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المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى املواءمة بني معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة العربية السعودية ،ومقرر
التقومي الرتبوي باجلامعات السعودية ،والتحقق ممّا إذا كان مستوى تغطية املقرر ملعيار التقومي يرتبط بدرجات املرشحني للتدريس على اختبار املعلمني
الرتبوي العام ،والقدرة التنبئية للتغطية على درجات املرشحني على معيار التقومي الذي ميثل أحد مكونات االختبار .وقد استخدم جلمع بيانات الدراسة
ثالث أدوات وهي معيار التقومي يف معايري  ، InTASCواختبار املعلمني الرتبوي العام  ،باإلضافة إىل قائمة حمتوى معيار التقومي يف املعايري املهنية
للمعلمني اليت أعدها الباحث .وتضمنت عينة الدراسة توصيف حمتوى مقرر التقومي الرتبوي من ( )16جامعة سعودية ،وخرجيي تلك اجلامعات البالغ
عددهم ( )48767مرشحا للتدريس ممن أدوا اختبار املعلمني .وقد أشارت النتائج بناء على استخدام املنهج الوصفي التحليلي املتضمن حتليل حمتوى
مقرر التقومي إىل متثيله فقط  % 42من حمتوى املعيار ،ومتثل االجتاهات احلديثة يف التقومي ،مثل :التقومي البنائي ،والتقومي من أجل التعلم أهم اجلوانب
اليت تفتقر إليها مقررات التقومي الرتبوي ،كما اتضح وجود عالقة ارتباطية بني درجات املرشحني للتدريس على معيار التقومي يف اختبار املعلمني الرتبوي
العام وبني مستوى تغطية املقررات للمعيار ،وكان هلا قيمة تنبئية بالدرجات على االختبار .وقد قدمت الدراسة يف ضوء نتائجها عدد من التوصيات؛
تضمنت مراجعة مقرر التقومي الرتبوي يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وإعطائه األمهية اليت يستحقها سواء من حيث متثيله يف برامج اإلعداد أو من
حيث حصر تدريسه على املتخصصني.
الكلمات المفتاحية :املعايري املهنية للمعلمني ،اختبارات املعلمني ،التقومي الرتبوي ،برامج إعداد املعلمني.
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واخلتامي ( ،) Stiggins & Conklin, 1992فيما يقدر بليك
) (Plake, 1993قضاء املعلم نصف وقته تقريبا يف مهام تتعلق
بالتقومي.
وبغض النظر عن الوقت الفعلي الذي يقضيه املعلم يف
التقومي فإن التقومي الصفي أصبح عملية حمورية ترتبط جبميع
جوانب عملية التدريس مما يتطلب القيام به على حنو
مستمر ،فعلى سبيل املثال تنص الئحة التقومي يف اململكة
العربية السعودية على أن "أداء الطالب يف املرحلة االبتدائية
يقوم أداء الطالب يف املرحلتني
يقوم بشكل مستمر ،كما ّ
ّ
املتوسطة والثانوية بطريقيت التقومي املستمر واالختبارات"
(وزارة الرتبية والتعليم6002 ،ـ ،ص .)4ويلعب املعلم يف كال
الطريقتني دورا حموريا يف تقومي الطالب؛ إذ ميثل املرجع الوحيد
للحكم على أداء الطالب يف الصفوف الدراسية كافة.
والشك أن دور املعلم للقيام اهذا الدور فضال عن استخدام
التقومي ألغراض بنائية يتأثر بدرجة كبرية مبستوى إعداده
الرتبوي ومستوى التدريب املهين الذي يتلقاه على رأس العمل
يف أساليب التقومي وتطبيقاته .وتعتمد جودة برامج اإلعداد
والتدريب بدورها على مدى متثيلها ملعايري التقومي الرتبوي
الصفي مبا تشمل من علوم ومعارف ومهارات.
وقد تدرجت ـ ـ خالل العقود اخلمسة املاضية ـ ـ نوعيةق
الكفايات واملعايري املهنية للمعلمني يف جمال التقومي الرتبوي
لتتحول من الرتكيز على مهارات تطبيق االختبارات وإعدادها
إىل تناول طائفة واسعة من املعارف واملهارات تعكس مدى
تداخل التقومي الرتبوي مع العمليات الرتبوية األخرى
كعمليات التعليم والتعلم .ويعد قانون املمارسات العادلة
لالختبارات الرتبوية (the Code of Fair Testing Practices in
) Education, 1988من أوائل اجلهود اليت عملت لتنظيم إعداد
االختبارات وتطبيقها ،وعلى الرغم من أن هذه القواعد
وضعت لضمان املهنية والعدالة يف بناء االختبارات فإهنا مل
تكن موجهة للمعلم ،وإمنا يوصى باستخدامها كدليل
لتحسني ممارساته يف إعداد االختبارات ،ويرى استيقنز

مقدمة
ميثل التقومي الرتبوي أحد أهم أركان العملية التعليمية
ذات الوظائف املتعددة ،إذ ميكن استخدامه لتعزيز تعلم
الطالب وتطوير أداء املعلم ،واحلكم على مستوى إجناز
الطالب خالل فرتة دراسية معينة ،وإصدار قرار بناء على
ذلك بنقله أو إبقائه يف صفه .وألمهية التقومي كمكون حموري
يف عمليات التعليم والتعلم ،يشري بود ) (Boud,1995إىل أنه:
"ميكن للطالب بقدر من الصعوبة جتاوز تأثري التدريس
السيء ،إال أهنم ال يستطيعون جتاوز تأثري التقومي السيء"
(ص )cited in Harris & Brown, 2008( )53كما يشري
بيقز وانتوستل ) (Biggs and Collis, 1982إىل أن اهتمام
قومون اها،
الطالب ينصب أوال على الطريقة اليت سوف يق ّ
ومن مث يكيف الكثري منهم مداخل خمتلفة للتعلم قائمة على
الطريقة اليت يعتقدون أهنم سيقومون اها ( cited in Entwistle,
قّ
.)2000

وبتزايد أمهية التقومي الرتبوي يف العملية التعليمية واتساع
تطبيقاته وتنوع أغراضه ،تضاعف دور املعلم يف القيام مبهام
التقومي ،وازدادت حاجته إىل املعارف واملهارات املهنية
الالزمة .فقد حتول االهتمام يف معظم النظم الرتبوية من
الرتكيز على التقومي اخلارجي القائم على االختبارات املعيارية
إىل التقومي الصفي الذي يعده وينفذه املعلم ،ويشري ستيقنز
إىل هذا بالقول" :تارخييا عملنا يف اجمللس القومي للقياس يف
الرتبية على تركيز اجلهود على االختبارات عالية املخاطر
واالهتمام جبودهتا سواء على مستوى املنطقة ،الوالية ،الوطن،
أو على املستوى العاملي ،ولكن حان الوقت اآلن ألعضاء
اجمللس لرتكيز جهودهم على بقية الـ  %99.9من التقومي
الذي حيدث يف حياة الطالب؛ ذلك التقومي الذي ينفذه
املعلم يف الصف" ( .)Stiggins, 1999,p.2ونتيجة هلذا التحول
أصبح املعلم يقضي من ربع وقته إىل ثلثه يف أنشطة تتعلق
بالتقومي إثر حتول الكثري من األنظمة التعليمية إىل االعتماد
على املعلم بدرجة كبرية يف مهام التقومي بنوعيه البنائي
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ومكملن ) (McMillan, 2000; Stiggins, 2000أهنا غري كافية
للرتكيز على اإلعداد والتطوير املهين للمعلمني ،فيما أوصت
بروكهارد ) (Brookhart, 2011بتنقيحها لتستوعب التوجهات
احلديثة للتقومي البنائي وكذلك متطلبات احملاسبية.
وقد أسهمت االنتقادات املوجهة لالختبارات املعيارية اليت
تعدها وتطبقها شركات متخصصة ،وكذلك الدعوة إىل
أساليب تقومي بديلة إىل إبراز أمهية التقومي الصفي الذي
يضطلع فيه املعلم بالدور األكرب .وكان من أوائل اجلهود يف
هذا الشأن ،ما قام به احتاد منظمات املعلمني األمريكيني
 ،AFTواجمللس القومي للقياس الرتبوي  ،NCMEواجلمعية
القومية الرتبوية  ،NEAمن جهد مشرتك إلعداد معايري
كفايات املعلمني يف التقومي الرتبوي (Standards for Teacher
of

Assessment

Educational

in

تقومي الربامج واعتمادها .وميثل التقومي املعيار اخلامس ضمن
عشرة معايري تتناول أربعة أبعاد رئيسة ،وهي :التعليم والتعلم،
واحملتوى املعريف ،واملمارسات التدريسية ،واملسؤولية املهنية
) .(Council of Chief State School Officers, 2013كما
صدر مؤخرا للجنة املشرتكة ملعايري التقومي الرتبوي Joint
 Committee on Standards for Educational Evaluationمعايري
التقومي الصفي تتناول ثالثة جماالت عامة ،وهي األساسيات،
واالستخدام ،واجلودة .ويتضمن اجملال األول ( )6معايري
تتناول أساسيات تصميم وتطبيق التقومي الصفي ،فيما يتناول
اجملال الثاين ( )5معايري تتبع الرتتيب املنطقي لتطوير واختيار
التقومي الصفي وتبليغ نتائج التقومي ،ويتناول اجملال الثالث
( )5معايري توجه املعلم لتقدمي تقومي صفي يتسم بالدقة
والثبات والعدالة لكل طالب (Klinger, McDivitt, Howard,

Competence

) ،Students,1990اليت احتوت على سبعة معايري أساسية.
وقد أدت التطورات املتالحقة يف التقومي الرتبوي خالل
الثالثني سنة املاضية إىل الدعوة لتوجيه املزيد من االهتمام
مبعارف ومهارات التقومي الصفي وجعلها من املعايري الالزمة
للقبول يف مهنة التدريس والرتخيص املهين فضال عن ضرورة
اعتمادها يف برامج إعداد املعلمني وتدريبهم على رأس
العمل .لذلك أصبحت معايري التقومي من املكونات األساسية
للمعايري املهنية للقبول يف مهنة التدريس ،وكذلك ملعايري
االعتماد األكادميي لربامج اإلعداد ومعايري الرتخيص املهين
للمعلمني ،من ذلك معايري كاليفورنيا ملهنة التدريس

).Munoz, Rogers& Wylie, 2015

وقد تضمنت املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة
العربية السعودية اليت أعدها املركز الوطين للقياس والتقومي
لصاحل مشروع تطوير ( )12معيارا ،صممت وفقا ملا أوردته
الوثيقة بناء على" :مراجعة املصادر العلمية والرتبوية
والدراسات احلديثة املتعلقة بربامج تأهيل املعلمني والدراسات
واألحباث املتعلقة بالتعليم والتعلم باإلضافة إىل مراجعة وحتليل
أكثر من عشرين عمال على مستوى العامل (املركز الوطين
للقياس والتقومي ،2111 ،ص .)11ويتناول التقومي املعيار
السابع ،حتت عنوان" :تقومي تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية
راجعة وبناءة" .ويندرج حتت هذا املعيار مخسة معايري فرعية،
هي:
 .1يشرح املعلم مفاهيم التقومي وأنواعه وأغراضه املختلفة
وأخالقيات استخدامه.
 .6يطبق املعلم التقومي بفاعلية ملراقبة تقدم الطالب وتعزيز
تعلمهم.
 .5يشرك املعلم الطالب يف عمليات التقومي وتقومي أدائهم.

)California Standards for the Teaching Profession (2009

واملعايري املهنية الوطنية للمعلمني يف أسرتاليا
) .Professional Standards for Teachers(2011ويعد منوذج
املعايري األساسية للتدريس والنمو التعليمي للمعلمني Model
National

Core Teaching Standards and Learning Progressions for
Teachers

ودعمهم

الذي أعده احتاد ما بني الواليات لتقومي املعلمني
Interstate Teacher Assessment and Support

)( Consortium (InTASCسوف يشار إليها الحقا مبعايري
 )InTASCمن أكثر النماذج املرتبطة بإعداد املعلمني وقد
اعتمدته هيئة تقومي الربامج الرتبوية  NCAETضمن حمكات
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املاجستري من نقص حاد يف متطلبات هذا احملور ،ومل يكن
مستوى الربامج يف احملور الثالث أحسن حاال حيث حقق
أقل من  %6من برامج هذا احملور بدرجة عالية فيما كانت
 %65من الربامج تعاين من نقص حاد يف هذا احملور

 .4يصحح املعلم بدقة أدوات التقومي وحيلل بياناته ملراقبة
تقدم الطالب وتوظيفها لتحسني عمليات التعليم والتعلم.
 .3يوثق املعلم نتائج التقومي ويعد تقاريره وفقا لألنظمة
التعليمية املتبعة.
ولكون حتقيق املعلمني اجلدد ملعايري التقومي يتوقف إىل
درجة كبرية على مستوى تأهيلهم يف برامج اإلعداد ومدى
تغطية تلك الربامج للمعارف واملهارات والقيم اليت تتضمنها
املعايري ،فقد اختذت برامج إعداد املعلمني مداخل خمتلفة
لتحقيق تلك املعايري تضمنت طرقا مستقلة ومدجمة وخليطا
من املدخلني .ويتضمن املدخل املستقل تدريس مقررات يف
ضم قن التقومي يف
التقومي الرتبوي ،وأما يف املداخل املدجمة فيق َّ
جمموعة من املقررات يف املناهج واإلعداد املهين ،فيما يتضمن
املدخل املختلط موادا تقوي مستقلة وأخرى مدجمة كجزء من
متطلبات حتقيق تلك املعايري). (DeLuca & Bellara, 2013
ومع ذلك فإن الدراسات تشري إىل أن املعلمني اجلدد اليزالون
يشعرون بأهنم غري معدين على حنو جيد لتقومي الطالب
ومستوياهتم متدنية يف املعرفة بالتقومي ( ;MacLellan, 2004
) .Zhang & Burry-Stock, 2003مما دفع بالباحثني واملهتمني
إىل تقصي أسباب ذلك ،واجته اهتمام معظم الدراسات إىل
حتليل حمتويات برامج إعداد املعلمني وتدريبهم للتحقق من
مدى تغطية حمتواها ملعايري التقومي ،من ذلك دراسة أعدها
اجمللس القومي جلودة املعلم لتحليل مفردات مواد التقومي لعدد
 180برناجما إلعداد املعلمني لدرجيت البكالوريوس واملاجستري
تنتمي لعدد  98مؤسسة بالتعليم العايل يف  50والية
أمريكية .وقد قحللت وفق ثالثة حماور ،وهي املعرفة بالتقومي،
ومهارات التحليل ،واختاذ القرارات املتعلقة بالتدريس بناء
على بيانات التقومي ،وكشفت النتائج عن نقص يف تغطية
تلك احملاور ،إذ حقق  %61فقط من الربامج متطلبات احملور
األول بدرجة عالية ،يف حني حقق برنامج واحد متطلبات
احملور الثاين بدرجة عالية ،فيما عانت  %69من برامح
اإلعداد ملرحلة البكالوريوس و %43من برامج مرحلة

).(Greenberg & Walsh, 2012

ويف دراسة قام اها كاهل وآخرون
) Bryant, 2013هليئة اعتماد إعداد الرتبويني ) (CAEPأشارت
النتائج إىل أن تغطية بعض برامج إعداد املعلمني اجلدد
ملعارف التقومي يف مقرراهتا غري مكتمل وسطحية ،مما يفضي
يف النهاية إىل ختريج مرشحني للتدريس غري معدين على حنو
فاعل لتحقيق املتطلبات املعاصرة لطالب التعليم العام .وقد
أظهرت نتائج دراسة (األشقر )6011 ،اليت هدفت إىل
الكشف عن الصعوبات اليت تواجه معلم املستقبل من طالب
كلية الرتبية جبامعة حلوان ،وجود صعوبات تتعلق بتطبيق
التقومي لنقص معريف ومهاري يف طرائق التقومي وتوظيفها يف
الصف الدراسي .وتؤيد هذه النتائج دراسة منر والرتتوري
( )6015اليت طبقت على أعضاء هيئة التدريس بكليات
العلوم الرتبوية باجلامعات الرمسية األردنية ،إذ تشري النتائج إىل
اقتصار الربامج يف إطارها العام على اجلوانب النظرية دون أن
تقدم للطالب قدرا كبريا من التطبيق العملي .فيما أشارت
دراسة نوافله وجنادات ( )6014إىل أن حتقيق برامج إعداد
معلم املرحلة االبتدائية للمعايري املهنية لتنمية املعلم وخاصة
فيما يتعلق مبعيار تقومي تعلم الطالب من وجهة نظر الطالب
كانت متوسطة ،وجاء يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث
الفاعلية.
ويف دراسة طولية أعدها بيزيت وكلمان & (Beziat
Teacher
) Coleman, 2015طبقا فيها استبانة املعلم
 Assessment Literacy Questionnaireعلى جمموعة من
الطالب عند بدء االلتحاق بربنامج اإلعداد وعند هنايته ،وقد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة يف مستوى العينة بني
حيسن من
التطبيقني مما يشري إىل أن االلتحاق بالربنامج مل ّ
& (Kahl, Hofman
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واملراكز العلمية يف إبراز أمهية التقومي وإعطائه وزنا يوازي دوره
يف العمليات الرتبوية ويضمن مستوى مقبوال من املهنية
ملمارسته وتناول خمتلف جوانبه مع عدم إغفال إحداها على
حساب األخرى( .)1وعلى الرغم من كل هذا االهتمام فإن
الدراسات ،كما اتضح من العرض السابق تشري إىل أن
ؤهلون على النحو املطلوب لتقومي تعلم
املعلمني اجلدد ال يق َّ
الطالب ،ويعانون من نقص واضح يف اجلوانب املعرفية
واملهارية الالزمة ،مما يعين أن برامج إعداد املعلمني يف
كليات الرتبية فشلت يف العقود املاضية يف إعطاء التقومي
الصفي األمهية اليت يستحقها يف سياق تأهيل املعلمني قبل
اخلدمة ) ،(Heafner, 2004; Stiggins 2002وإعطائه ساعات
حمدودة ضمن بنية الربامج لتناول حمتوى واسع يصعب عمليا
تغطيته ،فيما تعطى األولوية ملواد املناهج وطرق التدريس،
وبالنتيجة ال يتمكن املعلمون اجلدد من استيعاب دور التقومي
يف عمليات التعليم والتعلم فضال عن إتقان مهارات
استخدامه ،ومن مث يرتك للمعلم اجلديد بعد التحاقه باخلدمة
التعلم من جتاربه املدرسية مبا يكتنف ذلك من إشكاالت
& (Mertler
تتعلق بتوارث اخلربات الرتبوية الضعيفة
) .Campbell, 2005; Sigel & Wissehr, 2011وترى بلشر
والرقيو ( )Pilcher & Largue, 2007أنه نتيجة لذلك فقلة فقط
من املعلمني قادرون على استخدام أساليب تقومي فعالة يف
ممارساهتم الصفية اليومية .وقد أدى مجود تلك الربامج عند
مستويات االجتاهات الرتبوية السائدة يف ستينات القرن
امليالدي املاضي وغياب الرؤية لتطويرها من جهة ،والتطورات

املعرفة بالتقومي ،وخاصة ما يتعلق مبمارسات التقومي الصفي.
ويف دراسة مشااهة قام اها مكجي وكوليب (McGee & Colby,
) 2104طبقا فيها األداة السابقة الختبار فعالية تدريس
مقررات مطورة يف التقومي الرتبوي تتضمن حماور أساسية حول
املفاهيم النظرية والفنية للتقومي ،ونظرياته وإجراءاته ،وتطبيقها
عمليا من خالل مهام ينفذها الطالب خالل الدراسة.
أظهرت النتائج فروقا دالة بني االختبار القبلي والبعدي.
ويف دارسة قام اها سيجل وويسه (Siegel & Wisseh,
) 2011للتعرف على املعرفة بالتقومي لعينة من  11معلما قبل
اخلدمة تتضمن مدى معرفتهم بأدوات التقومي ودواعي
استخدامهم للتقومي ،ودمج التقومي مع علميات التدريس
وأهداف التعلم .ومع أن النتائج تشري إىل فهم املعلمني
لالستخدامات املتعددة للتقومي ،فقد أظهرت ضعف قدرهتم
على تضمينها يف وحدات املنهج ،فبدال من استخدام أدوات
تقومي متنوعة تعكس التطورات احلديثة يف تدريس العلوم ،عاد
املعلمون الستخدام أساليب التقومي التقليدية ،لذا أوصت
الدراسة برامج إعداد املعلمني بالرتكيز على تطوير املعرفة
بالتقومي لدى املعلمني؛ حبيث يكونون قادرين على اختيار
أدوات التقومي املناسبة وتطبيقها لتنمية تعلم الطالب.
ومما سبق ميكن التوصل إىل أن ضعف حمتوى مقرر
التقومي الرتبوي يف برامج إعداد املعلمني وعدم تغطيته
للمتطلبات املعاصرة للتقومي يف ضوء ما تعرب عنه املعايري
املهنية للمعلمني ،ميثل أحد مصادر ضعف إعداد املعلمني يف
املعرفة بالتقومي ومهارات تطبيقه وهو ما ميثل استهالال ملشكلة
الدراسة احلالية.

( )1من تلك املؤسسات اليت أفردت معايري للتقومي الصفي ضمن إعداد
املعلمني اجلدد أو التطوير املهين للمعلمني على رأس اخلدمة:

مشكلة الدراسة

American Federation of Teachers, National Council on
Measurement in Education, & National Education Association
[AFT, NCME, & NEA], 1990; Joint Committee for Standards in
Educational Evaluation, 2003; National Board for Professional
Teaching Standards [NBPTS], 2002; National Council
Accreditation of Teacher Education

يركز اهتمام الباحثني الرتبويني منذ عدة عقود على تأكيد
أمهية التقومي الصفي ودوره احملوري يف عمليات التعليم والتعلم
) ، (Perry, 2013; Popham, 2009; R. Stiggins, 2006وقد
انعكس ذلك االهتمام على املستوى املؤسسايت للهيئات

[NCATE], 2008). In 2001, The Committee on the
Foundations of Assessment of the National
Research Council (Pellegrino, Chudowsky, & Glaser,
(2001
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مهنية للمعلمني ،غري أن الربامج األكادميية إلعداد املعلمني
مل تستفد من تلك املعايري يف تطوير حمتواها وتلبية حاجات
وزارة التعليم اليت تعد سوق العمل الوحيد خلرجيي الربامج
الرتبوية مما أوجد فجوة بني برامج اإلعداد ومتطلبات امليدان
الرتبوي .ويف ضوء ما سبق تطرح الدراسة احلالية التساؤالت
اآلتية:
 .1هل معيار التقومي يف املعايري الوطنية املهنية للمعلمني
يف اململكة العربية السعودية متوائم فعليا مع معيار التقومي يف

السريعة يف أساليب التقومي الرتبوي وتطبيقاته من جهة أخرى
إىل اتساع الفجوة بني واقع اإلعداد املهين للمعلمني
واملستويات املأمولة اليت متكن املعلم من استخدام التقومي وفق
األغراض احلديثة لدعم تعلم الطالب ،وتعزيز فرصه
(درندري6011 ،؛ أنس؛ 6011؛ صفحي6013 ،ـ).
وإذا مل يكن التقومي الرتبوي الصفي من أولويات برامج
إعداد املعلمني وبرامج التطوير الرتبوي خالل العقود املاضية،
فقد يكون ذلك مربرا يف النظم الرتبوية الغربية العتمادها
اعتمادا شبه كلي على التقومي اخلارجي واالختبارات املعيارية
 ،standardize testsمع إعطاء املعلم دورا أكرب يف تصميم
حمتوى املناهج وطرق التدريس .غري أن شيوعه يف النظم
الرتبوية احمللية وبرامج إعداد املعلمني على الرغم من اختالفها
الواضح عن النظم الرتبوية الغربية من حيث البنية والوظيفة مل
يكن له ما يربره .فمعظم النظم الرتبوية العربية ال خيضع
معظم طالاها ألي نوع من التقومي اخلارجي الفاعل الذي
يوجه السياسات واملمارسات الرتبوية ،فيما يفرض تدريس
مناهج حمددة يتقيد املعلمون بتدريسها مع االلتزام بكتب
املقررات الدراسية وأدلة التدريس.
وقد تأثرت اجلامعات السعودية بذلك ،إذ ركزت على
املناهج وطرق التدريس ،يف حني مهشت مقررات التقومي
بشكل عام والصفي بشكل خاص؛ فأصبحت مقررات
التقومي الرتبوي مع قلة عدد ساعاهتا يدرسها عادة متخصصو
اإلحصاء ،أو تسند إىل من لديه نصاب أقل بغض النظر عن
ختصصه ،وقد أدى هذا إىل ضعف اإلعداد املهين للمعلمني
وافتقارهم ملعارف ومهارات التقومي الرتبوي ،فقد أظهرت
دراسة (السعدوي )6016 ،أن نتائج املتقدمني للتدريس
على اختبار املعلمني يف حمور التقومي كانت أقل مقارنة باحملاور
األخرى ،فيما أشارت عدد من الدراسات إىل ضعف
مهارات املعلمني يف التقومي.
وقد سعت وزارة التعليم جراء الضعف امللحوظ يف إعداد
املعلمني منذ عام 1464هـ إىل إعداد كفايات ومن مث معايري

InTASC؟

 .6ما درجة تغطية مفردات مقررات التقومي الرتبوي يف
كليات الرتبية متطلبات معيار التقومي يف املعايري الوطنية؟
 .5ما مستويات املرشحني للتدريس على معيار التقومي يف
اختبار املعلمني الرتبوي العام؟
 .4هل يوجد عالقة بني مستوى تغطية مقررات التقومي
الرتبوي يف كليات الرتبية ملعيار التقومي يف املعايري الوطنية
ودرجات الطالب على املعيار نفسه يف اختبار املعلمني
الرتبوي العام؟
 .3هل ميكن التنبؤ بدرجات املرشحني على معيار التقومي
يف اختبار املعلمني بناء على مستوى تغطيته يف مقرر التقومي
الرتبوي مع األخذ باالعتبار البناء اهلرمي للبيانات وإدراج
املرشحني حتت متغري اجلامعة؟
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -1التحقق من مواءمة حمتوى معيار التقومي يف املعايري املهنية
الوطنية للمعلمني الذي أعدها املركز الوطين للقياس والتقومي
لصاحل مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام ،مع معيار
التقومي يف معايري  ،InTASCبوصفها معايري عاملية مرجعية.
 -6الكشف عن مستوى املواءمة بني حمتوى مادة التقومي
الرتبوي اليت تدرس يف كليات الرتبية باجلامعات السعودية
ومعيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني.
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منهج الدراسة

 -5معرفة مستوى املرشحني للتدريس على معيار التقومي وفقا
لنتائجهم على اختبار املعلمني الرتبوي العام الذي يعده
وينفذه املركز الوطين للقياس والتقومي.
 -4تبيان العالقة بني مستوى تغطية مقررات التقومي الرتبوي
يف كليات الرتبية ملعيار التقومي يف املعايري الوطنية ودرجات
الطالب على املعيار نفسه يف اختبار املعلمني العام.
 -3حساب درجة التنبؤ بدرجات املرشحني على معيار
التقومي يف اختبار املعلمني بناء على مستوى تغطيته يف مقرر
التقومي الرتبوي مع األخذ بعني االعتبار متغري اجلامعة.

استخدم الباحث يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك اهدف التوصل إىل تصور شامل للظاهرة
موضوع الدراسة .وقد استخدم حتليل احملتوى للجانب
الكيفي باستخدام حتليل املوضوعات Thematic Analyses
من خالل حتديد املوضوعات اليت يتناوهلا كل مؤشر وترميزها.
وقد قسمت مستويات تغطية احملتوى إىل ثالثة مستويات،
وهي :تغطية كاملة ،وتشري إىل تغطية مفردات املقرر
للموضوع بعبارات تامة املعىن وبأسلوب صريح ،وتغطية
جزئية ،تشري إىل تغطية مفردات املقرر للموضوع على حنو
جزئي وبشكل صريح ،وتغطية ضمنية تشري إىل تناول
مفردات املقرر للموضوع بشكل غري ظاهر ولكن ميكن
اشتقاقها من خالل سلسلة من العبارات املتعاقبة .ويف
اجلانب الكمي استخدم مقاييس النزعة املركزية حلساب
متوسط أداء طالب كل جامعة يف معيار التقومي ،ومعامل
ارتباط بريسون ،ومنوذج التحليل اهلرمي .HLM

أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضوع املواءمة بني
التعليم العام والتعليم العايل الذي شغل حيزا من اهتمام
املتخصصني واملعنيني بالشأن العام على حد سواء ،وتقدميها
مثاال ميكن تعميمه للكشف عن مقدار الفجوة بني إعداد
املعلمني يف كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي ،مما يتوقع
أن يكون له أثر ملموس يف احلد من ضعف خمرجات التعليم
العام وجتويدها.

مجتمع الدراسة وعينتها
استندت الدراسة احلالية يف جانب التحليل الكيفي على
توصيف مفردات مقرر التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية
باجلامعات السعودية .وقد قام الباحث مبراسلة ( )63كلية
ممن توفر هلم بيانات على املوقع اإللكرتوين للجامعة أو مت
التواصل شخصيا مع منسوبيها ،وأمكن مجع توصيف
مفردات مقررات التقومي الرتبوي من ( )60كلية تربية
باجلامعات السعودية ،استبعد منها ( )5نظرا لعدم حتقيقها
لالشرتاطات املطلوبة ،وهي :أن يكون املقرر يدرس على
مستوى البكالوريوس أو الدبلوم الرتبوي ،وأن يكون متطلبا
عاما ال يرتبط بتخصص معني ،وبذلك تبقى مفردات ()16
مقررا من مقررات التقومي الرتبوي لكليات تربية متثل اجلامعات
اآلتية :جامعة امللك سعود ،وجامعة األمرية نورة ،وجامعة

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج الدراسة مع األخذ بعني االعتبار
احملددات اآلتية:
احملددات البشرية :خرجيو كليات الرتبية ملرحلة البكالوريوس
املعدون للتدريس.
احملددات املكانية :كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية
احلكومية.
احملددات الزمانية :خرجيو كليات الرتبية لعام -1453
1452ه.
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امللك فيصل ،وجامعة أم القرى ،وجامعة اجملمعة ،وجامعة
القصيم ،وجامعة الدمام ،وجامعة الباحة ،وجامعة األمري
سطام ،وجامعة حائل ،وجامعة جنران ،وجامعة الطائف،
وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود،
وجامعة تبوك ،وجامعة طيبة.
ومثل جمتمع الدراسة يف اجلانب الكمي الراغبني يف
االلتحاق بالتدريس من خرجيي عام 1452-1453ه وأدوا
اختبار املعلمني الرتبوي العام يف عام 1452هـ البالغ عددهم
( ،)30822وسحبت عينة الدراسة بطريقة عمدية لالقتصار
على خرجيي كليات الرتبية يف اجلامعات اليت حصل الباحث
على توصيف موادها يف التقومي الرتبوي ،وبلغ حجم العينة
( )52383خمتربا ميثلون ما نسبته ( )%36من جمتمع
الدراسة ،منهم ( )13385ذكرا ،و( )19604إناث.

نسختها النهائية ( )31عنصرا مت التحقق من ثباهتا بتحليل
حمتوى مواد التقومي الرتبوي مرتني بفارق ثالثة أسابيع ،وتطبيق
معادلة هولسيت ) ،(Holstiوكان معامل الثبات ( .)0.93وقد
أعطيت ( )5درجات للتغطية الكاملة ،ودرجتان للتغطية
اجلزئية ،ودرجة للتغطية الضمنية ،فيما أعطي صفر لعدم
التغطية .ولإلجابة عن بقية أسئلة الدراسة استخدمت بيانات
اختبار املعلمني الرتبوي العام الذي يعد اجتيازه أحد
املتطلبات األساسية لاللتحاق مبهنة التدريس ،مع االقتصار
على أسئلة حمور التقومي يف اختبارات املعلمني اليت متثل حوايل
( )%15من اجملموع الكلي ألسئلة االختبار وعددها ()33
سؤاال .وتؤكد التقارير اليت يصدرها املركز الوطين للقياس
والتقومي متتع االختبار بدرجات صدق وثبات جيدة ،بلغ
معامل الثبات بطريقة منذجة املتغري الكامن )،)0889( (LVM
فيما أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي )(CFA
مؤشرات حسن مطابقة على النحو اآليت:

اعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على عدد من
األدوات لإلجابة عن تساؤالهتا ،فقد استخدم لإلجابة عن
السؤال األول حمتوى معيار التقومي يف منوذج املعايري األساسية
للتدريس والنمو التعليمي للمعلمني ) (inTASCالصادر عن
) (Council of Chief State School Officers, 2013بعد ترمجته
والتحقق من صدق الرتمجة من ( )5حمكمني حيملون درجة
الدكتوراه أحدهم متخصص يف اللغة اإلجنليزية واثنان من
متخصصي قياس وتقومي مع إملامهم باللغة اإلجنليزية،
ونقحت النسخة اليت استخدمت يف الدراسة بعد األخذ
بامللحوظات اليت نتجت عن عملية التحكيم .فيما استخدم
لإلجابة عن السؤال الثاين أداة أعدت بناء على حتليل
مؤشرات معيار التقومي يف املعايري الوطنية ومراجعتها للتحقق
من الصدق الظاهري وصدق احملتوى من قبل ()2
متخصصني حيملون درجة الدكتوراه يف الرتبية والقياس
والتقومي ،وأجريت التعديالت الالزمة يف ضوء ما أفاد به
احملكمون من ملحوظات واقرتاحات .وتضمنت األداة يف

)( (RMSEA=0.016,TLI=0.923,CFI=0.925المركز
الوطني للقياس والتقويم ،)5105 ،ومتثل قيما مقبولة وفقا

أداة الدراسة

حملكات

مارش

وآخرين

(.)Marsh, Wen, & Hau, 2004

نتائج الدراسة
نتائج السؤال األول
ينص السؤال األول على" :هل معيار التقومي يف املعايري
الوطنية املهنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية متوائم
فعليا مع معيار التقومي يف  InTASC؟"
لكون معيار التقومي يف املعايري الوطنية املهنية للمعلمني
يف اململكة سوف يستخدم للمقارنة املرجعية Benchmark
يف حتليل مفردات مواد التقومي الرتبوي بكليات الرتبية ،كان
من الضروري التحقق من مدى مالءمة ذلك املعيار مع
املعايري الدولية اليت تستخدم على نطاق واسع من قبل برامج
إعداد املعلمني ومن ذلك معايري  .InTASCلذلك جرت
املقارنة بني حمتوى معيار التقومي يف معايري  InTASCومعيار

8

عبداهلل بن صاحل السعدوي :دراسة تقوميية ملقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية يف ضوء املعايري الوطنية ...

ال يوجد هلما مقابل يف مؤشرات معيار التقومي يف املعايري
الوطنية ،ومرد ذلك يف جزء منه إىل أن هتيئة الطالب
لالختبارات وخاصة املقننة منها ال يستخدم على نطاق واسع
يف بيئتنا التعليمية ،وكذلك الطالب ذوي الصعوبات اللغوية
الذين يتحدثون بلغات أخرى يندر وجودهم يف املدارس
العامة ،وبقيت جزئية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة،
وهي وإن كانت حمدودة جدا مبدارس الدمج اليت يتدخل فيها
إخصائي الرتبية اخلاصة فإهنا تستحق أخذها بعني االعتبار
يف مرحلة تطوير املعايري.

التقومي يف املعايري الوطنية .ويتكون معيار التقومي يف
من ثالثة حماور أساسية وهي املعارف األساسية ،واملمارسة،
والسمات املهمة اليت تعرب عن املسؤوليات املهنية واألخالقية،
ولكون احملور األخري ميثل التزام املعلم مبا تناوله احملوران
األوالن ،وخاصة املمارسة ،فلم يدخل يف املقارنة واكتفي منه
باملؤشر الذي يتناول اجلانب األخالقي .وتشري نتائج املقارنة
املوضحة جبدول ( )1إىل تطابق بني حمتوى املعيارين بشكل
كلي يف ( )3مؤشرات وتطابق جزئي يف ( )3مؤشرات
وتطابق ضمين يف مؤشر ( ،)1متثل يف جمملها  %83من
العدد الكلي للمؤشرات ،فيما بقي مؤشران ميثالن ()%15
InTASC

جدول 1

المقارنة بين معيار التقويم في  InTascومعيار التقويم في المعايير الوطنية
InTasc

معيار التقويم في المعايير الوطنية

مستوى المواءمة

 (j) 2يفهم املعلم االختالفات بني تطبيقات التقومي البنائي  3,1,5مييّز بني أغراض التقومي النهائي والبنائي ،ويعرف (اسرتاتيجيات) كلي

واخلتامي ويعرف كيف ومىت يستخدم كال منهما.

كل منها.
ٍّ

) 6(aيوازن املعلم بني استخدام التقومي البنائي واخلتامي  3,6,1يوازن بني استخدام التقومي ألغراض بنائية وهنائية مستخدما كلي
أساليب تقومي متنوعة ،يراعي يف استخداماهتا مزايا وعيوب كل
حبسب مقتضى الدعم ،التحقق ،وتوثيق التعلم.
أسلوب.
 (k) 2يفهم املعلم األهداف املتنوعة للتقومي وكيفية تصميم7.1.2 ،يفرق بني األنواع املختلفة للتقومي كاالختبارات املوضوعية ،جزئي
وحيدد مميّزات وعيوب كل نوع ،وطرق إعداد
تكييف ،أو اختيار التقومي املناسب لقياس أهداف تعلم والتقومي املعتمد على األداء ،ق
أدواهتا.
حمددة ،والفروق الفردية ،وتقليل مصادر التحيز.
) 6(bيصمم املعلم التقومي الذي يربط أهداف التعلم بطرق  3,6,4يعِ ّد أو يكيف أدوات تقومي تناسب طبيعة أهداف التعلم ،كلي
التقومي ،ويقلل مصادر التحيز الذي ميكن أن يشوه نتائج كاحلقائب ،وتسجيالت الفيديو ،وملفات التقومي ،ومناذج املالحظة،
ومعارض أعمال الطالب ،ويتحقق من جودهتا.
التقومي
) 6(lيعرف املعلم كيف حيلل بيانات التقومي لفهم أمناط  3,1,1يبني املفاهيم األساسية يف التقومي والقياس الرتبوي ،ومن ذلك كلي
التعلم ومعوقاته اهدف توجيه التخطيط والتدريس ،وتقدمي الثبات والصدق ،وأساليب اإلحصاء الوصفي ،وكيفية حتليل أنواع خمتلفة
من البيانات حول حتصيل الطالب وكيفية دمج هذه املفاهيم يف خططه
تغذية راجعة ذات معىن للمتعلمني
التدريسية.
 3,4,4يقدم وفقا لنتائج التقومي تغذية راجعة فورية للطالب تساعدهم
على التعرف على نواحي القوة والضعف يف أدائهم.
) 6(cيعمل املعلم باستقاللية وكذلك بالتعاون مع اآلخرين  3,4,1يراعي تصحيح أعمال الطالب بدقة وموضوعية معتمدا على جزئي
لفحص االختبار وبيانات األداء األخرى لفهم تقدم كل متعلم حمكّات تقومي واضحة ،سبق التحقق من خصائصها.
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InTasc

معيار التقويم في المعايير الوطنية

مستوى المواءمة

 3,3,1يوثق نتائج تقومي الطالب وفق آلية واضحة ،تتيح التحقق من
وتوجيه التخطيط
صدق إجراءات التقومي وعدالته.
)6(mيعرف املعلم كيفية إشراك املتعلمني يف حتليل نتائج  3,5,1يقشرك طالبه يف بناء أهداف التعلم أو يشرحها هلم ويشجعهم كلي
على تبنيها.
تقوميهم ومساعدهتم على وضع أهداف لتعلمهم
) 6(eيشرك املعلم املتعلمني بطرق متعددة إلبراز معارفهم  3,6,2يستخدم أدوات تقومي متنوعة جلمع شواهد على تعلم الطالب جزئي
تراعي التنوع يف أنواع املعارف واملهارات اليت تتضمنها أهداف التعلم .
ومهاراهتم كجزء من عمليات التقومي

)6(nيفهم املعلم األثر اإلجيايب للتغذية الراجعة الوصفية على  3,4,3يوجه الطالب لالستفادة من التغذية الراجعة ومتابعة تفعيلها،
املتعلمني ،ويعرف اسرتاتيجيات متنوعة للتواصل بشأن هذه مع تكييفها ليستفيد منها كل طالب مبا يتالءم مع قدراته وإمكاناته.
التغذية.
) 6(fينمذج املعلم ويبين العمليات اليت تقود املتعلمني  3,5,5يستخدم (اسرتاتيجيات) خمتلفة للتقومي الذايت للطالب مع تعزيز كلي
تسهل على الطلبة ممارسة ذلك.
لفحص تفكريهم وتعلمهم باإلضافة إىل أداء اآلخرين.
ذلك بأدوات تقومي ذايت ّ
 3,5,4يشجع الطالب على تطبيق أساليب تقومي األقران ،ويدراهم
على استخدامها واالستفادة من نتائجها.
) 6(oيعرف املعلم كيف ومىت يقوم بعملية التقومي ،ويرصد  3,3,6يصمم مناذج متنوعة ترصد باستمرار إجنازات الطالب ونتائجهم جزئي
الرتاكمية ومدى التقدم الذي أحرزوه خالل الفصل أو العام الدراسي.
تقارير عن تقدم املتعلمني وفقا للمعايري.

) 6(gيستخدم املعلم بفاعلية أنواعا متنوعة ومناسبة من يستخدم أساليب التقومي الرمسي واالعتيادي ألغراض تقومي التعلم ،ضمين
بيانات التقومي لتحديد االحتياجات التدريبية لكل طالب والتقومي من أجل التعلم ،والتقومي بوصفه عملية تعلم.
وتطوير خربات تعليمية خمتلفة
) 6(pيفهم املعلم كيفية هتيئة املتعلمني للتقومي وإجياد
الظروف املناسبة للتطبيق ،وخاصة لذوي اإلعاقات
واحتياجات التعلم اللغوية.
-

) 6(hيعد املعلم كل املتعلمني ملتطلبات صيغ حمددة من
التقومي وخلق البيئة املناسبة لظروف التقومي أو االختبار،
خاصة للمتعلمني ذوي اإلعاقات أو احتياجات تعلم اللغة

) 6(iيبحت املعلم باستمرار الطرق املناسبة لتطبيق التقنية  3,4,5يستخدم بعض الربامج التقنية لتدوين بيانات الطالب وحتليلها كلي
بغرض دعم ممارسات التقومي إلشراك املتعلمني إشراكا كامال واستخالص املؤشرات والرسوم البيانية عن مستوياهتم التحصيلية.
وتقومي حاجات املتعلمني ودراستها.
ويسهل الوصول إليها،
 3,3,4حيتفظ بسجالت صحيحة وموثوق اها
ق
تظهر مراقبتهم لتحصيل الطالب ،وتتضمن استخدام التقنية الرقمية
والتقنيات (اإللكرتونية) املساعدة.
يلتزم املعلم بأخالقيات استخدام أنواع التقومي وبياناته لتحديد يلم باملعايري األخالقية املطلوب االلتزام اها عند ممارسة التقومي واستخدام كلي
نتائجه.
نواحي القوة والضعف لدى املتعلم لتعزيز تقدمه التحصيلي.
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نتائج السؤال الثاني

أوال :نتائج حتليل احملتوى ملواد التقومي وفقا ملعيار التقومي
ومعايريه الفرعية

ينص السؤال الثاين على" :ما درجة تغطية مفردات
مقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية متطلبات معيار
التقومي يف املعايري الوطنية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى تفصيل التحليل وفقا
ملعيار التقومي ومعايريه الفرعية ،وكذلك حبسب اجلامعة ،وذلك
على النحو اآليت:

يتضح من بيانات شكل ( )1أن مقررات التقومي الرتبوي تغطي
حمتوى معيار التقومي حبسب مستويات التغطية الثالثة (كليا ،جزئيا،
ضمنيا) بنسبة  %56مما يعين أن  %28من حمتوى املعيار غري مغطى
ومن مث ال يتم تناوله يف تدريس مقرر التقومي باجلامعات السعودية.

شكل ( )1نسب تغطية محتوى مقررات التقويم التربوي لمعيار التقويم

املعيار الفرعي اخلامس الذي يتناول توثيق نتائج التقومي يف
تقارير ،فيما كان املعيار الرابع الذي تناول مهارات املعلم
يف تصحيح أدوات التقومي وحتليلها وتقدمي تغذية راجعة
للطالب أقلها متثيال.

ولبحث هذه النسب على حنو تفصيلي وفقا للمعايري
الفرعية ملعيار التقومي يتضح أن املعايري الفرعية غقطيت بنسب
متفاوتة تراوحت بني ( )%14 -%33وكان املعيار الفرعي
األول أكثر املعايري الفرعية متثيال يف مقررات التقومي؛
وذلك لتناوله املعرفة باملفاهيم األساسية للتقومي ،يليه
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شكل ( )2مستويات تغطية مقررات التقومي الرتبوي للمعايري الفرعية ملعيار التقومي

ثانيا :نتائج حتليل حمتوى مقررات التقومي وفقا ملعيار التقومي
ومعايريه الفرعية حبسب اجلامعة.
حلساب تغطية مقرر التقومي الرتبوي حبسب اجلامعة ملعيار
التقومي ومعايريه الفرعية قمجعت درجات التغطية لكل معيار
وفقا ملا سبق إيضاحه يف أداة الدراسة ،ومن مث للمعيار كامال
جبمع درجات املعايري الفرعية مع األخذ باالعتبار الوزن
النسيب لكل منها .وتشري النتائج املوضحة جبدول ( )6أن
أعلى تغطية ملعيار التقومي (معيار  )3كان للجامعات (،6
 )5 ،1بنسب (  )34.26 ،38.46 ،45.04على التوايل،
فيما كان أقل تغطية يف اجلامعات ( )3 ،2 ،13بنسب
على التوايل (.)18.29 ،13.6 ،12.67
أما على مستوى املعايري الفرعية فكان أعلى تغطية للمعيار
الفرعي األول للجامعات ( )1 ،5 ،6بنسب (،73.91
 )59.42 ،68.12على التوايل ،فيما كان أقل تغطية يف

ويالحظ أن عناصر التقومي البنائي على حنو عام مل
تأخذ نصيبها من التمثيل ،بل إن بعض تلك العناصر اليت
تناولتها املعايري الفرعية مل متثل إطالقا يف أي من مقررات
التقومي الرتبوي يف عينة الدراسة من ذلك :التمييز بني األنواع
الثالثة للتقومي :تقومي التعلم ،التقومي من أجل التعلم ،التقومي
كعملية تعلم ،وكيفية طرح أسئلة فاحصة ،لتكون أداة تقومي
للتحقُّق من فهم الطالب أثناء عملهم يف جمموعات أو
بصورة فردية ،وتعريف الطالب باسرتاتيجيات التقومي الذايت
وتقومي األقران ،و التغذية الراجعة ،وكذلك استخدام نتائج
التقومي لتحديد احتياجات املعلم التدريبية .فيما كانت
قضايا التقومي األدائي (البديل) مثل إعداد مهام التقومي وبناء
احملكات بأنواعها ذات متثيل ضعيف.

12

عبداهلل بن صاحل السعدوي :دراسة تقوميية ملقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية يف ضوء املعايري الوطنية ...

تسع جامعات أقل من ( .)%10وكانت أعلى تغطية
للمعيار الفرعي الرابع (  )31.25 ،39.58للجامعتني (،1
 )11فيما كان مستوى التغطية يف عشر جامعات أقل من
( )%10ويعد بذلك هذا املعيار أقل مستوى تغطية مقارنة
باملعايري الفرعية األخرى .أما املعيار الفرعي اخلامس فقد
بلغت أعلى نسبة للتغطية ( )45.83للجامعة ( )6فيما كان
مستوى التغطية يف مثان جامعات أقل من ( .)%10ويقدم
الشكل ( )5متثيال لبيانات التغطية حبسب اجلامعة.

اجلامعات ( )4 ،11 ،2 ،13بنسب متكررة لكل جامعتني
على التوايل ( )33.33 ،26.09فيما تركزت نسب التغطية
يف معظم اجلامعات يف األربعينات .وتدنت بعد ذلك نسب
التغطية للمعيار الفرعي الثاين لتصل أعلى نسب تغطية
( )41.03 ،46.15للجامعتني ( )4 ،6على التوايل ،فيما
كانت أقل نسب تغطية ( )5.13 ،0للجامعتني ()15 ،13
على التوايل .وقريبا من هذه النسب كان مستوى تغطية
املعيار الفرعي الثالث إذ بلغت أعلى نسب تغطية (،42.42
 )33.33للجامعتني ( )8 ،4على التوايل فيما كان تغطية
جدول 2

نسب تغطية المعايير الفرعية للتقويم بحسب الجامعة
الجامعة
ج1
ج6
ج5
ج4
ج3
ج2
ج3
ج8
ج9
ج 10
ج 11
ج 16
ج 15
ج 14
ج 13
ج 12
ج 13

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7.7

معيار7

59.42

12.82

24.24

39.58

37.5

38.46

73.91

46.15

30.3

12.5

45.83

45.04

68.12

28.21

27.27

4.17

16.67

34.26

33.33

41.03

42.42

6.25

12.5

27.69

34.78

38.46

24.24

8.33

37.5

28.14

26.09

10.26

6.06

0

20.83

13.6

36.23

17.95

0

4.17

20.83

18.29

36.23

15.38

33.33

6.25

20.83

23.46

40.58

17.95

9.09

6.25

4.17

19.71

49.28

15.38

9.09

8.33

20.83

24.4

33.33

25.64

9.09

31.25

8.33

24.87

50.72

23.08

27.27

12.5

16.67

29.56

56.52

5.13

9.09

6.25

4.17

22.53

44.93

25.64

24.24

2.08

8.33

24.41

26.09

0

9.09

10.42

4.17

12.67

37.68

10.26

6.06

16.67

8.33

19.71

46.38

7.69

6.06

4.17

4.17

18.78
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شكل ( )5نسب تغطية املعايري الفرعية حبسب اجلامعة

نتائج السؤال الثالث:

باململكة العربية السعودية ،وقد حولت الدرجات إىل نسب
مئوية الختالف عدد األسئلة لكل معيار ،وتشري النتائج
املوضحة جبدول ( )5إىل أن متوسط أداء املختربين على
معيار التقومي (معيار  )3كان ( )41,32باحنراف معياري
(.)4,48

ينص السؤال الثالث على" :ما مستويات املرشحني
للتدريس على معيار التقومي يف اختبار املعلمني الرتبوي
العام؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب متوسط درجات
املرشحني للتدريس يف االختبار الرتبوي العام (ن=)50201
الذي يقيس ( )11معيارا من املعايري املهنية الوطنية للمعلمني

جدول 3

متوسط أداء المرشحين للتدريس على مكونات االختبار التربوي العام
المعيار

االنحراف المعياري

المتوسط

1

5.12

44.32

2

3.78

47.84

4

5.08

43.68

5

5.38

42.54

6

5.17

46.15

7

4.48

41.56

8

3.96

69.71

9

4.27

49.95

10

5.12

53.79

11

5.11

51.67

12

3.15

71.95
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نتائج السؤال الرابع:

وذلك باستخدام املعادالت اآلتية للتحقق من عدم االشرتاط
الكلي للنموذج :fully unconditional HLM

ينص السؤال الرابع على" :هل يوجد عالقة بني مستوى
تغطية مقررات التقومي الرتبوي يف كليات الرتبية ملعيار التقومي
يف املعايري الوطنية ودرجات املرشحني على املعيار نفسه يف
اختبار املعلمني الرتبوي العام؟"
لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب معامل ارتباط بريسون
بني درجات املرشحني على معيار التقومي يف االختبار الرتبوي
العام وبني درجة تغطية مقرر التقومي الرتبوي حبسب اجلامعة
حملتوى املعيار (عدد اجلامعات= .)12وتشري النتائج إىل أن
قيمة معامل االرتباط بني املتغريين ( )0838متوسطة ودالة
إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0803مما يشري إىل
أمهية العالقة بني مستوى تغطية مقرر التقومي الرتبوي ومتوسط
درجات املرشحني على معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية
للمعلمني باململكة العربية السعودية.

)
).

