراسة:

االضطرابات النفسية:)Psychological Disorders( :

تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن األسللة اآلتية:
-1ما أهم االضطرابات النفسية الشائعة لدى املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية؟
-2هل توجد فروق يف مستويات االضطرابات النفسية لدى
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية تبعاً ملستوى شدة اإلعاقة
(البسيطة ،املتوسطة)؟

هي االضطرابات اليت تتضح حينما يسلك الفرد
سلوكاً منحرفاً بصورة واضحة عن السلوك املتعارف عليه يف
اجملتمع الذي ينتمي إليه ،حبيث يكون هذا السلوك متكرراً
باستمرار (القمش ،واملعايطة )2007 ،ويعرب عن
االضطرابات النفسية يف الدراسة احلالية بالدرجة اليت حيصل
عليها املراهق ذو اإلعاقة الفكرية يف األدوات املستخدمة
بالدراسة وهي :بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه،
وبطاقة مالحظة نوبات الغضب ،ومقياس القلق العام،
ومقياس العصاب القهري الوسواسي (إعداد :الباحث).

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على ما يأيت:
-1التعرف على أهم االضطرابات النفسية الشائعة بني
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية مبعاهد وبرامج الرتبية الفكرية
مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،وأهم هذه
االضطرابات.
-2التعرف على إذا ما كان هنالك فروق ذات داللة
إحصائية بني االضطرابات النفسية ومستوى شدة اإلعاقة
الفكرية (البسيطة ،املتوسطة).

المراهقون ذوو اإلعاقة الفكرية:

Adolescents with

)) Intellectual Disability

هم األفراد ذوو اإلعاقة الفكرية الذين لديهم قصور
واضح يف القدرات الفكرية مصحوب بقصور يف املهارات
التكيفية)( (AAIDD,2010اجلمعية األمريكية لإلعاقات
الفكرية والنمائية(American Association on )2010،
 Intellectual and Developmental disabilities).ويقصد
هبم يف الدراسة احلالية الطالب الذكور امللتحقني بربامج
ومعاهد الرتبية الفكرية باملرحلة الثانوية الذين ترتاوح أعمارهم
عاما واحنراف
ما بني  18 ،15عاماً مبتوسط عمري ً 17.2
معياري .1.1

أهمية الدراسة:

األهمية النظرية:

تتمثل األمهية النظرية هلذه الدراسة يف قلة البحوث
والدراسات العربية واحمللية علمية ،فقد تفيد الدراسة احلالية
يف أن تكون إضافة للمعرفة يف جمال االضطرابات النفسية
لدى املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية مبعاهد وبرامج الرتبية
الفكرية مبدينة الرياض .كما تربز أمهية الدراسة بتوجيه
األنظار حنو هذه الشرحية املهمة من اجملتمع واليت حتتاج إىل
الرعاية النفسية جبانب الرعاية الطبية.

اإلعاقة الفكرية البسيطة(:

Mild Intellectual

)Disability

يعرف الباحث ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة إجرائيًّا بأهنم:
التالميذ املقبولون يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم بالرياض ،وتقع درجة ذكائهم ما بني
 75إىل  55درجه على اختبار وكسلر أو ما بني  73إىل
52على اختبار ستانفورد بينيه.

األهمية التطبيقية:
تكمن األمهية التطبيقية هلذه الدراسة يف أهنا تقدم وص ًفا
ألهم االضطرابات النفسية الشائعة لدى املراهقني ذوي
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اإلعاقة الفكرية المتوسطة:

ويستخلص الباحث تعريفاً لإلعاقة الفكرية ،وهو :القصور
الواضح يف القدرة العقلية العامة ،يصاحبه اخنفاض يف
مستوى السلوك التوافقي ،وما قد ينتج عنه من اضطراب
عام يف الشخصية والسلوك ،ومن مثم فإن املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية هم الذين استمرت إعاقتهم الفكرية حىت
فرتة املراهقة ،وهم يعانون العديد من االضطرابات النفسية
واملشكالت السلوكية اليت جتعلهم ينحرفون عن املسار
الطبيعي يف احلياة إذا ما قورنوا بأقراهنم العاديني.

( Moderate Intellectual

)Disability

يعرف الباحث ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة إجرائيًّا بأهنم:
التالميذ املقبولون يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم بالرياض ،وتقع درجة ذكائهم ما بني
 54اىل 40درجة على اختبار وكسلر أو  51إىل 36
درجة على اختبار ستانفورد بينيه.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تعريف اإلعاقة الفكرية:

أسباب اإلعاقة الفكرية:

تعرف اجلمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية
اإلعاقة الفكرية ) (AAIDD,2010بأهنا القصور يف بعض
اجلوانب الشخصية اليت تتضح يف ضعف القدرات الفكرية
املصحوب بقصور يف املهارات التكيفية مثل :التواصل،
والعناية بالذات ،واألداء األكادميي ،واملهارات العملية،
والتوجيه الذايت ،واالستقاللية وهذا القصور يظهر قبل بلوغ
عاما.
الفرد سن ً 18
عرف ( )Smith,2003:3اإلعاقة الفكرية بأهنا" :إحدى
وي ِّ
أنواع االضطرابات النمائية ألهنا تظهر يف باكورة احلياة
بالنسبة للفرد ،وتكون ذات تأثري مستدمي طوال احلياة ،إذ
ينخفض األداء الوظيفي العقلي جبميع مستوياته.
ومن الناحية النفسية االجتماعية يذكر (عبد اهلل،
 )1997أن استخدام مصطلح اإلعاقة الفكرية ينطوي على
عنصرين أساسني مها :أن يكون األداء العقلي أقل من
املتوسط بكثري ،وأن يكون هناك خلل ملحوظ يف قدرة الفرد
على التكيف مع املتطلبات اليومية للبيلة االجتماعية.
وقد أشار ( )Seligman, 2005:264إىل "أن الدليل
اإلحصائي الرابع يقرر تشخيص اإلعاقة الفكرية من خالل
سوء التكيف الثنتني أو أكثر من املهارات اآلتية :التواصل،
ومحاية الذات ،واملعيشة املنزلية ،واملهارات االجتماعية،
والتوجيه الذايت ،والصحة والسالمة ،واجلوانب األكادميية
الوظيفية".

هناك العديد من األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلعاقة
الفكرية ،منها :الوراثة ،فيذكر (السبكي )1998 ،أنه إذا
كان أحد الوالدين أو األجداد من ذوي اإلعاقة الفكرية،
فيكون هناك احتمال لوراثة االبن هذه اإلعاقة من خالل
اجلينات املسؤولة عن الصفات الوراثية املنقولة من أحد
الوالدين أو األجداد ،كما أكدت الفحوص الباثولوجية أن
العامل الريزيسي ( )RHيكون سبباً يف اإلعاقة الفكرية
حينما خيالف دم املولود دم األم .وهناك أسباب قبل الوالدة
تتلخص يف إصابة األم احلامل باحلصبة األملانية أو مرض
الزهري أو الصفراء املخية ،أو االضطرابات اهلرمونية ،أو
سوء التغذية أو تعرضها للحوادث املفاجلة أو ألشعة إكس
أو إصابة اجلنني بالتسمم العضوي الذي يتنقل إليه عن
طريق احلبل السري ويؤثر يف جهازه العصيب ،أو عدم توفر
كمية األكسجني الالزمة لنمو للجنني ،كل هذه العوامل قد
مباشرا يف حدوث اإلعاقة الفكرية ،كما توجد
تكون سببًا
ً
بعض األسباب اليت تصاحب عملية الوالدة.
وقد يتعرض الفرد يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل ظروف
مرضية أو حوادث تؤدي إىل اإلعاقة الفكرية ،وقد أمجل
(كمال )2002 ،هذه الظروف يف :احلمى الشوكية،
والتهابات أنسجة املخ ،والشلل الدماغي ،واحلوادث،
واخنفاض أداء الغدة الدرقية ،وسوء التغذية.
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) Deficit Disorder (ADDإذ يعرض الدليل اإلحصائي
الرابع لتشخيص األمراض النفسية والعقلية ()1994
اضطراب االنتباه ) (ADDبوصفه أحد أمناط اضطراب
قصور االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد Attention
) ،Deficit Hyperactive Disorder (ADHDويعد من أهم
االضطرابات النمائية الشائعة بني ذوي اإلعاقة الفكرية
ويظهر يف :عدم القدرة على االنتباه للتفاصيل ،وقصر مدى
االنتباه ،وسهولة التشتت ،وعدم القدرة على الرتكيز أو
الرتتيب ،أو التنظيم ،وضعف القدرة على اتباع التعليمات،
وكثرة النسيان يف األعمال املتكررة واملعتادة يوميًا ،وفقد
األدوات الضرورية للقيام باألنشطة املختلفة.
ويعرف حممد ( )2003اضطراب قصور االنتباه بأنه
عدم قدرة الفرد على أن يستمر يف تركيزه على مثري معني
ملدة حمدودة ،وذلك لعدم قدرته على انتقاء هذا املثري أو
الرتكيز عليه ملدة زمنية حمددة تتطلبها املهمة املستهدفة أو
النشاط الذي جيب عليه أن يؤديه ،وذلك لعدم قدرته على
استبعاد املثريات البيلية املختلفة.
وقد عرف ) (Kendall, 2000: 69اضطراب قصور
االنتباه بأنه "اضطراب منائي يتسم بوجود أوجه قصور يف
السلوك تتمثل يف قصور االنتباه بشكل ال يتناسب مع
املستوى النمائي للفرد ،والنشاط احلركي املفرط واالندفاعية".
ويذكر ) (Pual, 2003:7أن اضطراب االنتباه "ال يتعدى
أكثر من كونه وص ًفا لتجميعات عصبية ،ومن مثم ال ينتج
عن ضعف يف أساليب الرتبية ،وهذا ما يؤكد حتسن كثري من
حاالت اضطراب االنتباه مع النضج وتقدم العمر من
ناحية ،والتعرض خلربات موجهة أو غري موجهة تزيد من قوة
االنتباه لدى الفرد".
يف حني يرى ) (Alessandri, 2002أن اضطراب االنتباه
يتضح يف سلوكيات معينة ،فيبدو الفرد وكأنه ال يسمع ،كما
إنه ال يتمكن من إهناء املهام املطلوبة منه جبانب قصر مدى
االنتباه والذي يتجلى يف التحول السريع من نشاط إىل آخر

تصنيفات اإلعاقة الفكرية:

تعددت تصنيفات اإلعاقة الفكرية بني التصنيف الطيب،
والتصنيف النفسي االجتماعي والتصنيف الرتبوي التعليمي،
وهذه التصنيفات اختلفت يف تفاصيلها من مرجع آلخر،
ومن باحث آلخر ،ومن أهم تصنيفات اإلعاقة الفكرية ما
قدمه الدليل اإلحصائي الرابع لتشخيص األمراض النفسية
والعقلية ( )1994واليت اعتمدت نسبة الذكاء كمحك
للتصنيف ،ومن مث توجد أربع جمموعات هي :اإلعاقة
الفكرية البسيطة ويرتاوح مستوى الذكاء بني  55-50إىل
 70تقريباً ،واإلعاقة الفكرية املتوسطة ويرتاوح مستوى
الذكاء بني  40-35إىل  ،55-50واإلعاقة الفكرية
الشديدة ويرتاوح مستوى الذكاء بني  25-20إىل – 35
 ،40واإلعاقة الفكرية الشديدة جداً ويقل مستوى الذكاء
عن  20أو .25
االضطرابات النفسية لذوي اإلعاقة الفكرية:
هناك العديد من األمراض واالضطرابات النفسية
واملشكالت السلوكية اليت يتعرض هلا ذوو اإلعاقة الفكرية،
وسوف يقتصر احلديث هنا على :اضطراب قصور االنتباه،
واضطراب نوبات الغضب ،واضطراب القلق العام،
واضطراب الوسواس القهري  ،وذلك على النحو اآليت:
اضطراب قصور االنتباه:
يعد االنتباه من أهم العمليات املعرفية اليت تلعب دوراً
مهما يف النمو املعريف لدى الفرد ،فمن خالله ينتقي الفرد
ً
املنبهات احلسية املختلفة اليت تساعده على اكتساب
املهارات وتكوين العادات السلوكية الصحية مبا حيقق التوافق
مع البيلة.
وقد اتفقت أدبيات الرتاث السيكولوجي على ثالثة أمناط
الضطراب االنتباه تتمثل يف :اضطراب قصور االنتباه،
واضطراب النشاط احلركي املفرط ،واضطراب قصور االنتباه
املصحوب بالنشاط احلركي املفرط ،والدراسة احلالية تقتصر
على اضطراب االنتباه فقط أو ما يسمي Attention
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ويؤكد ) (Cantwell, 2006على أن حنو  %50من
املرتددين على عيادات الطب والعالج النفسي يعانون من
اضطرابات قصور االنتباه ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن
هذا االضطراب يبدأ يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وقد يستمر
إىل مرحلة الرشد ،مع تغري يف املظاهر السلوكية خالل
مراحل النمو املختلفة .كما يرى & (Kronemberger,
) Mayer, 2006أن نسبة انتشار اضطراب قصور االنتباه
تتجاوز  %3.5بني األطفال العاديني ،وتتجاوز  %42بني
ذوي اإلعاقة الفكرية ،يف حني تذكر )(Grantham, 2009
أن نسبة انتشار اضطراب قصور االنتباه تبلغ حنو  %9بني
األطفال العاديني ،وتتجاوز  %46بني ذوي اإلعاقة
الفكرية.
وقد أجرى ) (Walsh, 2002دراسة للتعرف على النسبة
امللوية لألطفال الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه
واحلركة املفرطة مبدارس والية تينسي األمريكية ،وأوضحت
النتائج أن %4.7 :من األطفال يعانون من اضطراب قصور
االنتباه ،و %3.4من األطفال يعانون من اضطراب احلركة
املفرطة ،و %4.4من األطفال يعانون من اضطراب قصور
االنتباه املصحوب باحلركة املفرطة.
وقد أورد ) (Davis, 2004اخلصائص املميزة الضطراب
قصور االنتباه لذوي اإلعاقة الفكرية يف أن الفرد ذا
اضطراب االنتباه يبدو عليه مثانية على األقل مما يأيت:
االجتاه بالعني مع عدم االستماع ،وعدم اتِّباع التعليمات
جبدية ،والشعور السريع بامللل ،واملماطلة يف تنفيذ املهام
والواجبات املنزلية ،واالنصراف من الرتكيز على شيء ما إىل
غريه بسرعة كبرية ،واصطناع الضوضاء والصخيب يف حالة
عدم وجودها ،وافتقاد بعض األشياء املهمة عن طريق
اإلمهال أو النسيان ،وإزعاج اآلخرين مبقاطعة أحاديثهم،
والتصرف دون تفكري ودون العبء باألحداث املرتتبة على
التصرفات ،واالنصراف إىل أشياء يسرية مثل :صوت مروحة
أو صورة ملعقة على احلائط ،والتنقل بعنف واجلري بقوة

قبل انتهاء النشاط األول ،كما يتشتت انتباهه بسهولة ،وال
يتمكن من تركيز انتباهه على التعليمات.
وقد أوضح ) (Flick, 1998املظاهر األساسية لقصور
االنتباه يف :عدم االنتباه  ،Inattention.واحلركة املفرطة
 ،Hyperactivity.واالندفاع  ،Impulsivityوالفوضى وعدم
النظام  ،Disorganizationوضعف العالقات مع األقران
 ،Poor Peer Relationوالسلوك العدواين Aggressive
 ،Behaviorوضعف تقدير الذات ،Poor Self- Esteem
وضعف مفهوم الذات  ،Poor Self- Conceptوكثرة أحالم
Poor
اليقظة  ،Day Dreamingوضعف التناسق
 ،Coordinationومشكالت الذاكرة ،Memory Problems
وغريها.
ويرى الباحث أن قصور االنتباه يعين ضعف الرتكيز
واالنتباه ،وهذا ال يعين أن ذوي قصور االنتباه ال ينتبهون
على اإلطالق ولكن االنتباه لديهم خيضع جملموعة من
املؤثرات الداخلية واخلارجية اليت تؤدي إىل تشتت انتباههم،
وتشغلهم عن الرتكيز ،فيكون من الصعب عليهم االنتباه إىل
التعليمات املطلوب مساعها أو فهمها هبدف إجناز األعمال
والواجبات املكلفون هبا ،فيكون اإلخفاق يف األداء وعدم
اإلجناز هو النتيجة املتوقعة لعدم االنتباه.
وتذكر عجالن ( )2001أن أمهية اضطراب قصور
االنتباه ترجع إىل نسبة انتشاره املرتفعة ،واستمراريته ،وارتباطه
باضطرابات نفسية أخرى ،وانعكاسه السليب على عالقة
الفرد مع اآلخرين وصعوبة عالجه .ألن اضطراب قصور
االنتباه يعد من أكثر االضطرابات انتشاراً لدى مجيع
الفلات.
ويشري قزازة ( )2007إىل أن اضطراب قصور االنتباه يعد
من االضطرابات الشائعة ،وهو اضطراب متغري الصفات
وغري واضح املعامل وينتشر بنسبة  %5-3لدى األطفال،
واضطراب قصور االنتباه يظهر صعوبات عديدة.
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اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد لدى
األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية  ،وبطاقة مالحظة للسلوكيات
داخل الفصل املدرسي ،وتكونت عينة الدراسة من
جمموعتني إحدامها ممن يعانون من اضطراب االنتباه
املصحوب بالنشاط احلركي الزائد ،والثانية ممن ال يعانون من
اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد ،تتألف
كل منهما من  7أفراد ترتاوح أعمارهم ما بني 18 -12
عاماً ،وتوصلت هذه الدراسة إىل :وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسط درجات ذوي اإلعاقة الفكرية الذين
يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي
الزائد ،وذوي اإلعاقة الفكرية الذين ال يعانون من اضطراب
االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد يف السلوكيات
داخل الفصل وذلك لصاحل ذوي اإلعاقة الفكرية الذين
يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي
علما بأن السلوكيات داخل الفصل تتضمن :ارتفاع
الزائد ً
مستوى العدوان ،وارتفاع مستوى التشتت واالنتباه وعدم
الرتكيز ،واخنفاض املستوى التحصيلي ،واخنفاض السلوكيات
التكيفية.
كما استهدفت دراسة ) (Benavidez, 2005التعرف على
العالقة بني مستوى املهارات االجتماعية واضطراب قصور
االنتباه لدى املعاقني فكريًا ،واستخدمت هذه الدراسة
أداتني مها :مقياس املهارات االجتماعية لدى ذوي اإلعاقة
الفكرية  ،ومقياس اضطراب االنتباه لدى ذوي اإلعاقة
الفكرية  ،وتكونت العينة من  37من ذوي اإلعاقة الفكرية
ترتاوح أعمارهم ما بني  17 - 12عاماً منهم 14من
اإلناث ،و 23من الذكور ،وتوصلت النتائج إىل وجود
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات مقياس
املهارات االجتماعية ومقياس اضطراب االنتباه لدى ذوي
اإلعاقة الفكرية  ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث يف مقياس
املهارات االجتماعية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية

والتعامل مع األشياء بعدوانية ،والصعوبة البالغة يف إمتام
األعمال ،وعدم النظام وقلة النظافة.
وخيلص الباحث إىل أن قصور اضطراب االنتباه أحد
كل جوانب الشخصية:
االضطرابات املهمة اليت تتعلق ب ِّ
املعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية لذوي اإلعاقة الفكرية،
ويتبدى اضطراب قصور االنتباه يف عدم قدرة الفرد على
التجاوب مع غريه نتيجة شرود الذهن ،والتشتت ،وعدم
القدرة على اإلمساك اجليد باألفكار واالنفعاالت ،وضعف
القدرة على اختاذ القرار بسلوك معني ،وعدم الدراية الكاملة
كل عناصر املوقف.
ب ِّ
وقد أثبت ) (Coe,1999من خالل دراستهم عن
االضطرابات املنتشرة بني ذوى اإلعاقة الفكرية أن اضطراب
قصور االنتباه أكثر االضطرابات انتشاراً لدى هذه الفلة،
ويؤكد حممد ( )2003أن اضطراب قصور االنتباه لدى
قصورا ذا داللة يف األداء
ذوي اإلعاقة الفكرية يسبب
ً
الوظيفي اليومي سواء أيف املنزل أم يف املدرسة ،مع وجود
أدلة واضحة وقاطعة تؤكد حدوث االضطراب يف اجلانب
االجتماعي أو األكادميي أو املهين ،ولكن يشرتط أال ترجع
األعراض إىل اضطراب منائي عقلي آخر كأن يكون
اضطرابًا وجدانيًا أو اضطراب القلق أو اضطرابًا تفكيكيًا أو
تفسخيًا أو اضطراب الشخصية.
وهناك بعض الدراسات اليت تناولت اضطراب قصور
االنتباه لذوى اإلعاقة الفكرية ،منها دراسة (Barkley,
) 2004اليت استهدفت عقد مقارنة بني الطالب ذوي
اإلعاقة الفكرية من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب
بالنشاط الزائد ،والطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من غري
ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد
وذلك يف السلوكيات داخل الفصل املدرسي ،للتعرف على
تأثري اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد
على سلوك ذوي اإلعاقة الفكرية داخل الفصل املدرسي،
واستخدمت هذه الدراسة جمموعة من األدوات هي :مقياس

49

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)

اجلنسية ،ومن مث ال يبقى إال أقل القليل من الطاقة متاحاً
حتت تصرف األنا ملواجهة مواقف احلياة ،فيعجز االنتباه عن
االستمرار يف الرتكيز فيظهر اضطراب االنتباه ،وتزداد القابلية
للتهيج االنفعايل ،وقد ينحطم اتزان املراهق بسبب الدفقة
البيولوجية الطارئة ،فتتفجر يف يسر نوبات الغضب والقلق
وتكثر الوساوس واألفعال القهرية ،وغريها من االضطرابات
النفسية ،وإذا كان األمر على هذا النحو بالنسبة للمراهقني
العاديني ،فإنه يكون أكثر تعقيداً لذوي اإلعاقة.
ويرى الباحث أنه عند النظر إىل املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية يالحظ أهنم أكثر الفلات إحساساً بالعجز والظلم،
ألهنم يشعرون بأن الطبيعة تعاقبهم على ذنب مل يقرتفوه،
وأهنم بالنسبة لغريهم محلة عاهات ال جدوى من حياهتم،
ومع تكرار سلسلة األحداث احملبطة اليت هتدد الكيان
الوجودي فتتفجر لديهم نوبات الغضب مترداً على واقعهم
األليم ،وتصبح خربة الغضب لديهم مؤملة ومزعجة ،قد
تتحول إىل السلوك العدواين ،أو إىل األعراض االكتلابية
واحملاوالت االنتحارية.
ويعرف ( )Novaco,2006الغضب بأنه استجابة انفعالية
تدل على التوتر وعدم الرضا ،وتنشأ يف املواقف احملبطة اليت
يشعر فيها بالفشل والتهديد ،وتتميز بتغريات بيولوجية
وفسيولوجية ،وتتفاوت من فرد آلخر ،كما إن الغضب واحد
من أكثر االنفعاالت اليت يصعب التحكم فيها ،ألنه يظهر
فجأة وقد يتصاعد بسرعة.
وقد اتفقت آراء معظم الباحثني يف جمال اإلعاقة الفكرية
مثل دراسة (منصور )2012 ،ودراسة (الزهراين،)2011 ،
ودراسة ( ،)Thomas, 2001ودراسة ( )Bruce, 2002على
أن املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية يغلب عليهم سوء التوافق
االنفعايل واالجتماعي الذي يتبدى يف تكوين مفاهيم سالبة
عن ذواهتم تؤدي إىل ضعف الثقة بالنفس ،واخنفاض
اإلحساس باألمن ،فضالً عن مشاعر العجز والدونية اليت
ترفع مستوى اإلذعانية واالعتماد املسرف على اآلخرين،

بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث يف
مقياس اضطراب االنتباه لدى ذوي اإلعاقة الفكرية  ،كما
توصلت النتائج إىل اخنفاض املهارات االجتماعية (القدرة
على التواصل مع اآلخرين ،مهارات التعاون ،مستوى
االستقاللية) لدى عينة الدراسة بشكل عام.
كما أجرى ) (Erk, 2007دراسة طولية تتبعية للوظائف
العقلية لدى املعاقني فكريًا ذوي اضطراب قصور االنتباه،
واستهدفت هذه الدراسة تتبع مسار الوظائف العقلية
واملستويات املعرفية لدى عينة الدراسة املكونة من  12فرداً
من املعاقني فكرياً ذوي اضطراب قصور االنتباه ،وقد
استمرت الدراسة ملدة  3سنوات .واستخدمت بطاقات
املالحظة للمستويات املعرفية الدالة على الوظائف العقلية
لدى املعاقني عقليًا ،وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من
النتائج أمهها :تدين مستوى الوظائف العقلية واملستويات
املعرفية لدى املعاقني فكريًا بتقدم العمر.
ويستخلص الباحث من هذه الدراسات اتفاق نتائجها
على التأثري السالب الضطراب قصور االنتباه على السلوك
داخل الفصل ،والنشاط احلركي املفرط ،وضعف املهارات
االجتماعية ،وتدين مستوى الوظائف العقلية واملستويات
املعرفية لدى املعاقني فكرياً.
اضطراب نوبات الغضب:

يعد الغضب من أكثر االنفعاالت انتشاراً بني املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية ،وغالبًا ما يكون بدافع كسر قيود
السلطة والتقاليد ،ويظهر الغضب عند إحساس الفرد بأنه
مازال معتمداً على اآلخرين ،واإلصرار على معاملته كطفل،
وإزاء هذه احلالة فإن التعبري عن الغضب قد يكون يف
ممارسة السلوك العدواين جبميع أشكاله ،أو باالنسحاب
وظهور األعراض االكتلابية واحملاوالت االنتحارية.
ويذكر حسيب ( )2006أن املراهقة بوصفها امليالد
الوجودي للفرد ،فإهنا تفرض على الكيان البشري أن يعيش
عصاباً صدمياً ،فتتعبأ طاقة الفرد ملواجهة فيض الطاقة
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استلناس الغضب قد يكون جتنباً للتهديد الذي تتعرض له
الذات.
وقد أوضح عبد احلميد ،وكفاىف )1995( ،أن الغضب
هو استجابة انفعالية تدل على التوتر ،يثريها عدد من
مواقف منها :التنبيه ،والعدوان ،والتقييد ،واهلجوم الكالمي،
واإلحساس خبيبة األمل ،واإلحباط ،والفشل ،والتهديد،
والشعور بالظلم والتمييز ،وتتضمن نوبات الغضب
استجابات من اجلهاز العصيب مثل :ارتفاع ضغط الدم،
وزيادة ضربات القلب ،وزيادة إفراز العرق ،وسرعة التنفس،
وغريها.
وقد أشارت دراسة ) (Lehman, 2005إىل انتشار الغضب
غري الصحي لدى املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية ،فضالً عن
ارتباط الغضب لديهم بالقلق والعدوانية وحدة السلوك
االنطوائي ،وهذا يعين أن الغضب املرتفع هو االنفعال
املختبئ وراء القلق والسلوك العدواين ،وأن الغضب
املنخفض هو االنفعال املختبئ وراء السلوك االنطوائي ،وكل
من املرتفع واملنخفض يعربان عن الوجه غري الصحي
للغضب.
ويشري ) (Fava & Rosenbaum, 2009إىل أن نوبات
الغضب حتدث يف املواقف الضاغطة إذ ال يتمكن الفرد من
التعبري االنفعايل اجليد ،فتتولد انفجارات الغضب غري
املالئمة للموقف .كما إن الغضب يتطور يف أغلب األحيان
داخل األسرة.
ويرى  (2010) Taylorأن الغضب عامل مهم يف تطوير
بعض السلوكيات املختلة وظيفياً ،إذ توجد مستويات
كلينيكية ذات داللة ملشاكل الغضب اليت ترتبط باألمناط
املختلفة للجنوح ،كما توجد عالقة موجبة بني الغضب وكل
من العنف والعدوان خالل مراحل النمو اإلنساين املختلفة.
وعن أسباب الغضب يذكر  (2002) Smithأن الغضب
ينشأ نتيجة الشعور بالظلم واالضطهاد ،ويرتبط بإدراك الفرد
ملدى عجزه ،مما يولد لديه الرغبة يف االنتقام ،وينشط سلوك

واإلحساس باخلجل الذي يرجع إىل اإلعاقة ،فيحاول الفرد
املعاق االبتعاد عن اآلخرين واالنطواء ،كما يرتتب على
ذلك بعض املشكالت يف عمليات النمو االجتماعي،
واكتساب املهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق االستقاللية
والشعور باالكتفاء الذايت ،ورمبا ينشأ ذلك من حمدودية
احلركة وعدم القدرة على مالحظة سلوك اآلخرين.
فيذكر( )Lehman, 2005أن املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية يعانون بعض املشكالت االنفعالية اليت قد جتعلهم
من ذوي السلوكيات املختلة وظيفياً ،ورمبا يرجع ذلك
باألساس إىل قصور اخلدمة الرتبوية والنفسية اليت تقدم هلم،
إذ إن مهمة املشتغلني بالصحة النفسية يف جمال الرتبية
اخلاصة ليست مقتصرة على معاجلة املشكالت الواقعة
بالفعل لذوي اإلعاقة ،بل إن املهمة األكثر فاعلية تكمن يف
التنبؤ مبا قد يطرأ من مشكالت على واقع جمتمع هؤالء
األفراد ،واختاذ ما يلزم من إجراءات حنو حماصرة هذه
املشكالت والتغلب عليها قبل وقوعها.
ويذكر  (2006) Novacoأن مشاكل الغضب والعدوان
واالكتلاب تتصدر اهتمام املعاجلني النفسيني ،ألن الغضب
اجلامح قد يتحول بسهولة إىل عدوان مدمر ،وأن الغضب
املقموع قد يتحول إىل االكتلاب ،وقد أكد (Mac-Caffary,
) 2011على أن الغضب هو ذلك االنفعال الذي يتصاعد
بسهولة مامل يتم التدريب على كيفية التعرف عليه والتعامل
معه بطرق مالئمة ،إذ إنه طاقة حتتاج إىل االستثمار
والتوجيه.
وعند النظر إىل املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية ،يالحظ
أنه من الصعوبة مبكان التحكم يف غضبهم ،فقد أوضح
) (Froggatt, 2007أن هؤالء األفراد تكون حينما يقعون يف
براثن الغضب ،فتتمثل االستجابة اجلسدية لديهم يف زيادة
تدفق هرمون األدرينالني ،وسرعة ضربات القلب ،وارتفاع
ضغط الدم ،وإطباق األيدي بإحكام ،عالوة على أن
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املرحية .وارتفاع مستوى القلق يعين عدم قدرة الفرد على
مفيدا يف بعض احلاالت
االرتياح ،وميكن أن يكون القلق ً
بالنسبة لبعض األفراد ،ومع ذلك ،ميكن أن يصبح كل من
القلق املنخفض والقلق املفرط ذوي طابع مرضى ،وهو ما
يؤدي إىل العديد من املشكالت.
فالفرد القلِق يعاين من التوتر الزائد ،وتكون لديه صعوبة
يف السيطرة على ذاته ،وال يتمكن من حل مشكالته ،وهو
ما يؤثر على حياته اليومية .وهناك العديد من أشكال
اضطراب القلق منها :اضطراب القلق العام ،واضطراب
اهللع ،واضطراب قلق ما بعد الصدمة ،واضطراب القلق
االجتماعي ،وغريها.
ويرى ( Cooper, Smiley, Finlayson, Jackson
) Williamson, Mantry and Morrison, 2007أ من
اضطراب القلق العام يعود إىل عدة أسباب منها :الوراثة،
فقد أثبت العلماء الدور الذي تلعبه اجلينات يف تطور هذا
االضطراب ،وأشارت نتائج الدراسات إىل أن  % 25من
أيضا
أقارب املصابني باضطراب القلق العام يصابون ً
باالضطراب نفسه  ،وترتفع بينهم نسبة االكتلاب ،وتصل
هذه النسبة إىل  %50بني التوائم املتطابقة .وكذلك تعد
العوامل البيلية أسباباً أخرى ،فالتلوث ،واإلجهاد البدين
والنفسي ،والنظام الغذائي تؤدي مجيعها إىل اضطرابات
القلق.
كما توصلت دراسات ( )Dykens, 2002إىل أن أمراض
القلب ،والسكري ،واضطراب النواقل العصبية مثل
السريوتونني ودور عدة أجزاء من الدماغ هي اجلهات
الفاعلة يف ظهور اضطراب القلق العام .عند استخدام
تكنولوجيا تصوير الدماغ والتقنيات الكيميائية العصبية،
اكتشف األطباء أن اللوزة (مركز االتصاالت بني أجزاء
الدماغ اليت تعاجل اإلشارات احلسية) واحلصني (اجلزء من
الدماغ الذي يشفر األحداث يف الذكريات) والنظام احلويف
) (Limbic Systemوالعقد القاعدية)(Basal Ganglia

العدوان .ويعد املراهقون ذوو اإلعاقة الفكرية من أكثر
الفلات شعوراً بالظلم والعجز ،وهذا ما يزيد من رغبتهم يف
االنتقام من اجملتمع الذي يصر على إطالق تسميات تثري
غضبهم مثل "املتخلفني"
كما إن ضعف القدرات العقلية يف حد ذاته يكون سبباً يف
الغضب ،فحينما يكون الفرد يف موقف ما وال يستطيع
إدارته أو التصرف حياله مبا ينم عن ضعف القدرات العقلية
لديه فإن ذلك يستثري انفعال الغضب لديه ،فيذكر
) (Stevens, 2004أنه من األسباب املؤدية للغضب ضعف
القدرة العقلية يف معاجلة موقف ما ،ومن مث فإن الفرد
الغاضب تكون لديه بعض القضايا اليت مل يستطع حلها،
ومن مث فإن ذوي اإلعاقة الفكرية من أكثر األفراد عرضة
للغضب.
ويضيف  (2010) Duncanأن أهم ما يثري الغضب لدى
األفراد يتمثل يف الشعور باإلهانة أو التهديد أو التدخل يف
الشؤون اخلاصة ،وتذكر األحداث املأساوية اليت يكون من
جرائها اخنفاض مستوى تقدير الذات.
ويشري  (2013) Cotterellإىل أن الغضب يتأثر
باألفكار ،والتخيالت ،واالنفعاالت ،واإلحساسات
اجلسدية اليت تنتاب الفرد ،كما إنه ال يتضمن العنف دائماً،
فالفرد قد يكون غاضباً دون أن يكون عنيفاً ،وقد يكون
عنيفاً دون أن يكون غاضباً .ويؤكد) (Mollick, 2013أن
املعارف اليت تزيد الغضب تتضمن :اإلحلاح املعزو للعدائية،
والعزو اخلارجي لعملية اللوم ،واإلدراك لالزدراء ،وعدم
اإلنصاف ،وأفكار العقوبة واالنتقام.
والشك أن املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية من أكثر
الفلات اليت جتتمع لديها مربرات الغضب وأسبابه ،والدراسة
احلالية ترصد اضطراب نوبات الغضب لديهم.
اضطراب القلق العام:

يذكر  )2000( Andersonأن القلق هو رد فعلي نفسي
وجسدي طبيعي ملواجهة الشد العصيب يف املواقف غري
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والفص الدماغي األمامي
مهمة يف ظهور معظم اضطرابات القلق.
ومن حيث األسباب النفسية ،تؤكد القطان ( )1986أ من
الفرد القلِق يسيء استقبال وفهم واستيعاب ما يتواجد يف
حياته من خماطر فإما أن يبالغ فيها أو يراها بغري الصورة اليت
هي عليه أو ينظر للجزء السيئ من األشياء اليت متر عليه
فينتبه للتفاصيل غري احملببة إىل نفسه ،كما يرتبط اضطراب
القلق بالشعور العميق واخلوف من الفقد ويقصد به فقد
شيء عزيز على الفرد كجزء من شخصية أو فقد قريب أو
فقد القدرة على عمل شيء ما.
ويعزي بعض احملللني النفسيني الشعور باضطراب القلق
إىل اضطراب يف منو األنا األعلى كجزء من اخلوف من عدم
القدرة على إرضاء ذات أخرى مثالية يف نظره.
فالصورة اإلكلينيكية للقلق كما يذكر (عبد اخلالق،
 )1992هي التوتر (الشد) املتواصل (يف أغلب الوقت)
شديدا ويشكل
وعدم القدرة على اهلدوء ،ويكون القلق
ً
عائ ًقا أمام الفرد يف القيام مبهام احلياة املكلف هبا ومينع
استمتاعه مبا حوله ،ويظهر التوتر العضلي على شكل
رجفة ،وصداع يف مؤخرة الرأس وآالم يف الكتفني .ويف
شكل حركات يقوم هبا الفرد كهز الرجلني أو النقر على
طاولة أمامه أو ما شابه ذلك  .كما يعاين الفرد من األرق
وصعوبة بدء النوم وتقطعه ،والتعب العام واإلجهاد غالب
الوقت.
أما اضطراب اجلهاز العصيب السمبتاوي فتظهر على
شكل صعوبة يف التنفس ،والتعرق الزائد ،واخلفقان ،وأعراض
اجلهاز اهلضمي املختلفة.
ويشري ) )Molteno, Finchilescu, Dawes,2001إىل أن
هناك بعض األعراض اليت تبدو على األفراد ذوي القلق
املرتفع منها :التوتر والشد العصيب الزائد واملزمن ،وعدم
القدرة على االسرتخاء ،واعتالل املزاج (العصبية) فضالً عن
األعراض اجلسمانية املتمثلة يف :اإلرهاق ،والصداع ،واألرق،
)(Frontal Lobe

والغثيان ،وتصبب العرق ،واالهتزازات العضلية مع الشعور
بعدم الراحة اجلسدية ،ومشكالت النوم.
ويرى فرج ( )1999أن أعراض اضطراب القلق ختتلف
باختالف منطه على النحو اآليت :اإلحساس بالذعر
واخلوف واالرتباك ،واألفكار الوسواسية غري املسيطر عليها،
واضطراب النوم ،وضيق التنفس ،وخفقان القلب،
والسلوكيات الشعائرية أو الطقوسية كالغسل املتكرر لليدين،
وبرودة أو تعرق اليدين والقدمني ،وجفاف الفم ،والغثيان،
والدوار ،والكوابيس ،والتذكر املستمر لألحداث املؤملة
السابقة ،وفقدان القدرة على اهلدوء واالستقرار.
ويذكر كمال ( )2003أنه بالنسبة لذوي اإلعاقة
الفكرية ،تظهر عليهم األعراض السابقة نفسها باإلضافة
لتميزهم ببعض املظاهر األخرى اليت تبدو يف سهولة
استثارهتم ،وخوفهم غري املربر من أي شيء يعرتض حياهتم
حىت لو كان بسيطًا يف عرف اجملتمع ،كما إن قلقهم
املتواصل جيعل الرتكيز على شؤون احلياة اليومية لديهم
صعبًا ،فهم يشعرون بالتشتت الدائم ،ويزداد هذا القلق
لديهم عند التعرض لطارئ ما حىت لو كان بسيطًا .فيتعذر
عليهم ترتيب أولوياهتم كما إن ارتفاع مستوى القلق لديهم
يؤثر على املستوى العام لذاكرهتم.
ويرى الباحث أن اضطراب القلق العام هو حالة مرضية
تتصف باخلوف والتوتر يف مواقف ال تستدعي ذلك ،مبعىن
أن اضطراب القلق يكون بال سبب وجيه للقلق ،وال ميكن
التحكم يف إيقاف الشعور به ،ويف احلاالت املرضية يكون
اضطراب القلق أحد أهم أسباب عدم التقدم أو التفكري يف
حل املشكالت إذ حيدث اضطراب القلق عادة جنبًا إىل
جنب مع غريه من األمراض العقلية أو البدنية ،وينتشر
بنسبة ال تقل عن  %5يف اجملتمع ،كما ينتشر بنسبة%18
لدى املراهقني العاديني ،وهو أكثر االضطرابات الشائعة
لذوي اإلعاقة الفكرية.

تلعب أدو ًارا
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الفكرية والسمعية ،من امللتحقني مبراكز رعاية وتأهيل
املعاقني ،يف ظهور مشكالت سلوكية لديهم ،وتوصلت
الدراسة إىل أن  %78من ذوي اإلعاقة الفكرية يف الدولة،
يواجهون مشكالت سلوكية ختف حدهتا مع تقدمهم يف
العمر ،منهم  %16يعانون من القلق الدائم ،وأوضحت
الدراسة أن ذوي اإلعاقة الفكرية يعدون أكثر عرضة لظهور
هذا النوع من املشكالت بسبب عدم تكيفهم مع متطلبات
اجملتمع احمليط هبم ،ونقص اإلدراك العقلي أو احلسي،
وصعوبة تقييم قدراهتم بشكل يتناسب مع السلوك
االجتماعي املتعارف عليه .وأوصت الدراسة بضرورة
االهتمام بربامج تعديل السلوك املوجهة لذوي اإلعاقة
الفكرية؛ لكوهنم الفلات اليت تنتشر بينها املشكالت
السلوكية ،وضرورة االهتمام بإعداد برامج التأهيل النفسي
واالجتماعي لذوي اإلعاقة الشديدة ،ودعم تواصلهم مع
حميطهم.

ويذكر  )2000( Kendallأن هناك بعض أنواع اضطرابات
القلق منها:
الهلع :وهو قلق نفسي حاد يتميز عن غريه بشدة األعراض
وحدوثها فجأة دون سابق إنذار ،مع الشعور بأن الفرد
سوف ميوت يف هذه اللحظة ،وقد تتطور احلالة إىل جتنب
املواقف اليت حدثت فيها أعراض اهللع ،فمثالً :إن حدثت
يف الشارع يتجنب الفرد اخلروج إىل الشارع ،إذ تسيطر عليه
فكرة أن املوت سيدركه ولن يكون هناك منقذ له ،وهناك
بعض األعراض األساسية هي :سرعة ضربات القلب،
تصبب العرق ،وارتعاش األطراف ،عدم القدرة على التنفس
بشكل طبيعي ،واإلحساس باالختناق ،والغثيان وآالم
بالبطن .
الخوف الشديد :إذ يكون الفرد نفسه مدرًكا بعدم جدوى

اخلوف ،فاألمر ال يستحق هذا الكم من اخلوف ولكنه ال
يستطيع التحكم فيه ،وعادة ما يكون اخلوف مرتبطاً بأشياء
معينه أو أنشطة حمددة أو مبواقف بعينها ،وقد يكون هذا
اخلوف بدرجة عالية حبيث جيعل الفرد يتجنب هذه املواقف
أو األماكن مما يؤثر بصورة سلبية على حياته العملية ومنها:
اخلوف االجتماعي ،وهو اخلوف الشديد الذي يصاحب
الفرد عندما يتعرض ملوقف اجتماعي معني إذ يشعر الفرد
بكم من القلق الشديد يظهر يف ضربات القلب السريعة،
والعرق الشديد ،والرعشة يف اليد ،والرغبة يف التبول ورهبة
شديدة للموقف.

اضطراب الوسواس القهري:

يبدأ تاريخ اضطراب الوسواس القهري برواية "ماكبث"
لشكسبري يف القرن السابع عشر ،إذ عانت السيدة ماكبث
من بعض األفعال القهرية ،ويعد كارل فيستيفال 1878م
هو أول من وصف هذا االضطراب بدقة وعدمه من
اضطرابات التفكري ،وبذلك فتح الطريق أمام العديد من
األطباء وعلماء النفس الذين سامهوا بدراساهتم يف الوصول
إىل تفاصيل كثرية عن هذا االضطراب ). (Jenike,1998
وتعد دراسة الوظائف املعرفية يف اضطراب العصاب القهري
الوسواسي من املواضيع اخلاضعة لألحباث والدراسات
املتجددة حىت الوقت احلايل.
ويشري (Diagnostic And Statistical ( )DSM-IV,1994
) Manual Of Mental Disorders (4th, edالدليل التشخيصي
اإلحصائي لالضطرابات العقلية إىل اضطراب الوسواس
القهري بوصفه أحد االضطرابات النفسية ،املندرجة حتت
أفكارا،
فلة اضطرابات القلق .إذ يشعر فيه الفرد بأن لديه ً

الرهاب :حالة اخلوف من التعرض لنوبة هلع يف أماكن

عامة يصعب اهلروب منها ،ومن شدة الشعور باخلوف
يتجنب املريض التواجد يف هذه األماكن العامة ،مما له تأثري
على نشاطه اليومي وحياته االجتماعية.
ومما جيدر ذكره قيام إدارة رعاية وتأهيل املعاقني يف وزارة
الشؤون االجتماعية يف مدينة ديب ( )2010بدراسة حول
املشكالت السلوكية اليت تواجه ذوي اإلعاقة يف الدولة،
والتعرف على أثر املتغريات الرئيسة لدى ذوي اإلعاقة
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أو منخفضة جداً للعديد من األفعال والتصرفات وأن حمتوى
اضطراب الوسواس القهري يتضمن منطاً من املبالغة.
ويرى  )2000( Abdel-Khalek, & Lesterأن أفكار
التشكك هي اليت تدفع الفرد للتكرار واملراجعة والتدقيق
مرات ومرات مع الرتدد ،مثالً إعادة التدقيق عند القيام
بعمليات حسابية أو التأكد من إحكام األقفال يف املنزل أو
أزرار الكهرباء والغاز .وكذلك تكرار عمليات الغسل
والنظافة والوضوء والصالة وترتيب وتنظيم األغراض مما
يكون سبباً يف التأخري وإضاعة الوقت ،أما األفكار اجلنسية
فهي وساوس تدور حول أفكار أو مشاعر ذات طبيعة
جنسية تثري القلق أو االمشلزاز باستمرار .وقد تكون األفكار
القهرية ذات طابع ديين تشكك يف اإلميان ،وتكون حمتوياهتا
متشككة تتعارض مع قيم الفرد وأخالقياته .ومن أكثر
األفكار ذات الطابع الديين املؤملة هي اليت تتعلق بالذات
اإلهلية.
ويؤكد فرج ( )1999على أن النزعات تكون يف شكل
دافع أو رغبة عارمة بالقيام بفعل ذي طابع عدواين ،فالصور
الذهنية اليت تقتحم اخليال باستمرار ،تكون ذات حمتوى
عدواين أو جنسي ،فمثالً الفرد الذي يتخيل نفسه أو غريه
يف أوضاع جنسية خمتلفة تبعث يف نفسه االمشلزاز والتقزز.
أو يتخيل الفرد أن أحد أفراد األسرة قد تعرض حلادث
خميف يبعث فيه الرعب.
وقد ذكر ) (Okasha, et. al., 2000أن أكثر أعراض
اضطراب الوسواس القهري هي :الوساوس الدينية والطقوس
القهرية املتعلقة بالغسيل والنظافة ،وأعزى أهم األسباب إىل
التاريخ العائلي للمضطربني ،والتخطيط الدماغي لدى هؤالء
املرضى ،واالضطرابات املعرفية ،ومنط النوم.
وعلى الرغم من استخدام مصطلحي الوساوس،
واألفعال القهرية بصورة خمتلطة يرى الباحث أهنما يدالن
على ظاهرتني خمتلفتني ،فالوساوس أفكار تطفلية تقتحم
الفكر من داخله ،كما إهنا معاودة ومتكررة ،وتتسبب يف

ومشاعر ،وأحاسيس ،وتصرفات ،جتعله يشعر أنه منقاد
لعمل شيء ما ،ومبعىن آخر يكون لدى الفرد هواجس أو ما
يسمى باالستحواذ . obsessions
ويذكر  )1997) Tezcan, & Milletأن اضطراب
الوسواس القهري عبارة عن أفكار ونزعات قسرية ،وصور
ذهنية متكررة ومتواصلة ،تقتحم ذهن الفرد باستمرار فارض ًة
نفسها عليه بإحلاح دون أية رغبة منه أو حماولته مقاومتها أو
آالما نفسية شديدة باإلضافة
السيطرة عليها .وقد تسبب له ً
إىل حالة من التوتر والقلق واالنزعاج وتؤثر سلباً على حياته
املهنية واألسرية واالجتماعية.
وأضاف ( )Al-Sabaie, et. al., 1992أن هذه الوساوس
قد تكون مصاحبة بدافعية أو رغبة قوية يف القيام بسلوك أو
طقوس حركية أو ذهنية معينة يف حماولة من الفرد إلبطال أو
لتخفيف املعاناة ،وقد تكون هذه الوساوس عبارة عن أفكار
تدور غالباً حول التلوث والتشكك واجلنس والدين .فمثالً
هاجس التلوث بالقاذورات أو التعرض للجراثيم واألمراض
يدفع الفرد ألن يبالغ يف االغتسال أو تنظيف املالبس
وأوعية الطعام والشراب ،أو االمتناع عن مصافحة اآلخرين
أو استعمال آنيتهم أو مشاركتهم طعامهم أو شراهبم ،كما
يتجنب زيارة املستشفيات أو زيارة املرضى خوفاً من التعرض
للعدوى.
ويذكر  )2005( Greisbergأن اضطراب الوسواس
القهري يشمل ظهور أفكار ،أو صور ،أو دوافع يف ذهن
الفرد بشكل متكرر رغماً عنه.
ويرى ( )Nasayuki, et. al., 2003أن هذه األفكار
تؤدي إىل ارتفاع مستوى التوتر لدى الفرد ،وحماولة إبعاد
تلك األفكار ،مما يؤدي إىل تكرار الفرد ألعمال معينة
وبصورة قهرية.
ويشري فرج ( )1999إىل أن اضطراب الوسواس القهري
يرجع إىل التوقعات غري العادية للنتائج السلبية ،إذ إن األفراد
جدا
ذوي اضطراب الوسواس القهري لديهم توقعات عالية ً
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ويف بعض األحيان يعتقد املريض أن األسرة تزيد من معاناته
باعرتاض طقوسه أو تلويث أغراضه الشخصية أو مبداومة
انتقاد تصرفاته .ولذلك يفضل بعض الذكور السكن
منفردين .ويرى الباحث أن اضطراب الوسواس القهري جيعل
الفرد متصفاً بالصالبة والتزمت وجيعله ينزع إىل تفكري
وسلوك منطي غري متوافق اجتماعياً ويسبب للفرد كرباً ومهاً
وقلقاً مستمراً ويعيق حياته االجتماعية واألسرية واملهنية.