N(0,
N(0,

, where

+

=

Level 1:

, where

+

=

Level 2:

أما النموذج املستخدم للتحليل اهلرمي فيتضمن مستويني،
ميثل املستوى األول املرشحني ،واملستوى الثاين اجلامعات،
وذلك وفق املعادالت اآلتية:
, where

N(0,

+

+

=

Level 1 (Within):
), and
Level 2 (Between):

علما أن:
المتغير التابعY

= درجة املرشح  iيف اجلامعة  jعلى
(الدرجة على معيار التقومي)
= درجة املرشح  iيف اجلامعة  jعلى املتغري ( )xللتنبؤ
بـ()y
= درجات اجلامعة  jللتباين بني اجملموعات على املتغري
املستقل (نسبة تغطية مقرر التقومي ملعيار التقومي)
= التقاطع على احملور الصادي للتنبؤ بـ( )yمن ( )xمن
خالل جمموعات (اجلامعة) j
 u0 jاألثر اخلاص للجامعة  jيف متوسطة الدرجة  ،yمع
عند مستوى اجلامعة
التحكم يف
= ميل االحندار للتنبؤ بـ( )yمن ( )xمن خالل جمموعات
(اجلامعة)

نتائج السؤال الخامس:
ينص السؤال اخلامس على" :هل ميكن التنبؤ بدرجات
املرشحني على معيار التقومي بناء على مستوى تغطيته يف
مقرر التقومي الرتبوي مع األخذ باالعتبار البناء اهلرمي
للبيانات وإدراج الطالب حتت متغري اجلامعة؟"
قبل استخدام منوذج متعدد املستويات ) (HLMلإلجابة
عن السؤال ،كان من املستحسن استخدام حتليل التباين
األحادي للحصول على معلومات حول التباين داخل
اجملموعات وبني اجملموعات للمتغريات موضوع الدراسة .
جدول 4

تحليل مستوى ثنائي ) (HLMللتنبؤ بأداء المرشحين ضمن الجامعات على محور التقويم في االختبار التربوي العام بناءً على نسب تغطية مقرر
التقويم التربوي.
مستوى التحليل

النموذج /التأثير

التقدير

الخطأ المعياري SE

قيمة الداللة p-value

حتليل التباين املبدئي (غري
املشروط لـ )HLM

التباين داخل اجملموعات،
Mean intercept ،
التباين بني
Unique variance,
اجملموعات

316.872
45.848
13.005

2.834
0.904
3.326

.001
.001
.001
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مستوى التحليل

النموذج /التأثير

التقدير

الخطأ المعياري SE

قيمة الداللة p-value

حتليل املستوى الثاين املشروط بـ
HLM

التباين داخل اجملموعات،
Regression slope,
التباين بني
اجملموعات
Mean of intercepts,

316.872
0.119

2.834
0.029

.001
.001

39.700

1.913

.001

Unique variance of
the regression,
) (VAR

يتضح من نتائج اجلدول ( )4أن قيمة =

قاعدة معتربة للمقارنة يف ظل التوجهات العاملية ،كما تساعد
على تكوين تصور مبدئي عن مدى حتقيق الربامج األكادميية
ملتطلبات هيئة االعتماد العاملية اليت تدخل معايري احملتوى
ومنها معيار التقومي وكذلك نتائج التقومي اخلارجي ضمن
حمكات تقومي الربامج .ووفقا لنتائج سؤال الدارسة الثاين
يتضح أن معيار التقومي مغطى يف حمتوى مقررات التقومي
الرتبوي يف اجلامعات السعودية فقط بنسبة  %56وهي نسبة
متدنية جدا تعكس مجود املادة ملدة طويلة من الزمن ،وتزداد
خطورة هذه النسبة يف كون مادة التقومي الرتبوي تدرس مرة
واحدة يف برامج اإلعداد بواقع ساعتني ،وهي بذلك متثل أقل
من  %6من حمتوى الربنامج .ويعزى هذا التجاهل ملادة
التقومي الرتبوي يف نظر الباحث إىل ندرة املتخصصني يف
القياس والتقومي الذين ميكن أن ينافحوا عن أمهية التقومي يف
عمليات التعليم والتعلم ويطالبوا حبيز يف الربامج يعكس تلك
األمهية ،ويرتبط بذلك أيضا تدريس غري املتخصصني الذين
ال جيهدون أنفسهم لالطالع على التطورات احلديثة يف
التخصص ومن مث يدرسونه بناء على التوصيف السابق
للمقرر ،ووفقا خلرباهتم السابقة اليت قد متتد للمراحل الدراسية
املبكرة .وهذا ما ميكن استشفافه من نسب التغطية على
مستوى املعايري الفرعية إذ أشارت النتائج إىل أن أعلى نسبة
للتغطية البالغة ( )%33كانت على املعيار الفرعي األول
الذي يتناول املفاهيم األساسية للتقومي وخاصة التقليدية مثل:
تعريف القياس والتقومي ،وكيفية إعداد األسئلة املوضوعية

) ( VARدالة إحصائيا مما يعد مؤشرا على وجود تباين بني
اجلامعات يدعم احلاجة الستخدام ) ،(HLMوهذا ما حتقق
فعال إذ كانت النتيجة دالة إحصائيا = VAR( )=13.0
 .وتشري النتائج للمستوى الثاين من التحليل ضمن
اجلامعات أن معامل االحندار للتنبؤ بدرجات املرشحني يف
معيار التقومي من خالل مستوى تغطيته يف مقررات التقومي
الرتبوي بلغت  0.119وهي دالة إحصائيا عند  ،08001مما
يشري إىل أن درجة التنبؤ بدرجات الطالب على معيار التقومي
ختتلف باختالف مستوى التغطية وبتغري اجلامعة ،وميكن من
البيانات املوضحة جبدول ( )4استخالص معادلة التنبؤ
اآلتية:
u0 j

إذ يشري

8.774

3.692

0.017

Level 2

إىل مستوى تغطية اجلامعة ملعيار التقومي

مناقشة النتائج
استهلت الدراسة احلالية تساؤالهتا بالتحقق من مستوى
املواءمة بني معيار التقومي يف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني
ومعيار التقومي يف معايري  InTASCوقد أكدت النتائج ما
أشارت إليه وثيقة املعايري املهنية الوطنية للمعلمني يف اململكة
العربية السعودية من مواءمة املعايري الوطنية ملثيالهتا العاملية
واسعة االنتشار وخاصة معايري  InTASCبنسبة تطابق تبلغ
تقريبا  %90وبذلك فإن معيار التقومي يف املعايري الوطنية يعد
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)2012من ضعف مستوى متثيل معيار التقومي ضمن املعايري
املهنية للمعلمني يف مادة التقومي الرتبوي .وكذلك العديد من
الدراسات)Yamtim & Wongwanich, 2014؛ األشقر،
6011؛ منر والرتتوري )6015 ،اليت أشارت نتائجها إىل
تركيز مواد التقومي الرتبوي على املفاهيم األساسية التقليدية
وإغفاهلا للجوانب التطبيقية ولفنيات التقومي البنائي ومتطلبات
امليدان الرتبوي وعدم ربط أساليب التقومي بنظريات التعلم
احلديثة.
وتشري نتائج السؤال الثالث إىل أن أقل مستوى أداء
للمختربين على االختبار الرتبوي العام كان على حمور التقومي
وتعد هذه نتيجة متوقعة يف ضوء النتائج السابقة .وتقدم
نتائج السؤال الرابع تفصيال لذلك إذ تشري إىل وجود ارتباط
عال دال بني درجات املرشحني على معيار التقومي يف
االختبار الرتبوي العام ومستوى تغطية مقرر التقومي بني
املتغريين ( )0.38مما يؤكد وجود عالقة إجيابية دالة مفادها
أن ارتفاع نسبة متثيل معيار التقومي يف مقرر التقومي يرتبط به
زيادة درجات املرشحني يف االختبار ،وميكن االستنتاج من
ذلك وفقا لقيمة ) ) r2 =0.34أن  0.54من التباين يف
درجات املرشحني ميكن تفسريها مبتغري التغطية .واتساقا مع
هذه النتيجة أظهرت نتائج السؤال الرابع قدرة تنبئية ملتغري
تغطية حمتوى مقرر التقومي الرتبوي ملعيار التقومي بنتائج
املرشحني على حمور التقومي يف االختبار الرتبوي العام وبنسبة
دالة إحصائيا.

واملقالية ،وحساب مقاييس النزعة املركزية والتشتت وحساب
معامل الصعوبة والتمييز ،وشرح مفهوم اإلحصاء وأنواعه.
فيما كان أقل تغطية للمعايري الفرعية اليت تعكس االجتاهات
احلديثة يف التقومي وكذلك املرتبطة باجلانب التطبيقي إذ كانت
نسب تغطيتها مرتبة من الثاين إىل اخلامس ،على النحو
اآليت )%53 ،%14 ،%62 ،%68( :وهي يف جمملها
تدور حول التقومي األدائي والتقومي البنائي والتقومي من أجل
التعلم .والشك أن ضعف أو عدم متثيل هذه اجلوانب يف
مقرر التقومي الرتبوي يؤثر سلبا على كفاية املعلم الذي يتوقع
منه توظيف معارفه ومهاراته يف التقومي بتناغم مع بقية
العناصر اليت تتطلب تطبيق أساليب التعلم املتمركز حول
الطالب وتفعيل دور الطالب يف املشاركة النشطة والفاعلة يف
مجيع عمليات التعلم بدءا من بناء األهداف وانتهاء بتقومي
أدائه أو أداء أقرانه.
من جهة أخرى أشارت النتائج إىل تفاوت كبري بني
اجلامعات يف تغطية مقرر التقومي الرتبوي ملعيار التقومي
تراوحت وفقا ملتوسط درجات التغطية بني ( -45.04
 )18.29للمعيار العام ،و ( )26 -73.91للمعيار الفرعي
األول ،و( )0 -46.15للمعيار الفرعي الثاين ،و(-42.42
 )0للمعيار الثالث ،و( )0-39.58للمعيار الرابع ،وأخريا
( )4.17 -45.83للمعيار اخلامس .وال شك أن هذا
التفاوت الكبري يعكس افتقار الربامج الرتبوية وليس فقط
مقرر التقومي الرتبوي للمرجعية اليت حتتكم إليها الكليات يف
بناء براجمها سواء على مستوى وزارة التعليم أو هيئة
االعتماد ،أو املؤشرات املرجعية  benchmarksاليت هتتدي اها
للتحقق من التزامها مبا ينبغي أن تكون عليها الربامج
األكادميية الناجحة ،وكذلك للمحاسبية اليت تتحقق من التزام
تلك الربامج بتأهيل خرجييها مبا يضمن حدودا دنيا من
متطلبات امليدان الرتبوي كما تعرب عنها املعايري املهنية .وتتفق
هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كاهل وآخرين (Kahl et
) al., 2013ودراسة قرينربق وولش (Greenberg & Walsh,

والشك أن هناك بعض املتغريات ال تقل أمهية عن حمتوى
املقرر يف ارتباطها أو تأثريها على مستوى تأهيل املعلمني
اجلدد منها ختصص أستاذ املادة وكفايته يف تدريس حمتواها،
فمن واقع تواصل الباحث جلمع توصيف مقرر التقومي مع
اجلامعات اتضح أن غالبية أساتذة املادة غري متخصصني
وهذا ما تأكد أيضا خالل ورش العمل اليت عقدها املركز
الوطين للقياس والتقومي يف جامعة الباحة ملناقشة الفجوة بني
معيار التقومي وحمتوى مقرر التقومي الرتبوي .ويعد هذا العامل
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ويف ضوء نتائج الدراسة ،توصي الدراسة مبا يأيت:

_وإن مل يكن ضمن متغريات الدراسة احلالية_ من العوامل
املؤثرة يف ضعف مستوى اخلرجيني وتكريسها حىت وإن
ازدادت نسبة املواءمة بني حمتوى املادة واملعايري ومن مث تواصل
حالة الضعف الشديد للخرجيني يف التقومي  .ولذلك فإن
ِ
تكتف
التجارب الناجحة يف تطوير مادة التقومي الرتبوي مل
بزيادة حمتوى املادة وإمنا تعاملت بشمولية مع تطوير احملتوى
وتدريب أساتذة املادة وإشراك املسؤولني واملعلمني من إدارة
التعليم احمللية ومدارسها يف ذلك ( & Colby, Smith,
.)Jacobson, 2010; McGee & Colby, 2014
ومع أمهية االختبارات املهنية للمعلمني يف عمليات
االختيار والرتخيص املهين فإهنا ال تكفي حلجب ذوي
الكفاية املتدنية يف التقومي من الرتشح للتدريس؛ وذلك
حملدودية متثيله يف االختبار ولكون الضعف مسة عامة عند
معظم اخلرجيني املرشحني للتدريس ،فضال عن أن املفردات
اليت تقيس جوانب ليس لدى معظم املختربين خلفية عنها ال
ميكنها اجتياز مراحل ضبط اجلودة اليت ختضع هلا األسئلة
وخاصة ما يتعلق خبصائص معامل املفردة (الصعوبة ،التمييز،
التخمني) .وبذلك فإن املعلمني اجلدد اجملتازين لالختبار
الرتبوي العام سوف تظل معاناهتم من ضعف التأهيل يف
جمال التقومي الرتبوي قائمة ،وميكن تلمس آثار هذا الضعف
فيما أبان عنه الكثري من الدراسات (الشهري6003 ،؛
البقعاوي6011 ،؛ الداوود )6004 ،يف ضعف مهارات
املعلمني لتطبيق التقومي املستمر وكذلك ضعف خمرجات
املرحلة املتوسطة والثانوية مع تضخم درجات الطالب اليت
ال تعكس مستوياهتم الفعلية ،وهذا ما ميكن مالحظته من
الفجوة الكبرية بني نتائج الطالب على االختبارات املدرسية
ونتائجهم على االختبارات الدولية مثل االختبار الدويل
للعلوم والرياضيات  TIMSSواالختبارات احمللية اليت ينفذها
املركز الوطين للقياس والتقومي ،مما أدى إىل تدين ثقة اجلامعات
يف نتائج التقومي املدرسي وقلة االعتماد عليها يف عمليات
القبول للمرحلة اجلامعية.

 .1إعطاء التقومي الرتبوي األمهية اليت يستحقها يف ظل
التطورات الرتبوية املعاصرة اليت برز فيها التقومي كعنصر حموري
يف حركات اإلصالح الرتبوي وتطبيقاته ،وذلك من خالل
زيادة ساعات تدريسه مبواد مستقلة ،وتضمينه يف املواد اليت
أصبح التداخل بني موضوعاهتا والتقومي السمة الغالبة.
 .6املراجعة الشاملة ملقرر التقومي الرتبوي وتطوير حمتواه يف
ضوء املعايري الوطنية والعاملية ،ومبا يليب احتياجات امليدان
الرتبوي وخاصة ما يتعلق بتطبيقات التقومي املستمر،
وتطبيقات التعلم النشط والتعلم املتمركز حول الطالب.
 .5االهتمام باجلوانب التطبيقية ملمارسات التقومي الرتبوي
سواء على مستوى املادة أو خالل فرتة التطبيق امليداين،
واستحداث مهام تقوميية يعمل عليها الطالب خالل الفصل
الدراسي الكتساب املهارات التطبيقية والتحليلية للتقومي.
 .4تبين مشاريع تطويرية مشرتكة بني كليات الرتبية والتعليم
العام اهدف تطوير حمتوى مادة التقومي وطرق تدريسها،
وتسمح للطالب اجلمع بني اجلوانب النظرية اليت يتلقوهنا من
تعلم املادة واجلوانب التطبيقية اليت يتدربون على ممارستها يف
امليدان واملشاركة يف حتليل النتائج وتفسريها.
 .3حصر تدريس مقرر التقومي الرتبوي على املتخصصني،
ويف حال تعذر ذلك يؤهل غري املتخصصني من خالل
الدورات والربامج التخصصية ،والتحقق من مدى كفايتهم
لتدريسها.
 .2إجراء مزيد من الدراسات على أثر بعض املتغريات
املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية مثل التخصص العلمي
ألستاذ مادة التقومي الرتبوي ،وطرق تدريسها ،واملراجع
املعتمدة على تدريسها ،واجلنس ،واخللفيات األكادميية
للخرجيني.
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the alignment between the assessment standard in the National Professional
Teacher Standards in Saudi Arabia and educational assessment courses in Colleges of Education in 16 Saudi universities. The
study methodology involves analyzing curriculum syllabus and examining correlation between candidates scores for (36787)
examinees on the Teacher Test for Assessment Standard and the level of alignment. The HLM was used to study the effect of
level of university coverage of Standard Assessment content on the candidates' performance on Teacher Test. The result
reveals that the educational assessment courses cover just 32% of assessment standard, and most of new trends in assessment
such as formative assessment and assessment for learning are not covered. The study concludes with recommendations for
enhancing teacher preparation in educational assessment, including review of educational assessment courses in the light of
new educational trends, and giving these courses the importance they deserves.
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أمحد بن حسن البدور :فاعلية التدريس باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقرر دراسي جبامعة امللك سعود على حتصيل...

فاعلية التدريس باستخدام المحتوى الرقمي المطور لمقرر دراسي بجامعة الملك سعود على تحصيل الطلبة
واتجاهاتهم نحوه

أحمد حسن محمد البدور

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية الرتبية -جامعة امللك سعود

قدم للنشر

3317/7/31هـ  -وقبل  3311 /3/ 31هـ

المستخلص :هدف البحث التعرف على فاعلية التدريس باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم على حتصيل الطلبة جبامعة
امللك سعود ،واجتاهاهتم حنو التعلم باستخدام احملتوى الرقمي املطور للمقرر ،ولتحقيق أهداف البحث مت تطوير احملتوى الرقمي للمقرر ،وبناء أدايت
البحث (اختبار حتصيلي ،واستبانة اجتاهات) وتطبيقها بعد التحقق من صدقهما وثباهتما .وتكونت عينة البحث من ( )64طالبا توزعوا على
جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية ،إذ مت تدريس اجملموعة التجريبية باالعتماد على احملتوى الرقمي للمقرر ،يف حني درست اجملموعة الضابطة
بالطريقة االعتيادية .أظهرت نتائج البحث فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.0 = αبني متوسطي درجات طالب اجملموعتني يف
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي؛ ولصاحل اجملموعة التجريبية .كما أظهرت النتائج أن اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية كانت إجيابية حنو توظيف
احملتوى الرقمي املطور يف تدريس مقرر مقدمة يف التعلم والتعليم.
الكلمات المفتاحية :تصميم ،مقرر إلكرتوين ،مقرر تفاعلي ،مقرر رقمي.
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جامعة امللك سعود لدعم التطوير املعريف والتكنولوجي،
ولدعم االقتصاد املعريف ،لذا تقوم اجلامعة بتوفري البيئة املناسبة
(أدوات تطوير ،وتدريب ،ودعم فين) ملساعدة أعضاء هيئة
التدريس على تطوير احملتوى الرقمي للمقررات اليت يدرسوهنا
(جامعة امللك سعود .)5.05 ،وضمن هذا املشروع باجلامعة
فقد قام الباحث بتطوير احملتوى الرقمي ملقرر مقدمة يف التعلم
والتعليم ،وهو أحد مقررات مرحلة البكالوريوس واليت تقدمها
كلية الرتبية جبامعة امللك سعود لطلبتها .وبعد االنتهاء من
تطوير احملتوى الرقمي للمقرر مت اعتماد املقرر املطور أكادمييا
من قبل القسم املختص ،وفنيا من قبل جلنة املشروع.
وإذ إن األدب الرتبوي يرى أمهية وفاعلية احملتوى الرقمي
للمقررات يف العملية التعلمية التعليمية ،وأنه يستطيع التغلب
على الكثري من الصعوبات اليت تواجهها هذه العملية
(Morton, Foreman, Goede, Bezzant, & Albertine, 2007؛
صاحل5..2 ،؛ اجلزاز ،)5.0. ،فإن احلاجة قائمة للتحقق
من كون اجلانب العملي يدعم صحة أو يمفند اجلانب النظري
من خالل التجريب الـ ممستند إىل العلم ،ومن هنا جاءت
مشكلة البحث اآلتية:

المقدمة:
تتصف عملية تطوير املنهج بأهنا مستمرة ،وتتم خبطوات
مدروسة وخمطط هلا ،بقصد زيادة فاعلية املنهج ،واملنهج
اجليد يطور بشكل مستمر لدوافع عدة منها؛ مسايرة التقدم
التقين الرقمي ،ودمج التقنية يف العملية التعليمية ،فإن عملية
التطوير أصبحت تركز على إضفاء صبغة رقمية على حمتوى
التحول إىل النمط الرقمي يف احملتوى فددف تطوير
املناهج ،و ُّ
احملتوى الرقمي التفاعلي للمقررات الدراسية ليناسب
استخدامه يف التدريس.
فنموذج التدريس التقليدي أخذ بالتحول إىل العامل
الرقمي الذي يتم يف إطار فلسفته تعليم غري حمدود بالزمان
واملكان ،واملشاركة عامليا باملعرفة وتوفريها للراغبني فيها
(بادي ،وفدلول .)0 :5.00 ،فالوسائط الرقمية تستطيع
حتقيق جودة عالية من التعليم وجتعله أكثر فاعلية؛ نظرا
لقدرهتا على إدارة عملية التدريس ،وألهنا تقدم كائنات التعلم
بأساليب متنوعة ،وبأشكال غري تقليدية ،وتوفر بيئة تفاعلية
تؤثر يف حواس املتعلم املختلفة ،األمر الذي يسهل عملية
اإلدراك لدى املتعلمني (النجار ،والنحال.)6.4 :5.05 ،
واهتمت دول كثرية بتطوير البىن التحتية الرقمية ،ودعمت
احملتوى الرقمي وصناعته ومقومات إنتاجه ،من أجل املشاركة
الفعالة بالنظام االقتصادي العاملي القائم على املعرفة ،وازداد
االهتمام عامليا باحملتوى الرقمي ( )E- Contentنتيجة
انعكاساته اإلجيابية املباشرة على حياة األفراد وعمل
املؤسسات على حد سواء( ،عبود .)5.02 ،ولعل هذه
التطورات ،أوجدت واقعا جديدا لغالبية املؤسسات التعليمية
ويف مقدمتها اجلامعات يف تبين احملتوى الرقمي وتوظيفه يف
العملية التعلمية التعليمية بأشكال عديدة ومتنوعة لدعم
التطوير املعريف والتكنولوجي.
ومُتثل عملية تطوير احملتوى الرقمي مبا تشمله من تطوير
وتنفيذ وتقومي إحدى أهم املشروعات الرئيسة اليت تتبناها

مشكلة البحث:
إن التعليم اإللكرتوين وتوظيفه يف العملية التعليمية غاية
وهدف تسعى له مجيع املؤسسات التعليمية املتقدمة مبا فيها
اجلامعات السعودية من حيث إعداد البنية التحتية ،والكوادر
البشرية لتلبية ذلك (الصقر .)004 :5.05 ،وقد تبنت
جامعة امللك سعود مشروع تطوير احملتوى الرقمي للمقررات
فددف تطوير بيئة التعليم اإللكرتونية يف اجلامعة وإتاحة
عناصر تعليمية إلكرتونية منوذجية لطالب وطالبات اجلامعة،
وذلك من خالل تأهيل وتدريب عضو هيئة التدريس على
األدوات املناسبة لتطوير احملتوى الرقمي للمقررات اليت
يدرسوهنا (جامعة امللك سعود .)5.05،وقد رشح الباحث
لتطوير احملتوى ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم ضمن مشروع
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اجلامعة ،لذا جاء البحث احلايل للتعرف على فاعلية تطوير
احملتوى الرقمي هلذا املقرر على حتصيل الطلبة ،واجتاهاهتم حنو
توظيف احملتوى الرقمي للمقرر يف التدريس.

أولا :ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى

الداللة ( )...0 = αبني متوسطي درجات طالب اجملموعـة
التجريبيـ ــة واجملموعـ ــة الضـ ــابطة يف التطبيـ ــق البعـ ــدي لالختبـ ــار
التحص ـ ــيلي يع ـ ــزى إىل الت ـ ــدريس باس ـ ــتخدام احملت ـ ــوى الرقم ـ ــي
املطور ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم؟

أهداف البحث:

ثاني ا :ما اجتاهات طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود حنو

 .0التعرف على فاعلية التدريس باستخدام احملتوى الرقمي
املطور ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم على التحصيل الدراسي
لطالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 .5التعرف على اجتاهات طالب كلية الرتبية جبامعة امللك
سعود حنو التعلم باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقرر
مقدمة يف التعلم والتعليم يف تدريسهم.

التعلم باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقرر مقدمة يف التعلم
والتعليم يف تدريسهم؟
فرض البحث:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ).0.0 = αبني متوسطي درجات طالب اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي يعزى إىل التدريس باستخدام احملتوى الرقمي
املطور ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم.

أهمية البحث:
تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يتناوله بوصفه
تقنية حديثة يف العملية التعلمية التعليمية يسعى البحث
احلايل للكشف عن فاعلية هذه التقنية يف التدريس ،وحتديدا
الكشف للقائمني على مشروع تطوير احملتوى الرقمي
للمقررات جبامعة امللك سعود عن فاعلية التدريس باستخدام
حمتوى رقمي مطور ملقرر دراسي تطرحه كلية الرتبية باجلامعة
على حتصيل الطلبة.
كما قد يساعد هذا البحث القائمني على املشروع يف
الوقوف على اجتاهات طلبة كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
حنو التعلم باستخدام احملتوى الرقمي للمقررات يف التدريس.
مما يتيح هلم إثراء االجتاهات اإلجيابية ،ومعاجلة االجتاهات
السلبية أو التخفيف منها ،األمر الذي قد ينعكس على
تطوير اجتاهات الطلبة حنو هذا التوظيف.

الطار النظري:
إن أمهية تطوير املقررات الرقمية تكمن يف أن تكون هذه
املقررات فعالة وذات كفاءة يف العملية التعلمية التعليمية.
وتربز أمهيتها كذلك يف حتقيق األهداف التعليمية بكفايات
واقتصاد يف الوقت واجلهد ،وحتقيق التعلم بأسلوب مشوق
وممتع ،وتوفري مصادر ثرية للمعلومات ميكن الوصول إليها يف
وقت قصري ،وحتفز املتعلم يف مهارات التعلم الذايت واالعتماد
على نفسه يف اكتساب اخلربات واملعارف (الزهراين،
0620هـ.)56 :
ويتم جتهيز حمتوى املقرر املراد تطويره أكادمييا ُتهيدا
لتصميمه باستخدام األدوات املناسبة للوصول ملقرر رقمي
جمهز بشكل كامل وتقييمه فنيا ليتم عرضه على شبكة
اإلنرتنت ،ويع ُّد نظام إدارة التعلم اإللكرتوين احملور املركزي
للعملية التعليمية على شبكة اإلنرتنت ،إذ يتم تسليم
املقررات الدراسية بشكلها اإللكرتوين جلميع مستخدمي

أسئلة البحث:
سعى هذا البحث لإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

25

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 55الرياض (ربيع األول 3311هـ /ديسمرب 1132م)

النظام ،وميكن للطالب والطالبات الدخول إىل النظام
والوصول إىل حمتويات املقررات الدراسية ،وإجراء نشاطات
أكادميية عديدة مثل :املشاركة يف املنتديات ،وجلسات
النقاش ،وتسليم الواجبات ،وأداء االختبارات ،فقد تع ّدى
األمر تسهيل عملييت التّعلم والتّعليم إىل التّوظيف الفاعل،
السعي إىل بناء تعلُّم قائم على االستيعاب
يف إطار ّ
املفاهيمي ،وتطوير قدرات املتعلّمني يف االستكشاف
حتمل مسؤولية
وحل املشكالت ،واملشاركة يف ّ
والتّفكري ّ
تعلّمهم ،واإلسهام يف بناء املعرفة بدال من تلقنها (جامعة
امللك سعود.)5.05 ،
وقد اهتمت الدول املتقدمة بنظامها التعليمي لإلفادة من
التقنيات احلديثة ،إذ قامت العديد من اجلامعات على إنشاء
مراكز للتعلم اإللكرتوين وتقنياته ميكنها من مساعدة عناصر
العملية التعلمية التعليمية ،وتوفري العديد من االسرتاتيجيات
التعليمية ،مما يساعد على حتسني األداء ،وخيدم العملية
التعلمية التعليمية ( .)Boxer & Johnson, 2002ويع ُّد التعلم
اإللكرتوين عملية تدريسية تتعلق بتقدمي حمتوى املنهج
إلكرتونيا ،حبيث يسمح للمتعلم بالتفاعل اهلادف النشط مع
احملتوى يف أي مكان ،ويف أي زمان خيتاره ،وبالسرعة اليت
تناسبه (زيتون.)5..0 ،
وهناك جتارب جامعات حول استخدام املقررات الرقمية
يف التعليم ففي جامعة ( )Wisconsin-Oshkoshقدمت وزارة
التعليم األمريكية منحة ملساعدة أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة على تصميم كتب إلكرتونية للمقررات اليت
يدرسوهنا ،وذلك فددف حتويلها من الشكل الورقي إىل
الشكل الرقمي التفاعلي ،لزيادة فاعلية طرق التدريس
املستخدمة يف اجلامعة وحتسني تعلم الطالب ( Pophal,
 .)2010وحمليا يوجد جتربة جامعة امللك سعود حول تطوير
احملتوى الرقمي للمقررات باجلامعة.

مشروع تطوير المحتوى الرقمي للمقررات:

مُتثل عملية تطوير احملتوى الرقمي للمقررات مبا تشمله من
تطوير وتنفيذ وتقومي إحدى أهم املشروعات الرئيسة اليت
تتبناها جامعة امللك سعود ،لذا تقوم بتوفري أدوات لتطوير
احملتوى الرقمي ،وخدمات تدريب على استخدام هذه
األدوات يتضمن مبادئ وأساسيات التصميم التعليمي،
ودعم فين ،وذلك ملساعدة أعضاء هيئة التدريس على تطوير
مقرراهتم .ويهدف املشروع إىل تطوير بيئة التعليم اإللكرتونية
يف اجلامعة وإتاحة عناصر تعليمية إلكرتونية منوذجية لطالب
وطالبات اجلامعة ،وذلك من خالل تأهيل وتدريب ودعم
عضو هيئة التدريس لتطوير املقررات اليت يدرسها (جامعة
امللك سعود.)5.05 ،
ويتكون املشروع من املراحل اآلتية:
 .0مرحلة اإلعداد :وتشمل عقد الدورات التدريبية ،وتسليم
تراخيص استخدام أدوات التطوير ،وتوفري مراكز دعم فين
ألعضاء هيئة التدريس.
 .5مرحلة التطوير :وتشمل تطوير املقررات باستخدام أدوات
التطوير ،ورفع حمتويات املقرر على نظام إدارة التعلم
().)Learning Management System (LMS
 .2مرحلة االعتماد األكادميي والفين :وتشمل تسلم امللفات
األصلية للمقرر ،واعتماد املقرر أكادمييا من قبل القسم
األكادميي املختص ،واعتماد املقرر فنيا من قبل اللجنة
للمشروع.
 .6مرحلة التطبيق :وهنا يتم إتاحة املقرر الرقمي املطور إىل
مجيع شعب املقرر الدراسي من خالل نظام إدارة التعلم
(.)LMS
تعددت يف األدب الرتبوي املصطلحات اليت استخدمت
للداللة عن احملتوى الرقمي للمقرر ،ومن هذه املصطلحات:
مقرر رقمي ( ،)Digital Courseمنهج رقمي ( Digital
 ،)Curriculumحمتوى رقمي ( ،)Digital Contentمقرر
إلكرتوين ( ،)Electronic Courseكتاب إلكرتوين ( Electronic
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احملتوى متاحا عرب شبكة اإلنرتنت أو غريها من شبكات
االتصال ،أو على اخلط غري املباشر" .وهذا التباين قد يعزى
إىل الفئة املستهدفة من املستخدمني ،أو تصميم املقرر ،أو
خصائص التصميم ،أو األدوات املتوفرة ،أو شكل احملتوى
وطريقة عرضه ،أو حداثة موضوع احملتوى الرقمي وتطوره عرب
الزمن.
ففي البدايات كان يتم اإلنتاج بتحويل احملتوى املطبوع
إىل حمتوى رقمي مبسحها ضوئيا باستخدام نظام التعرف
الضوئي على احلروف ( Optical Recognition Character
) ،)(ORCمث ظهر نشر النص اإللكرتوين وعرضه باستخدام
صيغة املستندات احملمولة ( Portable Document Format
) )(pdfغري أن هذا احملتوى الرقمي غري تفاعلي ( Herther,
 .)2005واستمر تطور اإلنتاج الرقمي يف ظل تطور
التكنولوجيا والتقنية واالتصاالت حىت أصبح اإلنتاج يتميز
بتوفري بيئات إلكرتونيه يتم فيها تفاعل املتعلم مع مصادر
تعلم أخرى مثل معامل الواقع االفرتاضي ،ويتميز بتقدمي
حماكاة ألية ظاهرة يف الطبيعة ،أو أي تفاعل كيميائي ،أو
عمليات احرتاق داخلي يستحيل تنفيذها يف حجرة الدراسة،
سواء خلطورهتا أم الرتفاع تكلفة تنفيذها (صاحل5..2 ،؛
اجلزاز.)5.0. ،
وهناك العديد من العوامل اليت ستدفع القائمني على
العملية التعليمية إىل االعتماد سريعا على حمتوى املقررات
الرقمية يف التدريس ،إذ إنه يتميز مبا يلي (صاحل5..2 ،؛
جامعة امللك سعود5.05 ،؛ أبو الدهب ،ويونس:)5.02 ،
 يتَميــز بــالتغيري وســرعة التحــديث املســتمر ،إذ يســتطيعاملدرس اإلضافة للمحتوى وتزويده مبصادر حديثة
 ســهولة التجــول داخــل حمت ـواه ،وحيقــق عرض ـا أفضــلللمحتوى التعليمي.
 توفر خاصية التفاعل املتبادل بني املتعلم واحملتوى الرقمي. للطال ــب دور إجي ــايب وفاع ــل ،ويزي ــد م ــن عملي ــة التفاع ــلوالتواصل بني األستاذ والطالب.

 ،)Bookكتاب إلكرتوين تفاعلي (
 ،)Bookحمتوى إلكرتوين ( ،)Electronic Contentكتاب رقمي
( .)Digital Bookكما تعددت أيضا هذه التعريفات ،فقد
عرفه التودري ( )25 :5..2على أنه :مقرر تعليمي حاسويب
ّ
تفاعلي حيتوي على أدوات تسهل التواصل بني املعلم
واملتعلمني بعضهم بعضا وتكون معتمدة أو غري معتمدة على
شبكة اإلنرتنت ،وتقدم للمتعلمني يف صورة متزامنة أو غري
متزامنة باستخدام أحد أنظمة إدارة املقررات اإللكرتونية.
وتعرف دراسة عبد اجلواد ( )02 :5..2على أنه كتاب
إلكرتوين ( )e-Bookكما يأيت" :مصدر تعلم إلكرتوين تفاعلي
يقوم أساسا على النصوص ،إضافة إىل الصور والرسوم،
ويعرض حمتواه بطريقة متشعبة أو خطية ،تقوم على أساس
العقد والوصالت ،ويتمكن املستخدم من تصفحه حبرية
تامة ،وختزينه على ( )CD-ROMأو عرضه يف الشبكة".
ويعرفه ( )Vassiliou, & Rowley, 2008على أنه كتاب رقمي
( )Digital Bookكما يأيت ":حمتوى رقمي يتضمن نصوصا
وصورا وغريها ،وميكن للقارئ البحث يف متنه ،وإنشاء
عالمات تساعده يف الرجوع إليها ،وقد حيتوي على أدوات
تفاعلية ،وارتباطات تشعبية ملواقع على شبكة اإلنرتنت ،أو
ألماكن داخل الكتاب كاملراجع ،وتتم قراءته على شاشة
احلاسب اآليل أو على أجهزة املساعد الرقمي الشخصي".
وعرفه املدادحة ( )62 :5.00بأنه ":ملف يتضمن كتابا
منشورا أو حبثا أو رسالة معدة بصيغ خاصة ،قابلة للتشغيل
يف أجهزة احلاسب اآليل فديئة إلكرتونية متقدمةُ ،تكن
املستخدم من استخدام خدمات التصفح والبحث والطباعة
مع إمكان إضافة خدمات تفاعلية مثل تشغيل الصوت
وعرض الصور وخالفه" .أما عبود ( )5.02فيعرف احملتوى
الرقمي ( )e-Contentبأنه" :عبارة عن كل ما أمكن حتويله إىل
شكل رقمي ،أو إنتاجه للمرة األوىل رقميا ،سواء كان ذلك
على شكل حمتوى نصي ،أو بصري ،أو مسعي ،أو مسعي–
بصري ،أو على شكل برجميات مشفرة؛ وسواء كان ذلك
Interactive Electronic
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 يع ـ ـ ـ ُّد وس ـ ـ ــيلة جي ـ ـ ــدة ملواجهـ ـ ــة ظ ـ ـ ــاهرة تض ـ ـ ــخم احملت ـ ـ ــوىالتعليمي.
 القدرة علـى ختـزين كميـة كبـرية مـن املعلومـات واسـرتجاعهايف شكل أيسر وأدق من الكتاب املطبوع.
 يستطيع أن يقدم حماكاة ألية ظاهرة يف الطبيعة. توفري الوقت واجلهد يف البحث ،ويف الوصـول إليـه ،ومتـادائما وحتت الطلب.
 سهولة وسرعة التحديث املستمر للمحتوى العلمي. اســتخدام طــرق تــدريس متعــددة مثــل :احملاكــاة ،والفصــولاملعكوسة ،والفصول االفرتاضية.
ختفـ ــف الضـ ــغط علـ ــى املعلـ ــم فيسـ ــتطيع اسـ ــتغالل وقـ ــت
احملاض ـرات للنقــاش وتعزيــز املــادة العلميــة وللطالــب مراجعته ــا
م ــىت أراد ،ويف ح ــال اض ــطرار املعل ــم للتغي ــب وع ــدم احلض ــور،
ف ــاملقرر الرقم ــي ووس ــائل االتص ــال اإللكرتوني ــة تق ــوم بتع ــوي
ذلك دون احلاجة للبحث عن معلم بديل.

أن مقدار حجم األثر للوحدة املقرتحة وطرق تدريسها على
زيادة التحصيل املعريف والدافع لإلجناز كان كبريا.
وخلصت دراسة ) (Korat & Shamir, 2008إىل فاعلية
الكتاب اإللكرتوين يف تعلم األطفال يف مرحلة الروضة،
ويدعم تعلمهم ومنوهم اللغوي ،ويمسهم يف جعل األطفال
قادرين على تذكر الكثري من تفاصيل القصة املقدمة هلم نظرا
خلواصه اجلذابة وما حيتويه من مؤثرات مسعية وبصرية لعرض
القصة.
وهدف اجلزء األول من دراسة ( Abdullah & Gibb,
 )2008aإىل معرفة اجتاهات الطالب حنو الكتب اإللكرتونية
يف معهد التعليم العايل االسكتلندي .أظهرت نتائج الدراسة
أن ( )٪25من الطالب كانوا على علم مبصطلح املقرر
الرقمي قبل اإلجابة عن االستبانة ،و( )٪02من الطالب مل
يكونوا على علم بتوافرها يف املكتبة ،يف حني ( )٪4.منهم
يستخدمونه ،وأبدى الكثري من الطالب الذين مل يستخدموه
الرغبة يف معرفة املزيد عنه .كما أظهرت نتائج اجلزء الثاين من
دراسة ( )Abdullah & Gibb, 2008bأن الطالب جيدون
سهولة يف التفاعل مع الكتب اإللكرتونية.
ويف دراسة اجلنزوري ( )5..2اليت هدفت إىل التعرف
على أثر منطي تصميم الكتاب الرقمي (والشار  ،والتفاعلي)
يف تنمية مهارات تشغيل واستخدام أجهزة العرض الضوئي
لدى طالب كلية الرتبية النوعية .كشفت نتائج الدراسة
فاعلية الكتاب الرقمي بنمطيه الشار والتفاعلي يف التحصيل
الدراسي ومستوى األداء املهاري مقارنة بالطريقة االعتيادية،
كما كشفت فعالية املقرر الرقمي بنمطه التفاعلي مقارنة
باملقرر الرقمي بنمطه الشار .
وهدفت دراسة كل من ( Jamali, Nicholas, & Rowlands,
 )2009إىل معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب
حنو مزايا الكتب اإللكرتونية مقارنة مع الكتب املطبوعة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )5.....فردا ميثلون أعضاء
هيئة التدريس والطالب يف ( )052جامعة يف بريطانيا توزعوا

الدراسات السابقة:
احتل تطوير احملتوى الرقمي للمقررات مكانة وأمهية كبرية
بوصفه عنصرا مهما وأساسيا لدمج التقنية يف العملية
التعليمية التعلمية ،وألجل ذلك أجريت العديد من
الدراسات يف امليدان الرتبوي .ففي دراسة قام فدا
إمساعيل( )5..2فاعلية منوذج مقرت لوحدة دراسية يف العلوم
مصممة وفقا للمنهج الرقمي يف حتصيل تالميذ الصف
السادس االبتدائي ودافعيتهم لإلجناز .كشفت نتائج الدراسة
عن فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة
البحث يف االختبار التحصيلي ومقياس الدافع لإلجناز قبل
دراسة الوحدة الدراسية املصممة وفقا للمنهج الرقمي وبعد
دراستها ،ولصاحل التطبيق البعدي ألدايت القياس ،مما يمشري
إىل فاعلية الوحدة يف زيادة التحصيل وزيادة الدافع لإلجناز
لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .كما أشارت النتائج
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على ختصصات خمتلفة .توصلت النتائج إىل َّ
أن مزايا الكتب
اإللكرتونية تتمثل يف سهولة الوصول إليها يف أي وقت وأي
مكان ،وسهولة البحث عن النص يف ثناياها ،وذات كلفة
قليلة ،وسهلة احلمل ،غري أن هذه الكتب اإللكرتونية غري
تفاعلية.
كما هدفت دراسة ( )Porter, 2010إىل التعرف على
فاعلية الكتب اإللكرتونية احملتوية على األنشطة على تعلم
طلبة كلية العلوم الصحية .ومت اختيار جمموعة ضابطة
تستخدم كتبا تقليدية ،وجمموعة جتريبية تستخدم كتبا
إلكرتونية تفاعلية .أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية
يف متوسطات درجات طلبة اجملموعتني يف التحصيل الدراسي
لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية ،كما أظهرت النتائج أن
طالب اجملموعة التجريبية يستغرق وقتا أطول لقراءة الكتاب
التقليدي يقدر بضعفي الوقت املستغرق لقراءة الكتاب
الرقمي.
وهدفت دراسة إبراهيم ( )5.00التجريبية إىل التعرف
على فاعلية الكتاب اإللكرتوين مفتو املصدر يف حتقيق
كفاءة التعلم وبقاء أثره ،وتكونت عينتها من ( )26طالبا من
شعبة تكنولوجيا التعليم جبامعة حلوان .فأظهرت نتائج
الدراسة وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات
طالب اجملموعة التجريبية واليت استخدمت الكتب
اإللكرتونية مفتوحة املصدر ،ومغلقة املصدر ،يف التطبيقني
القبلي والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف ملقرر نظم
املعلومات اخلاصة ،ولصاحل التطبيق البعدي.
وطبقت دراسة ( )Hessman, 2011التجريبية على طلبة
الصف السادس االبتدائي ،إذ درس طلبة اجملموعة التجريبية
باالعتماد على الكتاب اإللكرتوين مستخدمني القارئ
( ،)Kindleودرست اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
فأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( ).0.0 =αلصاحل اجملموعة التجريبية.

وتوصلت نتائج دراسة ( )Bush, & Cameron, 2011إىل
أن معظم الطالب يفضلون استخدام املقرر الرقمي أكثر من
املقرر املطبوع ،ويرون أن األجهزة اللوحية مفيدة يف التعليم
اجلامعي ،وكثريا ما يستخدم لتعزيز التعلم الذايت ،وأنه سهل
احلمل أكثر من الكتب املطبوعة ،ويستعمل أكادمييا خلفة
وزنه ،وطالبوا بضرورة توفري الدعم الفين هلذه األجهزة يف
اجلامعة.
ويف دراسة طبقها ( )Kissinger, 2011على طالب جامعة
فلوريدا الشمالية ،أظهرت نتائج املقابلة الشخصية كفاءة
الكتب اإللكرتونية ،وأهنا ذات فاعلية عالية يف التعليم ،ويرى
الطالب أمهية استخدام األجهزة القارئة للكتب اإللكرتونية
يف التعليم مع ضرورة اقتنائها يف املنزل ،وأصبحوا أكثر
اعتمادا على أنفسهم عند استخدامها.
أجرى ( )DeFosse, 2012دراسة هدفت إىل معرفة رضا
طلبة املرحلة الثانوية وآراؤهم يف التقنية املستخدمة يف إنتاج
الكتاب اإللكرتوين ومزاياه ،وأظهرت نتائجها أن الطلبة
يفضلون استخدام الكتاب اإللكرتوين ،نظرا حلجمه وسهولة
التنقل به ،وإمكان حتميل أكثر من كتاب دون وزن إضايف،
وسهولة احلصول على الكتب دون الذهاب إىل املكتبة.
وسعت دراسة ( )Lim, Song, & Lee, 2012إىل تطوير
واجهة املستخدم للكتب اإللكرتونية املدرسية ،وجعلها سهلة
االستخدام ،وذلك من خالل تقومي مشروع توفري احملتوى
الرقمي يف وزارة الرتبية والتعليم بكوريا اجلنوبية ،وأظهرت
النتائج أمهية تزويد املدارس باحلاسبات القارئة للكتب
اإللكرتونية ،وتوفري طابعات يف الفصول ،ودعم احملتوى
الرقمي بالصوت والصورة والفيديو ،وأن تشجع على البحث
والتعلم الذايت ،واستخدام الروابط التشعبية للدخول إىل مواقع
شبكة اإلنرتنت ،باإلضافة إىل توفري خدمة اإلنرتنت يف
املدارس املطبقة للمشروع.
وهدفت دراسة اليامي ( )5.06إىل قياس فاعلية كتاب
إلكرتوين تفاعلي ( )Interactive e Bookلتنمية مهارات

29

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 55الرياض (ربيع األول 3311هـ /ديسمرب 1132م)

تصميم وتوظيف الرحالت .تكونت عينة الدراسة من ()2.
طالبة معلمة مبرحلة الرتبية العملية ،منها ( )00طالبة معلمة
يف اجملموعة التجريبية ،و ( )00طالبة معلمة يف اجملموعة
الضابطة .خلصت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية
والضابطة يف القياس البعدي ( لالختبار التحصيلي املعريف،
ولبطاقة تقييم املنتج ،ولبطاقة املالحظة) ،ولصاحل اجملموعة
التجريبية.
كما هدفت دراسة ()Ebied, & Abdul Rahman, 2015
إىل معرفة أثر الكتاب اإللكرتوين التفاعلي على حتصيل طلبة
جامعة جنران يف مقرر الرتبية .تكونت عينة الدراسة من ()4.
طالبا وطالبة توزعوا على جمموعتني؛ جمموعة جتريبية درست
باالعتماد على الكتاب اإللكرتوين ،وأخرى جمموعة ضابطة
درست باالعتماد على الكتاب املطبوع .كشفت نتائج
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي ،ولصاحل طلبة
اجملموعة التجريبية الذين درسوا باالعتماد على الكتاب
اإللكرتوين.

مصطلحات البحث:
ورد يف البح ـ ــث املص ـ ــطلحات ال ـ ــيت ك ـ ــان هل ـ ــا التعريف ـ ــات
اإلجرائية اآلتية:
الفاعليـة :عّرفهـا شـحاتة والنجـار ( )52 :5.22بأهنـا" :مـدى
أثــر عامــل أو بع ـ العوامــل املســتقلة علــى عامــل أو بع ـ
العوامــل التابعــة" .ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأهنــا :مقــدار األثــر
الذي حيدثه التدريس باستخدام احملتوى الرقمـي املطـور للمقـرر
مقارنــة بالطريقــة االعتيادي ـة علــى حتصــيل طــالب كليــة الرتبيــة
جبامعة امللك سعود ،وتقاس باالختبار التحصـيلي الـذي أعـده
الباحث هلذا الغرض.
عرفـ ـه عب ــد الق ــادر ()054 :5..4
احملت ــوى الرقم ــي للمق ــررّ :
بأنه" :منظومة تعليميـة متكاملـة لتقـدمي مقـرر مـن خـالل وعـاء
إلكــرتوين قــائم علــى اإلفــادة مــن التطبيقــات التقنيــة احلديثــة يف
معاجل ــة املعلوم ــات واالتص ــاالت ،لت ــوفري بيئ ــة تعلمي ــة تعليمي ــة
تفاعلي ــة متع ــددة املص ــادر بطريق ــة متزامن ــة وغ ــري متزامن ــة دون
االلت ـزام مبكــان وزمــان معــني" .و يعرف ـه الباحــث إجرائيــا بأنــه:
مادة تعليمية إلكرتونية ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم ،والـذي
صـ ـ ــممه الباحـ ـ ــث ضـ ـ ــمن مشـ ـ ــروع تطـ ـ ــوير احملتـ ـ ــوى الرقمـ ـ ــي
للمقــررات جبامعــة امللــك ســعود بشــكل يضــمن تفاعــل املــتعلم
معه ،كإمكان التفاعل مع الوحدات الدراسـية وعـددها ()06
وحــدة بنظــام ( ،)Moodleوالقيــام بأنشــطة الوحــدات ،والتقــومي
الذايت لكل وحدة ،وإجراء االختبارات الشهرية والنهائيـة ذات
الفقـ ـرات املتنوع ــة بش ــكل يمظه ــر مـ ـواطن اخلط ــأ والصـ ـواب يف
إجاب ــة امل ــتعلم كتغذي ــة راجع ــة يف هناي ــة االختب ــار ،إض ــافة إىل
وس ــائط تفاعلي ــة تض ــمنت :الفص ــول االفرتاض ــية ( Virtual
 ،)Classroomوالدردش ـ ـ ـ ــات ( ،)Chattingلوح ـ ـ ـ ــة املناقش ـ ـ ـ ــة-
املنت ـ ـ ـ ـ ـ ــديات ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل املص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،واملق ـ ـ ـ ـ ـ ــاطع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــجلة،
والفيـ ـ ــديوهات ،وقائمـ ـ ــة املصـ ـ ــطلحات ،وتنبيهـ ـ ــات املـ ـ ــدرس،
والتقومي ،والواجبات ،ووصالت الربط مع مواقع أخرى.

حدود البحث:
احلد املكاين :جامعة امللك سعود بالرياض يف اململكة العربية
السعودية.
احلد الزماين :الفصل األول للعام الدراسي 5.04/5.00م،
وهو الزمن الذي طبقت فيه أداتا قياس البحث على عينته.
احلد املوضوعي :اقتصر البحث على تطوير وتوظيف مقرر
واحد يف التدريس وهو ( 226هنج) مقدمة يف التعلم
والتعليم .وستتحدد نتائج البحث حسب استجابة عينة
البحث على أدايت القياس املستخدمة يف البحث احلايل.
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عرف ـ ـ ـه زيتـ ـ ــون ( )04 :5..4بأنـ ـ ــه" :جمموعـ ـ ــة مـ ـ ــن
االجتـ ـ ــاهّ :
املكونــات املعرفيــة واالنفعاليــة والســلوكية الــيت تتصــل باســتجابة
الفــرد حنــو موضــوع أو موقــف مــا مــن حيــث القبــول أو الــرف
ملوضـ ــوع االجتـ ــاه" ويعـ ــرف إجرائيـ ــا بأنـ ــه :آراء طلبـ ــة اجملموعـ ــة
التجريبيــة حنــو الــتعلم باســتخدام احملتــوى الرقمــي املطــور ملقــرر
مقدمـ ـ ــة يف الـ ـ ــتعلم والتعلـ ـ ــيم يف تدريسـ ـ ــهم ،وتق ـ ـ ـاس آراؤهـ ـ ــم
مبتوســط الــدرجات الــيت حصــلوا عليهــا مــن خــالل اســتجابتهم
لفقرات استبانة االجتاهات للبحث احلايل.
عرفـه ألـدرمان ( )Alderman, 2007, 81بأنـه :إثبـات
التحصيلّ :
الق ــدرة عل ــى إجنـ ــاز مـ ــا اكتـ ــسب مـ ــن اخلب ـ ـرات التعلمي ــة ال ــيت
وضعت من أجله .ويعرف إجرائيا بأنـه :مـا اكتسـبه أفـراد عينـة
البحــث مــن معــارف وخـربات ومهــارات خــالل دراســتهم ملقــرر
مقدم ــة يف ال ــتعلم والتعل ــيم ،ويق ــاس بال ــدرجات ال ــيت حص ــلوا
عليها يف االختبار التحصيلي للبحث احلايل.
الطريقة االعتيادية :هي طريقة التدريس اليت يقوم املدرس مـن
خالهلا بعرض املادة التعليميـة بأيـة وسـيلة (الشـناق ،والـدومي،
 ،)560 :5.0.م ـ ــا ع ـ ــدا اس ـ ــتخدام احملت ـ ــوى الرقم ـ ــي ملق ـ ــرر
مقدمة يف التعلم والتعليم.

عينة البحث:

تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن ( )64طالب ــا مت اختي ــار
ّ
ش ـ ــعبتيهما عش ـ ـوائيا م ـ ــن جمتم ـ ــع البح ـ ــث ،وق ـ ــد مت االختي ـ ــار
العش ـوائي إلحــدى الشــعبتني لتمثــل اجملموعــة التجريبيــة فكــان
حجمه ـ ــا ( )50طالب ـ ــا ،وأخ ـ ــرى اجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة فك ـ ــان
حجمها ( )50طالبا.
أداتا البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث ببناء األداتني
اآلتيتني:
كون من ( )6.فقرة من نوع
أوال :االختبار التحصيلي :وت ّ
االختيار من متعدد ،يلي كل فقرة أربع إجابات ،واحدة منها
فقط هي اإلجابة الصحيحة ،وقد مت تطبيقه قبليا وبعديا على
طلبة اجملموعتني الضابطة والتجريبية ،وذلك بعد التحقق من
صدقه وثباته .وقد مشلت فقرات االختبار كامل موضوعات
املقرر وعددها ( )06موضوعا هي :مصطلحات تربوية يف
الرتبية والتعليم ،مهنة التدريس ،صفات ومزايا املعلم الناجح،
أدوار املعلم الناجح .الكفايات التدريسية .واجبات املعلم
وإعداده ،نظريات التعلم السلوكية ،نظريات التعلم املعرفية،
جذور طرائق التدريس ،تصنيف طرائق التدريس ،املنهج
املدرسي ،الوسائل والتقنيات التعليمية ،التخطيط للدروس،
البيئة التعليمية.
ثانيا :استبانة اجتاهات :وتكونت من ( )5.فقرة ،وثالثة
أسئلة مفتوحة .وقد مت اختيار التدريج اخلماسي (غري موافق
بشدة -غري موافق -حمايد -موافق -موافق بشدة) لفقراهتا
العشرين ،وأعطيت درجات احلكم ( )0 ،6 ،2 ،5 ،0على
التوايل .وبعد التحقق من صدقها وثباهتا مت تطبيقها يف هناية
الفصل الدراسي على طلبة اجملموعة التجريبية بعد أن درست
مقرر مقدمة يف التعلم والتعليم باالعتماد على احملتوى الرقمي
للمقرر.

منهجية البحث:
اســتخدم يف ه ــذا البحــث امل ــنهج شــبه التج ـريي ،وامل ــنهج
الوصفي وذلك ملناسبته لطبيعة البحث وأهدافه.
مجتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع طالب كلية الرتبية جبامعة
ّ
امللك سعود ،والذين يدرسون مقرر ( 226هنج) مقدمة يف
التعلم والتعليم ،للفصل الدراسي األول ،للعام الدراسي
0622/0624ه والبالغ عددهم ( )626توزعوا على ()02
شعبة ،وذلك حسب إحصائية البوابة اإللكرتونية للنظام
األكادميي ( )edugateباجلامعة.
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 )Alphaألداة البحث فبلغ ( .)..40وقد اعتربتا مقبولتني
ألغراض هذه البحث.
ثبات استبانة :مت التحقق من الثبات بتطبيق االستبانة على
العينة االستطالعية املكونة من ( )20طالباَ .وقد مت حساب
معامل ثبات ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaفبلغ
( .)..2.2وقد اعترب مقبوال ألغراض هذا البحث.

صدق أداتي البحث:

صدق االختبار :عرض االختبار بصورته األولية على ()0.
أعضاء من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود
إلبداء الرأي يف فقرات االختبار .وبعد األخذ بآراء
احملكمني ،مت تعديل وحذف الفقرات اليت أمجع عليها غالبية
تكون االختبار بصورته النهائية من ( )6.فقرة
احملكمني ،ف َّ
من نوع االختيار من متعدد .وقد عدت موافقة احملكمني،
وإجراء التعديالت يف ضوء آرائهم دليال على صدق االختبار
التحصيلي .كما مت التحقق من خالل صدق االتساق
الداخلي باستخدام معادلة بريسون ( ، )Personفاحنصرت
مجيع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لالختبار
( ).042 -.040وهذا يؤكد ُتتع مجيع الفقرات بدرجة مرتفعة
من االتساق.
صدق استبانة :عرضت االستبانة بصورهتا األولية على ()0.
أعضاء من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من
ذوي اخلربة واالختصاص إلبداء الرأي يف فقرات االستبانة
وأسئلتها ،من حيث صدق الفقرات ،ووضوحها ،وسالمة
الصياغة اللغوية ،والتدريج لألداة واخليارات له .وبعد األخذ
بآراء احملكمني ،مت تعديل  ،وحذف الفقرات اليت أمجع غالبية
احملكمني على ضرورة احلذف أو التعديل ،فأصبحت األداة
بصورهتا النهائية مكونة من ( )5.فقرة ،باإلضافة إىل ثالثة
أسئلة مفتوحة .وقد عدت موافقة احملكمني وبنسبة اتفاق
بينهم بلغت قيمتها ( )%44على فقرات األداة ،وإجراء
التعديالت عليها دليال على صدقها.

إجراءات البحث:
ُتت إجراءات البحث وفق اخلطوات اآلتية:
 اختيار املقرر  226هنج مقدمة يف التعلم والتعليم،وترشيح الباحث لتطوير املقرر.
 جتهيز حمتوى املقرر باالعتماد على توصيفه املعتمد منقبل كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 التدريب على التصميم التعليمي لكتابة وثيقة التحليلللمقرر ،ولكتابة وثيقة املعايري اخلاصة بالتصميم التعليمي
للمقرر ،ولكتابة سيناريو ( )Scenarioالتصميم التعليمي
للمقرر.
 التدريب على أدوات التصميم لتطوير احملتوى الرقميللمقرر باستخدام برنامج ( )Articulateوالذي حيتوى على
الربامج الفرعية اآلتية  Articulate Engage '13 :إلنتاج
الدروس التفاعلية Articulate Quiz maker '13 ،إلنتاج
االختبارات التفاعلية Articulate Presenter '13 ،إلنتاج
العروض التقدميية التفاعلية Articulate Replay ،إلنتاج
التسجيالت املصورة وعمل املونتاج .كما مت تصميم أنشطة
احملتوى الرقمي للمقرر باستخدام برنامج آخر هو:
(.)Raptivity

ثبات أداتي البحث:
ثبات االختبار :مت التحقق من الثبات بتطبيق أداة البحث
على عينة استطالعية من جمتمع البحث وخارج عينته تكونت
من ( )20طالبا ،وأعيد تطبيقها بعد أسبوعني .مث محسب
معامل الثبات باستخدام معادلة ارتباط بريسون (،)Person
فبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ألداة البحث (.)..42
كما مت حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ( Cronbach’s

 تطوير احملتوى الرقمي للمقرر  226هنج مقدمة يف التعلموالتعليم ورفع عناصره إىل نظام إدارة التعلم (.)LMS
 االعتماد األكادميي للمقرر املطور أكادمييا من قبل القسماملختص ،مث فنيا من قبل جلنة املشروع.
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املعيارية الستجابات طلبة اجملموعة التجريبية على استبانة
االجتاهات للكشف عن اجتاهاهتم حنو توظيف احملتوى
الرقمي للمقرر املطور .اختبار ( )ANCOVAملعرفة الفروق بني
اجملموعتني الضابطة والتجريبية فددف عزل أثر نتائج االختبار
القبلي (يتم استخدامه يف حالة وجود فروق بني جمموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس القبلي).

 بناء أدايت البحث :االختبار التحصيلي ،واستبانةاالجتاهات ،مث التحقق من صدقهما وثباهتا.
 اختيار عينة الدراسة ،واختيار اجملموعة التجريبيةوالضابطة ،وخماطبة املعنيني يف نظام إدارة التعلم ()LMS
للسما لعضو هيئة التدريس وطلبة اجملموعة التجريبية فقط
بالدخول إىل احملتوى الرقمي للمقرر املطور.

 اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة البحث ،واستخالصالنتائج ووضع التوصيات.

 تدريس طلبة اجملموعة التجريبية باالعتماد على احملتوىالرقمي للمقرر املطور ،يف حني درس طلبة اجملموعة الضابطة
بالطريقة االعتيادية طيلة الفصل الدراسي.

نتائج البحث ومناقشتها:

 تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة جمموعيت البحثوذلك قبل تدريس جمموعيت البحث وبعد تدريسهما ،وتطبيق
استبانة االجتاهات على طلبة اجملموعة التجريبية فقط ،وذلك
بعد االنتهاء من عملية التدريس.

ميكن استعراض نتائج البحث يف اآليت:
لإلجابة عن فرض البحث:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (α

=  ).0.0ب ــني متوس ــطي درج ــات ط ــالب اجملموع ــة التجريبي ــة
واجملموع ــة الض ــابطة يف التطبي ــق البع ــدي لالختب ــار التحص ــيلي
يع ــزى إىل الت ــدريس باس ــتخدام احملت ــوى الرقم ــي املط ــور ملق ــرر
مقدمــة يف الــتعلم والتعل ـيم؟ .مت حســاب املتوســطات احلســابية
واالحنراف ــات املعياري ــة لـ ـدرجات ط ــالب جمم ــوعيت البح ــث يف
التطبي ــق القبل ــي والبع ــدي لالختب ــار التحص ــيلي واجل ــدول ()0
يبني ذلك.

 بعد فرز االستبانات ،مت اعتماد ( )56استبانة صاحلةللمعاجلة اإلحصائية وبنسبة ( .)%40.7واستبعدت ()6
استبانات بسبب انسحاب الطلبة من املقرر الدراسي.
 إدخال البيانات باستخدام الربنامج اإلحصائي ()SPSSوإجراء حتليل التباين املصاحب ( )ANCOVAللكشف عن
الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات
طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي
القبلي والبعدي .واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات
جدول .1

المتوسطات الحسابية والنحرافات لدرجات طالب مجموعتي البحث في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي
المجموعة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة

الختبار

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

02002

20406

2.006

60224

04005

20205

540..

60505

يمبني اجلدول ( )0أن املتوسطات احلسابية تظهر فروقا بني
درجات طالب جمموعيت البحث يف التطبيق القبلي والبعدي
لالختبار التحصيلي ،وللكشف عن الداللة اإلحصائية هلذه
الفروق بني املتوسطات احلسابية للمجموعات مت استخدام

حتليل التباين املصاحب ( )ANCOVAوذلك لضبط تأثري
املتغريات وتعديل الفروق الظاهرية بني جمموعيت البحث قبل
التطبيق التجربة ،واجلدول ( )5يبني نتائج حتليل التباين
املصاحب.
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جدول 2

تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAلدرجات طالب مجموعتي البحث في الختبار التحصيلي:
مجموع

درجات

مربع

المربعات

الحرية

المتوسطات

التطبيق القبلي لالختبار

44042.

0

44042.

00.22

مجموعتا البحث

240205

0

240205

60622

الخطأ

2220445

62

020.42

المجموع

0.040602

60

المصدر

تمشري نتائج حتليل التباين املصاحب ( )ANCOVAيف
اجلدول ( )5أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ).0.0 =αبني متوسطي درجات طالب اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي ،مما يمشري إىل رف فرض البحث ،أي إنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ().0.0 =α
بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية ودرجات
طالب اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية،
وذلك يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ولصاحل
اجملموعة التجريبية اليت درست باالعتماد على احملتوى الرقمي
ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
الدراسات (إمساعيل5..2 ،؛ اجلنزوري5..2 ،؛ Porter,
2010؛ إبراهيم5.00 ،؛ اليامي5.06 ،؛ Ebied, & Abdul
 )Rahman, 2015وقد تعزى هذه النتيجة إىل فاعلية تطوير
احملتوى الرقمي للمقرر ( 226هنج مقدمة يف التعلم والتعليم)
يف التدريس.

قيمة ف

مستوى

مربع ايتا
η2

.0.52

.00.4

.0.6.

.0.20

الدللة

كما قد يعزى تدين حجم التأثري يف البحث احلايل إىل البيئة
التدريسية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود إذ مجيع
القاعات التدريسية جمهزة بأدوات تقنية يوظفها أعضاء هيئة
التدريس يف تدريسهم كالسبورة الذكية (،)Smart Board
واملنصات الذكية ( ،)e- podiumوانرتنت ( ،)Internetوجهاز
عرض ( ،)Data Showوالبالك بورد ( )Blackboardمما جيعل
الطريقة االعتيادية يف التدريس غنية وداعمة للتعلم والتعليم
وهذا يقلل الفرق بني بيئة التدريس االعتيادية والتجريبية مما
قد يؤثر يف حجم تأثري فاعلية التدريس باستخدام احملتوى
الرقمي للمقرر على التحصيل للطلبة.
ولإلجابة عن سؤال البحث الثاني:
مــا اجتاهــات طــالب كليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود حنــو
التعلم باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقـرر مقدمـة يف الـتعلم
والتعليم يف تدريسهم؟
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات طالب اجملموعة التجريبية من عينة البحث
لفقرات املقياس وعددها ( )5.فقرة ،ولتسهيل تفسري نتائج
البحث وإصدار أحكام ترتكز إىل معايري حددت مسبقا،
ونظرا ألن استجابة حمايد تقابل الدرجة ( )2يف املقياس ،فقد
َّ
عد الباحث أن كل فقرة درجتها أقل من ( )2ذات اجتاه

كما تمشري قيمة مربع إيتا ( )η2يف اجلدول ( )5إىل أن
حجم تأثري فاعلية تطوير احملتوى الرقمي للمقرر على
التحصيل بلغ ( ، ،)...20وهذا جييب عن سؤال البحث
األول ،غري أن هذه النتيجة املتدنية ال تتفق مع دراسة
(إمساعيل )5..2 ،واليت أظهرت أن حجم التأثري لوحدة
دراسية يف العلوم مصممة وفقا للمنهج الرقمي يف حتصيل
طالب الصف السادس االبتدائي كان كبريا .واختالف حجم
التأثري يف الدراستني سببه بيئتا التدريس املدرسي واجلامعي،

سلي ،وكل فقرة درجتها أعلى من ( )2ذات اجتاه إجيايب
(الشناق ،وبين دومي .)5.0. ،واجلدول ( )2يمبني
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للمتوسطات احلسابية.

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة تنازليا وفقا
جدول 3

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات طالب المجموعة التجريبية من عينة البحث على فقرات الستبانة مرتبة تنازليا وفقا
للمتوسطات الحسابية:
ترتيب

رقم

الفقرة

الفقرة

3

31

1

3

1

1

3

37

5

11

2

31

7

3

1

1

1

1

31

2

33

5

31

7

31

35

33

31

35

1

32

32

37

31

31

33

31

33

11

31

الفقرات
يمسهم احملتوى الرقمي للمقرر يف رفع درجيت يف املقرر.
يمسهم احملتوى الرقمي ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم يف حتسني تعلمي.
يمسهم احملتوى الرقمي يف زيادة فاعلية التعلم املتمركز على نشاط املتعلم.
أشعر بالسعادة عندما أنفذ االختبارات التجريبية يف احملتوى الرقمي للمقرر.
يمسهم احملتوى الرقمي للمقرر يف فاعلية التقومي الذايت.
أشعر مبوضوعية التقومي من خالل ما يموفره احملتوى الرقمي للمقرر من األساليب وأدوات
التقومي املتنوعة.
يساعدين احملتوى الرقمي ملقدمة يف التعلم والتعليم (113هنح) على التعلم الذايت.
يمعزز احملتوى الرقمي للمقرر فهم الذات.
يمعزز احملتوى الرقمي للمقرر الدافعية للتعلم.
أتفاعل بشكل إجيايب مع مكونات احملتوى الرقمي للمقرر كاحملاضرات ،األنشطة التعليمية،
واالختبارات ،وغريها.
يسهل علي تذكر احملتوى الذي يتم عرضه من خالل احملتوى الرقمي للمقرر.
يمقدم احملتوى الرقمي للمقرر فرصا للحوار واملناقشة.
ال أعتقد أن احملتوى الرقمي للمقرر يعيق تعلمي.
أستطيع فهم مقرر (مقدمة يف التعلم والتعليم) بشكل أفضل مع وجود احملتوى الرقمي له.
أشعر بالسعادة عندما أنفذ أنشطة احملتوى الرقمي للمقرر.
أشعر باالستفادة من الوقت باستخدام احملتوى الرقمي للمقرر.
ال أشعر حباجيت للمساعدة عندما أتعامل مع احملتوى الرقمي للمقرر.
أفضل استخدام طريقة احملتوى الرقمي للمقرر يف تعلم املقررات الدراسية األخرى.
أعتقد أن احملتوى الرقمي للمقرر يؤدي دورا بديال عن املعلم.
ال أتضايق عندما أكلف بعمل يتطلب مين استخدام احملتوى الرقمي على البالك بورد
(.)LMS
المتوسط الحسابي الكلي

يتض ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ــن اجل ـ ـ ـ ــدول ( )2أن املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية
السـ ــتجابات طـ ــالب اجملموعـ ــة التجريبيـ ــة مـ ــن عينـ ــة البحـ ــث
لفقـ ـ ـ ـرات املقي ـ ـ ــاس ج ـ ـ ــاءت مجيعه ـ ـ ــا إجيابي ـ ـ ــة ،إذ تراوح ـ ـ ــت
املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية هل ـ ــذه االس ـ ــتجابات م ـ ــا ب ـ ــني (-2052
 ،)6024واالحنراف ـ ــات املعياري ـ ــة م ـ ــا ب ـ ــني (،).0200-00522
وبل ـ ــغ املتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب الكل ـ ــي ( ،)60..وبلـ ـ ــغ االحن ـ ـ ـراف
املعي ـ ــاري الكل ـ ــي ( .).0502أي إن اجتاه ـ ــات ط ـ ــالب كلي ـ ــة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.11

1.733

3.11

1.525

3.11

1.213

3.15

1.713

3.37

1.723

إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب

3.37

1.121

إجيايب

3.31

1.733

3.31

1.111

3.31

1.113

إجيايب
إجيايب
إجيايب

3.31

3.172

إجيايب

3.11

3.311

3.11

3.311

1.11

3.131

1.11

1.111

1.11

3.172

1.11

3.131

1.75

3.115

1.21

3.135

1.51

3.132

إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب
إجيايب

1.11

3.111

إجيايب

0.44

4.2.0

إيجابي

التجاه

الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود حنــو توظيــف احملتــوى الرقمــي ملقــرر
مقدم ـ ـ ــة يف ال ـ ـ ــتعلم والتعل ـ ـ ــيم يف تدريس ـ ـ ــهم إجيابي ـ ـ ــة وتقاب ـ ـ ــل
التقــدير(موافــق) حســب تــدريج مقيــاس االجتاهــات يف البحــث
احلـ ــايل .وقـ ــد تعـ ــزى هـ ــذه النتيجـ ــة إىل أن الطـ ــالب يفضـ ــلون
اســتخدام املقــرر الرقمــي أكثــر مــن املقــرر املطبــوع ،وهــذا يتفــق
مــع دراســة (Bush, & Cameron, 2011؛ ،)DeFosse, 2012
وقد تعزى النتيجـة كـذلك أن املقـرر الرقمـي يعـزز الـتعلم الـذايت
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وهــذا يتفــق مــع دراســة
.)Song, & Lee, 2012

(& Cameron, 2011

Bush,؛

 .)DeFosse, 2012كما يسهل فهم املقرر ويساعد على التعلم
الذايت ،كما يساعد على مراجعة الدروس ،وتتفق هذه
النتيجة مع دراسيت (Bush, & Cameron, 2011؛ Lim, Song,
.)& Lee, 2012
 ويرى الطالب أن استخدام احملتوى الرقمي (ملقرر 226هنج مقدمة يف التعلم والتعليم) يف تدريس املقرر مفيد جدا
وقد استفاد منه الكثري من الطالب ،كما إنه يساعد يف
عملية التعليم ،يسهل شر حمتوى املقرر .وتتفق هذه النتيجة
مع دراسيت (Bush, & Cameron, 2011؛ Kissinger, 2011؛
)DeFosse, 2012

Lim,

كم ــا يتض ــح م ــن اجلـ ــدول ( )2أن أعل ــى الفق ـ ـرات عل ــى
الت ـوايل هــي :يمســهم احملتــوى الرقمــي للمقــرر يف رفــع درجــيت يف
املقــرر ،يمســهم احملتــوى الرقمــي ملقــرر مقدمــة يف الــتعلم والتعلــيم
يف حتسني تعلمي ،يمسهم احملتوى الرقمي يف زيادة فاعلية الـتعلم
املتمركــز علــى نشــاط املــتعلم ،وأشــعر بالســعادة عنــدما أنفــذ
االختبــارات التجريبيــة يف احملتــوى الرقمــي للمقــرر ،مبتوســطات
حسابية بلغت ( )6050 ،6052 ،6022 ،6024على الرتتيب.
كمــا يتضــح أيضــا أن أدىن الفق ـرات هــي :ال أتضــايق عن ــدما
أكل ــف بعم ــل يتطل ــب م ــين اس ــتخدام احملت ــوى الرقم ــي عل ــى
البالك بورد ( ،)LMSمبتوسط حسايب بلغ (.)2052
ومت حتليل استجابات طالب اجملموعة التجريبية من عينة
البحث واملتعلقة باألسئلة املفتوحة املوجهة واملعدة مسبقا
فجاءت على النحو اآليت:
 ال توجد صعوبات واجهتنا يف استخدام احملتوى الرقميملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم ،وبنسبة بلغت (،)%05.42
فقد ذكر بعضهم بأن السبب يعزى إىل أنه سبق وأن تدربوا
عليه يف السنة التحضريية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
( ،)Abdullah & Gibb, 2008aغري أن البع ذكروا صعوبات
تتعلق خبدمة اإلنرتنت مثل :ضعف سرعة اإلنرتنت ،عدم
توفر اإلنرتنت بشكل دائم ،أحيانا يعلق اإلنرتنت أو املوقع
وبنسبة بلغت (.)%00.44
 يرى الطالب أن مميزات (إجيابيات) احملتوى الرقمي ملقررمقدمة يف التعلم والتعليم تتمثل يف وجود االختبارات
التجريبية اليت تساعد الطالب على التقييم الذايت ،وعدم
وجود تعقيدات تؤدي إىل صعوبة يف االستخدام ،توفري
الوقت واجلهد على الطالب ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسيت
(Porter, 2010؛  .)Bush, & Cameron, 2011ويسهل عملية
البحث مما جيعل احلصول على املعلومة سهال ،وتتفق هذه
النتيجة مع دراسيت (،Jamali, Nicholas, & Rowlands, 2009

توصيات البحث:
يف ضوء نتائج البحث اليت مت التوصل إليها يموصى باآليت:
 تدريب مجيع أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعةامللك سعود على مهارات تطوير احملتوى الرقمي للمقررات،
وترشيحهم لتطوير املقررات اليت يدرسوهنا.
 توظيف احملتوى الرقمي للمقررات يف التدريس لفاعليتهعلى حتصيل الطالب.
مقترحات البحث:
استكماال للجهد املبذول يف البحث احلايل يمقرت باآليت:
 إجراء دراسة للتعرف على معيقات تطوير احملتوى الرقميللمقررات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
 إجراء دراسة للتعرف على معيقات توظيف احملتوىالرقمي للمقررات يف التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس وطالفدم باجلامعة.
المراجع:
إبراهيم ،ماجدة أنور ( .)5.00فاعلية الكتـاب اإللكـرتوين مفتـو املصـدر يف
حتقيــق كفــاءة الــتعلم وبقــاء أثــره .رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،جامعــة
حلوان ،حلوان ،مصر.
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صاحل ،نيفني عبدالعزيز ( .)5..2الكتاب اإللكرتوين وسيلة تعليمية تنافس
الكتاب املطبوع .جملة علوم وفنون جبامعة حلوان-522 ،)5(50 ،
.560
الصقر ،عبداهلل حممد ( .)5.05رؤية مقرتحة لتطبيق التعلم اإللكرتوين يف
جامعة اخلرج .اجمللة العلمية لكلية الرتبية جبامعة أسيوط،)0(54 .
.042-005
عبد اجلواد ،سوسن حممود ( .)5..2فاعلية بع متغريات تصميم الكتاب

أبـ ــو الـ ــدهب ،حممـ ــود حممـ ــد و عبـ ــدالعيم ،سـ ــيد شـ ــعبان .)5.02( .فاعليـ ــة
اخــتالف بع ـ أمنــاط تصــميم الكتــاب اإللكــرتوين التفــاعلي يف تنميــة
مه ــارات تص ــميم وإنت ــاج املق ــررات اإللكرتوني ــة ل ــدى معلم ــي احلاس ــب
اآليل .رابطــة الرتبــويني العــرب ،دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم الــنفس،
اجلزء األول (.5..-062 ،)60
إمساعيل ،جمدي رجب ( )5..2فاعلية منوذج مقرت لوحدة دراسية يف العلوم
وفقـا للمـنهج الرقمـي يف حتصـيل تالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي
ودافعيتهم لإلجناز .جملة الرتبية العلمية املصرية.64-0 ،)2(0. ،
ب ــادي ،س ــوهام و فدل ــول ،آمن ــة 2-5( .م ــارس .)5.00 ،امل ـ ـوارد التعليمي ــة
املفتوحة ( )OERفرص وحتديات .ورقة مقدمة إىل املؤُتر الـدويل الرابـع
لل ــتعلم اإللك ــرتوين وال ـ ـتعلم ع ــن بع ــد .الري ــاض ،املرك ــز ال ــوطين لل ــتعلم
اإللكرتوين والتعليم عن بعد.
التودري ،عوض حسني ( .)5..6املدرسة اإللكرتونية وأدوار حديثة للمعلم.
(ط ،)5الرياض :دار الرشد للطباعة والنشر.
جامعة امللك سعود .)5.05( .مشروع تطوير احملتوى الرقمي للمقررات .مت
من
5.04
يناير،
52
بتاريخ
اسرتجاعها
.http://elearning.ksu.edu.sa/ar/node/495
اجلزاز ،عبداللطيف الصفي ( 06-05إبريل .)5.0. ،اجتاهات حبثية يف
معايري تصميم بيئة توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف
تكنولوجيا التعليم والتدريب .ورقة مقدمة إىل الندوة األوىل يف
تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب ،الرياض،
جامعة امللك سعود.
اجلنزوري ،عباس عبدالعزيز ( .)5..2أثر بع أمناط تصميم الكتاب

اإللكرتوين يف التحصيل ومهارات التعلم الذايت واالنطباعي لدى
الطالبات املعلمات يف مقرر تكنولوجيا التعليم .رسالة دكتوراه ،كلية

البنات ،جامعة عني مشس ،مصر.
عبد القادر ،عبد الرازق خمتار ( .)5..4فعالية برنامج إلكرتوين مقرت
باستخدام نظام مودل ) (Moodleيف تنمية الثقة يف التعليم
اإللكرتوين واالتصال التفاعلي وحتصيل الطالب يف مقرر طرق تدريس
العلوم الشرعية .جملة القراء واملعرفة جبامعة عني مشس ،اجلزء
األول(.04.-005 ،)40
عبود ،رامي  .)5.02(.حنو اسرتاتيجية عربية لصناعة احملتوى الرقمي.
بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
املدادحة ،أمحد نافع ( .)5.00النشر اإللكرتوين ومحاية املعلومات .ط،0
عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
َ
النجار ،حسن عبداهلل و النحال ،عادل ناظر ( .)5.05فاعلية برنامج قائم
على الوسائط املتعددة الرقمية يف تدريس التكنولوجيا يف تنمية
املهارات اإللكرتونية لدى طالب الصف السابع .جملة العلوم الرتبوية
والنفسية جبامعة البحرين.624-6.0 ،)6(02 ،
اليامي ،هدى حيىي ( .)5.06فاعلية كتاب إلكرتوين تفاعلي ( Interactive

الرقمي يف تنمية مهارات تشغيل واستخدام أجهزة العرض الضوئي
لدى طالب كلية الرتبية النوعية .رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة

 )eBookلتنمية مهارات تصميم وتوظيف الرحالت املعرفية عرب
الويب ( )Web Questsلدى الطالبات املعلمات .أطروحة دكتوراه

املنوفية ،املنوفية ،مصر.
الزهراين ،كاملة خليل (0620هـ) .تصميم مقرر إلكرتوين وفق معايري جودة
التعليم اإللكرتوين لتنمية التحصيل املعريف لدى طالبات كلية الرتبية.
رسالة ماجستري منشورة ،جامعة الباحة ،الباحة ،اململكة العربية
السعودية.
زيتون ،حسن ( .)5..0رؤية جديدة يف التعليم اإللكرتوين .الرياض :الدار
الصولتية للرتبية.
زيتون ،حسن ( .)5..4أصول التقومي والقياس الرتبوي .الرياض :الدار
الصولتية للرتبية.
الشناق ،قسيم حممد و بين دومي ،حسن علي ( .)5.0.اجتاهات املعلمني
والطلبة حنو استخدام التعلم اإللكرتوين يف املدراس الثانوية األردنية.
جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة دمشق-520 ،)5+0(54 ،
.520
شحاتة ،حسن و النجار ،زينب (  .) 5..2معجم املصطلحات الرتبوية
والنفسية .ط ،0القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.

غري منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
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Abstract: This research aimed to identify the effectiveness of teaching using developing digital content of a course
"Introduction on Learning and Teaching" at King Saud University on the students’ achievement, and their attitudes toward
learning. In order to achieve the aims of this research, the digital content was developed, and Two tools were built:
(achievement test, and attitude questionnaire), the two tools were applied after checking their validity and reliability. The
sample consisted of 46 students and was divided into two groups: control and experimental. Experimental group was taught
depending on digital content, while the control group was taught in the normal way. The results showed statistically
significant differences at the level of (α= 0.05) between the means of grades of posttest for experimental group. The results
also showed that the attitudes of experimental group were positive towards implementing developed digital content for the
course.
Key words: Design, Electronic Course, Interactive Course, Digital Course.
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أمحد بن سعيد األحول :أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية املهارات النحوية واالجتاه حنو املقرر...

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية المهارات النحوية واالتجاه نحو المقرر
لدى طالب المرحلة الثانوية
أحمد سعيد محمود األحول
كلية الرتبية -جامعة اجلوف

قدم للنشر 8347/7/81هـ  -وقبل 8347 /81/ 83هـ

المستخلص :أجريت الدراسة احلالية بغية تعرف أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية املهارات النحوية اليت ارتآها الباحث الزمة لفهم اللغة
وإنتاجها .اعتمدت الدراسة يف إجراءاهتا على جمموعة من األدوات متثلت يف :قائمة باملهارات النحوية الالزمة لللالب عينة الدراسة وزعت على
حمورين :مهارات حنوية الزمة لفهم اللغة ،ومهارات حنوية الزمة إلنتاج اللغة ،دليل املعلم السرتاتيجية التعلم املقلوب ،اختبار املهارات النحوية تناول
حموري :الفهم ،واإلنتاج .مثل جمتمع الدراسة مجلة من طالب الصف الثاين باملرحلة الثانوية قوامها ( )77طالباً ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني :جتريبية
عددها ( )92طالباً درست موضوعات النحو املختارة بأسلوب التعلم املقلوب ،وأخرى ضابلة عددها ( )97طالباً درست املوضوعات ذاهتا باألسلوب
التقليدي .ومبعاجلة البيانات إحصائياً تكشف للباحث وجود حتسن ملحوظ يف أداء أفراد اجملموعة التجريبية مقارنة بأداء أقراهنم من أفراد اجملموعة
الضابلة ،دل عليه وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء أفراد اجملموعتني يف االختبارين القبلي والبعدي.
الكلمات المفتاحية :التعلم املقلوب ،املهارات النحوية.
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اإلطالق من بني مجلة الدراسات يف جمال تعليم اللغة العربية
وطرائق تدريسها إذا ما قورنت بغريها يف جمال أفرع اللغة
األخرى ،وتأكيداً لذلك يقول السيد (9119م  :أ) " :فال
غرابة أن حيظى النحو من الندوات واملؤمترات على مدى
نصف القرن األخري ما مل حيظ به أي فرع آخر من أفرع
اللغة؛ إذ إنه كان حمط أنظار الباحثني ودعاة التيسري ،وحىت
يومنا احلاضر".
ويرى الباحث أن هذه املكانة وتلك النظرة للنحو ليست
إال تقديراً وتعظيماً ألمهيته ،وتثميناً لدوره يف استقامة اللغة،
وحتقيق غاياهتا" .فالنحو -كما ينظر إليه -هو العصب
النابض للغة وقلب رحاها ،واحلصن املنيع الذي ال غىن عنه يف
صون اللسان من اهلنات ،وإقالته من العثرات ،وهو اإلطار
التنظيمي الذي حيكم قوانني اللغة وفق نظام لغوي موحد ،وله
قصب السبق بني فنون اللغة العربية األخرى ،إذ إن تعليم
القواعد النحوية يستهدف إتقان املهارات األساسية للغة
العربية؛ مما ِّ
ميكن من استخدامها استخداماً صحيحاً يف
املواقف املختلفة" (اجلوجو9188 ،م.)8474-8479 :
ويف هذا اإلطار يؤكد عبد الكرمي (8388ه)84 -89 :
أننا إذا أردنا أن نتقن اللغة العربية فعلينا" اإلملام بعلم النحو
وإتباع قوانينه ،فهو ضرورة لكل متعلم؛ ألن إمهال مراعاة
القواعد النحوية يف الرتاكيب املنلوقة أو املكتوبة يرتتب عليه
خلل كبري يف حتديد املعىن ،فالقواعد النحوية تضبط حديث
التلميذ وكتابته ،فتحرر حديثه وقراءته من اخللأ ".
ويعد النحو من أهم علوم اللسان العريب كما يرى العالمة
ابن خلدون؛ ألن له األمهية الكربى يف تقومي القلم واللسان
من االعوجاج والزلل ،فهو وسيلة الدارس لصحة أسلوبه،
وسالمة تراكيبه من اللحن واخللأ (السيد8213 ،م.)842 :
كما تعد القواعد النحوية وسيلة من الوسائل اليت تعني
املتعلم على إجادة اللغة ،وعلى ممارسة القراءة والكتابة بلغة
صحيحة خالية من األخلاء ،وتساعده على دقة التعبري
وسالمة األداء .ذلك ألن عدم مراعاة القواعد النحوية ،قد

مقدمة:
إن األنظمة التعليمية داخل بلداننا العربية ينتاهبا الكثري
من اخللل وأوجه القصور .وباتت تلك األنظمة عاجزة عن
حتقيق أبسط أهدافها وأيسرها .وليس أدل على ذلك من
حال لغتنا العربية ،وما أصاهبا من وهن وضعف ،يظهر آثاره
كلما نلق هبا متعلموها أو كتبوا ،حىت يعجز كثري منهم عن
إنتاج مجلة واحدة صحيحة مكتملة أركاهنا ،فضالً عن تعثرهم
القرائي ،وعدم قدرهتم على فك شفرات النصوص املقروءة أو
املسموعة ،وسرب أغوارها ،ومن مث فقدهم القدرة على
استخراج مضامينها ،وما حتويه من معان ودالالت.
وإن من نافلة القول أن البحث عن عالج هذا القصور
وسد ثغراته بات مللباً ضرورياً حنن أحوج إليه من أي وقت
مضى .فال شك أن ضعف املتعلمني يف لغتهم العربية
وفقدهم ملهاراهتا ،يضعف لديهم مهارات التحصيل الدراسي
عامة؛ ويف مجيع املواد الدراسية؛ وذلك الرتباط تعليم هذه
املواد باللغة العربية ،واعتمادها عليها .فضالً عن عدم قدرهتم
على التعبري السليم عن مشاعرهم ،وحاجاهتم ،ومتللباهتم.
وإن من احلقائق الثابتة اليت ال جدال فيها أن عالج هذا
الرتدي اللغوي الذي أصاب لغتنا العربية داخل األوساط
التعليمية وخارجها والتصدي له هو رهن بقدرة الفرد على
امتالك قواعدها النحوية ،ومتلكه هلا ،وإتقانه إياها .فما تفهم
اللغة ،ويستخرج مكنوهنا إال بالنحو .كما إنه ال إنتاج للغة
إال بالنحو.
فالنحو هو مفتاح اإلصالح اللغوي وأساسه ،ويكاد
يتفق كثري من الرتبويني واللغويني -على حد سواء -على أن
النحو مبنزلة الشفرة اليت من متلكها وعلم خصائصها
واكتسب مهاراهتا ،فقد متلك اللغة برمتها ،فسهل عليه
إصالح مفاسدها ،وجتنب أخلائها وزالهتا.
ويرتاءى للباحث أن أمهية النحو وكثرة مشكالته
جعلته جماالً خصباً للبحث والتجريب ،فعدد البحوث
والدراسات اليت استهدفت النحو تعد هي األكثر على
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اللسان على أساليب معينة ،وأمناط من النلق خاصة ،فإذا مل
تؤخذ هذه الوسيلة مأخذ التدريب املتصل واملمارسة املتكررة
واإلفادة من اجلانب الوظيفي هلا ،وعدم الوقوف عند اجلانب
التحصيلي هلذه القواعد ،فلن يستقيم اللسان ،ولن جتد هذه
القوالب التعبريية سبيلها إىل النلق ،ومن مث ال يكون للنحو
وقواعده أي مظهر من املظاهر احلياتية والوظيفية لللالب ".
ويرى الباحث أنه لكي حتقق تلك الغاية السامية لعلم
النحو داخل األنظمة التعليمية؛ ينبغي أن يعلم النحو يف حيز
اللغة ويف كنفها ،وبإظهار دوره ووظيفته يف فهمها وإنتاجها
جمتمعة؛ وذلك ملا ساد األوساط التعليمية يف املاضي واحلاضر
من اقتصار تعليم النحو يف إطاره الوظيفي على جانب
اإلنتاج فقط ،ونسي هؤالء أو تناسوا دور النحو يف فهم
اللغة ،واستنباط معانيها ودالالهتا .فدور النحو يف استقبال
اللغة وضبط مدخالهتا ال يقل حبال من األحوال عن دوره
يف تأليفها وإنتاجها وضبط خمرجاهتا ،وصيانتها من األعلاب
واألغالط .ويشري كل من يونس وعبد العظيم (8217م:
 )817إىل ذلك بقوهلما " :للنحو العريب أمهية كبرية يف فهم
املقروء ،وتقومي ألسنة التالميذ وأقالمهم؛ إذ إنه يتميز بظاهرة
اإلعراب؛ اليت هبا يتضح املعىن ويستبني؛ فبالنحو تتضح
مقاصد الكالم .ويعرف الفاعل من املفعول ،واملبتدأ من
اخلرب ،والعامل من املعمول".
وها هو اجلرجاين ( )11 :8279شيخ النحاة يؤكد تلك
احلقيقة بقوله" :والنحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة
العربية يف الفقه والتفسري واألدب والفلسفة والتاريخ وغريها
من العلوم؛ ذلك ألن املغزى من أي نص لغوي قد خيفى إذا
مل يعرف النظام النحوي الذي تسري عليه اللغة".
وانلالقاً مما سبق عرضه وبيانه يؤكد الباحث على:
 -8أن الغاية الفعلية من تعليم اللغة العربية هي االرتقاء
باألداء ،وظهور ذلك بوضوح يف النواتج؛ ألنه ال قيمة لدرس
لغة حيصل التالميذ خالله على معلومات ،ومعارف ،وال
يستليعون بعد االنتهاء من الدرس استخدامها ،وال تظهر يف

يرتتب عليه فساد املعىن ،وقلب الفكرة ،وسوء الفهم .وهي
فوق ذلك حفظ لكتاب اهلل وسنة رسوله من اللحن
واخللأ (علا8228،م.)8 :
وعليه فإن القواعد النحوية هي أداة املتعلم كاتباً كان أم
متحدثاً إىل إنتاج لغة صحيحة ،فهي ال تللب لذاهتا ،وإمنا
وسيلة إلصالح اعوجاج اللسان والقلم.
ومن هذا املنللق ينبغي تعلم القواعد النحوية وفق تلك
الغاية .وال يتحقق هلا ذلك إال بإتباع النهج الوظيفي يف
تدريسها .وهذا ما أكدته بيبية (9112م )34 :بقوهلا " :ومن
هذا اهلدف ينبغي أن ينللق تدريس النحو يف املدارس اعتباراً
من وظيفته وغايته ال باعتبار شكله".
اجتاها قدميًا –
واالجتاه الوظيفي يف تعليم النحو يعد ً
رغم حداثته -فهو قدمي عندنا يف العربية عندما اتصل علماء
اللغة والنحو بالبيئة يف عملية مجع اللغة ووضع ضوابلها
(السليلي9119 ،م.)883 :
ويهدف النحو الوظيفي "إىل حتقيق القدرات اللغوية
للمتعلمني ،حىت يتمكنوا من ممارستها يف وظائفها اللبيعية
العملية ،ممارسة صحيحة يف خمتلف شؤون احلياة (بيية،
9112م.)32 :
وتأسيساً على ذلك فإن الغاية من تعليم النحو وتعلمه
ليست فقط قاصرة على جمرد املعرفة بقوانينه ،أو احلفظ
لقواعده وأحكامه ،فإذا كان علم النحو هكذا!! ،أضحى ال
قوم
قيمة له ،وال جدوى من ورائه .وإمنا النحو غايته أن ي ِّ
املتعلم به لسانه وقلمه من اللحن واخللأ ،وأن ينجو به من
أخلاء اللغة وزالهتا .ولن يتأتى له ذلك إال باملمارسة وكثرة
التدريب والتلبيق .وهو ما يعين حتقيق وظيفية النحو ،جبعله
واقعاً ميارس على ألسنة اللالب ،وعلى أسنة أقالمهم.
فتسري قواعده يف لغتهم مكتوبة كانت أم منلوقة .
ويف هذا املعىن يقول رحاب (8222م)" :إن القواعد
النحوية ليست معلومات حتفظ وتضاف إىل الذخرية الذهنية
من ألوان املعرفة ،ولكنها وسيلة إىل غاية ،وسيلة إىل استقامة
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 حتقيق اللحمة والرتابط بني أفرع اللغة وفنوهنا؛ إذ إن مقامفهم اللغة وإنتاجها يتللب إعمال علوم اللغة جمتمعة ،على
أن يكون أساسها وحمورها النحو.
 يسهم يف حتقيق الوظيفية يف تعليم القواعد وتنميةاملمارسة واالجتاه حنو الدقة يف استخدام اللغة .عالوة على
االهتمام باملعىن يف التدريب على القواعد ،أي االهتمام بأن
يكون اإلعراب فرع املعىن ،وتدريب اللالب على أن يفهموا
العالقات املختلفة بني أركان اجلملة ،والعالقات املختلفة بني
هذه األركان وبني مكمالت اجلملة أو اجلمل .واالهتمام
باملعىن والرتكيز عليه يف تدريس القواعد يسهل على اللالب
اإلعراب ،أي التعبري عن عالقة كل كلمة مبعانيها .فاإلعراب
ليس جمرد ضبط أواخر الكلمات ،إمنا هو توضيح للعالقات
املتبادلة بني الكلمات املكونة للجمل ،وبني اجلمل املكونة
للفقرة ،وبني الفقرات املكونة للمقال أو املوضوع...وهكذا.
أي إن اإلعراب ينظم املعاين داخل اجلملة ،أو اجلمل أو
املوضوع (يونس8222 ،م )771 :نقالً عن (الشيخ،
8222م.)888 :
 مينح اللالب فرصاً كافية للتدريب على القاعدة ،والتمرسعلى استخدامها وتوظيفها من خالل أمثلة حية وواقعية من
حياة اللالب .وال خيفى أمهية التلبيق والتدريب يف فهم
القاعدة ،وتثبيتها يف أذهان متعلميها.
 يسهم يف إدراك املعاين والعالقات بينها يف إطار طبيعيللغة اليت مت تعلمها ،وهو أحد مداخل التعامل مع املعلومات
واالستفادة منها من نظم تدفقها ).(Connolly,1998:167
 يضمن حتقيق اللالقة اللغوية ،واليت تعكس قدرات الفرداللغوية ،وتسهم يف إثبات ذاته ،وتؤدي إىل تفاعله
االجتماعي؛ إذ خيتار يف حديثه وكتابته ما حيقق له اهلدف
منه ،ويندر أن ختونه ذاكرته عند احلديث أو الكتابة؛ ألهنا
ختتزن ما يفيده ،وما جيد نفسه دائماً يستخدمه يف الدراسات
اليت اهتمت بالنحو الوظيفي (Wray,Perkins,2000:20-

تعبرياهتم واتصاالهتم (فضل اهلل9117 ،م) نقالً عن
(األمحدي9117 ،م.)477 :
 -9أن مفتاح اإلصالح اللغوي وأساسه هو النحو .ويكاد
يتفق علماء اللغة وحناهتا على أن النحو هو عصب اللغة
وحمورها الذي تدور يف فلكه مجيع علوم اللغة وفروعها ،وهو
كلمة السر فيها .بل هو مبنزلة الشفرة اليت جيهلها كثريون ممن
احنلت اللغة على ألسنتهم وعلى أسنة أقالمهم .ويرون فيه
امللكة اليت من متلكها وعلم خصائصها ،واكتسب مهاراهتا،
فقد متلك اللغة برمتها ،فسهل عليه إصالح مفاسدها،
وجتنب أخلائها وزالهتا.
 -4أن الغاية من تعليم النحو ليس وقفاً على حدوده
الشكلية كما ميارس هبا داخل غرف الصف من جانب
معظم معلميه :كاالقتصار على عرض القاعدة من خالل
أمثلة قصرية مبتورة ال حتمل يف ثناياها مبىن وال معىن ،وما
يرتتب على ذلك من حفظ لقواعده من جانب اللالب
وترديدها دون فهم أو دراية .بل إن النحو غايته فهم اللغة
وإنتاجها .فهمها حني تقرأ ،أو تسمع .وإنتاجها حني تنلق
أو تكتب ،فال فهم بدون النحو ،كما إنه من املؤكد ال إنتاج
لغوي دون النحو .ومن مث جيب أن يعلم النحو وفقاً لتلك
الوظيفة .وأن يقيم اللالب وفقاً هلا .فإذا علم النحو هكذا
علم يف ضوء أهدافه احلقيقة اليت من أجلها يدرس ويعلم.
 -3ميثل النحو قانون اللغة وضابلها ،به تنسج اجلمل
والرتاكيب ،وتسلر املوضوعات والنصوص ،وعن طريقه يفهم
مقاصدها ،ويستخرج مكنوهنا من املعاين والدالالت.
 -7أن تدريس النحو يف إطار وظيفته و تفعيل دوره يف فهم
اللغة وإنتاجها ،من شأنه أن حيقق العديد من الغايات الرتبوية
واللغوية ،منها:
 حتقيق غايات النحو وأهدافه واليت من أجلها يدرس؛ إذإن وظيفة النحو ال تكتمل إال مبمارسة دوره يف فهم اللغة
وإنتاجها معاً ،دون االقتصار على جانب واحد منهما فقط.
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إثارة األسئلة الفضولية أو التخيلية اليت تدور يف ذهن
اللالب (اجلويف9187 ،م).
حيول اللالب إىل باحث أو عامل
 -3أن الفصل املقلوب ّ
صغري تنمى فيه صفات جديدة منها التفكري الناقد ،ويزيد
من دافعية التعلم ،ويكسر رتابة العملية التعليمية التقليدية،
ويزيد من املساحة الزمنية املخصصة يف احلصة لتصحيح
األفكار والنقاش ،ومساعدة املتعثرين بأساليب مبتكرة جتمع
النص والصورة خارج جدران الفصل الدراسي.
 -7أن التعلم املقلوب مينح املعلمني مزيداً من الوقت
ملساعدة اللالب وتلقي استفساراهتم.
 -2يبين عالقات أقوى بني اللالب واملعلم.
-7مينح املعلم القدرة على" إعادة الدرس"أكثر من مرة بناءً
على الفروق الفردية لللالب.
 -1خيلق بيئة للتعلم التعاوين يف الفصل الدراسي.
 -2يوفر فرصاً لتلبيق التعلم النشط بكل .سهولة
 -81يضمن االستغالل اجليد لوقت الفصل.
 -88يعمل على حتسني حتصيل اللالب وتلوير استيعاهبم.
 -89يشجع على االستخدام األمثل للتقنية احلديثة يف
التعليم.
 -84مينح اللالب الفرصة لالطالع األويل على احملتوى قبل
وقت الفصل.
 -83مينح اللالب حافزاً للتحضري واالستعداد قبل وقت
الفصل ،وذلك عن طريق إجراء اختبارات قصرية ،أو كتابة
واجبات قصرية على النت ،أو حل أوراق عمل مقابل
درجات.
 -87يوفر آلية لتقييم استيعاب اللالب .فاالختبارات
والواجبات القصرية اليت جيريها اللالب هي مؤشر على نقاط
الضعف والقوة يف استيعاهبم للمحتوى؛ مما يساعد املعلم على
الرتكيز عليها.
 -82يوفر أنشلة تفاعلية يف الفصل تركز على مهارات
املستوى األعلى من اجملال املعريف.

وتأسيساً على ما سبق يرى الباحث أن اسرتاتيجية
التعلم املقلوب تعد إحدى إسرتاتيجيات التعلم احلديثة
والداعمة هلذا التوجه الرامي إىل تفعيل دور القواعد النحوية
يف استنباط املعاين والدالالت ،وكذا يف إنتاج اجلمل
والعبارات وتأليفها؛ إذ جاء حرص الباحث على تبين تلك
االسرتاتيجية وجتريبها يف تعليم النحو من منللقات تربوية
ولغوية عدة ،منها:
 -8ما ارتآه الباحث -رغم كثرة الدراسات والبحوث اليت
استهدفت النحو وتعددها -خلو تلك الدراسات من دراسة
واحدة -يف حدود علم الباحث -تداركت الفصل احلادث
بني تعليم النحو وما ميوج به العامل من تقنيات حديثة ،رغم
ما سلر نظرياً يف هذا الشأن.
 -9تعد اسرتاتيجية التعلم املقلوب أحد حلول التقنية
احلديثة لعالج ضعف التعلم التقليدي وتنمية مستوى
مهارات التفكري عند اللالب .فالتعلم املقلوب اسرتاتيجية
تدريس تشمل استخدام التقنية لالستفادة من التعلم يف
العملية التعليمية ،حبيث ميكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت
يف التفاعل والتحاور واملناقشة مع اللالب يف الفصل بدالً
من إلقاء احملاضرات؛ إذ يقوم اللالب مبشاهدة عروض فيديو
قصرية للمحاضرات يف املنزل ،ويبقى الوقت األكرب ملناقشة
احملتوى يف الفصل حتت إشراف املعلم .فوفقاً لتصنيف بلوم
املعدل فإن اللالب حيققون يف التعلم املقلوب املستوى
األدىن من اجملال املعريف (احلصول على املعرفة واستيعاهبا) يف
املنزل ،والرتكيز على املستوى األعلى من اجملال املعريف
(التلبيق ،التحليل ،الرتكيب ،التقييم) يف وقت
الفصل").(Brame,2013
 -4أن الفصل املقلوب يعمل على كسر مجود ورتابة احلصة
الدراسية ،ويستثمر إمكانات املنزل ودوره الرتبوي ،ليصبح
أكثر تفاعالً مع عملية التعليم والتعلم ،من خالل استعراض
الدرس املرسل من املعلم ،والبحث عن حلول مبساعدة األهل
أحياناً ،إضافة إىل استخدام وسائل مسعية وبصرية تسهم يف
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إلنتاج اللغة والتواصل هبا؛ ويتيح وقتاً للتعلم القائم على
املهام داخل غرف الصف .وهو ما يفتقده التعلم التقليدي.
ويؤكد (عبداهلل9187 ،م )977 :أن مع التعلم املقلوب
أصبح الوقت متاحاً وكافياً ملمارسة اللغة داخل الفصل
وخارجه؛ وذلك من خالل توفري التدريبات اللغوية اليت تيسر
لللالب ذلك.
وللتعريف بالفصول املعكوسة هي" :النهج الذي يسمح
للمعلمني بتنفيذ منهجية خمتلفة يف صفوفهم.
أو هي" اسرتاتيجية تعلم وتعليم مقصودة توظف تكنولوجيا
التعليم (الفيديو وغريها) يف توصيل احملتوى الدراسي لللالب
قبل احلصة الدراسية وخارجها؛ لتوظيف وقت التعلم يف
املدرسة حلل الواجب املنزيل ،وللممارسة الفعلية للمعرفة عرب
األنشلة النشلة؛ فهي أحد أنواع التعلم املزيج الذي جيمع
بني بيئة التعلم غري املتزامنة يف املنزل واملتزامنة مع املعلم يف
الفصل الدراسي أو املدرسة.
وبالرغم من أن مفهوم التعليم املقلوب هو مفهوم حديث
ومازال يتشكل إال أن فكرته وببساطة تتعلق بأن ما يتم عمله
يف البيت ضمن التعلم التقليدي يتم عمله خالل احلصة/
احملاضرة الصفية ،وأن ما يتم عمله خالل احلصة /احملاضرة
الصفية يف التعلم التقليدي يتم عمله يف البيت ،فيكون
تعرض اللالب للمادة الدراسية خارج احلصة الصفية من
خالل فيديو تعليمي يقوم املعلم بتسجيله لشرح درس معني،
أو قراءات تتعلق مبوضوع الدرس (متويل.)28 :9187 ،
ويعود تلبيق فكرة التعلم املقلوب إىل عام 8221م عندما
شجع كل من ) (Johnson and Walvoordيف كتاب هلما
بعنوان (التدرج الفعال) على استخدام اسرتاتيجية التعلم
املقلوب عن طريق منح اللالب الفرصة لالطالع على
احملتوى يف املنزل ،ومن مث استخدام وقت الفصل يف الرتكيز
على عمليات التحليل والرتكيب وحل املشكالت.