ارتفاع مستوى التوتر والقلق ،أما األفعال القهرية فهي أفعال
منطية جسمية عقلية يقوم هبا الفرد حىت خيلص نفسه من
القلق الناجم عن الوسواس ،ولكنهما يوجدان معاً ،والغالبية
العظمى من ذوي اضطراب الوسواس القهري لديهم
قليال منهم يعاين من
الوساوس واألفعال القهرية ،وأن ً
الوساوس فقط ،ومن النادر أن يوجد الفعل القهري منفرداً،
ألن األفعال تكون نتيجة أفكار.
وعند النظر إىل املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية يالحظ
أهنم أكثر الفلات تعرضاً الضطراب العصاب القهري
الوسواسي ،فيذكر سعفان ( )2007أن الوساوس لديهم
تكون مصاحبة بسلوك أو طقوس حركية أو فكرية مكررة
هذه الطقوس الفكرية قد تكون يف شكل عمليات عقلية
قسرية ،مثل :ترديد بعض األرقام أو العمليات احلسابية أو
ترديد بعض الكلمات أو العبارات سراً ،وقد حيدث أن يتفوه
الفرد هبا بصوت عال ،وهناك بعض الطقوس أو األفعال
احلركية تكون يف شكل غسيل اليدين عدد ال هنائي من
املرات.
وال شك أن اضطراب الوسواس القهري يعرقل وبشدة
املهام األكادميية ،واالجتماعية ،واملهنية ،لذوي اإلعاقة
الفكرية ،ألن السمة األساسية هلذا االضطراب هي تكرار
األعراض والعالمات اليت تؤثر على احلياة اليومية للفرد ،كما
إنه ينتشر بنسبة ال تقل عن  %16لدى األطفال واملراهقني
معاً .وأن حوايل  %20من املصابني باضطراب لديهم
تقلصات ال إرادية متكررة بالعضالت ،وهذا ما جيعل
العلماء يشريون إىل العالقة بني هذا االضطراب ومتالزمة
توريت ،Tourette syndromeألن األفراد املصابني هبذا
االضطراب ليس لديهم السيطرة الكافية على مناطق املخ
املسؤولة عن إيقاف السلوكيات املتكررة.
وقد أكدت نتائج بعض الدراسات ( )Dykens ,2004أن
نسبة اإلصابة هبذا املرض متساوية بني الذكور واإلناث.
وليس املريض فقط هو الذي يعاين ،بل أفراد أسرته كذلك.

الطريقة وإجراءات الدراسة:
مجتمع الدراسة:

مت إجراء الدراسة احلالية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية
مبدينة الرياض بعد احلصول على موافقة اجلهات اإلدارية
املختصة بإجراء اجلانب التطبيقي للدراسة هبا ،إذ متت زيارة
 11معهداً وبرناجماً للرتبية الفكرية يف املرحلة الثانوية يف
منطقة الرياض.
ومن خالل االطالع على بيانات املتعلمني يف معاهد
وبرامج الرتبية الفكرية باملرحلة الثانوية ،مت حتديد جمتمع
الدراسة احلالية واملكون من ( )475طالباً.
اشرتط الباحث بعض الشروط لتحقيق التجانس املبدئي
بني أفراد العينة أمهها:
أن يكون املتعلم من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة أو
اإلعاقة الفكرية املتوسطة فقط.
أن يرتاوح العمر الزمين ما بني  18 ،15عاماً.
ومقيما معها.
أن يكون املتعلم هو املعاق الوحيد يف أسرتهً ،
أن يكون والدي املراهق على قيد احلياة دون وفاة أحدمها أو
سفره للخارج.
أن يكون لديه إخوة ،الستبعاد االبن الوحيد وما يعانيه من
مشكالت نفسية.
أال جيمع بني إعاقتني أو أكثر( .اخللو من اإلعاقات
األخرى).
منتظما بالدراسة وال يتغيب ألوقات طويلة.
أن يكون ً
أال يقع حتت تأثري أي عقار طىب.
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مبساعدة جمموعة من االخصائيني االجتماعيني والنفسيني
مبعاهد وبرامج الرتبية الفكرية مت تطبيق الشروط األولية على
مجيع أفراد عينة الدراسة األولية املكونة من ( )475طالباً،
ومت استبعاد ( )89طالباً ،فأصبحت عينة الدراسة ()386
طالباً ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:

أال يكون من املرتددين على أحد مراكز اإلرشاد والعالج
النفسي.
أال يعاين من اضطرابات شديدة يف النطق أو الكالم تعوقه
عن املشاركة يف الدراسة.
جدول ()1
مجتمع الدراسة والمستبعدون والعينة المبدئية للدراسة
المعهد  /البرنامج

عدد
الطالب

عدد

المستبعدون
إعاقة

السن غير

المعاق

وفاة /سفر أحد

شديدة

مناسب

غير وحيد

والديه

غير منتظم

عقار-

الطالب

إرشاد

بدر
املعتمد بن عباد
األمري سعد بن عبد العزيز
األمري ناصر بن عبد العزيز
القدس
الشيخ حممد بن إبراهيم
ابن أيب حامت
بالط الشهداء
عبد اهلل بن مسعود
جممع األمري سلمان
تبوك حبي النسيم

48
59
27
58
73
34
44
41
37
33
61

4
5
1
4
6
2
2
2
1
1
5

3
3
2
1
1
2
3
3
3
2
2

1
1
1

1
1
1
1
-

2
1
2
1
1
1
-

2
4
1
5
2
1
2
-

11
9
10
8
12
5
9
7
8
3
8

37
50
17
50
61
29
35
34
29
30
53

اإلجمالي

475

33

25

3

4

8

16

89

386

مبتوسط عمري ( )17,2عاماً ،واحنراف معياري (،)1.1
منهم ( )214طالباً من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة،
و( )166من ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.

مت تطبيق مقياس ستانفورد بينيه للذكاء :الصورة الرابعة
(مليكة )1998 ،وتطبيق مقياس السلوك التوافقي (فرج،
ورمزى )2001 ،على أفراد العينة املتبقية وعددهم ()386
طالباً ،وأسفرت النتائج عن استبعاد ( )6طالب منهم ()4
غائبون ،و( )2رفضا التطبيق ،فأصبحت العينة ()380
طالباً ،منهم ( )214طالباً من ذوي اإلعاقة الفكرية
البسيطة ،و( )166من ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.

أدوات الدراسة:
قام الباحث بتصميم بطاقة مالحظة اضطراب قصور
االنتباه ،وبطاقة مالحظة نوبات الغضب ،ومقياس القلق
العام ،ومقياس اضطراب الوسواس القهري لذوي اإلعاقة
الفكرية ،وقد مت إعداد هذه األدوات نظراً لعدم توافر أدوات
قياس عربية مقننة تقيس هذه االضطرابات النفسية
واملشكالت السلوكية لذوي اإلعاقة الفكرية ،ومت اتباع
اإلجراءات اآلتية:

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة احلالية على عينة تتألف من ( )380طالباً
من الذكور امللتحقني بربامج ومعاهد الرتبية الفكرية الثانوية
مبنطقه الرياض ،ترتاوح أعمارهم ما بني ( )18 -15عاماً
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صدق المحك :مت اختيار مقياس كونرز لتقدير السلوك

بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه لذوي اإلعاقة

ليكون مقياس احملك ،ومت تطبيقه على عينة من ذوي اإلعاقة
الفكرية تتألف من  30فرداً ترتاوح أعمارهم ما بني -12
عاما ،عن طريق أحد املعلمني ،فأسفر ذلك عن ثالث
ً 16
جمموعات تتألف من  ،11و ،11و 8أفراد متثل جمموعات
اضطراب قصور االنتباه املرتفع ،واملتوسط ،واملنخفض على
الرتتيب ،كما مت تطبيق بطاقة املالحظة اجلديدة على هذه
اجملموعات بنفس املعلم وحساب معامالت االرتباط بني
املقياسني ،فبلغت  0.76 ،0.74 ،0.82على الرتتيب،
وهي قيم دالة عند مستوى  0.01تدل على صدق بطاقة
املالحظة.

الفكرية (إعداد :الباحث)

بناء الصورة األولية :إلعداد الصورة األولية لبطاقة املالحظة
مت اتباع اخلطوات اآلتية:
الدراسة النظرية وتشمل :مراجعة اإلطار النظري ،والدراسات
السابقة اليت تناولت اضطراب قصور االنتباه لذوي اإلعاقة
الفكرية واستعراض بعض االختبارات واملقاييس وقوائم
التقدير وبطاقات املالحظة ذات العالقة ومنها :مقياس
كونرز لتقدير السلوك Conner's Behavior Rating Scale
(دبيس ،والسمادوين ،)1998،ومقياس اضطرابات االنتباه
(كمال ،)2004 ،واملقياس اإللكرتوين لتشخيص اضطراب
االنتباه لذوي اإلعاقة العقلية (حسيب  )2008 ،ومراجعة
مظاهر اضطراب االنتباه املذكورة يف الدليل التشخيصي
اإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية .DSM-IV
الدراسة االستطالعية وتشمل :إعداد وتطبيق استبانة
مفتوحة على عينة عشوائية من معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية
للتعرف على بعض املواقف اليت يتبدى فيها اضطراب قصور
االنتباه لذوي اإلعاقة الفكرية.
حتديد أكثر املواقف اليت يظهر فيها اضطراب قصور االنتباه،
وصياغة  20مفردة كل منها تعرب عن موقف معني ،وهلا
ثالثة مستويات هي :املرتفع ،واملتوسط ،واملنخفض ،وقد
روعي حسن الصياغة ،ووضوح املعاين ،واخلصائص املميزة
لعمر العينة والفلة النوعية اليت تنتمي إليها.

صدق المقارنة الطرفية لمفردات بطاقة المالحظة :مت

حساب معامل ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية اليت حصل
عليها الفرد يف بطاقة املالحظة ككل ،اعتماداً على نسبتيها
العليا والسفلى بالرجوع إىل جداول فالجنان لالرتباط
الثنائي ،واتضح أن مجيع املفردات صادقة وموجبة االجتاه
باستثناء مفردتني غري دالتني مما استوجب حذفهما ،لتصبح
بطاقة املالحظة مكونة من  18مفردة.
ج-ثبات بطاقة المالحظة:

إعادة اإلجراء :مت إعادة تطبيق بطاقة مالحظة اضطراب
قصور االنتباه على عينة التقنني ،بفاصل زمين  12يوماً،
وحساب معامل االرتباط بني التطبيقني ،فبلغ  0.76وهي
قيمة دالة عند  0.01تدل على ثبات بطاقة املالحظة.

صدق بطاقة المالحظة:

استخدام معادلة ألفا كرونباخ :حساب معامل ألفا فبلغ

صدق المحكمين :مت عرض الصورة األولية لبطاقة مالحظة

 0.74وهي قيمة دالة على ثبات البطاقة.
طريقة التجزئة النصفية :مت حساب معامل االرتباط بني
استجابات أفراد عينة التقنني على املفردات الفردية
والزوجية ،وحساب الثبات باستخدام معادلة سبريمان-
براون فبلغ  0.82وهو يدل على الثبات.

اضطراب قصور االنتباه ،على  8من أساتذة علم النفس
والرتبية اخلاصة يف جامعة امللك سعود لتحكيمها ،وقد
أسفر التحكيم عن اتفاق احملكمني بنسبة ال تقل عن %75
على  18مفردة ،وحذف مفردتني ،وإعادة الصياغة
ملفردتني ،وإضافة مفردتني جديدتني ،فأصبحت بطاقة
املالحظة مكونة من  20مفردة.

طريقة االحتمال المنوالي :مت حساب التكرار والتكرار
النسيب الستجابات األفراد عن كل احتمال من االحتماالت
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االختيارية :مرتفع ،متوسط ،منخفض ،لكل مفردة على
حدة ،وحساب معامل الثبات لكل منها ،وأوضحت النتائج
داللة مجيع املفردات عند مستوى  0.1باستثناء مفردتني مت
حذفهما ،لتصبح البطاقة 16مفردة.

حتديد أكثر املواقف املثرية للغضب بني أفراد العينة ،وصياغة
 18مفردة كل منها تعرب عن موقف يدعو للغضب
مبستوياته الثالثة :املرتفع ،واملعتدل ،واملنخفض ،وقد روعي
حسن الصياغة ،ووضوح املعاين ،واخلصائص املميزة
للمراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية.

تتكون بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه لذوي
اإلعاقة الفكرية (إعداد :الباحث) من  16مفردة ،لكل
منها ثالث استجابات :مرتفع ،متوسط ،منخفض ،إذ
يستجيب املعلم عن البطاقة الواحدة لفرد واحد ،فإذا اختار
املعلم االستجابة "مرتفع" حيصل الفرد على  3درجات ،وإذا
اختار املعلم االستجابة "متوسط" حيصل الفرد على
درجتني ،وإذا اختار املعلم االستجابة "منخفض" حيصل
الفرد على درجة واحدة ،ومن مث ترتاوح درجة الفرد بني
 48 ،16وميكن التعرف على مستوى اضطراب االنتباه
للفرد باعتماد ثالثة مستويات هي :املستوى املنخفض ما
بني  26 ،16واملستوى املتوسط ما بني 37 ،27
واملستوى املرتفع ما بني .48 ،38

صدق بطاقة المالحظة:

الصورة النهائية لبطاقة المالحظة:

صدق المحكمين :مت عرض الصورة األولية لبطاقة مالحظة
نوبات الغضب لذوي اإلعاقة الفكرية على  8من أساتذة
علم النفس والرتبية اخلاصة جبامعه امللك سعود ،وقد أسفر
التحكيم عن اتفاق احملكمني بنسبة ال تقل عن  %75على
 17مفردة ،وحذف مفردة واحدة ،وإعادة الصياغة
ملفردتني ،فأصبحت البطاقة مكونة من  17مفردة.
صدق

المحك:

مت

اختيار

مقياس

الغضب

) (Novaco,2006ليكون مقياس احملك ،ومت تطبيقه على
عينة التقنني ،عن طريق أحد املعلمني ،فأسفر ذلك عن
ثالث جمموعات تتألف من  ،11و ،12و ،7فرداً متثل
جمموعات الغضب املرتفع ،واملعتدل ،واملنخفض على
الرتتيب ،كما مت تطبيق بطاقة املالحظة اجلديدة عن طريق
نفس املعلم على هذه اجملموعات وحساب معامالت
االرتباط بني املقياسني ،فبلغت 0.78 ،0.78 ،0.82على
الرتتيب ،وهي قيم دالة عند مستوى  0.01تدل على
صدق بطاقة املالحظة.

بطاقة مالحظة نوبات الغضب لذوي اإلعاقة الفكرية
(إعداد :الباحث)

بناء الصورة األولية :إلعداد الصورة األولية لبطاقة املالحظة،
مت اتباع اخلطوات اآلتية:
الدراسة النظرية وتشمل :مراجعة اإلطار النظري ،والدراسات
السابقة اليت تناولت مفهوم الغضب ،واستعراض بعض
االختبارات واملقاييس مثل :استبانة حالة -مسة الغضب
(Novaco,
) ،(Spielberger, 1988ومقياس الغضب
) ،2006واستفتاء الغضب والعنف،(Marcia, 2008) ،
ومقياس الغضب.(Dahlen,2002) ،

صدق المقارنة الطرفية لمفردات بطاقة المالحظة :مت

حساب معامل ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية اليت حصل
عليها الفرد يف بطاقة املالحظة ككل ،اعتماداً على نسبتيها
العليا والسفلى بالرجوع إىل جداول فالجنان لالرتباط
الثنائي ،واتضح أن مجيع املفردات صادقة وموجبة االجتاه
باستثناء مفردة واحدة غري دالة ،مما استوجب حذفها،
لتصبح بطاقة املالحظة  16مفردة.

الدراسة االستطالعية وتشمل :إعداد وتطبيق استبانة
مفتوحة على عينة عشوائية من معلمي املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية ،للتعرف على املواقف اليت تثري الغضب
لديهم ،وطريقة التصرف حياهلا.
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مقياس القلق العام لذوي اإلعاقة الفكرية (إعداد:

ثبات بطاقة المالحظة:

إعادة اإلجراء :مت إعادة تطبيق بطاقة مالحظة نوبات

الباحث)

الغضب على عينة التقنني ،بفاصل زمين  12يوماً ،وحساب
معامل االرتباط بني التطبيقني فبلغ  0.77وهذه القيمة دالة
عند مستوى  0.01تدل على ثبات بطاقة املالحظة.

أ-بناء الصورة األولية :إلعداد الصورة األولية للمقياس ،مت
اتباع اخلطوات اآلتية:
الدراسة النظرية وتشمل :مراجعة اإلطار النظري،

استخدام معادلة ألفا كرونباخ :مت حساب معامل ألفا

والدراسات السابقة اليت تناولت مفهوم القلق العام،
استعراض بعض االختبارات واملقاييس مثل :قائمة حالة-
مسة القلق ( Spielbergerكاظم  ،)1985،ومقياس القلق
السوي (القطان ،)1986 ،ومقياس القلق الظاهريايت
(فضة ،)1995 ،ومقياس الشخصية متعدد األوجه
(مليكة ،)1997 ،ومقياس قلق املراهقني (الدسوقي،
 ،)1997ومقياس املشكالت الراهنة للمراهقني باملرحلة
الثانوية (حرب ،على ،)2002 ،ومقياس القلق (حسيب،
.)2004

فبلغت قيمته  0.74وهي قيمة تدل على ثبات بطاقة
املالحظة.
طريقة االحتمال المنوالي :مت حساب التكرار والتكرار
النسيب لالستجابات عن كل احتمال من االحتماالت
االختيارية :مرتفع ،معتدل ،منخفض ،لكل مفردة على
حدة ،وحساب معامل الثبات لكل منها ،وأوضحت النتائج
داللة مجيع املفردات عند مستوى  0.1باستثناء مفردة
واحدة مت حذفها ،لتصبح بطاقة املالحظة مكونة من 15
مفردة.

الدراسة االستطالعية وتشمل :إعداد وتطبيق استبانة

مفتوحة على عينة من معلمي املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية ،للتعرف على املواقف الداعية للقلق العام لديهم،
وطريقة التصرف حياهلا.
حتديد أكثر املواقف الداعية للقلق بني أفراد العينة ،وصياغة
 15مفردة كل منها تعرب عن موقف يدعو للقلق مبستوياته
الثالثة :املرتفع ،واملعتدل ،واملنخفض ،وقد روعي حسن
الصياغة ،ووضوح املعاين ،واخلصائص املميزة للمراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية.

د-الصورة النهائية لبطاقة المالحظة:
تتكون بطاقة مالحظة نوبات الغضب لدى املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية (إعداد :الباحث) من  15مفردة،
ويتم االستجابة عنها عن طريق أحد املعلمني باملدرسة،
باختيار إحدى االستجابات الثالث :مرتفع ،معتدل،
منخفض ،فإذا اختريت االستجابة "مرتفع" حصل على 3
درجات ،وإذا اختريت االستجابة "معتدل" حصل على
درجتني ،وإذا اختريت االستجابة "منخفض" حصل على
درجة واحدة ،ومن مث ترتاوح درجة الفرد بني 45 ،15
وميكن التعرف على مستوى نوبات الغضب للفرد باعتماد
ثالثة مستويات هي :املستوى املنخفض لنوبات الغضب ما
بني  25 ،15واملستوى املتوسط لنوبات الغضب ما بني
 35 ،26واملستوى املرتفع لنوبات الغضب ما بني ،36
.45

ب-صدق المقياس:
صدق المحكمين :مت عرض الصورة األولية ملقياس القلق
العام لذوي اإلعاقة الفكرية على  8من أساتذة علم النفس
والرتبية اخلاصة جبامعه امللك سعود لتحكيمها ،وقد أسفر
التحكيم عن اتفاق احملكمني بنسبة ال تقل عن  %75على
 14مفردة ،وحذف مفردة واحدة ،وإعادة الصياغة ملفردة
واحدة ،فأصبح املقياس مكوناً من  14مفردة.
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عنها عن طريق الفرد بذاته باختيار إحدى االستجابات
الثالث :بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة،
فإذا اختار الفرد االستجابة "بدرجة كبرية" حصل على 3
درجات ،وإذا اختار الفرد االستجابة "بدرجة متوسطة"
حصل على درجتني ،وإذا اختار الفرد االستجابة "بدرجة
منخفضة" حصل على درجة واحدة ،ومن مث ترتاوح درجة
الفرد بني  42 ،14وميكن التعرف على مستوى القلق العام
للفرد باعتماد ثالثة مستويات هي :املستوى املنخفض ما
بني  23 ،14واملستوى املتوسط ما بني 32 ،24
واملستوى املرتفع ما بني .42 ،33

صدق المحك :مت اختيار مقياس قلق املراهقني (الدسوقي،

 )1997ليكون مقياس احملك ،ومت تطبيقه على عينة
التقنني ،فأسفر ذلك عن ثالث جمموعات قوامها  ،14و،8
و 8فرداً متثل جمموعات القلق املرتفع ،واملتوسط ،واملنخفض
على الرتتيب ،كما مت تطبيق املقياس اجلديد على هذه
اجملموعات وحساب معامالت االرتباط بني املقياسني
فبلغت 0.86 ،0.88 ،0.84على الرتتيب ،وهي قيم دالة
عند مستوى  0.01تدل على صدق املقياس.
صدق المقارنة الطرفية لمفردات المقياس :مت حساب
معامل ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية اليت حصل عليها
الفرد ملفردات املقياس ككل ،اعتماداً على نسبتيها العليا
والسفلى بالرجوع إىل جداول فالجنان لالرتباط الثنائي،
واتضح أن مجيع املفردات صادقة وموجبة االجتاه ومن مث
يكون املقياس مكوناً من  14مفردة.

مقياس اضطراب الوسواس القهري لذوي اإلعاقة
الفكرية (إعداد :الباحث)

أ-بناء الصورة األولية :إلعداد الصورة األولية للمقياس ،مت
اتباع اخلطوات اآلتية:
الدراسة النظرية وتشمل :مراجعة اإلطار النظري،

ج-ثبات المقياس:

والدراسات السابقة اليت تناولت مفهوم اضطراب العصاب
الوسواس القهري ،واستعراض بعض االختبارات واملقاييس
مثل :املقياس العريب للوسواس القهري (عبد اخلالق،
 )1992وقائمة الوسواس القهري .Hodgson
الدراسة االستطالعية وتشمل :إعداد وتطبيق استبانة
مفتوحة على عينة من معلمي املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية ،للتعرف على املواقف اليت يتبدى فيها اضطراب
العصاب الوسواس القهري.
حتديد بعض املواقف اليت يتبدى فيها اضطراب العصاب
الوسواس القهري بني أفراد العينة ،وصياغة  20مفردة كل
منها تعرب عن سلوكيات اضطراب العصاب الوسواس القهري
مبستوياته الثالثة :املرتفع ،واملعتدل ،واملنخفض ،وقد روعي
حسن الصياغة ،ووضوح املعاين ،واخلصائص املميزة
للمراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية.

إعادة اإلجراء :مت إعادة تطبيق مقياس القلق العام لذوي
اإلعاقة الفكرية على عينة التقنني ،بفاصل زمين  12يوماً،
وحساب معامل االرتباط بني التطبيقني فبلغ  0.80وهذه
القيمة دالة عند مستوى  0.01تدل على ثبات املقياس.
استخدام معادلة ألفا كرونباخ :مت حساب معامل ألفا
فبلغت قيمته  0.76وهي قيمة تدل على ثبات املقياس.
طريقة االحتمال املنوايل :مت حساب التكرار والتكرار النسيب
لالستجابات عن كل احتمال من االحتماالت االختيارية:
بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة ،لكل مفردة
على حدة ،وحساب معامل الثبات لكل منها ،وأوضحت
النتائج داللة مجيع املفردات عند مستوى  0.1باستثناء
مفردة واحدة مت حذفها ،ليصبح املقياس مكوناً من 14
مفردة.
د-الصورة النهائية للمقياس:
يتكون مقياس القلق العام لدى املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية (إعداد :الباحث) من  14مفردة ،ويتم االستجابة
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استخدام معادلة ألفا كرونباخ :مت حساب معامل ألفا
فبلغت قيمته  0.78وهي قيمة تدل على ثبات املقياس.
طريقة االحتمال املنوايل :مت حساب التكرار والتكرار النسيب
لالستجابات عن كل احتمال من االحتماالت االختيارية:
"نعم ،إىل حد ما ،ال " لكل مفردة على حدة ،وحساب
معامل الثبات لكل منها ،وأوضحت النتائج داللة مجيع
املفردات عند مستوى  0.1باستثناء مفردتني غري دالتني مما
استوجب حذفهما ،ليصبح املقياس مكوناً من 16س
مفردة.

ب-صدق المقياس:

صدق المحكمين :مت عرض الصورة األولية ملقياس

اضطراب العصاب الوسواس القهري لذوي اإلعاقة الفكرية
على  8من أساتذة علم النفس والرتبية اخلاصة جبامعة امللك
سعود لتحكيمها ،وقد أسفر التحكيم عن اتفاق احملكمني
بنسبة ال تقل عن  %75على  18مفردة ،وحذف
مفردتني ،وإعادة الصياغة ملفردتني ،فأصبح املقياس مكوناً
من  18مفردة.
صدق المحك :مت اختيار املقياس العريب للوسواس القهري

د-الصورة النهائية للمقياس:

(عبد اخلالق )1992 ،ليكون مقياس احملك ،ومت تطبيقه
على عينة التقنني ،فأسفر ذلك عن ثالث جمموعات تتألف
من  ،15و ،7و 8فرداً متثل جمموعات اضطراب العصاب
الوسواس القهري املرتفع ،واملتوسط ،واملنخفض على
الرتتيب ،كما مت تطبيق املقياس اجلديد على هذه اجملموعات
وحساب معامالت االرتباط بني املقياسني فبلغت ،0.88
0.80 ،0.86على الرتتيب ،وهي قيم دالة عند مستوى
 0.01تدل على صدق املقياس.
صدق املقارنة الطرفية ملفردات املقياس :مت حساب معامل
ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية اليت حصل عليها الفرد
ملفردات املقياس ككل ،اعتماداً على نسبتيها العليا والسفلى
بالرجوع إىل جداول فالجنان لالرتباط الثنائي ،واتضح أن
مجيع املفردات صادقة وموجبة االجتاه باستثناء مفردتني غري
دالتني مما استوجب حذفهما ،ومن مث يكون املقياس مكوناً
من  16مفردة.

يتكون مقياس اضطراب العصاب الوسواس القهري
لدى املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية (إعداد :الباحث) من
 16مفردة ،ويتم االستجابة عنها عن طريق الفرد بذاته
باختيار إحدى االستجابات الثالث" :نعم ،إىل حد ما،
ال" فإذا اختار الفرد االستجابة "نعم" حصل على 3
درجات ،وإذا اختار الفرد االستجابة "إىل حد ما" حصل
على درجتني ،وإذا اختار الفرد االستجابة "ال" حصل على
درجة واحدة ،ومن مث ترتاوح درجة الفرد بني 48 ،16
وميكن التعرف على مستوى اضطراب العصاب الوسواس
القهري للفرد باعتماد ثالثة مستويات هي :املستوى
املنخفض ما بني  26 ،16واملستوى املتوسط ما بني ،27
 37واملستوى املرتفع ما بني .48 ،38
منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي ،إذ
قام الباحث جبمع البيانات عن عينة الدراسة باستخدام
األدوات املقننة ،ومن مث تصنيف هذه البيانات ،وتبويبها،
وحتليلها ،وقراءهتا ،وتفسريها ،يف ضوء أهداف الدراسة.

ج -ثبات المقياس:
إعادة اإلجراء :مت إعادة تطبيق مقياس اضطراب العصاب
الوسواس القهري لذوي اإلعاقة الفكرية على عينة التقنني،
بفاصل زمين  12يوماً ،وحساب معامل االرتباط بني
التطبيقني فبلغ  0.82وهذه القيمة دالة عند مستوى 0.01
تدل على ثبات املقياس.

أساليب المعالجة اإلحصائية:

استخدم الباحث األساليب اإلحصائية املناسبة يف
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وهي :التكرارات والنسب
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العام ،اضطراب الوسواس القهري) لدى املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل
مت استخدام التكرارات والنسب امللوية ،واجلدول
اآليت يوضح ما مت التوصل إليه من نتائج:

امللوية ،وحتليل التباين أحادي االجتاه ،واختبار توكي لداللة
الفروق ،باستخدام برنامج .SPSS
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أ -السؤال األول  :ما مدى انتشار االضطرابات

النفسية (قصور االنتباه ،نوبات الغضب ،القلق

جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية النتشار االضطرابات النفسية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
االضطراب النفسي

مستوى االضطراب

التكرارات

النسبة المئوية

قصور االنتباه
(ن= )380

مرتفع
متوسط
منخفض
مرتفع
متوسط
منخفض
مرتفع
متوسط
منخفض
مرتفع
متوسط
منخفض
مرتفع
متوسط
منخفض

95
150
135
150
132
98
146
101
133
77
180
123
468
563
489

%25.0
%39.4
%35.6
%39.4
%34.8
%25.8
%38.4
%26.5
%35.1
%20.2
%47.4
%32.4
%30.7
%37.0
%32.3

نوبات الغضب
(ن= )380
القلق العام
(ن= )380
اضطراب الوسواس القهري
(ن= )380
االضطرابات النفسية
(ن= )1520

املراهقني ،وقد تبدو هذه النتائج منطقية ألن عينة الدراسة
لديها قصور يف القدرة العقلية العامة ،وقصور آخر يف
السلوك التوافقي.
كما يتضح أيضاً ارتفاع نسبة انتشار نوبات الغضب لدى
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية ،إذ يعاين  %39.4منهم من
اضطراب نوبات الغضب الشديدة ،واليت تظهر يف الضيق
والضجر وامليل إىل العدوان ،وإيذاء الذات ،وإيذاء اآلخرين،
ويكون املراهق ذا اإلعاقة الفكرية أثناء غضبه يف أعنف
حاالته احلدية فهو يستطيع الفتك بأي شيء حوله ،ومما
جيدر ذكره أن ضعف القدرة العقلية العامة إمنا جيعل املراهق

ويتضح من اجلدول السابق أن نسبة  %30.7من املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية يعانون من االضطرابات النفسية ذات
املستوى املرتفع ،وهي نسبة ليست قليلة ،يف حني يعاين
 %37.0منهم من االضطرابات النفسية ذات املستوى
املتوسط ،ويعاين  %32.3منهم من االضطرابات النفسية
ذات املستوى املنخفض ،واليت متثل يف بعض االضطرابات
شكالً حدياً كما يف القلق العام ،وهذه النتائج تشري أول ما
تشري إىل احلاجة الشديدة إىل برامج اإلرشاد والعالج
النفسي لذوي اإلعاقة الفكرية ،كما توضح هذه النتائج
تأثري اإلعاقة الفكرية على ظهور االضطرابات النفسية لدى
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وعند النظرة التفصيلية لكل اضطراب نفسي على حدة
يالحظ ما يأيت:
اضطرب قصور االنتباه ،بوصفه أحد االضطرابات املتعلقة
بالبنية املعرفية للفرد ،ينتشر مبستوييه املرتفع واملتوسط بنسبة
 %64.4من مجلة عينة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية،
وارتفاع معدل انتشار هذا االضطراب يعين أن مدى االنتباه
 Attention Spanضعيف وهذا يعين أن املدة الزمنية اليت
منتبها ملثري معني مدة قليلة جداً ،كما إن
يبقى الفرد خالهلا ً
اضطراب قصور االنتباه يعين أن زمن الرجع Attention
 Timeقليل أيضاً وهذا يعين أن املدة الزمنية املنقضية بني
حدوث املثري وصدور االستجابة لدى الفرد مدة كبرية ،تشري
إىل عدم حضور الذهن ،وعدم االستعداد التام للقدرات
الذهنية للقيام بوظائفها احليوية من التفاعل العصيب مع
احملسوسات وإعطاء اإلشارات العصبية لالستجابة للمثريات
املختلفة ،كما إن اضطراب قصور االنتباه لدى املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية يعين أن معدل االحتفاظ باالنتباه
 Attention Maintainingمعدل ضعيف مما يعين صغر
طول مدة زمنية اليت يتمكن فيها الفرد من مواصلة االنتباه
دون تشتت.
اضطراب نوبات الغضب بوصفه أحد االضطرابات النفسية
املتعلقة بالبنية االنفعالية لدى الفرد ،يالحظ أن ارتفاع
معدل نوبات الغضب واخنفاض معدل نوبات الغضب مها
الوجهني املرضيني "للغضب" ،وأن املستوى املتوسط هو
الوجه الوحيد للسوية يف جمال الغضب ،وقد أشارت النتائج
إىل أن  % 74.2من عينة الدراسة يعانون من اضطراب
نوبات الغضب مبستوييها املرتفع واملنخفض ،ألن الغضب
قد يبدو يف ارتفاع مستواه الذي يعرب عنه الضيق والضجر
الشديد ألتفه األسباب وارتفاع مستوى ضغط الدم،
واهليجان الشديد ،وقد يبدو يف اخنفاض مستواه الذي يعرب
عنه باالنسحاب التام والالمباالة املفرطة واخنفاض مستوى
ضغط الدم ،والكمون.

ذا اإلعاقة الفكرية غري متحكم يف ذاته ،وال يستطيع
التحكم يف سلوكياته أثناء نوبات الغضب ،كما يظهر
انتشار مستوى القلق العام املرتفع بنسبة  %38.4وهو ما
يظهر يف العديد من املواقف اليت ي ِ
بدي املراهقون ذوو
اإلعاقة الفكرية توتراً شديداً ،وأما بالنسبة الضطراب قصور
االنتباه املرتفع فيعاين منه حنو  %25من املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية ،ويتعلق هذا االضطراب بالنواحي املعرفية
اليت هي بطبيعة احلال متدنية لدى املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية ،والشك أن االنتباه مرتبط بالتآزر احلس -حركي
والذاكرة واإلدراك والرتكيز ،واالستيعاب ،ومجيعها من األمور
املتدنية لذوي اإلعاقة الفكرية نتيجة اخنفاض القدرة العقلية
العامة.
ويأيت يف هناية قائمة االضطرابات النفسية لدى املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية اضطراب الوسواس القهري ،إذ ينتشر
املستوى املرتفع منه بنسبة  %20،2ويرى الباحث أن
التشابه يف أعراض هذا االضطراب وبعض االضطرابات
األخرى قد يكون سبباً يف صعوبة تشخيصه ،ولكنه
اضطراب نفسي موجود وحيتاج إىل إرشاد وعالج نفسي
مكثف .والرسم البياين اآليت يوضح املقارنة بني االضطرابات
النفسية األربعة:
رسم توضيحى للعالقة بين االضطرابات النفسية
لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
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هذا الرتتيب يبدو منطقياً ألنه يبدأ باضطراب العمليات
االنفعالية اليت تظهر يف اضطراب نوبات الغضب ،وينتهي
باضطراب العمليات املعرفية اليت تظهر يف اضطراب قصور
االنتباه ،كما إن نوبات الغضب – األكثر انتشاراً –
يالحظها كل من املعلم ،ومدير املدرسة ،والوالدين ،واإلخوة
واألخوات ،وهي حالة مالزمة جلميع األفراد ذوي اإلعاقة
الفكرية ،كما أن املراهقة تلقي بظالهلا على ذوي اإلعاقة
الفكرية ،فتجعلهم أكثر غضباً ،ويأيت بعد ذلك القلق العام
الذي يدل على االستعداد لكل مرض نفسي أو مشكلة
سلوكية ،مث الوساوس واألفعال القهرية اليت يأتيها املراهق ذو
اإلعاقة الفكرية دون الشعور هبا ،وأخرياً يكون اضطراب
االنتباه الدال على التشتت الذهين واالضطراب االنفعايل
وعدم دقة السلوكيات املعربة عن االستجابات للمثريات
املختلفة.

اضطراب القلق العام ،وهو أحد االضطرابات النفسية
األساسية والذي يعد منشأ مجيع األمراض النفسية
واملشكالت السلوكية ،وإذا كان املستوى املتوسط من القلق
يعرب عن السوية أو القلق الدافعي ،فإن القلق املرتفع أو
القلق املنخفض يعربان عن الوجه املرضي للظاهرة ،وقد
انتشر مستويا القلق املرتفع واملنخفض لدى املراهقني ذوي
اإلعاقة الفكرية بنسبة  % 73.4من عينة الدراسة ،ويظهر
القلق العام يف املستوى املرتفع بتوتر شديد حيال العديد من
املواقف منها :الشعور خبيبة األمل ،وغموض املستقبل،
وعدم وضوح اهلدف العام للحياة ،واملعاناة اليت يالقيها
املراهقون ذوو اإلعاقة الفكرية يف احلصول على اخلدمات
التعليمية والصحية واالجتماعية.
اضطراب الوسواس القهري  ،الذي يعاين منه حنو %67.6
من املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية يف مستوييه املرتفع
واملتوسط ،ويشري هذا االضطراب إىل انتشار األفكار
واألفعال القهرية والسلوكيات النمطية لدى عينة الدراسة.
ومجلة القول ،أن املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية ،يعانون
االضطرابات النفسية ،وتنتشر بينهم بعض هذه االضطرابات
وهي :نوبات الغضب ،والقلق العام ،واضطراب الوسواس
القهري ،وقصور االنتباه على الرتتيب ،ويرى الباحث أن

ب -السؤال الثاني :هل خيتلف انتشار االضطراب
النفسي باختالف شدة مستوى اإلعاقة الفكرية (بسيطة،
متوسطة)؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل مت استخدام أسلوب
حتليل التباين أحادي االجتاه ،واجلدول اآليت يوضح ما مت
التوصل إليه من نتائج:

جدول ()3

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه في االضطرابات النفسية تبعاً لنوع اإلعاقة

االضطراب

مصدر التباين

قصور االنتباه

داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات

نوبات الغضب
القلق العام
الوسواس القهري

مجموع المربعات درجات الحرية
499707.7
182.8
383055.3
144.6
545039.9
168.2
652072.5
180.1

379
1
379
1
379
1
379
1
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التباين

قيمة ت

الداللة

1318.5
182.8
1010.7
144.6
1438.1
168.2
1642.5
180.1

7.54

0.01

6.98

0.01

8.54

0.01

9.11

0.01
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قصور االنتباه ،واضطراب نوبات الغضب ،واضطراب القلق
العام
واضطراب الوسواس القهري ،وملعرفة اجتاه هذه الفروق مت
استخدام اختبار توكي واجلدول اآليت يوضح ذلك:

ويتضح من اجلدول السابق :وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01بني متوسط درجات جمموعة
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املنخفضة ومتوسط درجات
جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة يف اضطراب
جدول ()4

نتائج اختبار توكي لداللة الفروق بين مجموعتي اإلعاقة البسيطة واإلعاقة المتوسطة في االضطرابات النفسية.
االضطراب

المجموعة

العدد(ن)

المتوسط (م)

الفرق بين المتوسطات

قصور االنتباه

اإلعاقة البسيطة
اإلعاقة املتوسطة
اإلعاقة البسيطة
اإلعاقة املتوسطة
اإلعاقة البسيطة
اإلعاقة املتوسطة
اإلعاقة البسيطة
اإلعاقة املتوسطة

214
166
214
166
214
166
214
166

30.4
38.0
35.3
44.6
34.7
40.1
37.2
45.5

8.4

4.2

9.3

4.8

0.01

5.4

3.2

0.01

8.3

4.2

0.01

نوبات الغضب
القلق العام
الوسواس القهري

ويتضح من اجلدول السابق :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01بني متوسط درجات جمموعة
املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ومتوسط درجات
جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة يف اضطراب
قصور االنتباه وذلك لصاحل جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية املتوسطة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بني
متوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية
البسيطة ومتوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية املتوسطة يف اضطراب نوبات الغضب وذلك لصاحل
جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بني
متوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية
البسيطة ومتوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية املتوسطة يف اضطراب القلق العام وذلك لصاحل
جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.

قيمة توكي

الداللة
0.01

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بني
متوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية
البسيطة ومتوسط درجات جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة
الفكرية املتوسطة يف اضطراب الوسواس القهري وذلك
لصاحل جمموعة املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.
وتشري هذه النتائج بصفة عامة إىل ارتفاع مستوى
االضطرابات النفسية بارتفاع مستوى شدة اإلعاقة ،وهو ما
يتفق مع مجيع نتائج الدراسات السابقة مثل :دراسة
(منصور )2012 ،ودراسة (الزهراين ،)2011 ،ودراسة
( ،)Thomas, 2001ودراسة ( )Bruce, 2002ودراسة
) ، (Walsh, 2002ودراسة ) (Coe, 2009ودراسة
) (Barkley, 2004ودراسة ) (Benavidez, 2005ودراسة
( (Erk, 2007اليت أكدت على أن األفراد ذوي اإلعاقة
الفكرية أكثر عرضة لالضطرابات النفسية واملشكالت
السلوكية من غريهم بسبب إعاقتهم.
كما إن هذه النتائج تتفق مع وجهة نظر (مرسي)1999 ،
الذي يرى أن املعاقني فكرياً يتعرضون للفشل يف مواقف
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كثرية تعرضهم للشعور باإلحباط واحلط من شأن الذات
واللجوء إىل احليل النفسية الدفاعية .كما تتفق مع ما ذكره
) (Kronemberger, & Mayer, 2006من أن نسبة انتشار
اضطراب قصور االنتباه تتجاوز  %42بني ذوي اإلعاقة
الفكرية ،واخلصائص اليت أوردها )(Davis, 2004
الضطراب قصور االنتباه لذوي اإلعاقة الفكرية
كما تتفق مع ما اتفقت عليه آراء معظم الباحثني يف جمال
اإلعاقة الفكرية مثل دراسة (منصور )2012 ،ودراسة
(الزهراين ،) 2011 ،ودراسة ( ،)Thomas, 2001ودراسة
( )Bruce, 2002على أن املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية
يغلب عليهم سوء التوافق االنفعايل واالجتماعي الذي
يتبدى يف تكوين مفاهيم سالبة عن ذواهتم تؤدي إىل ضعف
الثقة بالنفس ،واخنفاض اإلحساس باألمن ،فضالً عن
مشاعر العجز والدونية اليت ترفع مستوى اإلذعانية واالعتماد
املسرف على اآلخرين ،واإلحساس باخلجل الذي يرجع إىل
اإلعاقة ،فيحاول املعاق االبتعاد عن اآلخرين واالنطواء ،كما
يرتتب على ذلك بعض املشكالت يف عمليات النمو
االجتماعي ،واكتساب املهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق
االستقاللية والشعور باالكتفاء الذايت ،ورمبا ينشأ ذلك من
حمدودية احلركة وعدم القدرة على مالحظة سلوك اآلخرين.
ونتائج دراسة مدينة ديب ( )2010اليت توصلت إىل أن
 ٪78من املعاقني فكريًا يف الدولة ،يواجهون مشكالت
سلوكية ختف حدهتا مع تقدمهم يف العمر ،منهم %16
يعانون من القلق الدائم ،وأن ذوي اإلعاقة الفكرية يعدون
أكثر عرضة لظهور هذا النوع من املشكالت بسبب عدم
تكيفهم مع متطلبات اجملتمع احمليط هبم ،ونقص اإلدراك
العقلي أو احلسي ،وصعوبة تقييم قدراهتم بشكل يتناسب
مع السلوك االجتماعي املتعارف عليه .كما تتفق نتائج
الدراسة مع وجهة نظر (سعفان )2007 ،عند دراسة
اضطراب الوسواس القهري اليت لوحظ منها أن املراهقني
ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر الفلات تعرضاً له.

توصيات الدراسة:

من خالل نتائج الدراسة ومناقشتها يوصي الباحث مبا يأيت:
-1إنشاء قاعدة بيانات يف اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة
بوزارة التعليم تشمل مجيع املتعلمني ذوي اإلعاقة الفكرية
واالضطرابات النفسية اليت يعانون منها.
-2إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمني واملشرفني الرتبويني
واألخصائيني االجتماعيني واألخصائيني النفسيني على
عمليات القياس والتشخيص األولية لالضطرابات النفسية
لذوي اإلعاقة الفكرية.
-3إنشاء مراكز لإلرشاد والعالج النفسي لذوي اإلعاقة
الفكرية.
-4تقدمي اخلدمات املساندة ،مبا فيها اخلدمات الصحية
والنفسية ،بشكل منتظم لذوي اإلعاقة الفكرية ،وتقييم
دورية تقدميها وفاعليتها.
-5إجراء العديد من الدراسات والبحوث النفسية العميقة
على ذوي اإلعاقة الفكرية ،وربطها بالواقع الفعلي حىت
تكون ذات جدوى ميدانية.
المراجع:
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني ( .)2010المشكالت التي تواجه ذوي
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Abstract: The present study aimed to identify the psychological disorders prevalence in intellectually disabled
adolescents. The study sample consisted of (380) male students who enrolled in high schools programs and Institutes
for Intellectual disability in Riyadh, their ages range between (15-18) years, their mean age (17.2 years),and a
standard deviation of (1.1). The sample included (214) students who have mild intellectual disability and (166)
students who have moderate intellectual disability. To achieve the objective of the study, attention deficit disorder
observation checklist, anger observation checklist, general anxiety scale, and obsessive-compulsive disorder scale
(researcher prepared) were administrated. The results revealed that the most prevalent psychological disorders was
anger disorder that followed by general anxiety disorder, then attention deficit disorder and finally obsessivecompulsive disorder. The results also showed that there are statistically significant differences at the level of ( 0.01)
between the average scores of the students who have mild intellectual disability and the average score of the students
who have moderate intellectual disability in all psychological disorders in favor of the students who have moderate
intellectual disability showing that there is a relationship between psychological disorder and the level of severity of
intellectual disability.
Key words: Psychological disorders, intellectual disability
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وائل حممد مبارك :أثر استخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSيف تدريس مقرر اإلحصاء على التحصيل يف ....

أثر استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSفي تدريس مقرر اإلحصاء على التحصيل في اإلحصاء واالتجاه نحو اإلحصاء
وائل محمد أحمد مبارك

أستاذ مساعد ،قياس وتقومي ،قسم علم النفس ،جامعة امللك سعود.

قدم للنشر1436/4/4هـ  -وقبل بتاريخ 1436 /6 / 15هـ

المس تتتخل  :ه ــدذه ه ــسة الدراس ــة

التع ــر عل ــى أث ــر اس ــتخدام الربن ــامج اإلحص ــائي ( )SPSSعل ــى التحص ــيل الف ــور وامل ج ــل يف اإلحص ــاء

واالجتاهات حنو اإلحصاء .وتكونه عينة الدراسة مـ ( )42طالبـا يدرسـو مقـرر علـم الـنفس اإلحصـائي يف قسـم علـم الـنفس جبامعـة امللـك سـعود ،و
استخدام أداتني؛ األو  :اختبار حتصيلي ،والثانية :مقياس لالجتاهات ،وأظهرت النتائج وجود ذرق دال حصـائيا عنـد مسـتوا الداللـة ( )α= 0.05بـني
املتوسط احلسايب لعالمات الطلبـة علـى االختبـار التحصـيلي البعـد الفـور وامل جـل وذقـا ملتيـي اسـياتياية طريقـة التـدريس ،و ـا الفـرق لصـا امموعـة
التاريبية ،ما شفه ع وجود ذرق دال حصائيا عند مسـتوا الداللـة ( )α= 0.05بـني املتوسـط احلسـايب لعالمـات الطلبـة علـى االختبـار التحصـيلي
البعــد الفــور وامل جــل وذقــا ملتيــي التخصــل ،ولصــا العلمــي ،وبينــه النتــائج عــدم وجــود ذــرق دال حصــائيا عنــد مســتوا الداللــة ( )α= 0.05بــني
املتوسطات احلسابية لعالمات الطلبة على االختبار التحصيلي البعد الفور وامل جل تبعا للتفاعل بني اسياتياية التدريس والتخصل .مـا أوضـحه
الدراسة وجود ذرق دال حصـائيا عنـد مسـتوا الداللـة ( )α= 0.05بـني املتوسـط احلسـايب الجتاهـات الطلبـة علـى مقيـاس االجتاهـات البعـد وذقـا ملتيـي
اسـياتياية طريقــة التــدريس ،و ــا الفــرق لصــا امموعــة التاريبيــة ،مــا شــفه عـ وجــود ذــرق دال حصــائيا عنــد مســتوا الداللــة ( )α= 0.05بــني
املتوسط احلسايب الجتاهات الطلبة على مقياس االجتاهات البعد وذقا ملتيي التخصـل ،ولصـا العلمـي ،وبينـه النتـائج عـدم وجـود ذـرق دال حصـائيا
عنــد مســتوا الداللــة ( )α= 0.05بــني املتوســطات احلســابية الجتاهــات الطلبــة علــى مقيــاس االجتاهــات البعــد تبعــا للتفاعــل بــني اسـياتياية التــدريس
والتخصل.
الكلمات المفتاحية :الربنامج اإلحصائي  ، SPSSاإلحصاء ،التحصيل الفور  ،التحصيل الفور امل جل ،االجتاهات.
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قدرات ـ علــى الــتعلم الــساي ،األمــر الــس انعكــس علــى تــد
مستوا التحصيل العام لدي (دروا .)2000،
ويع ــا الطلب ــة ــعوبات يف ذه ــم واس ــتيعاو ث ــي مـ ـ
املف ــاهيم خا ــة يف مق ــرر اإلحص ــاء ،م ــا ق ــد جي ــد املعل ــم
ـ ــعوبة يف يص ـ ــال مث ـ ــل ه ـ ــسة املف ـ ــاهيم للطلب ـ ــة بالش ـ ــكل
املطل ــوو الحتوائه ــا عل ــى بع ــه املف ــاهيم ام ــرد  .وه ــسا ق ــد
تــد حتصــيل الطلبــة يف مــاد اإلحصــاء ،ومل يك ـ
يـ د
طلبة اململكة العربية السعودية أ ثر حظا م كيهم يف هـسا
امال ،وأشارت ثي م الدراسات ضـع حتصـيل طلبـة
اململكــة العربيــة الســعودية يف مقــررات الرياضــيات واإلحصــاء
مقارنـ ـ ــة بامثـ ـ ــا م يف الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرا ،مـ ـ ــا دعـ ـ ــه هـ ـ ــسة
الدراس ـ ــات ضـ ــرور االهتمـ ــام بالرياضـ ــيات واإلحصـ ــاء،
والي ي ـ ــز عل ـ ــى التطبيق ـ ــات العملي ـ ــة يف ت ـ ــدريس الرياض ـ ــيات
واإلحصــاء  ،وضــرور اســتخدام األســاليا التعليميــة احلديثــة
الـ ــد توظ ـ ـ التكنولوجيـ ــا يف تعلـ ــيم الرياضـ ــيات واإلحصـ ــاء
وتشــرك الطالــا يف الــدرس ،وتعلمـ التفكــي ،ومـ أهــم هــسة
األساليا ،استخدام الربامج اإلحصائية املختلفـة يف تـدريس
مقرر اإلحصاء مثل برنامج ا سل وبرنامج  ، SPSSوكيها.
وم ـ ـ ـ ـ أبـ ـ ـ ــرا مي ـ ـ ـ ـزات اسـ ـ ـ ــتخدام احلاسـ ـ ـ ــوو وال ـ ـ ـ ـربامج
اإلحص ـ ــائية يف تعل ـ ــيم اإلحص ـ ــاء  :دم ـ ــج ـ ــل مـ ـ ـ التعل ـ ــيم
والتــدريا يف نظــام واحــد والقــدر علــى ـزي ميــات هائلــة
مـ ـ املعلوم ــات وعرض ــها بس ــرعة وتسلس ــل منطق ــي ،وتزوي ــد
املــتعلم بتيسيــة راجعــة ذوريــة ،والقــدر علــى تقــدمي املعلومــات
وتكراره ــا حس ــا ركب ــة املس ــتخدم ،وتق ــدمي امل ــاد التعليمي ــة
بصــور شــيقة وجسابــة للطالــا و جيـاد رو احلماســة والداذعيــة
يف طل ـ ــا العل ـ ــم ل ـ ــدا املتعلم ـ ــني ،وقابلي ـ ــة امل ـ ــاد التعليمي ـ ــة
للتنق ـ ــيم السـ ـ ـريع ،م ـ ــا اس ـ ــتخدام احلاس ـ ــوو والـ ـ ـربامج
اإلحص ـ ــائية يف التعل ـ ــيم يس ـ ــمم لك ـ ــل طال ـ ــا أ يس ـ ــي يف
دراسـ ــت وذ ـ ـ سـ ــرعت ايا ـ ــة ،وينـ ــي الطري ـ ـ للمـ ــتعلم حنـ ــو
املعرذ ـة بشــكل قق ـ التنــوا ولــيس التنمــيط ( العالــو وأبــو
اينة.)2006 ،

المقدمة:

ميت ـ ـ ــاا العص ـ ـ ــر احل ـ ـ ــا بالتق ـ ـ ــدم ا ائ ـ ـ ــل يف جم ـ ـ ــاالت
تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا االتصاالت ،األمر الس ذرض
ع ـ ــددا مـ ـ ـ التح ـ ــديات علـ ـ ـى النظ ـ ــام التعليم ـ ــي يف مراحلـ ـ ـ
املختلفــة تــا تطلــا مع ـ حــداغ العديــد م ـ التي ـيات م ـ
خـ ـ ـ ــالل اسـ ـ ـ ــتخدام املسـ ـ ـ ــتحدثات التكنولوجيـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـ ــتثمار
مكاناهتا يف خدمـة العمليـة التعليميـة ،هـسا وتشـهد األوسـا
التعليميــة حملي ـا وعاملي ـا ،اهتمام ـا متزايــدا بتكنولوجيــا التعلــيم،
و ــسلك تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت ــد تط ــوير
الواقــع التعليمــي ورذــع مســتوا خمرجــات التعلــيم ،األمــر الــس
محل يف طيات حتمية تييي ما جير يف النظم التعليمية.
م ــا يع ــد احلاس ــوو ناجت ــا مـ ـ نـ ـواتج التق ــدم العلم ــي
والتقــمل املعا ــر ،وأحــد الــدعائم الــد تقــود هــسا التقــدم؛ تــا
جعلـ ـ ـ يف األون ـ ــة األخ ـ ــي حم ـ ــور اهتم ـ ــام املـ ـ ـربني واملهتم ـ ــني
بالعمليــة التعليميــة ،وقــد اهتمــه الــنظم التعليميــة باحلاســوو،
ودع ــه اس ــتخدام يف الت ــدريس .وق ــد تط ــورت أس ــاليا
اســتخدام احلاســوو يف التعلــيم وأ ــبم االهتمــام األ منصــبا
عل ـ ـ ــى تط ـ ـ ــوير األس ـ ـ ــاليا املتبع ـ ـ ــة يف الت ـ ـ ــدريس باس ـ ـ ــتخدام
احلاســوو ،أو اســتحداغ أســاليا جديــد ميك ـ أ يســهم
م خال ا احلاسوو يف حتقيـ ودعـم بعـه أهـدا املنـاهج
الدراسية (شر الدي 1415 ،هـ).
وأل النظ ـ ـ ـ ــام التعليم ـ ـ ـ ــي ايل ـ ـ ـ ــامعي احل ـ ـ ـ ــا يف معظ ـ ـ ـ ــم
تـ ــوذي ذـ ــر التعلـ ــيم والـ ــتعلم
ايلامع ــات العربيـ ــة يه ــد
للمتعلم ــني ال ـ ـراكبني يف ذل ــك ،ونق ــل املعرذـ ــة ل ــيهم وتطـ ــوير
ق ــدراهتم ومه ــاراهتم ه ــا ميك ــنهم مـ ـ دخ ــول احلي ــا وجم ــاالت
العم ــل باس ــهام أ ــرب و نتاجي ــة أعل ــى ،ت ــنعكس عل ــى مس ــي
التنميـ ــة الشـ ــاملة ،والتقـ ــدم الواسـ ــع للماتمـ ــع جـ ــاءت أ يـ ــة
استخدام احلاسوو والربامج الد تشـيل عـ طريـ احلاسـوو
يف التعل ـ ــيم؛ أل العدي ـ ــد م ـ ـ الدراس ـ ــات العربي ـ ــة أوض ـ ــحه
شــيوا اســتخدام طرائ ـ التلقــني يف ايلامعــات .وأل أســاليا
التــدريس والتعلــيم كــي اذيــة لتاهيــل الطالــا ايلــامعي وتنميــة
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البيانات وتعديلها أو تييها والتعامل مـع املتيـيات وتسـميتها
أو تي ــي أاائه ــا ومـ ـ خ ــالل حم ــرر البيان ــات حتفـ ـ ملف ــات
البيان ــات وتس ــمى ملف ــات بيان ــات وال يس ــتطيع ه ــسا امللـ ـ
اســتخرا أ نــوا م ـ النتــائج  ،و منــا النتــائج ترســل نــوا
آخـ ـ ــر م ـ ـ ـ امللفـ ـ ــات وهـ ـ ــي ملف ـ ـ ـات املخرجـ ـ ــات ،وملفـ ـ ــات
املخرجــات حتــو علــى ايــع النتــائج الــد تــتم بعــد أيـة عمليــة
حصـائية ،ويف ــل مــر يطلــا الربنـامج مـ املســتخدم حفـ
املل ـ ـ ـ أو حسذ ـ ـ ـ  ،ويو ـ ـ ــى بعـ ـ ــدم حف ـ ـ ـ اي ـ ـ ــع ملف ـ ـ ــات
املخرجــات ال مــا قتاجـ املســتخدم بصــفة مســتمر وبعــد أ
يتا ــد م ـ ــحة النتــائج ،أمــا ملفــات البيانــات ذان ـ جيــا
حفظه ــا ب ــا ثر مـ ـ ملـ ـ واحلف ــا عليه ــا نظـ ـرا أل ذق ــدها
عـاد اإلدخـال ـامال بعكـس ملفـات املخرجـات
يد
الد ال يتطلا اسيجاعها سوا اسيجاا العملية اإلحصائية
(العتوم.)2008 ،

و جياد العديد م التطبيقـات اليبويـة الـد أمكـ ذيهـا
اســتخدام احلاســوو لتطــوير العمليــة التعليميــة وحتســينها وذ ـ
أمن ــا واسـ ـياتيايات خمتلف ــة ومتنوع ــة مث ــل بـ ـرامج الت ــدريا
واملمارسـ ــة ،واحملا ـ ــا باحلاس ـ ــوو ،وحـ ــل املش ـ ــكلة ،وال ـ ــتعلم
الــساي ،واســتخدام برنــامج ا ســل وبرنــامج  SPSSيف ج ـراء
العديــد م ـ التحلــيالت اإلحصــائية بــدال م ـ االعتمــاد علــى
املعــادالت اإلحصــائية يف جيــاد هــسة التحلــيالت اإلحصــائية
املختلفـ ــة ،مـ ــا أجريـ ــه العديـ ــد م ـ ـ الدراسـ ــات واألحبـ ــاغ
العلمي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــد ت ـ ـ ــد ذاعلي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــسة التطبيق ـ ـ ــات يف تا ي ـ ـ ــد
االجتاهــات اليبويــة احلديثــة القائمــة علــى الــتعلم الــساي ،تعلــم
يفي ـ ــة ال ـ ــتعلم ،واي ـ ــاد مسـ ـ ـ ولية الف ـ ــرد عـ ـ ـ تعلمـ ـ ـ  ،ه ـ ــسا
باإلض ــاذة تزاي ــد احلاج ــة تفري ــد ال ــتعلم ،ليتماش ــى م ــع
ق ـ ــدرات الف ـ ــرد واحتياجاتـ ـ ـ  ،ومراع ـ ــا الفـ ـ ـروق الفردي ـ ــة ب ـ ــني
املتعلمني (.)NCTM,2000
وبرنــامج  SPSSأو ( Statistical package for social
" )sciencesاحل ـ ــزم اإلحص ـ ــائية للعل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة"  ،وه ـ ــو
عبار ع حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البيانـات وحتليلهـا،
ويســتخدم عــاد يف ايــع البحــوغ العلميــة الــد تشــتمل علــى
العدي ـ ــد مـ ـ ـ البيان ـ ــات الرقمي ـ ــة وال يقتص ـ ــر عل ـ ــى البح ـ ــوغ
االجتماعيــة واليبويــة ذقــط بــالركم م ـ أن ـ أنش ـئ أ ــال ــسا
اليــرض ،ولكـ اشــتمال علــى معظــم االختبــارات اإلحصــائية
(تقريبـ ــا ) وقدرت ـ ـ الفائقـ ــة يف معايلـ ــة البيانـ ــات وتواذق ـ ـ مـ ــع
معظـم الربجميـات املشـهور جعــل منـ أدا ذاعلـة لتحليـل شـ
أنواا البحوغ العلمية (العتوم.) 2008 ،
ويسـتطيع الربنــامج اإلحصــائي  SPSSقـراء البيانــات مـ
معظ ــم أنـ ـواا امللف ــات ليس ــتخدمها الس ــتخرا النت ــائج عل ــى
هيئـ ــة تقـ ــارير حصـ ــائية أو أشـ ــكال ،وتسـ ــتطيع احلـ ــزم جعـ ــل
التحليــل اإلحصــائي مناسـبا للمســتخدم املبتــدو وايبــي علــى
حد سواء .ويعـد حمـرر بيانـات  SPSSالواجهـة األوليـة للحـزم،
وهــي واجهــة تشــب ايلــداول اإللكيونيــة وتســتخدم إلدخــال
البيان ــات اي ــام ألول م ــر  .ومـ ـ خ ــالل احمل ــرر ميكـ ـ قـ ـراء

مشكلة الدراسة:
تنبـ ــع مشـ ــكلة الدراس ـ ــة م ـ ـ خـ ــرب الباح ـ ـ يف العم ـ ــل
بالتدريس ايلامعي ،وم نتائج ثي م الدراسـات والبحـوغ
اليبوي ـ ــة ال ـ ــد أظه ـ ــرت احلاج ـ ــة تنوي ـ ــع طرائـ ـ ـ الت ـ ــدريس
املســتخدمة ملراعــا الفــروق الفرديــة بــني املتعلمــني ،اســتخدام
طريق ـ ــة احلاس ـ ــوو يف جم ـ ــاالت ال ـ ــتعلم والتعل ـ ــيم ،واس ـ ــتخدام
ال ـربامج اإلحصــائية الــد تشــيل ع ـ طري ـ احلاســوو بشــكل
خا  ،وخبا ـة أنـ أ ـبم واسـع االنتشـار يف جمـاالت احليـا
املختلفة.
وعلي ـ  ،ذكــر الباح ـ يف اس ــتخدام الربجميــة اإلحص ــائية
 SPSSيف ت ـ ــدريس مق ـ ــرر عل ـ ــم ال ـ ـنفس اإلحص ـ ــائي لطلب ـ ــة
البكـ ــالوريوس ،لتسـ ــاعد علـ ــى ثـ ــار داذعيـ ــة الطلبـ ــة ،وم ـ ـ م
بعـادهم عـ امللـل الـس قـد قصـل نتياـة التـدريس بالطريقـة
التقليدية ،وهكسا جاءت هسة الدراسة د الكشـ عـ
التيــي يف التحصــيل الفــور وامل جــل و ــسلك للكش ـ ع ـ
مــدا تنميــة االجتاه ــات حنــو اإلحصــاء لطلبــة البكــالوريوس
الــسي يدرســو مقــرر علــم الـنفس اإلحصــائي ( 253نفــس)
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ويتسـ ــم بالسـ ــلبية ،وأ هنالـ ــك حاجـ ــة السـ ــتخدام أسـ ــاليا
ووس ــائل تعل ــيم تس ــهم يف تيي ــي ه ــسا ال ــدور ،ليص ــبم أ ث ــر
جيابية يف حتصيل العلمـي ،وتنميـة تفكـية واجتاهاتـ  ،تـا دذـع
الباحـ ـ للقي ــام بدراس ــة أث ــر اس ــتخدام الربجمي ــة اإلحص ــائية
 SPSSيف تـ ـ ــدريس مقـ ـ ــرر علـ ـ ــم الـ ـ ــنفس اإلحصـ ـ ــائي (253
نفــس) لطلبــة البكــالوريوس طريقــة حديثــة تســهم يف حتســني
التحص ــيل العلم ــي يف مق ــرر اإلحص ــاء ،وتبع ــد الطال ــا عـ ـ
امللل وتنتمي االجتاهات حنو اإلحصاء.
وتتمثل أ ية هسة الدراسة تطبيقيا يف لقاء الضوء علـى
يفيــة اســتخدام الربجميــة اإلحصــائية  SPSSيف تــدريس مقــرر
علــم الــنفس اإلحصــائي ( 253نفــس) لطلبــة البكــالوريوس،
و ــسلك تو ــية أعضــاء هيئــة التــدريس ملراعــا الي يــز علــى
استخدام الربنـامج اإلحصـائي  SPSSأثنـاء تـدريس مقـررات
اإلحص ــاء لتحقيـ ـ تعل ــم أذض ــل .م ــا تظه ــر أ ي ــة الدراس ــة
نظريــا م ـ خــالل مقارنــة نتائاهــا مــع الطريقــة االعتياديــة يف
تبي ــا أث ــر طريق ــة الت ــدريس يف عوام ــل تابع ــة ه ــي التحص ــيل
وتنميــة االجتاهــات حنــو اإلحصــاء ،مــا تســهم هــسة الدراســة
يف ايـ ــاد وعـ ــي أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس السـ ــتخدام الربجميـ ــة
اإلحصــائية  SPSSيف تــدريس مقــررات اإلحصــاء املختلفــة ملــا
ا م آثار جيابية علـى حتصـيل الطلبـة وتنميـة اجتاهـاهتم حنـو
اإلحصــاء ،و مــا الدراســات الــد حبثــه يف أثــر اســتخدام
الربجمية اإلحصائية  SPSSيف تدريس اإلحصاء علـى حتصـيل
الطلبة وتنمية اجتاهاهتم حنو اإلحصاء قليلة جدا.

يف جامعة امللك سعود ،باستخدام الربجميـة اإلحصـائية
مقارن ـ ــة ب ـ ــزمالئهم ال ـ ــسي يدرس ـ ــو املق ـ ــرر نفسـ ـ ـ بالطريق ـ ــة
التقليدي ــة ،وبش ــكل أ ث ــر حتدي ــدا ،ومتثل ــه مش ــكلة الدراس ــة
بالس ال البحثي الرئيس األي:
ما أثر تدريس مقرر علم النفس اإلحصائي باستخدام
الربجمي ـ ــة اإلحصـ ـ ــائية  SPSSعل ـ ــى التحصـ ـ ــيل يف اإلحص ـ ــاء
واالجتاهات حنو اإلحصاء.
SPSS

أسئلة الدراسة:

-1هل توجد ذروق يف التحصـيل الفـور وامل جـل لـدا طلبـة
مقـ ـ ــرر علـ ـ ــم ال ـ ـ ـنفس اإلحصـ ـ ــائي تعـ ـ ــزا لطريقـ ـ ــة التـ ـ ــدريس
(باسـ ــتخدام الربجميـ ــة اإلحصـ ــائية  ،SPSSالطريقـ ــة التقليديـ ــة)
والتخصل يف الثانوية (علمي ،شرعي) ،والتفاعل بينهما؟
 -2ه ــل توج ــد ذ ــروق يف االجتاه ــات حن ــو اإلحص ــاء لطلب ــة
مقـ ـ ــرر علـ ـ ــم ال ـ ـ ـنفس اإلحصـ ـ ــائي تعـ ـ ــزا لطريقـ ـ ــة التـ ـ ــدريس
(باسـ ــتخدام الربجميـ ــة اإلحصـ ــائية  ،SPSSالطريقـ ــة التقليديـ ــة)
والتخصل يف الثانوية (علمي ،شرعي) ،والتفاعل بينهما؟
أهداف الدراسة:
هدذه هسة الدراسة حتقي ما ياي:
 .1استقصـ ـ ــاء أثـ ـ ــر طريقـ ـ ــة التـ ـ ــدريس (باسـ ـ ــتخدام الربجميـ ـ ــة
اإلحص ــائية ،SPSSالطريق ــة التقليدي ــة) وطبيع ــة التخص ــل يف
الثانويــة (علمــي ،شــرعي) ،والتفاعــل بينهمــا علــى التحصــيل
الفـ ــور وامل جـ ــل لطلبـ ــة مقـ ــرر علـ ــم الـ ــنفس اإلحصـ ــائي يف
جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.
 .2معرذــة أثــر طريقــة التدريس(باســتخدام الربجميــة اإلحصــائية
 ،SPSSالطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة) وطبيع ـ ــة التخص ـ ــل يف الثانوي ـ ــة
(علم ــي ،ش ــرعي) ،والتفاع ــل بينهم ــا ،عل ــى االجتاه ــات حن ــو
اإلحصــاء ،لطلبــة مقــرر علــم الــنفس اإلحصــائي يف جامعــة
امللك سعود.

محددات الدراسة

تقتصر هسة الدراسة على:
 احل ــدود البش ـرية :تطبي ـ الدراس ــة عل ــى عين ــة قص ــدية م ـطلب ـ ــة قس ـ ــم عل ـ ــم ال ـ ــنفس يف جامع ـ ــة املل ـ ــك س ـ ــعود ،للع ـ ــام
الدراسـ ـ ـ ــي  ،1436/1435وبل ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ــددهم ( )42طالب ـ ـ ـ ــا
منتظمني يف شعبتني.
 احلدود العلمية :اقتصرت الدراسة علـى املفـاهيم الـوارد يفمق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنفس اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ،خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام

أهمية البحث
تشي ثي مـ أدبيـات تـدريس اإلحصـاء ،عامليـا وحمليـا،
أ دور الطالا يف عملية التعلم والتعليم ال يزال ضعيفا،
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يف هــسة الدراســة علــى أســاس الدرجــة الــد سيحصــل عليهــا
الطالا على مقياس االجتاهات حنو ماد اإلحصاء.

 ،1436/1435وتتح ــدد نت ــائج الدراس ــة جزئي ــا ب ــاألدوات
الد استخدمها الباح ومـدا ـدقها وثباهتـا ،ومـ م ذـا
تعميم نتائج هسة الدراسة ترتبط خبصائل هسة األدوات.

البرمجي ت ت ت ت تتة اإلحص ت ت ت ت تتائية  :SPSSه ـ ـ ـ ـ ــي اختص ـ ـ ـ ـ ــار

مصطلحات الدراسة

( )Statistical Package for the Social Sciencesومعناهـا
احلزم ـ ــة اإلحص ـ ــائية للعل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة .أول نس ـ ــخة م ـ ـ ـ
الربن ـ ــامج ظه ـ ــرت ع ـ ــام  ،1968ويع ـ ـد الربن ـ ــامج م ـ ـ أ ث ـ ــر
ال ـ ـربامج اسـ ــتخداما لتحليـ ــل املعلومـ ــات اإلحصـ ــائية يف علـ ــم
االجتمــاا .يســتخدم اليــوم بكثــر م ـ قبــل البــاحثني يف جمــال
التس ــوي وامل ــال واحلكوم ــة واليبي ــة ويس ــتخدم أيضـ ـا لتحلي ــل
االستبانات ويف دار املعلومات وتوثي املعلومات الدراسة.

طريق تتة الت تتدريس التقليدي تتة :ه ــي طريق ــة ت ــدريس تق ــوم

علـ ــى مبـ ــدأ اعتمـ ــاد املـ ــدرس علـ ــى نفس ـ ـ يف يصـ ــال املـ ــاد
املتعلمة للطلبة ،وال خير ذيها ع أسلوو التلقـني واملناقشـة،
حبيـ يعتمــد علــى املقــرر واســتخدام وســائل تعليميــة معتــاد
الس ــبور الطباش ــيية والع ــروض التقدميي ــة وتك ــو مش ــار ة
الطالا ذيها قليلة.

الدراسات السارقة:

طريق ت تتة الت ت تتدريس راس ت تتتخدام البرن ت تتامج اإلحص ت تتائي

قـ ـ ــام الباح ـ ـ ـ بـ ـ ــالرجوا للدبيـ ـ ــات السـ ـ ــابقة يف جمـ ـ ــال
اسـ ـ ـ ـ ــتخدام احلاسـ ـ ـ ـ ــوو واسـ ـ ـ ـ ــتخدام ال ـ ـ ـ ـ ـربامج اإلحصـ ـ ـ ـ ــائية
والربجميـ ـ ــات التعليميـ ـ ــة يف امـ ـ ــاالت التعليميـ ـ ــة يف خمتل ـ ـ ـ
املباح ـ األ ادمييــة .وقــد عــرض الباح ـ ملخصــات لــبعه
الدراسات ذات العالقة هوضوا الدراسة.
شــفه دراس ــة قــام ــا س ــامل ( )2000معرذــة أث ــر
اســتخدام احلاســوو مســاعد تعليمــي يف تــدريس اإلحصــاء
علــى تنميــة املهــارات اإلحصــائية لــدا عينــة مـ طلبــة الصـ
الثال ـ الث ــانو  ،وأظه ــرت النت ــائج وج ــود ذ ــروق ذات دالل ــة
حصـ ــائية يف متوسـ ــط املهـ ــارات اإلحصـ ــائية ،تعـ ــزا لطريقـ ــة
التدريس ،ولصا امموعـة التاريبيـة الـد درسـه هسـاعد
احلاسوو.
قـام ( )Campbell, 2000بدراسـة هـدذه معرذـة أثـر
التدريس باستخدام احلاسوو التعليمـي يف جمـال القـراء علـى
مهـ ــارات التفكـ ــي الناقـ ــد للطلبـ ــة يف مقاطعـ ــة ايت ـ ـوا الكنديـ ــة
( ،)Ottawaوتكونــه عينــة الدراســة مـ ــفني مـ ــفو
املرحل ــة األساس ــية العلي ــا ،ح ــدا ا جمموع ــة ض ــابطة درس ــه
بالطريقــة التقليديــة ،والثانيــة جتريبيــة درســه مـ خــالل برجميــة
حاسوبية منهاية ،قام باعـدادها امبـل باإلضـاذة اختبـار
حتص ـ ــيلي .وق ـ ــد أظه ـ ــرت النت ـ ــائج وج ـ ــود ذ ـ ــروق ذات دالل ـ ــة

 :SPSSطريقة التدريس الد يقوم ا املـدرس ،بايصـال املـاد
املتعلمــة للطلبــة ،باالعتمــاد علـى الربنــامج اإلحصــائي ،SPSS
وبع ــد ذل ــك يق ــوم الطال ــا بنفسـ ـ حب ــل املس ــائل عـ ـ طريـ ـ
الربن ـ ــامج اإلحص ـ ــائي  ،SPSSوتك ـ ــو مش ـ ــار ة الطال ـ ــا يف
العملية التعليمية بية وذعالة.
التحص ت تتيل :ه ـ ــو مق ـ ــدار م ـ ــا حتقـ ـ ـ عن ـ ــد الطلب ـ ــة مـ ـ ـ
األهـ ـ ــدا التعليميـ ـ ــة السـ ـ ــلو ية  ،نتياـ ـ ــة مـ ـ ــرورهم خب ـ ـ ـربات
تعليمي ــة ،ويف ه ــسة الدراس ــة يق ــاس بالعالم ــة الكلي ــة للطالب ــة
على االختبار التحصيلي الس أعدة الباح سة.
التحصيل الفوري :مدا التقدم الس قراة الطالا يف
حتقيـ ـ أه ــدا امل ــاد ا لتعليمي ــة املدروس ــة ،ويق ــاس بدرج ــة
الطال ــا ال ــد قص ــل عليه ــا يف االختب ــار التحص ــيلي ال ــس
يتعرض ل مباشر بعد انتهاء تدريس املاد التعليمية املقرر .
التحصيل المؤجل :مدا التقـدم الـس قـراة الطلبـة يف
حتقي ـ ـ أهـ ــدا املـ ــاد التعليميـ ــة املدروسـ ــة ،ويقـ ــاس بدرجـ ــة
الطال ــا ال ــد قص ــل عليه ــا يف االختب ــار التحص ــيلي ال ــس
يتعــرض ل ـ  ،بعــد م ــرور ح ـوا أس ــبوعني م ـ انته ــاء ت ــدريس
املاد التعليمية املقرر .
اتجاهات الطلبة نحو اإلحصاء  :مقـدار ميـل الطالـا

حنــو مــاد اإلحصــاء ،وســيتم قيــاس االجتاهــات حنــو اإلحصــاء
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الس ور واإلناغ انه جيابية حنو احلقائا التعليمية احملوسـبة
وعــدم وجــود ذــروق دالــة حصـائيا يف اجتاهــات طلبــة امموعــة
التاريبية حنو احلقائا التعليمية احملوسبة تعزا ايلنس.
وأجــرا بــمل ع ـواد (  ) 2006دراســة هــدذه معرذــة
أثر تدريس العلوم حبقيبـة لكيونيـة وذـ برنـامج نتـل (التعلـيم
للمس ـ ــتقبل) يف ا تس ـ ــاو طلب ـ ــة الصـ ـ ـ الث ـ ــام األساس ـ ــي
للمفــاهيم العلميــة مقارنــة بالطريقــة التقليديــة ،وتكونــه عينــة
الدراس ـ ــة مـ ـ ـ (  ) 92طالب ـ ــا وطالب ـ ــة مـ ـ ـ مدين ـ ــة ارب ـ ــد ،م
تــوايعهم علــى أربــع جمموعــات؛ جممــوعتني جت ـريبيتني درســه
باســتخدام احلقيبــة اإللكيونيــة وذـ برنــامج نتــل ،يف حــني م
تــدريس اممــوعتني الضــابطتني باســتخدام الطريقــة التقليديــة،
وأظهــرت نتــائج الدراســة أ هنــاك ذرقــا ذا داللــة حصــائية يف
ا تس ــاو طلب ــة الص ـ الث ــام األساس ــي للمف ــاهيم العلمي ــة
يع ـ ــزا للطريق ـ ــة ولص ـ ــا امموع ـ ــة التاريبيـ ـ ـة ال ـ ــد درس ـ ــه
باستخدام احلقيبة اإللكيونية ،وعدم وجود ذروق ذات داللـة
حص ـ ـ ــائية يف ا تس ـ ـ ــاو طلب ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ الث ـ ـ ــام األساس ـ ـ ــي
للمف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة يع ـ ــزا للا ـ ــنس والتفاع ـ ــل ب ـ ــني ايل ـ ــنس
والطريقة.
وقامـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـراجم ( )2007بدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ــدذه
استقصــاء أثــر الــتعلم بواســطة الربنــامج اإلحصــائي (،)SPSS
يف حتص ـ ــيل طالب ـ ــات الدراس ـ ــات العلي ـ ــا يف م ـ ــاد اإلحص ـ ــاء
واالجتاهات حنوها ،وتكونه العينة مـ ( )34مـ طالبـات
الدراسات العليـا بكليـة اليبيـة هدينـة الريـاض ،و توايـع أذـراد
العين ــة عل ــى جمم ــوعتني جتريبي ــة ( )17طالب ــة وض ــابطة ()17
طالبـ ــة ،وظه ــرت نت ــائج الدراسـ ــة ،وجـ ــود ذ ــروق ذات داللـ ــة
حصـ ـ ــائية يف متوسـ ـ ــط التحصـ ـ ــيل تعـ ـ ــزا لطريقـ ـ ــة التـ ـ ــدريس
ولص ــا امموع ــة التاريبيــة ال ــد درس ــه بواســطة الربن ــامج
اإلحصـ ــائي(  ،)SPSSمـ ــا شـ ــفه نتـ ــائج الدراسـ ــة وجـ ــود
ذ ـ ــروق ذات دالل ـ ــة حص ـ ــائية يف متوس ـ ــط االجتاه ـ ــات حن ـ ــو
اإلحصــاء تعــزا لطريقــة التــدريس ولصــا امموعــة التاريبيــة
الد درسه بواسطة الربنامج اإلحصائي( .)SPSS

حصـ ــائية ،تعـ ــزا لطريقـ ــة التـ ــدريس ولصـ ــا امموعـ ــة الـ ــد
درسه باستخدام الربجمية.
وهدذه دراسة قام ـا ( )Haapoja, 2001ا الكشـ
عـ ـ ـ ذعالي ـ ــة اس ـ ــتخدام برن ـ ــامج حاس ـ ــويب يف ت ـ ــدريس مق ـ ــرر
اإلحصـاء ،مقارنــة بطريقـة احملاضـرات التقليديـة ،وبينــه نتــائج
الدراسة أ الربامج احلاسوبية ذعالة هستوا أعلى مـ ذعاليـة
احملاضـرات التقليديــة ،يف تــدريس اإلحصــاء لطلبــة ايلامعــات،
و ذا دجمــه احملاضـرات مــع بـرامج حاســوبية ذ ـا ذلــك ي ـ د
اياد التحصيل بشكل م ثر وذ داللة حصائية.
وأج ــرا ) )Hsu,2003دراس ــة ه ــدذه حتلي ــل ــس
وعشـ ـ ـري دراس ـ ــة اهتم ـ ــه بدراس ـ ــة أث ـ ــر اس ـ ــتخدام الـ ـ ـربامج
احلاســوبية علـى حتصــيل طــالو الكليــات يف تعلــم اإلحصــاء،
وبينه نتـائج الدراسـة أ األمنـا املختلفـة لـربامج التعلـيم مـ
خ ـ ــالل احلاس ـ ــوو معق ـ ــد وذات ت ـ ــاثيات جيابي ـ ــة خمتلف ـ ــة،
و انــه الــنظم ايبــي وبـرامج التــدريا والـربامج العمليــة أ ثــر
ال ــربامج ذعالي ــة يف تعل ــم اإلحص ــاء ،يف ح ــني ــا الربن ــامج
اإلحصائي ) (SASهو أقل األمنا ذعالية يف تعلم اإلحصاء.
وقام العالو وأبو اينة (  ) 2006بدراسة هـدذه
معرذة أثر ل م طريقة التدريس (حقائا تدريسية حموسـبة،
الطريقــة التقليديــة) يف حتصــيل طلبــة املرحلــة الثانويــة يف مــاد
الفيزياء واجتاهاهتم حنو احلقائـا التعليميـة احملوسـبة .وتكونـه
عين ــة الدراس ــة م ـ (  ) 78طالب ــا وطالب ــة م ــواعني يف ث ــالغ
م ـ ــدارس حكومي ـ ــة ،ذ قس ـ ــمه العين ـ ــة أرب ـ ــع جمموعـ ـ ـات
جتريبي ـ ــة وضـ ـ ــابطة ،و تـ ـ ــدريس وحـ ـ ــد "خصـ ـ ــائل بص ـ ـ ـرية
للماد " للماموعتني التاريبيتني باسـتخدام احلقيبـة التعليميـة
احملوســبة ،يف حــني تــدريس اممــوعتني الضــابطتني بالطريقــة
التقليديــة .وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة مــا يــاي :وجــود ذــروق
دال ـ ــة حص ـ ــائيا تع ـ ــزا طريق ـ ــة الت ـ ــدريس لص ـ ــا طريق ـ ــة
احلقائا التعليمية احملوسبة ،وجـود ذـروق دالـة حصـائيا تعـزا
ملتيي ايلنس لصا اإلناغ ،عدم وجود ذـروق دالـة حصـائيا
تعزا التفاعل بني الطريقة وايلـنس ،أ اجتاهـات ـل مـ
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وأجرا التميمي ( )2012دراسـة هـدذه معرذـة أثـر
اس ــتخدام التعل ــيم اإللك ــيو ه ــاد اإلحص ــاء يف التحص ــيل
الدراســي لطلبــة املرحلــة الثالثــة ليــة اليبيــة ال ـراا  ،وتكون ـه
عين ـ ـة الدراس ـ ــة مـ ـ ـ ( )60طالب ـ ــا ،مقس ـ ــمني جمم ـ ــوعتني
األو جتريبي ــة درس ــه امل ــاد بالطريق ــة اإللكيوني ــة ،والثاني ــة
ضــابطة درســه املــاد بالطريقــة التقليديــة ،و شــفه الدراســة
وجود ذروق ذات داللة حصائية يف متوسط التحصيل تعـزا
لطريقـ ــة التـ ــدريس ولصـ ــا امموعـ ــة التاريبيـ ــة الـ ــد تعلمـ ــه
بالطريقة اإللكيونية.
وم ـ خــالل عــرض الدراســات الســابقة يتبــني أ معظــم
الدراسات أ دت أ ية اسـتخدام احلاسـوو يف التعلـيم سـواء
م خالل الربجميات التعليمية احملوسبة ،أو م خالل الربامج
احلاس ــوبية املختلف ــة ،واي ــع الدراس ــات أاع ــه عل ــى وج ــود
ذــروق ذات داللــة حصــائية لصــا الــسي درس ـوا باســتخدام
احلاس ـ ــوو التعليم ـ ــي أو باس ـ ــتخدام الربجمي ـ ــات أو احلقائ ـ ــا
التعليميـ ـ ــة احملوسـ ـ ــبة مقارنـ ـ ــة بالطريقـ ـ ــة االعتياديـ ـ ــة .وتتشـ ـ ــاب
الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف اســتخدام املــنهج
شـ ــب التا ـ ـري  ،يف حـ ــني تل ـ ـ ع ـ ـ بعضـ ــها يف العينـ ــة ذ
تكونـ ـ ــه عينـ ـ ــة هـ ـ ــسة الدراسـ ـ ــة م ـ ـ ـ طلبـ ـ ــة ايلامعـ ـ ــة ملرحلـ ـ ــة
البكـ ــالوريوس ،وتكونـ ــه عينـ ــة بعـ ــه الدراسـ ــات م ـ ـ طلبـ ــة
ايلامع ــة ملرحل ــة املاجس ــتي ومـ ـ طلب ــة امل ــدارس ،وت ــاي ه ــسة
الدراس ــة ل ــدعم الدراس ــات الس ــابقة م ـ خ ــالل تقص ــي أث ــر
ت ــدريس مق ــرر عل ــم ال ــنفس اإلحص ــائي باس ــتخدام برن ــامج
 SPSSعلى التحصيل يف اإلحصاء واالجتاة حنو اإلحصاء.

مــا قــام املــد والعباســي (  ) 2011بدراســة هــدذه
تقــدمي منــوذ لــدمج عمليــات التصــميم التعليمــي تثلــة يف
تص ـ ـ ــميم برجمي ـ ـ ــة تعليمي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــدمج باح ـ ـ ــدا بيئ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــتعلم
اإللك ــيو  ،وه ــي بيئ ــة ( ،)Moodleوقي ــاس أث ــر ذل ــك عل ــى
حتص ــيل طلب ــة قس ــم تكنولوجي ــا التعل ــيم يف جامع ــة البحـ ـري .
وتكون ــه عين ــة الدراس ــة م ـ ( )60طالب ـا ،تقس ــيمهم
جممــوعتني ضــابطة وجتريبيــة ،درســه امموعــة األو الوحــد
األو مـ مقــرر الــتعلم عـ بعــد باســتخدام بيئــة ()Moodle
بص ــورت النص ــية ،ودرس ــه امموع ــة الثاني ــة الوح ــد نفس ـ ـها
باسـ ــتخدام الربجميـ ــة التعليميـ ــة املدجمـ ــة ببيئـ ــة ( ،)Moodleو
عداد اختبار حتصيلي قبلي وبعد طب على عينة الدراسـة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ذروق ذات داللـة حصـائية
لصـ ــا اسـ ــتخدام الربجميـ ــة التعليميـ ــة احلاسـ ــوبية املدجمـ ــة مـ ــع
تقنيات بيئة ( ،)Moodleوقـد أو ـه الدراسـة بضـرور دمـج
الربجمي ــات التعليمي ــة وكيه ــا مـ ـ تقني ــات تكنولوجي ــا التعل ــيم
مثل احلقائا التعليمية احلاسوبية ،واملواقع التعليمية ،واألذـالم
التعليمية ببيئات التعلم اإللكيو إلثراء عمليات التعلم.
وأج ـ ـ ـ ـ ــرت الش ـ ـ ـ ـ ــديفات (  ) 2011دراس ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــدذه
استقصـ ــاء أثـ ــر اسـ ــتخدام احلاسـ ــوو يف التحصـ ــيل الدراسـ ــي
ل ــدا طلب ــة من ــاهج وأس ــاليا ت ــدريس اليبي ــة اإلس ــالمية يف
جامعــة آل البيــه ،وتكونــه عينــة الدراســة م ـ ايــع الطلبــة
املس ـ ــالني يف املس ـ ــاق يف الفص ـ ــل الدراس ـ ــي الص ـ ــيفي للع ـ ــام
الدراس ـ ــي  2007/2006وعـ ـ ـددهم ( )80طالب ـ ــا وطالب ـ ــة،
منهم ( )12طالبا و( )28طالبة يف امموعة التاريبية درسـوا
باس ـ ـ ــتخدام احلاس ـ ـ ــوو ،و(  )13طالب ـ ـ ــا و( )27طالب ـ ـ ــة يف
امموع ـ ــة الض ـ ــابطة درسـ ـ ـوا بالطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة ،و عط ـ ــاء
امم ــوعتني اختب ــارا حتص ــيليا مـ ـ ن ــوا االختي ــار م ـ متع ــدد،
و ــا مـ ـ أب ــرا النت ــائج :وج ــود ذ ــروق ذات دالل ــة حص ــائية
تعــزا طريقــة التــدريس لصــا امموعــة التاريبيــة ،وعــدم
وج ــود ذ ــروق ذات دالل ــة حص ــائية تع ــزا يل ــنس الطلب ــة ،أو
للتفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة.

منهج الدراسة:

اس ــتخدم الباحـ ـ امل ــنهج ش ــب التا ـري الق ــائم عل ــى
جمموع ــة ض ــابطة وك ــي مكاذئ ــة للتاريبي ــة للمقارن ــة ب ــني أداء
جمموعتني؛ ضابطة تدرس بالطريقـة التقليديـة ،وجتريبيـة تـدرس
باستخدام برجمية اإلحصائية .SPSS
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 تطبيـ االختبــار علــى عينــة خــار عينــة الدراســة مكونــةم ( )20طالبا م طلبة مقـرر علـم نفـس اإلحصـائي الـسي
درسوا املقرر يف الفصل الس سب ذصل تطبي الدراسة.
 حساو معـامالت الصـعوبة والتمييـز لفقـرات االختبـار،وتراوحه قيم معـامالت الصـعوبة بـني ( 0.4و )0.75وهـي
مقبولة ،مـا تراوحـه قـيم معـامالت التمييـز بـني ( 0.38و
 )0.82وه ــي أيضـ ـا ق ــيم مقبول ــة حس ــا حم ــك يب ــل لق ــيم
معامالت التمييز ).(Shepard, 1984
 و حسـ ــاو معامـ ــل ثبـ ــات االختبـ ــار باسـ ــتخدام معادلـ ــةــودر -ريتشاردوســو (  )21ووجــد أنـ يســاو ( )0.84
وهسة قيمة جيد ملثل هسا النوا م االختبارات.
 تصـ ــحيم االختبـ ــار باعط ـ ــاء عالمـ ــة واح ـ ــد ل جاب ـ ــةالص ــحيحة ،و ــفر ل جابــة ايط ــا ،وب ــسلك امت ــدت عالم ــة
االختبار م ( فر – .)20
ثانيا :مقياس االجتاهات حنو اإلحصاء:
اسـ ــتخدم الباح ـ ـ مقيـ ــاس االجتاهـ ــات حنـ ــو اإلحصـ ــاء
الــس عرب ـ وطــورة علــى البيئــة األردنيــة عبــداا الصــماد ،
وقام بالتا د م ـدق وثباتـ  ،ويتكـو املقيـاس مـ ()29
ذقـ ــر م ـ ـ نـ ــوا ليكـ ــرت ايماسـ ــي )18( ،ذق ـ ـرات جيابيـ ــة
تص ــحم عل ــى النح ــو األي( :مواذ ـ بش ــد تعط ــى ال ــرقم ،5
مواذـ تعطــى الــرقم  ،4كــي متا ــد تعطــى الــرقم  ،3معــارض
تعط ــى ال ــرقم  ،2مع ــارض بش ــد تعط ــى ال ــرقم ( ،)1و()11
ذقرات سلبية تصحم على النحو األي( :مواذ بشد تعطـى
الرقم  ،1مواذ تعطـى الـرقم  ،2كـي متا ـد تعطـى الـرقم ،3
معـارض تعطــى الـرقم  ،4معــارض بشـد تعطــى الــرقم  ،)5ذ
تك ــو أ ــرب عالم ــة (العالم ــة العظم ــى) عل ــى املقي ــاس ه ــي
( ،)100وأ ير عالمة (العالمة الصيرا) هي (.)20
 حتكـ ـ ــيم املقيـ ـ ــاس وذلـ ـ ــك بعرض ـ ـ ـ علـ ـ ــى جمموعـ ـ ــة م ـ ـ ـاملختصـني ذ عرضــها علــى ( )8حمكمـني مـ أعضــاء هيئــة
التدريس يف لية اليبية جبامعة امللك سـعود ،للتا ـد مـ دقـة
الص ــياكة ووض ــو الفق ـرات ومـ ـدا مالءمته ــا للي ــرض ال ــس

الطريقة واإلجراءات:

مجتمع وعينة البحث:

تكون ــه عين ــة البحـ ـ مـ ـ اي ــع الطلب ــة املس ــالني يف
مســاق علــم الــنفس اإلحصــائي ( 253نفــس) يف قســم علــم
النفس جبامعة امللـك سـعود للفصـل الدراسـي األول مـ العـام
الدراسي  1436/1435والبال عددهم ( )42طالبا ،وهـي
ذاهت ــا جمتم ــع البحـ ـ  ،وق ــام الباحـ ـ بتقس ــيمهم عـ ـ طريـ ـ
التعيــني العشـوائي جممــوعتني ضــابطة وجتريبيــة ،ذ تكونــه
امموعة الضابطة م ( )22طالبا درسـوا بالطريقـة التقليديـة،
وتكونـ ــه امموعـ ــة التاريبيـ ــة م ـ ـ ( )20درس ـ ـوا باسـ ــتخدام
الربنامج اإلحصائي .SPSS
أداتا الدراسة:

استخدم الباح األداتني األتيتني:
أوال :اختبــار التحصــيل يف مقــرر علــم الــنفس اإلحصــائي يف
وحــد اختبــار الفرضــيات حــول املتوســطات احلســابية ،ذ
عدادة وذ ايطوات األتية:
 حتدي ــد ا ــد م ـ ـ االختب ــار :وه ــو بن ــاء اختب ــار يق ــيسحتصيل طلبة مقـرر علـم الـنفس اإلحصـائي ( 253نفـس) يف
وحد اختبار الفرضيات حول املتوسطات احلسابية.
 ياكة ( )25ذقر موضوعية م نوا االختيار مـ متعـدديف وحـ ــد اختبـ ــار الفرضـ ــيات حـ ــول املتوسـ ــطات احلسـ ــابية،
روعي ذيها أ تقيس مستويات خمتلفة م تصني بلـوم ،و
التحق م دق احملتوا لالختبار بعرض علـى جمموعـة مـ
احملكمــني مكونــة م ـ (  )8م ـ أعضــاء هيئــة التــدريس محلــة
درج ــة ال ــد توراة يف جم ــال القي ــاس والتق ــومي ،والطل ــا م ــنهم
ب ــداء وجه ــة نظ ــرهم يف مناس ــبة أس ــئلة االختب ــار للمحت ــوا،
ووضــو الصــياكة ،و بقــاء الفق ـرات الــد أاــع عليهــا ()6
حمكم ــني وأ ث ــر ،وباألخ ــس هالحظ ــات احملكم ــني اإلبق ــاء
على ( )20ذقر م ذقرات االختبار.
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التحقـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق األدا مـ ـ ـ ـ خ ـ ـ ــالل عرض ـ ـ ــها
علـ ــى جمموعـ ــة م ـ ـ احملكمـ ــني املختصـ ــني م ـ ـ أعضـ ــاء هيئـ ــة
التـ ــدريس يف ليـ ــة اليبيـ ــة جبامع ـ ــة امللـ ــك س ـ ــعود ،وتطبيقهـ ــا
عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتطالعية مكونـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ( )20طالب ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ
خـ ـ ــار عين ـ ــة الدراس ـ ــة اخت ـ ــيوا بطريق ـ ــة عش ـ ــوائية ،للتا ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ دقـ ـ ــة الصـ ـ ــياكة ووضـ ـ ــو الفق ـ ـ ـرات ومـ ـ ــدا مالءمتهـ ـ ــا
للي ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــس أع ـ ـ ــدت ل ـ ـ ـ ـ  ،وق ـ ـ ــد أجري ـ ـ ــه التع ـ ـ ــديالت
الالامة يف ضوء مالحظات احملكمني.
مـ ـ ــا التحق ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ــدق البنـ ـ ــاء لالس ـ ــتبانة باجيـ ـ ــاد
معـ ـ ـ ـ ــامالت االرتبـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــني الـ ـ ـ ـ ــدرجات علـ ـ ـ ـ ــى الفق ـ ـ ـ ـ ـرات
والدرجـ ــة الكليـ ــة علـ ــى املقي ـ ـاس وايلـ ــدول ( )1يوضـ ــم هـ ــسة
النتائج:

أعـ ـ ــدت ل ـ ـ ـ  ،وقـ ـ ــد أجريـ ـ ــه التعـ ـ ــديالت الالامـ ـ ــة يف ضـ ـ ــوء
مالحظـ ــات احملكمـ ــني ،وتك ـ ـ مو املقيـ ــاس يف ـ ــورت النهائيـ ــة
مـ ـ ( )29ذق ــر  ،وب ــسلك يك ــو ق ــد التحقـ ـ مـ ـ ــدق
احملكمني للداء.
 تطبيـ ـ املقي ــاس عل ــى عين ــة مـ ـ ( )20طالب ــا اخت ــيواعشـوائيا مـ خــار عينــة الدراســة ،وم ـ امتمــع نفسـ  ،وم ـ
السي درسوا مقـرر علـم الـنفس اإلحصـائي يف الفصـل الـس
ســب ذصــل تطبي ـ الدراســة ،وقــد ــا ا ــد م ـ الدراســة
االستطالعية يتلخل ذيما ياي:
 التعر على مدا وضو املقياس وذقرات .استخرا امل شرات ايا ة بصـدق املقيـاس وثباتـ  ،حسـااإلجراءات األتية:
أوال :دق املقياس
جدول ()1

معامالت االرتباط رين الدرجات على الفقرات المكونة لمقياس والدرجة الكلية للمقياس
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5

**0.787
**0.621
**0.741
**0.867
**0.646

6
7
8
9
10

**0.665
**0.731
**0.841
**0.730
**.0.853

11
12
13
14
15

**0.788
**0.749
**0.758
**0.740
**0.632

16
17
18
19
20

**0.710
**0.878
**0.748
**0.729
**0.829

يوضـ ــم ايلـ ــدول ( )1أ ايـ ــع معـ ــامالت االرتبـ ــا بـ ــني
ذقرات االستبانة والعالمة الكلية على املقيـاس دالـة حصـائيا
عنـ ــد مس ـ ــتوا الداللـ ــة ( ،)0.01ت ـ ــا يعكـ ــس ـ ــدق بن ـ ــاء
املقياس.
 التحق ـ م ـ ثبــات املقيــاس باســتخدام معامــل رونبــاألفــا لالتســاق الــداخلي ،وقــد بل ـ معامــل الثبــات (،)0.88
وباالنته ــاء مـ ـ ه ــسة ايط ــو أ ــبم املقي ــاس ج ــاهزا لعملي ــة
التطبي النهائي.

إجراءات الدراسة:
حـ ـ ــدد الباح ـ ـ ـ املـ ـ ــاد الدراسـ ـ ــية ،وهـ ـ ــي وحـ ـ ــد اختبـ ـ ــارالفرضــيات حــول املتوســطات احلســابية يف مقــرر علــم الــنفس
اإلحصائي ( 253نفس).
 ح ــدد الباح ـ عين ــة الدراس ــة ،وتتك ــو م ـ اي ــع الطلب ــةالــسي يدرســو مقــرر علــم الــنفس اإلحصــائي ،يف قســم علــم
الــنفس ،جامعــة امللــك ســعود ،والبــال عــددهم ( )42طالبــا،
وهـ ــي ذاهتـ ــا جمتمـ ــع البح ـ ـ  ،وقـ ــام الباح ـ ـ بتقسـ ــيمهم
جمم ـ ــوعتني ض ـ ــابطة وجتريبي ـ ــة بش ـ ــكل عش ـ ـوائي ،ذ تكون ـ ــه
امموع ـ ــة الض ـ ــابطة مـ ـ ـ ( ) 22طالب ـ ــا ،وتكون ـ ــه امموع ـ ــة
التاريبية م (.)20
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واالحنراذــات املعياريــة ،وباســتخدام حتليــل التيــاير املتعــدد عنــد
مستوا الداللة ( ،)α= 0.05ملعرذة أثر الربنامج اإلحصـائي
والتخص ــل عل ــى حتص ــيل الطلب ــة البع ــد الف ــور وامل ج ــل،
وذل ــك يف ض ــوء االختب ــار التحص ــيلي القبل ــي ،و اس ــتخدام
حتلي ــل التي ــاير الثن ــائي عن ــد مس ــتوا الدالل ــة (،)α= 0.05
ملعرذــة أثــر الربنــامج اإلحصــائي والتخصــل علــى االجتــاة حنــو
اإلحص ــاء ،وذل ــك يف ض ــوء قي ــاس االجت ــاة القبل ــي ال ــس
تطبيق قبل بدء الدراسة.