 -87يوفر احلرية الكاملة لللالب يف اختيار الوقت والزمان
والسرعة اليت يتعلمون هبا.
 -81يوفر تغذية راجعة فورية لللالب من املعلمني يف وقت
الفصل.
 -82حيفز على التواصل االجتماعي والتعليمي بني اللالب
عند العمل يف جمموعات تشاركية صغرية.
 -91يساعد على سد الفجوة املعرفية اليت يسببها غياب
اللالب القسري أو االختياري عن الفصول الدراسية.
 -98مينح اللالب الفرص الكافية للتدريب والتلبيق على
القاعدة .وال خيفى أمهية التدريب والتلبيق يف فهم القواعد
النحوية ،وتثبيتها يف أذهان املتعلمني.
 -99يوفر فرصاً وافرة وكثرية للتفاعل النشط داخل الفصل
وخارجه سواء بني اللالب بعضهم لبعض ،أو بني اللالب
ومن حييلوهنم من معلمني وأولياء أمور؛ مما يكسب زمخاً
وثراءً للمواقف واملقامات اللغوية املثارة ،واليت من شأهنا شحذ
مهم اللالب ،ودفعهم للتعلم ،ومن مث حتقق االستعمال
اللغوي الناضج الذي يعي مدخالت القول وخمرجاته.
ويذكر متويل (9187م) من مميزات التعلم املقلوب إضافة ملا
سبق عرضه ما يأيت:
 أن التعلم املقلوب يتماشى مع متللبات ومعليات التعلمالرقمي.
 املرونة والفاعلية. مساعدة اللالب املتعثرين أكادميياً. املساعدة يف قضية اإلدارة الصفية. الشفافية ،والتغلب على نقص أعداد املعلمني األكفاء،وكذلك غياب املعلم.
أما ) (Chevalier, 2013فيؤكد داعماً هلذا النوع من
التعلم" أنه ينمي الكفاءة الوظيفية الستخدام اللغة؛ وذلك
حني ينقل تركيز املتعلم من الرتكيز على شكل النصوص
(صياغتها) إىل الرتكيز على املعىن ،ومن الرتكيز على القواعد
إىل الرتكيز على السياق .كما إنه يتيح فرصاً كافية لللالب

)(Johnson,1998
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اللالب للتعلم من خالل املادة التفاعلية الشائقة املعدة قبل
الدرس/ http://rs.ksu.edu.sa
ولكي حيقق التعلم املقلوب اهلدف املنشود ،جيب أن
تتوافر فيه جمموعة من املعايري منها :

وأوضح مستشار مكتب الرتبية العريب الدكتور عبد
السالم اجلويف أن الفصل املقلوب أو املعكوس بدأ يف الغرب
وانتقل حديثاً إىل املنلقة العربية بعد انتشار وسائل التواصل
خصوصاً «الواتس أب» ،الذي يسمح بنقل النص أو الصورة
لللالب وهو يف بيته .ولفت إىل أن الفصل املقلوب يشمل
حتويل العمليات والتمارين اليت كانت حتدث داخل الفصل
إىل املنزل ،ويف الوقت ذاته حتويل العمليات اليت حتدث خارج
الفصل إىل الفصل الدراسي ،أي إن الفصل يصبح أكثر
نشاطاً من خالل احلوار واستعراض ما أجنزه اللالب يف املنزل

 -1املرونة ،حبيث يستليع املتعلم أن يتعلم يف أي وقت ويف

أي مكان.
 -9ثقافة التعلم ،حيث يتمركز حول املتعلم ويصبح هو حمور
العملية التعليمية.
 -4احملتوى احملدد ،إذ حيدد املعلم احملتوى الذي جيب أن
يللع عليه اللالب خارج الفصل ليتم استغالل الوقت يف
الفصل لتلبيق اسرتاتيجية التعلم النشط.
 -3احرتافية املعلم ،إذ يعد دور املعلم يف التعلم املقلوب
أكرب من دوره يف التعلم التقليدي ،فيقوم املعلم داخل الفصل
بتقدمي التغذية الراجعة والفورية لللالب وتقييم عمله
).(Nage,2013
ونظراً لقيمة النحو وأمهيته ،وكذا جلودة التعلم املقلوب
وفاعليته؛ شغل كل منهما اهتمام الباحثني والدارسني ،فكانا
ئما حمل حبث ودراسة للعديد منهم .وميكن استعراض بعض
دا ً
تلك البحوث والدراسات على النحو اآليت:

http://alhayat.com/Articles/6607209

وتستند فكرة التعلم املقلوب يف أساس تكوينها إىل
مفاهيم مثل :التعلم النشط وفاعلية اللالب ومشاركتهم
وتصميم خمتلط للدرس وإذاعة أو بث للمحتوى التعليمي.
فقيمة هذا النوع من التعلم تكمن يف حتويل وقت الفصل
بشكل عمدي إىل ورشة تدريبية ميكن من خالهلا أن يناقش
اللالب ما يريدون حبثه واستقصاء حول احملتوى العلمي ،كما
ميكنهم من اختبار مهاراهتم يف تلبيق املعرفة والتواصل
بعضهم مع بعض يف أثناء أدائهم لألنشلة الصفية وخالل
وقت الفصل يقوم املعلمون بوظائف مماثلة لوظائف املدربني
أو املستشارين أو املوجهني ،وتشجيع اللالب على القيام
بالبحث واالستقصاء الفردي واجلماعي التعاوين الفعال،
ومبعىن آخر يتم يف هذا النوع من التعلم التبادل ،فما يتم
عادة إجنازه يف الفصل يقوم اللالب بإجنازه يف املنزل وما يتم
عادة إجنازه يف املنزل من تدريبات ومترينات وأنشلة ينجز يف
وقت الفصل (الزين9187 ،م.)874 :
ويف التعلم املقلوب يأيت الللبة إىل الفصل ولديهم
االستعداد التام لتلبيق تلك املفاهيم ،واملشاركة يف األنشلة
الصفية ،وحل املسائل التلبيقية بدالً من إضاعة الوقت يف
االستماع إىل شرح املعلم ،وحسن استغالل بيئة التعلّم
اإللكرتونية وتنظيمها يدعم هذا النموذج التفاعلي ،شريلة أن
تكون هناك إبداعات لدى املعلم إلجياد الدافع واحملفز لدى

المحور األول :دراسات في مجال تعليم النحو :
اقتصر الباحث يف عرضه لتلك الدراسات على ما تناول
منها املهارات النحوية؛ وهي على النحو اآليت:
أجرى أمحد (9117م) دراسة هدف منها إىل تعرف أثر
استخدام اسرتاتيجية لعب الدوار يف تنمية املهارات النحوية
واالجتاه حنو القواعد النحوية وذلك لدى عينة من تالميذ
الصف الثاين اإلعدادي .واعتمد الباحث يف إجرائه لتلك
الدراسة على جمموعة من األدوات متثلت يف :قائمة باملهارات
النحوية الالزمة للتالميذ عينة الدراسة ،اختبار املهارات
النحوية ،مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية .وتوصلت
الدراسة إىل وجود فرق ذات داللة احصائية بني متوسلي
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دالة إحصائياً بني األداء القبلي والبعدي للتالميذ عينة
البحث يف اختبار املهارات النحوية يف مهاراهتا الرئيسة فيما
عدا مهارات التحليل النحوي ،ومهارة توظيف القواعد
النحوية يف القراءة والكتابة لصاحل التلبيق البعدي عند
مستوى (.)1.17

درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابلة يف املهارات
النحوية واالجتاه حنوها؛ إذ ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس
البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية؛ وهو ما عزاه الباحث
لإلسرتاجتية املقرتحة.
كما أعد الزهراين (9189م) دراسة هدفت إىل إعداد
قائمة مبهارات النحو اليت ينبغي إكساهبا طالب كلية اللغة
العربية يف جامعة اللائف ،كما استهدفت الدراسة الكشف
عن مستوى متكن طالب اللغة العربية يف جامعة اللائف من
مهارات النحو .ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث
أداتني :قائمة مهارات النحو ،واالختبار التحصيلي لقياس
تلك املهارات .وطبقت الدراسة على عينة تكونت من ()79
طالباً من طالب املستوى األول يف كلية اللغة العربية يف
جامعة اللائف .وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى متكن
طالب اللغة العربية يف جامعة اللائف (عينة الدراسة) من
مهارات النحو ( )%41.18فقط ،وهذه النسبة ال تصل إىل
نسبة التمكن املللوبة ()%11؛ مما يعين أن طالب اللغة
العربية غري متمكنني من مهارات النحو؛ إذ كان مستوى أداء
العينة منخفضاً بشكل عام يف مجيع املهارات الرئيسة
والفرعية.
وصمم حممد (9187م) دراسة سعى خالهلا إىل إعداد
برنامج تدرييب يف مهارات التدريس اإلبداعي ملعلمي اللغة
العربية ،وتتبع أثره يف تنمية املهارات النحوية لدى تالميذ
الصف الثاين اإلعدادي .ولتحقيق هذا اهلدف اعتمد
الباحث على أدوات منها :قائمة مبهارات التدريس
اإلبداعي ،قائمة باملهارات النحوية ،الربنامج املعد لتنمية هذه
املهارات .واستهدف الباحث بتلك األدوات معلمي اللغة
العربية ،وتالميذ الصف الثاين اإلعدادي (عينة الدراسة).
وخلصت الدراسة إىل إثبات فاعلية الربنامج التدرييب املقرتح؛
إذ أدى إىل حتسني مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي
اللغة العربية ،وكذلك حتسني مستوى أداء تالميذ الصف
الثاين اإلعدادي يف أدائهم للمهارات النحوية .إذ ثبتت فروق

المحور الثاني :دراسات في التعلم المقلوب :
أجرى هارون وسرحان (9187م) دراسة هدفت إىل
الكشف عن فاعلية منوذج التعلم املقلوب يف التحصيل
واألداء ملهارات التعلم اإللكرتوين لدى طالب كلية الرتبية.
وتكونت عينة الدراسة من طالب املستوى الثالث بكلية
الرتبية جامعة الباحة وعددها ( )887طالباً ،مت تقسيمها إىل
جمموعتني :جتريبية ( )77طالباً ،مت تدريسها مقرر تلبيقات
التعلم اإللكرتوين باستخدام منوذج التعلم املقلوب ،وضابلة
( )21طالباً ،مت تدريسها املقرر ذاته باللريقة التقليدية .متثلت
أدوات الدراسة يف :اختبار حتصيلي ،وبلاقة مالحظة األداء
ملهارات التعلم اإللكرتوين .ومتثلت نتائج الدراسة يف وجود
فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (a=0.05بني
متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابلة يف التلبيق
البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبلاقة مالحظة أداء
املهارات لصاحل اجملموعة التجريبية.
كما أعد الزين (9187م) دراسة أجريت على عينة
تكونت من ( )77طالبة من طالبات كلية الرتبية يف ختصص
الرتبية اخلاصة واللفولة املبكرة؛ هبدف التعرف على أثر
استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف التحصيل األكادميي
للالبات كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،
ولتحقيق اهلدف من الدراسة أعدت الباحثة اختباراً مشل
معظم مفردات الوحدة .وأظهرت النتائج فاعلية التعلم
املقلوب يف التحصيل األكادميي لللالبات أفراد اجملموعة
التجريبية وذلك باملقارنة بأداء اجملموعة الضابلة.
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بأسلوب التعلم املقلوب ،وأن عدداً قليالً منهم ( )%7مل
يرغبوا أن ينصحوا زمالءهم به ،يف حني أظهر ( )%1أن
التفاعل يف التعلم املقلوب كان أقل باملقارنة بالتعلم العادي
أو التقليدي .كما أفادت نتائج الدراسة أن فكرة التعلم
املقلوب دعمت لدى اللالب اللرائق التدريسية اليت تعلموا
هبا ،وأتاح هلم فرصاً أكثر للتفاعل بينهم وبني املعلم من
ضا من ناحية أخرى ،ومن حيث
ناحية وبني بعضهم بع ً
االنتهاء من الواجبات املنزلية يف وقت الفصل؛ إذ صرح
( )%4بأن دافعيهم اخنفضت يف التعلم املقلوب ،و()%2
أكدوا أن هذا األسلوب مل حيسن لديهم طريقة تعلمهم
للمنهج املقرر.
ومن الدراسات األجنبية أيضاً اليت أثبتت فاعلية التعلم
املقلوب دراسة كل من ) ،(Fulton, 2013ودراسة
)(Engin,M.,& Donanci,S.:2014؛ إذ كشفت الدراسة
األوىل أن املعلمة اليت استخدمت اسرتاتيجية التعلم املقلوب
تأكد هلا وجود حتسن كبري يف أداء طالهبا يف املهارات اللغوية
املستهدفة .يف حني أثبتت الدراسة الثانية فاعلية التعلم
املقلوب يف تنمية مهارات الكتابة األكادميية.

وقام عبداهلل ( )9187بدراسة غايتها تقدمي برنامج
للتغلب على صعوبات الكتابة اليت تواجه املبتدئني الناطقني
بغري العربية باستخدام الفصل املقلوب االفرتاضي املعتمد
على األلعاب اإللكرتونية .تضمنت أدوات الدراسة :قائمة
مبهارات الكتابة لدى الناطقني بغري العربية املبتدئني يف
تعلمها ،الربنامج املقرتح ،اختبار إلكرتوين والذي تأكد من
خالله فاعلية الربنامج السابق إعداده؛ إذ ظهر تفاوت كبري
بني متوسلات درجات االختبار قبل وبعد التلبيق ،كما
أظهرت نتائج االختبار كرب حجم األثر .وطبقت الدراسة
على مثانية طالب من جنسيات أجنبية خمتلفة ( اثنان من
كندا ،اثنان من إجنلرتا ،اثنان من أمريكا ،وثالثة من
الربتغال).
ومن الدراسات األجنبية يف هذا احملور :دراسة
 )2012(Bergmann&Samaواليت هدفا من إجرائها التصدي
لظاهرة غياب اللالب من املدرسة ونفورهم من حصص
العلوم والرياضيات ،وذلك باستخدام اسرتاتيجية التعلم
املقلوب ،ولتنفيذ إجراءات الدراسة بدأ الباحثان يف تسجيل
احملاضرات وبثها لللالب عن طريق اإلنرتنت ،وأظهرت نتائج
الدراسة حتسناً واضحاً يف أداء كل من املعلمني واللالب؛ إذ
أكد اللالب أن دافعيتهم للتعلم أصبحت يف صورة جيدة،
كما أكد املعلمون أن طرائق التدريس املستخدمة يف إطار
التعلم املقلوب أضحت أكثر جدوى وفاعلية.
وصمم  )2013( Pedrozaدراسة أخرى بغية معرفة
توجهات اللالب حنو أسلوب التعلم املقلوب يف التدريس،
ولتحقيق تلك الغاية أعد الباحث استبانة دارت أسئلتها
حول عدة حماور منها :التعلم اإلتقاين ،الشبكات
االجتماعية ،مقاطع الفيديو ،التعلم الذايت ،وأسئلة عامة
حول التعلم املقلوب ،ووزعت االستبانة على ثالثة فصول
درس اللالب فيها بأسلوب التعلم املقلوب ملدة سنتني.
وتأكد للدراسة من خالل نتائجها :أن مجيع اللالب الذين
مشلتهم عينة الدراسة أعربوا عن سعادهتم واستمتاعهم

تعقيب عام على الدراسات السابقة :
 -8ال توجد دراسة واحدة من بني الدراسات السابقة – يف
حدود ما اطلع عليه الباحث -تستهدف توظيف اسرتاتيجية
التعلم املقلوب يف تعليم وتنمية مهارات النحو يف جمايل فهم
اللغة وإنتاجها؛ مما يؤكد شرعية الدراسة احلالية ومدى احلاجة
إليها.
 -9خلت الدراسات السابقة من دراسة واحدة – يف حدود
علم الباحث -تستهدف طالب املرحلة الثانوية على وجه
اخلصوص السيما داخل حدود اململكة العربية السعودية؛
بوصفها أحد أهم املراحل التعليمية اليت متثل نقلة حتول
أساسية يف حياة اللالب .وهو ما تداركته الدراسة احلالية.
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قواعده وظيفياً ،فإن الباحث يسوق بعضاً من تلك الدالئل
على سبيل املثال ال احلصر ،واليت تتمثل يف إثباتات أهل
اللغة  -من خرباء وباحثني -وأقواهلم ،ورد بعضها يف
األدبيات الرتبوية ،والبعض أسفرت عنه نتائج البحوث
والدراسات يف جمال تعليم النحو ،ومنها:
 -8إن الشكوى من جفاف قواعد النحو ظاهرة عامة
ومستمرة يف شىت مراحل التعليم من الصف الرابع االبتدائي
وحىت املرحلة الثانوية ،األمر الذي يؤدي إىل عدم تفضيل
املتعلم حلصة النحو بسبب ثقلها وصعوبتها" (علوان،
8213م.)18-17 :
 -9إن الدرس النحوي يف مدارسنا العربية قد أصبح معقداً
غاية التعقيد ،صعباً يف نظر التالميذ كل الصعوبة ،جافاً كل
اجلفاف ،وهذا أمر غريب للغاية ،فالدرس النحوي جيب أن
يكون بعكس ذلك متاماً ،فهو ضبط لقواعد كالمنا ونلقنا
وأدبنا ،وهو تقعيد ألصول لغتنا وتراثنا ،وهو فوق ذلك كله
حفظ لكتاب اهلل املنزل من السماء" (خفاجي8217 ،م:
.)21
 -4إن صعوبة تعليم النحو العريب وكثرة تعقيداته أمر يكاد
يتفق عليه كثري من املشتغلني بتعليم اللغة ،غري أن هذه
الصعوبة ال تنفي عنه  -أي النحو -أنه جزء أساسي ومهم
يف منهج تعليم اللغة العربية ،وأنه ال مناص من تعليم القواعد
بوصفها ركناً ضرورياً لتعليم العربية ،وضبط استخداماهتا
(يونس8217 ،م.)77 :
 -3رغم اهتمام الرتبويني واملعلمني بتيسري سبل تعليم النحو،
ومساعدة التالميذ على اكتساب مهاراته ،فإن الشكوى
مازالت مستمرة من ضعف املستوى اللغوي للتالميذ ،وهذا
الضعف ال يقف عند حدود اإلعراب والسيلرة على قواعد
اللغة ،وما يتعلق ببنية الكلمة الصحيحة ،بل ميتد إىل
الرتاكيب وبناء اجلمل (القوزي.)987:8222 ،

 -4قلة الدراسات السابقة اليت استهدفت التعلم املقلوب
وندرهتا السيما يف جمال تعليم اللغة العربية.
 -3تفردت الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة
يف:
 تدريس النحو وتعليمه ،ومن مث تنميه مهاراته بأسلوبحيقق وظيفتيه ،ويفعل دوره يف فهم اللغة وإنتاجها.
 استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية مهاراتالنحو بنهج جديد يتيح لللالب التمرس على توظيف قواعد
النحو اليت يدرسوهنا يف فهمهم للمقروء ،وربط القاعدة
باملعىن ،فضالً عن توظيف القواعد املتعلمة يف إنتاج مجل
وتراكيب من إنتاجهم.
 -7أفادت الدراسة احلالية من الدراسات والبحوث السابقة
ما يأيت:
 توضيح مشكلة الدراسة وتأكيدها. بناء أدوات الدراسة وموادها التعليمية. عرض النتائج وتفسريها.مشكلة الدراسة:
تنللق الصيحات من هنا وهناك تشكو ضعف الناشئة
يف القواعد النحوية ،وتتوجه أنظار الباحثني للكشف عن
أسباب هذا الضعف ،فتتباين نظراهتم وختتلف آراؤهم وتتعدد
طرائقهم ،ورغم ذلك يظل البحث عن أسباب ضعف
الناشئة يف القواعد النحوية -وسبل عالجها -مستمراً "
(السيد8213 ،م.)842 :
واستكماالً هلذه املسرية البحثية ودعماً لتلك اجلهود،
وتقديراً ألمهية النحو ،وإدراكاً لدوره يف ضبط اللغة فهماً
وإنتاجاً؛ يقدم الباحث هذه الدراسة آمالً أن تكون حالً
ناجعاً يف عالج بعض مشكالت لغتنا العربية ،ولبنة يف إعادة
بناء صرحها الشامخ.
وملا كانت مقتضيات الدراسة تستوجب التدليل على
ضعف املتعلمني يف النحو ،وضعف مهاراهتم يف ممارسة
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ألواخر الكلمات نلقاً وكتابة (أمني وعبدالكرمي9184 ،م:
.)284
 -88إنه باملالحظة ومبعرفة درجات اللالب يف امتحانات
قواعد النحو ظهر جلياً تدهور اللالب فيها ،ويعزو ذلك إىل
إغفال اجلانب الوظيفي يف تدريسها (أمحد.)877 :9181 ،
ويرى الباحث _ برغم ما سبق إقراره من ضعف
املتعلمني يف النحو وتلبيق قواعده _ أن كثرياً من علماء
اللغة وخربائها يؤكدون أن مكمن صعوبة النحو ليس يف
صعوبة قواعده وجفافها كما يدعي البعض ،وإن كان هذا
أحد األسباب اليت ال ميكن إغفاهلا أو غض اللرف عنها؛
وإمنا السبب األساس وراء تلك الصعوبة تعزو إىل طرائق
تعليمه وتدريسه؛ إذ اعتاد املعلمون الركون إىل طرائق تدريس
ال ترقى ملستوى النحو وأمهيته ،فريكن الكثري منهم إىل اللرائق
التقليدية من منللق" هذا ما وجدنا عليه آباءنا" ،دون أن
يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتقصي ،أو أن يتذوقوا لذة
اإلبداع واالبتكار يف هذا اجملال.
ويف هذا املقام يقرر حسن (8222م :)8 :أنه" وبالرغم
من كل اجلهود اليت بذلت من أجل تيسري تعليم قواعد اللغة
العربية ،مازال املعلمون جيتهدون ويتكلفون يف سبيل ابتكار
طرائق وأساليب وإجراءات ،إال إهنا مل تعاجل ضعف التالميذ
يف االستخدام الصحيح للرتاكيب اللغوية ،أو التعبري بسهولة
ويسر عن أفكارهم بلغة صحيحة".
واتفاقاً معه أشار عبد العال (د.ت )841 :إىل أن
صعوبة القواعد النحوية وسهولتها ليست يف مادهتا ،وإمنا
يرجع سبب هذا إىل طريقة تدريسها وإىل مهارة املعلم .فربغم
ما هو سائد ومعروف بشأن صعوبة القواعد ،وأن التالميذ ال
جيدون لذة يف دراستها لثقلها على أمساعهم وعدم ميلهم
إليها ونفورهم منها ،نرى هذه القواعد مقبولة عند بعض
التالميذ ،ويقبلون عليها إلحساسهم بلذة ومتعة فكرية يف
دراستها ،ولو تقصينا سبب ذلك لوجدناه ممثالً يف اللريقة

 -7إن ضعف املتعلمني يف القواعد النحوية ميثل نسبة مرتفعة
مقارنة بغريها من فروع اللغة العربية" (عبداهلل9119 ،م:
.)813
 -2إن النفور من الدرس النحوي مازال متفشياً بني طالبنا،
وهو مل يكن جديداً ،وإمنا هو قدمي ،إذ القى الدرس النحوي
نفوراً وتعنتاً حىت من لدن علماء هذه اللغة وأدبائها
وشعرائها" (محادي9114 ،م.)422 :
 -7إن التالميذ يف املراحل الدراسية املختلفة يعانون من
ضعف ظاهر يف قواعد اللغة العربية ،ووصل األمر إىل حد
كره بعضهم للمادة النحوية ،وهذا يستدعي اختاذ التدابري
الالزمة حلمل التالميذ على االهتمام مبادة القواعد؛ بوصفها
العمود الفقري للفروع األخرى (الدليمي والدليمي9117 ،م:
.)871
 -1وبرغم األمهية اليت متثلها القواعد النحوية يف دروس اللغة
العربية ومكانتها املتميزة يف مناهج تعليمها ،فإن نتائج
البحوث والدراسات تؤكد ضعف التالميذ يف القواعد
فضال عن كثرة األخلاء النحوية يف القراءة والكتابة
النحويةً ،
لدى املتعلمني الصغار والكبار على السواء يف مدارس التعليم
العام .ويؤكد ذلك وجود صعوبات حنوية لدى اللالب أدت
إىل هذا الضعف وإىل نفورهم من احلصص يف هذه املادة"
(البكر9112 ،م.)31 :
 -2إنه على الرغم من اجلهود اليت بذلت من أجل النهوض
مبستوى طالبنا يف القواعد النحوية يف خمتلف املراحل
التعليمية ،فمازال تعليم النحو حباجة إىل العديد من
الدراسات العلمية اليت تنظر إىل اجلانب الوظيفي لتعليم
النحو يف مدارسنا ،بدالً من أن جنعل فكرنا حمدداً يف جفاء
املادة النحوية وطبيعتها" (أمحد9181،م.)842 :
 -81يشكو املتعلمون من جفاف علم النحو املقدم إليهم
يف مراحل التعليم العام كلها ،ويالحظ عليهم كثرة األخلاء
النحوية اليت يرتكبوهنا ،وعدم قدرهتم على الضبط السليم
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س  :9كيف ميكن قياس أثر اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف
تنمية مهارات املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية لدى طالب
املرحلة الثانوية ؟

احلديثة اليت تناول هبا املعلم درس القواعد ،وما أضافه عليه
من طرائق جذبت التالميذ حنو املادة وحببتهم فيها.
ويف هذا اجملال يذكر الدليمي (9113م )39:أن نفور
اللالب من النحو وضعفهم فيه هو نتاج للرائق التدريس
املستخدمة؛ إذ اتفقت دراسات عديدة حول ضعف طرائق
تدريس النحو املتبعة من قبل املعلمني وعدم مرونتها؛ فرتى
أن طريقة تدريس القواعد غالباً ما تكون جامدة غري مرنة،
ومع ذلك ورغم صعوبة النحو املزعومة فإن أي لغة يف العامل
مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعلم واإلتقان
حني توجد اللريقة الناجحة لتعلمها واكتساهبا.
من هنا يرى الباحث أن طريقة التدريس يعول عليها
بدرجة كبرية يف مدى حناج عملية التعليم من عدمها .لذلك
كان حرص الباحث على جتريب إحدى اسرتاتيجيات
التدريس احلديثة واملبتكرة يف جمال التعليم ،وهي اسرتاتيجية
التعلم املقلوب .آمالً أن متثل هذه االسرتاتيجية أحد احللول
الناجعة لضعف متعلمينا يف القواعد النحوية؛ معوالً الباحث
مقومات جناحها فيما سبق ذكره من مزايا وخصائص فريدة
تستند إليها.
مما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف تدين
مستوى املتعلمني يف النحو وضعف مهاراته لديهم ،وألن
هذه املشكلة مازالت قائمة وال توجد هلا حلول شافية حىت
اآلن ،فإن الباحث يرى أن استخدام اسرتاتيجية التعلم
املقلوب قد متثل أحد احللول لتلك املشكلة؛ وذلك ملا استدل
عليه سابقاً.
ولتحديد املشكلة إجرائياً ميكن صياغتها يف السؤال الرئيس
اآليت :كيف ميكن توظيف اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف
تدريس القواعد النحوية املقررة على طالب املرحلة الثانوية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
س  :8ما اخللوات التدريسية الالزمة لتدريس القواعد
النحوية املقررة على طالب املرحلة الثانوية ؟

هدف الدراسة :
يتمثل هدف الدراسة احلالية يف حتسني مستوى األداء
التحصيلي للالب املرحلة الثانوية يف القواعد النحوية ،وتنمية
مهارات تلبيقها وظيفياً ،وتغيري توجهم إليها إىل االجتاه
اإلجيايب.
أهمية الدراسة :
من املتوقع أن تفيد الدراسة احلالية يف جوانب عدة منها:
 -8إضافة اسرتاتيجية جديدة يف تعليم النحو بعد إثبات
فاعليتها.
 -9حتسني األداء التحصيلي لللالب يف القواعد النحوية،
ومن مث املهارات التلبيقية للنحو.
 -4زيادة توجه اللالب حنو تعلم القواعد النحوية ،وتغيري
نظرهتم السالبة حنوها.
 -3أن خترج من رحم هذه الدراسة مقرتحات وأفكار
جديدة تصلح أن تكون موضوعات حبثية جديرة بالبحث
والدراسة يف جمال ختصص اللغة العربية وطرائق تدريسها.
فرضيات الدراسة:
 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.17

بني متوسلي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابلة
يف اختبار املهارات النحوية يف القياسني القبلي والبعدي
لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية.
 -9توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.17
بني متوسلي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابلة
يف مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية بني القياسني القبلي
والبعدي لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية .
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 موضوعات النحو املقررة على طالب الصف الثاين مناملرحلة الثانوية وفق ما هو مبني يف اجلدول اآليت:

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.17

بني متوسلي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف القياسني
القبلي والبعدي يف املهارات النحوية لصاحل القياس البعدي.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.17
بني متوسلي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف القياسني
القبلي والبعدي يف مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية لصاحل
القياس البعدي.

جدول 1

يوضح الموضوعات النحوية المستهدفة من الدراسة
م

موضوعات الدراسة

1

اجلملة العربية
اجملرورات
املنصوبات
املمنوع من الصرف
املفاعيل

2
3
4

حدود الدراسة:

5

تقتصر الدراسة يف إجراءاهتا على احلدود اآلتية :

مجتمع وعينة الدراسة :

 -1حدود زمانية  :إذ طبقت الدراسة يف الفصل الثاين من

تكون جمتمع الدراسة من طالب املرحلة الثانوية يف
املدارس التابعة لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنلقة اجلوف
باململكة العربية السعودية ،وذلك للعام الدراسي
8347/8342ه .ومشل جمتمع الدراسة ( )817طالباً من
مجلة اللالب املقيدين بتلك املدارس.
وقد وقع اختيار عينة الدراسة عشوائياً على طالب الصف
الثاين الثانوي (املستوى الثاين) مبدرسة األمري عبداإلله بن
عبدالعزيز الثانوية مبدينة سكاكا؛ إذ قسمت إىل جمموعتني:
جتريبية عددها ( )91طالباً ،وضابلة عددها ( )97طالباً.

العام الدراسي 8347/8342ه.

 -2حدود مكانية  :اقتصر تلبيق الدراسة على املدارس
الثانوية التابعة إلدارة اجلوف التعليمية.
 -3حدود بشرية :أجريت الدراسة على عينة من طالب
الصف الثاين الثانوي مبدرسة األمري عبداإلله بن عبدالعزيز
الثانوية مبدينة سكاكا باململكة العربية السعودية.

 -4حدود موضوعية :اقتصرت فيها الدراسة على:

 االلتزام خبلوات التدريس ومنهجياته وفق اسرتاتيجية التعلماملقلوب دون غريها.
جدول 2

مجتمع الدراسة
م

المدرسة

عدد الطالب

النسبة المئوية

8

ثانوية األمري عبداإلله بن عبدالعزيز
ثانوية األمري فهد بن بدر
ثانوية أيب عبيدة
ثانوية عبدالرمحن بن أمحد السديري
ثانوية األندلس
اجملموع

79

%92

71

%97

34

%94

91

%81

91

%81

817

%811

9
4
3
7
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جدول 3

عينة الدراسة
المدرسة

الصف/المستوى

المجموعات

العدد

ثانوية األمير عبداإلله بن عبدالعزيز

الثاين

جتريبية
ضابلة

91
97

 -4االسرتشاد بآراء ذوي العلم واخلربة يف جمال التخصص
(مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها).
 -3التحكيم على القائمة ،واألخذ بآراء احملكمني
ومالحظاهتم.
 -7ضبط األداة إحصائياً.

أدوات الدراسة :
قسمت أدوات الدراسة وفق اهلدف من تصميمها إىل
قسمني:
األول :أدوات تعليمية ،متثلت يف :قائمة املهارات النحوية،

صدق القائمة:

واملعاجلة التدريسية للقواعد النحوية وفق اسرتاتيجية التعلم
املقلوب.

بعد االنتهاء من إعداد القائمة يف صورهتا املبدئية مت
عرضها على ( )2حمكمني لإلدالء بآرائهم واحلكم على
مدى صالحية بنودها ،وقد مت األخذ جبميع مالحظاهتم،
مث عرضت عليهم القائمة مرة أخرى ،وبعد تفريغ إجابات
احملكمني مت حساب التكرارات واستخراج النسبة املئوية
للتكرار الذي حصلت عليه كل مهارة من املهارات املتضمنة
هلا القائمة ،مث أخذ الباحث املهارات اليت حصلت على
نسبة ( )% 11فأكثر فقام بوضعها يف قائمة مستقلة متهيداً
لتنميتها ،وبلغ عددها ( )3مهارات ،ومن مث حتقق صدق
القائمة وأصبحت يف صورهتا النهائية.

اآلخر :أدوات قياسية ،متثلت يف :اختبار املهارات الوظيفية

للقواعد النحوية ،ومقياس االجتاه حنو القواعد النحوية.
وإلعداد تلك األدوات اتبع الباحث ما يأتي :
 -1قائمة المهارات النحوية :

كان اهلدف من إعداد تلك القائمة حتديد املهارات
الوظيفية للقواعد النحوية واليت هتدف الدراسة احلالية تنميتها؛
إذ تضمنت القائمة نوعني من املهارات :
األوىل :املهارات الوظيفية للقواعد النحوية ،واليت ارتآها

الباحث الزمة لفهم اللغة ،وحتديد مضامينها .وتضمنت ()7
مهارات.
الثانية :املهارات الوظيفية للقواعد النحوية ،واليت ارتآها
الباحث الزمة إلنتاج اللغة ،وإخراجها صحيحة وفق أساليب
العرب ومنهجيتهم .ومشلت ( )3مهارات.

 -2إجراءات تنفيذ االستراتيجية المقترحة :

لتحديد إجراءات التدريس وخلواته املزمع اتباعها وفقاً
السرتاتيجية التعلم املقلوب ،كان لزاماً على الباحث مراجعة
العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة ،وقد خص
منها الدراسات اليت استهدفت بالتجريب هذه االسرتاتيجية،
فضالً عن األدبيات الرتبوية والكتابات العربية واألجنبية يف
هذا اجملال ،وقد راعى الباحث يف تصميم تلك اإلجراءات
التدريسية طبيعة الدراسة ،وغاياهتا اليت تسعى إىل حتقيقها،

مصادر إعداد القائمة:
من أجل إعداد القائمة رأى الباحث ضرورة:

 -8مراجعة األدبيات الرتبوية ذات الصلة مبتغريات الدراسة.
 -9االطالع على العديد من البحوث والدراسات السابقة
ذات العالقة.

فضالً عن خصائص اللالب (عينة الدراسة) ،وكانت تلك
اإلجراءات على النحو اآليت:
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 -7أن يقوم اللالب من خالل تدريبات تقيس لديهم
القدرة على توظيف القاعدة النحوية وممارستها من أجل
فهم اجلمل والعبارات ،إضافة إىل توظيف القاعدة النحوية
يف إنتاج مجل وتعبريات من إنتاج اللالب أنفسهم.

 -8حتديد األهداف العامة للدروس املستهدفة ،وصياغة
تلك األهداف يف مجل وعبارات سلوكية منضبلة.
 -9تبصري اللالب باألهداف احملددة سلفاً ،واإلجراءات
الالزمة لتحقيقها.
 -4توزيع األعمال واملهام املكلف هبا كل من املعلم
واللالب.
 -3تلقي اللالب الدروس وفق اجتاهني :

 -3اختبار التطبيق الوظيفي للقواعد النحوية :

بعد االطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات
العالقة هبذا املتغري (التلبيق الوظيفي للقواعد النحوية) ،قام
الباحث بكتابة مفردات االختبار يف صورته األولية متضمناً
نوعني من األسئلة :األول االختيار من متعدد ،واآلخر من
نوع التعبري احلر ليناسب هدف الدراسة؛ إذ استقر االختبار
يف صورته املبدئية مكوناً من ( )34سؤاالً ،كما حرص
الباحث على صياغة تعليمات االختبار بلغة سهلة تناسب
مستوى اللالب.

األول :من خالل وسائل التقنية احلديثة؛ إذ مت إعداد كل

درس من جانب املعلم ونقله لللالب من خالل مدونات
حتوي مقاطع فيديو تصل إىل اللالب على الروابط اليت
أعدت هلذا الغرض .كما مت نقل بعضها من خالل وسائل
أخرى متنوعة مت االتفاق عليها بني املعلم واللالب ،منها:
الواتس أب  ،الفيس بوك  ،اليوتيب.

معامل الصدق والثبات :

الثاني :التدريس الفصلي؛ إذ ركزت عمليات التدريس من
خالل هذا االجتاه على التدريب والتلبيق ،وإتاحة الفرص
لللالب للتعرف على دور النحو يف فهم معاين اجلمل
ودالالهتا ،وذلك يف صورة أنشلة وتدريبات تتضمن القواعد
النحوية اليت حددهتا الدراسة؛ على أن يتم ذلك بشكل
متواز مع تدريب اللالب على توظيف القاعدة النحوية يف
جانب اإلنتاج اللغوي.
 -7مت الدمج والتكامل بني االجتاهني يف التعلم (التعلم
املقلوب)؛ فتلقى اللالب تعلمهم داخل الفصل وخارجه
(يف املنزل) .مع توجيه أولياء األمور مبساعدة أبنائهم ،ما
تيسر هلم ذلك.
 -2الرتكيز على التدريبات العملية املكثفة؛ بعيداً عن
التنظري الذي ال يأيت بفائدة على اللالب ،وأن يتاح
لللالب فرص التوظيف املناسبة للقواعد النحوية فهماً
وإنتاجاً.



الصدق :اعتمد الباحث يف إثبات صدق االختبار على

ما يعرف بصدق احملكمني؛ فعرض االختبار يف صورته
املبدئية على جمموعة من احملكمني (ن )7 وطلب منهم
إبداء الرأي فيه من حيث :صالحية كل سؤال للقياس،
سالمة الصياغة ومناسبتها ملستوى اللالب ،مدى وضوح
تعليمات االختبار ،وإجراء التعديل املناسب (باحلذف ،أو
بالتغيري ،أو باإلضافة) إذا اقتضى األمر ذلك.
وجاءت آراء احملكمني تؤكد صالحية االختبار لقياس
ما وضع لقياسه ،وأن تعليمات االختبار واضحة ،كما أقر
السادة احملكمون سالمة الصياغة اللفظية ألسئلة االختبار
ومناسبتها ملستوى اللالب عينة الدراسة .وكانت النسبة
املئوية التفاق احملكمني على عناصر حتكيم مفردات االختبار
ترتاوح بني ( ،)%811 ،%11كما أجريت مجيع تعديالت
السادة احملكمني.
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جدول 4
توصيف عام ألسئلة االختبار
األسئلة التي تقيسها
المهارات العامة

المهارة الفرعية

األسئلة العامة
رقم السؤال

المهارات الوظيفية
للنحو في فهم اللغة

المهارات الوظيفية

العدد

 -8حتديد الضبط الصحيح للكلمات
وفق السياق الواردة فيه.

األول

8

 -9تغيري ضبط أواخر الكلمات بتغري
وضعها اإلعرايب.

الثاين

8

 -4حتديد العالقات داخل اجلمل
والنصوص.

الثالث

8

 -3حتديد نوعية األساليب والرتاكيب
اللغوية الواردة عليها اللغة.

الرابع

8

 -7اكتشاف اخللأ النحوي ،وتصويبه.

اخلامس

8

 -8ضبط أواخر الكلمات ضبلاً
صحيحاً.

السادس

8

 -9تغيري ضبط أواخر الكلمات بتغري
وضعها اإلعرايب.

السابع

8

للنحو في إنتاج اللغة
 -4توظيف القاعدة النحوية يف مجل
وعبارات جديدة.

الثامن

8

 -3اإلتيان باخللأ النحوي ،وتصويبه.

التاسع

8
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األسئلة
الفرعية

عدد الدرجات

المجموع النهائي

لكل سؤال

للدرجات

8
9
4
3
8
9
4
8
9
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8

8

9

8

8
9

9
9

4
8
9
4

9
9
9
9

3

9

7
2
8
9
4
3
8
9
4
3
7
2
7
1
8
9

9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9

3

4

4

9
2

89

1

93
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األسئلة التي تقيسها
المهارات العامة

المهارة الفرعية

األسئلة العامة
رقم السؤال

العدد

األسئلة
الفرعية

عدد الدرجات

المجموع النهائي

لكل سؤال

للدرجات

4
3
7
2
7
1

9
9
9
9
9
9

اللالب من خالل حساب جمموع درجاته على عبارات
املقياس ،وعلى ذلك فإن الدرجة املرتفعة تشري إىل املوافقة،
والدرجة املنخفضة تدل على الرفض.
وتكون املقياس من ( )4بنود رئيسة يندرج حتت البند
الرئيس األول ( )1بنود فرعية ،والبند الرئيس الثاين ( )3بنود
فرعية ،أما البند الرئيس الثالث فتضمن ( )7بنود فرعية.
لينتهي املقياس بعدد بنوده اإلمجايل ( )87بنداً فرعياً،
والدرجة الكلية للمقياس (.)87

 -4مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية:

 الثبااات :مت حســاب معامــل الثبــات لالختبــار باســتخدام
معادل ــة ألف ــا كرونب ــا ؛ إذ توص ــل إىل قيم ــة ثب ــات ارتآه ــا
الباحـ ـ ــث مقبولـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن مث مت اعتمادهـ ـ ــا قيمـ ـ ــة ثبـ ـ ــات
صحيحة لالختبار.
تم إعداد المقياس وفقاً للخطوات اآلتية:

أ -تحديد الهدف من المقياس:

مت إعداد هذا املقياس هبدف حتديد اجتاهات طالب
الصف الثاين الثانوي عينة الدراسة حنو القواعد النحوية.

ج -ثبات المقياس:

تم التأكد من ثبات المقياس بالطرق اآلتية :

ب -صياغة مفردات المقياس:

 -1الثبات بحساب معامل ألفا:

صيغت عبارات املقياس باستخدام طريقة (ليكرت
للتقديرات املتجمعة) يف شكل عبارات موجبة وأخرى سالبة،
ووزعت البنود على ثالثة حماور على التوايل هي :أمهية النحو،
االستمتاع بدراسة النحو ،طبيعة النحو وخصائصه .ومت
حتديد ثالثة بدائل لالستجابة؛ إذ إن املقياس ثالثي الدرجات
(أوافق  -بني بني  -أرفض ) حبيث تعلي استجابات
اللالب أوافق ( ،)4بني بني ( ،)9أرفض ( ،)8ويقاس اجتاه

إذ توصلت الدراسة إىل أن قيمة الثبات ملقياس االجتاه
حنو القواعد النحوية باستخدام معامل ألفا هو ( .)406وهو
معامل ثبات مقبول إحصائياً.
 -2قيمة ثبات المقياس في حالة حذف المفردة :

مت حساب قيمة ثبات املقياس يف حالة حذف مفردة؛

وأسفر ذلك عن النتائج املدونة يف اجلدول اآليت:

جدول 5
قيمة ثبات المقياس في حالة حذف المفردة
رقم المفردة

قيمة ثبات المقياس إذا حذفت المفردة

a1
a2
a3
a4
a5

،721
،211
،727
،212
،291
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رقم المفردة

قيمة ثبات المقياس إذا حذفت المفردة

a6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

،722
،717
،728
،294
،284
،728
،212
،772
،241
،718
،284
،728
،289
،483

المجموع

أنشلة تعلم تفاعلية جملموعات صغرية داخل الفصل وتعلم
فردي مباشر معتمد على تكنولوجيا احلاسوب ".
وعند الباحث فإن التعلم املقلوب أحد أساليب التعلم
اليت تفيد من وسائل التقنية احلديثة يف تنشيط عمليات التعلم
وتفعيلها بالشكل الذي يعزز قدرات املتعلم ،ويدعم دوره يف
اكتساب اخلربات التعليمية واإلفادة منها على خري وجه؛
وذلك حىت يتمكن من مزاولة حياته اليومية وممارستها بشكل
أفضل.

 -3الثبات بطريقة التجزئة النصفية :
وحبساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية على عينة (ن =)39
بلغ معامل الثبات لنصف االختبار ( )1.374وبعد تصحيح
أثر اللول مبعادلة سبريمان براون بلغ معامل الثبات
( .)1.293وهو معامل ثبات جيد.
مصطلحات الدراسة:
 -1استراتيجية التعلم المقلوب:

 -3القواعد النحوية:

تعرف االسرتاتيجية "بأهنا جمموعة اخللوات اليت يتبعها
الباحث للوصول إىل حل املشكلة" (سالمة8212 ،م.)17 :
Searl,s
ويف تعريف آخر لسريلس إيفيلني
) ) Evelyn,1980:68هي عبارة عن تنظيم مناسب لتخلي
الفجوة بني ما يعرفه الدارسون وما حيتاجون إىل معرفته حقاً".
أما االسرتاتيجية عند زيتون (8222م )972 :فهي "فن
استخدام الوسائل واإلمكانات املتاحة بلريقة مثلى لتحقيق
األهداف املتوخاة بدرجة عالية من اإلتقان ".
ويعرف التعلم املقلوب عند كل من هارون وسرحان
(9187م) بأنه عبارة عن "منوذج تربوي يدمج بني التعلم
املتمركز حول املتعلم والتعلم املتمركز حول املعلم ،ويتضمن

هي جمموعة من القوانني املنظمة للغة جبميع عناصرها:
النحوية ،والصرفية ،والصوتية ،والداللية (الشريويف9111 ،م:
.)78
ويرى الباحث القواعد النحوية بأهنا القوانني الضابلة
واملنظمة للغة يف أشكاهلا املختلفة ،وهي مبنزلة ميزان العدل
ملسريات اللغة اليت إن غابت أو اختلت فقدت اللغة على
إثرها مبناها ومعناها.
 -4المهارات النحوية:
تعرف املهارة بأهنا ":األداء السهل الدقيق القائم على الفهم
ملا يتعلمه اإلنسان حركياً وعقلياً ،مع توفري الوقت واجلهد
والتكاليف (اللقاين واجلمل.)9114 :481 ،
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ويعرفه الباحث إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بأنه موقف
اللالب الذي يتخذه جتاه دراسته ملادة النحو ،ويدلل على
هذا املوقف مدى حبه وكراهيته أو إقباله و إدباره عن مادة
النحو ،باإلضافة إىل مدى إدراكه وتقديره ألمهية النحو ودوره
يف ضبط اللغة وصيانتها من األخلاء .ويقاس االجتاه حنو
القواعد النحوية يف الدراسة احلالية بالدرجة اليت حيصل عليها
اللالب يف أدائه على املقياس املعد هلذا الغرض.

وعليه فاملهارة النحوية هي قدرة مستعمل اللغة وكفاءته يف
توظيف قواعد النحو يف إنتاجه اللغوي (املقروء ،واملسموع،
واملكتوب ،واملنلوق).
 -5وظيفية القواعد النحوية:

يقصد هبا "أمناط القواعد اليت تساعد التلميذ مساعدة فعالة
يف حتسني قدرته على احلديث والكتابة"(. (Good,1973:264
ويراها الباحث قدرة اللالب على استخدام وتوظيف

القواعد النحوية يف سلوكه اللغوي فهماً وإنتاجاً؛ مبا حيقق
غايات تعلمها ،ويشعر املتعلم بفائدهتا وجدواها.

نتائج الدراسة:

 -5االتجاه:

أوالً :نتائج التطبيق القبلي:

هدفت الدراسة من التلبيق القبلي ألدواهتا التأكد من
حتقيق التجانس بني أفراد اجملموعتني التجريبية والضابلة
والتكافؤ يف األداء بينها؛ وذلك كإجراء تقليدي متهيداً للبدء
يف إجراءات التدريس وفق اسرتاتيجية التعلم املقلوب ومن مث
إجراء التلبيق البعدي

يعرفه حسني واجلمل (8222م )7 :بأنه "حالة من
االستعداد العقلي تولد تأثرياً ديناميكياً على استجابة الفرد،
وتساعده على اختاذ القرارات املناسبة سواء كان بالرفض أو
باإلجياب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت ".
جدول 6

قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي الختبار الممارسة الوظيفية للقواعد
النحوية
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

الممارسات الوظيفية للنحو

التجريبية

91

7.24

9.817

في فهم اللغة

الضابطة

97

7.99

9.881

الممارسات الوظيفية للنحو

التجريبية

91

81.23

7.227

في إنتاج اللغة

الضابطة

97

83.24

7.118

الممارسات الوظيفية للنحو

التجريبية

91

93.77

7.712

في فهم اللغة وإنتاجها

الضابطة

97

82.17

7.382
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درجات

قيمة

الحرية

(ت)

74

8.931

غير دالة

74

9.779

1.1

74

4.882

1.3

مستوى الداللة
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جدول 7
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيق
القبلي
االنحراف

قيمة

المعياري

(ت)

المحاور والدرجة الكلية

المجموعة

المتوسط

 -8احملور األول

التجريبية

83.81

8.72

الضابطة

83.97

8.28

التجريبية

81.71

8.91

الضابطة

81.47

8.97

التجريبية

81.17

8.87

الضابطة

2.12

8.97

التجريبية

43.27

9.82

الضابطة

43.78

9.19

 -9احملور الثاين
 -4احملور الثالث
الدرجة الكلية

مستوى الداللة

1.479

غري دالة

1.411

غري دالة

1.724

غري دالة

1.914

غري دالة

 -4عدم تعرض أي من اجملموعتني السرتاتيجية التدريس
املقرتحة اليت تسعى الدراسة احلالية إىل اتباعها.
يف حني أعزى الباحث التباين احلادث يف اختبار
املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية يف بعديه (الثاين،
والثالث) إىل :
 -8تعرض اللالب عينة الدراسة مبجموعتيها (التجريبية،
والضابلة) لدراسة املوضوعات النحوية املختارة مسبقاً؛ إذ
سبق هلم دراستها يف الصف األول الثانوي؛ مما عده الباحث
داعياً لتباين األداء بني اللالب.
 -9تعود اللالب على بعض تدريبات اإلنتاج اللغوي يف
حمتوى الكتاب املدرسي ،مثل :تدريب اللالب على حتديد
األخلاء النحوية وتصويبها .يف حني يفتقد ذات الكتاب
إىل تدريبات تتعلق بالفهم؛ ومن مث عالقة النحو باملعىن.
وجدير بالذكر أن يؤكد الباحث على أن نسب التفاوت
واالختالف بني أداء اجملموعتني واملثبتة مسبقاً متثل نسباً
ضعيفة للغاية ،وال ميكن أن تؤثر على النتائج النهائية
للدراسة؛ فضالً عن وجود فروق دالة إحصائياً يف أداء
جمموعيت الدراسة يف التلبيق البعدي بفروق إحصائية كبرية
ثبتت لصاحل اجملموعة التجريبية ،يف حني توقف أداء اجملموعة

بقراءة البيانات المدونة بالجدولين السابقين ()7 ،6
يتضح اآلتي :
أ -التقارب الواضح يف أداء اجملموعتني (التجريبية،
والضابلة) على اختبار املهارات الوظيفية للقواعد النحوية
يف البعد األول (املهارات الوظيفية للنحو يف فهم اللغة) ،يف
حني تباين أداء اجملموعتني على ذات املقياس يف البعدين
الثاين ،والثالث (املهارات الوظيفية للنحو يف إنتاج اللغة،
واملهارات الوظيفية للنحو فهماً وإنتاجاً)؛ وذلك رغم
االختيار العشوائي لعينة الدراسة.
ب -تكافؤ أداء جمموعيت الدراسة على مقياس االجتاه حنو
القواعد النحوية؛ إذ مل تكشف النتائج وجود أي فروق
إحصائية لصاحل أي من اجملموعتني.
وقد أعزى الباحث هذا التجانس احلادث بني جمموعيت
الدراسة يف تعامالهتم على املقياسني :اختبار املهارات
الوظيفية للقواعد النحوية ،ومقياس االجتاه حنو القواعد
النحوية إىل األسباب اآلتية :
 -8التقارب العمري بني أفراد العينة.
 -9تلقي تدريس القواعد النحوية من قبل معلميهم
بأساليب وإسرتاتيجيات تدريس واحدة.
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الضابلة يف القياسني القبلي والبعدي عند نفس املستوى.
وهو ما سيأيت بيانه يف عرض نتائج التلبيق البعدي يف
اخللوة التالية تفصيالً.