 طبـ الباحـ اختبــار التحصــيل ،ومقيــاس االجتاهــات حنــومــاد اإلحصــاء علــى عينــة الدراســة قبــل البــدء بتنفيــس الدراســة
للتحق ـ م ـ تكــاذ شــعبد الدراســة علــى عالمــات التطبي ـ
القبلي لالختبار التحصيلي ومقياس االجتاهات.
البدء بتنفيس عملية تدريس امموعة التاريبية وحـد اختبـارالفرض ــيات ح ــول املتوس ــطات احلس ــابية باس ــتخدام الربن ــامج
اإلحص ــائي  SPSSال ــد اس ــتيرقه ثالث ـ ـة أس ــابيع ،يف ح ــني
درس ـ ــه امموع ـ ــة الض ـ ــابطة املوض ـ ــوعات الدراس ـ ــية نفسـ ـ ـها
بالطريقة التقليدية وبعدد الساعات الدراسية نفسها.
 تطبي ـ ـ ـ اختب ـ ــار التحص ـ ــيل البع ـ ــد األول (الف ـ ــور )،ومقيــاس االجتاهــات حنــو مــاد اإلحصــاء ،بعــد االنتهــاء م ـ
التارب ــة وذل ــك عل ــى جمم ــوعد الدراس ــة ،و حتلي ــل بيان ــات
االختبار ومقياس االجتاهات حصائيا.
 تطبي ـ اختبــار التحصــيل البعــد الثــا (امل جــل) ،بعــدأسـ ــبوعني م ـ ـ االختبـ ــار الفـ ــور لقيـ ــاس التحصـ ــيل البعـ ــد
امل جــل ،وذلــك علــى جممــوعد الدراســة ،و حتليــل بيانــات
االختبار امل جل حصائيا.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

السـ ال األول :هــل توجــد ذــروق ذات داللــة حصــائيةيف التحص ـ ــيل الف ـ ــور وامل ج ـ ــل لطلب ـ ــة مق ـ ــرر عل ـ ــم ال ـ ــنفس
اإلحصـ ـ ــائي تعـ ـ ــزا لطريقـ ـ ــة التـ ـ ــدريس (باسـ ـ ــتخدام الربجميـ ـ ــة
اإلحصــائية  ،SPSSالطريقــة التقليديــة) وطبيعــة التخصــل يف
الثانوية (علمي ،شرعي) ،والتفاعل بينهما؟
ول جاب ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ السـ ـ ـ ـ ال األول ،اس ـ ـ ــتخرا املتوس ـ ـ ــطات
احلســابية واالحنراذــات املعياريــة لعالمــات الطلبــة علــى اختبــار
التحص ــيل القبل ــي والبع ــد الف ــور وامل ج ــل ،وذق ــا ملتي ــي
اسـياتياية التــدريس (برنــامج  ،SPSSالتقليديــة) والتخصــل
(علمي/شـ ــرعي) ،و انـ ــه النت ـ ــائج علـ ــى النحـ ــو امل ـ ــس ور يف
ايلدول األي:

المعالجة اإلحصائية:
م ـ أجــل معايلــة البيانــات ،وم ـ م اإلجابــة ع ـ أســئلة
الدراسـ ـ ــة ،اس ـ ـ ــتخدام برن ـ ـ ــامج ال ـ ـ ــرام اإلحص ـ ـ ــائية للعل ـ ـ ــوم
االجتماعيــة ) (SPSSوذلــك الس ـتخرا املتوســطات احلســابية
جدول ()2

المتوسطات الحسارية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضارطة على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي الفوري

والمؤجل وفقاً لمتغيري استراتيجية التدريس والتخص
المجموعة

جتريبية

ضابطة

المتوسط الحساري

االنحراف المعياري

العدد

التخص

علمي

9.54

2.15

13

شرعي

9.01

3.06

7

امموا

9.35

2.43

20

علمي

9.63

2.55

14

شرعي

8.79

2.77

8

امموا

9.09

2.6

22
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المجموعة

امموا

جتريبية

ضابطة

امموا

جتريبية

ضابطة

امموا

المتوسط الحساري

االنحراف المعياري

العدد

التخص

علمي

9.33

2.35

27

شرعي

9.11

2.82

15

علمي

16.85

1.63

13

شرعي

11.57

2.51

7

امموا

15.01

3.21

20

علمي

14.07

2.41

14

شرعي

6.51

1.41

8

امموا

11.32

4.26

22

علمي

15.4074

2.47

27

شرعي

8.8667

3.25

15

علمي

15.53

1.71

13

شرعي

12.42

1.39

7

امموا

14.45

2.19

20

علمي

13.71

2.76

14

شرعي

8.38

2.13

8

امموا

11.77

3.62

22

علمي

14.59

2.45

27

شرعي

10.26

2.74

15

باستخدام حتليل التياير املتعدد .سلك يظهـر ايلـدول ( )2
أ هن ــاك ذرق ــا ظاهري ــا ب ــني متوس ــط عالم ــات الطلب ــة عل ــى
االختبار التحصيلي البعد الفور يف امموعتني التاريبية
والض ــابطة ،ذ تش ــي النت ــائج أ املتوس ــط احلس ــايب لعالم ــات
امموعة الضابطة على االختبار البعد الفور
( )11.32وب ــاحنرا معي ــار ( ،)4.26أم ــا املتوس ــط احلس ــايب
لعالمات امموعة التاريبية ذبلـ ( )15.00وبـاحنرا معيـار
هنــاك ذرقــا ظاهريــا يف املتوســط احلســايب بــني
( ،)3.21أ
امموعتني.
م ـ ــا يظه ـ ــر ايل ـ ــدول ( )2وج ـ ــود ذ ـ ــرق ظ ـ ــاهر ب ـ ــني
متوسط عالمات العلمي والشـرعي علـى االختبـار التحصـيلي

يتض ـ ــم مـ ـ ـ ايل ـ ــدول ( )2وج ـ ــود ذ ـ ــرق ظ ـ ــاهر ب ـ ــني
متوسط عالمـات الطلبـة علـى االختبـار التحصـيلي القبلـي يف
امم ــوعتني التاريبي ــة والض ــابطة؛ ذ ــا املتوس ــط احلس ــايب
لــدرجات امموعــة الضــابطة ( ،)9.09أمــا املتوســط احلســايب
هنـاك ذرقـا
لعالمات امموعـة التاريبيـة ذبلـ ( ،)9.35أ
ظاهري ــا يف املتوس ــط احلس ــايب ب ــني امم ــوعتني ،ووج ــود ذ ــرق
ظ ـ ــاهر ب ـ ــني متوس ـ ــط عالم ـ ــات العلم ـ ــي والش ـ ــرعي عل ـ ــى
االختبـ ـ ــار التحصـ ـ ــيلي القبلـ ـ ــي؛ ذ ـ ـ ــا املتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب
لعالم ــات العلم ــي ( ،)9.33أم ــا املتوس ــط احلس ــايب لعالم ــات
هنــاك ذرقــا ظاهريــا يف املتوســط
الشــرعي ذبلـ ( )9.11أ
احلسايب بني التخصصني وقد ضبط هسة الفـروق حصـائيا
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االختبـ ـ ــار التحصـ ـ ــيلي البعـ ـ ــد امل جـ ـ ــل؛ ذ ـ ـ ــا املتوسـ ـ ــط
احلس ـ ـ ــايب لعالم ـ ـ ــات العلم ـ ـ ــي ( )14.59وب ـ ـ ــاحنرا معي ـ ـ ــار
( )2.45أمـ ـ ــا املتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب لعالمـ ـ ــات الشـ ـ ــرعي ذبل ـ ـ ـ
( )10.27وباحنرا معيار (.)2.74
وملعرذ ـ ـ ــة مس ـ ـ ــتوا الدالل ـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ــائية للف ـ ـ ــروق ب ـ ـ ــني
املتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية لعالم ـ ـ ــات الطلب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى االختب ـ ـ ــار
التحصــيلي البعــد الفــور وامل جــل وذقــا ملتيــي اس ـياتياية
الت ـ ــدريس والتخص ـ ــل والتفاع ـ ــل ب ـ ــني اسـ ـ ـياتياية الت ـ ــدريس
والتخص ـ ــل ،و ـ ــد ع ـ ــزل الف ـ ــروق يف أداء الطلب ـ ــة عل ـ ــى
االختبـ ــار القبلـ ــي ،اس ـ ــتخدم اختبـ ــار حتلي ـ ــل التيـ ــاير املتعـ ــدد
و ان ـ ـ ـ ـ ــه النت ـ ـ ـ ـ ــائج م ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــو مب ـ ـ ـ ـ ــني يف ايل ـ ـ ـ ـ ــدول (:)3

البعــد الفــور ؛ ذ ــا املتوســط احلســايب لعالمــات العلمــي
( )15.41وب ــاحنرا معي ــار ( )2.47أمـ ــا املتوس ــط احلسـ ــايب
لعالمــات الشــرعي ذبل ـ ( )8.87وبــاحنرا معيــار (.)3.25
سلك يظهر ايلدول ( )2أ هناك ذرقا ظاهريا بـني متوسـط
عالمات الطلبة علـى االختبـار التحصـيلي البعـد امل جـل يف
اممــوعتني التاريبيــة والضــابطة ،ذ تشــي النتــائج أ املتوســط
احلســايب لعالمــات امموعــة الضــابطة علــى االختبــار البعــد
امل جـ ــل ( )11.78وبـ ــاحنرا معيـ ــار ( ،)3.62أمـ ــا املتوسـ ــط
احلسايب لعالمات امموعة التاريبية ذبل ( )14.45وباحنرا
هنـ ـ ــاك ذرقـ ـ ــا ظاهريـ ـ ــا يف املتوسـ ـ ــط
معيـ ـ ــار ( ،)2.19أ
احلسايب بني امموعتني ،ما يظهر ايلدول نفس وجود ذـرق
ظ ـ ــاهر ب ـ ــني متوس ـ ــط عالم ـ ــات العلم ـ ــي والش ـ ــرعي عل ـ ــى
جدول ()3

نتائج تحليل التغاير المتعدد لعالمات طلبة مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي الفوري والمؤجل وفقاً لمتغير استراتيجية
التدريس والتخص

والتفاعل رين استراتيجية التدريس والتخص .

درجات

متوسط

147.20

1

147.198

35.55

1

82.207

18.35

.007

398.814

96.32

.007

.727

38.847

.007

.517

.07

.087
.084

مصدر التباين

متغير تارع

طريقة التدريس

االختبار الفور
االختبار امل جل

82.21

االختبار الفور

398.81

1

االختبار امل جل

174.01

1

174.048

االختبار الفور

14.68

1

14.681

3.55

االختبار امل جل

15.11

1

15.108

3.37

.07

االختبار الفور

5.135

1

5.135

1.24

.27

.037

االختبار امل جل

11.906

1

11.906

2.66

.11

.07

االختبار الفور

153.20

37

4.14

االختبار امل جل

165.77

37

4.48

االختبار الفور

7895

42

االختبار امل جل

7592

42

التخصل
امموعة *
التخصل
املشيك (الختبار
القبلي)
ايطا
الكلي

مجموع المررعات

الحرية

تظهر النتائج يف ايلدول (  )3وجود ذـرق دال حصـائيا
عن ــد مس ــتوا الدالل ــة ( )α= 0.05ب ــني املتوس ــط احلس ــايب
لعالمــات الطلبــة علــى االختبــار التحصــيلي البعــد الفــور

المررعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مررع إيتا

.007

.497
.337

وذقا ملتيـي اسـياتياية طريقـة التـدريس؛ ذ انـه قيمـة ( )
احملسـ ـ ــوبة ( )35.55دالـ ـ ــة حصـ ـ ــائيا ،و ـ ـ ــا الفـ ـ ــرق لصـ ـ ــا
امموعــة التاريبيــة (الــد درســه عـ طريـ برنــامج )،)SPSS
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وأ ــدت النت ــائج ذعالي ــة اس ــتخدام الربن ــامج اإلحص ــائي
( )SPSSيف مســاعد الطلبــة علــى االحتفــا بــالتعلم مقارنــة
بالطريقة التقليدية ،وقد يعـود ذلـك األسـباو الـد ذ ـرت
سابقا م أ الـتعلم باسـتخدام الربنـامج اإلحصـائي ()SPSS
يـ ـوذر بيئ ــة تعليمي ــة مبني ــة عل ــى املتع ــة والتش ــوي مـ ـ خ ــالل
اس ـ ـ ــتخدام احلاس ـ ـ ــوو يف تنفي ـ ـ ــسها؛ ذ يزخ ـ ـ ــر بالرس ـ ـ ــومات
واألشــكال ،وايلــداول اإلحصــائية ،تــا يســهم يف تــوذي خــرب
تعليمية ويرسخ املعلومات واملفاهيم ويثبتها ،وم م يقـود
االحتفا بالتعلم ،خا ة أ الطالا يستمتع هـا يشـاهد تـا
يســاعدة علــى تــس ر مــا شــاهدة .واتفقــه هــسة النتياــة مــع
نتائج الدراسات املشا ة الد قام ا ل م سامل ()2000
و(  )Campbell, 20000و ))Haapoja,2001والعالـو وأبـو
اين ـ ــة ( )2006و ب ـ ــمل ع ـ ـواد ( )2006و املـ ــد والعباسـ ــي
( )2011و الش ـ ــديفات (  ) 2011و التميم ـ ــي ()2012
و الـراجم ( .)2007مــا اختلفــه هــسة النتياــة مــع دراســة
) )Hsu,2003الد أوضحه أ الـربامج اإلحصـائية احلاسـوبية
هــي أقــل األمنــا ذعاليــة يف تعلــم اإلحصــاء ،ومـ املمكـ أ
يكــو االخــتال بســبا أ الربنــامج اإلحصــائي املســتخدم
) )SASوهـ ــو م ـ ـ املعـ ــرو أن ـ ـ أ ثـ ــر تعقيـ ــدا م ـ ـ برنـ ــامج
) ،(SPSSيف عملية االستخدام حلل املسائل اإلحصائية.
مـ ــا يوضـ ــم ايلـ ــدول وجـ ــود ذـ ــرق دال حصـ ــائيا عنـ ــد
مس ـ ـ ـ ــتوا الداللـ ـ ـ ــة ( )α= 0.05ب ـ ـ ـ ــني املتوس ـ ـ ـ ــط احلسـ ـ ـ ــايب
لعالمــات الطلبــة علــى االختبــار التحصــيلي البعــد الفــور
وذقـ ـ ــا ملتيـ ـ ــي التخصـ ـ ــل؛ ذ انـ ـ ــه قيمـ ـ ــة ( ) احملسـ ـ ــوبة
( )96.32دالة حصائيا ،و ا الفرق لصا صل العلمي،
وبل حام األثـر حسـا م شـر مربـع يتـا ( ).72وهـو حاـم
أثر بي وذ ما أشار لي وهني .ووجود ذـرق دال حصـائيا
عن ــد مس ــتوا الدالل ــة ( )α= 0.05ب ــني املتوس ــط احلس ــايب
لعالم ــات الطلب ــة علــى االختب ــار التحص ــيلي البع ــد امل ج ــل
وذقـ ـ ــا ملتيـ ـ ــي التخصـ ـ ــل؛ ذ انـ ـ ــه قيمـ ـ ــة ( ) احملسـ ـ ــوبة
( )38.85دالة حصائيا ،و ا الفرق لصا صل العلمي،

وبلـ حاــم األثــر حسـا م شــر مربــع يتـا الــس ميثــل النســبة
مـ ـ التب ــاي الكل ــي للمتي ــي الت ــابع (االختب ــار الف ــور ) ال ــد
ترجــع أثــر املتيــي املســتقل (طريقــة التــدريس) ( )0.49وهــو
حام أثر بي وذـ مـا أشـار ليـ ـوهني (،) Cohen,1975
ووجود ذرق دال حصائيا عند مستوا الداللـة ()α= 0.05
ب ـ ــني املتوس ـ ــط احلس ـ ــايب لعالم ـ ــات الطلب ـ ــة عل ـ ــى االختب ـ ــار
التحص ــيلي البع ــد امل ج ــل وذق ــا ملتيـ ـي اسـ ـياتياية طريق ــة
الت ـ ــدريس؛ ذ ان ـ ــه قيم ـ ــة ( ) احملس ـ ــوبة ( )18.35دال ـ ــة
حصائيا ،و ا الفرق لصا امموعة التاريبية (الد درسـه
ع طري برنامج ( ،)SPSSوبل حام األثر حسـا م شـر
مرب ــع يت ــا ( )0.33وه ــو حا ــم أث ــر ب ــي وذ ـ م ــا أش ــار لي ـ
وهني.
وتوضــم ه ــسة النتيا ــة أ الت ــدريس باس ــتخدام الربن ــامج
اإلحصـ ـ ـ ـ ــائي ( )SPSSق ـ ـ ـ ـ ـدغ ذهمـ ـ ـ ـ ــا أذضـ ـ ـ ـ ــل للمفـ ـ ـ ـ ــاهيم
اإلحص ـ ــائية ،وميكـ ـ ـ تفس ـ ــي ه ـ ــسة النتيا ـ ــة بـ ـ ـا اس ـ ــتخدام
الربنامج اإلحصائي ( )SPSSيعمل على تسريع النمـو العقلـي
للمتعلم ـ ــني م ـ ـ خ ـ ــالل متثي ـ ــل األش ـ ــياء ،وحما ـ ــا املواق ـ ـ ،
وتعم ــل عل ــى ـزي املعلوم ــات واس ــيجاعها وعرض ــها بط ــرق
جسابــة وأ ثــر حيويــة م ـ خمتل ـ وســائل االتصــال التعليميــة
الس ـ ــائد حاليـ ـ ــا ،مـ ـ ــا اسـ ـ ــتخدام الربنـ ـ ــامج اإلحصـ ـ ــائي
( )SPSSطريق ــة حديث ــة يف التعل ــيم وال ــتعلم أ س ــا الطلب ــة
ثق ـ ــة ب ـ ــالنفس وداذعي ـ ــة أ ـ ــرب ال تس ـ ــاو املف ـ ــاهيم ايلدي ـ ــد
وخا ـ ــة امـ ــرد منهـ ــا تـ ــا جيعـ ــل الـ ــتعلم ذا مع ـ ـ ؛ ذ يـ ــتعلم
الطالا املفـاهيم بطريقـة شـيقة وحمفـز للدراسـة ،وأمكـ دعـم
امل ــاد ام ــرد برس ــوم توض ــيحية ،وج ــداول حص ــائية منظمـ ـة
بدق ـة عالي ـة وس ــرعة متناهي ــة ،ت ــا أث ــار عنص ــر التش ــوي عن ــد
الطلبــة؛ وم ـ م الــتعلم وخا ــة يف تــدريس مقــرر اإلحصــاء،
مــا وذــر للطلبــة خــرب تعليميــة ال ميك ـ احلصــول عليهــا م ـ
خـالل طـرق التـدريس التقليديــة ،وتـرك أثـرا واضـحا يف ترســيخ
املعلومات واملفاهيم املختلفة وتثبيت .
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لعالمــات الطلبــة علــى االختبــار التحصــيلي البعــد الفــور
تبع ــا للتفاع ــل ب ــني اسـ ـياتياية الت ــدريس والتخص ــل ،وع ــدم
وجـود ذــرق دال حصــائيا عنــد مســتوا الداللــة ()α= 0.05
ب ــني املتوس ــطات احلس ــابية لعالم ــات الطلب ــة عل ــى االختب ــار
التحص ــيلي البع ــد امل ج ــل تبع ــا للتفاع ــل ب ــني اس ـ ـياتياية
التدريس والتخصل.
وميكـ ـ ـ تفس ـ ــي ذل ـ ــك أ أداء الف ـ ــرا العلم ـ ــي ـ ــا
أذض ـ ــل مـ ـ ـ الف ـ ــرا الش ـ ــرعي يف لت ـ ــا امم ـ ــوعتني التاريبي ـ ــة
والضـ ــابطة .ومل يـ ــتم العثـ ــور علـ ــى دراسـ ــات سـ ــابقة تتف ـ ـ أو
تل مع هسة النتياة.
ول جاب ــة ع ـ الس ـ ال الث ــا  ،اس ــتخرا املتوس ــطات
احلســابية واالحنراذــات املعياريــة لعالمــات الطلبــة علــى مقيــاس
االجتاه ـ ـ ــات القبل ـ ـ ــي والبع ـ ـ ــد  ،وذق ـ ـ ــا ملتي ـ ـ ــي اس ـ ـ ـياتياية
الت ــدريس (برن ــامج  ،SPSSالتقليدي ــة) والتخص ــل (علم ــي،
شــرعي) والتفاعــل بــني الطريقــة والتخصــل ،و انــه النتــائج
على النحو املس ور يف ايلدول (:)4

وبل حام األثر حسا م شر مربع يتـا ( ).51.وهـو حاـم
أثر بي وذ ما أشار لي وهني.
وميك ـ تفســي هــسة النتياــة أ طلبــة صــل الفــرا
العلمي لـديهم ميـول علميـة ناجتـ مـ دراسـتهم للرياضـيات
يف املرحل ــة الثانوي ــة ال ــد يعـ ـد اإلحص ــاء أح ــد ذروعه ــا حبك ــم
صصــهم ،وم ـ م ذ ـا درجــة القل ـ والرهبــة م ـ اإلحصــاء
تكــو أقــل م ـ طلبــة الفــرا الشــرعي الــسي لدي ـ ميــول أدبي ـ
حبكــم صصــهم يف الثانويــة الــس يدرس ـون ع ـ ركبــة ،هــسا
باإلضاذة عدم دراست للرياضيات يف املرحلة الثانوية ،ذا
ذلــك ســياعل الرهبــة والقلـ مـ اإلحصــاء عاليـا جــدا ،ومـ
م م ـ الطبيعــي أ يكــو حتصــيل طلبــة الفــرا العلمــي أعلــى
م ـ الفــرا الشــرعي وبداللــة حصــائية وحاــم أثــر بــي .ومل
يــتم العثــور علــى دراســات ســابقة تتف ـ أو تل ـ مــع هــسة
النتياة.
مــا يشــي ايلــدول وعــدم وجــود ذــرق دال حصــائيا
عند مستوا الداللة ( )α= 0.05بني املتوسطات احلسـابية
جدول ()4

المتوسطات الحسارية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضارطة على مقياس االتجاهات القبلي والبعدي وفقاً
لمتغيري استراتيجية التدريس والتخص
المجموعة
االتجاهات القبلية

جتريبية

ضابطة

امموا

االتجاهات البعدي

جتريبية

ضابطة

التخص
علمي
شرعي
امموا
علمي
شرعي
امموا
علمي
شرعي
امموا
علمي
شرعي
امموا
علمي

المتوسط الحساري

االنحراف المعياري

العدد

75.54

12.96

13

70.57

9.67

7

73.81

11.89

20

75.78

10.66

14

70.01

7.37

8

73.68

9.82

22

75.67

11.59

27

70.27

8.2

15

73.74

10.72

42

94.77

17.32

13

75.14

10.04

7

87.9

17.7

20

79.14

13.13

14
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المجموعة

التخص

امموا

المتوسط الحساري

االنحراف المعياري

العدد

شرعي

69.13

7.86

8

امموا
علمي
شرعي
امموا

75.5

12.31

22

86.67

16.97

27

71.93

9.15

15

81.4

16.19

42

معيــار ( ،)12.31أمــا املتوســط احلســايب الجتاهــات امموعــة
التاريبية ذبل ( )87.90وباحنرا معيار ( ،) 17.70أ
هنــاك ذرقــا ظاهريــا يف املتوســط احلســايب بــني اممــوعتني ،مــا
يظهـ ـ ـر ايل ـ ــدول نفسـ ـ ـ وج ـ ــود ذ ـ ــرق ظ ـ ــاهر ب ـ ــني متوس ـ ــط
اجتاهات العلمي والشرعي على مقياس االجتاهـات البعـد ؛
ذق ـ ــد ـ ــا املتوس ـ ــط احلس ـ ــايب الجتاه ـ ــات العلم ـ ــي ()86.66
وبــاحنرا معيــار ( )16.97أمــا املتوســط احلســايب الجتاهــات
الشرعي ذبل ( ) 71.93وباحنرا معيار (.)9.15
وملعرذ ـ ـ ــة مس ـ ـ ــتوا الدالل ـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ــائية للف ـ ـ ــروق ب ـ ـ ــني
املتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية الجتاه ـ ـ ــات الطلب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مقي ـ ـ ــاس
االجتاه ـ ـ ــات البع ـ ـ ــد وذق ـ ـ ــا ملتي ـ ـ ــي اس ـ ـ ـياتياية الت ـ ـ ــدريس
والتخصــل والتفاعــل بــني اس ـياتياية التــدريس والتخصــل،
و ــد عــزل الفــروق يف أداء الطلبــة علــى مقيــاس االجتاهــات
القبلي ،استخدم اختبـار حتليـل التيـاير الثنـائي و انـه النتـائج
على النحو امل مبني يف ايلدول (:)5

يتضم م ايلدول ( )4وجود ذرق ظـاهر بـني متوسـط
اجتاهات الطلبة على مقياس االجتاهات القبلي يف اممـوعتني
التاريبي ــة والض ــابطة؛ ذ ــا املتوس ــط احلس ــايب الجتاه ــات
امموعة الضابطة ( ،)73.68أما املتوسـط احلسـايب الجتاهـات
هنــاك ذرقــا ظاهريــا
امموعــة التاريبيــة ذبل ـ ( ،)73.80أ
يف املتوسط احلسايب بني امموعتني ،ووجود ذرق ظاهر بني
متوســط اجتاهــات العلمــي والشــرعي علــى مقيــاس االجتاهــات
القبلي ؛ ذقد ا املتوسـط احلسـايب الجتاهـات الفـرا العلمـي
( ،)75.67أم ـ ــا املتوس ـ ــط الجتاه ـ ــات الف ـ ــرا الش ـ ــرعي ذبلـ ـ ـ
هنــاك ذرقــا ظاهريــا يف املتوســط احلســايب بــني
( )70.27أ
التخصصني ،وقـد ضـبط هـسة الفـروق حصـائيا باسـتخدام
حتليــل التيــاير الثنــائي .ــسلك يظه ـر ايلــدول (  )4أ هنــاك
ذرق ـ ــا ظاهري ـ ــا ب ـ ــني متوس ـ ــط اجتاه ـ ــات الطلب ـ ــة عل ـ ــى مقي ـ ــاس
االجتاهـ ــات البعـ ــد يف اممـ ــوعتني التاريبيـ ــة والضـ ــابطة ،ذ
تشـ ـ ــي النتـ ـ ــائج أ املتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب الجتاهـ ـ ــات امموعـ ـ ــة
الضابطة على مقياس االجتاهات البعـد ( )75.50وبـاحنرا
جدول ()5

نتائج تحليل التغاير الثنائي الستجارات طلبة مجموعتي الدراسة على مقياس االتجاهات البعدي وفقاً لمتغير استراتيجية التدريس والتخص
والتفاعل رين استراتيجية التدريس والتخص .
مصدر التباين

مجموع المررعات

درجات الحرية

متوسط المررعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

مررع إيتا

طريقة التدريس

1093.81

1

1093.81

13.96

0.01

0.27

التخصل

856.09

1

856.09

10.92

0.01

0.22

امموعة * التخصل

258.98

1

258.98

3.3

0.08

0.08

(القبلي) املشيك

3975.99

1

3975.99

50.73

0.01

0.58

ايطا
الكلي

2899.78

37

78.37

289073

42
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ايلدي ــد وخا ــة ام ــرد منه ــا ت ــا جيع ــل ال ــتعلم ذا مع ـ ؛ ذ
يتعلم الطالا املفاهيم بطريقة شيقة وحمفـز للدراسـة ،وأمكـ
دع ـ ــم امل ـ ــاد ام ـ ــرد برس ـ ــوم توض ـ ــيحية ،وج ـ ــداول حص ـ ــائية
منظمـ بدقـ عاليــة وســرعة متناهيــة ،تـا أثــار عنصــر التشــوي
عنــد الطلبــة أثنــاء دراســة مقــرر اإلحصــاء  ،مــا وذــر للطلبــة
خـ ــرب تعليميـ ــة ال ميك ـ ـ احلصـ ــول عليهـ ــا م ـ ـ خـ ــالل طـ ــرق
التــدريس التقليديــة ،وتــرك أث ـرا واضــحا يف ترســيخ املعلومــات
واملفــاهيم املختلفــة وتثبيتـ  ،ومـ م أ ــبحه اجتاهــات الــسي
تعلم ـ ـوا اإلحصـ ــاء باسـ ــتخدام الربنـ ــامج اإلحصـ ــائي ()SPSS
أ ثــر جياب ـ حنــو اإلحصــاء ،وهــسة الدراســة تتف ـ مــع دراســة
(الراجم.)2007،
وميكـ ـ ـ تفس ـ ــي نتيا ـ ــة تف ـ ــوق طلب ـ ــة الف ـ ــرا العلم ـ ــي يف
اجتاهـاهتم حنـو اإلحصـاء أ طلبـة صـل الفـرا العلمـي
لـ ــديهم ميـ ــول علميـ ــة ناجت ـ ـ ع ـ ـ دراسـ ــتهم للرياضـ ــيات يف
املرحل ـ ــة الثانوي ـ ــة ال ـ ــد يع ـ ـد اإلحص ـ ــاء أح ـ ــد ذروعه ـ ــا حبك ـ ــم
صصــهم ،وم ـ م ذ ـا درجــة القل ـ والرهبــة م ـ اإلحصــاء
تكو لديهم أقل م طلبة الفرا الشرعي السي لـديهم ميـول
أدبيـ حبكــم صصــهم يف الثانويــة الــس يدرسـون عـ ركبــة،
ه ـ ــسا باإلض ـ ــاذة ع ـ ــدم دراس ـ ــتهم للرياض ـ ــيات يف املرحل ـ ــة
الثانوية ،ذا ذلك سياعل الرهبة والقل م اإلحصـاء عاليـة
جــدا ،وم ـ م م ـ الطبيعــي أ يكــو اجتاهــات طلبــة الفــرا
العلم ــي حن ــو اإلحص ــاء أعل ــى مـ ـ الف ــرا الش ــرعي وبدالل ــة
حصــائية وحاــم أثــر متوســط .ومل يــتم العثــور علــى دراســات
سابقة تتطاب أو تل مع هسة النتياة.

تظهر النتائج يف ايلدول (  )5وجود ذـرق دال حصـائيا
عن ــد مس ــتوا الدالل ــة ( )α= 0.05ب ــني املتوس ــط احلس ــايب
الجتاهات الطلبة على مقياس االجتاهـات البعـد وذقـا ملتيـي
طريقــة الت ــدريس؛ ذقــد ان ــه قيمــة ( ) احملس ــوبة ()13.96
دالــة حصــائيا ،و ــا الفــرق لصــا امموعــة التاريبيــة (الــد
درسه ع طري برنامج ( ،)SPSSوبل حام األثر حسـا
م شر مربع يتا ) )0.27وهو حام أثر متوسط وذ مـا أشـار
لي وهني ( ،)Cohen,1975ما يوضم ايلدول وجود ذرق
دال حص ـ ـ ــائيا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوا الدالل ـ ـ ــة ( )α= 0.05ب ـ ـ ــني
املتوســط احلســايب الجتاهــات الطلبــة علــى مقيــاس االجتاهــات
البع ـ ــد وذق ـ ــا ملتي ـ ــي التخص ـ ــل؛ ذق ـ ــد ان ـ ــه قيم ـ ــة ( )
احملسـ ـ ــوبة ( )10.92دالـ ـ ــة حصـ ـ ــائيا ،و ـ ـ ــا الفـ ـ ــرق لصـ ـ ــا
صــل العلمــي ،وبلـ حاــم األثــر حســا م شــر مربــع يتــا
( ).23وهو حام أثر متوسط وذ ما أشار لي وهني .ما
يشي ايلدول عدم وجود ذرق دال حصائيا عنـد مسـتوا
الداللــة ( )α= 0.05بــني املتوس ــطات احلســابية الجتاه ــات
الطلب ــة عل ــى مقي ــاس االجتاه ــات البع ــد تبع ــا للتفاع ــل ب ــني
اسياتياية التدريس والتخصل.
وميك ـ تفســي نتياــة أ طلبــة امموعــة التاريبيــة الــسي
درسـ ـ ـوا اإلحص ـ ــاء باس ـ ــتخدام الربن ـ ــامج اإلحص ـ ــائي()SPSS
اجتاهاهتم جيابيـ حنـو اإلحصـاء أ ثـر مـ امموعـة الضـابطة،
بـ ـ ـ ـا الت ـ ـ ــدريس باس ـ ـ ــتخدام الربن ـ ـ ــامج اإلحص ـ ـ ــائي ()SPSS
أح ــدغ تنمي ــة يف االجتاه ــات اإلحص ــائية حن ــو اإلحص ــاء،
وميك ـ ـ ـ تفسـ ـ ــي هـ ـ ــسة النتياـ ـ ــة مـ ـ ــا أش ـ ـ ـرنا سـ ـ ــابقا أ
اس ــتخدام الربن ــامج اإلحص ــائي ( )SPSSيعم ــل عل ــى تسـ ـريع
النمــو العقلــي للمتعلمــني م ـ خــالل متثيــل األشــياء ،وحما ــا
املواق  ،ويعمل علـى ـزي املعلومـات واسـيجاعها وعرضـها
بط ــرق جساب ــة وأ ث ــر حيوي ــة م ـ ـ خمتل ـ ـ وس ــائل االتص ــال
التعليمية السائد حاليا ،ما استخدام الربنامج
اإلحص ـ ـ ــائي ( )SPSSطريق ـ ـ ــة حديث ـ ـ ــة يف التعل ـ ـ ــيم وال ـ ـ ــتعلم
أ سا الطلبة ثقة بـالنفس وداذعيـة أ ـرب ال تسـاو املفـاهيم

التوصيات

تبـ ـ ــمل اسـ ـ ــتخدام الربنـ ـ ــامج اإلحصـ ـ ــائي  SPSSيف تـ ـ ــدريسمقـ ــررات اإلحصـ ــاء ملرحلـ ــة البكـ ــالوريوس والدارسـ ــات العليـ ــا
وتدريا املدرسني والطلبة على استخدام الربنامج اإلحصـائي
.SPSS
 تشـ ــايع املدرسـ ــني علـ ــى اسـ ــتخدام الربنـ ــامج اإلحصـ ــائي ،SPSSوتــوذي املختـربات احلاســوبية الالامــة لتطبيقهــا ،ملــا ــا
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وائل حممد مبارك :أثر استخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSيف تدريس مقرر اإلحصاء على التحصيل يف ....
اإلســالمية يف جامعــة آل البيــه .جملــة جامعــة دمشـ للعلــوم اليبويــة
والنفسية.802- 775،)2(27 ،

م ـ مزايــا عديــد ميك ـ أ تســهم اي ـاد التحصــيل الدراســي
للطلبة وتنمي اجتاهاهتم حنو اإلحصاء.
 ج ـراء املزيــد م ـ الدراســات حــول دمــج تــدريس اإلحصــاءبالطريقــة التقليديــة مــع اســتخدام ب ـرامج التحليــل اإلحصــائي
ودراسة أثر ذلك يف التحصيل.

ش ــر ال ــدي  ،أمح ــد (  1415ه)"،نظ ـرات ح ــول نظ ــم التعل ــيم احلاس ــوبية
املعتم ــد ·عل ــى تقني ــات النص ــو الفوقي ــة" ،امل ـ ـ متر ال ــوطمل الراب ــع
عشر ،الرياض.
العتـ ــوم ،شـ ــفي  .)2008( .طـ ــرق اإلحصـ ــاء باسـ ــتخدام برنـ ــامج .SPSS
 ،3عما  :دار املناهج للنشر والتوايع.
العال ــو  ،خال ــد وأب ــو اين ـ  ،جم ــد  .) 2006 ( .تص ــميم حقيب ــة تعليمي ــة
حموســبة ودراســة أثرهــا يف حتصــيل طلبــة املرحلــة الثانويــة يف الفيزيــاء.
جملة العلوم اليبوية والنفسية ،البحري .173-149 .)3(7 ،
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Abstract: This study aimed to identify the impact of using SPSS software on the immediate and postpone achievement in
statistics and attitudes forward it. The sample size was consist of (42) students were studied statistical psychology course in
the department of Psychology at King Saud University. The researcher used two instruments: achievement test and scale for
attitudes. The results showed that there were significant differences between mean scores on posttest achievement immediate
and postpone at α = 0.05 for students favoring experimental group according to strategy of teaching method, and according to
the specialization the results showed that the differences were favoring scientific stream . However, there was no statistical
significant in relation to the interaction between teaching strategy and specialization. In regard to posttest attitude scale, there
was significant difference at α =0.05 between means scores for students in two groups according to teaching strategy favoring
experimental group. In relation to specialization there was significant difference in favour to scientific stream. However,
there was no significant difference in regard to the interaction between teaching strategy and specialization
Key words: SPSS software, Statistics, immediate achievement, Postponed achievement, attitudes
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مشعان بن زبن احلريب :واقع برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية جبامعة امللك سعود يف ضوء املعايري املهنية ...

واقع برنامج إعداد معلمي التربية البدنية بجامعة الملك سعود في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين
مشعان بن زبن الحربي
أستاذ مشارك – قسم املناهج وطرق التدريس -كلية الرتبية – جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/5/29هـ  -وقبل 1436 /8/ 15هـ

المستخلص :يعد املعلم أحد الركائز األساسية يف العملية التعليمية إضافة إىل احملتوى العلمي والطالب ،فهو امليسر للعملية التعليمية ،ويتوقف جناح املعلم
يف أداء املهام املنوطة به على إعداده قبل خترجه .لذا فإن هذه الدراسة هدفت إىل معرفة واقع برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية يف كلية علوم الرياضة
والنشاط البدين جبامعة امللك سعود يف ضوء املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية وفقا آلراء الطالب .واستخدم الباحث املنهج املسحي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )79طالبا ،كما مت استخدام االستبانة أداة للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية جبامعة امللك سعود
حيقق املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية بدرجة متوسطة .كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتقيق
برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية وفقا ملعدل الطالب الرتاكمي .ويوصي الباحث بإعادة مراجعة برنامج
إعداد معلم الرتبية البدنية وتطويره جبامعة امللك سعود وفقا للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية.
الكلمات المفتاحية :الرتبية البدنية ،إعداد املعلم ،املعايري املهنية.

91

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)

المقدمة

األمثل يف العملية التعليمية (احلايك والنداف،)2008 ،
وأدت حركات اإلصالح الرتبوي القائمة على املعايري إىل
اإلسراع يف التحول إىل اجتاه انتشر استخدامه حديثا يف
معظم النظم الرتبوية قائم على املعايري املهنية اليت تعرف بأهنا:
ما ينبغي للمعلم معرفته والقدرة على أدائه ،وقد بدأ ظهور
مدخل املعايري املهنية للمعلمني مع مطلع تسعينات القرن
امليالدي املاضي ،وهو ال يكتفي فقط باخلصائص املهمة
للمعلم النوعي ،ولكن أيضا مبستوياته املهنية بدءا من املرحلة
املهنية األوىل كمعلم مبتدئ إىل مراحل متقدمة خالل مسريته
املهنية (.)Mayer, Mitchell, Macdonald, and Bell, 2005
ويف اململكة العربية السعودية مت إعداد معايري مهنية
للمعلمني جملموعة كبرية من التخصصات العلمية ومنها
ختصص الرتبية البدنية .وتضمنت معايري معلمي الرتبية البدنية
جزأين رئيسني اما :اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع يميع
معلمي التخصصات األخرى ،واجلزء الثاين املتعلق
بالتخصص .وتتناول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم
الرتبية البدنية معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص
التدريسي وطرق تدريسه ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات
املرتبطة بالتخصص ،وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية
فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس اخلاصة ،والتحلي
بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث ميثل يف
ممارساته وسلوكياته الدور املأمول من معلم الرتبية البدنية
(املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل1434 ،هـ:
.)5
ومما سبق يتضح أنه يوجد اهتمام متنام توليه وزارة التعليم
يف إعداد املعايري املهنية الوطنية للمعلمني ،لذا جيب أن
يستثمر هذا االهتمام بشكل إجيايب وسليم حنو إعداد معلم
الرتبية البدنية ،وعليه فإنه جيب السعي حنو تقومي برامج إعداد
معلم الرتبية البدنية للمساامة يف تطويرها مما يساعد يف حتقيق
جودة التعليم واالرتقاء مبستوى تعلم الطالب.

يعد التعليم أحد أسس التنمية الشاملة يف اجملتمعات ،وذلك
ملا يتم من خالله من تزويد أفراد اجملتمع بالعديد من املهارات
واملعارف املتنوعة للنهوض باجملتمع ،ومسايرة التطورات
احلضارية املختلفة (شحاتة.)2004 ،
ويعد املعلم أحد الركائز األساسية يف العملية التعليمية
سري للعملية
إضافة إىل احملتوى العلمي والطالب ،فهو امل ِ
التعليمية ،ولن تنجح الربامج الرتبوية يف حتقيق أهدافها مامل
يتمتع املعلم بالقدرة والكفاءة املناسبة (مرسي،)2002 ،
كما إن املعلم له دور كبري يف تشكيل شخصية الطالب
وتزويده باملعارف وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو التعليم
والتعلم ،إذ ميثل دور املعلم يف ذلك  %60يف حني تشرتك
العناصر األخرى يف العملية الرتبوية بـ  %40فقط ،ومهما
ُوِجدت من وسائل وتقنيات وإمكانات خمتلفة ومناهج
وجد املعلم اجليد القادر
متطورة فإهنا عدمية اجلدوى مامل يُ َ
على توظيفها بشكل مناسب (اخلويل والشافعي.)2005 ،
ويتوقف جناح املعلم يف أداء املهام املنوطة به على إعداده قبل
خترجه ،لذا جيب العناية بإعداده بشكل جيد وفق األسس
الرتبوية والنفسية والعلمية وبشكل مناسب مع ما يطرأ من
تطورات يف امليدان الرتبوي ،من أجل توظيف ما يكتسبه من
خربات تربوية وعلمية يف تطوير أداء الطالب ،إذ تشري
العديد من الدراسات إىل ارتباط كبري بني مستوى أداء املعلم
وحتصيل الطالب ( .)Darling ,2000وتشري جينكيز Jenkins
( )2004إىل أنه جيب أن تكون برامج إعداد معلم الرتبية
البدنية متكاملة من أجل جتهيز املعلم للتدريس يف ضوء مناذج
خمتلفة يف الرتبية البدنية .وهذا حيتم على القائمني على
العملية التعليمية تطوير برامج إعداد املعلم يف كليات الرتبية
لرفع مستوى أدائه يف ضوء معايري تربوية ملمارساته يف جماالت
ختصصه (راشد2005 ،م)؛ (نصر.)2005 ،
واستخدام املعايري يف العملية الرتبوية يسهم يف إصالح
املناهج وتطوير التعليم ورسم اخلطوط العريضة حنو االستثمار
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مشكلة الدراسة:

أهمية الدراسة:

تزايد االهتمام يف السنوات األخرية جبودة املعلمني وبرامج
إعدادهم يف ضوء نتائج الدراسات اليت تؤكد على أن املعلم
ميثل أهم العوامل املدرسية املؤثرة يف التحصيل الدراسي
للطالب ( .)Darling ,2000ولقد أولت املؤسسات التعليمية
يف خمتلف األنظمة التعليمية على مستوى العامل إعداد املعلم
قدرا كبريا من االهتمام ،ويف اململكة العربية السعودية حظي
املعلم باهتمام القائمني على الرتبية والتعليم وذلك من خالل
مراجعة برامج إعداد املعلم (الغامدي وعبداجلواد،
1423هـ) .ويف ضوء ذلك سعت وزارة الرتبية والتعليم يف
اململكة العربية السعودية ممثلة مبشروع امللك عبداهلل لتطوير
التعليم العام وبالتعاون مع املركز الوطين للتقومي والقياس يف
التعليم العايل إلعداد معايري مهنية للمعلمني يف يميع
التخصصات.
ومعلم الرتبية البدنية كغريه من املعلمني جيب أن ميتلك
املهارات واملعارف اليت تؤهله ألداء الرسالة املنوطة به وذلك
من خالل ما يتلقاه أثناء فرتة إعداده يف املؤسسة الرتبوية.
غري أن هناك العديد من الدراسات تشري إىل ضعف يف
مستويات املعلمني يف بعض اجلوانب العلمية والرتبوية مما
يشري إىل أن هناك خلال يف برامج إعداده كمعلم (املزيين
والعنقري)2003 ،؛ (جباري.)2012 ،
ويعد برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية يف كلية علوم الرياضة
والنشاط البدين جبامعة امللك سعود أحد الربامج اليت تعىن
بإعداد معلم الرتبية البدنية باململكة العربية السعودية ،وعلى
حد علم الباحث فإن هذا الربنامج مل يسبق دراسة واقعه
وفقا للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية يف اململكة
العربية السعودية ،لذا فإن هذه الدراسة هتدف إىل معرفة واقع
برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية يف كلية علوم الرياضة
والنشاط البدين جبامعة امللك سعود يف ضوء املعايري املهنية
الوطنية للمعلمني.

تكمن أامية الدراسة يف ما يأيت:
 -1معرفة مدى ارتباط برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية يف
كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود
باملعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية ،مما يسهم يف
معرفة السلبيات واإلجيابيات يف الربنامج.
 -2نتائج الدراسة قد تساعد القائمني على برنامج إعداد
معلم الرتبية البدنية يف كلية علوم الرياضة والنشاط البدين
جبامعة امللك سعود يف تطوير الربنامج وفقا للمعايري املهنية
الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية.
 -3تعد من أوائل الدراسات -حبدود علم الباحث -يف
اجلامعات السعودية يف دراسة واقع برامج إعداد معلم
الرتبية البدنية وفقا للمعايري املهنية الوطنية.

أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
 -1معرفة درجة حتقيق برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية يف
كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود
للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية من وجهة نظر
الطالب.
 -2معرفة الفروق يف درجة حتقيق برنامج إعداد معلم الرتبية
البدنية يف كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك
سعود للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية وفقا
للمعدل الرتاكمي للطالب.
أسئلة الدراسة:

 -1ما درجة حتقق تطبيق املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية
البدنية بربنامج إعداد معلم الرتبية البدنية يف كلية علوم
الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود من وجهة
نظر الطالب؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتقق
تطبيق املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية بربنامج
إعداد معلم الرتبية البدنية يف كلية علوم الرياضة والنشاط
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واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة .وأظهرت نتائج
الدراسة مدى حتقق برامج الرتبية البدنية للمعايري الوطنية
تراوح ما بني ضعيف إىل مستويات مقبولة.

البدين جبامعة امللك سعود وفقا للمعدل الرتاكمي
للطالب؟

مجاالت الدراسة
اجملال املكاين :يقتصر الباحث يف دراسته امليدانية على كلية
علوم الرياضة والنشاط البدين جامعة امللك سعود مبدينة
الرياض.
اجملال البشري :طالب مسار الرتبية البدنية والذين يدرسون
يف السنة الرابعة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة
امللك سعود.
اجملال الزماين  :الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي
 1436 -1435هـ.

دراسة قرانت وكرستي

Kristie

:)2004( Grant and

هدفت هذه الدراسة إىل تقومي برنامج إعداد معلمي
الرتبية البدنية بوالية واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية .ومت
استخدام االستبانة جلمع املعلومات وبلغت عينة الدراسة
 132معلما .وأظهرت نتائج الدراسة أن أغلب املعلمني
أشاروا إىل أن برنامج إعدادهم يف املرحلة اجلامعية متماثل مع
متطلبات املهنة اليت ميارسوهنا.
دراسة الحايك والنداف (:)2008

مصطلحات الدراسة

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى إسهام مناهج كليات
الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يف إكساب الطلبة
املعلمني مهارات التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من
وجهة نظر الطلبة .وتكونت عينة الدراسة من ( )164طالبا
وطالبة من كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية
الرمسية األربع .واستخدم الباحثان املنهج الوصفي ،كما
استخدما االستبانة أداة للدراسة .وأشارت نتائج الدراسة إىل
أن مناهج كليات الرتبية الرياضية ال تسهم بدرجة كبرية يف
اكتساب املهارات التدريسية الالزمة للطلبة املعلمني يف ضوء
معايري اجلودة الشاملة ،كما توصلت الدراسة إىل أن القصور
الواضح يف املناهج مرده إىل أن هذه املناهج يف األساس غري
قائمة على أسس ومعايري عاملية حتقق مفهوم اجلودة الشاملة
يف التعليم اجلامعي.

المعايير المهنية للمعلم:
هي عبارة وصفية حتدد ما الذي جيب أن يعرفه املعلم
وما يستطيع القيام به( .املركز الوطين للقياس والتقومي يف
التعليم العايل1436 ،هـ.)6 :
المعايير المهنية لمعلمي التربية البدنية:

العبارات الوصفية اليت حتدد املعارف واملهارات وطرق
تدريسها واملرتبطة بتخصص الرتبية البدنية واليت جيب أن
يعرفها معلم الرتبية البدنية يف اململكة العربية السعودية.

برنامج إعداد معلم التربية البدنية:

هو برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية بكلية علوم الرياضة
والنشاط البدين جبامعة امللك سعود ،والذي يهدف إىل
إكساب الطالب املعارف واملهارات يف ختصص الرتبية البدنية
وتدريسها.

دراسة بلقيس الشرعي (:)2009
هدفت الدراسة إىل معرفة جوانب القوة والضعف يف
برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبية جامعة السلطان قابوس بناء
على متطلبات معايري االعتماد األكادميي لربنامج إعداد
املعلم .وتكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة.
وقد بينت نتائج الدراسة اليت اعتمدت على استطالع آراء
اخلرجيني فيما يتعلق مبجاالت الدراسة إىل أن هناك تفاوتا

الدراسات السابقة:

دراسة تشن ويون :)2003( Chen, W
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تقومي املعلمني
املبتدئني ملدى حتقيق برنامج إعداد معلم الرتبية البدنية
للمعايري الوطنية ( )NASPEوتكونت عينة الدراسة من 173
معلما ومعلمة قبل اخلدمة يف الواليات املتحدة األمريكية،
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على  43طالبا من جامعة تسمانيا يف أسرتاليا و  38معلما
جديدا يف السنة األوىل من التدريس .واستخدم الباحثون
االستبانة أداة للدراسة ملعرفة مدى حتقق املعايري املهنية يف
برنامج إعدادهم املهين وقد اشتملت على املعرفة املهنية،
العالقات املهنية ،املمارسات املهنية .وأظهرت نتائج الدراسة
أن إعدادهم يف اجلامعة قد مت بشكل جيد يف اجلوانب
الثالث.

فيما بينها بني املستوى الكبري واملتوسط ،وهي بشكل عام
تعطي مؤشرات جيدة ،وكانت فوق املتوسط عند تقييم
الطالب ملا تعلموه من الربنامج ،مما يؤكد أن الربنامج يسري
إىل اهلدف النهائي حنو التطوير والتحسني وفق تطبيق معايري
االعتماد األكادميي.

دراسة أحمد كنعان (:)2009
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع إعداد املعلمني يف
كلية الرتبية جبامعة دمشق ،ومت انتقاء عينة الدراسة بالطريقة
العشوائية ،واليت بلغ عدد أفرادها ( )148طالبا وطالبة من
طلبة السنة الرابعة شعبة معلم الصف و( )8أعضاء هيئة
تدريس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق .وأظهرت نتائج الدراسة
أن برنامج تربية املعلمني وخمرجاهتا يف اجملال املهين واجملال
االجتماعي الشخصي واجملال الثقايف واألكادميي مل حتقق
الرضا الكبري واملطلوب للمستفيدين من هذا الربنامج وأن
هناك حاجة ماسة إلعادة النظر يف الربنامج مبا يتناسب مع
املعايري الدولية لربامج إعداد املعلم وتدريبه.

هدفت هذه الدراسة إىل تقومي برامج كلية الرتبية جبامعة
جنران يف ضوء معايري  ،NCATEواستخدم الباحثان املنهج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )51عضو هيئة
تدريس ،ومت يمع البيانات باستخدام استبانة معدة لذلك.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه يتوافر معيار اإلطار املفاهيمي
العام بدرجة كبرية جدا ،وأما معايري العمادة واملوارد والربامج
املقدمة واخلربات امليدانية ونظام التقومي توافرت بدرجة كبرية،
وأما معيار التنوع فظهر بدرجة متوسطة.

هدفت هذه الدراسة إىل تقومي اخلطط الدراسية ملرحلة
البكالوريوس من وجهة نظر طالب السنة الرابعة لكلية الرتبية
البدنية يف جامعة احلديدة .وبلغت عينة الدراسة ( )50طالبا
من طالب السنة الرابعة بكلية الرتبية البدنية جبامعة احلديدة،
واستخدم الباحث االستبانة جلمع البيانات .وأظهرت نتائج
الدراسة أن الطالب يكتسبون املعارف واملفاهيم واملعلومات
املرتبطة باملهارات األساسية بدرجة متوسطة .وأوصى الباحث
بضرورة أن تكون أهداف اخلطط الدراسية واضحة ومرنة،
ومناقشة اخلطط الدراسية كل فرتة ،والعمل على حتديثها
حسب التطور العلمي احلديث.

هدفت الدراسة إىل تقومي فاعلية برنامج إعداد معلمي
الرتبية االبتدائية يف جامعة الريموك يف ضوء املعايري الوطنية
لتنمية املعلم مهنيا من وجهة نظر الطلبة .وبلغت عينة
الدراسة ( )279طالبا وطالبة ،واستخدم الباحثان االستبانة
أداة للدراسة .وأظهرت النتائج أن فاعلية برنامج إعداد
معلمي الرتبية االبتدائية يف جامعة الريموك على املقياس
الكلي جاءت بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إىل عدم
وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى ( )α=0.05بني
تقديرات الطلبة لفاعلية برنامج إعداد معلمي الرتبية االبتدائية
تعزى لتخصصهم (معلم صف ،وتربية طفل).

دراسة العتيبي والربيع (:)2012

دراسة خيري الصبابحه (:)2009

دراسة سوابي وكاستلون وبيني

دراسة نوافلة ونجادات (:)2014

Swabey, Castleton, and

:)2010( Penney
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى حتقق املعايري
واستعداد الطالب املعلمني للتدريس .واشتملت عينة الدراسة
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إجراءات الدراسة:

البحث العلمي والرتبيـة البدنيـة واجملتمـع ،منـاهج وطـرق تـدريس
الرتبية البدنية.
واش ـ ــتملت ه ـ ــذه اجمل ـ ــاالت عل ـ ــى ( )17حم ـ ــورا و()68
عبارة .ومت استخدام مقياس ليكرت ( )Likertاخلماسي املتدرج
لقيــاس مــدى االسـتجابة إذ يكــون موافــق بشــدة ( 5درجــات)،
مواف ــق ( 4درج ــات) ،غ ــري متأك ــد ( 3درج ــات) ،غ ــري مواف ــق
(درجتان) ،غري موافق بشدة (درجة واحدة).

منهج الدراسة:
اس ـ ــتخدم الباح ـ ــث امل ـ ــنهج املس ـ ــحي ( أس ـ ــلوب املس ـ ــح
امليـ ــداين) ملناسـ ــبته لطبيعـ ــة الدراس ـ ــة ،إذ يقـ ــوم بوصـ ــف الواق ـ ــع
احلايل ،ويقدم وصفا شامال ملشكلة البحث.
مجتمع الدراسة:
اش ــتمل جمتم ــع الدراس ــة عل ــى يمي ــع الط ــالب يف الس ــنة
الدراســية الرابعــة يف مســار الرتبيــة البدنيــة بكليــة علــوم الرياضــة
والنشاط البدين واملسجلني يف الفصل الدراسي األول من العـام
الدراسي 1436/1435هـ.

صدق أداة الدراسة:

قام الباحث بعـرض االسـتبانة علـى أربعـة حمكمـني مـن
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بقس ــم املن ــاهج وط ــرق الت ــدريس يف
كليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود ،وكــذلك ثالثــة حمكمــني
مــن أعضــاء هيئــة التــدريس يف كليــة علــوم الرياضــة والنشــاط
البدين جبامعة امللك سعود ،ويميعهم يف رتبة أستاذ مساعد
فمــا فــوق وختصصــاهتم العلميــة يف املنــاهج وطــرق التــدريس
والتق ــومي والقي ــاس .وطل ــب م ــنهم إب ــداء الـ ـرأي يف عب ــارات
االســتبانة مــن حيــث صــحة العبــارة ومالءمتهــا ملــا وضــعت
مــن أجلــه وانتمــاء كــل عبــارة للمحــور الــذي تتبعــه ،وقــد مت
إجـراء التعــديالت الــيت أوصــى هبــا احملكمــون حـ اكتملــت
أداة الدراسة بصورهتا النهائية.
كما مت حساب االتسـاق الـداخلي لـ داة باسـتخدام
معام ـ ــل االرتب ـ ــاط بريس ـ ــون ،ويوض ـ ــح اجل ـ ــدول ( )1م ـ ــدى
اتســاق كــل فقــرة مــن فقـرات األداة مــع احملــور الــذي تنتمــي
إليه.

عينة الدراسة:

نظ ـ ــرا لقل ـ ــة ع ـ ــدد جمتم ـ ــع الدراس ـ ــة فـ ـ ـإن عين ـ ــة الدراس ـ ــة
اشـتملت علـى يميــع جمتمـع الدراســة ،وقـد بلغــت عينـة الدراســة
( )79طالبا هم مـن طـالب السـنة الرابعـة بكليـة علـوم الرياضـة
والنشاط البدين جبامعة امللك سعود.
أداة الدراسة:

لإلجاب ــة علـ ــى تس ــاقالت الدراسـ ــة ق ــام الباحـ ــث بإعـ ــداد
اســتبانة مت بناقهــا وفق ـا للمعــايري املهنيــة ملعلمــي الرتبيــة البدنيــة،
وتضمنت هذه االستبانة سـبع جمـاالت رئيسـة يف الرتبيـة البدنيـة
(وفقـا ملــا ورد يف املعــايري املهنيــة الوطنيــة ملعلمــي الرتبيــة البدنيــة)
هـي :العلــوم الصـحية املرتبطــة بالنشـاط البــدين ،السـلوك احلركــي
وعل ــم ال ــنفس الرياض ــي ،إدارة بـ ـرامج الرتبي ــة البدني ــة وتنظيم ــه،
الرتبي ــة البدني ــة اخلاص ــة ،األس ــس النظري ــة والتطبيقي ــة ل لع ــاب،
جدول()1

االتساق الداخلي ألداة الدراسة
تسلسل

االرتباط

تسلسل

المحور

األول

4

**

.687

.801
**.755
**.824

الثاين

ع

ع

ب

ا

الثامنش
ر

**

ر

96

.632
**.721

5
1

**

**

ل

.718
**.629

1
2

**

**.790

4

االرتباط

ا

1
2

**.799

4

.844
**.882

2
3

**

السابع

2
3

.794
**.814

2
3

**

.724

1

المحور

الثالث عشر

1

**.829

1

**

تسلسل

معامل

المحور

معامل االرتباط

معامل

.737
**.744
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**.728

3

3

2
3

.877
**.765

3
4

الثالث

4

الرابع
اخلامس
السادس

3
4

**.680
**.699
**.835
**.781
**.760

3
4
1
2
3

الثاين عشر

2

**.684
**.785

1
2

.766
**.789

2
3

**

**.703

4

.519
**.784

1
2

** دالة عند مستوى ( )0.01أو أقل

**.668
**.668
**.806
**.875
**.821
**.707

3
4
5
6
1
2

**.719

3

.782
**.800

4
5

**

**.765
**

.880
**.856
**.816
**

السابع عشر

3
1

**.694
**.616

3
4

احلادي عشر

1
2

.657
**.662

1
2

**

**.847

1

**

العاشر

3
4

**.725

5

**.737

3

.808

**.815

السادس عشر

1
2

**

التاسع

1

**.806

2

2

اخلامس عشر

**.701

1

4

**.741

**

.871
**.870
**.849
**.878
**.833
**.746
**.767
**.825
**.853
**

.803

ثبات أداة الدراسة:

يوضــح اجلــدول رقــم ( )1أن ارتبــاط الفق ـرات بالدرجــة الكلي ــة
للمح ــور ك ــان عالي ــا ج ــدا ،فجمي ــع الفقـ ـرات تـ ـرتبط مبحاوره ــا
ارتباطا وثيقـا ،إذ جتـاوز معامـل االرتبـاط جلميـع الفقـرات ،0.5
وكانـ ـ ــت يميـ ـ ــع فق ـ ـ ـرات األداة دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى
( )0.01أو أق ــل ،وه ــذا مؤش ــر إىل أن عب ــارات أداة الدراسـ ــة
تنتمي حملاورها.

للتحق ــق م ــن ثب ــات األداة اس ــتخدم الباح ــث معام ــل ألف ــا
كرونبــا ( .)Cronbach's Alphaواجلــدول ( )2يوضــح ثب ــات
أداة الدراسة عن طريق استخدام معامل ألفا كرونبا :

جدول ()2

معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ.
عدد العبارات

قيمة ألفا

المحاور
احملور األول
احملور الثاين
احملور الثالث
احملور الرابع
احملور اخلامس
احملور السادس
احملور السابع
احملور الثامن
احملور التاسع

4

.889

4

.891

4

.884

4

.888

3

.881

4

.875

4

.886

3

.885

5

.881

احملور العاشر

4

.884
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عدد العبارات

قيمة ألفا

المحاور
احملور احلادي عشر
احملور الثاين عشر
احملور الثالث عشر
احملور الرابع عشر
احملور اخلامس عشر
احملور السادس عشر
احملور السابع عشر

4

.890

3

.891

5

.876

3

.874

4

.883

6

.874

4

.878

المجموع

68

0.95

ويتضح من اجلدول رقم ( )2أن قيمة ألفا كرونبا لثبـات
أداة الدراســة يف يميــع حماورهــا عاليــة ومطمئنــة جــدا ،إذ ت ـراوح
معامــل الثبــات جلميــع احملــاور مــا بــني ( 0.871إىل ،)0.891
وتع ـ ــد ه ـ ــذه الق ـ ــيم مرتفع ـ ــة ومطمئن ـ ــة ج ـ ــدا مل ـ ــدى ثب ـ ــات أداة
الدراســة ،يف حــني بلغــت قيمــة ألفــا ل ـ داة ككــل ( )0.95ممــا
يشـري إىل ثبـات النتـائج الـيت ميكـن أن تسـفر عنهـا أداة الدراســة
عند التطبيق.

-1
-2
-3
-4

اإلحصــاءات الوصــفية ( املتوســطات احلســابية ،االحنرافــات
املعيارية ،النسب املئوية).
معامل ألفا كرونبا .
معامل االرتباط بريسون
حتليل التباين األحادي . One Way ANOVA

عرض النتائج ومناقشتها:

يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم عرض النتائج ومناقشتها وفقا
ملرئيات عينة الدراسة ،ويتضح من اجلدول رقم ( )3مدى
حتقيق برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية للمعاير املهنية
الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية.

المعالجة اإلحصائية:

لإلجابــة عل ــى تس ــاقالت الدراســة اس ــتخدم الباح ــث األس ــاليب
اإلحصائية اآلتية:
جدول رقم ()3

ترتيب معايير برنامج إعداد معلم التربية البدنية وفقاً لمدى تحقيقها للمعايير المهنية الوطنية لمعلمي التربية البدنية .

رقم المعيار

المعايير

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

3.13

0.86

9

3.53

0.81

4

2.41

0.87

17

3.47

0.80

5

2.55

0.82

16

3.24

1.03

8

3.42

0.96

6

3.17

0.87

10

2.88

0.85

13

3.05

0.79

11

0.88

14

0.91

1

1

املعرفة بالعلوم األساسية للتشريح الوظيفي
املعرفة بالعلوم األساسية لوظائف أعضاء اجلهد البدين

3

املعرفة بالعلوم األساسية لعلم احلركة وامليكانيكا احليوية
معرفة املفاهيم األساسية للتعلم احلركي
معرفة العلوم األساسية ألسس التهيئة واللياقة البدنية
معرفة العلوم األساسية للتغذية الرياضية
معرفة اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية
معرفة املفاهيم احلركية واملهارات احلركية األساسية
معرفة إدارة وتنظيم برامج الرتبية البدنية وتطبيقاهتا املختلفة
معرفة خصائص النمو والتطور احلركي
معرفة العلوم األساسية لعلم النفس الرياضي

2.77

معرفة املفاهيم األساسية للرتبية البدنية اخلاصة

3.78

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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رقم المعيار

المعايير

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

13

معرفة األسس النظرية والتطبيقية ل لعاب الرياضية وتطبيقها يف برامج
الرتبية البدنية مراعيا عوامل األمن والسالمة
معرفة ارتباط جماالت ختصص الرتبية البدنية وتطبيقاهتا يف اجملتمع
وحاجاته
معرفة أساليب التعلم املرتبطة بتدريس التخصص
معرفة قضايا التدريس ،وتطورات املناهج يف الرتبية البدنية
معرفة األحباث املعاصرة املرتكزة على التدريس الفعال

3.35

0.95

7

2.66

0.97

15

3.62

0.87

3

3.68

0.89

2

2.90

0.97

12

14
15
16
17

أما الرتتيب الرابع واخلامس جاء فيهما معيار "املعرفة
بالعلوم األساسية لوظائف أعضاء اجلهد البدين" ومعيار "معرفة
املفاهيم األساسية للتعلم احلركي" وبلغ متوسطهما احلسايب
َ 3.53و  3.47على التوايل يف فئة مرتفع ،وميكن تفسري هذه
النتيجة بأن هناك اهتماما كبريا يف جانيب وظائف أعضاء
اجلهد البدين والتعلم احلركي يف كلية علوم الرياضة والنشاط
البدين ،وميكن مالحظة ذلك من خالل التجهيزات املعملية
املتخصصة هلذين املسارين فيوجد العديد من املختربات مثل
خمترب فسيولوجيا اجلهد البدين وخمترب التعلم احلركي وخمترب
فسيولوجيا اجلهاز الدوري التنفسي واجلهد البدين ،وحتتوي
هذه املختربات على جمموعة كبرية من األجهزة واألدوات
احلديثة واليت تدعم العملية التعليمية وتعزيز املعارف واملهارات
املقدمة للطالب.
أما معيار " معرفة اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية"
فقد جاء يف الرتتيب السادس مبتوسط حسايب بلغ  3.42ويف
فئة مرتفع .وهذه الدرجة اليت اكتسبها هذا املعيار تتوافق مع
أاميته للمعلم إذ يعد أحد أهم املعايري وخصوصا أنه يتعلق
بسالمة وصحة التالميذ ،وهذا يعين أن برنامج إعداد معلمي
الرتبية البدنية حيقق هذا املعيار بشكل جيد ،وهذه النتيجة
على النقيض من دراسة جباري ( )2012اليت تشري إىل وجود
ضعف لدى معلمي الرتبية البدنية يف احلصيلة املعرفية يف
اإلصابات الرياضية ،وقد يكون سبب هذا التناقض هو املدة
الزمنية الطويلة اليت يقضيها املعلمون بعد خترجهم من اجلامعة

ومن خالل اجلدول رقم ( )3ميكن مالحظة أن معيار
"معرفة املفاهيم األساسية للرتبية البدنية اخلاصة" جاء يف
الرتتيب األول مبتوسط حسايب بلغ  3.78ويف فئة مرتفع،
وهذا يعين أن هناك اهتماما يف الرتبية البدنية اخلاصة يف برنامج
إعداد معلمي الرتبية البدنية ،وهذا جانب إجيايب يف الربنامج
الهتمامه بشكل كبري يف آلية تعليم ذوي االحتياجات
اخلاصة .وبالرجوع إىل اخلطة الدراسية للربنامج يف كلية علوم
الرياضة والنشاط البدين تبني أن مقرر الرتبية البدنية اخلاصة
يقدم للطالب على مستويني دراسيني بواقع أربع وحدات
دراسية ،وقد يكون زيادة الوحدات الدراسية للرتبية البدنية
اخلاصة يف الربنامج سببا يف ارتفاع درجة هذا املعيار.
وجاء يف الرتتيب الثاين والثالث كل من معيار "معرفة
قضايا التدريس وتطورات املناهج يف الرتبية البدنية" ومعيار
"معرفة أساليب التعلم املرتبطة بتدريس التخصص" ومبتوسط
حسايب بلغ َ 3.68و  3.62على التوايل ويف فئة مرتفع.
ومبراجعة اخلطة الدراسية لربنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية
اتضح أن عدد الوحدات الدراسية املرتبطة هبذين املعيارين بلغ
 7وحدات دراسية باإلضافة إىل التدريب امليداين وعدد
وحداته  12وحدة دراسية ،وتسهم هذه الزيادة يف عدد
الوحدات الدراسية بإتاحة مدى واسع ومتنوع للطالب يسهم
يف تزويدهم مبهارات ومعارف عديدة ترتبط هبذين املعيارين.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )2010( Swabey, K et al.
واليت أشارت إىل أن برنامج إعداد املعلمني يتواءم مع املعايري
املهنية وخصوصا املرتبطة باملعرفة املهنية.
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مما يفقدهم الكثري من املعارف واملهارات يف ظل ندرة وضعف
الدورات التدريبية اليت تقدم للمعلمني وهم على رأس العمل.
أما املعايري اليت وقعت يف الفئة املنخفضة فهما معياران
فقط واما معيار "معرفة العلوم األساسية ألسس التهيئة البدنية
واللياقة البدنية" ومعيار "املعرفة بالعلوم األساسية لعلم احلركة
وامليكانيكا احليوية " ،إذ جاء معيار "معرفة العلوم األساسية
ألسس التهيئة البدنية واللياقة البدنية" يف الرتتيب قبل األخري
مبتوسط حسايب بلغ  ،2.55على الرغم من أامية هذا املعيار
ملعلمي الرتبية البدنية وذلك الرتباطه يف اجلوانب التطبيقية
بامليدان وله أولوية لدى معلمي الرتبية البدنية ( Kulinna,
 .)Brusseau, Ferry, and Cothran, 2010وميكن تفسري هذه
النتيجة إىل أن اخلطة الدراسية لربنامج إعداد معلمي الرتبية
البدنية مل حتت ِو على وحدات دراسية تركز على هذا املعيار
بشكل كبري سوى مقرر واحد هو مقرر أساليب التوجيه يف
مترينات اللياقة البدنية ،وهو مطروح ضمن املقررات االختيارية
اليت قد يدرسها الطالب أو ال يدرسوهنا .أما معيار " املعرفة

بالعلوم األساسية لعلم احلركة وامليكانيكا احليوية " فقد جاء
يف الرتتيب األخري ،إذ ترى عينة الدراسة أن هذا املعيار مل
يتحقق فهو يف الفئة املنخفضة ،وقد يكون تفسري هذه النتيجة
أن الطالب مل حيصلوا على املعارف واملهارات الكافية املتعلقة
بعلم احلركة وامليكانيكا احليوية ،وهذا ما أكدت عليه دراسة
املزيين والعنقري ( ،)2003واليت أشارت إىل أن هناك ضعفا
لدى معلمي الرتبية البدنية يف احلصيلة املعرفية يف علم احلركة
وامليكانيكا احليوية إذ بلغ متوسط النسبة املئوية للدرجة النهائية
.%25.89
أما بقية املعايري وعددها  7معايري فقد تراوحت متوسطاهتا
احلسابية ما بني َ 3.35و  2.66وهي يف الفئة املتوسطة،
وبلغت نسبة هذه املعايري إىل املعايري كاملة  ،%41.1وهذا
يعين أن برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية حيقق ما نسبته
 %41.1من إيمايل املعايري املهنية بدرجة متوسطة ،وتتفق
نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة Swabey, K et al.
(.)2010

جدول رقم ()4

ترتيب مجاالت برنامج إعداد معلم التربية البدنية وفقاً لمدى تحقيقها للمعايير المهنية الوطنية لمعلمي التربية البدنية .
رقم المجال
1
2
3
4
5
6
7

المجاالت

العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين
السلوك احلركي وعلم النفس الرياضي
إدارة برامج الرتبية البدنية وتنظيمها
الرتبية البدنية اخلاصة
األسس النظرية والتطبيقية ل لعاب
البحث العلمي والرتبية البدنية واجملتمع
مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية

يوضح اجلدول رقم ( )4ترتيب جماالت الرتبية البدنية وفقا
ملدى حتقيقها للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية،
ويتضح منه أن اجملال األفضل يف حتقيق املعايري هو جمال الرتبية
البدنية اخلاصة مبتوسط حسايب بلغ  ،3.78وتاله يف الرتتيب
جمال مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية مبتوسط حسايب بلغ

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

3.17

0.77

4

2.97

0.73

5

2.88

0.85

6

3.78

0.91

1

3.35

0.95

3

2.66

0.91

7

3.40

0.78

2

 ،3.40و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نوافلة
وجنادات ( )2014ودراسة العتييب والربيع ( ،)2012وعلى
النقيض من دراسة كنعان (.)2009
أما بقية اجملاالت فظهرت بدرجة متوسطة وتراوحت
متوسطاهتا احلسابية بني َ 2.66و  ،3.35وهذا يعين أن
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أغلب اجملاالت حتققت بدرجة متوسطة ،وهذا ما تبني عند
حساب املتوسط العام للمجاالت ،فقد بلغ  3.20وهذا يعين
أن برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية حقق املعايري املهنية
بدرجة متوسطة ،وهذه النتيجة مقاربة لنتيجة دراسة نوافلة

وجنادات ( ،)2014ودراسة الصباحبه ( ،)2009ودراسة
احلايك والنداف ( ،)2008وعلى النقيض من دراسة الشرعي
Grant and
( ،)2009ودراسة  ،) 2003( Chenودراسة
.)2004( Kristie

جدول ()5

تحليل التباين اآلحادي ( )ANOVAلمعرفة الفروق في معايير الدراسة وفقاً لمتغير المعدل التراكمي.
معايير الدراسة

املعيار األول

املعيار الثاين

املعيار الثالث

املعيار الرابع

املعيار اخلامس

املعيار السادس

املعيار السابع

املعيار الثامن

املعيار التاسع

املعيار العاشر

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مجموع المربعات
5.133

3

1.711

2.525

.064

49.465

73

.678

54.598

76

3.424

3

1.141

45.526

73

.624

48.950

76

.614

3

.205

56.319

73

.771

56.933

76

5.000

3

1.667

44.738

73

.613

49.739

76

3.356

3

1.119

46.012

73

.630

49.368

76

2.288

3

.763

79.414

73

1.088

81.703

76

3.132

3

1.044

65.388

73

.896

68.520

76

1.129

3

.376

56.880

73

.779

58.009

76

1.067

3

.356

55.601

73

.762

56.668

76

3.041

3
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1.014

1.830

.265

1.720

1.775

.701

1.165

.483

.467

1.637

.149

.850

. 151

.159

.554

.329

.695

.706

.188
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معايير الدراسة

املعيار احلادي
عشر
املعيار الثاين عشر

داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

املعيار الرابع عشر

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

املعيار اخلامس
عشر

داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

املعيار الثالث
عشر

درجات الحرية

متوسط المربعات

مجموع المربعات
45.197

73

.619

48.239

76

1.834

3

.611

56.153

73

.769

57.987

76

7.606

3

2.535

56.374

73

.772

63.980

76

2.907

3

.969

64.751

73

.887

67.658

76

3.930

3

1.310

68.050

73

.932

71.980

76

2.643

3

.881

56.026

73

.767

58.669

76

1.995

3

.665

58.643

73

.803

60.638

76

1.950

3

.650

73

.966

76

املعيار السادس
عشر

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

املعيار السابع
عشر

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

70.502

المجموع

72.451

يوضح اجلدول رقم ( )5الفروق بني عينة الدراسة يف درجة
حتقيق برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية للمعايري املهنية
الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية وفقا للمعدل الرتاكمي ،ومنه
يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد العينة وفقا للمعدل الرتاكمي ،وهذا يعين أن اختالف
التحصيل العلمي للطالب ال يؤثر على استجابتهم يف مدى
حتقيق الربنامج للمعايري املهنية.

قيمة ف

.795

1.283

1.092

1.405

1.148

.828

.673

مستوى الداللة

.501

.126

.358

.248

.336

.483

.571

االستنتاجات:
يف ضوء نتائج الدراسة ،توصل الباحث إىل االستنتاجات
اآلتية:
 -1برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية جبامعة امللك سعود
حيقق املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية بدرجة
متوسطة.
 -2املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية اليت حيققها
برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية بدرجة مرتفعة هي:
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أ -معيار معرفة املفاهيم األساسية للرتبية البدنية اخلاصة.
ب -معيار قضايا التدريس وتطورات املناهج يف الرتبية البدنية.
ج -معرفة أساليب التعلم املرتبطة بتدريس التخصص.
د -املعرفة بالعلوم األساسية لوظائف أعضاء اجلهد البدين.
ه -معرفة املفاهيم األساسية للتعلم احلركي.
و -معرفة اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية.
 -3املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية اليت حيققها
برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية بدرجة منخفضة هي:
أ -معرفة العلوم األساسية ألسس التهيئة واللياقة البدنية.
ب -املعرفة بالعلوم األساسية لعلم احلركة وامليكانيكا احليوية.
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتقيق
برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية للمعايري املهنية الوطنية
ملعلمي الرتبية البدنية وفقا ملعدل الطالب الرتاكمي.

التوصيات:
 -1إعادة هيكلة وتطوير برنامج إعداد معلمي الرتبية البدنية
وفقا للمعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية البدنية السيما
أن هناك معايري مت حتققها بدرجة منخفضة أو متوسطة.
 -2إجراء دراسات حتليلية شاملة ملفردات املقررات الدراسية
لتحديثها لتتوافق مع املعايري املهنية الوطنية ملعلمي الرتبية
البدنية.
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Abstract: This study aimed at the know reality the physical education teacher preparation program at the College of Sport
Sciences and Physical Activity at King Saud University according to the national and professional standards of physical
education teachers from the perspective of students. The study sample consisted of 79 students, and the researcher used a
questionnaire as a research tool. The findings showed that the physical education teacher preparation program at King Saud
University achieved the national and professional standards of physical education teachers to a moderate degree. Besides, the
findings revealed that there were no statistically significant differences in the extent to which the preparation program of
physical education teachers achieved the national and professional standards in terms of students' accumulative average. In
conclusion, the study suggested that King Saud University revise the preparation program of physical education teachers in
the light of the national and professional standards of physical education teachers.
Key words: Physical Education, Teacher Preparation, National Standards .
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بحوث التربية العلمية وتوجهاتها العالمية :دراسة على البحوث المنشورة في الدوريات المتخصصة
أمل بنت سليمان البلوي
معلمة علوم

إبراهيم بن عبداهلل المحيسن
أستاذ تعليم العلوم

جامعة طيبة  /اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم  /اململكة العربية السعودية

قدم للنشر1436/4/4هـ  -وقبل بتاريخ 1436 /5 / 27هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على التوجهات البحثية العاملية يف تعليم العلوم ،يف ضوء املستحدثات العلمية والتقنية والرتبوية.
وحلِلت عينة مقصودة من اجملالت العاملية املتخصصة يف تعلم وتعليم
األداة املستخدمة يف هذا البحث عبارة عن بطاقة (استمارة) حتليل احملتوىُ ،
العلوم ،وكان عددها مخس جمالت ،واست ِ
خدمت التكرارات والنسب املئوية لكل حمور من حماور أداة البحث .نتائج البحث:كان من أبرزها :املنهج
ُ
الوصفي هو أكثر مناهج البحث تكرارا يف حبوث تعليم العلوم عينة البحث ،يليه املنهج التجرييب ،مث املنهج شبه التجرييب .وأوضحت النتائج أن
الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة األكثر تكرارا ألماكن إجراء البحوث .أما أكثر التخصصات تكرارا يف عناوين البحوث فهو ختصص العلوم
العامة .وأكثر املراحل الدراسية تكرارا يف حبوث تعليم العلوم هي املرحلة االبتدائية ،وأكثر اجملاالت تكرارا يف جمالت تعليم العلوم هو جمال املفاهيم،
يليه جمال تقنيات التعليم ،مث اللغة والكتابة والقراءة واملناقشات ،مث االستقصاء ،مث أسلوب التعلُّم غري الرمسي (تعلم العلوم خارج املدرسة) ،مث
النماذج والنمذجة .ختمت الدراسة ببعض التوصيات ،أمهها :حماولة الرتكيز يف أحباث تعليم العلوم يف العامل العريب على التوجهات احلديثة اليت
يركز عليها يف العامل املتقدم –وخصوصا أمريكا -وحماولة ربطها باملشكالت امللحة اخلاصة بالبيئة احمللية و زيادة االهتمام والبحث يف املفاهيم ،و
تقنيات التعليم ،واللغة والكتابة العلمية ،واملناقشات ،واالستقصاء ،و التعلم غري الرمسي ،و النماذج والنمذجة ،إذ ظهر من هذه الدراسة مدى
أمهيتها.

الكلمات المفتاحية :الرتبية العلمية ،توجهات البحوث ،الدوريات املتخصصة.
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المقدمة:

إجراء دراسات متابعة هتتم مبوضوع البحث ،ونوعه ،وبلده،
وتاريخ نشره ،رمبا يساعد على إتاحة الفرصة إللقاء نظرة أعمق
على التوجهات البحثية خالل فرتة زمنية طويلة (Tsai and

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما
بعد:
تع ُّد صناعة "مؤلفات للنشر" من املهام الرئيسة
للباحثني ،فمن خالل النشر العلمي ميكن لنتائج البحوث أن
تنال اهتماما بالغا من قبل اجملتمع األكادميي ،ويستطيع
الباحثون من خالهلا أن حيرزوا تقدما ملموسا من الناحية
املهنية :كشغل مناصب عليا ،أو احلصول على ترقيات ،أو
ِمنح ،أو جوائز علمية ).(Henson 1997, 1999, 2001

)Wen , 2005

وقد جاءت فكرة هذ البحث استنادا على توصيات
ونتائج الدراسات املتكررة والنداءات الكثرية ،اليت أشارت إىل
ضرورة إجراء دراسات مسحية حتليلية للبحوث اليت أجريت
يف جمال تعليم العلوم عامليا وحمليا؛ حىت يتسىن للمهتمني
مبجال البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا معرفة
التوجهات احلديثة يف جمال تعليم العلوم ،مثل دراسة إبراهيم
وعبداجمليد (2006م) ،و دراسة يل وآخرين ( Lee et al.,
 ،)2009ودراسة لني وآخرين ( ،)2014 ،et al Linودراسة
تساي ووين )(Tsai and Wen, 2005
ومن أسباب إجراء هذا البحث أيضا :تبين معظم
البحوث والدراسات  -يف جمال تعليم العلوم -ملشكالت
منطية متكررة مع االقتصار عليها سواء على مستوى رسائل
املاجستري والدكتوراه ،أو على مستوى حبوث الرتبية العلمية
بشكل عام إذ يغلب على هذه البحوث اهتمامها مبقارنة
اسرتاتيجيات تدريسية خمتلفة بأساليب سائدة اآلن ( إبراهيم
وعبد اجمليد 2006 ،م).
ومن أسباب إجراء هذا البحث أيضا التطورات غري
املسبوقة يف جمال حبوث تدريس العلوم خالل العقود الثالثة
األخرية ،كما أشار بذلك ترجياست ( .(Treagust, 2000فقد
ذكرت أن هناك زيادة هائلة يف عدد املنشورات املتعلقة
ببحوث تعلم العلوم يف قطاع عريض من الدول ،كما يتضح
من خالل عدد اجملالت اجلديدة ،خاصة تلك الصادرة باللغة
اإلجنليزية (.(Treagust, 2000
كل هذه األسباب دفعت الباحثني إلجراء البحث
احلايل هبدف الوقوف على واقع البحوث يف جمال تعلم
وتعليم العلوم عامليا ،وحماولة تقدمي رؤية جديدة للمجاالت
احلديثة اليت تتجه إليها حبوث تعليم العلوم يف اجملالت

وباملثل -دائما ما -يرى الباحثون يف جمال تدريس العلومَّ :
أن
نشر نتائج أحباثهم يف اجملالت األكادميية املتخصصة واملوثوقة
هو عمل له أمهيته البالغة يف حياهتم املهنية ،أما بالنسبة
للباحثني اجلدد ،فإن إملامهم بعدد من اجملالت األكادميية
املتخصصة املهمة يساعدهم يف التعرف على جماالت تدريس
العلوم بعمق؛ ولذلك فإن االعتماد على التحليل املنهجي
املنظم للبحوث املنشورة يف اجملالت األكادميية رمبا يساعد
املتخصصني واملهتمني بالرتبية العلمية على استكشاف
الوضع احلايل والتنبؤ بتوجهات البحث املستقبلية ( & Tsai

.)Wen, 2005

ويرى كثري من الباحثني أن املعلومات اخلاصة
بالوضع احلايل والتوجهات البحثية يف جماالهتم مبنزلة ٍ
عامل
ٍ
مساعد هلم يف نشرهم األكادميي واملهين إذ يؤكد تساي ووين
"أن الكتابة من أجل النشر هي واحدة من املهام الرئيسة
للباحثني" )(Tsai and Wen, 2005, p4
ويع ُّد التحليل الدقيق ألنواع البحوث وموضوعاهتا
املنشورة يف اجملالت الرئيسة يف تعلم العلوم ذا فوائد كبرية ،
ورمبا يوفر معلومات أكثر غزارة حول التدويل (االنتشار
العاملي) املتنامي يف هذا اجملال ،وقد ميثل فائدة كبرية ملدرسي
وباحثي العلوم املعاصرين عن طريق السماح هلم بدراسة
التوجهات البحثية املختلفة ) ،(Lee et al., 2009ولذلك ،فإن
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 -1مجلة بحوث تعليم العلوم:

األجنبية ،إذ مت الرتكيز على اللغة اإلجنليزية ،بوصفها أكثر
اللغات تواجدا يف البحث العلمي.

 in Science Teachingتصدر من الواليات املتحدة
األمريكية ،وتقدم هذه اجمللة مجيع املعلومات احلديثة،
كما يتضمن موقع اجمللة اإلعالن عن األوراق البحثية
املختلفة.
وتع ُّد جملة حبوث تعليم العلوم  JRSTلفرتة طويلة
هي اجمللة األوىل لنشر حبوث تعليم العلوم وحىت وقت قريب
للغاية كانت متثل واحدا من األوعية األكادميية القليلة اليت
ميكن أن حيظى فيها املتخصصون األجانب بشهرة عاملية
نتيجة ألحباثهم اليت تنشر خارج دوهلم ،ولذلك كانت جملة
حبوث تعليم العلوم ،قِبلة املؤلفني املتخصصني لنشر مقاالهتم،
وكانت متثل ميزة كبرية تسمح هلم بتقلد املناصب والرتقي
( .(Treagust, 2004وتدل الزيادة امللحوظة يف عدد املؤلفني
الدوليني املشاركني يف جملة حبوث تعليم العلوم على قيمة
ومكانة اجمللة بالنسبة جملتمع تعليم العلوم على مستوى العامل.

مشكلة البحث:
تع ُّد الدوريات من أهم مصادر املعلومات ،وحيتوي
ِ
كل ٍ
أعداد الدورية الواحدة على حبوث ودراسات
عدد من
ُ
ٍ
علمية متعددة ،باإلضافة إىل أن الدوريات تعد قنوات رمسية؛
حيث متر البحوث مبرحلة التحكيم مث املراجعة والتدقيق لبلوغ
أقصى درجات اإلجادة ،حىت ميكن االستشهاد هبا
واسرتجاعها (جرجيس ،1995 ،ص.)76
ويف جمال العلوم اإلنسانية ،واالجتماعية قد تنفرد
الدوريات العلمية واجملالت املتخصصة يف نشر بعض
املوضوعات احلديثة اليت قد ال توجد يف أي مصدر من
مصادر املعلومات األخرى اهلمشري وعليان (1990م).
ولذلك كله؛ سيقوم هذا البحث بتحليل البحوث
والدراسات املنشورة يف مخس جمالت إجنليزية رئيسة متخصصة
يف تعلم وتعليم العلوم ،خالل العقد امليالدي األخري (-2000
2010م) ،هبدف التأكد من توجهات البحوث يف اجملالت
األجنبية املتاحة للباحثني على شبكة اإلنرتنت يف هذه الفرتة.
وقد مت اختيار هذه اجملالت بعناية فائقة حسب
قوهتا وانتشارها يف األوساط األكادميية العلمية ومسعتها العاملية
ومراكزها يف املقاييس العاملية )،(International Trends
وهذه اجملالت هي:

 -2المجلة الدولية لتعليم العلوم:

International Journal of Science Education

تصدر يف أوروبا ،وكان امسها القدمي "اجمللة األوروبية
لتعليم العلوم" وتع ُّد اجمللة إحدى املصادر املوثوقة يف جمال
تدريس العلوم ،وتضم اجمللة أحباثا جتريبية وإبداعات ،وأحباثا
نظرية وأوراق عمل الصف ).(Position Paper

 -3مجلة تعليم العلوم:

Science Education

تصدر من الواليات املتحدة األمريكية ،برعاية مجعية
تأهيل مدرسي العلوم ،واجلمعية الوطنية ألحباث تعليم العلوم،
وتنشر اجمللة مقاالت أصلية عن أحدث املوضوعات واالجتاهات
الدولية يف مناهج العلوم والتدريس والتعلم ،وسياسات تأهيل
معلمي العلوم ،وتتناول اجمللة املوضوعات اآلتية :التعلم،
واملوضوعات اجلديدة واالجتاهات ،وتعلم العلوم من خالل احلياة
اليومية ،والكتب املتعلقة هبذا اجملال ،كما تتضمن اجمللة جزءا
خيتص بالتعليقات والنقد.

 -1مجلة بحوث تعليم العلوم:

Journal of Research in Science Teaching

 -2المجلة الدولية لتعليم العلوم:،
International Journal of Science Education

 -3مجلة تعليم

Journal of Research

العلومScience Education :

 -4مجلة معلمي العلوم التربوية:

Journal of Science Teacher Education

 -5مجلة علوم التربية االبتدائية:
Journal of Elementary Science Education

وفيما يأيت تفصيل لكل جملة من اجملالت اخلمس:
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 -4مجلة المعلمين للعلوم التربوية:

 -2كيف تباينت أنواع البحوث املنشورة يف الدوريات العلمية
بالنسبة للمجاالت العلمية على مدار العشر السنوات؟
 -3ما املتغريات املستقلة والتابعة األكثر تكرارا يف حبوث
تعليم العلوم خالل الفرتة ()2010-2000؟

Journal of Science Teacher Education

تصدر من الواليات املتحدة األمريكية ،وهي اجمللة
الرمسية جلمعية تأهيل معلمي العلوم ،وتعمل مبنزلة منتدى
إلكرتوين عام يتم من خالله نشر األحباث ذات اجلودة
العالية ،وأوراق عمل املوقف الصفي والنظرية اليت هتتم بإعداد
معلم العلوم وتأهيله يف فرتة ما قبل اخلدمة .وهناك جزء
خاص يف اجمللة خمصص لتأهيل معلمي العلوم باملرحلة
االبتدائية.

 -5مجلة علوم التربية االبتدائية:

of

أهمية الدراسة:
ُّ
تعد هذه الدراسة ،األوىل من حيث النوعية والشمول
يف العامل العريب –على حد علم الباحث والباحثة ،-حيث
أن البحوث السابقة كانت تقتصر على جامعة واحدة أو
جملة واحدة أو جماالت حمددة ،يف حني توسعت هذه الدراسة
يف جماهلا لتشمل التوجهات العاملية يف أهم جماالت تعليم
العلوم ،ولذلك فإن أمهيته تتمثل يف:
 -1توضيح اجملاالت واملوضوعات اليت تناولتها الدوريات يف
جمال تدريس العلوم ،وقد يكون لذلك أثر كبري يف حتديد
ما إذا كان هناك توجه خاص أو توجه عام تسري عليه
هذه البحوث.
 -2توجيه طالب الدراسات العليا يف الوطن العريب إىل
اجملاالت واملتغريات اليت جيب أن توجه حبوث تعلم
وتعليم العلوم هلا.

Journal

Elementary Science Education

بدأ النشر يف اجمللة من عام 1989م إىل عام
2009م ،مث بعد هذا التاريخ ُد ِجمت مع جملة املعلمني للعلوم
الرتبوية .Journal of Science Teacher Education
وتُعد هذه اجملالت اخلمس األشهر ،واألوسع انتشارا
بني جمالت تدريس العلوم األكادميية على مستوى العامل،
فثالث من تلك اجملالت من ِضمن مؤشر االستشهاد اخلاص
بالعلوم االجتماعية ملدة طويلة جدا ،وكان هلا  -مجيعا -
نفس التأثري الكبري عند إصدارها من قِبَل معهد املعلومات
العلمية ،فمثال ،يف مؤشر مستويات عامل التأثري لعام
 ،2001كانت جملة تدريس العلوم ِضمن أفضل ( )15جملة
من أصل ( )90جملة علمية ،يف حني احتلت كل من اجمللة
الدولية لتدريس العلوم ،وجملة حبوث تدريس العلوم املركزين
الثالث والعشرين ،والثامن والثالثني على الرتتيب ( & Tsai

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل التعرف على التوجهات البحثية العاملية
يف تعليم العلوم يف ضوء املستحدثات العلمية والتقنية والرتبوية،
توجه
يف حماولة لتقدمي رؤية للمجاالت احلديثة اليت ميكن أن َ
حبوث تعليم العلوم إليها.
حدود الدراسة:

. )Wen, 2005

وميكن حتديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآليت:
ما توجهات حبوث تعليم العلوم املنشورة يف جمالت تعليم
العلوم اإلجنليزية يف الفرتة ما بني (2010-2000م)؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما التوجه العام لبحوث تعليم العلوم يف السنوات العشر
األخرية من ناحية :مناهج البحث ،وبلده ،وختصصه،
واملرحلة العمرية الدراسية املستهدفة منه؟

أ.

حدود مكانية:

التزمت الدراسة ببحوث تعلم العلوم يف مخس جمالت
(دوريات علمية) ،اليت سبق ذكرها يف مشكلة الدراسة،
واليت يتوفر هلا نسخة إلكرتونية وملخص.
ب.

حدود زمانية:

اقتصرت هذه الدراسة على حبوث تعليم العلوم خالل الفرتة
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بني 2000م إىل2010م.
ج.

أو اجملاالت اليت قد تسري فيها البحوث احلديثة للرتبية
العلمية ،وخاصة فيما يتعلق بنوعية املتغريات املستقلة اليت
تعاجلها ومستوياهتا ،والعوامل التابعة اليت تقيسها،
والتصميمات التجريبية اليت تتبعها لتنفيذ جتربة البحث امليهي
(2002م ،ص .)148وعرف الشايع (2007م) (توجهات
الرسائل) بأهنا" :اهتمامات رسائل املاجستري بالرتبية العلمية،
من حيث ارتباطها مبقررات العلوم املختلفة ،ومقاصد الرتبية
العلمية ،واألهداف العامة لتدريس العلوم ،وعناصر الرتبية
العلمية وجماالت الرتبية العلمية" (ص.)56

حدود موضوعية:

اقتصرت عملية حتليل البحوث على عناصر حمددة يف كل
حبث هي :عنوان البحث ،وجماله ،ومنهجه ،وبلده،
وختصصه ،وتاريخ نشره ،واملرحلة العمرية (الدراسية)
املستهدفة منه ،واملتغريات املستقلة والتابعة األكثر تكرار.
مصطلحات الدراسة:

توجهات البحث :هي السمة العامة للبحث واليت تشري إليها
مواضيع البحوث إبراهيم وعبداجمليد ( ،)2006ويقصد هبا يف
هذا البحث :السمة العامة لبحوث الرتبية العلمية املنشورة يف
الدوريات املتخصصة ،وتشمل جماالت حبثية معينة.

التوجهات العامة للتربية العلمية:

تعددت جماالت البحث ،وتوجهاته يف الرتبية العلمية
عرب املاضي ،وارتبط هذا بتغري املراحل والظروف الزمنية،
وخالل العقود الثالثة األخرية ظهرت بعض التطورات غري
املسبوقة يف جمال حبوث تدريس العلوم ).(Treagust, 2004
وأشار دي جونغ ) (De Jong, 2007إىل أن
توجهات البحث يف الرتبية العلمية ،يف النصف الثاين من
القرن املاضي ،قد تأثرت حبركات اإلصالح والتطوير يف
مناهج العلوم ،وبالسياق الثقايف واالجتماعي ،والنظريات
الرتبوية السائدة اليت رافقت تلك احلركات.
وعلى الرغم من تغري توجهات البحث ،وجماالته يف
الرتبية العلمية بني احلني واآلخر تبعا لتغري السياق الثقايف،
واالجتماعي ،والفكر الرتبوي السائد الذي أشار إليه دي
جونغ ) ،(De Jong, 2007فإن احلاجة تقتضي وقفة نقدية
شاملة هلذا اجلهد البحثي ،وحماولة معرفة أين وصلت الرتبية
العلمية ،إذ إن مراجعة البحوث السابقة وحتليلها ،سواء أكان
ذلك للمجاالت اليت حبثت فيها ،أم للمنهجية املستخدمة،
أم للنتائج والتوصيات ،يعد أساسا يرتكز عليه التخطيط
للبحوث يف املستقبل أبو عالم (.)2009
وتتفق مع دراسة هورتون وآخرين ( (Horton&others,
 1993دراسة كروت ودويل ) (Krout&Doyle, 1993يف

بحوث التربية العلمية :هي العملية اليت تستهدف تزويد

الفرد مبجموعة من اخلربات العلمية الالزمة ليصبح مثقفا
علميا من خالل االهتمام بفهم طبيعة العلم وتطبيق املعرفة
العلمية املتصلة باملواقف احلياتية ،وإدراك العالقة املتبادلة بني
العلم والتقنية واجملتمع ،واالستفادة من عمليات االستقصاء
واإلملام بالقيم واالجتاهات واالهتمامات املرتبطة هبا الشايع
(2007م).
وتُعرف حبوث الرتبية العلمية يف هذا البحث بأهنا:
مجيع الدراسات العلمية الرتبوية ،وكذلك املقاالت اليت
تناولت أحد جماالت أو موضوعات أو قضايا الرتبية العلمية
وتعليم العلوم ،واليت مت نشرها يف دوريات الرتبية العلمية
وتعليم العلوم.
الدوريات واألوعية اإللكترونية :هي اجملالت العلمية
والصحف اليت تنشر حبوث تعليم العلوم ،والرتبية العلمية ،وهلا
مواقع إلكرتونية تنشر هبا هذه البحوث.

الخلفية النظرية للدراسة:

أوالا :توجهات التربية العلمية :مفهوم توجهات التربية
العلمية:
يقصد هبا حتديد جمموعة من التوجهات ،أو املداخل،
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املعلومات االجتماعية ،أو االقتصادية ،أو السياسية يف
أوقات خمتلفة وحتليلها الستقراء التوجهات منها والتنبؤ مبا
حيدث يف املستقبل ،وهي إحدى أنواع الدراسات التطورية
اليت قسمها داوود (2006م ،ص )34إىل نوعني :دراسات
توجه-ودراسات منو.
وعرف عباس ،حممد خليل؛ ونوفل ،حممد بكر؛
َّ
والعبسي ،حممد مصطفى؛ وأبوعواد ،فريال حممد (2007م،
ص )78دراسات التوجه بأهنا :الدراسات اليت تدرس ظاهرة
ما يف واقعها احلايل ومتابعة دراستها يف فرتات زمنية قادمة،
(أو من املمكن أن تكون قد متت دراستها سابقا) ،وذلك
هبدف معرفة تطور هذه الظاهرة ،والتنبؤ مبا ميكن أن حيدث
هلا يف املستقبل.

حتليلها حملتوى حبوث الرتبية العلمية يف جملة واحدة؛ وهي :جملة
حبوث تدريس العلوم Journal of Research in Science
 Teachingيف الفرتة من  1985إىل .1989
ونظرا ألمهية مراجعة وحتليل ما مت إجنازه من حبوث يف
جمال الرتبية العلمية ،كان هذا املوضوع حمط اهتمام عدد من
الباحثني والرتبويني ،ولعل أبرز احملاوالت يف مراجعة أدب
الرتبية العلمية صدور أربعة كتب يف العقدين املاضيني،
الكتاب األول بعنوان دليل البحث يف تعلم وتعليم
العلومHandbook of Research on Teaching and :
) ،Learning (HRSTLوهو من حترير جابل ) (Gabbelعام
1994م ،وقد احنصر اهتمام هذا الدليل على البحوث اليت
أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية ،والكتاب الثاين
بعنوان دليل عاملي للرتبية العلميةInternational Handbook :
) ،of Science Education (IHSEوهو من حترير فريزر
وتوبني ) (Fraser and Tobinعام 1998م ،أما الكتاب
الثالث فكان بعنوان دليل البحث يف الرتبية العلمية:

دراسة التوجهات من تحليل البحوث المنشورة في

المجالت العلمية:

يقصد بالدوريات الصحف ،واجملالت اليت تصدر
بصفة دورية يومية ،أو أسبوعية ،أو شهرية ،أو ربع سنوية
(الفوال ،1982 ،ص.)128
ويقصد بتحليل البحوث املنشورة يف اجملالت العلمية:
حتليل أوراق حبثية منشورة يف جمالت يتم اختيارها كعينة حبث
للتعرف على توجهات جديدة يف تدريس العلوم ( & Tsai
 ،)Wen, 2005وقد يكون التحليل يف جملة واحدة ،مثل دراسة
هورتون وآخرين ( (Horton & others,1993اليت هدفت إىل
حتليل البحوث املنشورة خالل الفرتة ما بني  1985إىل
1989م يف جملة حبوث تعليم العلوم Journal of Research
 ،in Science Teachingوقد تكونت عينة الدراسة من
( )130دراسة منشورة خالل الفرتة احملددة.
ويف اجملال نفسه أجرى اخلميسي وزهران (1991م)
دراسة هدفت إىل حتليل األدب املنشور يف ( )16عددا من
جملة دراسات تربوية ،من حيث مضمونه العام والقضايا
الرتبوية اليت يثريها .