ثانياً :نتائج التطبيق البعدي :

أسفرت نتائج التطبيق البعدي عن مجموعة من النتائج،

تبينها الجداول اآلتية :

جدول 8

قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار الممارسة الوظيفية للقواعد النحوية
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المهارات الوظيفية للنحو في

التجريبية

91

87.22

8.371

فهم اللغة

الضابطة

97

7.79

9.219

المهارات الوظيفية للنحو في

التجريبية

91

33.12

3.279

إنتاج اللغة

الضابطة

97

87.17

7.231

المهارات الوظيفية للنحو في

التجريبية

91

21.19

7.122

فهم اللغة وإنتاجها

الضابطة

97

98.47

7.272

درجات

قيمة

الحرية

(ت)

47

82.282

دالة

47

91.497

دالة

47

92.433

دالة

مستوى الداللة

جدول 9

يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيق
البعدي
المحاور والدرجة الكلية

المجموعة

المتوسط

االنحراف المعياري

 -1المحور األول

التجريبية

81.12

8.91

الضابلة

83.99

8.31

التجريبية
الضابلة
التجريبية
الضابلة
التجريبية
الضابلة

89.91
81.17
81.19
2.17
39.11
43.87

8.98
8.11
8.12
8.92
9.94
8.27

 -2المحور الثاني
 -3المحور الثالث
الدرجة الكلية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

89.28

1.18

7.47

1.18

4.18

1.18

84.17

1.18

جدول 11
قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية على اختبار الممارسة الوظيفية للقواعد النحوية في القياسين القبلي
البعدي
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المهارات الوظيفية للنحو في

قبلي

91

7.24

9.817

فهم اللغة

بعدي

91

87.22

8.371

المهارات الوظيفية للنحو في

قبلي

91

81.23

7.227
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درجات

قيمة

الحرية

(ت)

92

94.241

دالة

92

82.114

دالة

مستوى الداللة
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إنتاج اللغة

بعدي

91

33.12

3.279

المهارات الوظيفية للنحو في

قبلي

91

93.77

7.712

فهم اللغة وإنتاجها

بعدي

91

21.19

7.122

جدول 11

91.242

92

دالة

يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيقين القبلي والبعدي
االنحراف

قيمة

المعياري

(ت)

المحاور والدرجة الكلية

القياس

المتوسط

 -1المحور األول

القبلي

83.81

8.21

البعدي

81.12

8.92

القبلي

81.71

8.91

البعدي

89.92

8.98

القبلي

81.17

8.87

البعدي

81.19

8.81

القبلي

43.27

9.82

البعدي

39.11

9.94

 -2المحور الثاني
 -3المحور الثالث
الدرجة الكلية

مستوى الداللة

89.78

1.18

7.17

1.18

4.12

1.18

89.82

1.18

جدول 12

قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة على اختبار الممارسة الوظيفية للقواعد النحوية في التطبيقين القبلي
والبعدي
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المهارات الوظيفية للنحو في

التجريبية

97

7.99

9.881

فهم اللغة

الضابطة

97

7.79

9.218

المهارات الوظيفية للنحو

التجريبية

97

83.24

7.118

في إنتاج اللغة

الضابطة

97

87.17

7.231

المهارات الوظيفية للنحو في

التجريبية

97

82.17

7.382

فهم اللغة وإنتاجها

الضابطة

97

98.47

7.272

درجات

قيمة

الحرية

(ت)

97

7.41

غير دالة

97

9.298

غير دالة

97

9.977

غير دالة

مستوى الداللة

جدول 13
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيقين القبلي والبعدي
االنحراف

قيمة

المعياري

(ت)

المحاور والدرجة الكلية

القياس

المتوسط

 -1المحور األول

القبلي

83.97

8.21

البعدي

83.99

8.42

القبلي

81.47

8.97

البعدي

81.17

8.11

القبلي

2.12

8.97

البعدي

2.17

8.92

 -2المحور الثاني
 -3المحور الثالث
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مستوى الداللة

1.82

غير دالة

9.41

1.17

1.94

غير دالة
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الدرجة الكلية

القبلي

43.79

9.14

البعدي

43.87

8.22

قراءة النتائج :

8.42

غير دالة

جدول ( )12يتضح من خالله :

بقراءة الجداول السابقة يتضح اآلتي :

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجاتطالب اجملموعة الضابلة يف اختبار املهارات الوظيفية للقواعد
النحوية بني القياسني القبلي والبعدي (على مستويي الفهم
واإلنتاج)؛ إذ مل يثبت تغيري يف أداء أفراد العينة ألي من
القياسني .وهو ما يشري إىل عدم حتقق الفرض اخلامس.

جدول ( ) 8يتضح من خالله :

 وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجات طالباجملموعتني التجريبية والضابلة يف اختبار املهارات الوظيفية
للقواعد النحوية بني القياسني القبلي والبعدي (على مستويي
الفهم واإلنتاج)؛ إذ ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس البعدي
ويف اجتاه اجملموعة التجريبية .وهو ما يعين حتقق الفرض
األول.

جدول ( ) 13يتضح من خالله :
 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجاتطالب اجملموعة الضابلة يف مقياس االجتاه حنو القواعد
النحوية بني القياسني القبلي والبعدي؛ إذ مل يثبت تغيري يف
أداء أفراد العينة ألي من القياسني .وهو ما يشري إىل عدم
حتقق الفرض السادس.
ويعزو الباحث هذا التحسن يف اجتاه اجملموعة التجريبية
إىل استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب على النحو اآليت :
 -8ساعد استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف االنتفاع
بوسائل التقنية احلديثة وتوظيفها التوظيف األمثل فيما يعود
بالنفع والفائدة على اللالب .كما أعلت متسعاً من الوقت
لللالب للتجريب والتقصي واإلبداع .ومجيعها عمليات الزمة
لفهم دور النحو يف فهم اللغة وإنتاجها .فضالً عما حققته
تلك االسرتاتيجية فيما يعرف بالتعلم البنائي ،وهو نوع من
التعلم من شأنه أن ينتقل باللالب من أدىن املستويات إىل
أعالها يف التعلم و التحصيل (بربمجان 9182،م.)722 :
 -8كان الستخدام التقنيات احلديثة املتمثلة يف استخدام
قنوات التواصل االجتماعي كالفيسبوك ،واليوتيوب،
والواتسب أثرها الواضح يف جذب اللالب للتعلم والتخفيف
من وطأة اللرق التقليدية اليت تعتمد غالباً على اإللقاء.
 -9ساعد تلقي اللالب فكرة الدرس مسبقاً يف املنزل من
ختفيف صعوبته داخل حجرة الدراسة ،مما مكن هلم من

جدول (  ) 9يتضح من خالله :
 وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجات طالباجملموعتني التجريبية والضابلة يف مقياس االجتاه حنو القواعد
النحوية بني القياسني القبلي والبعدي؛ إذ ثبتت تلك الفروق
لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية .وهو ما
يعين حتقق الفرض الثاين.
جدول ( )11يتضح من خالله :

 وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجات طالباجملموعة التجريبية يف اختبار املهارات الوظيفية للقواعد
النحوية بني القياسني القبلي والبعدي (على مستويي الفهم
واإلنتاج)؛ إذ ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس البعدي ويف
اجتاه اجملموعة التجريبية .وهو ما يشري إىل حتقق الفرض
الثالث.
جدول ( )11يتضح من خالله :

 وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسلي درجات طالباجملموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية بني
القياسني القبلي والبعدي؛ إذ ثبتت تلك الفروق لصاحل
القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية .وهو ما يشري إىل
حتقق الفرض الرابع.
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المقترحات:

فرصا كافية للتلبيق
املشاركة اجلادة والفاعلة اليت أتاحت هلم ً
العملي داخل غرف الصف.
 -4أتاحت فكرة تلقي الدروس يف املنزل راحة واطمئناناً
لدى اللالب ،جعلتهم يتخلصون من وطأة العملية التعليمية
وفرضيتها اليت كثرياً ما كانت سبباً يف عدم انتباههم وتشتيت
أذهاهنم.
 -3كان إلفساح اجملال للجانب التلبيقي أثره البني يف شعور
اللالب جبدوى القواعد النحوية ،وإدراكهم لقيمتها يف ضبط
اللغة وحسن صياغتها.
 -7أسهم تعلم القواعد النحوية يف كنف اللغة فهماً وإنتاجاً
يف اكتساب اللالب مهارات التوظيف العملي لتلك القواعد
يف فهم النصوص اليت تعرض عليهم ،والتوصل إىل معانيها
ودالالهتا .كذلك تسلري مجل وتعبريات من إنتاجهم .مما
أوجد لديهم الرغبة والدافع يف التعامل مع التدريبات املقدمة
لديهم بشغف وإعجاب .كما أشعرهم بقيمه النحو،
وجدوى تعلمه.

 -8إجراء دراسات جتريبية على شاكلة الدراسة احلالية
تستهدف تعرف أثر اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف املمارسة
الوظيفية للقواعد النحوية يف خمتلف الصفوف واملراحل
الدراسية.
 -9إعداد دراسات غايتها تعرف أثر اسرتاتيجية التعلم
املقلوب يف تعلم باقي أفرع اللغة وفنوهنا.
 -4القيام بدراسات أخرى هبدف الكشف عن اسرتاتيجيات
تدريس جديدة تصلح لتدريس النحو.
المراجع:
أمحد ،صالح عبد السميع .)9181( .أثر استخدام دورة التعلم اخلماسية
لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكري االستداليل
لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .جملة القراءة واملعرفة ،العدد .881

ديسمرب..ص ص .823 – 842

أمحد ،عبداملنعم حممد .)9117(.أثر استخدام اسرتاتيجية لعب األدوار يف
تنمية املهارات النحوية واالجتاه حنو القواعد النحوية لدى تالميذ
الصف الثاين اإلعدادي .جملة عامل الرتبية ،مصر ،يوليو.س ، 1
ع .99ص ص .812 – 72
أمني ،فردوس علي ،و عبد الكرمي ،ذياب .)9184( .أثر تلوين املفاهيم
النحوية يف حتصيل قواعد اللغة الكردية لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي .جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،العدد .819ص ص – 284

التوصيات :
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحث
باآليت:
 -8اعتماد قائمة مهارات املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية
اليت أقرهتا الدراسة احلالية.
-9اعتماد اسرتاتيجية التعلم املقلوب ليكون أحد
االسرتاتيجيات الفاعلة يف تعليم النحو.
 -4عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية العاملني يف
امليدان إلكساهبم مهارات التدريس وفقاً السرتاتيجية التعلم
املقلوب.
-3ضرورة أن يعلم النحو من خالل اللغة ويف إطارها؛ وذلك
بوصفه – أي النحو  -وسيلة فهم اللغة ،ووسيلة إنتاجها.

.277

البكر ،فهد عبد الكرمي .)9112( .الكفايات اللغوية الالزمة لتدريس
القواعد النحوية باملرحلة الثانوية ومدى توافرها لدى املعلمني .جملة

دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،مصر ،العدد  .889مارس .ص
ص .11 – 32

بريمجان ،سامز .)9182( .التعلم املقلوب بوابة ملشاركة اللالب .ترمجة:
عبداهلل الكيالين ،الرياض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .
بيبية ،علية .)9112( .االجتاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب .جملة
حوليات الرتاث ،اجلزائر ،العدد  .2ص ص .79 – 34
اجلرجاين ،عبد القاهر .)8279(.أسرار البالغة .ط  .8شرح وحتقيق :حممد
عبد املنعم خفاجي ،مكتبة القاهرة ،ج.8
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سالمة ،حسن على . ) 8212 ( .اجتاهات حديثة يف حبوث اسرتاتيجيات
حل املشكلة يف تدريس الرياضيات .جملة دراسات يف املناهج وطـرق

اجلوجو ،ألفت حممد .)9188( .فعالية تدريس النحو يف ضوء نظرية
الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض املفاهيم النحوية لدى طالبات
الصف السابع األساسي ضعيفات التحصيل .جملة جامعة األزهر بغزة،
سلسلة العلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)84العدد(.(B) )8ص ص
.8399 – 8478
حسن ،حسن عمران .)8222( .فعالية استخدام األلعاب الرتبوية على
حتصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف تعليم القواعد النحوية .جملة
كلية الرتبية ،جامعة أسيوط ،العدد اخلامس عشر ،اجلزء األول .ص
ص .11 – 27
محادي ،محزة عبد الواحد .)9114( .املثال يف القواعد النحوية للغة العربية
وأثره يف حتصيل اللالب .جملة العلوم الرتبوية  ،جامعة بابل ،اجمللد ،1

التدريس  ،العدد األول ،فربايـر  ،ص ص .27-14

السليلي ،ظبية سعيد .)9119( .تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات
احلديثة ،ط  ،8القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية.
السيد ،حممود أمحد .)8213( .تلوير مناهج تعليم القواعد النحوية
وأساليب التعبري ،ندوة مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري.
السيد ،حممود أمحد .)9119( .أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية
يف منهج تعليم اللغة العربية ،القاهرة .
الشريويف ،عيسى .)9111( .اعتبارات نظرية وتلبيقية يف تدريس القاعدة
ملتعلمي العربية من غري الناطقني هبا .اجمللة العربية للرتبية ،املنظمة العربية

للرتبية والثقافة والعلوم ،اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين  .ص ص – 8
.92

العدد  .9ص ص .471 – 447

األمحدي ،مرمي حممد .)9117( .أثر استخدام مدخل القصة املصورة ودراما
القصة يف تدريس قواعد النحو لتلميذات املرحلة االبتدائية على
التحصيل واالجتاهات وبقاء أثر التعلم .جملة كليات البنات (العلوم

الشيخ ،حممد عبدالرؤوف .)8222( .أثر منلية األمثلة والتدريبات النحوية
على سالمة اإلعراب وفهم املعىن لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي .جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها ،مصر ،مج  ، 81ع .47

اإلنسانية) ،اململكة العربية السعودية ،مج  ،8ع  .8حمرم .ص ص
.337 – 479

ص ص .837 – 811

عبد العال ،عبد املنعم سيد( .د.ت) .طرق تدريس اللغة العربية ،القاهرة،
مكتبة غريب.
عبداهلل ،رحاب زنايت .)9187(.برنامج للتغلب على صعوبات الكتابة اليت
تواجه املبتدئني الناطقني بغري العربية باستخدام الفصل املقلوب
االفرتاضي املعتمد على األلعاب اإللكرتونية .جملة الرتبية .جامعة

حسني ،أمحد ،واجلمل ،علي.)822( .معجم املصللحات الرتبوية املعرفة يف
املناهج وطرق التدريس ،ط ، 9القاهرة ،عامل الكتب .
خفاجي ،حممد عبد املنعم .)8217( .الدرس النحوي يف مدارسنا .جملة
الرتبية ،اللجنة الوطنية القلرية للرتبية والثقافة والعلوم ،العدد الثاين
والسبعون ،يوليو .ص ص .819 – 21
الدليمي ،طه علي ،والدليمي ،كمال حممود .)9113(.أساليب حديثة يف
تعليم اللغة العربية .عمان :دار الشروق.
الدليمي ،طه علي ،والدليمي ،سعاد عبدالكرمي .)9117(.اللغة العربية:
مناهجها وطرائق تدريسها .ط ،عمان :دار الشروق.
رحاب ،عبد الشايف أمحد سيد .)8222( .دراسة العالقة بني حتصيل
القواعد النحوية واستخدامها وظيفياً يف النشاط اللغوي املنلوق لدى
طالب الصف األول الثانوي .اجمللة الرتبوية ،جامعة جنوب الوادي،

األزهر .ع  ،829ج .4يناير .ص ص .483 – 978

عبد اهلل ،علي حسن .)9119( .أثر التلبيقات النحوية املكثفة املصورة على
حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف القواعد النحوية
واحتفاظهم هبا.
علا ،إبراهيم حممد .)8228( .أسباب صعوبات تدريس القواعد النحوية
باملرحلة الثانوية ،املؤمتر العلمي السادس" التعليم الثانوي احلاضر
واملستقبل " -مصر -ج .9
عبد الكرمي ،حممد سليمان8388( .ه) .قياس قدرة الدارسني يف املستوى
الرابع -غري الناطقني بالعربية -من قسم اإلعداد اللغوي على معرفة
القواعد النحوية وتلبيقاهتا يف كتاباهتم .حبث متمم للماجستري ،معهد
تعليم اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
علوان ،طاهر علي .)8213( .األخلاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب
لدى طالب الصف الثالث الثانوي .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة اإلسكندرية.
فضل اهلل ،حممد رجب .)9117(.متللبات التقومي اللغوي يف ظل حركة
املعايري الرتبوية .املؤمتر العلمي السابع عشر" مناهج التعليم واملستويات
املعيارية" ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،القاهرة  .اجمللد
األول.ص ص .871 – 887

مصر ،العدد  ،89اجمللد  .8ص ص .992 – 874

الزهراين ،حممد سعيد جمحود .)9189(.مستوى متكن طالب اللغة العربية يف
جامعة اللائف من املهارات النحوية .جملة كلية الرتبية باإلمساعيلية،

مصر .العدد  .94ص ص .971 – 997

زيتون ،حسن حسني .)8222( .تصميم التدريس رؤية منظومة ،القاهرة،
عامل الكتب .
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... أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية املهارات النحوية واالجتاه حنو املقرر:أمحد بن سعيد األحول

The Effectiveness of Using the Inverted-Learning Strategy in Developing the Grammatical Skills and Trend
towards the syllabus Among High-School Students
Ahmed Said Mahmoud El-Aahwal
College of Education - Aljouf University
Submitted 25-04-2016 and Accepted on 19-07-2016
Abstract: This study aims at identifying the effectiveness of using the inverted-learning strategy in developing the
grammatical skills required to understand and produce language. It relies on a list of grammatical skills required to both
understand and produce language, a teacher’s guide to inverted learning, and a test for the grammar skills targeting both
understanding and producing. The subjects of the study are 57 high-school students in the second grade. The subjects were
divided into an experimental group of 29 students studying the selected grammar lessons through inverted learning and a
control group of 27 students studying the same lessons through the traditional method. A statistic analysis of data shows
clear improvement of the performance of the experimental group in comparison to that of the control group, which the pre
and post tests show.
Keywords: Inverted learning, grammar skills.
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االغتراب النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى طالب وطالبات الجامعة
خالد بن الحميدي العنزي
كلية الرتبية واآلداب ـ ـ ـ ـ ـ ـ جامعة احلدود الشمالية
قدم للنشر 7341/6/71هـ  -وقبل 7341 /7/ 43هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى طالب وطالبات جامعة احلدود الشمالية  ،ومعرفة
ما إذا كان هناك فروق بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )324طالبا وطالبة بواقع
( )711طالبـ ــا  )242( ،طالبة .مت استخدام مقياس االغرتاب النفسي إعداد /زينب الشقري ( ،)2337ومقياس مستوى الطموح إعداد /الباحث ،
اشتملت األساليب اإلحاايية املستخدمة على اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطني غري مرتبطني ،ومعامل ارتباط بريسون ،حتليل االحندار اخلطي
املتعدد .أشارت نتايج الدراسة إىل:
-

وجود عالقة ارتباطية بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة احلدود الشمالية.

 ميكن التنبؤ مبستوى الطموح من خالل أبعاد االغرتاب النفسي ( الالمعىن -التمرد -الالمعيارية). وجود فروق ذات داللة إحاايية بني متوسطات درجات الطالب والطالبات يف االغرتاب النفسي تبع ـ ــا ملتغري اجلنس لااحل الطالبات. عدم وجود فروق ذات داللة إحاايية بني متوسطات درجات الطالب والطالبات يف مستوى الطموح تبع ـ ــا ملتغري اجلنس.الكلمات المفتاحية :االغرتاب النفسي ،مستوى الطموح.
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اجملتمعات العربية ،ومنها دراسات كل من :القريطي
والشخص ( )7997ودراسة عويدات ( )7992ودراسة سرى
( )2334ودراسة حسان ( )2334اليت كشفت عن تفشي
االغرتاب لدى الشباب السعودي ،واألردين ،واملاري،
والفلسطيين.

المقدمة:
لقد انعكس التطور والتغري الذي حدث وحيدث يف العامل
على واقع اجملتمعات وحياة األفراد مبا فيهم الطلبة  ،مما أتاح
فرصة االطالع على أفكار متعددة وخمتلفة أدت إىل حدوث
تغري يف الكثري من مفاهيم احلياة االجتماعية والثقافية
واملعرفية ،وما يتعلق هبا من خمتلف اجلوانب ،وأثرت هذه
املفاهيم يف شخاية الطالب وحياته وطموحاته اليت يسعى
إىل حتقيقها ،وغريت يف أفكاره وسلوكياته وطرقه يف التعامل
مع مواقف احلياة املختلفة ،واليت أدت بدورها إىل ظهور كثري
من أمناط السلوك وانتشارها بشكل عام ،وبروز حالة
االنفاال اجلزيي عن اجملتمع الذي يعيش فيه واليت يعاين منها
بعض الطلبة (املوين و طريبة.)2372 ،

ويرى روبر ) (Rober, 1983أن االغرتاب كامن يف كل
العاور ولكن أصبح حالة مميزة لعارنا احلايل ،ال لشي إال
ألن العار الذي نعيشه أصبح مفعمـا باإلحباطات
والتحديات واملطالب واألعبا املادية والنفسية اليت ال تنتهي
(حمروس وحسن.)2333 ،
ويرى إريكسون ( )Ericksonأن اإلحساس باالغرتاب
يؤدي إىل الشعور بالعزلة ،واإلحساس بالذنب ،وكراهية
الذات ،وعدم قدرة الفرد على الثقة بنفسه ،وإىل إحساسه
بالدونية ،وعدم قدرته على التخطيط حلياته (حجازي،
.)2339

ويتعرض طلبة اجلامعة للكثري من االضطرابات النفسية
والاراعات؛ نتيجة للمواقف واألحداث اجلديدة واملتعددة
اليت يواجهوهنا يف حياهتم ( .)Constance, 2004وتعد
سنوات الدراسة باجلامعة هي فرتة حتقيق اهلوية ،فقد حيقق
الشاب هوية معينة لنفسه ،أو يال إىل حد انتشار اهلوية
واضطراهبا فتعرض من مث لالنفاال واالنعزال عن حياة غالبية
اجملتمع الذي يعيش فيه ،كما يفقد الثقة بنفسه وبقدراته على
السيطرة على جمريات حياته ،أي مير بفرتة عنيفة من
اضطراب اهلوية وهي ما تعرف بأزمة اهلوية أو االغرتاب
(حممد.)2333 ،
وقد القت ظاهرة االغرتاب اهتماما كبريا من علما
النفس والرتبية واالجتماع؛ ذلك أن االغرتاب ظاهرة تارخيية
تضرب جبذورها يف الوجود اإلنساين ،وصفة مميزة له ،وقد
يتعايش الفرد مع اغرتابه بافته جز ا من حياته ومكونا من
مكوناته النفسية واالجتماعية دون أن يشعر أو يعي حالة
اغرتابه (زهران.)2333 ،
وقد خلات دراسات عديدة إىل أن هناك تناميـ ــا
واضحـ ــا يف مشاعر االغرتاب لدى الشباب ال سيما يف

كما يؤدي االغرتاب إىل آثار سلبية بالنسبة للفرد
واجملتمع تظهر يف اإلحجام عن املشاركة االجتماعية ،وزيادة
املعارضة ،والادام ،والعنف ،مث الالمباالة والنفور ،واإلدمان
(عسيلة .)2332 ،ويشري سكستون ) )Sexton, 1983إىل
وجود عالقة موجبة بني االغرتاب وخاايص الشخاية ومنها
اإلحساس بالوحدة والعزلة .كما يؤكد صاحل ( )7993على
وجود عالقة سالبة بني االغرتاب ودافعية اإلجناز.
ويتسم الشخص الذي لديه شعور باالغرتاب النفسي
بعدد من اخلاايص الشخاية منها العدوان والتقدير السليب،
وسو التوافق واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت (حسيب،
 .)2333كما بينت بعض البحوث أن الفرد الذي يعاين من
الشعور باالغرتاب يكون مستوى طموحه منخفضـا وقدرته
على االبتكار منخفضة (عيد.)7914 ،
والطالب اجلامعي يعيش مرحلة انتقالية مزدوجة ،متثل
األوىل االنتقال إىل عامل الراشدين وما ينتج عنه من مطالب
منايية حمددة تظهر حاجات نفسية واجتماعية تستدعي
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إشباعـا ،ومستوى من الطموح وأهداف تستدعي حتقيقـا،
ورغبة ملحة لتحقيق االستقاللية والتفرد ،والبحث املستمر
عن الذات ككيان مستقل متميز أو حتديد اهلوية والكينونة،
إن الفشل يف حتقيق ذلك يؤدي إىل الكثري من مشاعر
الوحدة واالغرتاب (حسني والزيود.)7999 ،

مشكلة الدراسة:
إن االغرتاب _بوصفه ظاهرة_ أخذ يف التزايد بني األفراد
بوجه عام ،والشباب بوجه خاص ،ويقع على الشباب العب
األكرب يف تطور اجملتمع يف شىت امليادين؛ ألهنم الفئة األكثر
تأثرا وتأثريا يف إحداث التغريات اليت تااحب تلك
التطورات ،وملا كانت شرحية طلبة اجلامعة األكثر اكتسابا
للقيم واملفاهيم واالجتاهات ،يف تفاعلهم احليايت يف مراحلهم
النمايية اليت مروا هبا ،واليت قد يتخللها ضغوط حياتية
وصراعات يومية ،مما قد ميهد ملشاعر االغرتاب لديهم أكثر
من غريهم من فئة الشباب ،خاصة عندما يتعلق األمر
مبناخات جمهضة لتحقيق طموحاهتم وآماهلم وأهدافهم ،وهو
ما يؤثر بشكل أو بآخر يف بنا وتكوين شخايتهم
(يونسي.)2372 ،

ويسعى كل فرد طوال حياته يف سبيل بلوغ مثالية خاصة
بذاته ،وذلك عن طريق وضع سلسلة متتابعة من األهداف
اليت تعد كل منها مبنزلة مستوى معني من الطموح ،فمستوى
الطموح يقوم بدور مهم يف حياة الفرد واجلماعة ،فهو أحد
العوامل ذات التأثري البالغ فيما يادر من نشاط ،بل إن
إجنازات األفراد وتقدم األمم والشعوب يرجع إىل توفر القدر
املناسب من مستوى الطموح باإلضافة إىل توفر العوامل
األخرى اليت تساعد على هذا التقدم (رفعت.)2332 ،
ويعد مستوى الطموح مسة من مسات الشخاية اإلنسانية
مبعىن أهنا موجودة لدى اجلميع تقريبا؛ ولكن بدرجات
متفاوتة يف الشدة والنوع وهي تعرب عن التطلع لتحقيق
أهداف مستقبلية قريبة أو بعيدة (على .)2332 ،كما يعد
مستوى الطموح من أهم األبعاد يف الشخاية اإلنسانية،
وذلك ألنه يعد مؤشرا مييز أسلوب تعامل اإلنسان مع نفسه،
ومع البيئة واجملتمع الذي يعيش فيه ويوضحه؛ وأن العالقة
بني الطموح والكفاية اإلنتاجية هي عالقة طردية حيث ترتبط
إجيابيـ ـًّـا باملستوى العايل من الطموح (عبد الفتاح.)7994 ،

وتعد املرحلة اجلامعية مهمة بالنسبة للشباب من حيث
ما يعانونه من أزمة اهلوية والنظرة املستقبلية للذات واحلياة
والعامل واجلانب املهين ،وحتديد مستوى طموحهم وأهدافهم
وحتقيقها يف عامل متغري اقتااديـ ـًّـا و سياسي ـًّـا و اجتماعيًّــا ،مما
يغري سن القيم والقواعد االجتماعية املدعمة لألمن النفسي
للشباب وخاوصا يف العقد األخري من هذا القرن ،هذا
باإلضافة إىل خطورة الشعور باالغرتاب باورة يرتتب عليها
هتميش دور الشباب وما يرتتب عليه أحد أمرين :إما
االنسحاب والتمركز حول الذات والبعد عن اآلخرين ،وإما
العدا والعدوان ،وكال املوقفني يعربان عن السخط والالسوية
يف التفاعل مع الذات واآلخرين.

وملا كانت قضايا الشباب من أهم القضايا اليت هتتم هبا
اجملتمعات اليت تسعى إىل التقدم؛ كوهنا تتميز بالنمو يف
النواحي اجلسمية واالجتماعية والنفسية والعقلية والتعليمية،
إىل جانب املشاركة يف إحداث التغري والتطور يف اجملتمع
(صبحي .)2337 ،فإهنم يظلون فئة جديرة باالهتمام
والدراسة؛ لذا جا ت هذه الدراسة إللقا الضو على ظاهرة
االغرتاب النفسي وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من
طلبة اجلامعة.

وعليه ويف ضو ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف
التساؤالت اآلتية:
 .7هل توجد عالقة بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح
لدى طلبة اجلامعة؟
 .2هل ميكن التنبؤ مبستوى الطموح من خالل أبعاد
االغرتاب النفسي لدى طلبة اجلامعة؟
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 .4هل يوجد فروق يف االغرتاب النفسي تُعزى للجنس
(ذكور ،إناث)؟

 .2معرفة ما إذا كانت هناك فروق بني اجلنسني يف االغرتاب
النفسي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.

 .3هل يوجد فروق يف مستوى الطموح تُعزى للجنس
(ذكور ،إناث)؟

 .4التحقق من مدى إمكان التنبؤ مبستوى الطموح من
خالل االغرتاب النفسي بعد التحقق من طبيعة وجود عالقة
بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة

أهمية الدراسة:

حدود الدراسة:

 .7تتناول هذه الدراسة فئة مهمة من فئات اجملتمع أال وهي
فئة الشباب اجلامعي ،فالشباب يعد يف أي جمتمع عدته
األساسية حنو مستقبل أفضل وهم حباجة لالهتمام والرعاية
النفسية؛ وذلك خلاوصية مرحلتهم العمرية وطبيعة بيئتهم
اجلامعية اليت تتطلب جهدا ومثابرة وتفاعال مع متغريات
جديدة تقود يف الكثري من األحيان إىل شد مستمر تعرضهم
لضغوط جتعل منهم أشخاصـا يف أمس احلاجة إىل العناية
النفسية.
 .2تناوهلا ملوضوع االغرتاب النفسي وعالقته مبستوى
الطموح ،إذ يعد االغرتاب النفسي مدخال لفهم املشكالت
النفسية واالجتماعية اليت يعاين منها الشباب ،فاملستقبل
لدى الشباب مرتبط يف حتقيقهم ألهدافهم اليت يطمحون هلا
ووصوهلا إىل احلد املناسب هلم شخايا وحماولة حتدي
العقبات والضغوط والوصول إىل مستوى طموح واقعي
يتناسب مع إمكاناهتم وأسلوهبم يف احلياة ،ومن هنا تستمد
الدراسة أمهيتها يف إعطا تاور واضح عن طبيعة العالقة
بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى طلبة اجلامعة.
 .4االستفادة من نتايج الدراسة يف اقرتاح بعض التوصيات
اليت تساعد يف إعداد الربامج اإلرشادية؛ اليت من شأهنا
التخفيف من حدة االغرتاب النفسي ،وتنمي مستوى
الطموح.

تتحدد الدراسة باملوضوع الذي تتناوله وهو :االغرتاب
النفسي ومستوى الطموح لدى عينة من طلبة جامعة احلدود
الشمالية ،كما تتحدد بالعينة اليت أجريت عليها الدراسة وهي
عينة من طالب وطالبات املرحلة اجلامعية من كلية الرتبية
جامعة احلدود الشمالية ،وباألداة املستخدمة وهي :مقياس
االغرتاب النفسي ومقياس مستوى الطموح ،وتتحدد أيضا
بالزمان الذي مت إجرا الدراسة فيه وهو الفال الدراسي
الثاين للعام اجلامعي 7346-7342هـ ،وباملكان وهو مدينة
عرعر باململكة العربية السعودية.
مصطلحات الدراسة
االغتراب النفسي:
يعين شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة ،وعدم
االنتما  ،وفقدان الثقة ،واإلحساس بالقلق والعدوان ،ورفض
القيم واملعايري االجتماعية ،واالغرتاب عن احلياة األسرية،
واملعاناة من الضغوط النفسية (شقري .)2337 ،ويكون
الطالب لديه اغرتاب نفسي حباوله على درجة مرتفعة على
املقياس املستخدم يف الدراسة ويتضمن املقياس أبعادا فرعية
هي:
أ -العزلة االجتماعية (:(Social Isolation
وتعين شعور الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتما إىل
اجملتمع الذي يعيش فيه ،ويعرب هذا البعد عن انطوا األفراد
وانسحاهبم من املشاركة يف األنشطة االجتماعية ،حبيث
يكون الفرد يف حالة تناقض بني ما هو مادي وما هو نفسي،

أهداف الدراسة:
 .7حماولة الكشف عن طبيعة العالقة بني االغرتاب النفسي
ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.
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وخرباته السابقة للنجاح والفشل ،وقدراته العقلية واجلسدية،
والعوامل االجتماعية واألسرية.
ويعرف الباحث مستوى الطموح إجراييـ ـًّـا بأنه :الدرجة
اليت حيال عليها أفراد العينة يف أبعاد مستوى الطموح
والدرجة الكلية على مقياس مستوى الطموح املستخدم
بالدراسة احلالية.

فهو موجود يف اجملتمع من الناحية املادية ولكنه منفال عنه
من الناحية النفسية.
ب -الالمعيارية (:)Normlessness
هي شعور الفرد بعدم وجود قيم أو معايري أخالقية
واحدة للموضوع الواحد ،بل ميكن أن جيد القيمة ونقيضها
لنفس القضية أو املوضوع .ومن هنا حتدث الفجوة بني
الغايات والوسايل فالغاية تربر الوسيلة ،مما جيعل الفرد يشعر
بضياع القيم وفقدان املعايري.

الدراسات السابقة:

ج -العجز (:)Powerlessness

أوالا ـ دراسات تناولت االغتراب النفسي وعالقته ببعض

وهو عدم قدرة الفرد على التحكم أو التأثري يف جمريات
األمور اخلاصة به ،أو يف تشكيل األحداث العامة يف جمتمعه،
وبأنه مقهور ومسلوب اإلرادة ،وال يقدر على االختيار.

المتغيرات

أجرى املالكي ( )7993دراسة هتدف إىل الكشف عن
العالقة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات املتعلقة به
لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى مبكة املكرمة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )142طالبـ ــا وطالبة من جامعة
أم القرى .أشارت نتايج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة
إحاايية بني الطالب والطالبات يف ظاهرة االغرتاب وبعض
أبعادها مثل :فقدان الشعور باالنتما  ،والعجز ،وعدم
اإلحساس بالقيمة ،وفقدان اهلدف ،وفقدان املعىن لااحل
الطالبات ،ويف مظهر عدم االلتزام باملعايري لااحل الطالب،
ومل توجد فروق بني الطالب والطالبات يف مظهر مركزية
الذات ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة إحاايية يف
ظاهرة االغرتاب لدى الطالب والطالبات تبعـا ملتغريات
التخاص ،واملستوى الدراسي ،والتحايل الدراسي ،ونوع
السكن ،واحلالة االجتماعية ،عدم وجود عالقة بني ظاهرة
االغرتاب واملستوى االقتاادي ،واالجتماعي لدى الطالب
والطالبات.
ويف دراسة قام هبا حممد ( )2333حول العالقة بني
مشاعر االغرتاب وبعض مسات الشخاية لدى طالب
اجلامعة باإلمارات العربية املتحدة .قام الباحث بإعداد مقياس
مشاعر االغرتاب الذي يتكون من ( )23عبارة موزعة
بالتساوي على مخسة أبعاد هي( :العجز ،والالمعىن،

د -الالمعنى (:)Meaninglessness
ويقاد به إحساس الفرد بأن األحداث والوقايع احمليطة
به قد فقدت داللتها ومعقوليتها ،ومن هنا ينظر الفرد إىل
املستقبل باعتباره سلسلة من عدم التأكد أو عدم اليقني،
وباستحالة عمل أي توقعات أو تنبؤات لألحداث أو
األدوات اليت يؤديها يف احلياة.
ه -التمرد (:)Rebellion

ويعين إحساس الفرد باإلحباط والسخط والتشاؤم،
والرفض لكل ما حييط به يف اجملتمع من أشخاص ومجاعات
ونظ ٍم وما يرتبط بذلك من رغبة جاحمة يف هدم أو تدمري أو
إزالة كل ما هو قايم يف الوضع الراهن (شقري.)2337 ،
ويعرف الباحث االغرتاب النفسي إجراييـ ـًّـا بأنه :الدرجة
اليت حيال عليها أفراد العينة يف أبعاد االغرتاب النفسي
والدرجة الكلية على مقياس االغرتاب النفسي املستخدم
بالدراسة احلالية.
مستوى الطموح:
هو املستوى الذي يتوقع الفرد أن يال إليه ليحقق
بعض أهدافه يف أحد جوانب احلياة ،ويسعي إىل الوصول إليه
يف ضو قدرته على التعامل مع األهداف ،ونظرته املستقبلية،
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تبع ـ ــا ملتغريات اجلنس والسنة الدراسية ،وجود فروق دالة
إحااييــًّـ ــا وفقـا ملتغريي العمر واالختااص؛ إذ بينت أن
كالًّ من الطلبة األكرب سنـ ـ ـًّـا وطلبة الكليات العلمية أقل
اغرتابـ ــا من الطلبة األصغر سنـ ـ ـًّـا وطلبة الكليات النظرية.
وجود عالقة ارتباطية بني مستوى الشعور باالغرتاب ومستوى
حتقيق احلاجات النفسية لدى طلبة اجلامعة.

والالمعيارية ،والعزلة االجتماعية ،والغربة عن الذات) ،طبق
على عينة تكونت من ( )763طالبـ ــا وطالبة ( )21طالبـ ــا
و( )736طالبة .وأظهرت النتايج وجود فروق بني الذكور
واإلناث يف بعدي العجز والعزلة االجتماعية لااحل اإلناث،
يف حني كانت الفروق لااحل الذكور يف بعد فقدان املعايري.
أما دراسة ماهوين وكويك
فهدفت إىل الكشف عن وجود مشاعر اغرتاب لدى طلبة
اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية ،وبيان أثر متغري
اجلنس والدور الذي تلعبه اجلامعة يف رفع أو خفض مشاعر
االغرتاب لدى طلبتها .وبلغت حجم العينة ( )227بواقع
( )12طالبـ ــا و( )746طالبة من اجلامعات يف الواليات
املتحدة األمريكية .واعتمدت الدراسة على أداة مقياس كولد
( )Gouldوالذي يضم ( )33سؤاال .وكشفت نتايج الدراسة
ومن خالل حتليل التباين أن ( )11طالبـ ــا وطالبة لديهم درجة
عالية من الشعور باالغرتاب بالنسبة للجنسني واخنفاض يف
درجة الوعي والاراحة وذلك من خالل إجاباهتم عن أسئلة
املقياس .وبينت النتايج أيضـا أنه ال يوجد فروق ذات داللة
إحاايية بني اجلنسيني فيما يتعلق بالشعور باالغرتاب ،وأن
طلبة اجلامعة الذين لديهم درجة عالية من االغرتاب ميكنهم
التعايش مع هذه الظاهرة بدعم من املناخ اجلامعي أي
تساعد األجوا يف اجلامعة على ختفيف درجة الشعور
باالغرتاب.
((Mahoney & Quick, 2000

وهدفت دراسة خليفة ( )2332إىل قياس العالقة بني
االغرتاب واملفارقة القيمية لدى عينة من طالب اجلامعة
الكويتية إذ تكونت العينة من ( )331طالبـ ــا وطالبة ،عدد
الذكور فيها ( )237وبلغ عدد اإلناث ( ،)231وقد استخدم
مقياس االغرتاب واملفارقة القيمية على عينة الدراسة يف
جلسات مجاعية صغرية .وتوصلت النتايج إىل أنه ليس هناك
فروق ذات داللة إحاايية بني الذكور واإلناث يف أبعاد
االغرتاب إال يف العجز إذ كانت اإلناث أكثر عجزا من
الذكور ،وأن هناك فروقـ ــا دالة إحااييـًّـا بالنسبة للجنس يف
املقارنة القيمية لااحل اإلناث .وكذلك وجد هناك عالقة
ارتباطية دالة بني أبعاد االغرتاب واملقارنة القيمية لدى كل من
الذكور واإلناث ،وكشف التحليل العاملي االرتباطات بني
أبعاد االغرتاب واملقارنة القيمية عن وجود عاملني مرتبطني.
كما أجرى خليفة ( )2334دراسة هدفت إىل الكشف
عن العالقة بني االغرتاب وكل من التوافق وتوكيد الذات
ومركز التحكم والقلق واالكتئاب لدى عينة مكونة من
( )333طالبـ ــا وطالبة جبامعة الكويت .وأظهرت النتايج أن
هناك عالقة إجيابية دالة إحااييــًّـ ــا بني االغرتاب وكل من
مركز التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب ،يف حني توجد
عالقة سلبية دالة إحااييا بني االغرتاب وكل من التوافق
وتوكيد الذات .كما أوضحت نتايج حتليل االحندار أن
االغرتاب يعد متغريا منبئ ـ ــا بكل من التوافق وتوكيد الذات،
جوهري
ٌّ
ومركز التحكم اخلارجي .وأن اجلنس كان له تأثريٌ
على مجيع متغريات الدراسة باستثنا االغرتاب ،إذ إن التوافق
وتوكيد الذات كان متزايدا لدى الذكور يف حني تزايدت

وقد أجرت موسى ( )2332دراسة هدفت إىل الكشف
عن وجود ظاهرة االغرتاب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته
ببعض املتغريات الدميغرافية مثل( :العمر ،اجلنس ،السنة
الدراسية ،االختااص) .وهدفت أيضـا إىل معرفة عالقة
الشعور باالغرتاب مبدى حتقيق احلاجات النفسية للطلبة وفق
املتغريات الدميغرافية ،وبلغت عينة الدراسة ( )261طالبـ ــا
وطالبة من عدة كليات من جامعة دمشق (الطب ،اهلندسة
املدنية ،اآلداب ،الاحافة) .وكان من أهم نتايج الدراسة
عدم وجود فروق ذات داللة إحاايية يف الشعور باالغرتاب

07

خالد بن احلميدي العنزي :االغرتاب النفسي وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من طالب وطالبات اجلامعة

النفسي ومقياس االغرتاب النفسي تبع ـ ــا للمتغريات التالية
(اجلنسية -املستوى التعليمي) لدى طلبة جامعة دمشق
القاطنني باملدينة اجلامعية .وتكونت عينة الدراسة من ()413
طالبـ ــا وطالبة من طلبة مدينة السكن اجلامعي ،وكان من أهم
النتايج وجود اغرتاب نفسي لدى طلبة اجلامعة بدرجة
متوسطة ،ووجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية ذات داللة
إحاايية بني درجات الطلبة على مقياس األمن النفسي
ودرجاهتم على مقياس االغرتاب النفسي .كما بينت النتايج
وجود فروق بني متوسطات درجات الطلبة على مقياس
االغرتاب النفسي تُعزى إىل متغري املستوى التعليمي لااحل
طلبة املستوى التعليمي "اإلجازة" .ووجود فروق بني
متوسطات درجات الطلبة على مقياس االغرتاب النفسي
تُعزى إىل متغري اجلنسية لااحل الطلبة العرب.

درجات اإلناث على كل من مركز التحكم اخلارجي والقلق
واالكتئاب.
كما قامت خملوف وبسام ( )2336بدراسة هدفت إىل
التعرف على درجة شيوع ظاهرة االغرتاب لدى جامعة
القدس املفتوحة وعالقتها ببعض املتغريات ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )2322طالبـ ــا وطالبة من طلبة اجلامعة،
وتوصلت نتايج الدراسة إىل :شيوع ظاهرة االغرتاب لدى
طلبة اجلامعة بدرجة متوسطة ،وقد كان أكثر أبعاد االغرتاب
انتشارا بني الطلبة الشعور بفقدان القيم االجتماعية ،عدم
وجود فروق ذات داللة إحاايية يف درجة شيوع ظاهرة
االغرتاب لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة تعزى ملتغري
اجلنس.
كما قام كتلو ( )2331بدراسة هدفت إىل معرفة درجة
االغرتاب النفسي لدى الشباب اجلامعي ،وذلك ملعرفة
الفروق يف االغرتاب اليت تعزى للجنس والعمر ،واجلامعة،
وبلغت عينة الدراسة ( )337طالبـ ــا وطالبة من اجلامعات
الفلسطينية اآلتية :جامعة اخلليل ،وجامعة بوليتكنيك
فلسطني ،وجامعة بيت حلم .وكان من أهم النتايج أن
الشباب الفلسطيين يعانون االغرتاب بدرجة متوسطة ،وجود
فروق يف ظاهرة االغرتاب تعزى ملتغري اجلنس ،فقد اتضح أن
الذكور أكثر شعورا باالغرتاب من اإلناث.

وأجرت يونسي ( )2372دراسة هدفت إىل كشف
العالقة القايمة بني االغرتاب النفسي والتكيف األكادميي
لدى طالب اجلامعة ،كما سعت إىل كشف الفروق بني
ظاهرة االغرتاب النفسي ودرجة التكيف األكادميي تبعا
للمتغريات التالية :اجلنس ،مكان اإلقامة ،نوع الكلية
والتخاص .وتكونت عينة الدراسة من ( )223طالبا
وطالبة ،من جامعة "مولود معمري" بوالية تيزي وزو ،وقد
أسفرت النتايج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بني ظاهرة
االغرتاب النفسي ودرجة التكيف األكادميي ،مما يدل على
أنه كلما زاد االغرتاب النفسي كلما قل التكيف األكادميي
لدى طالب اجلامعة .فقد أسفرت النتايج عن عدم وجود
فروق ذات داللة إحاايية يف متغري اجلنس واإلقامة ،يف حني
أسفرت النتايج عن وجود فروق ذات داللة إحاايية يف
متغري الكلية ولااحل طالب كلية العلوم االقتاادية والتسيري،
أما فيما خيص متغري التخاص األكادميي فقد أسفرت
النتايج عن وجود فروق ذات داللة إحاايية لااحل طالب
ختاص اللغة اإلجنليزية.

وأجرى اخلتاتنة واملدانات ( )2377دراسة هدفت إىل
الكشف عن أثر التنشئة األسرية والضغوط النفسية على
االغرتاب النفسي لدى طلبة الاف العاشر األساسي يف
حمافظة الكرك ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )314طالبـ ــا
وطالبة .وقد أظهرت النتايج وجود فروق ذات داللة إحاايية
بني الذكور واإلناث على مقياس االغرتاب لااحل الذكور.
ويف دراسة قامت هبا نعيسة ( )2372هبدف الكشف
عن العالقة االرتباطية بني الشعور باالغرتاب النفسي واألمن
النفسي ،وكذلك الكشف عن الفروق بني متوسط درجات
طلبة املرحلة اجلامعية والدراسات العليا على مقياس األمن
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والطالبات لااحل الذكور ،وجود تأثري موجب ودال
إحااييــًّـ ــا لكل من مفهوم الذات ومستوى الطموح يف
التحايل الدراسي.
ويف دراسة واكسلري ) )Waxler, 2002اليت هدفت إىل
مقارنة مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى عينة من
الطالب اجلامعيني يف ضو بعض املتغريات ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )324طالبـ ــا وطالبة ملتحقني بالدراسة يف
ختااات خمتلفة ،وقد بينت النتايج عدم وجود عالقة بني
مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الطالب ،كما أظهرت
عدم وجود فروق يف مستوى الطموح ومفهوم الذات تعزى
إىل متغريي اجلنس والتخاص.
وقام باندي ) (Bandey, 2002بدراسة هدفت إىل معرفة
مستوى الطموح لدى طالب العلوم واآلداب وعالقته
باالنبساطية والعاابية .وتكونت عينة الدراسة من ()733
طالبا وطالبة ،نافهم من كلية العلوم والناف اآلخر من
كلية اآلداب .وقد أظهرت النتايج وجود فروق دالة يف
مستوى الطموح تعزى لنوع الكلية لااحل طالب كلية العلوم،
عدم وجود فروق يف مستوى الطموح تبعا ملتغري اجلنس ،أن
مستوى الطموح لدى الطالب كان مرتفعا إمجاال.
ويف دراسة قام هبا بالكبورن ) (Blackburn, 2002هدفت
إىل تعرف العالقة بني مستوى الطموح ومفهوم الذات يف
ضو متغريات اجلنس والتخاص ،وتكونت عينة الدراسة من
( )321طالبـ ــا وطالبة .وقد أظهرت النتايج وجود عالقة دالة
وموجبة بني مفهوم الذات ومستوى الطموح تبع ـ ــا ملتغري
التخاص لااحل التخااات املهنية والتطبيقية ،يف حني ال
توجد فروق تبع ـ ــا ملتغري اجلنس ،وال توجد فروق يف مفهوم
الذات تبع ـ ــا ملتغريي اجلنس والتخاص.
وأجرى منسي ( )2334دراسة هدفت إىل معرفة العالقة
بني مستوى الطموح والتخاص واجلنس واملستوى التعليمي
للوالدين عن طلبة الاف الثاين الثانوي يف مدينة إربد
باألردن ،بلغت عينة الدراسة ( )123طالبـ ــا وطالبة منهم

وأجرى شاهني وناصر ( )2373دراسة هدفت إىل
معرفة مستوى كل من االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى
طلبة جامعيت القدس والقدس املفتوحة و أثر بعض املتغريات
الدميوغرافية ( كجنس الطالب ،واملستوى الدراسي ،والتقدير
األكادميي ،ومكان اإلقامة ،ونظام التعليم املتبع يف اجلامعة)
على االغرتاب النفسي وتقدير الذات ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )923طالبـ ــا وطالبة ،أظهرت النتايج أن الدرجة الكلية
لالغرتاب النفسي لدى طلبة جامعيت القدس والقدس
املفتوحة كانت متوسطة ،وجود عالقة ارتباط عكسية بني
االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى طلبة اجلامعات ،وجود
فروق ذات دالله إحاايية تعزى ملتغري اجلنس على مقياس
االغرتاب النفسي لااحل الذكور.
ثانيا :دراسات تناولت مستوى الطموح وعالقته ببعض
المتغيرات:
قام الركايب ( )2333بدراسة هدفت إىل التعرف على
مستوى كل من الطموح والثقة بالنفس لدى عينة البحث،
وكذلك التعرف على الفروق يف كل من مستوى الطموح
والثقة بالنفس وفق متغريات اجلنس والتخاص للسنة
الدراسية ،مشلت عينة البحث ( )211طالبـ ــا وطالبة من كلية
الرتبية بأقسامها العلمية واإلنسانية يف الدراسات الاباحية.
بينت نتايج الدراسة أن مستوى الطموح ومتوسط الثقة
بالنفس أعلى من املتوسط االفرتاضي ،وكذلك توجد عالقة
إجيابية دالة بني مستوى الطموح والثقة بالنفس ،وأن هناك
تأثريا ملتغري اجلنس على كل من مستوى الطموح والثقة
بالنفس إذ إن الفرق دال لااحل اإلناث من حيث مستوى
الطموح ودال لااحل الذكور من حيث مستوى الثقة بالنفس.
وأجرى بال ) )Pal, 2001دراسة هدفت إىل التعرف على
تأثري مفهوم الذات ومستوى الطموح على التحايل
الدراسي ،وكانت عينة الدراسة مكونة من ( )233طالبا
وطالبة من املرحلة اجلامعية ،وقد بينت النتايج وجود فروق
دالة يف مستوى الطموح ومفهوم الذات بني الطالب
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وطالبة ،وأظهرت نتايج الدراسة وجود عالقة بني الاالبة
النفسية وقلق املستقبل ومستوى الطموح لدى طالب جامعة
حايل ،عدم وجود فروق ذات داللة يف مقياس مستوى
الطموح تعزى ملتغري اجلنس.