Handbook of Research on Science Education

) ،(HRSEوهو من حترير إيبلو ليدرمان
) Ledermanعام 2007م ،ويتضمن مراجعة شاملة للبحث
يف الرتبية العلمية على املستوى العاملي ،وبذلك يشكل الدليل
صورة واضحة أمام الباحثني ،عن البحوث التجريبية والنظرية
السابقة اليت حتدد هلم الطريق للبحث يف هذا اجملال
مستقبال ) (Abel and Lederman,2007العمري ونوافله
( ،2011ص .)196وأما الكتاب الرابع بعنوان :دليل حبوث
تدريس العلوم يف آسيا Handbook of Research in Science
 ،Education Research in Asiaوهو من حترير يو جني يل
( )Yew Jin Leeعام 2009م ،وتظهر أمهيته بسبب قلة
الوثائق اليت سجلت جهود أساتذة العلوم ،وأساتذة تدريس
العلوم يف آسيا.
& (Abel

ثاني ا :توجهات بحوث التربية العلمية:
تقوم دراسات التوجه

()Trends Studies

على مجع
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طرق (السينتومرتك) ،والتحليل البعدي ،واملنهج البيبلومرتي.
ففي جمال طرق (السينتومرتك)كانت دراسة تشانغ Chang et
) ،)al., 2010اليت تطرقت الستخدام طرق (السينتومرتك)
إلجراء حتليل احملتوى التلقائي على توجهات التنمية للبحوث
يف تعليم العلوم ،وهي مأخوذة من مقاالت منشورة يف أربعة
جمالت يف الفرتة من (2007-1990م)؛ وهي :اجمللة
الدولية لتعليم العلوم ،وجملة تعليم العلوم ،وجملة حبوث تعليم
العلوم.
ويف جمال التحليل البعدي أجرى إبراهيم وعبد اجمليد
(2006م) دراسة حتليلية لتوجهات حبوث الرتبية العلمية
املعاصرة ،وجماالهتا املستقبلية ،ومنهج التحليل البعدي
 Meta-analysisهو عبارة عن حتليل إحصائي جملموعة من
نتائج حبوث منفصلة يف جمال معني.
وممن استخدم املنهج البيبلومرتي ساملونس ( Salmons,
 ،)2000فقد تكونت عينة الدراسة من ( )56حبث نُ ِشر يف
جملة دراسات تربوية  ،Educational Studiesوهدفت
الدراسة إىل حتليل البحوث اليت نشرت يف تلك اجمللة ،وممن
استخدم املنهج البيبلومرتي أيضا عطاري (،)2004
ويستخدم هذا املنهج لقياس وحتليل النتاج الفكري يف حقل
معريف معني من خالل بعض املؤشرات.
ويف نفس اجملال أجرى أوزكينار )(Ozcinar, 2009
عملية حتليل البحوث عن طريق عمل حتليل لإلشارات
املرجعية والكلمات والعبارات املفتاحية األكثر استخداما،
وخضع ( )758حبثا للتقييم بعد حتليله ،ومتت مراجعة نتائج
الدراسة تبعا للمجلة ،ونوع البحث ،وعام النشر ،واملؤلف،
وانتمائه ،والدولة ،والكلمات والعبارات األكثر استخداما،
واملوضوع ،واللغة.
وقد يكون البحث عرب استخدام التقنية احلديثة مثل
استخدام برنامج حاسويب ،كما فعل لوسون (Lawson,
) 2009يف حبثه (األمهية العلمية لبحوث تدريس العلوم)،

( Baumberger & Bangert,

وقام بيمربجر وبانقرت
 )1996بدراسة هدفت إىل حتليل البحوث املنشورة يف جملة
صعوبات التعلم ( ،)Journal of Learning Disabilitiesوقد
بلغت البحوث املنشورة خالل الفرتة من  1989إىل
1993م )174( ،حبثا .
ويف بعض الدراسات يكون التحليل ألكثر من جملة
واحدة مثل دراسة تساي ووين ( ،)Tsai & Wen, 2005إذ
قامت الدراسة بتحليل حمتوى ثالث جمالت من عام
1998إىل 2002م؛ وهي :اجمللة الدولية لتعليم العلوم
 ،international Journal of Science Educationوجملة
تعليم العلوم  ،Science Educationوجملة البحث يف تعليم
العلوم ،Journal of Research in Science Teaching
وقامت بتحليل ( )802حبث يف الرتبية العلمية مت نشرها من
عام  1998إىل 2002م ،وذلك من حيث تناوهلا لعدد من
التوجهات مثل :أنواع البحوث واملوضوعات اليت تناولتها،
وجنسية املؤلف ،ونوع البحث ،وموضوع البحث .فهناك من
يتابع حتليل البحوث يف نفس اجملالت لدراسة سابقة ،وممن
دعم هذا التوجه يل وآخرون ) ،(Lee et al., 2009فقد قام
بتحليل للبحوث السابقة لكل من تساي ووين (2005م)،
فأخضع ( )869دراسة من نفس اجملالت الثالث السابقة،
بني عامي 2002م و 2007م للتحليل ،مع مقارنة نتائج
التحليل بتلك اليت توصل إليها كل من تساي ووين
(2005م) .
وقد أجريت دراسة لـني وآخـرين )،(Lin et al., 2014
وتعــد متابعــة لدراســة تســاي وويــن (،)Tsai & Wen, 2005
وهــي الدراســة الثالثــة الــيت تعــرض التوجهــات البحثيــة يف تعلــيم
العل ــوم ،وخض ــع للتحلي ــل ( )990حبثـ ـا منش ــورا يف ك ــل م ــن
اجمللة الدولية لتعلـيم العلـوم ،وجملـة أحبـاث تعلـيم العلـوم ،وجملـة
تعليم العلوم من عام  2008إىل عام . 2012
وتوجد طرق متباينة إلجراء حتليل احملتوى من ِضمنها
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وقد يكون البحث عن التوجهات عن طريق جعل
جامعة من اجلامعات معيارا كما يف دراسة سانكلون و إيلني
( ،(Scanlon & Eileen, 2011ويف هذه الدراسة ُجعِلت
اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة ( )UKهي املعيار.
وقد أعد دي جون ) (De Jong, 2007قائمة من
الفئات اليت تتناوهلا املؤمترات السنوية للجمعية الوطنية ألحباث
تدريس العلوم (National Association for Research in

وذلك بتصنيف املقاالت املنشورة يف كل عام باستخدام
برنامج مسح وتقص حموسب.
وقد يكون البحث عن التوجهات عن طريق البحث
يف قواعد البيانات اإللكرتونية ،وذلك بصياغة الكلمات
املفتاحية من العناوين وامللخصات كما يف حتليل للبحوث اليت
أجراها الطالب اخلرجيون يف جامعات جنوب أفريقيا على
مدار السنوات السبعني األخرية ) ،)Rüdiger, 2005وهي
حماولة لتحديد أهم النقاط اليت ركزت عليها حبوث تدريس
العلوم يف جنوب أفريقيا.

))Science Teaching (NARST

وحتتوي القائمة على ( )14فئة :مفاهيم الدارسني
(حول املوضوعات العلمية وطبيعة العلوم) ،ومواقف الدارسني
وتوجهاهتم (حنو العلوم وتعلمها) ،وعمليات تعلم الدارسني
(تعلم املوضوعات العلمية واستيعاب طبيعة العلوم) ،ومعرفة
املعلمني للمحتوى العلمي (حول العلوم وطبيعتها) ،ومعرفة
املعلمني للمحتوى الرتبوي (حول الصعوبات اليت تواجه
الدارسني وكيفية تدريس العلوم وعرض طبيعتها)،
واسرتاتيجيات التدريس (حول استخدام األساليب املختلفة
لتدريس العلوم) ،وتطوير معرفة احملتوى العلمي لدى املعلمني،
وتطوير معرفة احملتوى الرتبوي لدى املعلمني ،والتطبيق العملي
(األهداف ،الكيفيات ،مهارات الدارسني ،التقييم)،
واملوضوعات املعتمدة على السياق واملتعلقة بالعلوم والتقنية
واجملتمع (االستعانة باألمور اليت حتدث يف احلياة اليومية)،
وحل املشكالت (املشكالت املفاهيمية واحلسابية) ،والنماذج
والنمذجة (استخدام النماذج العلمية واملضاهاة) ،وتقنية
املعلومات (استخدام اإلنرتنت وبرامج احلاسوب التفاعلية)،
واالختالف بني اجلنسني (األمناط اخلاصة بكال اجلنسني يف
التعلم).
وأعد تساي ووين قائمة من اجملاالت ( & Tsai
 ،)Wen, 2005على النحو اآليت :مؤهالت املعلم ،وعملية
التدريس ،والتعلم (مفاهيم الدارسني والتغريات اليت تطرأ
عليها) ،وسياق عملية التدريس داخل حجرات الدراسة،
واألهداف والسياسات (مناهج الدراسة ،التقييم ،واملسائل

تقويم بحوث تعليم العلوم والتربية العلمية:

حبوث التقومي هي البحوث اليت تساعد يف احلكم
على قيمة الربامج الرتبوية ،وخمرجاهتا ،وإجراءاهتا ،وأهدافها.
ويركز حبث التقومي على ممارسة عمل حمدد ،يف موقع معني،
حبيث تكون املعلومات اليت حنصل عليها من نتائج التقومي
مفيدة يف املقام األول هلذا املوقع (أبو عالم2009 ،م).
ويع ُّد التحليل للبحوث على مدار سنوات متتالية
حماولة لتحديد أهم النقاط اليت ركزت عليها حبوث تدريس
العلوم ،وقد يكون التحليل خالل سنوات متعاقبة طويلة
املدى ،مثل دراسة مازن (2010م) ،إذ كانت خالل العشر
سنوات األخرية ،وقد يكون التقومي للبحوث خالل فرتتني،
مثل دراسة يل وآخرين ) ،(Lee et al., 2009وذلك مبقارنة
النتائج اليت توصلت إليها والنتائج اليت توصل إليها كل من
تساي ووين ( .)Tsai & Wen, 2005وقد يكون التقومي
خالل ثالث فرتات متعاقبة كما يف دراسة عبدالفتاح
(1984م) ،و دراسة لني وآخرين ).(Lin et al., 2014
ويكون التقومي مفيدا يف احلكم على جودة البحوث.
ويف هذا اجملال أجرى إييب وسشميدت ( Eybe & Schmidt,
 )2001دراسة هدفت إىل حتديد معايري اجلودة املطلوبة يف
البحوث املتعلقة بتعليم الكيمياء ،وإىل أي مدى توجد هذه
املعايري يف البحوث املنشورة.
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(2006م) ،ودراسة دي جون ) (De Jong, 2007أجرى
العمري ونوافله (2011م) دراسة هدفت إىل تعرف واقع
البحث يف الرتبية العلمية يف األردن يف الفرتة الواقعة بني
2000م إىل  2009م من حيث :جماالت البحث ،وأنواع
وصنفت الرسائل
البحوث املستخدمة ،والفئات املستهدفةُ ،
اجلامعية والبحوث املنشورة حبسب جماالت البحث إىل ثالثة
جماالت رئيسة يندرج حتتها جماالت فرعية؛ وهي :جمال التعليم
والتعلم ،وجمال املعلم ،وجمال الكتب.

الثقافية واالجتماعية وتلك املتعلقة باجلنس (ذكر أو أنثى)،
والتاريخ ،والفلسفة ،ونظرية املعرفة ،وطبيعة العلوم ،وتقنيات
التعليم (احلواسيب ،والوسائط املتعددة التفاعلية ،وعروض
الفيديو ،وتكامل الوسائل التقنية ،وأسلوب التعلُّم غري الرمسي
العام (على سبيل املثال :املتاحف ،واألنشطة خارج
املنزل ،).....،والوعي العام بالعلوم.
وقد يتم حتديد اجملاالت من خالل حتليل حمتوى عدة
جمالت علمية ،فقد أجرى ليدرمان وآخرون ( & Lederman
 )Others, 1993دراسة هدفت إىل حتليل حمتوى ملخصات
البحوث الرتبوية يف جمال الرتبية العلمية املنشورة خالل العام
1991م يف ( )14جملة علمية حمكمة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ومن مث حتديد بعض اجملاالت البحثية املستقبلية يف
ضوء نتائج التحليل  ،ويف دراسة إبراهيم وعبد اجمليد
(2006م ،صُ ،)21-20حددت تسعة جماالت ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )402حبث عريب وأجنيب؛ وهذه اجملاالت
هي :التصورات البديلة ،والتعليم التعاوين ،والتعلم الذايت،
ودراسات التفاعل مداخل تدريسية متنوعة ،والبنائية،
واملستحدثات التقنية ،والرتبية البيئية ،ومناهج العلوم (تقومي
وبناء) ،وأداء معلم العلوم وكفاياته التدريسية.
أما العصيمي (2009م ،ص ،)112-42فقد
حدد ( )19جماال؛ وهي :البيئة ،والصحة ،والتنوير والثقافة
العلمية ،وتنمية أمناط التفكري ،والتوعية املهنية ،والتغذية،
واألمن والسالمة ،واالهتمامات العلمية ،وختطيط مناهج
العلوم ،تنفيذ مناهج العلوم ،وتقومي مناهج العلوم ،وتطوير
مناهج العلوم ،وجمتمع العلم والتقنية ،وأخالقيات العلم،
واستشراف املستقبل ،وبرامج إعداد معلم العلوم وتدريبه،
والرتبية اجلنسية ،واملستحدثات التقنية وتطبيقاهتا يف تعلم
وتعليم العلوم ،والرتبية الوقائية.
ويف دراسة مشاهبة لدراسة ليدرمان وآخرين
( ،)Lederman & Others, 1993ودراسة إبراهيم وعبد اجمليد

إجراءات الدراسة:

أوالا :منهج الدراسة:
هدف هذا البحث إىل التعرف على التوجهات
البحثية العاملية يف تعليم العلوم ؛ لذا فإن املنهج الوصفي
الذي يعتمد على حتليل احملتوى ()Content Analysis
هو املنهج املناسب هلذا البحث ،وتُستخدم دراسات حتليل
احملتوى يف حتليل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
والعلمية القائمة يف أي جمتمع يف املاضي أو احلاضر أو
املستقبل ،وهي طريقة موضوعية ومنظمة تصف بشكل كمي
منظم ودقيق شكل وحمتوى املواد املكتوبة أو املسموعة ألي
جمتمع (ملحم، 2007 ،ص ،)395واملنهج الوصفي
التحليلي يستهدف الوصف الكمي واملنظم للمحتوى
وبذلك يصل الباحث إىل إصدار حكم معني على االجتاه
الغالب يف قضية معينة (العساف ،2010 ،ص-217
.)219
ثاني ا :أداة الدراسة:

استخدمت بطاقة (استمارة) حتليل احملتوى أداة
جلمع املعلومات .واستمارة التحليل أشبه ما تكون ببطاقة
تسجيل املعلومات اليت يصممها الباحث لتسجيل املعلومات
من كل دراسة سابقة على حدة .العساف (،2010
ص ،)223وبذلك فقد مر بناء األداة باخلطوات اآلتية:
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يندرج حتته البحث مثل :علوم ،كيمياء ،فيزياء ،أحياء ،علم
أرض ،أخرى.
 -6تاريخ البحث :وهو تاريخ النشر لكل حبث من البحوث
اليت مت حتليلها.
 -7املرحلة العمرية (الدراسية) لعينة البحث :هي السنة
الدراسية واملرحلة العمرية للعينة.
 -8متغريات البحث( :املتغري املستقل ،واملتغري التابع)
العساف ( ،2010ص.)279

أوالا :إعداد أداة تحليل توجهات بحوث التربية العلمية
بصورتها األولية:
مت االعتماد على الدراسات والبحوث يف جمال تعلم
وتعليم العلوم ،وتوصيات بعض الندوات واملؤمترات ،وبعض
املراجع واملؤلفات يف جمال تدريس العلوم .صمم الباحثان
بطاقة (استمارة) ،تضم ثالثة حماور أساسية هي :عنوان
اجمللة ،وتاريخ التحليل ،وفئات التحليل ومستوياته ،واختريت
وحدة التحليل الفكرة (املوضوع) ،وهي أكثر الوحدات
شيوعا واستخداما ،ألن تناول الفكرة باعتبارها وحدة حتليل
يفيد يف التوجهات ،واألحكام اليت تقع على احملتوى
(عبداحلميد2010 ،م ،ص ،)139وقد ُو ِضعت األداة يف
صورهتا األولية إذ احتوت على ثالثة حماور:
وفيما يأيت وصف مفصل حملتويات البطاقة
(االستمارة) التحليل يف صورهتا النهائية:
أ .عنوان اجمللة :عنوان اجمللة اليت يتم حتليلها.
ب .تاريخ التحليل :يُقصد به التاريخ الذي بُ ِدئت به عملية
التحليل.
ج .فئات ومستويات التحليل :وحتتوي على (مثان) فئات
هي:
 -1عنوان البحث :ويُقصد به عنوان البحث الذي نشر يف
اجمللة.
 -2جمال البحث( :موضوع البحث) ويُقصد به اجملال الذي
يندرج حتته البحث مثل( :التغري املفاهيمي ،واالستقصاء،
والتقنية .
 -3مناهج البحث :اتُبِع يف التصنيف تصنيف مناهج
البحث إىل( :املنهج الوصفي ،املنهج التجرييب ،املنهج
التارخيي)( ،العساف،2010 ،ص.)170
 -4بلد البحث :البلد الذي يُذكر يف ملخص البحث.
 -5ختصص البحث :يُقصد به التخصص واجملال الذي

ثانيا :التحقق من صدق األداة:
ُع ِرضت األداة على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة يف
جمال املناهج وطرق تدريس العلوم ،وقد طُلِب من
املـُحكمني إبداء رأيهم يف األداة ،وإضافة احملاور اليت يرون
ضرورة إضافتها لألداة ،وقد أقر احملكمون تلك احملاور اليت
ِ
وضعت ،وقاموا بإضافة حماور أخرى هي :موضوع البحث،
بلد البحث ،منهج البحث ،تاريخ البحث .ويف سياق
املالحظات اليت ذكرها احملكمون ،كان الباحثان أمام
اجتاهني :إما تقليل عدد البحوث وسنوات البحث وزيادة
عدد حماور األداة ،أو زيادة عدد البحوث وسنوات البحث
وتقليل عدد حماور األداة ،فتم اختيار االجتاه الثاين ،وبعد
عرض األداة على احملكمني وتعديلها يف ضوء ملحوظاهتم
خرجت األداة بصورهتا النهائية.

ثالثا :التحقق من ثبات األداة:

مت التحقق من ثبات أداة حتليل توجهات حبوث
الرتبية العلمية ،وذلك باختيار عينة عشوائية ،باستخدام
طريقة اجلداول العشوائية ،من خالل احلاسوب Random
 ،number generatorوقد بلغ عدد امللخصات اليت مت
حتليلها ( )50ملخصا ومتثل ( )%5من عينة البحثُ ،مث
اختريت باحثة خارجية أخرى ،لتحليل العينة نفسها بعد
تدريبها على حتليل ملخصات اجملالت حسب حماور وفئات
األداة ،وكذلك قام الباحثان بإعادة حتليل امللخصات بفارق
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وأشار ترجياست ( (Treagust, 2004إىل زيادة عدد املنشورات
باللغة اإلجنليزية ،فالواليات املتحدة كانت واحدة من مخس
دول جاءت يف مقدمة دول العامل يف التعامل مع حبوث تعليم
العلوم على وجه اخلصوص كمجال مهم ،وتكونت عينة
البحث القصدية من مخس جمالت منشورة باللغة اإلجنليزية
ألهنا األشهر عامليا كما سبقت اإلشارة.
وقد كان توزيع البحوث على اجملالت عينة البحث
حسب اجلدول اآليت:

زمين مدته ( )15يوما ،وباستخدام معادلة هولسيت اليت
تستخدم لقياس الثبات يف دراسات حتليل احملتوى طعيمة
(2004م ،ص.)226
حيث  = Rمعامل الثبات.
 = c1+c2عدد الفئات اليت يتفق عليها الباحثان (أو
الباحث نفسه يف مريت التحليل)
 = Cرمز للفئة
وأظهرت نتيجة التحليل أن معامالت الثبات باختالف احمللل
( ،)0،88أما باختالف الزمن فكانت (( )0،94جدول )1

جدول( )2

توزيع البحوث حسب المجالت
اسم المجلة

جدول( )1
معامالت ثبات األداة
معامل الثبات باختالف الزمن

0,94

معامل الثبات باختالف احملللني

0,88

ويتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات باختالف
الزمن ،واختالف احملللني ( )0،94( ،)0،88عالية ،مما يؤكد
أن مدى االتفاق كبري وأنه ميكن استخدام هذه األداة
للوصول لنتائج البحث طعيمة (2004م ،ص. )231
وبعد التأكد من صدق األداة وثباهتا طبقت على عينة
البحث وهي حبوث الرتبية العلمية املنشورة يف الدوريات من
عام 2000م إىل 2010م .

عدد البحوث

جملة علوم الرتبية االبتدائية
جملة املعلمني للعلوم الرتبوية
جملة تدريس العلوم
حبوث اجمللة الدولية لتدريس العلوم
جملة حبوث تدريس العلوم

151
200
360
720
500

المجموع

1931

ومت اختيار مجيع البحوث املنشورة يف اجملالت اخلمس
املذكورة آنفا بني عامي (2000م 2010 -م) كعينة
قصدية للبحث لدراسة التوجهات البحثية يف تعليم العلوم ،مع
استثناء البحوث اليت تصنف على أهنا أحباث افتتاحية،
وتعليقات ،وردود ،ومراجعات للكتب من التحليل ،وكذلك
البحوث اليت ال توجد هلا ملخصات والبحوث املتعلقة بالثقافة،
واجلنس ،واملعلم ،والقياس والتقييم ،واملنهج ،وذلك لصاحل
البحث ،وبذلك أصبح العدد النهائي للبحوث ( )993حبثا من
أصل ( )1931حبثا ،كما يوضح اجلدول (:)3

ثالث ا :مجتمع الدراسة والعينة

مجتمع الدراسة :ويتمثل جمتمع البحث جبميع جمالت

حبوث تعليم العلوم اليت هلا مواقع على اإلنرتنت ،واليت ميكن
الدخول إليها من خالل هذه املواقع ،واليت توفر ملخصات
للبحوث وعددها  131جملة حسب قائمة  .JSTORأما
عينة البحث فتمثلت يف الدوريات األجنبية ومل يتم اختيار
أية دورية عربية وذلك لتبعية الدوريات العربية لألجنبية يف
جمال تعليم العلوم ،وكما ذكرنا سابقا أن الدوريات األجنبية
املتخصصة يف تعليم العلوم كثرية جدا ،وال يقارن إنتاجها
العلمي والبحثي بإنتاج املختصني يف العلوم يف البالد العربية،

جدول( )3

توزيع عينة البحث حسب المجلة وعدد لبحوث

اسم المجلة
جملة علوم الرتبية االبتدائية
جملة املعلمني للعلوم الرتبوية
جملة تدريس العلوم
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عدد البحوث
39
46
222
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حبوث اجمللة الدولية لتدريس العلوم
جملة حبوث تدريس العلوم

واليت قد يصعب الوصول إليها حبالتها الطبيعية -يفمكان حمدد بقصد دراستها وتعلم صفاهتا ،كما يف مراكز
العلوم ،واحلدائق النباتية ،و حدائق احليوان ،ومتاحف
العلوم ،والعامل االفرتاضي).
 2.8االستقصاء :املفتوح ،واملوجه والعلمي ،واألنشطة
االستقصائية ،واالستقصاء القائم على النماذج.
 2.9اللغة والكتابة والقراءة واملناقشات يف أثناء عملية
التعلم :واحلوارات العائلية واملناقشات اجلدلية ،واستخدام
دفاتر املالحظات ،وقراءة املقاالت والروايات ،وتعبريات
املتعلمني ،وتسجيل املالحظات.
 2.10التعلم التعاوين واملشاركة يف التعلم.
 2.11التفوق الدراسي ،واملشروعات ،والذكاء ،وبرامج
اإلثراء والتسريع.
 2.12العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعاطفية
والوجدانية واحلسية.
 2.13التعلم البنائي والتعلم الفعال.
 2.14بيئات التعلم داخل املخترب.
 2.15دورة التعلم وخرائط املفاهيم والعصف الذهين.
 2.16النظريات يف التعليم واملعرفة ومهاراهتا.
 2.17أنظمة التعلم والتعلم القائم على دراسة احلالة.
 2.18األنشطة العلمية واحلركية واحلسية واالنفعالية.
 -3بعد انتهاء عملية حتليل اجملالت ،مت إدخال بيانات
التحليل بعد ترميزها؛ حىت يسهل إدخاهلا إىل احلاسوب
باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) ،(SPSSومن مث إجراء التحليالت اإلحصائية.
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رابع ا :إجراءات البحث واألساليب اإلحصائية:

مر حتليل البحوث يف اجملالت عينة البحث بعدد من
ّ
اخلطوات ،على النحو اآليت:
ُِ -1
مجعت ملخصات اجملالت اخلمس من السنة ( 2000م)
إىل (2010م).
 -2مت إجراء عملية حتليل أولية جملاالت البحوث ،ومت إعداد
قائمة حتوي مثانية عشر جماال وهي:
 2.1مفاهيم العلوم لدى املتعلمني( :حول املوضوعات
العلمية وطبيعة العلوم ،واملفاهيم البديلة ،واخلاطئة والتغريات
اليت تطرأ عليها ،وطرق فحص ودراسة مدى استيعاب
املتعلمني ،ومفاهيم املتعلمني البديلة ،واألساليب التعليمية
املناسبة للتغريات يف املفاهيم ،وتغري املفاهيم لدى
الدارسني ،وتطوير املفاهيم ،وتدريس اخلرافات).
 2.2املوضوعات املعتمدة على السياق :قيادة التعلم.
 2.3حل املشكالت والتفكري :وتتضمن املشكالت
املفاهيمية واحلسابية.
 2.4النماذج والنمذجة :وتشمل استخدام النماذج
العلمية ،وبناءها ،والنماذج الثالثية األبعاد.
 2.5اسرتاتيجيات التدريس( :حول استخدام األساليب
املختلفة لتعليم العلوم).
 2.6تقنيات التعليم :وتتضمن احلواسيب ،والوسائط
املتعددة التفاعلية ،وعروض الفيديو ،وتكامل الوسائل
التقنية مع التدريس ،وعملية التعلم باستخدام وسائل
التقنية ،والعروض ،واملؤمترات ،والصور ،واحملاكاة ،واهلواتف.
 2.7أسلوب التعلُّم غري الرمسي (العام) تعلم العلوم خارج
املدرسة :.السياق غري الرمسي (العام) يف عملية التعلُّم
خارج حدود املدرسة والذي يقوم على مالحظة العامل
الواقعي (الرحالت امليدانية) ،والعامل املـَُمثل (أي العامل
املصغر الذي جتمع فيه بعض األشياء واملخلوقات الكبرية

نتائج الدراسة وتفسيرها:
نتائج السؤال األول:
نص السؤال األول على :ما التوجه العام لبحوث
تعليم العلوم يف السنوات العشر األخرية من ناحية مناهج
البحث ،وبلده ،وختصصه ،واملرحلة العمرية الدراسية
املستهدفة منه؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت حساب
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 ،)2005ودراسة العمري ونوافله ( ،)2011ودراسة املزروع
( )2011إذ إن هذه الدراسات متت على املعلم والطالب
واملنهج وكانت غري حمددة بتعليم العلوم كما يف هذه الدراسة،
ورمبا أعطى هذا فرصة أكرب لزيادة عدد حبوث املنهج التجرييب
على املنهج الوصفي.

التكرارات والنسب املئوية ،فجاءت النتائج على النحو اآليت:
أوالا :مناهج البحث:
مت حساب التكرارات ملناهج البحث املستخدمة يف
حبوث تعليم العلوم ،ويبني اجلدول اآليت نتيجة ٍ
كل من
املناهج امل ـُستخدمة ونسبة تواجدها يف العينة.
جدول()4

ثاني ا :بلد البحث:
وقد أظهرت النتائج املتعلقة ببلد البحث كما يف اجلدول
رقم (:)5

التكرارات والنسب المئوية لمناهج البحث
مناهج البحث

التكرار

النسبة المئوية

البحوث التجريبية
البحوث الوصفية
البحوث التارخيية
البحوث شبه التجريبية

338
635
5
15

%34
%64
%0,5
%1,5

المجموع

993

%100

جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية لبلد البحث (بعض البحوث لم يذكر

فيها بلد البحث فاستبعدت من هذا الجدول)
البلد

يتضح من اجلدول ( ،)4أن املناهج األكثر تكرارا يف
اجملالت اخلمس هو املنهج الوصفي بنسبة ( ،)%64ويليه
املنهج التجرييب بنسبة ( ،)%34مث املنهج شبه التجرييب
بنسبة ( ،)%1,5مث املنهج التارخيي بنسبة ( ،)%0,5وهذه
النتيجة تتفق مع نتيجة اخلميسي وزهران (1991م) ،ونتيجة
دراسة الصاوي (1993م) ،ونتيجة دراسة روين Rone,
) ،)1998وكذلك نتيجة دراسة كروث ونلسون ( Coorouth
 ،)& Nelson, 1997ونتيجة اخلليوي (2002م) ،ونتيجة
الكثريي ) ،(Alkathiri, 2002وتتفق معها أيضا نتيجة دراسة
الشايع (2007م) يف أن أكثر مناهج البحث استخداما هو
املنهج الوصفي .ويرجع الباحثان السبب يف ذلك إىل أن كثريا
من املتغريات الرتبوية ال ميكن دراستها إال هبذه الطريقة،
وأيضا رمبا بسبب ارتباطه بالعديد من املناهج األخرى املتفرعة
عنه ،ومن أمهها املنهج املسحي ومنهج دراسة احلالة ،وكذلك
رمبا كان بسبب أنه األسلوب الوحيد املمكن لدراسة بعض
املوضوعات ،واملشكالت اإلنسانية لصعوبة استخدام املنهج
التجرييب يف ذلك.
وختتلف نتيجة هذا السؤال مع النتائج اليت توصل إليها
كل من حسن ( ،)2006و تساي ووين ( Tsai & Wen,

التكرار

النسبة المئوية

الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
تايوان
اسرتاليا

86
40
31
18

%30,2
%14
%11
%6,3

جنوب أفريقيا
أملانيا
تركيا
الربازيل
إسرائيل
كندا
كوريا
دول أخرى

12
10
9
8
6
6
6
53

%4,2
%3,5
%3,1
%2,8
%2,1
%2,1
%2,1
%18,6

285

%100

المجموع

يتضح من اجلدول ( ،)5أن الواليات املتحدة األمريكية
هي الدولة األكثر نسبة إلجراء البحوث بنسبة (،)%30,2
تليها اململكة املتحدة بنسبة ( ،)%14مث تايوان بنسبة
( ،)%11مث اسرتاليا بنسبة ( ،)% 6,3مث جنوب أفريقيا
بنسبة ( ،)%4,2مث أملانيا بنسبة ( ،)%3,5مث تركيا نسبتها
( ،)%3,1فالربازيل بنسبة ( ،)%2,8وإسرائيل وكندا وكوريا
بنسبة ( )%2,1لكل دولة ،كما ظهرت دول ال تتحدث
اللغة اإلجنليزية ،مثل :دولة اإلمارات ،وسنغافورة ،ولبنان،
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السبب يف ذلك إىل أن اجملالت اخلمس متخصصة يف تعلم
وتعليم العلوم .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الشايع
(2007م) يف أن جماالت العلوم كانت أكثر اجملاالت
الدراسية استهدافا ،مث يليه ختصص الفيزياء بنسبة (،)%10
مث الكيمياء بنسبة ( ،)%9,5مث األحياء بنسبة ( ،)%6,2مث
علم الوراثة نسبته ( ،)%2,51مث بقية التخصصات األخرى
مثل علم الفلك ،وعلوم البيئة ،والتقنية احليوية ،وعلوم الغابة.

واهلند.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ترجياست
) ،(Treagust, 2000, 2004ونتيجة دراسة تساي ووين
( ،)Tsai & Wen, 2005ودراسة يل وآخرين (Lee et al.,
) ،2009ورمبا كان السبب موضع الريادة للواليات املتحدة يف
جمال البحث العلمي واالبتكار العلمي والتقين ،وقيادهتا أيضا
للعامل من حيث دعم البحث العلمي واالهتمام به وعدد
البحوث اليت تنشر فيها سنويا.

رابع ا :المرحلة العمرية الدراسية:

كانت النتائج املتعلقة بتخصص البحث حسب اجلدول
اآليت:

جدول ()7

ثالثا :تخصص البحث:

يُوضح اجلدول اآليت املراحل الدراسية األكثر تكرارا ونسبة
تواجدها يف العينة.
التكرارات والنسب المئوية للمرحلة العمرية الدراسية

جدول ()6
التكرارات والنسب المئوية لتخصص البحث
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

علوم

638

%64,2

فيزياء
كيمياء
أحياء
علوم الوراثة
علوم األرض
مناهج وطرق تدريس علوم
علوم الفلك
علوم البيئة
التقنية احليوية
علم احمليطات

99
94
62
25
20
15
14
9
8
4

%10,0
%9,5
%6,2
%2,5
%2,0
%1,5
%1,4
%0,9
%0,8
%0,4

علوم الغابة
علوم الفضاء
علم األرصاد اجلوية
علم احليوان
علم الكونيات

1
1
1
1
1

%0,1
%0,1
%0,1
%0,1
%0,1

993

%100

المجموع

المرحلة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

رياض أطفال
ابتدائي
متوسط
ثانوي
جامعي
مراحل متعددة (رياض أطفال،
ابتدائي ،متوسط ،ثانوي ،جامعي).
غري حمدد

13
278
92
230
136
76

%1,3
%28
%9,2
%23,2
%13,7
% 7,6

168

%17

المجموع

993

%100

من اجلدول ( ،)7يتضح أن املرحلة االبتدائية هي
أكثر املراحل الدراسية تكرارا ،إذ بلغت نسبتها (،)%28
وهذا يتفق مع نتيجة العمري ونوافله ( ،)2011ونتيجة
سلفرمان ( )Silverman, 1987يف أن املرحلة االبتدائية هي
أبرز الفئات املستهدفة بالبحث .ورمبا كان السبب أهنا املرحلة
األهم ،وتعطي الدول املتقدمة أولوية هلذه املرحلة ألهنا
األساس ملا يليها من املراحل ،وأيضا رمبا كان بسب أن جملة
علوم الرتبية االبتدائية كانت متخصصة يف علوم املرحلة
االبتدائية .مث تلي املرحلة االبتدائية ،املرحلة الثانوية بنسبة
( ،)%23,2وذلك قد يعود إىل توجه الباحثني حنو هذه

يتضح من اجلدول ( ،)6أن أكثر التخصصات تكرارا هو
ختصص العلوم إذ بلغت النسبة املئوية ( ،)%64,2ويعود
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عبدالرمحن.

الفئات بسبب وصوهلم مرحلة النضج ،ومن مث هم متمكنون
من الفهم ،مث املرحلة اجلامعية بنسبة ( ،)%13,7ورمبا كان
السبب أن جملة املعلمني للعلوم الرتبوية موجهة للمعلمني
واحتوت على الكثري مما خيصهم وهم يف املرحلة اجلامعية ،مث
املرحلة املتوسطة مث رياض األطفال .وختتلف هذه النتيجة مع
دراسة املزروع ( )2011يف أن أكثر املراحل الدراسية اليت
متت دراستها هي املرحلة الثانوية يف رسائل املاجستري
والدكتوراه اليت مت إجنازها يف جامعة األمرية نورة بنت

نتائج السؤال الثاني:

لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث ،والذي
ينص على :كيف تباينت أنواع البحوث املنشورة يف تلك
اجملالت بالنسبة للمجاالت العلمية على مدار العشر
سنوات؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ُح ِسبت التكرارات
والنسب املئوية ،والنتائج موضحة يف اجلدول (:)8

جدول ()8

التكرارات والنسب المئوية للمجاالت العلمية
الرقم

المجال

التكرار

النسبة المئوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مفاهيم املتعلمني
النماذج و النمذجة
تقنيات التعليم
االستقصاء
بيئات التعلم داخل املخترب
أسلوب التعلُّم غري الرمسي (العام) تعلم العلوم خارج املدرسة
دورة التعلم وخرائط املفاهيم والصراع
اسرتاتيجيات التدريس
املوضوعات املعتمدة على السياق والتعلم السياقي
حل املشكالت والتفكري
اللغة والكتابة والقراءة واملناقشات
التعلم التعاوين املشاركة يف التعلم
التفوق واملشروعات والذكاء وبرامج اإلثراء والتسريع
العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعاطفية والوجدانية واحلسية
التعلم البنائي والتعلم الفعال
األنشطة العلمية واحلركية واحلسية
أنظمة التعلم والتعلم القائم على دراسة احلالة
النظريات يف التعليم واملعرفة ومهارهتا

168
67
133
91
21
69
22
22
33
65
94
28
40
37
18
44
21
20

%17
%6,7
%13,4
%9,2
%2,1
%7
%2,2
% 2,2
%3,3
%6,5
%9,5
%2,8
%4,0
%3,7
%1،8
%4،4
%2,1
%2,0

المجموع

993

%100

مث تقنيات التعليم إذ بلغت نسبته ( ،)%13,4مث اللغة
والكتابة والقراءة واملناقشات ونسبته ( ،)%9,5مث االستقصاء

من خالل اجلدول ( ،)8يتضح أن أكثر اجملاالت تكرارا يف
جمالت تعليم وتعلم العلوم هو جمال املفاهيم بنسبة (،)%17
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ونسبته (،)%9,2مث أسلوب التعلُّم غري الرمسي (العام) تعلم
العلوم خارج املدرسة ونسبته ( ،)%7مث النماذج والنمذجة
ونسبتها (.)%6,7
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة تساي ووين
( ،)Tsai & Wen, 2005ونتيجة يل وآخرين (Lee et
) ،al.,2009ونتيجة دي جونغ ) ،(De Jong,2007ونتيجة
تشانغ ) )Chang et al.,2010ونتيجة لني وآخرين ( Lin et
) al,2014يف أن جمال تغري املفاهيم كان األكثر تكرارا،
وذلك قد يعود ألمهية املفاهيم وضرورة تعلم التالميذ
واكتساهبم هلا.
وكذلك نتيجة دراسة يل وآخرين )(Lee et al., 2009
اليت كشفت أن أساليب املناقشات حظيت باهتمام كبري بني
مدرسي العلوم ،وتلعب املناقشات واحملاورات دورا حيويا يف
حل مشكالت احلياة الواقعية.
وكذلك وجدت دراسة لني وآخرين (Lin et al,
) 2014أن موضوعات مثل اجلدال واملناقشة ،والتعلم القائم
على االستعالم ،والنمذجة العلمية كانت جاذبة النتباه

مدرسي العلوم يف الفرتة األخرية يف السنوات اخلمسة عشر
األخرية.
وختتلف هذه النتيجة مع املزروع ( )2011يف عدم
تناول رسائل جامعة األمرية نورة موضوع التعلم غري الرمسي،
وقد ذكرهتا الباحثة كمالحظة جديرة باالهتمام.

نتائج السؤال الثالث:
كان السؤال الثالث من أسئلة البحث :ما املتغريات
املستقلة والتابعة األكثر تكرارا يف حبوث تعليم العلوم خالل
الفرتة ()2010-2000؟
ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت التكرارات والنسب
املئوية ،والنتائج موضحة فيما يأيت:
أ -المتغيرات المستقلة األكثر تكرارا:
ُر ِصدت تكرارات املتغريات املستقلة األكثر ظهورا يف
عينة البحث ،ويبني اجلدول اآليت نتيجة التكرارات والنسب
املئوية.

جدول ()9

التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات المستقلة األكثر تكرارا
المتغير المستقل
الرقم

التكرار

النسبة المئوية

1
2
3

مفاهيم املتعلمني
املناقشة والكتابة
النماذج

121
90
72

%12,2
%9,1
%7,3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

تقنية التعليم (الوسائط املتعددة ،والتعلم اإللكرتوين ،برامج احملاكاة والعروض التفاعلية ،املؤمترات)
االستقصاء
بيئات التعلم داخل املخترب
التعلم يف احلدائق
دورة التعلم
اسرتاتيجيات التدريس
املوضوعات املعتمدة على السياق
حل املشكالت
اللغة والكتابة والقراءة واملناقشات

120
82
20
4
4
38
31
8
90

%12,1
%8,3
%2,0
%0,4
%0,4
%3,8
%3,1
%0,8
%9,1

13

التعلم التعاوين املشاركة يف التعلم

31

%3,1
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الرقم

المتغير المستقل

14
15
16
17
18
19
20

التفوق واملشروعات والذكاء وبرامج اإلثراء والتسريع
التعلم البنائي
األنشطة العلمية واحلركية واحلسية واملمارسة العملية
أنظمة التعلم ودراسة حالة التعلم القائم على دراسة احلالة
النظريات يف التعليم واملعرفة ومهارهتا
التفكري
التعلم النشط

25
12
49
4
4
39
2

21
22
23
24
25

خرائط املفاهيم والصراع
الرحالت
استخدام الصور
لعب األدوار واألنشطة املسرحية
العلوم الزائفة واخلرافة يف تدريس العلوم

21
13
10
3
3

%2,1
%1,3
%1,0
%0,3
%0,3

26
27
28
29

املتاحف واملراكز العلمية
اخلربات امليدانية
التجارب الفكرية
الربامج الصيفية وبرامج العلوم

28
8
9
19

%2,8
%0,8
%0,9
%1,9

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

إجراء األحباث
استخدام التقارير
املوضوعات العلمية االجتماعية واالنفعالية
الرسوم املتحركة
تصورات الدارسني
معرفة احملتوى
تصميم الدروس
بيئات التعلم الواقعية واالفرتاضية
العلوم والتقنية واجملتمع
التدريس املتكرر
غري حمدد

16
8
40
9
5
10
2
16
5
3
9

%1,6
%0,8
%4
%0,9
%0,5
%1,0
%0,2
%1,6
%0,5
%0,3
%0,9
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%100

المجموع

يتضح من اجلدول ( )9كثرة املتغريات املستقلة اليت
تناولتها البحوث وكذلك تعددها .فعلى سبيل املثال ،ظهرت
متغريات مستقلة حديثة مثل( :إجراء األحباث ،والعلوم غري
الواقعية (اخلرافات) ،والتدريس املـُعاد ،والتجارب الفكرية،
والكتابة واستخدام دفاتر املالحظة ،واستخدام التقارير،

التكرار

النسبة المئوية
%2,5
%1,2
%4,9
%0,4
%0,4
%3,9
%0,2

وبرجميات حماكاة متعددة ،واملوضوعات املعتمدة على السياق،
واملوضوعات العلمية االجتماعية واالنفعالية ،واملناقشات
اجلدلية واحلوارات األسرية ،واملتاحف ومراكز تعليم وتعلم
العلوم ،واألنشطة املسرحية واملوارد الفكرية ،والتعلم االفرتاضي،
واملعرفة التطبيقية األخالقية.
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اخلاصة بتأثري تقنيات التعليم هلا أمهية قصوى ،كما إن هناك
إقباال متزايدا على استخدام احلواسيب يف املدارس ،وهذه
النتيجة أيضا ختتلف مع نتيجة امليهي (2002م) ،ودراسة
إبراهيم وعبد اجمليد (2006م) إذ وجد أن املستحدثات أو
التجديدات الرتبوية مثل :احلقائب التعليمية ،واملوديوالت،
والكمبيوتر التعليمي ،ونظام التوجيه السمعي ،ونظام التوجيه
املرئي كانت هي األقل تكرارا.

أما من ناحية أكثر املتغريات املستقلة تكرارا ،فهو متغري
املفاهيم بنسبة ( ،)%1,2يليها متغري تقنيات التعليم بنسبة
( ،)%12,1مث متغري املناقشة ومتغري الكتابة نسبتهما
( ،)%9,1مث متغري االستقصاء نسبته ( ،)%8,3مث متغري
النماذج بنسبة ( ،)%7,3مث متغري األنشطة العلمية واحلركية
واحلسية واملمارسة العملية بلغت نسبته ( ،)%4,9مث متغري
املوضوعات العلمية االجتماعية واالنفعالية بنسبة ( ،)%4مث
التفكري نسبته ( ،)%3,9مث اسرتاتيجيات التدريس ونسبتها
( ، )%3,8مث املوضوعات املعتمدة على السياق والتعلم
التعاوين بلغت نسبة كل واحد منهما ( ،)%3,1مث املتاحف
واملراكز العلمية نسبتها ( ،)%2,8وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة حسن (2006م) ،إذ احتل التعليم اإللكرتوين
كمتغري مستقل املرتبة األوىل ،وقد يعود ذلك إىل أن البحوث

ب -المتغيرات التابعة األكثر تكرارا:

مت رصد تكرارات املتغريات التابعة األكثر ظهورا يف
البحوث عينة البحث ،ويبني اجلدول ( )10نتيجة التكرارات
والنسب املئوية.

جدول ()10

التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات التابعة األكثر تكرارا
المجال
الرقم

التكرار

النسبة المئوية

1
2
3
4
5
6
7
8

التعلم
التحصيل
الدافعية والنتائج
تدريس العلوم
استيعاب املفاهيم
اإلجنازات العلمية
بناء ونقل املعرفة
اكتساب اخلربات

121
7
27
92
152
18
37
19

%12,2
%0,7
%2,7
%9,2
%15,3
%1,8
%3,7
%1,9

9
10
11
12
13
14
15
16
17

االستقصاء واألنشطة االستقصائية
الفهم
التفاعل بني التالميذ
األفكار العلمية
املرونة
حل املشكالت
بناء النماذج
إتقان احملتوى التعليمي
القدرات

27
48
16
10
2
18
13
7
7

%2,7
%4,8
%1,6
%1,0
%0,2
%1,8
%1,3
%0,7
%0,7
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الرقم

المجال

18
19
20
21
22
23
24

املهارات الوجدانية والعلمية واالجتماعية
تكوين املعىن
املناقشات
قراءة الصور
اختاذ القرار وتأكيد الذات
االستجابة للمشكالت
التعلم من خالل اإلنرتنت

30
12
18
4
9
2
4

25
26
27
28
29

التوافق السياقي
العمليات العلمية
التفكري
اإلبداع العلمي
اخلربات

6
8
61
4
6

%0,,6
%0,8
%6,1
%0,4
%0,6

30
31
32
33

آراء التالميذ وتوجهاهتم حنو العلوم
املعتقدات
تطوير األداء
تصورات الدارسني

52
8
28
15

%5,2
%0,8
%2,8
%1,5

34
35
36

حتسني األنشطة الكتابية
الثقافة العلمية
غري حمدد

1
1
1،3

%0,1
%0,1
%10,4

المجموع

993

%100

يتضح من اجلدول ( ،)10أن متغري استيعاب
املفاهيم هو أكثر املتغريات التابعة تكرارا ،إذ بلغت نسبته
( ،)%15,3مث يليه متغري التعلم بنسبة ( ،)%12,2ويليهما
متغري تدريس العلوم بلغت نسبته ( ،)%9,2مث متغري التفكري
بنسبة ( ،)%6,1مث متغري الفهم ونسبته ( ،)%4,8مث متغري
بناء ونقل املعرفة نسبته ( ،)%3,7مث متغري املهارات
الوجدانية والعلمية واالجتماعية بنسبة ( ،)%3مث متغري
تطوير األداء نسبته ( ،)%2,8مث متغري الدافعية والنتائج
بلغت نسبته (.)%2,7
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة امليهي
(2002م) ،ونتيجة إبراهيم وعبد اجمليد (2006م) إذ كان
فيهما متغري التحصيل هو أكثر املتغريات التابعة يف الدراسات

التكرار

النسبة المئوية
%3,0
%1,2
%1,8
%0,4
%0,9
%0,2
%0,4

اليت حبثت توجهات حبوث تعليم العلوم ،وقد يكون هذا
عائدا لعينة البحث ،إذ إن اجملالت اليت مت سحب العينة منها
تعد األشهر عامليا لذلك نالحظ ظهور بعض املتغريات
التابعة احلديثة مثل :قراءة الصور ،واختاذ القرار وتأكيد
الذات ،وتوافق احملتوى ،وحتسني األنشطة الكتابية ،والتعلم
من خالل اإلنرتنت ،واالستجابة للمشكالت ،وبناء
النماذج.
توصيات الدراسة:

بعد عرض ومناقشة نتائج هذا البحث ،يوصي الباحثان مبا
يأيت:
 -1توجيه رسائل وحبوث تعليم العلوم يف العامل العريب
جملاالت مهمة بدأ يتطرق هلا البحث العلمي يف الدول
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املتقدمة؛ واليت تتصف باحلداثة وتكون تابعة للتوجه
العاملي يف أحباث تعليم العلوم ،كما متت اإلشارة إليها.
مع زيادة االهتمام مبجال املفاهيم ،وتقنيات التعليم،
واللغة والكتابة واملناقشات ،و االستقصاء ،و التعلم غري
الرمسي ،والنماذج و النمذجة.
 -2االهتمام باملنهجيات املختلفة يف البحث عند دراسة
املشكالت الرتبوية وعدم االقتصار على املنهج التجرييب.
 -3االهتمام بتنويع اجملتمعات البحثية وخصوصا جمتمع
املوهوبني ورياض األطفال ،وعدم الرتكيز على املرحلتني
املتوسطة والثانوية.
 -4زيادة عدد احملاور مثل :العمليات اإلحصائية املستخدمة،
ونتائج البحوث ومقرتحاهتا ،وجنسية املؤلفني.
 -5إن التوجهات اخلاصة مبناهج وطرق تدريس العلوم تظهر
وختتفي ،متاما مثل ما حيدث مع بعض املوضوعات املثرية يف
حبوث تدريس العلوم  ،واجلدير باالهتمام هو حبث العالقة
بني حبوث تعليم العلوم وأنشطته وتطبيقاته.

حسن إمساعيل (2006م) .دراسة حتليلية لطبيعة حبوث تكنولوجيا التعليم
خالل الفرتة من عام  1999إىل عام 2005م وتوجهاهتا
املستقبلية .مجلة كلية التربية بالمنصورة .)62( 1 .ص ص
.98-67

اخلليوي ،فوزية حممد ( 2002م) دراسة تحليلية لرسائل الماجستير في مجال
تقنية التعليم في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من

1420-1410هـ  .رسالة ماجستري قسم وسائل وتكنولوجيا
التعليم ،كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
اخلميسي ،السيد سالمة؛ زهران ،وشحاتة عبداخلالق ( .)1991اجتاهات
األدب الرتبوي يف جملة دراسات تربوية  ،مجلة دراسات تربوية،
،)38(7ص ص .129-79

داوود ،عزيز حنا2006( ،م) .مناهج البحث العلمي( ،ط ،)1عمان ،دار
أسامة.
الشايع ،فهد بن سليمان (2007م) .توجهات وخصائص رسائل املاجستري

يف الرتبية العلمية جبامعة امللك سعود .مجلة كليات المعلمين،
العلوم الرتبوية ،)2( 7 ،ص ص.100-44

الصاوي ،حممد وجيه (1993م) .واقع البحث التربوي ومعوقاته في دولة
قطر ،مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر.

طعيمة ،رشدي أمحد (2004م) .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية،
القاهرة :دار الفكر العريب.
عباس ،حممد خليل؛ ونوفل ،حممد بكر؛ والعبسي ،حممد مصطفى؛

المقترحات:

 -1إجراء دراسة متابعة هلذا البحث يتم اختيار احملاور نفسها
بامتداد زمين أطول لرسم توجهات حبثية هلذه احملاور على
مدى سنوات طويلة.
 -2إجراء دراسة متابعة هلذه الدراسة لألربع السنوات
األخرية مع اختيار جمالت بلغات عاملية غري اللغة
اإلجنليزية مثل اللغة األملانية أو الصينية أو األسبانية،
ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.

وأبوعواد ،فريال حممد ( ،)2007مدخل إلى مناهج البحث في
التربية وعلم النفس( .ط .)1عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع.

عبداحلميد ،حممد (. )2010تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم،
(ط ،)1القاهرة :عامل الكتب.

عبدالفتاح ،هدى (  .)1984اتجاهات أبحاث التربية العلمية في مصر،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
املنصورة.

العساف ،صاحل محد )2010( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية
(ط ،)1الرياض :دار الزهراء.
العصيمي ،محيد بن هالل ( .)2009توجهات حبوث تعليم العلوم يف ضوء
أمهية اجملاالت العلمية وبعض املعايري العلمية العامة والبحثية يف
رسائل الدراسات العليا جبامعيت أم القرى والريموك خالل الفرتة

المراجع:

إبراهيم ،عبداهلل؛ وعبداجمليد ،ممدوح ( .)2006دراسة حتليلية لتوجهات
حبوث الرتبية العلمية املعاصرة وجماالهتا املستقبلية .جامعة عني
مشس .مجلة التربية العلمية ،)1( 9 ،ص ص .54-1

مابني 2008-1990م ،رسالة دكتوراة منشورة .جامعة أم
القرى ،كلية الرتبية ،مكة.
عطاري ،عارف (2004م) .دراسة بيبليومرتية ألدبيات اإلشراف الرتبوي
املنشورة يف عدد من اجملالت الرتبوية العربية احملكمة وجملة املناهج

أبو عالم ،رجاء حممود (2009م) .مناهج البحث في العلوم النفسية
والتربوية( ،ط ،)6القاهرة ،دار النشر للجامعات.

جرجيس ،جاسم حممد؛ وعبدالنيب ،جعفر سيد ( .)1996النتاج الفكري
الرتبوي يف األردن ،رسالة المكتبة ،)1( 31 ،ص ص.14-4
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Abstract: The current research aimed to identify the international trends in teaching and learning science in the light of
scientific, technical and educational innovations, using a research instrument, namely: a content analysis form. The
researchers analyzed a purposive sample taken from some popular international journals (5 journals) specialized in the field
of teaching and learning science.
To answer the main research question, the researchers used frequencies and percentage for each of the main issues of the
instrument. And finally, the research came to the following results: The most frequent research method in all 5 journals'
researched was the descriptive method , followed by the experimental method, then the quasi-experimental method, and
finally, the historical method, the most frequent country of the researches was the United States of America, the most
frequent field of the researches was science general subject, the most frequent educational grade level was the elementary
level, and the most frequent field of the researches was concepts, followed by educational technology , language, writing and
reading in sciences, discussions debates, Inquiry, informal learning approach (out-of-school learning) , and finally, models
and modeling. In the light of those results, the researchers proposed the following recommendations: increase investigations
in sciences, especially in the fields of concepts, teaching techniques, science writing, debate, inquiry, and informal learning..
Key words: Science Education - Trends Research - Periodicals
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مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية في كتب األحياء للمرحلة الثانوية
في المملكة العربية السعودية
أماني بنت محمد الحصان
أستاذ تعليم العلوم
قسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية جبامعة األمرية
نورة بنت عبدالرمحن

جبر بن محمد الجبر

أستاذ تعليم العلوم
قسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

1

عبده نعمان المفتي

باحث مبركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والرياضيات
كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات – جامعة امللك سعود – اململكة العربية السعودية

قدم للنشر 1436/5/22هـ  -وقبل1436 /6/ 20هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء وأدلة التجارب
العملية جلميع صفوف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية للفصلني األول والثاين( ،الطبعة املعدلة 1433ه2012-م) .وتألف جمتمع الدراسة
وعينته من مجيع األنشطة العملية يف تلك الكتب بفصليها الدراسيني :األول والثاين ،إذ بلغ عددها ( )173نشاطًا عمليًا .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي من خالل أسلوب حتليل احملتوى ،وذلك باستخدام أداة حتليل يف ضوء مخس مسات لالستقصاء العلمي ،وف ًقا لسلم التقدير رباعي التدرج،
والصادرة عن اجمللس الوطين لألحباث ( ،)NRCواليت متثلت يف :طرح األسئلة علمية التوجه ،وإعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة ،وصياغة
التفسريات من األدلة ،وربط التفسريات باملعرفة العلمية ،والتواصل وتربير التفسريات .ومت التحقق من صدق أداة التحليل وثباهتا .وتوصلت الدراسة إىل
أن نتائج التحليل أشارت إىل ضعف تضمني أنشطة كتب األحياء للمرحلة الثانوية لسميت (ربط التفسريات باملعرفة العلمية والتواصل وتربير التفسريات)،
إضافة إىل أن األنشطة ال تدعم – يف الغالب – عمليات التواصل لدى الطالب سواء مع زمالء الصف أو الربط مع الواقع واحلياة االجتماعية ،مما يقلل
من هتيئة الفرص اليت تساعدهم على التوصل حلوارات ونقاشات علمية متكنهم من تقدمي مربرات علمية حول التفسريات العملية.
الكلمات المفتاحية :االستقصاء العلمي ،مسات االستقصاء العلمي ،األنشطة العملية ،كتب األحياء ،املرحلة الثانوية ،أدلة التجارب.

 1مت إجناز هذا البحث ضمن أعمال اجملموعة البحثية "تقومي وحتليل مناهج العلوم والرياضيات بالتعليم العام" وبدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية
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وتساؤالت تثري تفكري الطالب ،وتزيد من دافعيتهم للتعلم،
وجتعل دورهم إجيابيًا يف عملية التعلم .ومن هنا يعد حتقيق
اكتساب الطالب يف املرحلة الثانوية ملهارات االستقصاء
أمرا حامسًا ،ومن أهم املبادئ اليت جيب أن تبىن
العلمي ً
عليها مناهج املرحلة الثانوية؛ وذلك لتشكيل قدراهتم
وإمكاناهتم املستقبلية واجملتمعية (غامن .)2007 ،وهذا ما
نصت عليه أهداف تعليم األحياء للمرحلة الثانوية يف
اململكة العربية السعودية لتأسيس املهارات الالزمة لدراسة
علم األحياء عن طريق التفكري ،واملشاهدة ،واالستنتاج،
وإتاحة الفرصة للطالب للقيام بالتجارب واألنشطة يف
املختربات.
ومن منطلق هذه األمهية ،يضيف السعدين ()2006
أن مناهج العلوم القائمة على االستقصاء العلمي جيب أن
تعرض العلم كطريقة للنظر للعامل من حولنا ،واإلجابة عن
تساؤالت الطالب ،وتكوين تساؤالت أخرى معتمدة على
تلك اإلجابات ،إذ إن ذلك سيتيح فرصة احلوار اإلجيايب
بني الطالب وطرح األسئلة يف بيئة صفية حافزة للتفكري
(البلوشي واملقبايل ،)2006 ،األمر الذي من شأنه تنمية
قدرات الطالب االستقصائية ،وتطوير أفكارهم ،وتعديل
املفاهيم اخلاطئة .فاالستقصاء العلمي الذي جيعل املتعلم
احملور الرئيس يف املوقف التعليمي يؤدي إىل فاعلية التعلم
وإجيابية املتعلم حنو التعلم ،من خالل تشجيعه على التفكري
وإثارة الدافعية للتعلم ،إىل جانب تنمية مهارات البحث
واكتشاف احلقائق واملبادئ العلمية من حوله ،ومنو
االجتاهات العلمية ،وتطوير مفهوم الذات ،وزيادة التحصيل
الدراسي ،وتعزيز التواصل االجتماعي ،وإدراك تاريخ العلم
(احلارثي والبلوشي2002 ،؛ العجمي2003 ،؛ نصر اهلل،
2005؛ حسام الدرين2008 ،؛ شارب2008 ،؛
إبراهيم2009 ،؛ مخيس2009 ،؛ توماس ،مايكل،
جينيفرThomas, Michael, & Jennifer, 2009 ،؛ روبرت
وهاكن .)Robert & Hakan, 2010 ،وقد قدم األدب

مقدمة:

مرت حركات اإلصالح الرتبوي مبراحل انتقالية
متعددة ،هدفت إىل إعادة تشكيل أهداف تدريس العلوم
وتوجيهها التوجيه املناسب؛ لتتماشى مع التطور العلمي
والتكنولوجي املتسارع .فكان من نتائج هذه احلركات
اإلصالحية ما أوصت به اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
( American Association for the Advancement of
 ،)Science, AAAS, 1993واجمللس الوطين لألحباث
( )National Research Council, NRC, 1996, 2001من
معايري وطنية للرتبية العلمية ،حتدد املستوى الذي جيب أن
حيققه الطالب يف اكتساب املعرفة العلمية ،وتطوير فهمهم
وقدراهتم على االخنراط يف التعلم القائم على ممارسات
االستقصاء العلمي ،لفهم تطبيقات العلوم املختلفة؛ وذلك
من أجل حتقيق أهداف الرتبية العلمية (تروبريدج ،وبييب،
وبويل.)2004 ،
ويعد معيار االستقصاء العلمي من أهم معايري الرتيبة
العلمية ،إذ ترى اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم ( AAAS,
 )1993واجمللس الوطين لألحباث ( )NRC, 1993حتمية
تعلم الطالب للمفاهيم واملهارات ذات العالقة الوثيقة
باالستقصاء العلمي يف مقررات العلوم .فاالستقصاء العلمي
ئيسا يف تصميم وتنظيم مناهج العلوم؛
جيب أن يكون ً
حمورا ر ً
ألنه يعد من أكثر الطرق فاعلية يف تنمية التفكري الناقد،
واالستدالل العلمي ،لدى الطالب ،وذلك من خالل إتاحة
الفرص واخلربات العملية هلم ملمارسة عمليات العلم وتقصي
الوقائع بأنفسهم الستخالص املعارف والوصول إىل
تفسريات علمية مقبولة وذات معىن بالنسبة هلم ،مما
يكسبهم ثقافة علمية يف مجيع جوانب احلياة( .زيتون،
1994؛ جاردش وبروكسفورتBruxvoort and Jadrich, ،
 .)2015نتيجة لذلك؛ يرى حممد ( ،)1998والسعدين
( ،)2006والبعلي ( ،)2006وراشد ( ،)2011والبعلي
( )2012أمهية تضمني مناهج العلوم مهارات وقضايا
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الرتبوي االستقصاء العلمي ٍ
مبعان متباينة ،كل منها خيدم
جانبًا معينًا من جوانب شخصية املتعلم (الشمراين،
 .)2012فريى كل من عبداجمليد وحممد ()2001؛
واحلارثي والبلوشي ()2002؛ وعبدالعزيز (،)2002
والعياصرة ( )2008أن االستقصاء العلمي يشري إىل ممارسة
حل املشكالت وضبط املتغريات بفرض الفروض واختبارها
من خالل إجراء التجارب والتوصل إىل احلل املثايل ،ومن مث
تنمية مهارات وعمليات التعلم لدى املتعلمني .ويشري كل
من مارتينلو وكوك ()Martinello & Cook, 2000؛
وماكربيد ،وهبيت ،وهنان ،وفينبريج ( McBride, Bhatti,
)Hannan, & Feinberg, 2004؛ والبعلي ( )2006إىل أن
االستقصاء العلمي يتضمن بناء وتصميم املتعلم للتساؤالت
والبحث والتقصي للتوصل إىل إجاباهتا يف العامل من حوله؛
هبدف حل مشكلة معينة.
ويف السياق ذاته ،يوضح زيتون ()1996؛ والبغدادي
()2003؛ وعودة ( )2007أن االستقصاء العلمي عبارة
عن طريقة تدريس هتدف إىل تنمية التفكري العلمي لدى
املتعلمني عن طريق ممارسة عمليات ومهارات العلم بطرق
علمية منضبطة ،حتت إشراف وتوجيه املعلم .ويؤيد فليك
وليدرمان ()Flick & Lederman, 2004؛ وعبداخلالق
وآخرون ( )Abd-El-Khlick, et. al., 2004تباين وتنوع
تعريفات االستقصاء العلمي ،غري أنه – يف النهاية – يعد
خمرجا تعليميًا ،يُستدل عليه باملهارات واملفاهيم واملعارف
ً
اليت يكتسبها املتعلمون يف أثناء مرورهم باخلربات التعلمية
من خالل توظيف االستقصاء العلمي كطريقة تدريس
حملتوى العلوم .ويرى ليدرمان ونيس ( Lederman & Niess,
 )2000أن االستقصاء يتضمن ثالثة ٍ
معان :حمتوى علمي،
ومهارات عملية ،وطريقة تدريس .ويقصد باحملتوى العلمي
املعرفة العلمية اليت يكتسبها املتعلمون نتيجة ممارسة
االستقصاء ،مثل :طريقة طرح السؤال العلمي وحتديد
املتغريات ومجع البيانات وتفسريها .أما املهارات العلمية يتم

الرتكيز فيها على قدرة الطالب على ممارسة املهارات
التطبيقية ذات الصلة باالستقصاء بنجاح واليت يفرتض أن
يتعلمها املتعلمون ،مثل :املالحظة ،واالستدالل ،طريقة
ضبط املتغريات ،واستخدام األدوات ،ومجع البيانات ،يف
حني يقصد باالستقصاء كطريقة تدريس تعلم العلوم من
خالل ممارسة عمليات ومهارات االستقصاء.
ويشري أندرسون ) (Anderson, 2007أن وثيقة معايري
الرتبية العلمية تفرق بني ثالثة ٍ
معان لالستقصاء ،هي:
االستقصاء العلمي (مسلك العلماء يف حبوثهم) ،والتعلم
االستقصائي (فاعلية املتعلم وممارسته الكتساب اخلربة)،
والتعليم االستقصائي (توجيه املعلم للمتعلمني من خالل
اسرتاتيجيات جتربهم على ممارسة التقصي والبحث
والتحصيل).
مما سبق ،يتضح وجود تباين يف تعريف االستقصاء بني
املختصني يف الرتبية العلمية ،وقد يعود هذا التباين إىل تباين
وجهات نظرهم يف حتديد مستويات االستقصاء اليت
يكتسبها املتعلمون خالل أنشطة التعلم يف دروس العلوم.
فيصنف االستقصاء إىل مستويني :استقصاء موجه،
واستقصاء حر (البغدادي .)2003 ،يف حني يصنف زيتون
( )1994االستقصاء إىل :استقصاء مغلق النهاية (وفيه يتّبع
املتعلم خطوات حددها املعلم الستكشاف مشكلة ،حلها
حمدد مسبقاً) ،واستقصاء مفتوح النهاية (حبيث يصل املتعلم
بنفسه إىل نتائج مل يكن يعرفها من قبل) .واقرتح ريزبا،
وأولدريج ،وريها ()Rezba, Auldridge, & Rhea, 1999
أربعة مستويات لالستقصاء الذي ميارس داخل الصف
الدراسي ،إذ إن أدىن مستوى يتمثل يف قيام بتطبيق خطوات
االستقصاء (التجربة) احملددة سل ًفا من قبل املعلم للوصول
إىل إجابة سؤال لتأكيد معلومة قدمها املعلم؛ يف حني أن
أعلى مستوى متثل يف االستقصاء املفتوح ،الذي حياول فيه
املتعلم تصميم وتنفيذ خطوات االستقصاء للوصول إىل
إجابة السؤال املطروح واملرتبط مبوضوع الدرس.
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تدريس العلوم بأسلوب االستقصاء وأهم عملياته .أشارت
نتائج الدراسة إىل غياب كثري من العمليات املهمة
لالستقصاء ،مثل :إثارة الشك وفرض الفروض ،وحتليل
املشكالت ،وطرح التوقعات ،وعرض املعلومات بصرورة
جتريبية غري كاملة ،كما أشارت النتائج أن معظم األسئلة هلا
إجابات ومعظم املشكالت حملولة ،إضافة إىل أن احملتوى
يضم كل التفاصيل ،حيث يوجه الطالب مبا جيب عليهم
مالحظته ويزودهم بالنتائج اليت من املفرتض أن يصلوا إليها
بأنفسهم.
وهدفت دراسة عالم ( )2003إىل التعرف على مدى
تضمني حمتوى متارين املعمل بكتب العلوم للمرحلة الثانوية
الزراعية يف مصر ملهارات االستقصاء ،ولتحقيق هدف
الدراسة استخدام أسلوب حتليل احملتوى من خالل بطاقة
حتليل حمتوى تضمنت أربعة حماور ،هي :التعرف ،والتجريب،
والتفسري ،والتعميم .أظهرت نتائج التحليل أن مهارات
مرحليت التعرف والتجريب ظهرتا بعدد كبري يف حمتوى متارين
املعمل لكتايب البيولوجي ،وأمراض النبات ،كما ظهرت
مهارات مرحلة التفسري بعدد قليل جداً يف الكتابني ،يف
حني مل تظهر مهارات مرحلة التعميم .كما بينت نتائج
التحليل أن حمتوى متارين املعمل لكتاب النبات أحتوى على
مهارات مرحليت التجريب ،والتفسري بعدد كبري ،يف حني مل
حيتوي على مهارات مرحليت التعرف ،والتعميم.
كما هدفت دراسة ميتشل ( )Mitchell, 2007إىل
التأكد من حتقيق أدلة خمتربات األحياء لألفكار العلمية اليت
نصت عليها املعايري الوطنية لتعليم العلوم ( ،)NSESوذلك
من خالل حتليل أشهر ثالثة أدلة لألنشطة املخربية يف
األحياء يف أمريكا ،حيث استخدم الباحث أداة صممت
وفق منوذج هريون ( )Herronعام ( )1971ملستويات
االستقصاء .وأظهرت نتائج الدراسة أن أحد األدلة ساهم
يف حتقيق األفكار العلمية وتعزيز السمات العامة
لالستقصاء ،إال أهنا – بشكل عام – اتسمت بتضمني

كما صنف اجمللس الوطين لألحباث (
 )Research Council, NRC, 2000مستويات االستقصاء
بشكل مغاير؛ حيث حددها خبمس مسات أساسية
لالستقصاء ،هي :أن يشارك املتعلم يف تقدمي األسئلة علمية
التوجه ،أن يعطي املتعلم أولوية لألدلة عند الرد عن األسئلة،
أن يبين املتعلم تفسريات من األدلة ،أن يربط املتعلم
التفسريات باملعرفة العلمية ،أن يتواصل املتعلم ويربر
التفسريات ويقدم األدلة والرباهني عليها .نتيجة لذلك؛ فقد
أشار هذا التصنيف إىل جمموعة من املهارات اليت أمهلتها
التصنيفات السابقة ،مثل :ربط التفسريات باملعرفة العلمية،
والتواصل وتربير التفسريات .كما إن هذا التصنيف جعل
مشاركة املتعلم تقع يف أكثر من مستوى لكل مسة من مسات
االستقصاء .وحدد اجمللس الوطين للبحث سلم تقدير رباعي
التدرج ملستويات خمتلفة لتقدير كل مسة تبعاً ملشاركة
املتعلمني يف عملية االستقصاء العلمي.
ومن هنا ارتأى الباحثون – بعد حتليل ودراسة عدد من
النماذج والتصنيفات لسمات االستقصاء العلمي – أن
تصنيف اجمللس الوطين للبحث هو األنسب؛ لكونه يتميز
مبراعاته تعقيد العمليات اليت يتم إجراؤها يف النشاط
االستقصائي وتركيزه على أهم السمات اليت ميكن أن
يتضمنها ذلك النشاط .وبناء على أمهية دور االستقصاء يف
تعلم العلوم وتصنيف مساته وفق سلم التقدير اللفظي،
ظهرت عدة دراسات تبحث يف حتليل الكتب املدرسية
كمصدر رئيس من مصادر التعلم بغرض حتليل حمتواها وف ًقا
ألهداف وأغراض متفاوتة .فقد تناولت عدة دراسات حتليل
كتب العلوم وما يتصل هبا من كتب لألنشطة املعملية للتعرف
على مستوى مراعاهتا لالستقصاء ،ومنها دراسة حممد
( )1998اليت هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تناول
حمتوى كتب العلوم باملرحلة اإلعدادية يف مصر لعمليات
االستقصاء ،حيث حللت كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية
باستخدام بطاقة حتليل تكونت من ( )20بنداً متثل مالمح
National
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التعاوين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف مصر .وأشارت
نتائج الدراسة إىل فاعلية استخدام التدريس باألنشطة
االستقصائية التعاونية يف زيادة اكتساب التالميذ مهارات
وعمليات العلم يف العلوم ،وزيادة حب االستطالع
والفضول العلمي لديهم ،ومنو االجتاهات اإلجيابية حنو طريقة
التدريس باألنشطة االستقصائية التعاونية .ويف دراسة أخرى،
أجرى العياصرة ( )2008دراسة هبدف التعرف على أنواع
األنشطة العلمية الواردة يف كتب العلوم املطورة للصفوف من
اخلامس إىل الثامن األساسي ،ومدى جتسيدها لسمات
االستقصاء احلقيقي يف العلوم ،وذلك من خالل حتليل
األنشطة العلمية الواردة يف تلك الكتب يف األردن .وقد
توصلت النتائج إىل أن نوع "االستقصاء البسيط" كان أكثر
أنواع أنشطة االستقصاء وروداً يف كتب العلوم .وعزى
الباحث عدم توزيع األنشطة العملية يف الكتب الختالف
كمية املعرفة العلمية اليت تقدمها هذه الكتب ،ونوعيتها
وجماهلا.
وعلى صعيد التعرف على مهارات وعمليات الرتبية
العلمية االستقصائية ،ومدى تناول حمتوى كتب العلوم
املدرسية مبراحل التعليم العام هلذه املهارات والعمليات،
ومدى إسهام ممارسات املعلم التدريسية يف إكساب
املتعلمني هلا مبصر ،قام السعدين ( )2006بتحليل ()18
معلما .وقد أظهرت النتائج
كتابًا ،واستطالع آراء (ً )160
أن هذه الكتب تضمنت جمموعة من املهارات والعمليات
االستقصائية بنسب متواضعة تراوحت ما بني (-%4.48
 .)%11.8إضافة إىل ذلك ،أشارت نتائج الدراسة إىل أن
معلمي العلوم نادراً ما يقومون مبمارسات قد تؤدي إىل
إكساب املتعلمني مهارات وعمليات الرتبية العلمية
االستقصائية .لذا؛ فقد أوصت الدراسة بإعادة النظر يف كل
مناهج وحمتوى كتب العلوم املدرسية لتتبىن اجتاهات تتفق
وطبيعة الرتبية العلمية االستقصائية ،مع إجراء املزيد من

مستويات دنيا لالستقصاء .وقام بروك ،وبريتز ،وتونس
( )Bruck, Bretz, & Towns, 2009بتطوير سلم تقدير
لتصنيف مستويات االستقصاء يف األنشطة املتضمنة يف
كتب الكيمياء ،حيث قاموا بتحليل ( )229نشاطاً معملياً
يف الكيمياء ملرحلة البكالوريوس ،مت مجعها من ( )13دليل
من أدلة األنشطة املعملية يف الكيمياء .وأشارت نتائج
الدراسة أمنا يقارب ( )%90من تلك األنشطة تصميمها
بطريقة ذات تعليمات وخطوات حمددة األداء ،حبيث
تنحصر مشاركة الطالب يف تنفيذها وفق تلك التعليمات
واخلطوات .ولقد تناولت العديد من الدراسات العربية
واألجنبية فاعلية االستقصاء العلمي يف تدريس العلوم،
وإسهامه يف رفع مستوى حتصيل الطالب؛ مما جيعله طريقةً
مناسبةً لتدريس حمتوى مقررات العلوم يف خمتلف املراحل
التعليمية (الغياض1994 ،؛ وعبدالعزيز2002 ،؛ واجلندي
وحسن2005 ،؛ هيالت2008 ،؛ الكندري وإبراهيم،
2009؛ واجلهوري ،والسعيدي ،والربيكي ،وخطايبة،
.)2011
فقد هدفت دراسة عبداجمليد وحممد ( )2001إىل
الكشف عن فاعلية األنشطة االستقصائية مفتوحة النهاية يف
تنمية الدافع املعريف العلمي وبعض مهارات عمليات العلم
لدى طالب الصف األول اإلعدادي مبحافظة القاهرة يف
مصر ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )120طالباً ،مت
توزيعهم على جمموعتني :ضابطة وجتريبية .وقد أظهرت
النتائج فاعلية األنشطة العلمية االستقصائية مفتوحة النهاية
يف تنمية الدافع املعريف العلمي ،وبعض مهارات عمليات
العلم لدى طالب اجملموعة التجريبية .ويعلل الباحثان هذه
النتائج بالدور الذي تلعبه األنشطة العلمية االستقصائية،
واملتمثل يف ربطها بني مهارات عمليات العلم واالكتشاف
واالستقصاء .ويف هذا السياق ،قام عودة ( )2007بدراسة
لتقصي فاعلية التدريس باألنشطة االستقصائية التعاونية يف
تنمية عمليات العلم ،وحب االستطالع ،واالجتاه حنو التعلم
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التعليم العام باململكة العربية السعودية لالستقصاء العلمي
من وجهة نظر مشريف العلوم الرتبويني .وقد توصلت النتائج
إىل أن مشريف ومشرفات العلوم يرون أن معلمي ومعلمات
العلوم يقضون ما نسبته ( )%20من زمن احلصة الدراسية
يف ممارسة االستقصاء .نتيجة لذلك؛ أوصى الباحثان
بضرورة إعادة النظر يف برامج إعداد معلمي ومعلمات العلوم
يف مراحل التعليم العام ،مبا يتناسب مع متطلبات مناهج
العلوم اجلديدة اليت يعد االستقصاء العلمي مكونًا أساسيًا
فيها.
وهدفت دراسة آل حمي ( )1434إىل التعرف على
مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف
مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي يف اململكة العربية
السعودية ،وواقع ممارسة الطالب هلا باستخدام بطاقة حتليل
حملتوى الكتاب وبطاقة مالحظة صفية .أظهرت النتائج
تضمني مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه" ،ومهارة "إعطاء
األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة" ،ومهارة "صياغة
التفسريات من األدلة" يف مجيع األنشطة العملية تقريباً ،أما
مهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" فتم تضمينها يف
( )13نشاطاً عملياً ،يف حني مت تضمني مهارة "التواصل
وتربير التفسريات" يف ( )7أنشطة عملية .كما أظهرت
النتائج أن توزيع مهارات االستقصاء األساسية املضمنة يف
الكتاب املقرر جاء بشكل متوازن مع ضعف التوازن يف
تضمني املستويات العليا والدنيا لكل مهارة من املهارات كل
على حده .إضافة إىل ذلك ،أوضحت نتائج الدراسة أن
( )%44من املعلمني الذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة
العملية ال يتيحون للطالب فرصة ممارسة مهارات
االستقصاء بسبب تنفيذ املعلمني لألنشطة بأنفسهم من
خالل العرض العملي ،وأن ( )%56منهم يتيحون الفرصة
للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي ،يف
حني مل يتح املعلمون للطالب فرصة املمارسة الفردية
ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية.

الدراسات امليدانية للوقوف على أوجه معوقات وقصور
حمتوى هذه الكتب واقرتاح آليات لعالجها.
كما قام أبو لبدة ( )2009بدراسة لفاعلية النمط
االكتشايف يف اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة
الصف الثامن األساسي بغزة .وقد أسفرت الدراسة عن
فاعلية النمط االكتشايف يف اكتساب مهارات عمليات
العلم ،وأوصت الدراسة بضرورة الرتكيز على عمليات العلم،
ومراعاة التوازن يف توزيعها سواء من حيث عدد املهارة
الواحدة ،أو عدد تواجدها داخل الفصول والوحدات
الدراسية .وهدفت دراسة البلوشي وأمبوسعيدي ()2009
إىل استكشاف مستوى قدرة تصميم التجارب االستقصائية
لدى الطالب املعلمني يف ختصص العلوم بكلية الرتبية
جامعة السلطان قابوس ،إذ طلب منهم تصميم ()16
نشاطًا استقصائيًا باستخدام بطاقة للتصميم اشتملت على
بندا يتعلق كل واحد منها بعنصر من عناصر
(ً )14
االستقصاء اآلتية :التساؤل ،وحتديد املتغريات وضبطها،
والتنبؤ ،والتخطيط للموارد ،واحتياطات السالمة،
واملالحظات والقياسات واإلجراءات ،وحماوالت القياس،
ومجع البيانات ،ومتثيلها ،واالستدالل والتفسري .وأشارت
النتائج إىل ضعف العينة يف التصميم االستقصائي.
وتعرفت دراسة دلول ( )2013على مستوى فهم
معلمي العلوم يف مدارس غزه لطبيعة العلم واالستقصاء
العلمي ،وقد أعدت الدراسة قائمة من املؤشرات
لالستقصاء العلمي ،وجاءت نسبة أداء معلمي ومعلمات
العلوم يف الدرجة الكلية الختبار االستقصاء العلمي
( )%62وفقاً ملعايري اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم
( )NSTAوهي أقل من املعدل املقبول تربوياً واملعد للدراسة
وهو ( .)%80وألمهية آراء مشريف ومشرفات العلوم
الرتبويني يف تقييم املمارسات اليت يقوم هبا معلمو ومعلمات
العلوم ،فقد أجرى الدمهش والشمراين ( )2012دراسة
للتعرف على طبيعة ممارسات معلمي العلوم يف مدارس

136

أماين احلصان وجرب اجلرب وعبدة املفيت :مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء ...

)2001؛ ألن حتديد هذه املستويات يسهل عملية حتديد
نقاط القوة والتحسني ومعاجلة جوانب الضعف ،ومن مث
العمل على معاجلتها .فقد حتددت مشكلة الدراسة يف
وجود العديد من املعوقات اليت قد تعوق حتقيق أهداف
تدريس مقرر علم األحياء للمرحلة الثانوية ،واليت يفرتض
فيها أن يتقن املتعلم املهارات األساسية يف التفكري
واالستقصاء العلمي .ولعل من أبرز تلك املعوقات بناء
وتصميم كتب األحياء من قبل سلسلة شركة ماجروهيل
األمريكية ،إذ مت ترمجتها ومواءمتها للمجتمع السعودي.
ولندرة الدراسات العلمية احملكمة حول مستوى تضمني
مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب
األحياء املطورة للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية؛
وحلداثة األسلوب الذي ُعرض به حمتوى كتب األحياء
املطورة؛ ونظراً ملا أكدت عليه نتائج تقييم مستوى حتصيل
الطلبة والطالبات يف العلوم – وفق ما ورد يف تقرير مشروع
التوجهات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم ( Trends of

وتعلي ًقا على ما مت عرضه من دراسات سابقة ،يتضح
أن هذه الدراسات تباينت من حيث األهداف اليت تسعى
لتحقيقها ،فقد تناولت بعضها مناذج االستقصاء العلمي،
وتناولت عدد من الدراسات موضوع مدى تضمني مهارات
ومسات االستقصاء العلمي األساسية وعمليات العلم يف
كتب علوم مراحل التعليم العام ،إذ اتفقت تلك الدراسات
على ضرورة إعادة النظر يف مجيع مناهج وحمتوى كتب العلوم
املدرسية ،لتتماشى مع اجتاهات وطبيعة الرتبية العلمية
االستقصائية.
مشكلة الدراسة:
أصبح من املتفق عليه بني املهتمني بالرتبية العلمية ،أن
استيعاب الطلبة لقدر متماسك من املادة العلمية غري ٍ
كاف
وحده ،بل جيب تعلم مهارات االستقصاء العلمي وتقدمي
التعليالت والتفسريات ،كما أصبح ينتظر من الطلبة
استيعاب املعرفة العلمية ومهارات العلم وعملياته يف سياق
بنية وطبيعة العلم ،إضافة للقدرة على استخدام وتوظيف
تلك املعرفة العلمية كما يفعل العلماء (جاردش
وبروكسفورت.)2015،
ومن هنا تعد طبيعة العلم وبنيته ركنًا أساسيًا ،وحجر
الزاوية يف الرتبية العلمية ،وأصالً من أصول تدريس العلوم
(عبدالسالم2001 ،؛ عبداجمليد2004 ،؛ الفهيدي،
 .)2011ومن منطلق أن مهارات االستقصاء العلمي تعد
من طرق التفكري ،ومن أهم ما مييز العلم عن غريه من
املعارف ،جاء االهتمام بتلك املهارات ،إذ إهنا تساعد
املتعلمني على إجياد حلول للمشكالت اليت تواجههم يف
ونظرا لعدم وجود معايري وطنية
حياهتم .ومن جهة أخرىً ،
معتمدة لتحديد مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي
يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية
السعودية ،اجته الباحثون يف هذه الدراسة إىل االستفادة من
مسات االستقصاء العلمي اليت حددها اجمللس الوطين
لألحباث ( National Research Council, NRC, 1996,

the International Mathematics and Science Studies,

 )TIMSSلألعوام – )2011( ،)2007( ،)2003( :من
اخنفاض نتائج طالب اململكة العربية السعودية ،واليت كانت
دون املتـوسـط العام يف مستوى التحصيل واالجتاه حنو تعلم
العلوم (وزارة التعليم العايل2009 ،؛ مارتن ،موليس ،فوي،
ستانكو.)Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2012 ،
وأمام كل هذه املعطيات نبع إحساس الباحثني
باملشكلة من خالل هذه الشواهد العلمية ،إضافة إىل أن
العناية هبذه الكتب من أهم األولويات البحثية اليت ينبغي
الرتكيز عليها يف اململكة العربية السعودية .فتنمية مهارات
االستقصاء العلمي تعد من األهداف املهمة يف تدريس
العلوم؛ ألثرها اإلجيايب يف تعلم الطالب للعلوم ،وجتسيدها
للمعىن احلقيقي للعلم ،وتنمية التحصيل والتفكري العلمي،
وتكوينها لالجتاهات اإلجيابية حنو العلوم (البعلي2006 ،؛
السعدين2006 ،؛ اجلندي وحسن2005 ،؛ عبد العزيز،

137

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)

 .2تناولت موضوع االستقصاء العلمي كونه من أحد أهم
التوجهات العاملية يف تدريس العلوم يف مراحل التعليم
العام.
 .3تقدم أداة منهجية ومعيارية ملعلمي العلوم تساعدهم يف
تصميم أنشطة عملية تتضمن مسات االستقصاء العلمي.
 .4توضح دور األنشطة العملية كأداة تدريسية يعتمد
عليها معلمو العلوم ،مبا تتضمنه من إجراءات وأسئلة
واستنتاجات.
 .5قد توجه نظر املسؤولني عن تطوير مناهج العلوم إىل
واقع األنشطة العملية يف كتب أحياء املرحلة الثانوية
ومدى تضمينها لسمات االستقصاء العلمي ،يف ظل
تطبيق النسخ التجريبية هلذه املرحلة الدراسية.

2002؛ والغياض1994 ،؛ NRC, 1996؛ الفهيدي،
2011؛ البعلي .)2012 ،ومن هنا ،وانطالقاً من مشروع
تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية الذي بدأت وزارة
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية بتطبيقه يف مجيع
مدارس التعليم العام ،فإن مشكلة الدراسة احلالية متثلت يف
الكشف عن مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف
اململكة العربية السعودية ،من خالل اإلجابة عن تساؤالت
الدراسة اآلتية:
 .1ما مسات االستقصاء العلمي ومستوياهتا املتضمنة يف
األنشطة العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف
اململكة العربية السعودية؟
 .2ما مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف
اململكة العربية السعودية؟ ،وينبثق منه األسئلة الفرعية
اآلتية:

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى
تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف
كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية،
وذلك من خالل األهداف اإلجرائية اآلتية:
 .1حتديد عناصر حتليل مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف
اململكة العربية السعودية.
 .2التعرف على مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي
يف األنشطة العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية
يف اململكة العربية السعودية.
 .3مساعدة املتخصصني واملعلمني على مستوى تضمني
مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب
األحياء

 ما مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف األول
الثانوي؟
 ما مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف الثاين
الثانوي؟
 ما مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف
األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف الثالث
الثانوي؟
أهمية الدراسة:

حدود الدراسة:

تكتسب الدراسة أمهيتها من أهنا:
 .1مرتبطة بشكل مباشر مبناهج العلوم الطبيعية اجلديدة،
اليت اعتمدهتا وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
السعودية ،واملنبثقة من سالسل ماجروهيل (McGraw-
 )Hillالعاملية.

اقتصرت حدود الدراسة على حتليل كتب األحياء وأدلة
التجارب لصفوف املرحلة الثانوية( :األول ،والثاين ،والثالث
الثانوي) ،للفصلني األول والثاين ،طبعة1433 :ه،
2012م.
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وصياغة التفسريات من األدلة ،وربط التفسريات باملعرفة
العلمية ،والتواصل وتربير التفسريات.

مصطلحات الدراسة:

 .1االستقصاء العلمي :جمموعة من النشاطات

.3

والفعاليات واخلطوات اليت تعتمد على التفكري بطريقة
علمية ،والغرض منها الكشف عن العالقات بني
األشياء واألحداث والظواهر الطبيعية ،وتتضمن (دلول،
:)2013
 فهم العمليات واملبادئ واالفرتاضات من أساليب
متعددة لالستقصاء واليت تؤدي إىل املعرفة العلمية.
 إشراك الطالب بنجاح يف تطوير حتريات علمية مناسبة
واليت تتطلب منهم استيعاب املفاهيم والعالقات من
مالحظاهتم ،والبيانات ،واالستدالالت حول الطريقة
العلمية.
وقد اتفق كل من اجمللس الوطين لألحباث )(NCR
واملعايري القومية للرتبية العلمية ) (NSESواجلمعية الوطنية
ملعلمي العلوم ) (NSTAعلى أن االستقصاء العلمي ميثل
الطرق واخلطوات املختلفة اليت يسلكها العلماء يف البحث،
وما يصاحب ذلك من تفكري ناقد واقرتاح تفسريات استناداً
على األدلة ،وكذلك فهم كيف يدرس العلماء العلم
الطبيعي.
.2

مستوى التضمين :ويقصد به احتواء األنشطة

العملية يف كتب األحياء وأدلة التجارب العملية للمرحلة
الثانوية على مسات االستقصاء العلمي ومستوياهتا
األربعة ،واليت حددها اجمللس الوطين لألحباث ( NRC,
 ،)2000ذات سلم تقدير رباعي التدرج.
.4

األنشطة العملية :يعرف النشاط العملي بأنه

عمل يتم توجيهه يف ضوء نتيجة متوقعة ،ويتضمن وضع
اهلدف املرغوب حتقيقه ،ورسم خطة عمل تؤدي إىل
حتقيق هذا اهلدف .كما يشمل مجيع اإلجراءات التعليمية
اليت تنضوي على نشاطات يقوم هبا املتعلم بإشراف
ومشاركة املعلم (شحاته ،والنجار ،وعمار.)2003 ،
وتعرف إجرائياً :بأهنا تلك األنشطة واإلجراءات
العملية يف كتب األحياء للمرحلة الثانوية ،واليت تنضوي
على عدة نشاطات عملية ،واملكونة من أربعة أنوع ،وهي:
التجربة االستهاللية ،جتربة ،خمترب حتليل البيانات ،خمترب
األحياء.
 .5تحليل المحتوى :يعرفه طعيمة ( )2004بأنه أسلوب

سمات االستقصاء العلمي :ويقصد هبا أساليب

لوصف مضمون الواقع الظاهر للشيء املراد دراسته،
وتفسريه ،والتنبؤ به ،بطريقة موضوعية باستخدام أداة
ومنهجية منضبطة يف البحث ،بشكل منظم ،إذ ميكن
التعبري عنه كميًا ،وإحصائيًا ،واستدالليًا.
ويعرفه الباحثون إجرائيًا بأنه وصف حتليلي ودقيق
ملستوى تضمني األنشطة العملية يف كتب األحياء
وأدلة التجارب العملية مسات االستقصاء العلمي
ومستوياهتا األربعة ،وذلك باستخدام أداة سلم تقدير
رباعي التدرج.

ومهارات التفكري العلمي اليت يتبعها العلماء وغريهم ،من
خالل طرح األسئلة ،ومجع البيانات وتصنيفها وجتريبها
ومالحظة نتائجها وتفسريها عن طريق إجراء التجارب
العملية بشكل استقصائي (العبادلة2007 ،؛ والعياصرة،
2008؛ وزيتون2010 ،؛ والدمهش والشمراين،
2012؛ ودلول.)2013 ،
ويعرفها الباحثون إجرائياً بأهنا جمموعة مسات
االستقصاء العلمي األساسية اليت حددها اجمللس الوطين
لألحباث ( ،)NRC, 2000إذ تشمل :طرح األسئلة علمية
التوجه ،وإعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة،

 .6كتب األحياء للمرحلة الثانوية :ويقصد هبا جمموعة
الكتب اليت تُدرس يف الفصلني الدراسيني :األول
والثاين يف صفوف املرحلة الثانوية (األول ،والثاين،
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الثانوية (الطبعة املعدلة1433 :ه2012 ،م) ،واملطبقة يف
العام الدراسي 1435-1434هـ ،جبزأيها (الفصل الدراسي
األول والفصل الدراسي الثاين) .وتتكون هذه األنشطة
العملية يف كتب األحياء من أربعة أنوع ،هي:

والثالث الثانوي) يف اململكة العربية السعودية ،يف
طبعتها املعدلة لعام 1433ه2012-م.
 .7أدلة التجارب العملية :ويقصد هبا جمموعة التجارب
العملية لكتب األحياء اليت تُدرس يف الفصلني
الدراسيني :األول والثاين يف صفوف املرحلة الثانوية
(األول ،والثاين ،والثالث الثانوي) يف اململكة العربية
السعودية ،يف طبعتها املعدلة لعام 1433ه2012-م.

 .1تجربة استهاللية :وهي عبارة عن نشاط عملي يُعرض
يف بداية كل فصل من فصول الكتاب ،وتتضمن سؤاالً
عن التجربة ،وخطوات العمل ،والتحليل ،واالستنتاج.
 .2تجربة :وهي عبارة عن نشاط عملي يُعرض يف كل
فصل من فصول الكتاب ،وتتضمن عنوان التجربة،
والتساؤل الرئيس هلا ،وخطوات العمل ،والتحليل
واالستنتاج.

منهجية الدراسة:

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على
مدخل االستقصاء والتحليل ،الذي يعتمد على دراسة
املوضوع والتعبري عنه كمياً وكيفياً بوصفه املنهج العلمي
املناسب ،ويستخدم هذا األسلوب غالباً يف حتليل الكتب
الدراسية ،للحكم على مدى جودة هذه الكتب بداية من
اإلخراج والطباعة ،ومروراً باألسلوب واللغة وانتهاءً بكفاية
ودقة املضمون العلمي لتلك الكتب (شحاته وآخرون،
 .)2003وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي من خالل
أسلوب حتليل احملتوى ،وذلك باستخدام أداة حتليل يف ضوء
مخس مسات لالستقصاء العلمي ،وف ًقا لسلم تقدير رباعي
التدرج ،والصادرة عن اجمللس الوطين لألحباث (National

 .3مختبر تحليل البيانات :وهو عبارة عن نشاط يُعرض
يف بعض فصول الكتاب ،ويتضمن بيانات ذات
مصدر حقيقي ،التفكري الناقد ،والبيانات
واملالحظات.
 .4مختبر األحياء :وهو عبارة عن نشاط شامل يُعرض
يف هناية كل فصل من فصول الكتاب ،يتضمن السؤال
العام للتجربة ،واخللفية النظرية هلا ،واملواد واألدوات
الالزمة للتنفيذ ،وخطوات العمل ،والتحليل واالستنتاج.
ويوضح اجلدول رقم ( )1توزيع األنشطة العملية يف
كتب األحياء وأدلة التجارب جملتمع وعينة الدراسة.

)Research Council, NRC, 1996, 2001

مجتمع وعينة الدراسة:
تألف جمتمع وعينة الدراسة من مجيع األنشطة العملية
يف كتب األحياء وأدلة التجارب العملية لصفوف املرحلة
الجدول ()1

توزيع األنشطة العملية في كتب األحياء وأدلة التجارب العملية
المرحلة الدراسية

الفصل الدراسي

نوع النشاط

المجموع الكلي

األول

الثاني

األول الثانوي

جتربة استهاللية
جتربة
خمترب حتليل البيانات
خمترب األحياء
دليل التجارب العملية

5
5
4
5
5

4
7
4
4
4

9
12
8
9
9

الثاين الثانوي

جتربة استهاللية

6

6

12
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الثالث الثانوي

جتربة
خمترب حتليل البيانات
خمترب األحياء
دليل التجارب العملية

7
7
6
6

8
4
6
6

15
11
12
12

جتربة استهاللية
جتربة
خمترب حتليل البيانات
خمترب األحياء
دليل التجارب العملية

6
9
9
6
6

5
8
5
5
5

11
17
14
11
11

92

81

173

المجموع الكلي

لألدلة يف الرد عن األسئلة )3 ،صياغة التفسريات من
األدلة )4 ،ربط التفسريات باملعرفة العلمية )5 ،التواصل
وتربير التفسريات .وقد أعد الباحثون ضوابط وتعليمات يف
دليل التحليل لتحديد مستوى تضمني مسات االستقصاء
العلمي الواردة يف الكتب ،ومت عرض الضوابط على جمموعة
من احملكمني للتحقق من مناسبتها وصالحيتها.

وترتبط أنشطة أدلة التجارب العملية مبوضوعات فصول
كتب األحياء لكل مرحلة دراسية ،إذ يتضمن كل نشاط
عملي – بشكل متفاوت – جمموعة من العناصر ،هي:
عنوان النشاط ،ومقدمة قصرية تتضمن املشكلة واألهداف،
واحتياطات السالمة ،واملواد واألدوات ،والفرضية،
والتخطيط للتجربة ،وتدوين خطة التجربة ،ومراجعة اخلطة،
والبيانات واملالحظات ،والتحليل واالستنتاج ،وتوسيع
االستقصاء العلمي ،وتدوين املناقشة .وبناءً على ما سبق،
فإن جمتمع وعينة الدراسة متثلت يف مجيع األنشطة العملية يف
كتب األحياء وأدلة التجارب العملية لكل صفوف املرحلة
الثانوية ،وعددها ( )173نشاطًا عمليًا.

صدق وثبات أداة الدراسة:
وفيما يتعلق بصدق أداة الدراسة ،فقد اعتمد الباحثون
إجراءات الصدق اليت قام هبا الشمراين ( ،)2012من ترمجة
لسمات االستقصاء العلمي ،وعرضها على ستة من
املختصني يف الرتبية العلمية ،مبا تضمنته هذه اإلجراءات من
األخذ مبالحظات احملكمني وتعديلها ،حىت أصبحت األداة
يف صورهتا النهائية .وقد مت التأكد من ثبات األداة بتحليل
عينة عشوائية من األنشطة العملية يف كتاب األحياء وأدلة
التجارب العملية للصف األول الثانوي بفصليه :األول
والثاين ،فقد بلغ عددها ( )12نشاطًا عمليًا ،وهي ما
يعادل ( )%25من األنشطة العملية يف كتاب وأدلة
التجارب العملية ،كما يف اجلدول رقم ( .)2طبَّق الباحثون
أسلوب فعالية احمللل ( ،)Intercoderمن خالل قيام حمللني
اثنني بتحليل نفس احملتوى بشكل مستقل عن اآلخر
باستخدام أداة حتليل واحدة ( ،)Krippendorff, 1980إذ
َّ
عد الباحثون أن نسبة االتفاق املعتربة للحكم على ثبات

أداة الدراسة:

استند الباحثون إىل أداة حتليل حملتوى مسات
االستقصاء ،واليت طورها الشمراين ( ،)2012يف ضوء
مخس مسات لالستقصاء ،وف ًقا لسلم التقدير ()Rubrics
رباعي التدرج ،والصادر عن اجمللس الوطين لألحباث
( ،)National Research Council, 2000حيث أضاف
الشمراين ( )2012بعض األجزاء لسلم التقدير الالزمة
جلمع بيانات حول مسات االستقصاء يف الكتب .اعترب
الباحثون أن وحدة التحليل هي "النشاط العملي" ،يف حني
أن فئة التحليل متثلت يف مسات لالستقصاء العلمي اخلمس،
هي )1 :طرح األسئلة علمية التوجه )2 ،إعطاء أولوية
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عينة األنشطة العملية املختارة مرتني على فرتتني يفصل
بينهما ( )3أسابيع .وقد أظهرت نتائج معادلة هولسيت
للثبات أن معامل الثبات بلغ ( ،)%87ويعد هذا املعامل
فعا.
مرت ً

األداة بني احملللني (≥ ( )%80
 .)1989وقد بلغت نسبة االتفاق بني احملللني (،)%82
وتعد هذه النسبة معتربة لثبات أداة التحليل .وملزيد من
التحقق من ثبات أداة التحليل ،نفذ الباحثون أسلوب
االتساق بني احمللل ونفسه ،إذ قام أحد الباحثني بتحليل
Kaid & Wadsworth,

الجدول ()2

توزيع عينة األنشطة العملية المختارة لحساب الثبات
الفصل الدراسي

مصدر العينة

المجموع الكلي

األول

الثاني

كتاب الطالب
دليل التجارب العملية

4
2

4
2

8
4

المجموع الكلي

6

6

12

إجراءات التحليل:

البيانات ،وخمترب األحياء ،وجتارب دليل التجارب العملية ،إذ
كل نشاط وحدة ٍ
قائما بذاته.
حتليل ً
مت اعتبار ّ

سارت إجراءات حتليل كتب األحياء وأدلة جتارب
األنشطة العملية ،جلميع الصفوف الدراسية يف املرحلة
الثانوية ،وفق وصف حتليلي ودقيق ملستوى تضمني األنشطة
العملية يف كتب األحياء وأدلة التجارب العملية ،وذلك
هبدف الكشف عن مسات االستقصاء العلمي ومستوياهتا
األربعة املتضمنة يف هذه األنشطة ،باستخدام أداة سلم
تقدير رباعي التدرج ،وفقاً للخطوات اإلجرائية اآلتية
(الشمراين:)2012 ،

 .2حتديد فئات التحليل :ومتثلت يف مسات االستقصاء
العلمي اخلمس ،واليت حددها اجمللس الوطين لألحباث
( ،)NRC, 2000وهي )1 :طرح األسئلة علمية التوجه)2 ،
إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة )3 ،صياغة
التفسريات من األدلة )4 ،ربط التفسريات باملعرفة العلمية،
 )5التواصل وتربير التفسريات .ومت حتديد مستويات كل مسة
وفقاً للوصف اإلجرائي الوارد يف اجلدول (.)3

 .1حتديد وحدة التحليل :ومتثلت يف "النشاط العملي"،
جبميع أنواعه :جتربة استهاللية ،وجتربة ،وخمترب حتليل
الجدول ()3

سمات االستقصاء األساسية وسلم تقديرها حسب رؤية المجلس الوطني للبحث )(NRC, 2000

مستوى السمة

السمة
1
مشاركة املتعلم يف طرح أسئلة
علمية التوجه

متكن املتعلم من إعطاء أولوية
لألدلة يف الرد عن األسئلة

2

توجه األنشطة املتعلم إىل
توجه األنشطة املتعلم
لإلجابة عن سؤال حمدد .إعادة صياغة السؤال
املقدم.
تقدم األنشطة للمتعلم
بيانات ويعرفه بكيفية

تقدم األنشطة للمتعلم
بيانات ويطلب منه
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3

4
تشجع األنشطة املتعلم على طرح
األسئلة.