( )333من الذكور و( )423من اإلناث .وكان من أهم
النتايج أنه توجد فروق ذات داللة إحاايية يف مستوى
الطموح تعزى جلنس الطلبة لااحل الذكور.
ويف دراسة قام هبا ماركوربيانكس Margoribanks,
) ,)2004هدفت إىل التعرف على العالقة بني القدرة العقلية
ومسات الشخاية ومستوى الطموح ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )7233طالبا وطالبة من مراحل التعليم الثانوي
واجلامعي .وقد توصلت النتايج إىل وجود ارتباط دال
وموجب بني القدرة العقلية والتحايلية وبعض مسات
الشخاية ومستوى الطموح ،وجود فروق يف مستوى الطموح
وكل من متغريي اجلنس والتخاص الدراسي لااحل الذكور
والطالب من التخااات العلمية واملهنية.
وقامت الناطور ( )2331بدراسة هدفت إىل معرفة
العالقة بني مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب
الثالث الثانوي ،و معرفة الفروق بني مستوى الطموح وتقدير
الذات بني الذكور واإلناث .وتكونت عينة الدراسة من:
( )723طالبـ ــا وطالبة .وقد بينت نتايج الدراسة وجود عالقة
بني مستوى الطموح وتقدير الذات ،كما أظهرت نتايج
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحاايية بني الذكور
واإلناث يف مستوى الطموح.

تعقيب على الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات
الدراسة احلالية أكدت نتايج بعض الدراسات أن هناك شعورا
باالغرتاب بدرجة عالية لدى الطالب والطالبات كما جا
يف دراسة ماهوين وكيك ( ،)2333وشيوع ظاهرة االغرتاب
لدى طلبة اجلامعة بدرجة متوسطة كما جا يف دراسة كل
من خملوف وبسام ( ،)2336وكتلو ( ،)2331و نعيسة
( ،)2372وشاهني وناصر (.)2373
كما أظهرت نتايج بعض الدراسات وجود عالقة بني
االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل :مستوى حتقيق
احلاجات النفسية كما جا يف دراسة موسى (،)2332
واملقارنة القيمية كما جا يف دراسة خليفة ( )2332ومركز
التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب يف دراسة خليفة
( )2334وأكدت نتايج بعض الدراسات أن هناك عالقة
سالبة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل :التوافق
وتوكيد الذات كما جا يف دراسة خليفة ( ،)2334واألمن
النفسي كما جا يف دراسة نعيسة ( )2372ودرجة التكيف
األكادميي كما جا يف دراسة يونسى ( ،)2372وتقدير
الذات كما جا يف دراسة شاهني وناصر (.)2373
يف حني أن بعض دراسات أخرى أشارت إىل عدم وجود
عالقة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل :االغرتاب
النفسي واملستوى االقتاادي ،واالجتماعي لدى الطالب
والطالبات كما جا يف دراسة املالكي (.)7993
واختلفت النتايج حول أثر متغري اجلنس يف االغرتاب
النفسي ،إذ جند أن بعض الدراسات أشارت إىل وجود فروق
بني اجلنسني كما جا يف دراسة املالكي ( )7993لااحل

وأجرى بركات ( )2331دراسة هدفت إىل معرفة عالقة
مفهوم الذات مبستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس
املفتوحة يف متغريات :اجلنس ،والتخاص ،والتحايل
األكادميي ،تكونت عينة الدراسة من ( )411طالبـ ــا وطالبة
(791طالبة 717 ،طالبـ ــا) وقد أظهرت النتايج أن هناك
ارتباط ـ ــا موجبـ ــا بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى
طلبة اجلامعة ،وعدم وجود فروق جوهرية تبع ـ ــا ملتغريي اجلنس
والتخاص على مقياس مستوى الطموح.
وقام الزواهرة ( )2372بدراسة هدفت للتعرف إىل
العالقة بني الاالبة وقلق املستقبل ومستوى الطموح لدى
طلبة جامعة حايل ،تكونت عينة الدراسة من ( )333طالبـ ــا
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لااحل اإلناث كما جا يف دراسة الركايب ( )2333ولااحل
الذكور كما جا يف دراسة كل من بال ( ،)2337ودراسة
منسي ( ،)2334ودراسة ماركوربيانكس (.)2333
أشارت دراسات أخرى إىل عدم وجود فروق بني
اجلنسني يف مستوى الطموح كما جا يف دراسة كل من
بالكبورن ( )2333وواكسلري ( ،)2332وباندي (،)2332
والناطور ( )2331وبركات ( )2331والزواهرة (.)2372
وامتدادا هلذه الدراسات فإن الدراسة احلالية تتميز
بتناوهلا لالغرتاب النفسي وعالقته مبتغري مهم كمتغري مستوى
الطموح إذ مل تتطرق إليه الدراسات السابقة ،كما إن تباين
نتايج الدراسات السابقة اليت تناولت متغري اجلنس بالنسبة
لالغرتاب النفسي ومستوى الطموح مما جيعل احلاجة ماسة
إلجرا مثل هذه الدراسة.

الطالبات يف بعد فقدان الشعور باالنتما  ،والعجز ،وعدم
اإلحساس بالقيمة ،وفقدان اهلدف ،وفقدان املعىن ،ولااحل
الطالب يف مظهر عدم االلتزام باملعايري ،ويف دراسة حممد
( )2333وجود فروق بني الذكور واإلناث يف بعدي العجز
والعزلة االجتماعية لااحل اإلناث ،يف حني كان الذكور يف
بعد فقدان املعايري .ويف دراسة خليفة ( )2332وجود فروق
بني الذكور واإلناث يف بعد العجز لااحل اإلناث ،ووجود
فروق يف ظاهرة االغرتاب تعزى ملتغري اجلنس لااحل الذكور
كما جا يف دراسة كل من كتلو ( )2331واخلتاتنة
واملدانات ( )2377وشاهني وناصر (.)2373
يف حني أن دراسات أخرى أشارت إىل عدم وجود فروق
بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي كما جا يف دراسة كل من
ماهوين وكويك ( ،)2333ودراسة موسى ( ،)2332ودراسة
خليفة ( ،)2334ودراسة خملوف وبنات ( ،)2336ودراسة
يونسي(.)2372
وأكدت دراسة خليفة ( )2334أن االغرتاب يعد متغريا
منبئـ ـ ــا بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم.
أما الدراسات اليت تتعلق مبستوى الطموح فقد أكدت
بعض نتايج الدراسات وجود عالقة بني مستوى الطموح
وبعض املتغريات مثل :الثقة بالنفس كما جا يف دراسة
الركايب ( ،)2333ومفهوم الذات كما جا يف دراسة
بالكبورن ( ،)2333والقدرة العقلية والتحايلية وبعض
السمات الشخاية كما جا يف دراسة ماركوربيانكس
( ،)2333وتقدير الذات كما جا يف دراسة الناطور
( ،)2331ومفهوم الذات كما جا يف دراسة بركات
( )2331والاالبة النفسية وقلق املستقبل كما جا يف دراسة
الزواهرة ( .)2372وبعض الدراسات أشارت إىل عدم وجود
عالقة بني مستوى الطموح وبعض املتغريات مثل :مفهوم
الذات كما جا يف دراسة واكسلري ( .)2332واختلفت
النتايج مبسألة أثر متغري اجلنس يف مستوى الطموح ،إذ جند
أن بعض الدراسات أشارت إىل وجود فروق بني اجلنسني

فرضيات الدراسة:
ميكن صياغة فروض الدراسة على النحو اآليت:
 .7ال توجـد عالقـة ارتباطيــة بـني كــل بُعـد مــن أبعـاد االغــرتاب
النفس ـ ـ ــي ومس ـ ـ ــتوى الطم ـ ـ ــوح ل ـ ـ ــدى طلب ـ ـ ــة جامع ـ ـ ــة احل ـ ـ ــدود
الشمالية.
 .2ميكــن التنبــؤ مبســتوى الطمــوح مــن خــالل أبعــاد االغ ـرتاب
النفس ـ ـ ـ ــي (العزل ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ــة -العج ـ ـ ـ ــز -الالمعياري ـ ـ ـ ــة-
الالمعىن -التمرد) لدى طلبة اجلامعة.
 .4ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحا ـ ــايية ب ـ ــني متوس ـ ــطات
درجــات الطــالب والطالبــات يف االغ ـرتاب النفســي (األبعــاد،
الدرجة الكلية) تبع ـ ــا ملتغري اجلنس.
 .3ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحا ـ ــايية ب ـ ــني متوس ـ ــطات
درج ــات الط ــالب والطالب ــات يف مس ــتوى الطم ــوح (األبع ــاد،
الدرجة الكلية) تبع ـ ــا ملتغري اجلنس.
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اجلامعي -الدراسات العليا ،إذ تراوحت معامالت االرتباط
لألبعاد ما بني ( )3.16 ،3.27ولألنواع ما بني (،3.21
 ،)3.17وللدرجة الكلية ( ،)3.26وكلها دالة عند مستوى
(.)3.37

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي (االرتباطي) من خالل
حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف متغريات
الدراسة ،واستخدم املنهج السبيب املقارن لتحليل الفروق بني
أفراد العينة من اجلنسني يف االغرتاب النفسي ومستوى
الطموح تبع ـ ــا ملتغري اجلنس.

 -2التجزئة النصفية:

مت حساب معامل الثبات وتراوحت معامالت االرتباط
لألبعاد ما بني ( )3.93 ،3.62وللدرجة الكلية (،)3.12
وكلها دالة عند مستوى (.)3.37

مجتمع وعينة الدراسة:

صدق المقياس:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات كلية
الرتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية مبدينة عرعر،
واملنتظمني يف الدراسة خالل الفال الدراسي الثاين للعام
اجلامعي 7346-7342هـ والبالغ عددهم ( )7211وطالبة
بواقع ( )311طالبـ ــا و ( )139طالبة .أما عينة الدراسة فقد
مت اختيارها بالطريقة العشوايية البسيطة وبلغ عددها ()324
طالبـ ــا وطالبة بنسبة %42.11؛ منهم ( )711طالبـ ــا بنسبة
 ،%49.44و( )242طالبة بنسبة .%29.33

استخدمت الباحثة عدة طرق حلساب صدق املقياس
منها :الادق املنطقي ،صدق احملك ،صدق االتساق
الداخلي ،وهي على النحو اآليت:
 -7الصــدق المنطقــي :بعــرض املقيــاس علــى عشــرة حمكمــني
ب ــدرجيت أس ــتاذ وأس ــتاذ مس ــاعد يف جم ــايل عل ــم ال ــنفس وعل ــم
االجتمـ ــاع بكليـ ــة اآلداب والرتبيـ ــة ،وكانـ ــت نتيجـ ــة التحكـ ــيم
ختف ــيض عبـ ــارات املقيـ ــاس م ــن ( )22عبـ ــارة إىل ( )23عبـ ــارة
لكل بعد ولكل نوع على حدة.

أدوات الدراسة:

 -2صــدق المح ـ  :اســتخدمت الباحثــة مقيــاس حممــد عيــد

أوالا :مقياس االغتراب النفسي:

( )7914وال ــذي يق ــيس س ــبعة أبع ــاد لالغ ـرتاب ه ـي( :العزل ــة
االجتماعيــة ،التشــيؤ ،الالمعياريــة ،العجــز ،الالمعــىن ،التمــرد،
والاله ــدف) ،إذ طبقت ــه الباحث ــة عل ــى نف ــس عين ــة التقن ــني ومت
إجيــاد معــامالت االرتبــاط بــني أبعــاد هــذا املقيــاس مــع األبعــاد
املرادف ــة هل ــا يف املقي ــاس احل ــايل وك ــذلك الدرج ــة الكلي ــة لك ــال
املقياس ــني ،إذ تراوح ــت مع ــامالت االرتب ــاط لألبع ــاد م ــا ب ــني
( )3.17 ،3.13وللدرجــة الكليــة ( ،)3.14وكلهــا دال ـة عن ــد
مستوى (.)3.37

مت استخدام مقياس االغرتاب النفسي إعداد /زينب شقري
( ،)2337يتكون املقياس من ( )733عبارة ،موزعة ()23
عبارة لكل شكل من أشكال االغرتاب اخلمس مقسمة فيما
بينها إىل ( )3عبارات لكل مكون من مكونات (أبعاد)
االغرتاب اخلمس .وعليه يابح عدد عبارات كل بعد مكون
( )23عبارة.

ثبات المقياس:

 -1إعادة االختبار:

 -4االتسـ ـ ــاق الـ ـ ــداخلي للمقيـ ـ ــاس :مت حسـ ـ ــاب معامـ ـ ــل

مت حساب معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق بعد شهر
واحد من التطبيق األول ،وذلك على عينة مكونة من ()713
طالبـ ــا وطالبة ،موزعة مناصفة بني اجلنسني ومقسمة إىل
( )63طالبـ ــا وطالبة من كل املراحل الثالث :الثانوي –

االرتب ــاط الثن ــايي ب ــني درج ــات ك ــل بع ــد (العزل ــة االجتماعي ــة،
العج ــز ،الالمعياري ــة ،الالمع ــىن ،التم ــرد) وب ــني الدرج ــة الكلي ــة
ملقي ــاس االغـ ـرتاب ،وكان ــت مع ــامالت االرتب ــاط عل ــى التـ ـوايل
( .)3.29 ،3.21 ،3.67 ،3.64 ،3.12ومت حســاب معامــل
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االرتب ــاط الثن ــايي ب ــني درج ــات ك ــل ن ــوع (االغ ـ ـرتاب ال ــذايت،
االغرتاب االجتمـاعي ،االغـرتاب السياسـي ،االغـرتاب الـديين،
االغـ ـ ـرتاب الثق ـ ــايف) وب ـ ــني االغـ ـ ـرتاب النفس ـ ــي الع ـ ــام وكان ـ ــت
مع ـ ـ ــامالت االرتب ـ ـ ــاط عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوايل (،3.61 ،3.12 ،3.62

 -2طريقة التجزئـة النصـفية :قـام الباحـث باسـتخدام التجزيـة

الناــفية للتحقــق مــن ثبــات املقيــاس ،إذ قــام بتقســيم املقيــاس
إىل ج ــز ين ك ــل ج ــز ص ــورة مكافئ ــة ،وبع ــد تا ــحيح معام ــل
االرتب ــاط مبعادل ــة س ــبريمان ـ ـ ـ ب ــروان بل ــغ قيم ــة معام ــل الثب ــات
ملقيــاس االغ ـرتاب النفســي كانــت مرتفعــة ( )3.132ممــا يؤكــد
أن املقيـ ـ ــاس يتمتـ ـ ــع بدرجـ ـ ــة مرتفعـ ـ ــة مـ ـ ــن الثبـ ـ ــات يف قياسـ ـ ــه
لالغ ـرتاب النفســي .كمــا مت تاــحيح معامــل االرتبــاط مبعادلــة
جتم ــان إذ بلغ ــت قيم ــة معام ــل الثب ــات كان ــت مرتفع ــة وه ــي
( )3.124ممـ ــا يؤكـ ــد أن املقيـ ــاس يتمتـ ــع بدرجـ ــة مرتفعـ ــة مـ ــن
الثبات يف قياسه لالغرتاب النفسي.
ويلخص اجلدول اآليت معامالت ثبات مقياس االغرتاب
النفسي جلميع أبعاد املقياس والدرجة الكلية بطريقة معامل
ألفا والتجزية النافية (سبريمان ،جتمان).

.)3.37 ،3.11

ثبات وصدق المقياس في الدراسة الحالية:

أوالا :الثبات:

حتقق الباحث من ثبات مقياس االغرتاب النفسي
(األبعاد -األنواع) بتطبيقه على عينة مكونة من ( )96طالبـ ــا
وطالبة بالطرق اآلتية:

 -7طريقــة ألفــا برونبــا  :باســتخدام معادلــة كرونبــاخ جلميــع
(األبعـ ــاد -األن ـ ـواع) والدرج ــة الكليـ ــة ،تب ــني أن قيم ــة معام ــل
الثبات للدرجة الكلية ملقياس االغـرتاب النفسـي كانـت مرتفعـة
( ،)3.963مم ـ ــا يع ـ ــين أن مس ـ ــتوى الثب ـ ــات للمقي ـ ــاس مرتفـ ـ ــع
واجلدول رقم ( )7يوضح ذلك.

جدول ()1
معامالت الثبات في (األبعاد ،واألنواع ،والدرجة الكلية) لمقياس االغتراب النفسي:
املتغريات

معامل ألفا كرونباخ

التجزية النافية

االغرتاب الذايت
االغرتاب االجتماعي
االغرتاب السياسي
االغرتاب الديين
االغرتاب الثقايف
العزلة االجتماعية
العجز
الالمعيارية
الالمعىن
التمرد

.848

.754

.610

.878

.768

.632

.890

.759

.612

.889

.836

.719

.878

.723

.567

.847

.681

.518

.857

.741

.594

.806

.678

.525

.870

.776

.635

.894

.811

.683

االغرتاب النفسي (الدرجة الكلية)

.964

.823

.702

أنواع االغرتاب

جتمــان

سبريمان

أبعاد االغرتاب

 -7حسـ ــاب صـ ــدق أبعـ ــاد املقـ ــاييس اخلمس ـ ـة فيمـ ــا بينهـ ــا،
وذلك باستخدام معامل االرتباط الثنايي بـني كـل بعـدين مـن
أبعاد االغرتاب النفسي.

ثاني ا :الصدق:
قام الباحث بالتحقق من صدق املقياس يف الدراسة
احلالية من خالل:
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 -3حس ــاب ص ــدق ك ــل ن ــوع م ــن أنـ ـواع االغـ ـرتاب اخلمسـ ـة
علــى حــدة ،وذلــك باســتخدام معامــل االرتبــاط الثنــايي بــني
درجــات كــل نــوع مــن أن ـواع االغ ـرتاب وبــني الدرجــة الكليــة
ملقياس االغرتاب النفسي.

 -2حســاب صــدق كــل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس علــى حــدة،
وذلــك باســتخدام معامــل االرتبــاط الثنــايي بــني درجــات كــل
بعد وبني الدرجة الكلية ملقياس االغرتاب النفسي.
 -4حســاب صــدق كــل أنـواع االغـرتاب اخلمسـة فيمــا بينهــا،
وذلك باستخدام معامل االرتباط الثنـايي بـني كـل نـوعني مـن
أنواع االغرتاب النفسي.

وذلك على جمموعة من الطالب (ن=  ،)96واجلدول
اآليت يوضح النتايج اليت توصل إليها الباحث.

جدول ()2
قيم معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية واألنواع الفرعية للمقياس والدرجة الكلية:
املتغريات
االغرتاب الذايت
أنواع االغرتاب

االغرتاب االجتماعي
االغرتاب السياسي

أنواع االغرتاب

التمرد

االغرتاب
النفسي

أبعاد االغرتاب

**.751

الذايت

االجتماعي

السياسي

الديين

الثقايف

العزلة

العجز

الالمعيارية

الالمعىن

1

**.712

**.615

**.430

**.507

**.698

**.741

**.653

**.691

**.595

1

**.784

**.640

**.632

**.809

**.760

**.800

**.837

**.769

**.885

1

**.729

**.739

**.809

**.838

**.839

**.875

**.766

**.918

1

**.695

**.678

**.698

**.768

**.745

**.840

**.833

1

**.766

**.784

**.778

**.806

**.689

**.850

1

**.759

**.752

**.777

**.706

**.886

1

**.787

**.822

**.683

**.900

1

**.847

**.713

**.907

1

**.749

**.934

1

**.865

االغرتاب الديين
االغرتاب الثقايف
العزلة

أبعاد االغرتاب

العجز
الالمعيارية
الالمعىن
التمرد

1

االغرتاب النفسي
* دالة عند مستوى ()3.32

** دالة عند مستوى ()3.37

على مطلق ـا) ،يقابل كل مستوى درجة ( )7-2-4للعبارات
املوجبة والعكس صحيح .وترتاوح درجات املقياس بني ()29
أقل درجة يف مقياس مستوى الطموح وتعين إما أن يكون
الفرد لديه مستوى طموح مرتفع جدا ال يتناسب مع قدراته
الشخاية أو تكوينه السيكولوجي ،أو لديه مستوى طموح
منخفض بالرغم أن لديه قدرات عالية ال تستغل)11( ،
أعلى درجة يف مقياس مستوى الطموح وتعين أن لديه
مستوى طموح يتناسب مع تكوينه الشخاي وقدراته ،أي

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت
االرتباط قيم موجبة ومرتفعة وقوية ،مما يدل على صدق
املقياس.
ثاني ا :مقياس مستوى الطموح( :إعداد الباحث)
مت بنا املقياس بعد االطالع على الدراسات السابقة
واألطر النظرية ،وكذلك االطالع على بعض املقاييس يف هذا
اجملال ،كمقياس مستوى الطموح لدى املراهقني والشباب
إعداد /باظة ( ،)2333ومقياس مستوى الطموح إعداد/
التواب وحممد ( ،)2332ومقياس مستوى الطموح إعداد/
شحاتة ( ،)2373وتكون املقياس يف صورته النهايية من
( )29عبارة تقاس كل عبارة على ثالثة مستويات (تنطبق
على بدرجة كبرية _تنطبق على بدرجة متوسطة_ ال تنطبق

لديه طموح موازي ـا لقدراته واستعداداته.
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االتساق الداخلي:

صدق المقياس:

قام الباحث بالتحقق من التجانس الداخلي للمقياس
( )46فقرة من خالل حساب معامالت االرتباط الداخلية
بني كل من درجة كل عبارة واجملموع الكلي للبـ ـُــعد الذي
تنتمي إليه ،درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس،
درجات األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية باستخدام
معامل االرتباط لبريسون ،وذلك على جمموعة من الطالب
(ن=  ،)96واجلداول اآلتية توضح النتايج اليت توصل إليها
الباحث.

صدق المحكمين:
قام الباحث بعرض املقياس على جمموعة من أعضا هيئة
التدريس املتخااني يف علم النفس للحكم على مدى
صالحية املقياس ،إذ مت حذف وإعادة صياغة بعض
العبارات اليت أشار إليها السادة احملكمون ،وتكون املقياس يف
صورته األولية من ( )46فقرة ،تُقسم إىل مخسة أبعاد هي
(التعامل مع األهداف ،نظرته املستقبلية ،خرباته السابقة
للنجاح والفشل ،قدراته العقلية واجلسدية ،العوامل
االجتماعية واألسرية).

جدول ()3
قيم معامالت االرتباط بين درجة بل عبارة والمجموع الكلي للب ـ ـُعد الذي تنتمي إليه لمقياس مستوى الطموح
رقم

العبارة

معامل االرتبــاط

التعامل مع األهداف
2
6
1
1
73
71
22
43
42
43

-.165
**.473
**.483
**.736
**.761
**.727
**.348
**.518
-.066
**.507

رقم

العبارة

معامل االرتبــاط

العبارة

التعامل مع األهداف
*-.257-
2
**.455
6
**.401
1
**.684
1
**.716
73
**.717
71
*.257
22
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**.453
7
**.302
4
**.700
77
**.602
76
*.257
24
**.460
26
**.602
21
خرباته السابقة للنجاح
**.430
72
**.440
71

جدول ()4
قيم معامالت االرتباط بين درجة بل عبارة والدرجة الكلية للمقياس
رقم

العبارة

نظرته املستقبلية

* دالة عند مستوى ()3.32

معامل االرتبــاط

رقم

رقم
العبارة
نظرته املستقبلية
7
4
77
76
24
26
21

معامل االرتبــاط
*.253

**.553
27
**.637
22
قدراته العقلية واجلسدية
**.607
2
**.718
9
**.470
72
**.623
74
**.573
73
**.291
23
**.541
21

رقم
العبارة
47

معامل االرتبــاط
**.660

**.590
46
العوامل االجتماعية واألسرية
**.700
3
**.716
23
**.646
29
**.425
44
**.596
42

** دالة عند مستوى ()3.37

رقم

معامل االرتبــاط

العبارة

معامل االرتبــاط

-.161
79
**.377
27
**.431
22
قدراته العقلية واجلسدية
**.568
2
**.721
9
**.361
72
**.596
74

**.441
.185
**.712
**.500
.100
**.342
**.641
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رقم
العبارة

معامل االرتبــاط

**.557
47
**.556
46
العوامل االجتماعية واألسرية
**.602
3
**.582
23
**.726
29
*.205
44
**.515
42
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رقم
العبارة
43
42
43

معامل االرتبــاط
**.469
*-.201-
**.531

رقم
العبارة

رقم

معامل االرتبــاط

معامل االرتبــاط

العبارة
73
23
21

خرباته السابقة للنجاح
.033
72
**.447
71

* دالة عند مستوى ()3.32

رقم
العبارة

معامل االرتبــاط

**.464
.188
**.500

** دالة عند مستوى ()3.37

جدول ()5
قيم معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية

مستوى الطموح (الدرجة الكلية)
التعامل مع األهداف
نظرته املستقبلية
خرباته السابقة للنجاح والفشل
قدراته العقلية واجلسدية
العوامل االجتماعية واألسرية

التعامل مع

نظرته

خبراته السابقة

قدراته العقلية

العوامل

مستوى الطموح

األهداف

المستقبلية

للنجاح والفشل

والجسدية

االجتماعية

1

**.873

**.864

**.491

**.889

**.848

1

**.660

**.364

**.727

**.640

1

**.355

**.711

**.731

1

*.230

**.357

1

**.693
1

** دالة عند مستوى ()3.37

* دالة عند مستوى ()3.32

( )42 ،23 ،24 ،79 ،72 ،2 ،4لذا مت حذفها ،ليال
املقياس إىل ( )29عبارة تتسم بداللة مرتفعة يف معامالت
االرتباط واجلدول ( )1 ،6يوضحان العبارات اليت حيتويها
املقياس يف صورته النهايية والعبارات السالبة واملوجبة.

يتضح من اجلداول السابقة أن مجيع قيم معامالت
االرتباط دالة إحااييــًّـ ــا سوا بني درجة كل عبارة واجملموع
الكلي للبُعد الذي تنتمي إليه ،أو درجة كل عبارة والدرجة
الكلية للمقياس ،أو درجات األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة
الكلية؛ فجميعها قيم موجبة مقبولة ،ما عدا العبارات اآلتية:

جدول ()6
العبارات التي يحتويها مقياس مستوى الطموح في بل بعد في صورته النهائية
األبعاد

رقم العب ـ ـ ــارة

عدد الفقرات

التعامل مع األهداف
نظرته املستقبلية
خرباته السابقة للنجاح والفشل
قدراته العقلية واجلسدية
العوامل االجتماعية واألسرية
مستوى الطموح (الدرجة الكلية)

21 -23 -71 -72 -1 -6 -2 -3

1

22 -23 -74 -9 -7

2

79 -71 -73

4

29 -22 -27 -72 -77 -73 -1 -2

1

21 -26 -24 -76 -4

2
29

جدول ()7
توزيع العبارات الموجبة والسالبة في مقياس مستوى الطموح
رقم العب ـ ـ ــارة

العبارات
العبارات املوجبة ()26

-24 -22 -27 -79 -71 -76 -72 -73 -74 -72 -77 -73 -9 -1 -1 -6 -2 -3 -4 -2 -7
29 -21 -21 -22 -23

العبارات السالبة ()4

26 -23 -71
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مبعادل ــة س ـ ـبريمان ـ ـ ـ ب ــروان بل ــغ قيم ــة معام ــل الثب ــات ملقي ــاس
مســتوى الطمــوح النفســي وكانــت مرتفعــة ( )3.123ممــا يؤكــد
أن املقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مـن الثبـات يف قياسـه ملسـتوى
الطموح .وكـذلك مت تاـحيح معامـل االرتبـاط مبعادلـة جتمـان
إذ بلغــت قيمــة معامــل الثب ــات وكانــت مرتفع ــة ( )3.927ممــا
يؤكــد أن املقيــاس يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات يف قياســه
ملستوى الطموح.
ويلخص اجلدول اآليت معامالت ثبات مقياس مستوى
الطموح جلميع أبعاد املقياس والدرجة الكلية بطريقة معامل
ألفا والتجزية النافية (سبريمان ،جتمان) وإعادة االختبار.

حساب ثبات المقياس:

استخدم الباحث يف حساب ثبات مقياس مستوى الطموح
الطرق اآلتية على عينة ( )96طالبـ ــا وطالبة:
 -7طريقــة ألفــا برونبــا  :باســتخدام معادلــة كرونبــاخ جلميــع
أبعــاد املقيــاس والدرجــة الكليــة ،تبــني أن قيمــة معامــل الثبــات
للدرجـ ـ ــة الكليـ ـ ــة ملقيـ ـ ــاس مسـ ـ ــتوى الطمـ ـ ــوح كانـ ـ ــت مرتفعـ ـ ــة
( ،)3.931مم ـ ــا يع ـ ــين أن مس ـ ــتوى الثب ـ ــات للمقي ـ ــاس مرتفـ ـ ــع
واجلدول رقم ( )2يوضح ذلك.

 -2طريق ــة التجزئ ــة النص ــفية :مت اســتخدام التجزي ــة النا ــفية
للتحقق من ثبات املقيـاس ،إذ قـام بتقسـيم املقيـاس إىل جـزأين
كـ ــل جـ ــز صـ ــورة مكافئـ ــة ،وبعـ ــد تاـ ــحيح معامـ ــل االرتبـ ــاط

جدول ()8
معامالت الثبات (أبعاد المقياس والدرجة الكلية) لمقياس مستوى الطموح
التجزئة النصفية

م

البعــد

معامل ألفا برونبا

7

التعامل مع األهداف

.745

.556

2

نظرته املستقبلية

.575

.292

.452

4

خرباته السابقة للنجاح والفشل

.518

.252

.401

3

قدراته العقلية واجلسدية

.758

.606

.754

2

العوامل االجتماعية واألسرية

.589

.347

.507

.908

.854

.921

مستوى الطموح (الدرجة الكلية)

نتائج الدراسة ومناقشتها:

سبيرمان

جتمــان
.711

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط
بريسون بني كل بُعد من أبعاد االغرتاب النفسي (أبعاد
االغرتاب -الدرجة الكلية) ومستوى الطموح (الدرجة

نتائج الفرض األول:
ينص الفرض األول على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية
بني كل بُعد من أبعاد االغرتاب النفسي ومستوى الطموح
لدى طلبة جامعة احلدود الشمالية ".

الكلية) ،وفيما يأيت عرض وتفسري للنتايج

جدول ()9
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد االغتراب النفسي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة (ن= .)423
المتغيرات
العزلة االجتماعية
العجز
الالمعيارية

خبراته السابقة

قدراته العقلية

العوامل

مستوى الطموح

التعامل مع

للنجاح والفشل

والجسدية

االجتماعية

(الدرجة الكلية)

**.149

*.098

**.283

**.178

-.062-

**.150

**.257

**.141

**.270

**.180

.001

**.204

**.256

.081

**.390

**.217

.048

**.230

األهداف

نظرته المستقبلية
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المتغيرات

التعامل مع

الالمعىن
التمرد
االغرتاب النفسي

خبراته السابقة

قدراته العقلية

العوامل

مستوى الطموح

للنجاح والفشل

والجسدية

االجتماعية

(الدرجة الكلية)

**.252

**.182

**.344

**.226

.031

**.241

-.062-

-.090-

*.106

.002

**-.146-

-.050-

**.184

.088

**.307

**.175

-.033-

**.167

األهداف

نظرته المستقبلية

* دالة عند مستوى ()3.32

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
 وجود ارتباط دال إحااييــًّـ ــا بني أبعاد االغرتاب النفسي
(العزلة االجتماعية -العجز -الالمعيارية -الالمعىن -الدرجة
الكلية) ومستوى الطموح (الدرجة الكلية).
 عدم وجود ارتباط دال إحااييــًّـ ــا بني بُعد االغرتاب
النفسي (التمرد) ومستوى الطموح (الدرجة الكلية).
ويُعزي الباحث نتيجة الفرضية اليت من املفرتض أن تكون
العالقة سالبة لكن أثبتت العكس وهو أن العالقة إجيابية وقد
يرجع ذلك إىل أن مستوى الطموح هنا من املمكن أن يكون
مرتفعا جدا ال يتناسب مع قدراهتم الشخاية أو تكوينهم
السيكولوجي ،أو لديهم مستوى طموح منخفض برغم أهنم
لديهم قدرات عالية ال تستغل ويف هذه احلالة تكون العالقة
إجيابية بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح ،وذلك يتفق
بالفعل مع ثقافة وتفكري بعض طالب وطالبات اجلامعة إذ
إن نسبة من الطالب والطالبات لديهم طموح مرتفع
وبعضهم اآلخر لديه طموح منخفض ،ومن مث يكون ذلك له
تأثري إجيايب يف وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني مستوى

** دالة عند مستوى ()3.37

ومن هنا زيادة درجة كل بُعد من أبعاد االغرتاب النفسي
(العزلة االجتماعية -العجز -الالمعيارية -الالمعىن -الدرجة
الكلية) تؤدي بدورها إىل تكوين شخاية ذات مستوى
طموح مرتفع جدا ال يتناسب مع قدراته الشخاية أو
تكوينه السيكولوجي ،أو لديه مستوى طموح منخفض
بالرغم أن لديه قدرات عالية ال تستغل.

نتائج الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاين على أنه " ميكن التنبؤ مبستوى
الطموح من خالل أبعاد االغرتاب النفسي (العزلة
االجتماعية -العجز -الالمعيارية -الالمعىن -التمرد) لدى
طلبة جامعة احلدود الشمالية ".
وللتحقق من تنبؤ مستوى الطموح (الدرجة الكلية) من
خالل أبعاد االغرتاب النفسي مت حساب حتليل االحندار،
وإلجرا حتليل االحندار مت التأكد من صالحية النموذج
املستخدم يف حتليل االحندار ،وفيما يأيت عرض وتفسري
النتايج.

الطموح واالغرتاب النفسي.

جدول ()11
نتائج تحليل التباين النحدار أنواع االغتراب النفسي على مستوى الطموح لدى عينة الدراسة.
نموذج االنحدار
الالمعىن والتمرد والالمعيارية

مصدر

معامل التحديد

درجة

مجموع

متوسط

قيمة ف

التباين

R

الحرية

المربعات

المربعات

المحسوبة

االحندار
اخلطأ
اجملموع

.160

3

8971.061

2990.354

419

45219.951

107.924

27.708

422

54191.012

2

* ذات داللة عند مستوي داللة (.)α ≥ 3.37

يوضح اجلدول السابق ثبات صالحية النموذج بالنسبة
ملستوى الطموح من خالل درجات أفراد العينة يف أبعاد

الداللة
.000

االغرتاب النفسي ،نظرا الرتفاع قيمة (ف) احملسوبة عن
قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.37يف تأثري
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يوجد تأثري ألبعاد االغرتاب النفسي األخرى (العزلة
االجتماعية -العجز) لدى أفراد عينة الدراسة.
وبنا على ذلك مت إجرا حتليل االحندار املتعدد الختبار
أثر املتغريات املستقلة ألبعاد االغرتاب النفسي (الالمعىن-
التمرد -الالمعيارية) يف مستوى الطموح ،واجلدول اآليت
يوضح نتايج ذلك.

املتغريات املستقلة ألبعاد االغرتاب النفسي (الالمعىن-
التمرد -الالمعيارية) والبالغة ( ،)21.131كما إن أبعاد
االغرتاب النفسي (الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) تفسر
بنسبة ( )%76.3من التباين يف املتغري التابع (مستوى
الطموح) ،وذلك يرجع لتأثري املتغريات املستقلة ،كما ال

جدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة (أبعاد االغتراب النفسي) على مستوى الطموح لدى عينة الدراسة
المصدر
ثابت االحندار
الالمعىن
التمرد
الالمعيارية

معامل بيتا

 Bمعامل االنحدار

الخطأ المعياري

46.625

1.895

.549

.122

.382

-.618

.085

-.461

-7.243

.372

.138

.219

2.704

من خالل اجلدول السابق يتضح أن ثابت معادلة
االحندار أو ثابت التنبؤ لتفاعالت أبعاد االغرتاب النفسي
(الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) ،كما إن معامل االحندار
اجلزيي غري املعياري لتفاعالت أبعاد االغرتاب النفسي
(الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) مجيعها قيم دالة عند مستوى
( .)3.37ومن متابعة قيم معامالت االحندار املعياري
( )Betaلتفاعالت املتغريات املستقلة ،جند أن قيمة Beta
ختتلف بنسب متفاوتة ،ويُالحظ أن كل تغري مقداره درجة
معيارية واحدة يف قيم تفاعالت املتغريات املستقلة ألبعاد
االغرتاب النفسي (الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) يؤدي إىل
تغري يف قيمة املتغري التابع (مستوى الطموح).
أي إن كل تغري مقداره درجة معيارية واحدة يف قيم
التفاعل بني (الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) يؤدي إىل تغري
قيمته ( )3.279 ،3.367- ،3.412يف قيم تكوين مستوى
الطموح ،وبداللة قيم اختبار ( )tيتضح أن أنواع االغرتاب
النفسي (الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) فقط هي ذات أثر
يف تكوين مستوى الطموح ،إذ إن ارتفاع قيم ( )tاحملسوبة
عن قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة ()α ≥ 3.37؛ يظهر
أن التفاعل بني أبعاد االغرتاب النفسي (الالمعىن -التمرد -

قيمة  Tالمحسوبة

الداللة

24.608

.000

4.498

.000
.000
.007

الالمعيارية) األكثر تأثريا يف تكوين مستوى الطموح ،وال
يظهر تأثري بعدي االغرتاب النفسي (العزلة االجتماعية -
العجز) يف تكوين مستوى الطموح.
وميكننا صياغة معادلة االحندار اليت تساعدنا يف التنبؤ
بتكوين مستوى الطموح ،وذلك مبعرفة درجته يف كل من
أنواع االغرتاب النفسي (الالمعىن -التمرد -الالمعيارية) يف
الاورة اآلتية:
مستوى الطموح = ( 3.239 +36.622الالمعىن) -
( 3.671التمرد) ( 3.412 +الالمعيارية).
والرتتيب السابق يف معادلة االحندار يعكس أمهيتها
النسبية من حيث تأثريها على املتغري التابع (مستوى
الطموح) .مبعىن أن أبعاد االغرتاب النفسي فاعلة يف التنبؤ
مبستوى طموح حبسب نسبة إسهامها فيها ،ومن هنا كان
مستوى الطموح املرتفع جدا والذي ال يتناسب مع قدراته
الشخاية أو تكوينه السيكولوجي ،أو مستوى الطموح
املنخفض بالرغم أن لديه قدرات عالية ال تستغل يعدان مسة
رييسة من مسات الطالب والطالبات املغرتبني نفسيـ ـًّـا ،إذ
ترتبط بدرجة كبرية بكل بُعد من أبعاد االغرتاب النفسي.
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وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ()T-test
للعينات املستقلة الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأيت
عرض وتفسري النتايج.

نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على أنه " ال توجد فروق ذات
داللة إحاايية بني متوسطات درجات الطالب والطالبات
يف االغرتاب النفسي (األبعاد ،الدرجة الكلية) تبع ـ ــا ملتغري
اجلنس.

جدول ()12
اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس االغتراب النفسي (األبعاد -الدرجة الكلية) وف اقا لمتغير الجنس.
األبعاد

العزلة االجتماعية
العجز
الالمعيارية
الالمعىن
التمرد
االغرتاب النفسي (الدرجة الكلية)

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

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

188

24.19

7.021

-4.402

.000

235

27.24

7.132

188

22.02

6.393

235

24.29

7.865

188

20.73

6.080

235

24.77

6.584

188

20.81

7.253

235

25.35

7.778

188

24.69

8.564

235

27.08

8.244

188

112.45

30.900

235

128.73

33.529

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة
إحااييــًّـ ــا عند مستوى داللة ( )3.37بني الطالب
والطالبات يف أبعاد االغرتاب (العزلة االجتماعية -العجز-
الالمعيارية -الالمعىن -التمرد) والدرجة الكلية ،وكانت
الفروق لااحل الطالبات.
تتفق نتايج الدراسة احلالية مع نتايج دراسة املالكي
( )7993اليت أظهرت وجود فروق بني اجلنسني لااحل
الطالبات يف بعد فقدان الشعور باالنتما  ،والعجز ،وعدم
اإلحساس بالقيمة ،وفقدان اهلدف ،وفقدان املعىن .ومع
نتايج دراسة حممد ( )2333اليت أظهرت وجود فروق بني
الذكور واإلناث يف بعدي العجز والعزلة االجتماعية لااحل
اإلناث .ومع نتايج دراسة خليفة ( )2332اليت أظهرت
وجود فروق بني الذكور واإلناث يف بعد العجز لااحل
اإلناث.

-3.192
-6.481
-6.147
-2.911
-5.137

.002
.000
.000
.004
.000

وختتلف نتايج الدراسة احلالية مع نتايج دراسة املالكي
( )7993اليت أظهرت وجود فروق بني اجلنسني لااحل
الطالب يف بعد مظهر عدم االلتزام باملعايري ،ومع نتايج
دراسة حممد ( )2333وجود فروق بني الذكور واإلناث يف
بعد فقدان املعايري لااحل الذكور .ومع نتايج دراسة كل من
كتلو ( )2331واخلتاتنة واملدانات ( )2377وشاهني وناصر
( )2373اليت أظهرت وجود فروق يف االغرتاب النفسي تبع ـ ــا
ملتغري اجلنس لااحل الذكور .كما ختتلف نتايج الدراسة احلالية
مع نتايج دراسة كل من ماهوين وكويك ( ،)2333ودراسة
موسى( ،)2332ودراسة خليفة ( ،)2334ودراسة خملوف،
وبنات ( ،)2336ودراسة يونسي ( )2372اليت أشارت إىل
عدم وجود فروق بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي.
وميكن عزو الفروق يف االغرتاب النفسي العايدة للجنس
ألسباب خاصة باجملتمع ،حيث إن متطلبات احلياة بالنسبة
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عوامل جمتمعية وأسرية (رشيد ،)2372 ،مما يزيد من مستوى
االغرتاب النفسي لديهن مقارنة بالذكور.

لإلناث اختلفت عنها يف السابق وأصبح لديهن مسؤوليات
قد تفوق مسؤولية الذكور ،ومع وجود الكثري من العقبات
واملعوقات والاعوبات اليت حتول بينهن وبني حتقيق حاجاهتن
ورغباهتن للتفاعل االجتماعي مما جيعلهن أكثر عرضة
لإلحباط يف حياهتن والذي بدوره سوف يؤدي إىل زيادة
مشاعر االغرتاب لديهن قياسـا بالذكور .كما ميكن عزو ذلك
إىل عوامل نفسية مرتبطة باإلناث تتمثل يف الاراع بني
الدوافع والرغبات املتعارضة ،وبني احلاجات اليت ال ميكن
إشباعها يف وقت واحد مما يؤدي إىل التوتر االنفعايل والقلق،
واإلحباط الذي يبزغ عندما تعاق رغباهتن األساسية بسبب

نتائج الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع على أنه " ال توجد فروق ذات داللة
إحاايية بني متوسطات درجات الطالب والطالبات يف
مستوى الطموح (األبعاد ،الدرجة الكلية) تبع ـ ــا ملتغري اجلنس.
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ()T-test
للعينات املستقلة الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأيت
عرض وتفسري النتايج.

جدول ()13
اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس مستوى الطموح (األبعاد الفرعية ،والدرجة الكلية) وف اقا لمتغير الجنس.
األبعاد

التعامل مع األهداف
نظرته املستقبلية
خرباته السابقة للنجاح والفشل
قدراته العقلية واجلسدية
العوامل االجتماعية واألسرية
مستوى الطموح (الدرجة الكلية)

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

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

188

13.60

2.995

-3.234

.001

235

14.69

3.763

188

9.04

1.832

235

8.46

2.500

188

5.28

1.670

235

5.59

1.589

188

14.23

3.608

235

14.58

3.628

2.674
-1.980
-.973

.008
.048
.331

188

9.37

1.779

235

8.94

2.605

1.921

.055

188

51.52

10.157

-.665

.506

235

52.26

12.203

بعد (خرباته السابقة للنجاح والفشل) ،وكانت الفروق لااحل
الطالبات.
 توجد فروق ذات داللة إحااييــًّـ ــا عند مستوى داللة
( )3.37بني الطالب والطالبات يف مقياس مستوى الطموح
وبعد (نظرته املستقبلية) ،وكانت الفروق لااحل الطالب.
ويعزي الباحث نتايج الفرضية إىل تشابه الظروف االجتماعية
واالقتاادية والرتبوية اليت يعيشها أفراد الدراسة ،إذ يعيشون
يف نفس البيئة وخيضعون لنفس العوامل والظروف لذا جند
عدم وجود فروق يف الدرجة الكلية ملستوى الطموح بني

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
 ال توجد فروق ذات داللة إحااييــًّـ ــا بني الطالب
والطلبات يف األبعاد الفرعية ملقياس مستوى الطموح (قدراته
العقلية واجلسدية  -العوامل االجتماعية واألسرية  -الدرجة
الكلية) بني الطالب والطالبات.
 توجد فروق ذات داللة إحااييــًّـ ــا عند مستوى داللة
( )3.37بني الطالب والطالبات يف مقياس مستوى الطموح
يف بعد (التعامل مع األهداف) وعند مستوى داللة ()3.32
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التوصيات:

الطالب والطالبات ،فمستوى الطموح وثيق الالة بفكرة
الفرد عن نفسه ورغبته يف الظفر باحرتام اجلماعة اليت يعيش
فيها ،ويتكون مستوى الطموح لدى الفرد خالل فرتات منوه
النفسي وما يلقاه يف احلياة من جناح وفشل .وتتفق هذه
النتيجة مع نتايج دراسة كل من بالكبورن ( )2333وواكسلري
( ،)2332وباندي ( ،)2332والناطور ( ،)2331وبركات
( ،)2331والزواهرة ( )2372واليت أشارت إىل عدم وجود
فروق بني اجلنسني يف مستوى الطموح.
وأشارت النتايج إىل أن هناك فروقا لااحل الطالبات يف
مستوى الطموح يف بعدي (التعامل مع األهداف واخلربات
السابقة للنجاح والفشل) ،وقد يعود ذلك إىل ما تسعى له
األنثى من حتقيق ٍ
مكان مهم هلا يف اجملتمع مما يدفعها إىل
حتقيق طموحها ورفع مستواها .وتتفق هذه النتيجة مع نتايج
دراسة الركايب ( )2333واليت أظهرت وجود فروق بني
اجلنسني يف مستوى الطموح لااحل اإلناث .كما أشارت
النتايج إىل أن هناك فروقا لااحل الطالب يف مستوى الطموح
يف بعد نظرة املستقبل ،وقد يعود ذلك إىل منط التنشئة
االجتماعية اليت تنظر إىل الرجل بأنه هو الذي يتحمل
األعبا الكثرية اليت تقع على كاهله وقلقه الدايم وتفكريه
مبستقبله مما يدفعه إىل زيادة مستوى طموحه ،كما قد يعود
ذلك إىل الدور الذي يلعبه األصدقا واألقران الذين حييطون
بالذكور ،فالذكور غري مقيدين بالقيود اليت يفرضها اجملتمع
على اإلناث يف حرية احلركة والتنقل واالندماج مع اآلخرين،
ومن مث يؤدي هذا التفاعل مع األقران إىل تبادل الطموحات
مع اآلخرين فتابح كأهنا طموحاته اخلاصة .وتتفق هذه
النتيجة مع نتايج دراسة كل من دراسة بال (،)2337
ودراسة منسي ( ،)2334ودراسة ماركوربيانكس (،)2333
واليت أشارت إىل وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى
الطموح لااحل الذكور.

 -7تكثيف الربامج التوجيهية واإلرشادية اليت توجه للطالب
والطالبات ،وذلك هبدف التقليل بقدر اإلمكان من مظاهر
االغرتاب اليت كشفت عنها النتايج وهي( :الالمعىن ،والتمرد،
والالمعيارية) واليت كان هلا التأثري على مستوى الطموح.
 -2تعميق مشاركة الشباب اجلامعي من اجلنسني ومن
اجلامعات املختلفة يف أنشطة وبرامج تربوية وترفيهية للتخفيف
من ظاهرة االغرتاب وتنمية مستوى الطموح.
 -4تنمية قدرات الطالب والطالبات باجلامعة على مواجهة
املشكالت وزيادة وعيهم بأمهية دورهم يف احلياة واجملتمع،
حىت ال يقعوا فريسة لإلحباطات املتتالية اليت تنمي لديهم
مشاعر االغرتاب وتؤثر على مستوى طموحهم.
المراجع:
بركــات ،زيــاد .)2331( .عالقــة مفهــوم الــذات مبســتوى الطمــوح لــدى طلبــة
جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة يف ض ــو بع ــض املتغـ ـريات .اجملل ــة الفلس ــطينية
للتعليم املفتوح ،اجمللد األول ،العدد الثاين ،جامعة القدس املفتوحة.
حج ــازي ،جولت ــان حس ــن .)2339( .االغـ ـرتاب النفس ــي وعالقت ــه بالدافعي ــة
لإلجنــاز والتوجــه املســتقبلي لــدى الشــباب اجلــامعي الفلســطيين .امل ـؤمتر
الس ــنوي الس ــادس لقس ــم عل ــم ال ــنفس (ج ــودة احلي ــاة وعل ــم ال ــنفس)،
جامعة طنطا ،كلية اآلدب.
حسان ،ماهر .)2334( .مظاهر االغرتاب النفسي لدى طلبة الثانوية العامـة
مبحافظــة غــزة يف ضــو بعــض املتغـريات .رســالة ماجســتري غــري منشــورة،
اجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني.
حس ـ ــيب ،عب ـ ــد امل ـ ــنعم عب ـ ــدا  .)2333( .األفك ـ ــار الالعقالني ـ ــة وعالقته ـ ــا
بالش ـ ــعور بالوح ـ ــدة النفسـ ـ ــية واالكتئ ـ ــاب لطـ ـ ــالب امل ـ ــرحلتني الثانويـ ـ ــة
واجلامعية .جملة العلوم الرتبوية ،القاهرة ،جامعة حلوان.
حس ــني ،حمم ــود والزوي ــد ،ن ــادر .)7999( .مش ــكالت طلب ــة جامع ــة الب ـ ـرتا
ومس ـ ــتوى االكتئ ـ ــاب ل ـ ــديهم يف ض ـ ــو متغـ ـ ـريات اجل ـ ــنس والتخا ـ ــص
واملعدل الرتاكمي واملستوى الدراسي .جملة البااير ،اجمللد  ،4العدد،2
ص.793-722
اخلتاتنــة ،ســامي ،واملــدانات ،رايــد .)2377( .أثــر التنشــئة األس ـرية والضــغوط
النفسية على االغرتاب النفسي عنـد طلبـة الاـف العاشـر األساسـي يف
حمافظــة الكــرك .مؤتــة للبحــوث والدراســات ،سلســلة العلــوم اإلنســانية
واالجتماعية ،اجمللد السادس والعشرون ،العدد الثالث.
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عســلية ،حممــد إب ـراهيم .)2337( .البطالــة وعالقتهــا بــالقلق واالغ ـرتاب لــدى
اخلـ ــرجيني اجلـ ــامعيني الفلسـ ــطينيني مبحافظـ ــة غـ ــزة .رسـ ــالة دكتـ ــوره غـ ــري

خليفــة ،عبــد اللطيــف حممــد .)2332( .االغ ـرتاب وعالقتــه باملفارقــة القيميــة
لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة .دراســات عربيــة يف علــم الــنفس ،جملــد
( ،)7عدد (.)7
خليفــة ،عب ــد اللطي ــف حمم ــد .)2334( .عالق ــة االغ ـرتاب بك ــل م ــن التواف ــق
وتوكيد الذات ومركز التحكم والقلـق واالكتئـاب لـدى طـالب اجلامعـة.
دراسات يف سيكولوجية االغرتاب .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع.
رشــيد ،بــاخلري .)2372( .االغ ـرتاب النفســي االجتمــاعي وعالقتــه باحتماليــة
االنتحار لدى الطلبة اجلامعيني .دراسة ماجستري غري منشورة ،جامعـة
مولود معمري تيزي -وزو.
رفعت ،هالة حممد .)2332( .أبعاد مفهـوم الـذات وعالقتـه مبسـتوى الطمـوح

منشورة .جامعة عني مشس ،القاهرة.
عل ـي ،آمــال فهمــي .)2332( .االت ـزان االنفعــايل وعالقتــه مبســتوى الطمــوح.
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عني مشس.
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Abstract: The present study aimed to identify the relationship between Psychological alienation and aspiration level, identify
the differences in psychological alienation and aspiration level according to sex. The study sample consisted of (423) students
divided into (188) males and (235) females. The author used the psychological alienation scale (prepared by Zieneb shoquire,
2001) and aspiration level scale prepared by the author as instruments of the study. The author used dependent paired t-test,
Pearson correlation factor, and multiple linear regression analysis as appropriate statistical tests. The results indicated that
there were a significant relationship between psychological alienation and aspiration level. The results indicate also that there
may be a predict for aspiration level through some dimensions of psychological alienation (meaningless, normlessness, and
rebellion). There were significant differences between mean scores of males and females in psychological alienation. There
were not significant differences between mean scores of males and females in aspiration level.
Key words: Psychological Alienation, Aspiration Level.