توجه األنشطة املتعلم الختيار
السؤال من بني جمموعة
أسئلة ،أو يتيح له طرح سؤ ٍال
ٍ
جديد.
توجه األنشطة املتعلم إىل مجع تشجع األنشطة املتعلم إىل حتديد ما
ميكن أن يشكل الدليل وحتديد كيفية
أدلة حمددة.

أماين احلصان وجرب اجلرب وعبدة املفيت :مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء ...
حتليلها.

حتليلها.

متكن املتعلم من صياغة تفسريات
من األدلة

تقدم األنشطة الدليل
للمتعلم.

متكن املتعلم من ربط التفسريات
باملعرفة العلمية

تقدم األنشطة كل
االرتباطات بشكل
حاسم.
تقدم األنشطة للمتعلم
خطوات وإجراءات
تفصيلية للتواصل.

تقدم األنشطة للمتعلم
الطرق احملتملة الستخدام
الدليل يف صياغة التفسري.
تقدم األنشطة للمتعلم
االرتباطات احملتملة.

متكن املتعلم من التواصل وتربير
التفسريات

مجعه.

تقدم األنشطة للمتعلم
توجيهات عامة لتطوير
التواصل لديه.

ترشد األنشطة املتعلم إىل آلية
صياغة التفسريات واألدلة.

توجه األنشطة املتعلم إىل صياغة
التفسريات بعد تلخيص الدليل.

توجه األنشطة املتعلم إىل
جماالت ومصادر للمعرفة
العلمية.
تقدم األنشطة توجيهات
للتدرب على التواصل
العلمي.

توجه األنشطة املتعلم إىل فحص
مصادر أخرى بشكل مستقل وإىل
تشكيل الروابط للتفسريات.
توجه األنشطة املتعلم لتشكيل نقاش
منطقي ومربر للتواصل حول
التفسريات.

وتسري آلية احلكم على مستوى تضمني السمة يف النشاط العملي ،وفق مقياس التدرج الكمي ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1حسب مقدار مشاركة املتعلم يف توجيه
نفسه وحتمل مسؤولية نشاطه العملي ،كما يتضح من املسار الوصفي أدناه:
أقل

أكثر

مقدار مشاركة املتعلم يف توجيه نفسه
أكثر

مقدار توجيهات الكتاب

أقل

 عند ورود السمة أكثر من مرة يف وحدة التحليل ،يتم
تسجيلها مرة واحدة ويف مستوى واحد فقط.

 .3حتديد تعليمات احلكم على وحدة التحليل :اتبع الباحثون
يف احلكم على وحدة التحليل احملددات اآلتية:
 تعد وحدة التحليل وحد ًة؛ عندما يتضمن "النشاط
العملي" ،جبميع أنواعه :جتربة استهاللية ،وجتربة ،وخمترب
حتليل البيانات ،وخمترب األحياء ،وجتارب دليل التجارب
العملية ،أية مسة من مسات االستقصاء األساسية .فقد مت
كل نشاط وحدة ٍ
قائما بذاته.
حتليل ً
اعتبار ّ
 ال تعد وحدة التحليل وحد ًة إذا مل تتضمن أية مسة من
مسات االستقصاء األساسية.
 تسجيل مسات االستقصاء اليت يتم حتديدها ،دون
النظر إىل مستوى التضمني يف كل من كتاب الطالب وأدلة
التجارب العملية.
 عندما تتضمن وحدة التحليل أكثر من مسة واحدة،
يتم تسجيل مجيع السمات.
 عند ورود مسة لالستقصاء يف مستويني خمتلفني يف
وحدة التحليل ،يتم احتساب املستوى األعلى للسمة.

 .4مت رصد بيانات كل وحدة حتليل يف ورقة رصد مستقلة،
تضمنت بيانات عامة مثل نوع النشاط ،عنوان الفصل ،رقم
الصفحة ،ويتبعها جدول حتليل السمات اخلمس ومستويات
تضمينها يف الكتب عينة التحليل.
المعالجات اإلحصائية:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،استخدم الباحثون
املعاجلات اإلحصائية املتمثلة يف التكرارات والنسب املئوية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج ومناقشة السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول والذي نص على :ما سمات

االستقصاء العلمي ومستوياتها المتضمنة في األنشطة العملية في

كتب األحياء للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية؟ مت

حساب التكرارات والنسب املئوية لسمات االستقصاء

143

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)

العملية للمرحلة الثانوية ،كما يوضح اجلدول رقم (:)4

املتضمنة يف األنشطة العملية لكتب األحياء وأدلة التجارب

الجدول ()4

التكرارات والنسب المئوية لسمات االستقصاء المتضمنة في األنشطة العملية لكتب األحياء وأدلة التجارب العملية للمرحلة الثانوية
السمة

المرحة الدراسية
أول ثانوي

طرح األسئلة علمية التوجه
إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة
صياغة التفسريات من األدلة
ربط التفسريات باملعرفة العلمية
التواصل وتربير التفسريات
المجموع الكلي

ثاني ثانوي

المجموع الكلي
ثالث ثانوي

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

47
47
47
8
17

%7.8
%7.8
%7.8
%1.3
%2.8

62
62
61
9
23

%10.3
%10.3
%10.2
%1.5
%3.8

64
64
64
5
20

%10.7
%10.7
%10.7
%0.8
%3.3

173
173
172
22
60

%28.8
%28.8
%28.7
%3.7
%10

166

%27.6

217

%36.2

217

%36.2

600

%100

الثانوي ،فيتضح من اجلدول ( )4أن أعلى تكرار لسمات
االستقصاء كانت بالتساوي لكل من مسات (طرح أسئلة
علمية التوجه) و (إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة)،
فقد بلغ تكرار ظهورمها بنسبة ( ،)%10.3يف حني بلغ
تكرار ظهور مسة (صياغة التفسريات من األدلة)
( ،)%10.2أما مسة (التواصل وتربير التفسريات) فقد
حصلت على نسبة ( ،)%3.8وحصلت مسة ربط
التفسريات باملعرفة العلمية على أقل نسبة وهي (.)%1.5
وعلى مستوى كتاب الصف الثالث الثانوي ،يتضح من
اجلدول ( )5أن أعلى تكرار لسمات االستقصاء كانت
بالتساوي لكل من مسات (طرح أسئلة علمية التوجه)،
و(إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة) ،و (صياغة
التفسريات من األدلة) ،فقد بلغت النسبة املئوية لتكرار كل
منها ( ،)%10.7يف حني حصلت مسة (التواصل وتربير
التفسريات) على نسبة ( ،)%3.3وحصلت مسة ربط
التفسريات باملعرفة العلمية على أقل نسبة ،هي (.)%0.8
ويوضح اجلدول ( )5التكرارات والنسب املئوية ملستويات
مسات االستقصاء األربعة واملتضمنة يف األنشطة العملية
لكتب األحياء وأدلة التجارب العملية لكل صفوف املرحلة
الثانوية.

حمدودا بني عدد مسات
يوضح اجلدول ( )4أن هناك تباينًا
ً
االستقصاء العلمي اليت مت تضمينها يف صفوف املراحل
الثانوية ،فقد بلغ العدد الكلي للسمات اليت مت رصدها
( )166مسة للصف األول الثانوي ،و ( )217مسة للصف
الثاين والثالث الثانوي .ومن مث فإن النسب املئوية حمسوبة
باعتبار العدد الكلي هلا يف الكتب اليت مت حتليلها والذي بلغ
( )600مسة .فيظهر اجلدول ( )4تكرار ظهور مسات
االستقصاء املتضمنة يف األنشطة العملية وأدلة التجارب
عينة الدراسة يف كتب األحياء للصفوف الثالثة (األول،
والثاين ،والثالث الثانوي) ،إذ مت حساب النسبة املئوية وفقاً
للعدد الكلي لألنشطة العملية املتوفرة يف كل من كتاب
الطالب وكتاب دليل التجارب العملية .ويتضح من اجلدول
( )4أن أعلى تكرار لسمات االستقصاء يف كتاب الصف
األول الثانوي كانت بالتساوي لكل من مسات (طرح أسئلة
علمية التوجه) ،و (إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن
األسئلة) ،و (صياغة التفسريات من األدلة) ،إذ بلغت
النسبة املئوية لتكرار كل منها ( ،)%7.8يف حني حصلت
مسة (التواصل وتربير التفسريات) على نسبة ()%2.8
وحصلت مسة ربط التفسريات باملعرفة العلمية على أقل
نسبة وهي ( .)%1.3أما يف كتاب األحياء للصف الثاين
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أماين احلصان وجرب اجلرب وعبدة املفيت :مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء ...
الجدول ()5

التكرارات والنسب المئوية لمستويات سمات االستقصاء المتضمنة في األنشطة العملية لكتب األحياء وأدلة التجارب العملية للمرحلة الثانوية
وفق تكرارات السمات الواردة في الكتب الثالث (ن=*)600
المستوى

السمة
طرح األسئلة علمية التوجه
إعطاء أولوية لألدلة يف الرد عن األسئلة
صياغة التفسريات من األدلة
ربط التفسريات باملعرفة العلمية
التواصل وتربير التفسريات
المجموع الكلي

1

2

3

4

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

172
%28.7
0
0
0
0
0
0
0
0

1
%0.2
37
%6.2
0
0
1
%0.2
38
%6.3

0
0
117
%19.5
2
%0.4
21
%3.5
22
%3.7

0
0
19
%3.1
170
%28.3
0
0
0
0

ت

172

77

162

189

%

%28.7

12.8%

%27.0

%31.5

* ن متثل تكرارات السمات الواردة يف مجيع كتب األحياء وأدلة التجارب العملية يف املرحلة الثانوية ،واليت بلغت ( )600مسة.

الواردة يف كتاب الطالب للصف األول الثانوي (ص )9من
الفصل الدراسي األول ،بدأ النشاط االستقصائي بسؤال
حمدد " :كيف حتصل احليوانات على غذائها؟" ،مث بدأ
باستعراض خطوات العمل لتوجيه الطالب إىل إجراء التجربة
االستقصائية ،مث يطلب من الطالب تسجيل مالحظاته ،مث
البدء خبطوة التحليل واستخالص النتائج بناء على
املالحظات ،ويلي ذلك – أخرياً – خطوة االستنتاج
وصياغة التفسريات بعد تلخيص األدلة والنتائج .ويلي
املستوى الرابع ،املستوى األول والذي بلغ ()%28.7
واملتمركز يف مسة طرح األسئلة علمية التوجه ،مما يعين أن
األنشطة توجه الطالب لإلجابة عن سؤال حمدد .ويظهر هذا
جلياً يف األسئلة احملددة اليت تتصدر كل جتربة ونشاط
استقصائي سواء أكانت :جتربة استهاللية ،أم جتربة ،أم خمترب
حتليل البيانات ،أم خمترب األحياء ،أم جتربة يف دليل التجارب
العملية .فعلى سبيل املثال" :ما أمهية مستويات بناء

يتضح من اجلدول ( )5أن أكثر مسات االستقصاء
تكر ًارا يف أنشطة الكتب الثالثة املستهدفة بالتحليل ،هي:
السمات الثالثة األوىل (مسة طرح أسئلة علمية التوجه ،ومسة
إعطاء أولوية يف الرد عن األسئلة ،ومسة صياغة التفسريات
من األدلة) ،إذ توافرت يف مجيع األنشطة اليت مت حتليلها
بنسب مئوية مرتفعة ()%28.3-%19.5-%28.7
على التوايل.
أيضا – أن أكثر املستويات
ويشري اجلدول (ً – )5
حتققاً هو املستوى الرابع الذي بلغ نسبة تكراره ()%31.5
واملتمركز يف مسة صياغة التفسريات من األدلة .وهذا يدل
على أن األنشطة توجه الطالب إىل صياغة التفسريات بعد
تلخيص األدلة من األنشطة العملية .وتظهر هذه النتيجة
جليةً يف إجراءات وخطوات النشاط االستقصائي الذي
يتطلب من الطالب املالحظة ،مث الوصف ،مث التحليل ،مث
التوقع والتنبؤ بناء على املالحظات واملشاهدات العملية.
فعلى سبيل املثال :يف جتربة "استقصاء التغذية يف احليوانات"
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احليوان؟" ،كما جاءت خطوات عمل التجربة بصيغ وأفعال
توجه الطالب لصياغة التفسريات من األدلة بعد مجعها
وتلخيصها .إضافة إىل ذلك ،فقد مت تضمني هذه السمة يف
أغلب األنشطة املدرجة يف الكتب الثالثة ،غري أن معظم
هذا التضمني تركز يف املستوى الثالث ،إذ تكررت يف
( )117نشاطاً بنسبة ( ،)%5.19يف حني ظهرت مسة
"التواصل وتربير التفسريات" يف ( )38نشاطًا يف املستوى
الثاين ،وتكررت يف ( )22نشاطًا يف املستوى الثالث على
مستوى الكتب الثالثة.
وبنظرة عامة ،تشري نتائج التحليل إىل ضعف تضمني
أنشطة كتب األحياء للمرحلة الثانوية لسميت "ربط
التفسريات باملعرفة العلمية" و "التواصل وتربير التفسريات".
وقد يدل هذا على أن األنشطة اليت تناولتها الكتب قيد
التحليل ال ِ
تعط الطالب الفرصة والصالحية ملقارنة تفسرياته
باملشاهدات واألدلة اليت مجعها من النشاط االستقصائي؛
باملعرفة العلمية واحملتوى العلمي املرتبط مبوضوعات األحياء
واملفاهيم واحلقائق العلمية حول املوضوع أو النشاط
االستقصائي العلمي .كما أهنا ال توجهه إىل مصادر
وجماالت املعرفة العلمية يف األحياء لتشكيل روابط
للتفسريات ،إضافة إىل كون األنشطة ال تدعم – يف الغالب
– عمليات التواصل لدى الطالب سواء مع زمالئهم يف
الصف أم الربط مع الواقع واحلياة االجتماعية .وهذا بدوره
يقلل من هتيئة الفرص اليت تساعدهم على التوصل حلوارات
ونقاشات علمية متكنهم من تقدمي مربرات علمية حول
التفسريات العملية .وهذه املهارات – بال شك – متثل أحد
دعائم مهارات االستقصاء العلمي لتعلم مفاهيم األحياء
ونظرياته وربطها بالواقع وتوظيفها يف احلياة اليومية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السعدين
( )2006والبلوشي واملقبايل ( ،)2006اليت توصلت إىل
أن مناهج العلوم القائمة على االستقصاء جيب أن تعرض
العلم كطريقة للنظر للعامل من حولنا واإلجابة عن تساؤالت

اجلسم؟"" ،ما اخللية؟"" ،كيف تتحول الطاقة؟"" ،كيف
تُنتج اخلاليا اجلنسية وتتخصص يف تكوين الالقحة؟".
ويأيت ثالثًا املستوى الثالث الذي بلغ ()%27.0
واملتمركز يف مسة إعطاء أولوية للرد عن األسئلة ،وهذا يعين
أن األنشطة توجه الطالب إىل مجع أدلة حمددة .وقد ظهر
هذا جلياً يف األسئلة الواردة يف األنشطة االستقصائية يف
الكتب قيد التحليل ،إذ إن تلك األنشطة حاولت من
خالل خطوات حمددة توجيه الطالب جلمع بيانات حمددة،
مما جعلها تستخدم عبارات ،مثل" :استنتج هل ضخامة
حجم بعض املخلوقات احلية كالفيلة وشجر اخلشب األمحر
يعود إىل احتوائها على خاليا ضخمة جداً؟ أم خاليا أكثر
حجمها قياسي؟"" ،قارن بني حركة دودة األرض إىل األمام
وإىل اخللف ،وكيف يُعد ذلك نوعاً من التكيف لبقائها؟".
وأخرياً ،يأيت املستوى الثاين بنسبة ( )12.8%واملتمركز يف
مسة التواصل وتربير التفسريات ،وهذا يعين أن األنشطة تقدم
للطالب – بشكل جزئي – توجيهات عامة لتطوير التواصل
لديه .ومن العبارات اليت استخدمتها األنشطة يف هذه
السمة" :اخرت أحد احليوانات اليت شاهدهتا يف الربكة
ودرستها ،وطور كتيباً يوضح كيف يتغذى هذا احليوان؟،
وكيف يتكاثر؟ ،وأطوار جسمه ،ومراحل تطوره ،وشارك
بقية زمالء الصف يف هذه املعلومات".
كما يبني اجلدول ( )5أن "مسة طرح أسئلة علمية
التوجه" مت تضمينها يف ( )172نشاطاً بنسبة ()%28.7
يف مستواها األول ،مما يعين أن األنشطة العملية اليت حوت
هذه السمة قدمت أسئلة ومشكالت حمددة بشكل مباشر
للطالب ومل ترتك الفرصة هلم للمشاركة يف تقدمي تلك
األسئلة أو املشكالت .فعلى سبيل املثال :يالحظ أن مجيع
األنشطة يف التجارب االستهاللية يف الكتب الثالثة
تضمنت أسئلة توجه الطالب لإلجابة عن سؤال حمدد .ففي
كتاب األحياء للصف األول الثانوي للفصل الدراسي الثاين
افتتحت التجربة االستهاللية بسؤال مغلق وحمدد" :ما
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ويعزو الباحثون تركيز كتب األحياء على السمات
الثالثة األوىل (طرح أسئلة علمية التوجه ،وإعطاء أولوية يف
الرد عن األسئلة ،وصياغة التفسريات من األدلة) إىل أن
ختطيط أنشطة الكتب قد يعتمد يف األصل على أحد
أشكال االستقصاء (املبين) ،كما يتيح يف هناية كل نشاط
أحد أشكال االستقصاء (املوجه) من خالل طرح سؤال
االستقصاء ،إضافة إىل وجود شكل آخر من النشاطات
االستقصائية اليت ميكن تنفيذها يف دراسة احملتوى ،ومنها:
خمتربات حتليل البيانات ،أو التجارب العملية السريعة ،أو
خمترب األحياء الذي يرد يف هناية كل فصل ،ويتضمن
ومفتوحا يف هنايته .يف حني يغيب
استقصاءً شبه موجه،
ً
توظيف أعلى أنواع االستقصاء ،وهو االستقصاء املفتوح غري
املوجه ،مما قد يُضعف من حتقيق مستويات مسة التواصل
وتربير التفسريات.
ونظراً الختالف األنشطة املتضمنة يف كتب األحياء
للصفوف :األول والثاين والثالث الثانوي ،مت حساب
التكرارات لكل مسة من مسات االستقصاء املتض َّمنة وذلك
وفقاً لنوع النشاط :جتربة استهاللية ،جتربة ،خمترب حل
املشكالت أو حتليل البيانات ،وخمترب األحياء ،ويبني اجلدول
( )6توزيع تضمني مسات االستقصاء يف كتاب الطالب
ودليل التجارب للصفوف :األول والثاين والثالث الثانوي،
على الرتتيب ،حسب الفصل الدراسي :األول والثاين.

الطالب ،وتكوين أسئلة أخرى معتمدة على تلك
اإلجابات ،اليت من شأهنا خلق فرص احلوار اإلجيايب بني
الطالب وتبادل طرح األسئلة يف بيئة صفية آمنة وحافزة
أيضا – مع دراسة حممد ( ،)1998يف
للتفكري .وتتفق – ً
ضعف تناول حمتوى كتب العلوم لسمات ومهارات
االستقصاء اخلاصة بصياغة التفسريات العلمية وربطها
باملعرفة العلمية ،ومع نتائج دراسة عالم ( )2003اليت
أشارت إىل تضمني هذه السمة فقط يف أحد كتب العينة
الثالثة اليت مت حتليلها ،حيث جاء تضمينها ضعي ًفا بشكل
كبري يف الكتابني اآلخرين .وتتفق مع دراسة ميتشل
( )Mitchell, 2007اليت توصلت إىل أن معظم أنشطة
األفكار العلمية املتضمنة يف أدلة خمتربات األحياء اليت
نصت عليها املعايري الوطنية لتعليم العلوم ( )NSESاتسمت
بتضمني مستويات دنيا لالستقصاء .وتتفق – أيضاً – مع
نتائج دراسة بروك ،وبريتز ،وتونس ( & Bruck, Bretz,
 )Towns, 2009اليت توصلت إىل أن ما يقارب ()%90
من أنشطة كتب األحياء مت تصميمها بطريقة غري مرنة
وحتصر مشاركة الطالب يف تنفيذها وفق تلك التعليمات
أخريا ،تتفق نتائج حتليل
واخلطوات احملددة من قبل املعلم .و ً
كتب األحياء يف الدراسة احلالية مع نتائج الدراسات
السابقة اليت تناولت حتليل كتب الفيزياء والكيمياء يف قصور
تضمني مسة "التواصل وتربير التفسريات" ،ومن هذه
الدراسات :حممد( ،)1998عالم ( ،)2003الشمراين
( ،)2012حج عمر واملفيت (.)2013
الجدول ()6

تكرارات مستويات سمات االستقصاء حسب نوع األنشطة في كتب األحياء وأدلة التجارب العملية للمرحلة الثانوية
المرحلة الدراسية
األول الثانوي

كتاب الطالب

نوع النشاط

السمة

العدد
1

2

3

4

5

جتربة استهاللية
جتربة

9
12

9
12

9
12

9
12

0
0

1
1

خمترب حتليل البيانات

8

8

8

8

0

0

خمترب األحياء

9

9

9

9

1

8
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دليل التجارب

جتربة

اجملموع الكلي والنسب املئوية
لألنشطة العملية
الثاني الثانوي

كتاب الطالب

دليل التجارب

جتربة استهاللية
جتربة
خمترب حتليل البيانات
خمترب األحياء
جتربة

اجملموع الكلي والنسب املئوية
لألنشطة العملية
الثالث

كتاب الطالب

الثانوي

دليل التجارب

جتربة استهاللية
جتربة
خمترب حتليل البيانات
خمترب األحياء
جتربة

اجملموع الكلي والنسب املئوية
لألنشطة العملية

9
47
%100
12
15
11
12
12
62
%100
11
17
14
11
11
64
%100

يبني اجلدول ( )6تكرارات ظهور مسات االستقصاء
حسب نوع األنشطة (جتربة استهاللية ،جتربة ،خمترب حتليل
البيانات ،خمترب األحياء ،دليل التجارب العملية) الواردة يف
كتب األحياء وأدلة التجارب العملية للمرحلة الثانوية.
ويتضح تركز ظهور السمات (طرح أسئلة علمية التوجه،
وإعطاء أولوية يف الرد عن األسئلة ،وصياغة التفسريات من
األدلة) على مستوى مجيع األنشطة يف كل كتاب .وقصور
يف حتقق السمات (ربط التفسريات باملعرفة العلمية والتواصل
وتربير التفسريات) يف تلك األنشطة .وهذه النتائج تدعم
وتؤكد ما ورد من نتائج يف اجلدول ( )5السابق .ويالحظ
توازن نسب ظهور السمات ( )3 ،2 ،1يف كل كتاب على
اختالف نوع األنشطة ،مع اختالف نسب ظهورها وقلته يف
السمتني ( )5 ،4حسب نوع كل نشاط.

9

9

9

7

7

47
%100

47
%100

47
%100

8
%17

17
%36.2

12
15
11
12
12

12
15
11
12
12

12
15
10
12
12

0
1
0
2
6

2
5
0
8
8

62
%100

62
%100

61
%98.4

9
%14.5

23
%37.1

11
17
14
11
11

11
17
14
11
11

11
17
14
11
11

0
0
0
1
4

2
3
0
10
5

64
%100

64
%100

64
%100

5
%7.8

20
%31.3

نتائج ومناقشة السؤال الثاني:

لإلجابة عن السؤال الثاين والذي نص على :ما

مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في األنشطة
العملية في كتب األحياء للمرحلة الثانوية في المملكة

العربية السعودية؟ مت حساب التكرارات والنسب املئوية

لسمات االستقصاء املتضمنة يف األنشطة العملية لكتب
األحياء وأدلة التجارب العملية لكل صف دراسي على
حدة .ويوضح اجلدول رقم ( )7نتائج السؤال الفرعي األول
والذي نص على :ما مستوى تضمني مسات االستقصاء
العلمي يف األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف األول
الثانوي؟

148

أماين احلصان وجرب اجلرب وعبدة املفيت :مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء ...
الجدول ()7

التكرارات والنسب المئوية لسمات االستقصاء المتضمنة في األنشطة العملية لكتاب األحياء ودليل التجارب العملية للصف األول الثانوي
*

(ن=)166

الفصل الدراسي
األول

فصول الكتاب
دراسة احلياة
تنظيم تنوع احلياة
البكترييا والفريوسات
الطالئعيات
الفطريات

اجملموع الكلي للفصل
الدراسي األول
الثاني

مدخل إىل احليوانات
الديدان والرخويات
املفصليات
شوكيات اجللد
والالفقاريات احلبلية
اجملموع الكلي للفصل
الدراسي الثاين

المجموع الكلي

سمات االستقصاء العلمي
1

2

3

4

5

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

5
%3.0
4
%2.4
5
%3.0
5
%3.0
5
%3.0

5
%3.0
4
%2.4
5
%3.0
5
%3.0
5
%3.0

5
%3.0
4
%2.4
5
%3.0
5
%3.0
5
%3.0

1
%0.6
0
0
1
%0.6
1
%0.6
1
%0.6

3
%1.8
3
%1.8
2
%1.2
2
%1.2
2
%1.2

ت
%

24
%14.4

24
%14.4

24
%14.4

4
%2.4

12
%7.2

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

5
%3.0
7
%4.2
6
%3.6
5
%3.0

5
%3.0
7
%4.2
6
%3.6
5
%3.0

5
%3.0
7
%4.2
6
%3.6
5
%3.0

1
%0.6
1
%0.6
1
%0.6
1
%0.6

2
%1.2
0
0
2
%1.2
1
%0.6

ت
%

23
%13.8

23
%13.8

23
%13.8

4
%2.4

5
%3.0

ت

47

47

47

8

17

%28.3

%28.3

%28.3

%4.8

%10.3

%

* ن متثل تكرارات السمات الواردة يف كتاب األحياء ودليل التجارب العملية يف الصف األول الثانوي.

حني تكرر ظهور السمة الرابعة يف ( )4أنشطة وبنسبة
( ،)%2.4وتكررت السمة اخلامسة يف ( )12نشاطًا
وبنسبة ( .)%7.2أما يف الفصل الدراسي الثاين ،فقد تكرر
ظهور السمات األوىل والثانية والثالثة يف ( )23نشاطًا
وبنسبة ( )%13.8لكل منها ،يف حني تكرر ظهور السمة

يوضح اجلدول ( )7أن األنشطة العلمية يف كتاب
الطالب للصف األول الثانوي قد تضمنت ( )166مسةً
على مستوى األنشطة العملية لفصول الكتاب .ففي الفصل
الدراسي األول تكرر ظهور كل من السمات :األوىل والثانية
والثالثة يف ( )24نشاطًا وبنسبة ( )%14.4لكل منها ،يف
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(مدخل إىل احليوانات ،الديدان والرخويات ،املفصليات،
شوكيات اجللد والالفقاريات احلبلية).
ويوضح اجلدول رقم ( )8نتائج السؤال الفرعي الثاين
والذي نص على :ما مستوى تضمني مسات االستقصاء
العلمي يف األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف الثاين
الثانوي؟

الرابعة يف ( )4أنشطة وبنسبة ( ،)%2.4وتكررت السمة
اخلامسة يف ( )5أنشطة وبنسبة ( .)%3ويرجع السبب يف
اختالف توزيع السمات إىل اختالف عدد األنشطة العلمية
الواردة يف كتب كل فصل دراسي ،إذ احتوى كتاب الفصل
الدراسي األول على مخسة فصول (دراسة احلياة ،تنظيم
تنوع احلياة ،البكرتيا والفريوسات ،الطالئعيات ،الفطريات)،
يف مقابل أربعة فصول يف كتاب الفصل الدراسي الثاين
الجدول ()8

التكرارات والنسب المئوية لسمات االستقصاء المتضمنة في األنشطة العملية لكتاب األحياء ودليل التجارب العملية للصف الثاني
*

الثانوي (ن=)217
الفصل الدراسي
األول

فصول الكتاب
األمساك والربمائيات
الزواحف والطيور
الثدييات
اجلهازان اهليكلي والعضلي
اجلهاز العصيب
أجهزة الدوران والتنفس واإلخراج

اجملموع الكلي للفصل
الدراسي األول
الثاني

جهاز اهلضم والغدد الصماء
التكاثر والنمو يف اإلنسان
جهاز املناعة
مقدمة يف النباتات
تركيب النبات ووظائف أجزائه

سمات االستقصاء العلمي
1

2

3

4

5

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
6
%2.8
6
%2.8

5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
6
%2.8
6
%2.8

5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
5
%2.3
6
%2.8
6
%2.8

0
0
1
%0.46
1
%0.46
1
%0.46
1
%0.46
1
%0.46

1
%0.46
2
0.92%
2
%0.92
1
%0.46
2
%0.92
4
%1.8

ت

32

32

32

5

12

%

%14.8

%14.8

%14.8

%2.3

%5.48

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

6
%2.8
5
%2.3
4
%1.8
5
%2.3
5

6
%2.8
5
%2.3
4
%1.8
5
%2.3
5

6
%2.8
5
%2.3
4
%1.8
4
%1.8
5

1
%0.46
0
0
1
%0.46
0
0
1

3
%1.4
0
0
1
%0.46
3
%1.4
3
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التكاثر يف النبات

%
ت
%

%2.3
5
%2.3

%2.3
5
%2.3

%2.3
5
%2.3

%0.46
1
%0.46

%1.4
1
%0.46

اجملموع الكلي للفصل
الدراسي الثاين

ت
%

30
%13.8

30
%13.8

29
%13.3

4
%1.84

11
%5.12

المجموع الكلي

ت

62

62

61

9

23

%

%28.6

%28.6

28.1%

%4.1

%10.6

* ن متثل تكرارات السمات الواردة يف كتاب األحياء ودليل التجارب العملية يف الصف الثاين الثانوي.

وبنسبة ( )%13.8لكل منهما ،يف حني تكررت السمة
الثالثة يف ( )29نشاطًا وبنسبة ( ،)%13.3وتكرر ظهور
السمة الرابعة يف ( )4أنشطة وبنسبة ( ،)%1.84وتكررت
السمة اخلامسة يف ( )11نشاطًا وبنسبة (.)%5.12
ويوضح اجلدول رقم ( )9نتائج السؤال الفرعي الثالث
والذي نص على :ما مستوى تضمني مسات االستقصاء
العلمي يف األنشطة العملية يف مقرر األحياء للصف الثالث
الثانوي؟

يوضح اجلدول ( )8أن األنشطة العلمية يف كتاب
الطالب للصف األول الثانوي قد تضمنت ( )217مسةً
على مستوى األنشطة العملية لفصول الكتاب .ففي الفصل
الدراسي األول تكرر ظهور كل من السمات :األوىل والثانية
والثالثة يف ( )32نشاطًا وبنسبة ( )%14.8لكل منها ،يف
حني تكرر ظهور السمة الرابعة يف ( )5أنشطة وبنسبة
( ،)%2.3وتكررت السمة اخلامسة يف ( )12نشاطًا
وبنسبة ( .)%5.48أما يف الفصل الدراسي الثاين ،فقد
تكرر ظهور السمتني :األوىل والثانية يف ( )30نشاطًا
الجدول رقم ()9

التكرارات والنسب المئوية لسمات االستقصاء المتضمنة في األنشطة العملية لكتاب األحياء ودليل التجارب العملية للصف
*

الثالث الثانوي (ن=)217
الفصل

الدراسي
األول

فصول الكتاب
تركيب اخللية ووظائفها
الطاقة اخللوية
التكاثر اخللوي
التكاثر اجلنسي والوراثة
الوراثة املعقدة والوراثة البشرية
الوراثة اجلزيئية

سمات االستقصاء العلمي
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

1

2

3

4

5

6
%2.8
6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
7
%3.2

6
%2.8
6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
7
%3.2

6
%2.8
6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
7
%3.2

0
0
0
0
0
0
1
%0.46
1
%0.46
1
%0.46

1
%0.46
1
%0.46
2
%0.92
2
0.92%
2
%0.92
4
%1.8

151

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ربيع األول 1437هـ /ديسمرب 2015م)
ت

36

36

36

3

12

اجملموع الكلي للفصل
الدراسي األول

%

%16.7

%16.7

%16.7

%1.38

%5.48

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
5
%2.3

6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
5
%2.3

6
%2.8
6
%2.8
5
%2.3
6
%2.8
5
%2.3

0
0
0
0
1
%0.46
0
0
1
%0.46

1
%0.46
2
%0.92
1
%0.46
2
%0.92
2
%0.92

اجملموع الكلي للفصل
الدراسي الثاين

ت
%

28
%13.0

28
%13.0

28
%13.0

2
%0.92

8
%3.68

المجموع الكلي

ت

64

64

64

5

20

%

%29.5

%29.5

%29.5

%2.3

%9.2

مبادئ علم البيئة

الثاني

اجملتمعات واملناطق احليوية
واألنظمة البيئية
علم بيئة اجلماعات احليوية
التنوع احليوي واحملافظة عليه
سلوك احليوان

* ن متثل تكرارات السمات الواردة يف كتاب األحياء ودليل التجارب العملية يف الصف الثالث الثانوي.

كتب األحياء يف املرحلة الثانوية اليت تتضمن نوع
االستقصاء املفتوح غري املوجه.
 .2إعادة صياغة األنشطة حبيث توجه األنشطة الطالب
إىل صياغة التفسريات بعد تلخيص الدليل.
 .3إعادة صياغة األنشطة حبيث توجه الطالب إىل
فحص مصادر أخرى بشكل مستقل وإىل تشكيل
الروابط للتفسريات.
 .4تضمني األنشطة لعبارات وصيغ لفظية وإجرائية
تدعم عمليات االتصال والتواصل لدى الطالب مع
بعضا ومع اجملتمع واحلياة الواقعية لتحقيق
بعضهم ً
وظيفية العلم.

يوضح اجلدول ( )9أن األنشطة العلمية يف كتاب
الطالب للصف األول الثانوي قد تضمنت ( )217مسةً
على مستوى األنشطة العملية لفصول الكتاب .ففي الفصل
الدراسي األول تكرر ظهور كل من السمات :األوىل والثانية
والثالثة يف ( )36نشاطًا وبنسبة ( )%16.7لكل منها ،يف
حني تكرر ظهور السمة الرابعة يف ( )3أنشطة وبنسبة
( ،)%1.38وتكررت السمة اخلامسة يف ( )5أنشطة
وبنسبة ( .)%5.48أما يف الفصل الدراسي الثاين ،فقد
تكرر ظهور السمات :األوىل والثانية والثالثة يف ()28
نشاطًا وبنسبة ( )%13لكل منها ،وتكرر ظهور السمة
الرابعة يف نشاطني وبنسبة ( ،)%0.92وتكررت السمة
اخلامسة يف ( )8أنشطة وبنسبة (.)%3.68

شكر وتقدير:

توصيات الدراسة:

يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير ملركز التميز البحثي
يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف جامعة امللك سعود
على متويله هذه الدراسة.

 .1على الرغم من وجود ما يقارب ( )173نشاطًا عمليًا،
إال أنه من الضروري تكثيف األنشطة العملية يف
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المراجع:

السناين ،مىن العفيفية ،وداد السيابية ،مرتجم) األردن ،عمان :دار
املسرية للنشر والتوزيع.
اجلندي ،أمنية السيد؛ حسن ،نعيمة أمحد .)2005( .أثر منوذج سومشان
للتدريب االستقصائي يف تنمية االستقصاء العلمي وعمليات العلم
التكاملية ودافعية اإلجناز للتالميذ املتأخرين دراسياً يف العلوم باملرحلة

إبراهيم ،عطيات ( .)2009أثر اسرتاتيجيات التعلم التعاوين االستقصائي يف
تدريس العلوم على تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى تلميذات
الصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية .مجلة التربية
العلمية.81-43 ،)4(12 ،

اإلعدادية .مجلة التربية العلمية.49-1 ،)1(8 ،

أبو لبدة ،رامي حممد ( .)2009فاعلية النمط االكتشايف يف اكتساب
مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة.

اجلهوري ،ناصر؛ السعيدي ،أمحد؛ الربيكي ،سعيد؛ خطايبة ،عبداهلل
( .)2011أثر تدريس العلوم بطريقة االستقصاء املوجه يف اكتساب
طالب الصف العاشر األساسي للمفاهيم العلمية بنسق العلوم يف

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الرتبية جبامعة النجاح ،غزة،
فلسطني.
آل حمي ،سعيد1434( .ه) .تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة
العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع ممارسة

سلطنة عمان .رسالة الخليج العربي.83-13 ،)119(32 ،
احلارثي ،شريفة؛ البلوشي ،أمساء (أكتوبر .)2002 ،االستقصاء العلمي.
ورقة عمل مقدمة يف ورشة عمل املختصني الرتبويني يف العلوم
والرياضيات للدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
مسقط ،سلطنة عمان.
حسام الدرين ،ليلى ( .)2008أثر التدريس بنموذج شواب يف تنمية
االستقصاء العلمي وبعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف

الطالب إياها .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم املناهج وطرق
التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.
البعلي ،إبراهيم ( .)2006وحدة مقرتحة يف الفيزياء قائمة على االستقصاء
لتنمية بعض مهارات التفكري التأملي واالجتاه حنو املادة لدى طالب
الصف األول الثانوي .دراسات في المناهج وطرق التدريس،

اخلامس االبتدائي ذوي التحصيل املنخفض .دراسات في المناهج

(.52-14 ،)111
البعلي ،إبراهيم عبدالعزيز ( .)2012فعالية استخدام منوذج االستقصاء
الدوري يف تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل الدراسي يف مادة
العلوم لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي باململكة العربية

وطرق التدريس.130-96 ،)138( ،
مخيس ،عبد اهلل؛ حممد ،سليمان ( .)2009طرائق تدريس العلوم مفاهيم
وتطبيقات عملية .عمان ،األردن :دار املسرية.
دلول ،إياد عايد ( .)2013مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلوم

السعودية .المجلة الدولية لألبحاث التربوية-259 ،)31( ،

واالستقصاء العلمي وفق معايري ( )NSTAبغزة .رسالة ماجستير

.284

غير منشورة ،كلية الرتبية جبامعة النجاح ،غزة ،فلسطني.

البغدادي ،حممد ( .)2003تاريخ العلوم وفلسفة التربية العلمية .القاهرة،

الدمهش ،عبدالويل حسني؛ الشمراين ،سعيد حممد ( .)2012طبيعة ممارسة
معلمي العلوم يف اململكة العربية السعودية لالستقصاء العلمي من

مصر :دار الفكر العريب.
البلوشي ،سليمان وأمبوسعيدي ،عبداهلل ( .)2009مستوى قدرة التصميم
للتجريب االستقصائي لدى الطلبة املعلمني يف ختصص العلوم جبامعة

وجهة نظر املشرفني الرتبويني .مجلة العلوم التربوية والنفسية،
.462-439 ،)4(13

السلطان قابوس يف ضوء بعض املتغريات ،المجلة األردنية في

راشد ،راشد حممد ( .)2011أثر استخدام منوذج باير لالستقصاء العلمي
يف تدريس العلوم على تنمية بعض مهارات التفكري لدى طالب

العلوم التربوية.384-371 ،)4(5 ،
البلوشي ،سليمان؛ واملقبايل ،فاطمة ( .)2006أثر التدريب على تصميم

املرحلة اإلعدادية .مجلة البحوث النفسية والتربوية،)2(26 ،

جدول االستقصاء يف تدريس العلوم على عمليات العلم والتحصيل

.179-145

لدى تالميذ الصف التاسع من التعليم العام بسلطنة عمان .مجلة

زيتون ،عايش ( .)1994أساليب تدريس العلوم .عمان ،األردن :دار

العلوم التربوية والنفسية.61-43 ،)7( ،

الشروق للنشر والتوزيع.

تروبريدج ،ل.؛ وبييب ،ر.؛ وبويل ،ج .)2004( .تدريس العلوم في

زيتون ،عايش ( .)1996أساليب تدريس العلوم .عمان ،األردن :دار

المدارس الثانوية :استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية (حممد

الشروق للنشر والتوزيع.

عبداحلميد ،وعبداملنعم حسن ،ونادر السنهوري ،وحسن ترياب،
مرتجم) .اإلمارات ،العني :دار الكتاب اجلامعي (.)2000

زيتون ،عايش ( .)2010االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم
وتدريسها .عمان ،األردن :دار الشروق.
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ABSTRACT: The present study aimed to identify the level of inclusion of scientific inquiry in laboratory activities in
biology books and guides of all levels of high school (1st and 2nd semesters) in the Kingdom of Saudi Arabia, (revised edition
1433H-2012AD). The sample consisted of all laboratory activities in these textbooks from grade10, 11 and 12 for both
semesters each year, which we (173) laboratory activities. The study followed the descriptive content analysis approach,
using the tool designed by National Research Council (NRC, 2000). The tool consisted of five features, namely: engaging in
scientifically oriented questions, giving priority to evidence in responding to questions, formulating explanations from
evidence, connecting explanations to scientific knowledge, communicating and justifying explanations, where each features
has four levels. The validity and reliability of the tool were assured, as it is a standardized tool. The study concluded that
there was lack of emphasis on two features, namely “learner connects explanations to scientific knowledge” and “learner
communicates and justifies explanations”. In addition, activities do not generally support the process of communication
between and among students. Finally, the activities do not support real life communication.
Keywords: Scientific Inquiry, Features of Scientific Inquiry, Hands-on Activities, High School Biology Textbooks,
Experiments' Guidance Handbooks.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك سعود
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)

نموذج عضوية

[]

عضو جديد

[]

عضوية عاملة

[]

تجديد

[]

عضوية منتسب

أوالً :بيانات العضو

االسم ---------------------------------------------------------- :رقم الهوية--------------------------- :
الدرجة العلمية:

[ ] ماجستير

[ ] بكالوريوس

[ ] دكتوراه

التخصص العام ------------------------------------- :التخصص الدقيق---------------------------------- :
الوظيفة ----------------------------------------------- :جهة العمل-------------------------------------- :
عنوان المراسلة :ص .ب ---------------------------------- .المدينة------------------------------------ :
الرمز البريدي ----------------------------------------- :البريد اإللكتروني------------------------------- :
هاتف عمل --------------------------------------------------------- :جوال------------------------------ :
مجاالت اإلسهام في أعمال الجمعية--------------------------------------------- --------------------------- :
العضوية في جمعيات أخرى------------------------ ------------------------------------------------------- :
عدد سنوات االشتراك ------------------------------------------ :المبلغ المدفوع -------------------------- :
[ ] نقداً
[ ] شيك
بتاريخ/
[ ] إيداع مباشر  /حوالة
رسوم عضويــة المنتسب (الطــــــالب):

 011لاير للعام الواحد

 573رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

رسوم عضوية العاملة (غير الطالب):

 031لاير للعام الواحد

 361رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

ثانياً :تسدد الرسوم [ ] نقداً فيي مقير الجمعيية فيي جامعية المليك سيعود – كليية التربيية – مبني رقيم ( )03اليدور
الثاني.
[ ] إرسال حوالة.
[ ] إييييييداع المبليييييغ فيييييي حسييييياب الجمعيييييية السيييييعودية للعليييييوم التربويييييية والنفسيييييية (مصيييييرا الراج يييييي)
.SA 7781111388618101800777
[ ] شيك.
[ ] تسديد الرسوم في فرع الجمعية ...................
ثالثاً :استعمال الجمعية:
تم الت قق من استكمال تسديد رسوم العضوية حسب ما
أشير إليه أعاله.
الموظف المختص:

االسم------------------------------------------ :
التوقيع----------------------------------------- :
التاريخ----------------------------------------- :

ص .ب  8538الرياض  00530هاتف 5675665 :فاكس5675665 :
http://gesten.ksu.edu.sa - gesten@ksu.edu.sa

قواعد النشر

 .5االلتما فظا  APAف البتا ة والت ثعق.
.6كتا ة مت البحث جل شبأ جي ي جدا اليلخص

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدوريززة فز ميعززا مزا يفيز فع زا يززا يتياشز مززا الززف
اإلسز ززام ال ز ز ي الز ززقو ي ز ز جلعز ززس الي،تيز ززا ال ز ززع و
اللغة الع عة او االج،لعمية.
وكقلك معايع الفي العاليعة واالخاقعة اليعتب ة جاليعا.
 .2لغة الفي ف الدورية ه اللغزة الع عزة وي،ز ن أن تفيز  .7يمو الباحث عي ي م تلس م حثس وخيس ج خ م
عض البح ث اللغزة اإلج،لعميزة مزا ملخزص ال يميزد جز الدورية الت يفي فع ا حثس.
.8ل عئة التح ي حق الفحص اأول للبحث وت ي أهيعتس
( )252كلية اللغة الع عة.
 .3ت ززت الدوريززة ززالبح ث الت ز تعززال الييززباي الت يززة للتحبع او رف س.
.9ال يت جي البحث ف الدورية إال عد إمانتس م قبأ
والفف عة.
 .4ت زت زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتز ت ز فز اثفع م اليح ّبيع .
ت سز ززعا فز ززاة اليع فزززة ف ز ز الي،زززا الت ز ز و والي،ز ززا  .12هعئة التح ي غع ملممة البح ث الت تصأ إلع ا
س اء أمعمي للفي أ ل ت،م.
الفف .
 .5تفي الدورية م امعاي البتب الت تدور ح م،زاالي .11يت است با البح ث للفي خا العا ال،امع ف ط
الت عة وجل الففس والت ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز (م ش اغ بس حت ج اية ش ا يأ م كأ جا ).
را عاً :التحبع :
هقي الي،الع .
 .6تص ززدر الدوري ززة أر ززا مز ز اي فز ز الع ززا اال ززدار اأو  .1ي سأ البحث إل اثفع م اليختصع ف م،ا البحث
أو الدراسة لتحبعيس ون تك اس الباحث.
خا ش سبتيب والثاج خا ش ي يب والثالث
 .2فز ز حال ززة ومز ز اخ ززتاف ززع جت ززائ ت يز ز اليحبي ززع
خا ش مارس وال ا ا خا ش ي جع .
ي سأ البحث إل محب ثالث.
ثاجعاً :أهداف الدورية:
 .3ي د اليحب ت ي اً مفصاً ج مدى إمانتس للبحث م
ت دف الدورية إل تح عق ما يأت :
جدم ا.
 .1تأس ززعس فبز ز ت ز ز و وجف ز ز فاج ززأ يأخ ززق فز ز االجتب ززار
 .4تص ف مبافأة رممية لبأ محب .
اليعبعاي الث افعة.
 .2اإلس ز ا ف ز تب ز ي ز ام الت عززة والتعلززع ف ز الييلبززة خام اً :هعئة التح ي :
تت ل هعئة التح ي الي ياي اآلتعة:
الع عة ال ع ية خا ة وف العال صفة جامة.
 .3تع يف الي تيع بأ ما ي ت،د ف اليعدان الت و .1 .رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متا عة تففعقها.
 .2العيأ جل تب ي الدورية واالرت اء ي ت اها.
 .4تي،عا الباحثع والدارسع جل البحث والفي .
 .3اإلجا والتع يف الدورية واست باب الباحثع لليياركة
ثالثاً :ق اجد الفي ف الدورية:
بح ث .
 .1جي ز ز الدوريز ززة اأ حز ززاث اأ ز ززعلة الت ز ز تفز ززاق ق ز ززايا
 .4اسززت با البحز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق زا مززا
وم ض جاي الت عة وجل الففس.
ش وط الفي ف الدورية.
 .2جي الدوريزة البحز ث التز لز ي زبق جيز ها ولز تفيز فز
م ززة أخز ى ولع ززة م ززتلة مز أو راسززة أخز ى او رسززالة  .5إ ززاص أ ززحاب البحز ز ث جز ز ت ززل أ ح ززاث وإمب ززان
جي ها م جدمس.
جليعة.
 .3الح ززد اأجلز ز لع ززد ززفحاي البح ززث ثاثز ز ن ززفحة  .6إرسا البح ث إل اليحبيع واست بال ا مف .
مبب جززة جلز الحاسززب اآللز وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  .7التف عق ما الباحث جفد حامة البحث لبعض التعدياي.
 .8اتخززات ال ز ار يززأن جيز البحززث مز جدمززس عززد م امعززة
العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع .
راء اليحبيع واست،ا ة الباحث ل ا.
 .4إرفززاة ج ززخة م ز البحززث الي ز ا جي ز ص مززا ملخززص قصززع
ز ززاللغتع الع ع ز ززة واإلج،لعمي ز ززة .ال يت ،ز ززاون ( )252كلي ز ززة  .9است با طلباي االشت اك ف الدورية.
ي ضز ز ز فع ز ززس جفز ز ز ان البح ز ززث وأهداف ز ززس ومف ،ز ز زس وجتائ ،ز ززس  .12التف عق ما الفاش .
 .11م امعة الف خة اأول للتأكد م سامت ا م اأخباء
والبلياي اليفتاحعة.