67

أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري :إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة :حتليل متعدد ملكونات اهلاردوير...

إدراك طالب الجامعة للتعلم المتنقل وأهم أدوات التقنية المستخدمة :تحليل متعدد لمكونات
( ، )Hardwareوالبرامج ،ومصادر شبكة اإلنترنت ،ومستوى المهارة ومعدل االستخدام
أحمد محمد أحمد زايد

سعيد بن عبداهلل مبارك الدوسري

بكلية الرتبية -جامعة حائل ،وكلية اآلداب -جامعة سوهاج

كلية الرتبية -جامعة حائل -السعودية

قدم للنشر 7341/2/62هـ  -وقبل 7348 /4/8هـ
المستخلص :حاولت الدراسة من خالل التحليل املتعدد واستخدام منوذج املربعات اجلزئية الصغرى  PLSالتعرف على دور أدوات التقنية املختلفة:
مكون أجهزة اهلاردوير ،ومكون الربامج ،ومكون املصادر اليت تعتمد على شبكة اإلنرتنت ،ومستوى املهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام يف إدراك
التعلم املتنقل لدى عينة من طالب جامعة حائل ،وكذلك التعرف على إسهام هذه املكونات ،وقدرهتا التنبؤية يف إدراك الطالب للتعلم املتنقل ،وحتديد
الفروق بني املتغريات الدميوغرافية (اجلنس ،ومكان اإلقامة ،ومستوى الدخل االقتصادي) ،وكذلك تأثري التفاعل بني هذه املتغريات على إدراك التعلم
املتنقل.
وقد أظهرت النتائج التوصل إىل عشرة عوامل استطاعت أن تفسر  %78من البيانات وتوفرت قدرة تنبؤية  Q2لنموذج املربعات اجلزئية الصغرى PLS
بلغت  %2وبلغت جودة املالئمة  %77 R2وكانت أعلى مسامهة يف التعلم املتنقل على التوايل :االستخدام املتكرر ،واملهارة الشخصية ،وجمموعات
الواتس ،ومصادر التعلم ،ومواقع التواصل ،والتعليقات على اإلنرتنت ،وسكايب وفيديو كونفرانس .ومل توجد فروق بني املتغريات الدميوغرافية على إدراك
التعلم املتنقل إال فرق وحيد دال إحصائياً ملتغري مكان اإلقامة على أحد أبعاد إدراك التعلم املتنقل (فعالية التعلم املتنقل) ،كذلك مل يوجد تأثري لتفاعل
املتغريات الدميوغرافية إال تأثرياً وحيداً للتفاعل بني مكان اإلقامة والدخل االقتصادي.
الكلمات المفتاحية :التعلم املتنقل ،أدوات التقنية ،مقياس إدراك التعلم املتنقل ،جامعة حائل.
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 شجع اخنفاض تكلفة التكنولوجيا على فتح سياساتالوصول السهل  Access Policiesملديريات الرتبية والتعليم،
وأصبح مقبوالً وبشكل متزايد أن حيضر الطالب أجهزهتم
النقالة اخلاصة هبم يف عملية التعلم.
 حتولت أنظمة التعليم  Education Paradigmsلتشملالتعلم عرب اإلنرتنت والتعلم املدمج ،Hybrid Learning
والنماذج التعاونية.
 ازدادت توقعات الناس خبصوص قدراهتم على العمل،والتعلم ،والدراسة ،كلما أرادوا ذلك ،وأينما كانوا.
 ال يزال للتكنولوجيا تأثرير كبرير على طريقة عمل األفراد،أو طريقة تعاوهنم ،أو تواصلهم ،وكذلك جناحاهتم (Tutty,
).2013
وكشف التقدم التكنولوجي يف جمال االتصاالت،
ومعاجلة النصوص ،وأجهزة الكمبيوتر ،واجملال
السمعي/البصري ،وكذلك اإلنرتنت عن وجود جمال
متخصص من التعلم عن بعد يسمى بالتعلم اإللكرتوين
).Electronic Learning (E-Learning
هذا النوع من التعلم ما كان ليظهر لوال وجود تقنيات
التعلم اإللكرتوين اليت وفرت فرصاً للتعلم املتزامن
 ،Synchronous Learningوغري املتزامن Asynchronous
 ،Learningوأصبح الطلبة قادرين على التواصل مع املعلم
والطالب اآلخرين يف الصف يف الوقت احلقيقي من مواقع
خمتلفة ،وبدأت العديد من املنظمات مبزج التعلم اإللكرتوين
مع تقنيات التعلم املتزامن ،وغري املتزامن على حد سواء
لتقدمي أفضل اخلربات التعليمية للطالب ).(Roche, 2013
ويف حماولة أولية ،بدأت مؤسسات التعليم العايل
 ،Higher Education Institutionsوشركات القطاع اخلاص
يف قطاع التعليم بالتحول إىل التعلم عن بعد Distance
) Learning (D-Learningعن طريق إرسال الكورسات
والدورات التعليمية ،إذ يتسلم الطالب حمتوى هذه الدورات
لدراستها وإعادهتا بالربيد اإللكرتوين للمعلم ملراجعتها

مقدمة
تغريت بنية الفصول الدراسية التقليدية اليت كانت
تستخدم النظام التعليمي التقليدي "وجهاً لوجه" مع الطالب
يف اجلزء املبكر من القرن الـ(Georgiev, Georgieva, & 71
) ،Smirkarov, 2004وتشري التوقعات األخرية إىل أنه حبلول
عام  ،6161ستكون اهلواتف النقالة هي أجهزة االتصال
الرئيسة باإلنرتنت ).(Tutty, 2013
إذ إنه يف عام  ،7125توقع "جوردون مور" من أن قوة
معاجلة احلوسبة ستتضاعف كل سنتني ملدة عشر سنوات
على األقل ،وهذا التوقع عن زيادة قوة املعاجلة معروف اآلن
باسم قانون مور  .Moor's Lawهذا التوقع مل يربهن على
دقته وحسب ولكنه واصل النمو يف ذلك االجتاه ملا يقرب
من نصف قرن ،ويتوقع أن يستمر هبذا املعدل على أقل
تقدير حىت عام 6161م ).(Pynos, 2016
ساعد على ذلك ظهور شبكة اإلنرتنت الدولية يف
أواخر الثمانينات  ،7181اليت أصبحت العمود الفقري أو
البنية التحتية اليت يتم هبا نقل املعلومات من جهاز كمبيوتر
إىل آخر.
ويذكر "شاربل"  )6111( Sharpleأنه مع توافر هذه
التكنولوجيا ،أصبح لدينا الفرصة لتغيري شكل طريقة التعلم
خللق جمتمع تعليمي واسع ،يربط األفراد بالوقت احلقيقي
والعامل االفرتايي ،ويوفر اخلربات الالزمة ويدعم التعلم مدى
احلياة (كما ورد يف.(Marwan, Madar, and Fuad, 2013 ،
وقد استشهد "سيجرس"  )6176( Seghersبتقرير
شركة أبل  Appleعن مشروع أفقي قدمته عام 6176م
The New Media
بعنوان "احتاد اإلعالم اجلديد"
 Consortiumحددت فيه االجتاهات الرئيسة اآلتية:
 وفر املوارد والعالقات اليت أصبحت يف املتناول بفضلاستخدام اإلنرتنت مثل حتدياً متزايداً إلعادة النظر يف دور
املعلم.
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األجهزة نفسها على إمكان التعلم يف أي سياق (كما ورد
يف  .)Tutty, 2013ويلخص الشكل ( )7مويع التعلم
املتنقل.

وتقييمهم عليها ).(Roche, 2013
ومع التطور السريع لتكنولوجيات االتصال عن طريق
الشبكة العنكبوتية ،مت دمج املزيد واملزيد من تطبيقات
التكنولوجيا الالسلكية املتنقلة يف الفصول الدراسية لدعم
التعليم والتعلم ) .(Yang & Lin, 2010هذا ،باإليافة إىل
جناح التعلم اإللكرتوين الذي أثبت أنه هنج فعال ٍ
لكل من
الطالب واملؤسسات التعليمية) .(Roche, 2013كل تلك
العوامل عجلت من ظهور املرحلة التالية من التغيري الرتبوي
اليت توجت بظهور التعلم املتنقل .Mobile Learning
والتعلم املتنقل ببساطة هو طريقة ناشئة للتعلم مهمة يف
جمال التعليم وخاصةً التعليم العايل ،وقد أصبح من أكثر
مناذج التعلم أمهية يف سوق التعلم اإللكرتوين املتزايد ،ملا متيز
به من سهولة السماح ،والوصول املرن  Flexible Accessإىل
مصادر التعلم الرقمي الغنية ).(Yang, 2013
وقد استعرض كوكولسكا-هوملي Kukulska-Hulme
وآخرون ( )6111مراجعة لألفكار اجلديدة (األفكار املبدعة)
 Innovationيف التعلم املتنقل ،وقد حددوا عدداً من
التطورات الرئيسة يف هذا اجملال (كما ورد يف .(Tutty, 2013
ميكن القول إن أصل التعلم املتنقل يرجع إىل أقرب ظهور
لألجهزة الكفية  Handheldيف الثمانينات  .7181أعقب
ذلك مشاريع حبثية حول استخدام قلم الكمبيوتر اللوحي،
وأجهزة املساعد الرقمي الشخصي للتعلم يف التسعينات
 .7111وكان أول تطور كبري يف التعلم املتنقل يف الوقت
املعاصر هو إقرار مشروع "مويب لرين"  MOBILearnالذي
ظهر خالل الفرتة من يناير  6116إىل مارس  6115يف 63
بلد هبدف استكشاف التوجهات حساسة السياقContext-
 Sensitive Approachesللتعلم غري الرمسي Informal
 Learningالقائم على حل املشكالت والعمل باستخدام
التطورات الرئيسة يف التكنولوجيا املتنقلة ،ووفقاً لـكوكولسكا-
هوملي وآخرين ( )6111أن املسامهة الرئيسة ملشروع "مويب
لرين"  MOBILearnهو إعادة توجيه األنظار حول قدرة

شكل ( :)1موضع التعلم المتنقل بوصفه جزءا من التعلم
اإللكتروني ،والتعلم عن بعد مقتبس من (Georgiev,
).Georgieva, and Smrikarov, 2004, p. 1

ويذكر حسان ) )Hassan 2007أن مفهوم التعلم املتنقل
ظهر يف أواخر التسعينات  ،7111وأوائل األلفية 6111م،
بوصفه أحد أكثر املويوعات مناقشةً يف جمال الرتبية (كما
ورد يف  ،(Roche, 2013ومنذ ذلك احلني ظهرت دراسات
كثرية تناولت هذا املفهوم.
ويف مراجعة لألدبيات والدراسات ذات الصلة تباينت
النظرة للتعلم املتنقل .فبعضهم نظر إىل التعلم املتنقل بوصفه
فقط التعلم الالسلكي ،أو التعلم املستند إىل اإلنرتنت .ويف
دراسة حديثة لـ"تسيتوزفار جيورجيف" وزمالئه نظر فيها
الباحثون إىل التعلم املتنقل مبنظور أوسع إذ أشاروا إىل أن
التعلم املتنقل جيب أن يشمل القدرة على التعلم يف كل
مكان ويف كل مرة يكون بدون اتصال مادي دائم لشبكات
الكابل أو الشبكات السلكية .وميكن حتقيق ذلك عن طريق
استخدام األجهزة النقالة واحملمولة مثل املساعد الشخصي
الرقمي  ،PDAواهلواتف احملمولة  ، Cell Phonesوأجهزة
الكمبيوتر احملمولة  ، Portable Computersوأجهزة الكمبيوتر
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التعلم القائم على االستكشاف أو االستقصاء

اللوحي  ، Tablet PCوجيب أن يكون لدى هذه األجهزة
القدرة على االتصال بأجهزة الكمبيوتر األخرى ،لتقدمي
املعلومات التعليمية وأن يكون لديها القدرة أيضاً على حتقيق
التبادل الثنائي للمعلومات بني الطالب واملعلم (Georgiev
).et al., 2004
وتتبىن الدراسة احلالية املنظور األوسع للتعلم املتنقل
وتوسع من أدوات التقنية اليت يعتمد عليها هذا التعلم لتشمل
إىل جانب ما تقدم تطبيقات التعلم املتنقل اليت ظهرت
حديثاً على سبيل املثال" ،الواتس آب" ،WhatsApp
و"الفيرب"  ،Viperو"برامج احملادثة عرب اجلوال" Chat
 programإىل غري ذلك ،ولوحظ أن معظم تلك التطبيقات
تستخدم اللغة العربية واإلجنليزية ،وينتشر استخدامها بني
طالب اجلامعات (زايد & أبو الفتوح ،حتت النشر).
وتسعى الدراسة احلالية من خالل هذا املنظور ،ومن
خالل البيانات اإلمبرييقية اليت مت مجعها من عينة من طالب
اجلامعة إىل التعرف على دور أدوات التقنية يف التعلم املتنقل،
وكذلك إدراك الطالب للتعلم املتنقل ،وذلك عن طريق
استخدام منوذج حتليل إحصائي جيمع متغريات كثرية لتحليلها
معاً ،وهو منوذج االحندار بطريقة املربعات اجلزئية الصغرى
.Partial Least Sequare

Inquiry-

،(Shih, Chuang, and Hwang, 2010) based Learning
وكيفية تأثري بعض العوامل ذات الصلة على اعتماد التعلم
املتنقل مثل الفائدة املدركة ،وسهولة االستخدام ،واملعايري
الذاتية) ،(Tan, Ooi, Sim, & Phusavat, 2012وإجيابيات
التعلم املتنقل وسلبياته (فرجون ،)6171 ،وتقييم وفعالية بيئة
التعلم التفاعلي ،واجملموعات التشاركية (Yang & Lin,
) ،2010وتوظيف اجلوال يف بيئة التعليم العايل & (Alzaza
) ،Yaakub, 2011والتحديات اليت تعرتض تطبيق التعلم
املتنقل (سليم ،)6176 ،والتعرف على جدوى استخدام
اجلوال يف العملية التعليمية مع الرتكيز على إحدى خدماته
"خدمة الرسائل القصرية ( " SMSبدر ،)6176 ،والتعرف
على أنظمة التعلم املتنقل املستخدمة (الغديان،)6174 ،
وأثر استخدام التعلم املتنقل يف تنمية املهارات العملية يف
مقرر تصميم الربجميات التعليمية (الغامدي،)6174 ،
وحمددات اإلقبال على التعلم املتنقل وعالقته باملستوى،
والتخصص ،واملعدل األكادميي (اجلهين ،)6174 ،والتعرف
على التطورات الرئيسة يف ممارسة التعلم املتنقل بني عامي
 ،6176و ،6173والتعرف على العوامل الدميوغرافية اليت
تؤثر على استخدام اجلوال (Chen, Seilhamer, Bennett,
).& Bauer, 2015
ورغم تعدد الدراسات اليت اهتمت بالتعلم املتنقل فإن
إدراك التعلم املتنقل ال سيما من وجهة نظر املستخدمني
احلقيقيني (الطالب) حيتاج إىل دراسة يف بيئتنا العربية؛
فاإلقرار بفهم الطالب للتعلم املتنقل أمر بالغ األمهية يف جناح
تطبيق هذا التعلم.
واستناداً إىل الرتاث النظري والدراسات اليت أجريت يف
هذا السياق ،مت تعريب مقياس إدراك التعلم املتنقل لبحث
دور أدوات التقنية ،ومكونات البيئة التعليمية ،واملكونات
الشخصية يف التعلم املتنقل بشكل إمبرييقي ،إذ يتوقع
الباحثان أن تسهم بعض العوامل الداخلية (املهارة

مشكلة الدراسة
سعت معظم الدراسات اليت أجريت عن التعلم املتنقل
إىل تناول هذا النوع من التعلم يف مفاهيم من الوسيلية
 ،Instrumentalityمثل فعالية التعلم املتنقل ،وتصميم نظام
التعلم املتنقل ) ، (Yang, 2013واستخدام التعلم املتنقل يف
التقدمي للغة اإلجنليزية  ،English Presentationوكذلك
استكشاف احلرم اجلامعي (Cheng, Hwang, Wu, Shadiev,
) ،& Xie, 2010ويف تعلم دروس بعينها كدروس االحتمال
 ،Probability Lessonsوالتعرف على معدالت استخدام
تكنولوجيا املعلومات  ،(Atan, 2010) ICTواستخدام نشاط
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 Visionللتعلم املتنقل ،باإليافة إىل أن معاجلة بعض
االهتمامات الرئيسة للمتعلمني :مثل التوقعات اجلديدة،
وفوائد ،وموثوقية استخدام التكنولوجيا ،وإدخاهلا يف التعلم
يوفر املعلومات للرتبويني لتخطيط التنمية االحرتافية
للمتعلمني من خالل مراعاة مستويات املهارة احلالية
للمتعلمني ،وتصوراهتم من حيث عالقتها بتطبيق املمارسة أو
تغيري املمارسة .وتكمن أمهية هذه الدراسة ،فضالً عما سبق
يف حتقيق اآليت:
 قياس إدراك الطالب حنو التعلم املتنقل. التعرف على مسامهات أدوات التقنية املستخدمة بنيالطالب ،وكذلك مهارهتم الشخصية ومعدل استخدامهم
ألدوات التقنية يف إدراك التعلم املتنقل.
 التعرف على االستفادة الفعلية من وسائل التعلم املتنقل. -التوصية بتوظيف التعلم املتنقل يف العملية التعليمية.

الشخصية ،ومعدل االستخدام) ،وأدوات التقنية (مكونات
أجهزة اهلارد وير ،وبرامج السوفت وير ،ومصادر شبكة
اإلنرتنت) يف بيئة تعليمية عليا (اجلامعة) على إدراك الطالب
للتعلم املتنقل ،وأن تصبح هذه العوامل أبنية تفسريية مهمة
يف اعتماد التعلم املتنقل يف مؤسساتنا التعليمية.
التعرف على هذا الدور يتحدد باإلجابة عن التساؤالت
اآلتية:
 ما هو دور مكونات أجهزة اهلارد وير ،وبرامج السوفتوير ،ومصادر شبكة اإلنرتنت ،واملهارة الشخصية ،ومعدل
االستخدام على إدراك التعلم املتنقل؟
 هل ميكن حتديد إسهام املكونات السابقة يف إدراكالتعلم املتنقل؟.
 هل توجد فروق دالة إحصائياً بني املتغريات الدميوغرافية(اجلنس ،ومكان اإلقامة ،والدخل االقتصادي) على إدراك
التعلم املتنقل؟
 هل يوجد تأثري لتفاعل املتغريات الدميوغرافية السابقةعلى إدراك التعلم املتنقل؟

حدود الدراسة
اقتصر البحث على دراسة إدراك التعلم املتنقل ودور
مكونات اهلاردوير ،والربامج ،ومصادر شبكة اإلنرتنت،
واملهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام وإسهام هذه العوامل
يف إدراك التعلم املتنقل ،والتعرف على الفروق بني املتغريات
الدميوغرافية ،وأثر التفاعل بني هذه املتغريات على إدراك
التعلم املتنقل على عينة من طالب جامعة حائل باململكة
العربية السعودية ،وقد مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي
الثاين من العام اجلامعي 6172 -6175م.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق فهم مشويل إلدراك
طالب اجلامعة للتعلم املتنقل من خالل فهم دور أدوات
التقنية :أجهزة اهلاردوير ،والربامج ،ومصادر شبكة اإلنرتنت،
واملهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام ،وإسهام هذه
املكونات على إدراك التعلم املتنقل ،ورصد الفروق بني
املتغريات الدميوغرافية (اجلنس ،ومكان اإلقامة ،والدخل
االقتصادي) ،وكذلك تأثري التفاعل بني هذه املتغريات على
التعلم املتنقل.

مفاهيم الدراسة
 .1التعلم المتنقل:
عرف فالك  ،Valkوراشد  ،Rashidوإلدر
( )6171التعلم املتنقل بوصفه التعلم الذي يتم من خالل
جهاز نقال ).(Tutty, 2013
Elder

أهمية الدراسة
ذكر روش  )6174( Rocheأن فهم إدراك الطالب
للتعلم املتنقل يقدم الفرصة إلنشاء رسالة  Missionورؤية
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شخص الوصول للمعلومات واملواد التعليمية
 Materialsيف أي مكان وأي وقت ) .(Roche, 2013وهناك
تعريفات بديلة للتعلم املتنقل تشمل القدرة على االتصال
والتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة النقالة األخرى
وتسمح بتبادل املعلومات بني الطالب واملعلم (Georgiev et
).al., 2004
إمجاالً ،فإن التعلم املتنقل  Mobile learningوفقاً ملا
أشار إليه الغديان (" )6174منط حديث من أمناط التعلم،
تتبناه بعض مؤسسات التعليم العايل ،ويستخدم فيه أنواع
خمتلفة من األجهزة احملمولة املرتبطة بشبكة اإلنرتنت ،على
سبيل املثال ،اهلواتف اخللوية  ،Phones Cellواملساعدات
الرقمية  ،PDAواهلواتف الذكية  ،Smart Phonesواحلواسيب
احملمولة  ،Portable Computerوغريها ،مما يعطي الطالب
الفرصة للتعلم يف الوقت الذي يناسبهم ،ويف املكان الذي
يتواجدون فيه ،ويزيد من تفاعلهم من خالل اتباع األسلوب
املتزامن أو غري املتزامن" (ص )72وعدد من الباحثني اآلخرين
على سبيل املثال( ،بدر6176 ،؛ سليم6176 ،؛ فرجون،
 )6171كلهم أشاروا إىل حداثة املفهوم ،وأنه توجد
خصائص مميزة هلذا املفهوم كان أمهها ما أشار إليه مخيس
(:)6113
 التنقل  ،Portability/Mobilityإذ ميكن استقبال التعلميف أي مكان خارج اجلدران ،وميكن للمتعلم التنقل هنا
وهناك.
 التكيف  ،Adaptabilityمبعىن أن يتالءم التعلم معقدرات األفراد وحاجاهتم.
 اإلتاحة  ،Availabilityيف أي وقت ومكان (مخيس، ،6113ص.)7
وال خيتلف املفهوم الذي يقصده الباحثان عن التعلم
املتنقل يف الدراسة احلالية عن املفاهيم اليت تقدمت غري أن
الباحثني يوسعان من مفهوم التعلم املتنقل حبيث يشمل أي
مكون من مكونات التكنولوجيا :مكونات اهلارد وير،

ويف العقد املايي ،منح التقدم يف جمال تكنولوجيا
اهلاتف النقال فرصة لتقدمي دعامات التعلم يف أي وقت ويف
أي مكان .وسجلت الدراسات املختلفة اليت أجريت يف هذا
اجملال فوائد تطبيق التكنولوجيات املتنقلة على سبيل املثال:
املساعدات الرقمية الشخصية ،واهلواتف الذكية ،وأجهزة
الكمبيوتر احملمولة ألنشطة التعلم يف خمتلف أنواع املعرفة ،مبا
فيها العلوم ،والعلوم االجتماعية ،ودورات اللغة (Chu,
).2014
والتعلم املتنقل هو طريقة التعلم الناشئة واملهمة يف جمال
التعليم العايل ،عرفه وانغ  ،Wangووي  Wuوآخرون بوصفه
نشاط يستخدم فيه الطالب التكنولوجيا (التقنية) املتنقلة
إلجناز تعلمهم يف أي وقت ويف أي حني ).(Yang, 2013
وذكر إلكساندر  )6113( Alexanderأن التعلم
املتنقل يقدم كل فوائد التعلم اإللكرتوين و"يقطع احلبل"
 Cuts The Cordمن خالل السماح للتعلم أن حيدث بعيداً
عن املكتب ،أو الكمبيوتر ،إذ يأخذ الطالب يف التعلم
املتنقل فرصتهم يف امتالك التعلم من خالل أدوات التعلم
املتنقل املوجودة على مقربة من الطالب ،إن مل يكن موجوداً
يف الواقع يف حمفظتهم الشخصية ،أو اجليب أو احلقيبة
).(Roche, 2013
وعرف هوانغ  ،Hwangوتساي  Tsaiالتعلم املتنقل
بوصفه املساعدات الدراسية  Study Aidsإذ يستخدم
الطالب التقنية املتنقلة لتسهيل التعلم .وعلى الرغم من
التعريفات املختلفة للتعلم املتنقل ،فإهنم اشرتكوا مجيعاً يف
دور
الفكرة نفسها وهي أن التقنية املتنقلة سوف يكون هلا ر
مهم يف أنشطة تعلم الطالب من خالل السماح للطالب
إىل الوصول الفعلي للمعلومات من أي مكان (Yang,
).2013
وعرف أيل  )6111( Allyالتعلم املتنقل بوصفه نوع
من التعلم يتم من خالل استخدام التكنولوجيا املتنقلة
الالسلكية  Wireless Mobile Technologyاليت تسمح ألي

Learning
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 )6111( Al-Fahadأنه يف السنوات األخرية ،ركزت
الدراسات املتنوعة املتعلقة بالتعلم املتنقل على فعالية التعلم
املتنقل ،وتصميم نظام التعلم املتنقل ،وبالنسبة للبحوث
والدراسات اليت أجريت عن فعالية التعلم املتنقل ،أظهرت
معظم هذه الدراسات فعالية إجيابية ،أما بالنسبة للبحوث
والدراسات اليت أجريت عن تصميم نظام التعلم املتنقل؛ فقد
هدفت معظم هذه الدراسات إىل تصميم أنظمة متنقلة
 Mobile Systemsلتتناسب ومقرراهتم الدراسية (Yang,
).2013
وعن فعالية التعلم املتنقل أو تقييم هذا النوع من التعلم
أجرى شيه  ،Shihوشونغ  ،Chuangوهوانغ Hwang
( )6171دراسة على تالميذ املدارس االبتدائية يف نشاط
العلوم االجتماعية من خالل تقدمي دعم رقمي من األجهزة
النقالة ،واالتصاالت الالسلكية ،ولتحسني أداء الطالب يف
التعلم ،وتوظيف التعلم املتنقل القائم على البحث
واالستكشاف لتمكني الطالب من بناء معارفهم اخلاصة عن
طريق االهتمام بالعبء املعريف  ،Cognitive Loadوتقييم
فعالية توجه االبتكار  Innovativeمت ترتيب  44طالباً يف
الصف اخلامس للقيام بتحقيقات يف معبد السالم يف جنوب
تاينان  Tainanمع نظام التعلم املتنقل القائم على البحث
واالستكشاف ،ومن خالل استخدام استبانات قبل وبعد،
فضالً عن استخدام املالحظات واملقابالت اليت أجريت على
جمموعات مستهدفة  ،Focus Groupوخضوع البيانات
الكمية والنوعية اليت مت مجعها للتحليل أظهرت النتائج نتائج
إجيابية مهمة من حيث تعلم التالميذ (Shih et al., 2010).
وأجرى فرجون ( )6171دراسة هدفت إىل الوصول
لقاعدة من البيانات والتوصيات ،استناداً إىل آراء هيئة
التدريس والتدريب والطلبة ،حنو إجيابيات التعلم املتنقل
وسلبياته لكي ميكن االستفادة منها قبل توظيف هذا النمط
من التعلم ،عند إعادة هندسة العمليات التعليمية داخل
كليات التعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

ومكون الربامج ،ومصادر اإلنرتنت املتاحة بالصورة
الالسلكية.
 .2مكون أجهزة الهارد وير:

أجهزة التعلم اليت تشمل :الكمبيوتر ،والكمبيوتر
احملمول ،والكمبيوتر اللوحي وأجهزة اهلاتف النقال ،وأية
أجهزة مادية هلا عالقة بالكمبيوتر مثل الكامريات ،والداتا
شو أو الربوجيكتور ،والسبورة الذكية وتتوفر هبا خاصية
االتصال الالسلكي.
 .3مكون البرامج (السوفت وير):
الربجميات والتطبيقات غري املادية اليت تستخدم يف
احلاسوب وتؤدي جمموعة من العمليات مثل معاجلة
النصوص ،واألرقام ،والصور ،والفيديو على سبيل املثال:
عروض "الباور بوينت" ،واملناهج اإللكرتونية ،واملخططات أو
الرسوم التكنولوجية.
 .4مكون مصادر تعتمد على اإلنترنت:

الربجميات ،والتطبيقات ،واملواقع غري املادية اليت تعمل
على شبكة اإلنرتنت على سبيل املثال :جمموعات الواتس،
واملنتديات ،ومواقع التواصل االجتماعي.
 .5المهارة الشخصية:
املستوى الذي يتمتع به الفرد من مهارة يف استخدام
مكونات التكنولوجيا (مكون اهلاردوير ،ومكون الربامج،
ومكون املصادر اليت تعتمد على اإلنرتنت).
 .6معدل االستخدام:
املقصود هنا تكرار استخدام الفرد ملكونات التكنولوجيا
(مكون اهلاردوير ،ومكون الربامج ،ومكون مصادر تعتمد
على اإلنرتنت) يف األسبوع الواحد.
الدراسات السابقة والتراث النظري
أوال :الدراسات السابقة
ذكر باياء

Baya'a

وداهر

Daher

( ،)6111والفهاد
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تتضح فيها مالمح صورة تكنولوجيا التعلم املتنقل وبيئته،
وخصائصه ،وميزاته ،وفوائده .وأظهرت نتائج الدراسة أن
التحديات اليت تعرتض سبل تطبيق التعلم املتنقل يف التعليم،
ترتكز بني تقنيات أمن ومحاية احملتوى التعليمي وتوفر األجهزة
وقدرهتا التخزينية والرتددية ودرجة حتملها من جانب،
وحتديات تعليمية تتعلق بإعداد املناهج التعليمية ،والفروق
الفردية بني الطالب ،وتدين مستوى الثقافة واخلربة واملهارة
لدى بعض املدرسني والطالب يف التعامل جبدية مع
تكنولوجيا العصر ،وارتفاع الكلفة املالية ملدخالت هذا النوع
من التعلم ،وغياب االسرتاتيجيات التعليمية املتكاملة اليت
تضمن السري يف خطى التعلم املتنقل على اجلانب اآلخر.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أمهية إعادة النظر يف
مدخالت العملية التدريسية وإجراءات تنفيذها ،من أجل
استيعاب مفاهيم الثورة املعرفية واإللكرتونية والتكنولوجية،
والتعبئة اجملتمعية ،لتحقيق متطلبات املرحلة الراهنة ،والسري
بركب احلداثة والتطور والتغيري (سليم.)6176 ،
وأجرى بدر ( )6176دراسة هدفت إىل التعرف على
جدوى/عدم جدوى استخدام اهلاتف املتنقل يف العملية
التعليمية بالبيئة املصرية ،واستخدام إحدى خدمات اهلاتف
املتنقل "خدمة الرسائل القصرية"  SMSيف تدريس مويوع
"الوعي مبصطلحات تكنولوجيا التعليم" ،مل يتم تناوله من
قبل ،ومعرفة العالقة بني الوعي لدى أخصائي تكنولوجيا
التعليم مبصطلحات تكنولوجيا التعليم ،وأثر ذلك على
استخدامه لألجهزة واملصادر التقنية يف جمال عمله ،والتعرف
على اجتاهات االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم حنو منط
التعلم باهلاتف املتنقل.
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )1.15بني متوسطي
درجات االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم "اجملموعة اليت
استخدمت خدمة الرسائل القصرية" يف التطبيق (القبلي–
البعدي) لالختبار املتعلق بالوعي مبصطلحات تكنولوجيا

وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
فروق بني أعضاء هيئة التدريس وأعضاء التدريب وكذلك بني
أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،وارتبطت هذه الفروق
باختالف منط الكلية والدرجة الوظيفية هليئة التدريس وأعضاء
التدريب ،وعدد الفصول الدراسية بالنسبة للطلبة ،وكذلك
اختالف اخلربة على استخدام اإلنرتنت .وعلى الرغم من
وجود فروق بني الطلبة وهيئة التدريس وأعضاء التدريب فيما
يتعلق بإجيابيات التعلم املتنقل فإن كال املتوسطني ظهرا
مرتفعني مما أكد حاجة كلتا الفئتني إلدخال هذا النمط
داخل النظام التعليمي ،وإن كانت آراء الطلبة أقل حتفظاً،
وهذا ما لوحظ عند استطالع آرائهم على سلبيات التعلم
املتنقل ،إذ تبني أن متوسطات آراء هيئة التدريس ،وأعضاء
التدريب أعلى من آراء الطلبة ،ويشري ذلك إىل حذر فئة
هيئة التدريس والتدريب حنو مشكالت توظيف التعلم املتنقل
يمن التعليم التطبيقي .وبصفة عامة مل ميانع أفراد العينة من
خالل استجاباهتم يف إدخال هذا النمط من التعليم يمن
التعليم التطبيقي وجاء رأي أعضاء هيئة التدريس وأعضاء
التدريب أكثر حذراً من الطلبة يف إعداد املناهج واملشكالت
التقنية ويف استجاباهتم لسلبيات التعلم املتنقل يف حني كانت
استجابات الطلبة أكثر تفضيالً إلجيابيات التعلم املتنقل ومل
متثل سلبياته يف أغلب بنودها أمهية هلم باملقارنة باإلجيابيات،
ومن مث يتبني أن هذا العمل مناسب إلدخاله يف كليات
التعليم التطبيقي وفق مفهوم إعادة هندسة العمليات
التعليمية ،وأوصت الدراسة بتفحص واقع اإلفادة الفعلي من
التعلم املتنقل داخل كليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي
بدولة الكويت ،ودراسة فعالية أمناط التعلم املتنقل على
حتصيل وأداء طلبة األقسام العلمية املختلفة بكليات اهليئة يف
املقررات الدراسية ،ودراسة الفروق بني التعلم املتنقل واألمناط
األخرى للتعلم اإللكرتوين وأثر ذلك على التحصيل واألداء
للطلبة (فرجون.)6171 ،
دراسة سليم ( )6176كان هدفها بناء منظومة معرفية،
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التقنيات املستخدمة مع التعلم املتنقل ،والتعرف على أهم
أنظمة إدارة التعلم املتنقل املستخدمة.
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن التعلم
داعم قوي للتعليم التقليدي والتعلم اإللكرتوين يف
املتنقل ر
اسع يف
السنوات القادمة ،ومن املتوقع أن يكون له
انتشار و ر
ر
مؤسسات التعليم العايل وأنه سيعاجل بعض السلبيات اليت
تواجه العملية التعليمية ،وقدمت الدراسة تصوراً مقرتحاً
للتعلم املتنقل يف مؤسسات التعليم العايل ،وحددت أهدافه
واألسس اليت يقوم عليها ،وويعت خطة للتصور املقرتح
تتضمن مخس مراحل هي :حتليل بيئة التعلم املتنقل،
واإلعداد ،والتنفيذ ،وإدارة ،وتقومي التعلم املتنقل ،وأن من
أهم فوائد التعلم املتنقل أنه يوفر للطالب املرونة يف التعلم
ويوفر أيضاً التعلم املباشر وغري املباشر من خالل أدواته
املختلفة ،وكانت أبرز ما أوصت به الدراسة إجراء حبوث
أخرى عن تأثري التعلم املتنقل على التحصيل الدراسي
للطالب والطالبات امللتحقني برباجمه (الغديان.)6174 ،
أما عن تصميم نظام التعلم املتنقل أجرى شينغ
 Chengوآخرون ( )6171دراسة عن استخدام الوسائط
املتعددة يف تعلم اللغة اإلجنليزية ،إذ تثري هذه األنشطة
طابعا من املرح يف التعلم .ومت إجراء التجربة
االهتمام وتضفي ً
باستخدام الوسائط املتعددة يف حرم اجلامعة ملدة ستة أشهر،
وأظهرت النتائج أن أداء املستخدمني يف تعلم اإلجنليزية ارتبط
بشكل دال إحصائياً مع إجنازهم األكادميي يف التعلم
).(Cheng et al., 2010
وأجرى تويت  )6174( Tuttyدراسة هدفت إىل التعرف
على تأثريات ثالثة مستويات من منط املمارسة ،ومستويني
من حالة التنظيم الذايت  Self-regularityعلى أداء الطالب
يف سياق من التعلم املتنقل ،وأشارت النتائج إىل أن إدراج
أنشطة املمارسة يف التعلم املتنقل له تأثري إجيايب على أداء
الطالب ،وأشارت النتائج إىل أن ويع التنظيم الذايت مل
يكن له تأثرير كبرير على األداء يف التعلم املتنقل ،وأشارت

التعليم ،ووجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )1.15بني
متوسطي درجات االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم
للمجموعة الضابطة (التعليم التقليدي) يف التطبيق (القبلي-
البعدي) لالختبار التحصيلي املتعلق بالوعي مبصطلحات
تكنولوجيا التعليم ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )1.15بني متوسطي درجات االختصاصيني
يف تكنولوجيا التعليم يف اجملموعة التجريبية األوىل (التعلم
اإللكرتوين) ودرجات اجملموعة التجريبية الثانية (التعلم
املدمج) يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ،وأيضاً
وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )1.15بني متوسطي
درجات االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم " اجملموعة اليت
استخدمت خدمة الرسائل القصرية" ،يف التطبيقني القبلي
والبعدي على مقياس االجتاه حنو منط التعلم املتنقل.
وأوصت الدراسة بضرورة دعم اهلواتف املتنقلة خباصية
اجلافا ،حىت تتيح للمتعلمني استخدام اهلواتف املتنقلة يف
إجناز املهام املطلوبة ،وتصميم الربجميات التعليمية للهاتف
املتنقل على أساس معايري علمية لضمان االستمرارية،
واقرتحت الدراسة حبث تأثري التعلم املتنقل من خالل خدمة
الرسائل القصرية ،يف تنمية اجلانب األخالقي للمتعلمني،
ودراسة تأثري التعلم املتنقل يف تنمية التفكري الناقد لدى
االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم ،وتأثري استخدام التعلم
املتنقل من خالل خدمة الرسائل القصرية على تنمية املهارات
العملية لالختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم ،وتأثري التعلم
املتنقل يف تنمية مهارات إنتاج األوساط املتعددة لدى
االختصاصيني يف تكنولوجيا التعليم ،وإعادة تطبيق الربنامج
احلايل على عينة أكرب من االختصاصيني يف تكنولوجيا
التعليم ،وتطبيق استخدام "خدمة الرسائل القصرية" على
خمتلف التخصصات التعليمية (بدر.)6176 ،
وأجرى الغديان ( )6174دراسة هدفت إىل التعرف
على ماهية التعلم املتنقل ،وأهم الصفات اليت يتميز هبا التعلم
املتنقل واألسباب اليت تدعو لتبنيه والتعرف على أبرز
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وعلى املدى البعيد أوصى الباحثان بعمل دراسة لقياس فعالية
تعلم الطالب باستخدام عرض اجملموعات التشاركية )(SDG
باستخدام دعم أنشطة التعلم ).(Yang & Lin, 2010
وأجرى ناجي شكري الظاظا  ،Alzazaوعبد الرزاق
يعقوب  )6177( Yaakubدراسة عن االستفادة من احملمول
وتوظيفه يف بيئة التعليم العايل ،واالستفادة من خدمات
اجلوال لتسهيل عملييت التعليم والتعلم للطالب يف بيئة التعليم
العايل ،وقام الباحثان بتصميم وتطوير طرق البحث العلمية
من خالل استخدام اجلوال ،وأجريا تقييماً لتحديد تصور
املستخدمني حول بعض املفاهيم ،وقام الباحثان بتطوير
منوذج معلومايت للطالب من خالل التواصل فيما بينهم ،وقد
أظهر الطالب أن التعليم من خالل اجلوال يعد طريقة سهلة
ومباشرة وناجحة ،بغض النظر عن املكان والزمان وأنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية متعلقة خبربة الطالب
باستخدام اجلوال يف مجيع القياسات اليت مت إجراؤها على
عينة البحث ،وهذا ما أظهرته نتائج التطبيق على عينة
البحث اليت تكونت من  53طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة
عشوائية.
وأويحت النتائج إىل أن التعلم املتنقل مرشح ألن
يكون مستقبل التعليم ،ملا يتميز به من خصائص جتعله قادراً
على التطور السريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات إذا ما مت
استخدام التكنولوجيا الالسلكية يف جمال التعليم العايل ،وأن
التعلم املتنقل من املتوقع أن يكون االختيار األمثل لبيئة
التعلم ).(Alzaza & Yaakub, 2011
وأجرى الغامدي ( )6174دراسة هدفت إىل ويع
تصور مقرتح ألنشطة التعلم املتنقل اليت ميكن استخدامها يف
تنمية املهارات العملية والتحصيل لدى طالب كلية الرتبية
جبامعة الباحة ،والكشف عن أثر استخدام التعلم املتنقل يف
تنمية املهارات العملية يف مقرر تصميم الربجميات التعليمية
وإنتاجها لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الباحة.
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود

النتائج أيضاً إىل أن إدراج أنشطة املمارسة يف التعلم املتنقل
أثر إجيايب على موقف الطالب ).(Tutty, 2013
كان له ر
وأجرى يانج  Yangولني  )6171( Linدراسة هدفت
إىل تطوير وتقييم بيئة تعلم تفاعلية يف التعلم املتنقل مع
عرض اجملموعات التشاركية ،وأويحت الدراسة أنه عند
استخدام األجهزة النقالة يف دعم أنشطة التعلم املتنقل
للطالب واجه الطالب مشكالت نشأت عند تبادل أعضاء
اجملموعة املعلومات وأيضاً أصبح صغر حجم شاشة اجلهاز
احملمول مشكلة عندما مت استخدام الشاشة من قبل اثنني أو
أكثر من الطالب للمشاركة وتبادل املعلومات ،ومن مث أثرت
هذه املشكلة على التفاعالت بني أعضاء اجملموعة .وللتغلب
على مشكلة تبادل املعلومات ،مت اقرتاح عرض اجملموعات
التشاركية ) Shared Display Groupware (SDGلدعم
التعاون وجهاً لوجه باستخدام الشاشة املشرتكة ،ومت تصميم
نشاط التعلم والتعلم املتنقل وكذلك مت تطوير البيئة مع دمج
عرض اجملموعات التشاركية ) (SDGللسماح للطالب بتبادل
املعلومات من املساحات الفردية والعامة خالل نشاط التعلم.
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي يف
معظم جوانب التعلم وكان االختبار عبارة عن اختبار
حتصيلي عن هتيئة الظروف لتصنيف النباتات .وجاءت
استجابات الطالب موجبة حول مدى مالءمة وظائف
عرض اجملموعات التشاركية ) (SDGلتبادل املعلومات،
وأظهرت نتائج االختبار التحصيلي أن الطالب حتسنت
قدراهتم لتهيئة الظروف لتصنيف النباتات من خالل الدعم
املقدم من عرض اجملموعات التشاركية ) (SDGجنباً إىل
جنب مع األجهزة النقالة .واقرتحت الدراسة إجراء دراسات
على عينة أكرب باستخدام التصميم التجرييب للمجموعتني
للتحقق من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وإعطاء قدر
كبري من الوقت حلاجة الطالب يف التعرف على عمليات
عرض اجملموعات التشاركية ) (SDGيف املناقشات اجلماعية.
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وأجرى شني  Chenوآخرون ( )6175دراسة هدفت
إىل التعرف على استخدام الطالب للتعلم املتنقل يف التعليم
العايل والتعرف على األجهزة النقالة املستخدمة من قبل
الطالب للوصول والتعامل مع احملتوى الرقمي والتعرف على
تأثري املتغريات الدميوغرافية على هذا االستخدام ،والتعرف
على التطورات الرئيسة يف ممارسة التعلم املتنقل بني عامي
 ،6176و.6173
واتفقت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مع ما
توصلت إليه الدراسات اليت سبقت هذه الدراسة ،وأشار
الباحثون إىل أن معدل امتالك األجهزة احملمولة مرتفع
ومستمر يف االرتفاع بني الطالب غري أن استخدام إمكانات
التعلم املتنقل مل تتحقق بشكل كامل ،وأن الطالب
واملعلمني حباجة إىل دعم فين ولوجسيت ،وتربوي لدمج
األجهزة احملمولة والتطبيقات يف العملية التعليمية ،وأوصت
الدراسة إىل أن اخلطة املستقبلية جيب أن تتجه للتحديث
املستمر ملوارد دعم أعضاء هيئة التدريس وتنفيذها على
نطاق واسع ،وعمل دورات عن التعلم املتنقل ،والتخطيط
لتوظيف شبكة اإلنرتنت املفتوحة حىت ميكن حتقيق أكرب
استفادة للمجتمع ،والتخطيط لعمل دراسة مسحية على
املؤسسات املعنية األخرى ،وعمل حبوث مقارنة عن التعلم
املتنقل ).(Chen et al., 2015
وعن قياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل أجرى أتان Atan
دراسة هدفت إىل التعرف على إدراك الطالب وخرباهتم يف
التعلم املتنقل يف دروس االحتمال ،Probability Lessons
واستخدمت هذه الدراسة مسحاً مشل  441مؤسسة تعليمية،
باإليافة إىل دراسة حالة تضمنت  45مؤسسة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات يف جامعة خاصة يف ماليزيا.
وبينت نتائج الدراسة اجتاهات الطالب ،وقلقهم من
دروس االحتمال ،وأويحت النتائج أيضاً أن معدالت
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،ICTكانت
منخفضة بني الطالب يف دروس االحتمال  ٪53مل

فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )1.15بني متوسط درجات
اجملموعة التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية على االختبار
التحصيلي يف اجتاه اجملموعة التجريبية عند مستويات
(التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ،وعدم وجود فرق بني متوسط
درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية على
مقياس املهارات العملية ،وكانت أبرز ما أوصت به الدراسة
تبين تطبيقات التعلم املتنقل يف التعليم وتوظيفها بشكل خيدم
العملية التعليمة وبناء أنظمة تعلم قائمة على بيئة اجلوال،
وإقامة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتصميم
وتطوير هذه األنظمة ،وكذلك إقامة مؤمتر حملي لنشر ثقافة
التعلم املتنقل يف مؤسساتنا الرتبوية ،وإجراء املزيد من البحوث
والدراسات حول التعلم املتنقل .واقرتحت الدراسة إجراء
دراسات وأحباث باستخدام خدمات اجلوال األخرى
(منصات الربامج ،والبلوتوث ،والواب ،والوسائط املتعددة)،
وإعادة تطبيق البحث ولكن على مستوى اجلامعات
السعودية وبيان أثر التعلم املتنقل ،وإثراء هذا اجملال مبزيد من
األحباث والدراسات وحماولة تغطية مجيع اخلدمات اليت يوفرها
التعلم املتنقل (الغامدي.)6174 ،
وقد وجدت جماالت أخرى للتعلم املتنقل كانت حمور
اهتمام من قبل الدراسات كان أمهها إقرار أو قبول التعلم
املتنقل ،وقياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل .وعن إقرار أو قبول
التعلم املتنقل ،أجرى تان  Tanوآخرون ( )6176دراسة كان
الغرض منها استكشاف كيفية تأثري العوامل ذات الصلة
على اعتماد التعلم املتنقل يف ماليزيا من خالل دمج املعايري
الذاتية ،والفروق الفردية مع منوذج قبول التقنية Technology
) .Acceptance Model (TAMوقد اعتمدت الدراسة على
استبانة ذاتية مت تطبيقها على  317مفحوص .وقد أجري
حتليل االحندار املتعدد الختبار فرييات هذه الدراسة.
وأشارت النتائج يف جمملها إىل ارتباط الفائدة املدركة ،وسهولة
االستخدام املدرك ،واملعايري الذاتية إجيابياً مع نوايا إقرار التعلم
املتنقل ).(Tan et al., 2012

105

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 55الرياض (ربيع األول 7348هـ /ديسمرب 6172م)

املرحلة اجلامعية ،ودراسة فاعلية التعلم املتنقل والتعليم
اإللكرتوين وعالقتها ببعض العوامل مثل القسم ،واملستوى
الدراسي ،واملعدل الرتاكمي (اجلهين.)6174 ،

يستخدموا قط األقراص التعليمية املدجمة  ،CDو ٪56منهم
مل يستخدموا قط املواقع التعليمية ،و ٪45منهم مل
يستخدموا الوسائط املتعددة يف الكمبيوتر Computer
 ،Multimediaوغالبية الطالب مل يتم دمج أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعلمهم ).(Atan, 2010
وأجرى يانغ  )6174( Yangدراسة أمبرييقية عن
منوذج التعلم املتنقل من خالل بيانات مت مجعها من  612من
طالب اجلامعات يف الصني ،استخدم الباحث عدداً من
املتغريات :التوافق التعليمي ،ودعم اجلامعة املدرك ،واستعداد
األقران املدرك ،والكفاءة الذاتية  Self-efficacyاليت تساعد
يف تغيري نوايا الطالب حنو إقرار التعلم املتنقل .ومع ذلك،
كان تأثري هذه املتغريات على نوايا الطالب يف إقرار التعلم
املتنقل غري دال ).(Yang, 2013
أما دراسة اجلهين ( )6174فهدفت إىل التعرف على
حمددات إقبال طالبات كلية علوم األسرة جبامعة طيبة على
استخدام التعلم املتنقل وعالقتها ببعض العوامل (املستوى
الدراسي ،والتخصص ،واملعدل الرتاكمي).
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
عدد من احملددات اليت جتعل الطالبات يقبلن على التعلم
املتنقل ،ووجود عالقة بني تلك احملددات وبعض العوامل،
وقد جاء ترتيب حماور التعلم املتنقل ،إذ احتل حمور حمتوى
التعلم املتنقل املرتبة األوىل ،تاله حمور التفاعل مع جتربة التعلم
املتنقل ،مث حمور مصدر حمتوى التعلم املتنقل ،وجاء يف املرتبة
األخرية حمور التقومي يف التعلم املتنقل .وأبرز ما أوصت به
الدراسة االهتمام باستخدام األجهزة النقالة على اختالف
أنواعها يف التعليم العايل نظراً النتشارها الكبري بني املتعلمني،
وإجراء دراسات حول املداخل التعليمية املختلفة املرتبطة
بالتعلم املتنقل لتحديد أكثرها فاعلية يف تلبية شروطه ،ودعم
برامج ومشروعات التعلم املتنقل وتبنيها من قبل اجلامعات
ووزارات التعليم العايل .واقرتحت الدراسة حبث أثر التعلم
املتنقل يف تقدمي أنشطة إثرائية على دافعية طالب وطالبات

التعليق على الدراسات السابقة
أهم املالحظات اليت رصدت يف الدراسات السابقة:
 تنوع اهتمامات هذه الدراسات بالتعلم املتنقل ،وتعددحماور التناول إذ مشلت :فاعلية التعلم املتنقل ،وتصميم بيئة
التعلم املتنقل ،وإقرار التعلم املتنقل ،وإدراك التعلم املتنقل.
 كثافة الدراسات اليت اهتمت بالتعلم املتنقل خالل الفرتةالزمنية املعاصرة على وجه اخلصوص الفرتة الزمنية بني
 6171إىل .6174
 غالبية الدراسات أجريت بغرض تقييم التعلم املتنقل أوحتديد فاعلية هذا النوع من التعلم على سبيل املثال ،دراسة
شيه وآخرين ) ،(Shih, et al., 2010و بدر ( ،)6176وسليم
( ،)6176و فرجون ( ،)6171و الغديان (.)6174
 توازن نتائج الدراسات العربية نوعاً ما مع الدراساتالغربية إذ أكدت كالمها على فاعلية التعلم املتنقل ،وأبرزت
إجيابيات وسلبيات التعلم املتنقل.
ثانيا :التراث النظري
مبراجعة الرتاث النظري للتعلم املتنقل رصد الباحثان
عدداً من النماذج والنظريات اليت ميكن أن تفسر التعلم
Social
املتنقل ،منها النظرية االجتماعية البنائية
 ،Constructivist Theoryونظرية التعلم االجتماعي Social
 ،Learning Theoryونظرية نشر األفكار اجلديدة (األفكار
املبدعة)  Innovation Diffusion Theoryومنوذج قبول
التكنولوجيا  ،Technology Acceptance Modelومنطقة
النمو احملتمل  ،Zone of Proximal Developmentوبدايةً
جيب التعرف على تشكيل بيئة التعلم املتنقل اليت تغري فيها
دور املتعلم كثرياً ،إذ انتقل دور املتعلم من الدور السليب إىل
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دور مهم يف التعلم
ووجدانه ،ودوافعه ،واجتاهاته ،وخرباته هلا ر
املتنقل ).(Rikala, 2014
وجيب أال ننسى أن بيئة التعلم املتنقل تتشكل من
خالل التفاعل املستمر بني املتعلم ،واألجهزة ،والعالقات
االجتماعية Social Relations؛ فاخلصائص األساسية لعملية
التعلم املتنقل هي جوانب :املتعلم ( ،)Lواجلهاز ()D
واالجتماعية ( )Sتتقاطع هذه اجلوانب أيضاً ،وهذا يعين أن
املتعلمني قد يتحركون داخل خمتلف املواقع املادية واالفرتايية
ويتشاركون ويتفاعل بعضهم مع بعض وكذلك مع نظم
املعلومات ).(Rikala, 2014
ويويح الشكل ( )6تغري ويع املتعلم يف بيئة التعلم
التقليدي وبيئة التعلم املتنقل.

الدور النشط الفاعل ،وتطورت بيئة التعلم من بيئة الفصل
الدراسي إىل بيئة التعلم املتنقل مروراً بالتعلم عن بعد ،والتعلم
اإللكرتوين.
يذكر "كول"  )6111( Kooleأن تشكيل بيئة التعلم
املتنقل تتكون من مستويني :املستوى األساس Namely
 Core Levelواملستوى الوسيط  ،Medium Levelمنذ أن
امتلكت التكنولوجيات احملمولة القدرة الفريدة لدعم التعلم
يف أي مكان وزمان .واجلوانب مثل السياق ،Context
والزمان  Timeواملكان  Spaceتشكل املستوى األساس ،ويف
املقابل ،جانب املتعلم  ،Learnerواجلهاز أو األداة ،Device
واجلانب االجتماعي  Social Aspectتشكل مستوى
الوسيط .واجتاهات املتعلم املعرفية وقدراته ،وذاكرته،

شكل ( :)2المتعلم في التعلم التقليدي والتعلم المتنقل (مقتبس من محمد عطية خميس)3 ،2004 ،
.

والتعاون مع اآلخرين للحكم على مدى أمهية
استخدامه للمعارف اجلديدة أو قبوهلا وفقاً لعدد من
املبادىء:
 تعلم اجلديد من املعرفة يعتمد على اخلربة السابقةللمتلقي.
 تعلم املعرفة اجلديدة يستند على تفسري الفرد هلا. تؤثر العالقة بني املواقف التعليمية ،والبيئة التعليمية،واحملتوى التعليمي ،ومهارات املتلقي وواجباته يف قبول املعرفة

أما عن تفسري التعلم املتنقل فيمكن تضمني التعلم
املتنقل حتت مظلة النظريات املعرفية اليت تتعامل مع األفراد
وفقاً خلرباهتم واستيعاهبم لكل ما هو جديد ،ولعل أقرب طرح
هلذا اجلانب يأيت من النظرية االجتماعية البنائية Social
( Constructivist Theoryفرجون.)6171 ،
النظرية االجتماعية البنائية

تبني هذه النظرية أن البنائية اليت مير هبا الفرد متنحه
احلرية يف بناء مفهومه اخلاص الفردي أو من خالل التفاعل
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مقاصد الفرد يف تقبل التكنولوجيا اجلديدة مبا يف ذلك امليزة
النسبية  ،Relative Advantageوالتوافق ،Compatibility
والتعقيد  ،Cmplexityوالصورة  ،Imageوالقدرة على
التجربة  ،Trialabilityوالرؤية أو الويوح  ،Visibilityوالنتائج
اإلثباتية  .Results Demonstrabilityوامليزة النسبية،
والتعقيد ،والتوافق من أكثرها ثباتاً يف تفسري سلوك اإلقرار
باملعتقدات اإلجرائية  .Instrumental beliefsوتعكس امليزة
النسبية مدى االستفادة النسبية اليت قد جينيها الطالب من
قبوهلم خلدمات التعلم املتنقل خالل استخدامهم طريقة
التعلم التقليدية ).(Yang, 2013
ويعرف روجرز  )7184( Rogersالتوافق بوصفه
الدرجة اليت يُتصور عندها األفكار اجلديدة أهنا تتفق مع
القيم املوجودة ،واحلاجات ،والتجارب السابقة ،واملتبنني
احملتملني  ،Potential Adoptersويف السياق الرتبوي ،أعاد
"شن"  )6177( Chenتعريفه بأنه التوافق التعليمي الذي
جيسد التقييم النشط للطلبة بغض النظر عما إذا كان سلوك
التعلم يتسق مع توقعاهتم عن تعلمهم ).(Yang, 2013
ويشري روجرز  )6111( Rogersإىل أن موافقة املتلقي
على تبين األفكار اجلديدة وتقنيات التعلم املتنقل يتم من
خالل عدة مراحل تبدأ باملعرفة  Knowledgeوحتدث من
خالل االطالع على الكتب ،أو اجملالت العلمية ،أو من
خالل حضور الندوات والدورات وغريها ،مث يأيت االقتناع
 Persuasionبأمهية هذه التقنية لتدعيم طريقة التعلم ،مث يصل
بعد ذلك إىل القرار  Decisionيف استخدامه للتقنية ،حبيث
ميكن له فيما بعد تطبيق أو تنفيذ هذه التقنية
 ،Implementationوأخرياً التأكيد  Confirmationعلى
االستمرارية يف استخدام التقنية أو العزوف عنها (فرجون،
.)6171

اجلديدة واحلكم على جدواها ومنطقية استخدامها.
 املتعلم حمور العملية التعليمية ،والتعاون واملشاركة بنياملتعلمني يرورة للتأكيد على مهارات حل املشكالت
والتفكري املنظم والفهم العميق لقبول املعرفة اجلديدة.
 يشارك املعلم بدور املراقب واملوجه واملرشد واملدربوامليسر لدعم وجهات النظر واآلراء املتعددة واملختلفة
للمتعلمني لقبول املعرفة اجلديدة.
 تقييم املعرفة اجلديدة جيب أن تكون وفق تعدد اآلراءواألنشطة ال أن تكون فردية (فرجون ،6171 ،ص.)741
نظرية التعلم االجتماعي
تؤكد نظرية التعلم االجتماعي
 Theoryوفقاً لـباندورا  )6112 ،7111( Banduraعلى أن
التعلم حيدث يمن سياق اجتماعي ،وهو ما يعين أن الناس
يتعلمون من خالل مالحظة ،ومنذجة سلوك املتعلمني
اآلخرين ) ،(Kim, Lee, & Kim, 2014ومتثل نظرية التعلم
االجتماعي العوامل الداخلية واخلارجية اليت حتدد قدرة
الشخص على تعلم أشياء جديدة ،وترتكز النظرية على
التفاعالت بني بيئة املتعلم وسلوكه ) .(Tutty, 2013والنموذج
املفاهيمي للتعلم االجتماعي يتكون من أربعة عناصر رئيسة:
االنتباه  ،Attentionواالحتفاظ أو احلفظ ،Retention
وإعادة اإلنتاج  ،Reproductionوالدافع Motivation
) .(Tutty, 2013يذكر "أوزونبويل"  ،Uzunboyluو"كافوز"
 ،Cavusو"إيركاج"  )6111( Ercagأن نظرية التعلم
االجتماعي ترى أن أجهزة احلوسبة النقالة تسهل من التفاعل
بني القرناء ،وتكون مبنزلة األداة الرئيسة للتنشئة االجتماعية
للمتعلم ).(Tutty, 2013
Social Learning

نظرية نشر األفكار الجديدة
ميكن تناول التعلم املتنقل بوصفه منطًا حديثًا من التعلم
وفق نظرية نشر األفكار اجلديدة (األفكار املبدعة)
 Innovation Diffusion Theoryحيث تقدم نظرية نشر
األفكار اجلديدة جمموعة من اخلصائص اليت قد تؤثر على

نموذج قبول التكنولوجيا

يف واقع األمر حيدث التعلم املتنقل من خالل استخدام
التكنولوجيا اجلديدة وقد ذكر "جالس"  ، Glassو"يل" Li

108

أمحد بن حممد زايد وسعيد عبداهلل الدوسري :إدراك طالب اجلامعة للتعلم املتنقل وأهم أدوات التقنية املستخدمة :حتليل متعدد ملكونات اهلاردوير...

االعتبار الفوائد اليت قد تعود عليهم وعلى الطالب إذا ما
استخدموا هذه التقنية التعليمية اجلديدة ).(Roche, 2013

( )6171أن منوذج قبول التكنولوجيا
) Acceptance Model (TAMالقى شعبية كبرية يف تفسريه
لقبول التكنولوجيا اجلديدة ) ،(Tan et al., 2012ومن مث فهو
منوذج جيد يف تفسري التعلم املتنقل.
مت تطوير منوذج قبول التكنولوجيا من قبل "ديفيس"
 )7181( Davisعلى أساس نظرية الفعل املربر Reasoned
 Actionويوجد نوعان من املعتقدات يف نظرية الفعل املربر
كالمها يركز على قبول نظام املعلومات :الفائدة املدركة
 ،Perceived Usefulnessوسهولة االستخدام املدرك
.Perceived Ease of Use
وتعرف الفائدة املدركة بوصفها الدرجة اليت يعتقد
املستخدم عندها أن نظاماً حمدداً ميكن أن يزود قدراته يف
القيام مبهمة معينة ،والنقطة الرئيسة يف معتقد الفائدة املدركة
 Perceived Usefulnessهي توقعات Expectations
املستخدم عندما يواجه بقطعة من التكنولوجيا طاملا يعتقد
املستخدم أن النظام قد يساعده بطريقة ما ،واالجتاهات اليت
يعرب عنها تكون إجيابية.
ويعرف معتقد سهولة االستخدام املدرك بوصفه الدرجة
اليت يعتقد عندها املستخدم أن نظاماً بعينه من السهل أن
يعمل ،ونقطة سهولة االستخدام املدرك تكون وظيفة للنظام
إذا كان املستخدم يعتقد أنه من السهل عليه استخدام هذا
النظام ،ويكون اجتاهاً إجيابياً جتاه هذا النظام ،وهذا قد يؤثر
على سلوك املستخدم ).(Cheng et al., 2010
وقد ذكر "فينكاتش"  ،Venkateshو"ديفيس" Davis
Technology
( )7112أن منوذج قبول التكنولوجيا
 :Acceptance Modelأداة قياس هتدف إىل استخدام نظام
يقوم على إدراك الفائدة وسهولة االستخدام (كما ورد يف
. )Tutty, 6174
وقد ذكر "روش"  Rocheأنه مع أي تغري حيدث أو
عند إدخال تقنية تعليمية جديدة Instructional Technique
حيتاج املعلمون إىل فهم سبب التغيري ،ومن مث يأخذون بعني
Technology

نظرية منطقة النمو القريبة
تساهم نظرية فيجوتسكي
( )7118عن منطقة النمو القريبة Zone of Proximal
 Developmentيف تفسري التعلم املتنقل ،فقد ذكر "باركر"
 ،Barkerو"فان شيك"  ،Van Schaikو"فاماكينوا"
 )6111( Famakinwaأن هذه النظرية حتدد الفجوة بني ما
يستطيع املتعلم القيام به من دون مساعدة وما يستطيع أن
حيققه مع املساعدة ،وتصف النظرية ثالث مراحل متثل ما
يستطيع املتعلم القيام به وحده ،واملستوى املطلوب من
اإلجناز ،وبناء الدعائم  Scaffoldingالالزمة للوصول إىل
املستوى املطلوب (كما ورد يف .)Tutty, 2013
ومتثل املرحلة األوىل املستوى احلايل من املعرفة واملهارة
للمتعلم ،وهي احلالة اليت ينجح فيها املتعلم يف اإلجناز وحل
املشكالت بشكل مستقل ،ومتثل املرحلة الثالثة مستوى
املهمة اليت هي بعيدة املنال  ،Beyond Reachواجللسة اليت
سيشعر فيها الطالب خبربة االرتباك  ،Confusionواإلحباط
 ،Frustrationأو امللل  Boredomنتيجة لصعوبة املهمة،
وبني هاتني املرحلتني توجد منطقة النمو القريبة ،إذ يصبح
املتعلم مع التوجيه املناسب قادراً على حتقيق النجاح عند
املستوى البعيد الذي ال يستطيع حتقيقه كامالً بشكل مستقل
).(Tutty, 2013
ويذكر "كوكولسكا-هوملي" )6111( Kukulska-Hulme
أن تطبيق نظرية "فيجوتسكي" ترتجم بشكل جيد بيئة التعلم
املتنقل؛ إذ متتلك األجهزة احملمولة القدرة على دعم تطبيقات
ٍ
بشكل فردي يف أثناء
التعلم املتنقل اليت يشرتك فيها املتعلمون
وجودهم يف منطقة النمو القريبة (كما ورد يف )Tutty,6174
Theory

Vygotsky

فرضيات الدراسة
ميكن صياغة الفروض بناءً على ما مت عريه من
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6172-6175م يف الكليات اإلنسانية (كلية الرتبية ،كلية
اآلداب ،عمادة السنة التحضريية -املسار اإلنساين) وعددهم
 73374طالبًا وطالبة وفقاً إلحصائية عمادة القبول
والتسجيل جبامعة حائل.
أما عينة الدراسة فقد تكونت من  781طالباً وطالبة،
إذ مت توزيع  611استبانة على عينة من جمتمع الدراسة ،ومت
استبعاد  61استبانة لعدم اكتماهلا .مت اختيار عينة الطالب
بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،إذ أخذت شعبة بأكملها
بعد وقوع االختيار العشوائي عليها .ومت اختيار عينة
الطالبات مبساعدة من عضوات هيئة التدريس بالطريقة
الصدفية .ويويح اجلدول ( )7توزيع العينة حسب متغريات
اجلنس ،والعمر ،ومكان اإلقامة ،والكلية ،واحلالة
االجتماعية ،والدخل االقتصادي ،واملعدل األكادميي.
يالحظ تنوع اخلصائص الدميوغرافية للعينة ،كما يالحظ
تناقص العدد يف بعض اخلصائص على سبيل املثال متغري
العمر ،ومتغري احلالة االجتماعية فئة مطلق ،وأرمل ،وذلك
لطبيعة العينة إذ إهنا كانت من طالب اجلامعة ومت تضمني
هذين املتغريين خلصائص العينة ألنه توجد فئة من الطالب
من الدارسني وأعمارهم كبرية نسبياً.

دراسات سابقة وإطار نظري على النحو اآليت:
 .7تؤثر مكونات أجهزة اهلارد وير ،وبرامج السوفت وير،
ومصادر شبكة اإلنرتنت واملهارة الشخصية ومعدل
االستخدام على إدراك التعلم املتنقل.
 .6ال توجد فروق دالة إحصائياً بني املتغريات الدميوغرافية
(اجلنس ،ومكان اإلقامة ،والدخل االقتصادي) على إدراك
التعلم املتنقل.
 .4ال يوجد تأثري لتفاعل املتغريات الدميوغرافية (اجلنس،
ومكان اإلقامة ،واملستوى االقتصادي) على إدراك التعلم
املتنقل.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يهدف
إىل وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً من خالل مجع البيانات
وحتليلها وصوالً إىل النتائج املتعلقه بأهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة والعينة

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات جامعة
حائل املسجلني يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي

جدول ()1
توزيع العينة وفقا لمتغيرات الجنس ،والعمر ،ومكان اإلقامة ،والكلية ،والحالة االجتماعية ،والدخل االقتصادي ،والمعدل األكاديمي
المتغيرات

المستوى

العدد

النسبة المئوية

اجلنس

الذكور
اإلناث
من  66-78عام
أكرب من 66عام
القرية
املدينة
الرتبية
اآلداب
عمادة السنة التحضريية
أعزب

738

%86.6

46

%71.8

724

%11.2

71

%11.3

23

%45.2

772

%23.2

16

%31

51

%47.1

57

%68.4

721

%14.4

متزوج

1

%15.1

العمر
مكان اإلقامة
الكلية

احلالة االجتماعية
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المتغيرات

الدخل االقتصادي

املعدل الرتاكمي

المستوى

العدد

النسبة المئوية

مطلق
أرمل
أقل من أو يساوي  4111لاير
من  3111إىل  1111لاير
أكثر من  8111لاير
أقل أو يساوي 7
أكثر من  7و أقل من 6
أكثر من  6و أقل من 4
 4فأكثر

7

%11.2

7

%11.2

11

%36.8

38

%62.1

55

%41.2

17

%41.3

52

%47.6

33

%63.3

1

%15.1

املقياس عام  6171يف مجهورية تركيا مشال قربص يف دراسة
لـأوزنبيلو  ،Uzunboyluوأزداملي )6171( Ozdamli
وترتاوح االستجابة على بنود هذا املقياس مخسة اختيارات
وفقاً ملقياس "ليكرت"  Likertتبدأ بـ"ال أوافق بشدة" إىل
"موافق بشدة" ،وقد مت االستعانة بالنسخة اليت استخدمها
ألني روش ) (Roche, 2013يف دراسته إذ استبدل كلمة
"تقنيات"  Techniquesبدالً من كلمة "تطبيقات"
 Aplicationsيف بعض البنود على سبيل املثال البنود 2 ،3
حىت يزيل اللبس الذي حتدثه كلمة تطبيقات اليت من املمكن
أن ينسبها بعضهم إىل تطبيقات اجلوال .وترمجت النسخة
اليت استخدمها ألني روش بتصرف ،وقد مت مراجعة بنود
املقياس لغوياً لتناسب فئة الطالب.
كما مت االستعانة أيضاً جبزء آخر من األدوات يتعلق بأنواع
التقنيات املستخدمة يف الفصول الدراسية واشتمل على ثالثة
مكونات:
أ .مكون األقراص الصلبة "أجهزة اهلارد وير" :الكمبيوتر،
والكمبيوتر احملمول ،واآلي باد ،واألجهزة اللوحية ،والسبورة
الذكية التفاعلية ،وأجهزة التعلم مثل لوحة املفاتيح
الالسلكية ،والكامريات الرقمية ،وغريها.
ب .مكون الربامج :عروض الباور بوينت ،واملناهج
اإللكرتونية ،واملخططات والرسوم اإللكرتونية ،واحملتوى
اإللكرتوين ،والربامج التكنولوجية املساعدة.

المعالجة اإلحصائية
لتحليل البيانات واستخراج النتائج مت استخدام ثالثة
برامج إحصائية ،SPSS, Amos, Multibase :إذ استخدم
برنامج  SPSSحلساب االتساق الداخلي (ألفا-كرونباخ)،
والتحليل العاملي االستكشايف للتأكد من ثبات وصدق
املقياس املستخدم ،وكذلك اختبار "ت"  ،T-testوحتليل
التباين األحادي  ،ANOVAوحتليل التباين املتعدد للتعرف
على داللة الفروق وتأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية
على إدراك التعلم املتنقل.
واستخدم برنامج  Amosحلساب صدق التحليل
العاملي التوكيدي الختبار مدى تطابق النموذج البنائي ،ومن
مث التحقق من صدق املقياس املستخدم.
أما برنامج  Multibaseفقد استخدم للتعرف على دور
مكونات اهلاردوير ،والربامج ،ومصادر شبكة اإلنرتنت،
واملهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام على إدراك التعلم
املتنقل ،وكذلك للتعرف على مسامهات هذه املتغريات يف
إدراك التعلم املتنقل باستخدام طريقة املربعات اجلزئية الصغرى
.Partial Least Squares
األدوات
مت االستعانة مبقياس "إدراك التعلم املتنقل"
 ،Learning Perception Scaleويتكون هذا املقياس من 62
بندا مصممة لتقييم إدراك املتعلمني للتعلم املتنقل .ظهر هذا
ً
Mobile
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لالرتباطات  Sphericityالذي يستخدم للتحقق من وجود
ارتباط بني بعض املتغريات تكفي إلجراء التحليل العاملي.
ويتضح من اجلدول ( )6أن قيمة اختبار  KMOبلغت
 1.173وهذا يدل على كفاءة العينة يف متثيل اجملتمع بشكل
جيد .وبلغت درجة معنوية اختبار بارتليت 1.111 Bartlett
ويدل ذلك على وجود ارتباطات معنوية بني بعض املتغريات
تكفي إلجراء التحليل العاملي.
وكشف التحليل العاملي عن وجود أربعة عوامل تشبع
بندا ،وحذف بند واحد (البند رقم  )6كان تشبعه
عليها ً 65
أقل من  1.4وبلغت قيمة التباين الكلي  %51.41استحوذ
العامل األول على  %41.14من التباين الكلي ،وبلغ اجلذر
الكامن له  1.87وتشبع عليه  74بند (،75 ،74 ،76 ،1
 )62 ،65 ،63 ،64 ،66 ،61 ،71 ،78 ،71إذ تراوحت
قيم تشبعات هذه البنود بني ( ،)1.11 -1.37ومجيعها دالة
إحصائياً ،وباستقراء هذه الفقرات يتضح أهنا تدور حول
استخدام التعلم املتنقل بوصفه وسيلة جيدة يف التواصل بني
الطالب ،لذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل "استخدام
التعلم املتنقل"
أما بالنسبة للعامل الثاين فقد فسر نسبة  %2.13من
التباين الكلي وبلغ اجلذر الكامن  ،7.51وتكون من  5بنود
( )67 ،72 ،73 ،77 ،71تراوحت قيم تشبعاهتا بني
( )1.11 -1.53مجيعها دالة إحصائياً ،وتتضمن هذه
الفقرات يف حمتواها العام فعالية التعلم املتنقل ،لذلك ميكن
تسمية هذا العامل بعامل "فعالية التعلم املتنقل".
العامل الثالث تشكل من  4بنود ( )8 ،1 ،2وبلغت
قيمة اجلذر الكامن هلا  7.65وقد فسر  %3.87من التباين
الكلي ،وتراوحت قيم تشبع هذه الفقرات بني (-1.21
 )1.17مجيعها دالة إحصائياً ،ويدور مضمون هذه البنود
حول إقرار التعلم املتنقل بوصفه بديالً للتعلم التقليدي،
لذلك ميكن تسمية هذا العامل "بيئة التعلم املتنقل".
أخرياً تشكل العامل الرابع من  3بنود ()5 ،3 ،4 ،7

ت .مكون املصادر اليت تعتمد على اإلنرتنت :جمموعات
الواتس ،واملنتديات ،وصفحات اإلنرتنت ،واملراجع
اإللكرتونية ،ووثائق جوجل ،ومواقع التواصل
االجتماعي...اخل.
باإليافة إىل قائمة للتقدير لقياس املهارة الشخصية،
ومعدل استخدام مكونات التكنولوجيا.
صدق وثبات أدوات الدراسة
مت حساب ثبات مقياس إدراك التعلم املتنقل بطريقة
ثبات االتساق الداخلي باستخدام معامل "ألفا-كرونباخ"،
وبيني اجلدول ( )6قيم الثبات حسب أبعاد املقياس،
امال ،إذ بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس الكلي
واملقياس ك ً
( ،)1.14وتراوحت قيم معامل الثبات لألبعاد األربعة
للمقياس بني  1.58إىل  ،1.17ويقبل املعدل األدىن 1.58
من الثبات خاصةً بعدما حقق املقياس صدقاً بنائياً جيداً
يظهر يف صدق التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي.
ومت إجراء التحليل العاملي االستكشايف Exploratory
 Factor Analysisباستخدام طريقة املكونات األساسية
 Principle Components Analysisوالتدوير املتعامد بطريقة
الفارمياكس  ،Rotation Varimaxللتحقق من البناء العاملي
ملقياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل .وانتقاء الفقرات اليت يزيد
تشبعها بالعامل على .1.3
وقبل إجراء التحليل العاملي مت التأكد من شروط
تطبيقه باستخدام اختبارين .االختبار األول اختبار كايزر
 ،Kaiserوماير  ،Meyerوأولكن  ،Olkinلتحديد مدى
كفاية العينة).Measure of Sampling Adequacy (KMO
وترتاوح قيمة اختبار  KMOبني الصفر والواحد إذ تدل
القيمة صفر على أن التحليل العاملي هلذة البيانات غري
مالئم يف حني تعين القيمة القريبة من الواحد أن التحليل
سيعطي عوامل متعددة وموثوقة ،واالختبار الثاين اختبار
"بارتليت"  Bartlett's Testالختبار املعنوية الكلية
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العامل يف حمتواها إلغاء قيود الزمان ،واملكان لذا ،ميكن
تسميته بعامل "إتاحة التعلم املتنقل يف أي وقت وأي مكان"

تراوحت قيم تشبعاهتا بني ( )1.13 -1.32مجيعها دالة
إحصائياً ،وكان اجلذر الكامن هلذا العامل  7.78ونسبة
تفسريه من التباين الكلي  .%3.52وتتضمن فقرات هذا
جدول ()2
التحليل العاملي االستكشافي لمقياس إدراك التعلم المتنقل

العوامل

رقم الفقرة

الفقرات

9

تسهل تقنيات التعلم املتنقل من تدريس وفهم املويوعات الدراسية.
يسهل التواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عن طريق أدوات التعلم املتنقل.
استخدام تقنيات التعلم املتنقل يزيد من دافعية الطالب.
تقنيات التعلم عملية موثوقة للتعلم بالنسبة لالستخدام الشخصي.
تعد تقنيات التعلم املتنقل طرقاً جيدة يف التفاعل املطلوب داخل الغرفة الدراسية.
تقنيات التعلم املتنقل وسائل مالئمة ملشاركة معاريف املتخصصة مع زمالئي.
ميكن أن ترسل املواد الدراسية عن طريق الرسائل النصية ،أو املصورة ،أو حىت املرئية
عن طريق الفيديو.
تعزز طرق التعلم املتنقل من جودة الدروس.
تواصل الطالب بعضهم مع بعض أصبح سهالً عن طريق أدوات التعلم املتنقل.
ميكن استخدام تقنيات التعلم املتنقل بوصفها أدوات مكملة يف كل الغرف الدراسية،
ولكل املويوعات الدراسية.
توفر تقنيات التعلم املتنقل بيئة مالئمة إلجراء مناقشات يف التخصص األكادميي
داخل غرفة الدرس.
ميكن وصول املتعلمني للمواقع التعليمية مع التقنيات املتنقلة.
حيقق الطالب تواصالً أكثر فعالية مع التقنيات املتنقلة أكثر مما حيققوه مع الطرق
التقليدية.
تقدم تقنيات التعلم املتنقل وسيلة فعالة يف تعلم احملتويات الدراسية املتخصصة.
تقدم تقنيات التعلم املتنقل طرقًا فعالة لنقل دقيق للمعرفة يف أنشطة التعلم.
أمتكن من الوصول الفوري إىل املواد الالزمة املتعلقة باحملتوى الدراسي عن طريق
تقنيات اجلوال.
أصبح التواصل عن طريق برامج التحدث أمراً ممكناً عن طريق التقنيات املتنقلة.
أرغب يف أن تزود غرفيت الدراسية بكل طرق التعلم املتنقل يف املستقبل القريب.
تقنيات التعلم املتنقل ميكن أن تستخدم الستكمال أو حىت بديالً عن التعلم
التقليدي.
معظم أنشطة التعلم املتنقل ميكن أن تتحقق عن طريق تكنولوجيات واسرتاتيجيات
التعلم املتنقل.
ميكن أن تتوفر بيئة تعليمية فعالة عن طريق إرسال مالحظات احملايرة عرب أدوات
التعلم املتنقل مثل الربيد اإللكرتوين.
تزيل أدوات التعلم املتنقل قيود الزمان واملكان من املصادر التقليدية.

7
12
13
15
11
11
19
20
22
23
24
25
26
10
11
14
16
21
6
1
1
1
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6

4

3

1.36
1.54
1.55
1.51
1.21
1.21
1.32
1.18
1.56
1.21
1.11
1.55
1.26
1.52
1.55
1.11
1.55
1.21
1.21
1.21
1.16
1.32
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رقم الفقرة

العوامل

الفقرات
7

3
4
5
-

عملية التعلم املتنقل (املخطط هلا واليت تشجع على التغيري السلوكي الذي حيدث
بعيداً عن الصدفة) جيب أن تتم مع تكنولوجيات التعلم.
ميكنين استخدام تقنيات التعلم املتنقل بوصفه أداة جيدة ألنشطة التعلم.
برامج مثل السكايب واملاسنجر اليت تستخدم يمن أدوات التعلم املتنقل ،توفر
فرصة ملناقشة املويوعات من دون قيود الزمان واملكان.
اجلذر الكامن
نسبة التباين
نسبة التباين الرتاكمي

-

معامل الثبات ألفا لالبعاد
معامل الثبات للمقياس
اختبار KMO

-

اختبار Bartlett's

-

6

4

3
1.38
1.23
1.13

1.87

7.51

7.65

7.71

41.13

2.15

3.86

3.51

41.14

34.18

38.51

54.72

1.17

1.87

1.11

1.58

1.14

1.173

6

قيمة كاي (كا ) 6122.11

والختبار مدى تطابق النموذج العاملي الرباعي ملقياس إدراك
التعلم املتنقل ،مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي
 Confirmatory Factor Analysisباستخدام طريقة
"االحتمالية القصوى" .Maximum Likelihood Method
ومت التحقق من حسن مطابقة النموذج من خالل مؤشرات
املطابقه مثل اختبار مربع كاي ( ،)χ²ومؤشر حسن املطابقة
( ،)GFIومؤشر حسن املطابقة املعدل ( ،)AGFIومؤشر
املطابقة املقارن ( )CFIومؤشر جذر مربعات البواقي
( .)RMSEAويويح الشكل ( )4نتائج التحليل العاملي
للمقياس ،وقد أكد التحليل البنيه العاملية الرباعية للمقياس.
وأظهرت النتائج أن مربع كاي ( )χ²بلغ 361.176
بدرجات حرية  621ومستوى داللة  ،1.111أي إن قيمة
 χ²/dfتساوي  7.51وتشري هذه القيمة إىل مطابقة النموذج
اجليدة للبيانات ،وكانت قيم مؤشرات املطابقة الباقية GFI
( ،)1.85و ،)1.86( AGFIو ،)1.17( CFIوRMSEA
( )1.151كلها وقعت يف املدى املثايل لكل مؤشر وهي
تؤكد أيضاً تطابق النموذج مع البيانات .كما أظهرت النتائج
أن معامالت االحندار املعيارية لبنود املقياس تراوحت بني

درجات
احلرية

465

( )1.87 -1.61مجيعها دالة إحصائياً عند مستوى
 .1.117وخنلص من ذلك إىل أن التحليل العاملي التوكيدي
أكد البنية العاملية الرباعية ملقياس اإلدراك حنو التعلم املتنقل
يف البيئة السعودية.

شكل ( :)3صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس إدراك
التعلم المتنقل
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( ،)%77والقدرة التنبؤية ))%2( Prediction Ability (Q2
ساهم العامل األول بتفسري ( )%77من البيانات ،ويويح
الشكل ( )3جودة املالئمة ( ،)R2والقدرة التنبؤية ()Q2
للنموذج .ويويح الشكل ( )5خمطط االنتشار الذي يظهر
العالقة بني إدراك التعلم املتنقل ،واملتغريات املستقلة.

نتائـج الدراسـة
أوالً :دور مكونات أجهزة اهلارد وير ،وبرامج السوفت
وير ،ومصادر شبكة اإلنرتنت ،واملهاره الشخصية ،ومعدل
االستخدام على إدراك التعلم املتنقل.
مت استخدام برنامج "مليت بيز" Multibase 2015
إلجراء حتليل املربعات اجلزئية الصغرى Partial Least
) Squares (PLSبغرض إنتاج تنبؤات كمية سريعة ودقيقة من
خالل استخراج جمموعة من العوامل الكامنة Latent Factors
اليت تفسر أكرب قدر من التباين  ،Covarianceوقد مت إدخال
املتغريات املستقلة اآلتية:
 مكونات أجهزة اهلارد وير (استخدام األجهزة التعليمية،والسبورة التفاعلية ،وأجهزة التعلم ،ووحدات االستجابة،
واألجهزة النقالة).
 برامج السوفت وير (عروض الباور بوينت ،واملناهجاإللكرتونية ،واملخططات الرسومية ،واحملتوى اإللكرتوين،
والربامج التكنولوجية املساعدة).
 مصادر شبكة اإلنرتنت (جمموعات الواتس واملنتديات،وصفحات اإلنرتنت ،واملراجع اإللكرتونية على اإلنرتنت،
واملصادر املتصلة مباشرة مبحتويات املقرر ،ووثائق جوجل
وجوجل إيرث ،وامللفات الصوتية املرتبطة باحملتوى،
والفيديوهات املرئية ،والتعليقات والردود اإللكرتونية،
واإلذاعة ،وسكايب وفيديو كونفرانث ،ومواقع التواصل
االجتماعي ،واملواقع اإللكرتونية املتعلقة بإبداع الطالب).
 معدل االستخدام. املهارة الشخصية.وذلك للتنبؤ بإدراك التعلم املتنقل وبيان أمهية هذه
املتغريات يف إدراك التعلم املتنقل .وقد مت التوصل إىل عشرة
مكونات استطاعت أن تفسر  %78من البيانات وبلغت
قيمة "ر"  ،)1.44( Rومربع "ر املعدلة" ،)1.77( R2
وبلغت جودة املالئمة للنموذج )Goodness of fit (R2

شكل ( )4جودة المالئمة ،والقدرة التنبؤية للنموذج

شكل ( )5مخطط انتشار العالقة بين إدراك التعلم المتنقل
والمتغيرات المستقلة

ثانيا :مساهمات  Contributionsالمتغيرات المستقلة

تراوحت مسامهات  Contributionsاملتغريات املستقلة يف
هذا النموذج ما بني  1.14إىل  .1.84ويويح الشكل ()2
تأثري املتغريات املستقلة على إدراك التعلم املتنقل.
يظهر من الشكل رقم ( )2أن أعلى املتغريات أمهية يف التنبؤ
بإدراك التعلم املتنقل على التوايل :االستخدام املتكرر ،واملهارة
الشخصية ،وجمموعات الواتس ،ومصادر التعلم ،ومواقع
التواصل ،والتعليقات على اإلنرتنت ،وسكايب وفيديو
كونفرانس.
وكانت أقل املتغريات أمهية يف إدراك التعلم املتنقل :املراجع
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اإللكرتونية ،واملناهج اإللكرتونية ،واإلذاعة.

ثالثا :الفروق بين المتغيرات الديموغرافية الجنس ،ومكان

اإلقامة ،والدخل االقتصادي ،والمعدل األكاديمي على

إدراك التعلم المتنقل.
للتعرف على داللة الفروق بني املتغريات الدميوغرافية
على إدراك التعلم املتنقل مت إجراء اختبار "ت" ،T Test
واختبار
عرض
حتليل التباين األحادي  ، ANOVAوفيما يأيت ر
مفصل لنتائج الفروق:
ر
 .1الجنس:

يتضح من نتائج اجلدول ( )4عدم وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات درجات الطلبة يف مستوى إدراك التعلم
املتنقل تبعاً ملتغري اجلنس ،مبعىن أن مستوى اإلدراك حنو
التعلم املتنقل لدى طلبة جامعة حائل ال خيتلف باختالف
متغري اجلنس ذكوراً أو إناثاً.
 .2مكان اإلقامة:

يتضح من نتائج جدول ( )3وجود فرق دال إحصائياً بني
متوسطات درجات طلبة القرية ،وطلبة املدينة على بعد
فعالية التعلم املتنقل يف اجتاه طالب القرية .مما يعين أن
طالب القرية أكثر إدراكاً من طالب املدينة لفعالية التعلم
املتنقل.

شكل ( )6مساهمات المتغيرات المستقلة في إدراك التعلم
المتنقل

جدول ()3
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين الذكور (ن=  )141واإلناث (ن=  )32على إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية.
المتغيرات

الجنس

الداللة اإلحصائية

الذكور م (ع)

اإلناث م (ع)

P

استخدام التعلم املتنقل

)77.55( 37.61

)1.31( 34.67

1.481

فعالية التعلم املتنقل

)3.21( 72.715

)3.44( 75.32

1.812

بيئة التعلم املتنقل

)6.82( 1.51

)6.81( 1.32

1.854

إتاحة التعلم املتنقل

)4.11( 76.21

)4.25( 74.75

1.715

إدراك التعلم املتنقل

)71.32( 86.14

)72.17( 83.41

1.855
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جدول ()4
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين طالب القرية (ن=  )64وطالب المدينة (ن=  )116على إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية
مكان اإلقامة

المتغيرات
استخدام التعلم املتنقل
فعالية التعلم املتنقل
بيئة التعلم املتنقل
إتاحة التعلم املتنقل
إدراك التعلم املتنقل

 Pالداللة اإلحصائية

طالب القرية م (ع)

طالب المدينة م (ع)

)71.25( 37.81

)77.54( 37.51

1.412

)4.81( 72.45

)3.81( 75.11

*1.136

)6.13( 71.17

)6.11( 1.41

1.675

)4.18( 76.86

)4.62( 76.26

1.575

)78.15( 83.36

)71.31( 86.51

1.355

وأبعاده الفرعية وفقاً ملتغري الدخل االقتصادي ،مبعىن أن
مستوى إدراك الطالب للتعلم املتنقل ال خيتلفان باختالف
الدخل االقتصادي هلم.

 3الدخل االقتصادي:

يتضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات درجات الطلبة على مستوى إدراك التعلم
املتنقل

جدول ()5
نتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق بين الدخل االقتصادي المنخفض (ن=  ،)11والمتوسط (ن=  ،)41والمرتفع (ن=  )55على
إدراك التعلم المتنقل واألبعاد الفرعية.
المتغيرات
استخدام التعلم املتنقل

فعالية التعلم املتنقل

بيئة التعلم املتنقل

إتاحة التعلم املتنقل

إدراك التعلم املتنقل

مصدر التباين
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

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

552.37

6

618.67

6.638

67111.76

711

764.18

66325.54

711

54.11

6

62.85

4227.51

711

61.21

4175.61

711

71.51

6

8.11

7346.82

711

8.71

7351.33

711

65.54

6

76.12

7812.61

711

71.61

7847.81

711

7356.67

6

162.77

26141.42

711

455.51

23417.58

711
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7.182

7.657

6.136

الداللةP
1.711

1.612

1.431

1.681

1.744
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بلغت قيمة "ويليكس المبدا"  ،1.883وبلغت قيمة
"ف"  Fاملقابلة  6.188دالة عند  ،1.165وقد حققت قوة
مالحظة  .1.812وكان أعلى تأثري يف متغري إتاحة التعلم
املتنقل إذ بلغت قيمة "مربع ر"  1.716 R Squaredوقيمة
"مربع ر املعدل"  ،1.134 Adjusted R Squaredيشري ذلك
إىل وجود تأثري لتفاعل متغريي مكان اإلقامة (القرية-
املدينة) ،والدخل االقتصادي (املنخفض -املتوسط -املرتفع)
على التعلم املتنقل وأبعاده ،ومل يوجد تأثرير بني هذه
املتغريات ،ويويح الشكل ( )1تأثري التفاعل بني مكان
اإلقامة والدخل االقتصادي على إدراك التعلم املتنقل.

رابعاً :تأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية اجلنس،
ومكان اإلقامة ،والدخل االقتصادي على إدراك التعلم
املتنقل.
للتحقق من تأثري التفاعل بني املتغريات الدميوغرافية
اجلنس ،ومكان اإلقامة ،والدخل االقتصادي على إدراك
التعلم املتنقل وأبعاده مت استخدام حتليل التباين املتعدد
 ،Multivariate Analysis of Varianceومل يوجد إال تأثرير
واح رد للتفاعل بني مكان اإلقامة والدخل االقتصادي على
التعلم املتنقل وأبعاده ،واجلدول ( )2يويح قيمة "ويليكس
المبدا"  Wilks' Lambdaوداللتها.

جدول ()6
داللة تأثير التفاعل بين مكان اإلقامة والدخل االقتصادي على التعلم المتنقل وأبعاده الفرعية
التأثير
مكان اإلقامة * الدخل
االقتصادي

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest
Root

1.771
1.883
1.768
1.114

القيمة

F

6.188
6.188
6.181
4.121

71.111
71.111
71.111
5.111

درجة

خطأ درجة

الحرية

الحرية

441.111
468.111
462.111
725.111

1.165
1.165
1.165
1.177

الداللة

القوة
المالحظة

1.812
1.812
1.812
1.827

تفسير النتائج
جاءت صياغة الفرض األول على النحو اآليت "تؤثر
مكونات أجهزة اهلارد وير ،وبرامج السوفت وير ،ومصادر
شبكة اإلنرتنت ،واملهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام على
إدراك التعلم املتنقل" وجاءت نتائج منوذج املربعات اجلزئية
الصغرى لتؤيد هذا الفرض إذ بلغ حجم "مربع ر" R
 ،1.44 Squareو"مربع ر املعدل"  1.77وتوفر للنموذج
قيمة تنبؤية  ،%2وجودة مالئمة  ،%77وكانت أعلى
املتغريات تأثرياً وأمهية يف الوقت نفسه االستخدام املتكرر،
واملهارة الشخصية ،وجمموعات الواتس ،ومصادر التعلم،
ومواقع التواصل ،والتعليقات على اإلنرتنت ،وسكايب
وفيديو كونفرانس.
وتتفق النتائج مع معظم الدراسات السابقة اليت أجريت

شكل ( )1تأثير التفاعل بين مكان اإلقامة والدخل
االقتصادي على إدراك التعلم المتنقل
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ٍ
بشكل عام إذ أشارت مجيعها إىل فعالية
يف هذا السياق
استخدام التقنية يف التعلم املتنقل؛ فوفقاً لـمادوكس
 ،Madduxوجونسون  ،Johnsonوويليس )6117( Willis
أن دمج أكثر من مكون من مكونات التكنولوجيا ،مثل
النص  Textمع الصوت  ،Audioوالفيديو  ،Videoوالرسوم
املتحركة  ،Animationأو الصورة  ،Imageميثل وينقل
املعلومات ويقدمها يف التعلم بشكل أكثر فعالية (Atan,
) ،2010وكذلك وفقاً لـناش  )6111( Nashفإن تصميم
أنشطة التعلم من خالل النظر يف البنية املعرفية ،وكيفية
معاجلة العقل ملكونات التكنولوجيا ،والوسائط املتعددة يسهل
من تطوير خمرجات تعليمية فعالة ) .(Atan, 2010وأكد
كريدي  Creedyوآخرون ( )7116على أنه يف الوقت الذي
تركز فيه األساليب التقليدية من التعلم على نقل املعرفة من
املعلم للطالب من خالل األساليب التقليدية يف التعلم جيعل
من املتعلم سلبياً ،يهدف التعلم القائم على مكونات
التكنولوجيا والوسائط املتعددة لتشجيع الطالب ليكونوا
متعلمني نشطني  Active Learnersبدالً من كوهنم متلقني
سلبيني للمعرفة (Shih Passive Recipients of Knowledge
).et al., 2010
ومبراجعة اإلطار النظري املفسر للتعلم املتنقل جند أن
مجيع النماذج والنظريات بإمكاهنا تفسري النتائج احلالية
فجميعها أكدت على أن التعلم املتنقل يساعد املتعلمني
على:
 .7حتسني مهارات القراءة والكتابة ،واحلساب.
 .6يعمل على التزود باخلربات املستقلة والتعاونية.
 .4حيدد اجملاالت اليت حتتاج املساعدة والدعم.
 .3يسد الفجوة بني مكونات التكنولوجيا املتنقلة.
 .5يزيل بعض الشكليات أو اجلوانب الرمسية يف التعلم،
ويشجع املتعلمني املرتددين أو احملجمني.
 .2يبقي على تركيز املتعلمني لفرتات أطول.

 .1يساعد يف مستوى رفع تقدير الذات ،وكذلك الثقة
بالنفس ).(Roche, 2013
وجاءت صياغة الفرض الثاين "ال توجد فروق دالة
إحصائياً بني املتغريات الدميوغرافية (اجلنس ،ومكان اإلقامة،
والدخل االقتصادي) على إدراك التعلم املتنقل.
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية على
إدراك التعلم املتنقل تعزى للمتغريات الدميوغرافية سوى فرق
واحد دال على إدراك فعالية التعلم املتنقل بني طلبة القرية،
واملدينة وكانت النتيجة يف اجتاه طلبة القرية ،ومل هتتم
الدراسات السابقة بالفروق الفردية يف إدراك التعلم املتنقل
سوى عدد قليل من الدراسات على سبيل املثال دراسة ظاظا
ويعقوب ).(Alzaza & Yaakub, 2011
وتبدو النتيجة اليت ظهرت منطقية وواقعية إذ ال زال
طلبة القرية بعيدين عن مكونات التكنولوجيا ومن مث يتطلعون
إليها بشكل يعكس إدراكهم ألمهيتها وخاصة يف التعلم لذا،
ظهر إدراكهم لفعالية التعلم يف اجتاههم.
ويدرك اجلنسان (الذكور ،واإلناث) كالمها أمهية التعلم
املتنقل لذا مل توجد فروق دالة إحصائياً يف تصورهم هلذا
النوع املهم من التعلم ،وكذلك مستويات الدخل إذ مل توجد
فروق بني مستويات الدخل الثالثة (املنخفض ،واملتوسط،
واملرتفع) على إدراكهم للتعلم املتنقل.
وميكن أن ينظر إىل التعلم املتنقل بوصفه منطًا من التعلم
منوذجا معرفيًا يركز على
احلقيقي  Authentic Learningو ً
املتعلم ويأخذه يف نفس السياق الذي يتم تطبيقه ،ويكون
املتعلم مشاركاً نشطاً يف عملية التعلم ).(Tutty, 2013
وجاءت صياغة الفرض الثالث "ال يوجد تأثري لتفاعل
املتغريات الدميوغرافية (اجلنس ،ومكان اإلقامة ،واملستوى
االقتصادي) على إدراك التعلم املتنقل" ،وأشارت النتائج إىل
وجود تأثري لتفاعل مكان اإلقامة والدخل االقتصادي على
إدراك التعلم املتنقل ،وميكن تفسري هذه النتيجة بأن التعلم
املتنقل جيعل التعلم متاحاً يف أي زمان ومكان فهو منط من
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التعلم غري الرمسي حيتاج إىل مكونات ووسائط تكنولوجية
تعتمد على اإلنرتنت وعلى التقنيات الالسلكية وهذه
املكونات يف الغالب ما تكون مكلفة وإتاحتها أو توفرها ال
زال مرتبطاً بالتوزيع اجلغرايف.
ومن مث هذه النتيجة واقعية وتتفق مع ما طرح من
التوجهات النظرية اليت مت استعرايها يف اإلطار النظري؛
فاستخدام التكنولوجيا اجلديدة أمر يروري حلدوث التعلم
املتنقل ،وهذا يعتمد على جمموعة من اخلصائص اليت قد تؤثر
على تقبل التكنولوجيا ومن مث استخدامها وتوظيفها ،ومنها
سهولة االستخدام ،وامليزة النسبية ،والتوافق ،والتعقيد،
والصورة ،والقدرة على التجربة ،والرؤية والويوح وغريها...
إمجاالً ،أجريت الدراسة احلالية للتعرف على دور
أدوات التقنية املختلفة :مكون أجهزة اهلاردوير ،ومكون
الربامج ،ومكون املصادر اليت تعتمد على شبكة اإلنرتنت،
ومستوى املهارة الشخصية ،ومعدل االستخدام على إدراك
التعلم املتنقل ،وكذلك التعرف على إسهام هذه املكونات،
وقدرهتا التنبؤية على إدراك الطالب للتعلم املتنقل ،فضالً عن
تقنني مقياس إدراك التعلم املتنقل يف البيئة العربية ،وحتديد
الفروق بني املتغريات الدميوغرافية (اجلنس ،ومكان اإلقامة،
ومستوى الدخل االقتصادي) ،وكذلك تأثري التفاعل بني هذه
املتغريات على إدراك التعلم املتنقل ،ومن خالل مناقشة
الفروض وتفسري نتائجها وجد تأثرير ألدوات التقنية على
إدراك التعلم املتنقل ،وكانت أكثر املتغريات تأثرياً على التوايل:
االستخدام املتكرر ،واملهارة الشخصية ،وجمموعات الواتس،
ومصادر التعلم ،ومواقع التواصل ،والتعليقات على اإلنرتنت،
وسكايب وفيديو كونفرانس .ووجد فرق دال إحصائياً على
إدراك التعلم املتنقل عزي ملكان اإلقامة ،كما وجد تأثرير
لتفاعل مكان اإلقامة ،ومستوى الدخل على إدراك التعلم
املتنقل.

توصيات الدراسة
توصي الدراسة يف يوء نتائجها مبا يأيت:
 االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف توظيف التعلمفعاال من التعلم يف تطوير
املتنقل واالعتماد عليه بوصفه منطًا ً
العملية التعليمية يف مستوياهتا املختلفة.
 تزويد املؤسسات التعليمية ،والفصول الدراسية يف املراحلالتعليمية املختلفة مبكونات التكنولوجيا املستخدمة يف التعلم
املتنقل.
 توفري مكونات التكنولوجيا احلديثة للمؤسسات الرتبويةيف القرية مثل املدينة على ٍ
حد سواء.
 زيادة التوعية بفعالية التعلم املتنقل بني اجلنسني ،وبعضالشرائح االقتصادية املختلفة من طالب اجلامعة.
مقترحات ببحوث مستقبلية
 إجراء دراسات عن خدمات مكونات التكنولوجيا يفالتعلم.
 إجراء دراسات عن التأثريات النفسية ،والرتبوية،واالجتماعية الناجتة من توظيف التعلم املتنقل يف املراحل
التعليمية املختلفة.
 دراسة أدوار املعلم ،واملتعلمني يف التعلم املتنقل. إجراء دراسات عن التعلم املدمج. دراسة معوقات تطبيق التعلم املتنقل.المراجع
بدر ،أمحد فهيم ( .)6176فاعلية التعلم املتنقل باستخدام خدمة الرسائل
القصرية  SMSيف تنمية الوعي ببعض مصطلحات تكنولوجيا
التعليم لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم واالجتاه حنو التعلم املتنقل.
جملة كلية الرتبية جامعة بنها.616-754،)11(64 ،
اجلهين ،ليلى سعيد سويلم ( .)6174حمددات إقبال طالبات كلية علوم
األسرة جبامعة طيبة على استخدام التعلم املتنقل وعالقتها ببعض
العوامل .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس-784 ، )6(36 ،
.671
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 جملة دراسات عربية.اإلجنليزية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة حائل
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Mobile learning perception and types of technology used among university students: A multi-analysis of the
components of Hardware, Software, Internet-based Resources, Personnel Skill, and Frequency Level
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Abstract: The present study aimed through Multiple Analyses using Partial Least Squares Model (PLS) to identify the role
of types of technology (Hardware Component, Software Component, and Internet-based Resources Component), personal
skill level and frequency of technology use on mobile learning perception among a random sample of students from
University of Hail, as well as to identify the contribution of these components, and their predictive ability to recognize
students for mobile learning perception. The study also aimed to determine the difference of demographic variables (Sex,
Place of Residence, and the Level of Economic Income) on mobile learning perception and the interaction effect between
these variables on the perception of mobile learning.
The PLS results extracted ten components explaining 18% of the data. The Prediction Ability (Q2) and the Goodness of fit
(R2) were 6% and 11%, respectively. The highest contributors to the mobile learning were repeated use, personal skill Level,
WhatsApp groups, learning resources, social communication sites, and comments on internet, and skype & video-conference,
respectively. The results showed also no statistically significant differences between the demographic variables on perception
of mobile learning except for the Place of Residence on one dimension of the perception of mobile learning (Effective
Mobile Learning), as well as no interaction effect among demographic variables was found except for Place of Residence and
Level of Economic Income.
Keywords: Mobile learning, Components of Technology, Mobile Learning Perception Scale, Hail University.
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تأثير المهارات اللغوية والمهارات االجتماعية والطبع (المزاج كسمة) على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم بالمرحلة االبتدائية
محمد كمال أبو الفتوح أحمد عمر
قسم الصحة النفسية – كلية الرتبية – جامعة بنها – مجهورية مصر العربية

قدم للنشر 8341/8/81هـ  -وقبل 8341 /4/ 9هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وكذلك فحص تأثري كل من املهارات
اللغوية ،املهارات االجتماعية ،الطبع ،العمر الزمين ،نوع الصعوبة ،البيئة ،على جودة الصداقة لديهم ،تكونت عينة الدراسة من ( )43تلميذاً من ذوي
صعوبات التعلم وهم من التالميذ الذين مت تشخيصهم مسبقاً من قبل معلمي صعوبات التعلم وثبت إدراجهم يف قائمة الطالب املرتددين على غرفة
املصادر مبدارسهم و ( )43تلميذاً من العاديني مبتوسط عمر يبلغ سنة  ،توزعت هذه العينة على ( )4مدارس ابتدائية مبحافظة جازان باململكة العربية
السعودية ،استخدم الباحث يف هذه الدراسة أدوات قياس متمثلة يف  :مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية،
مقياس املهارات اللغوية ،مقياس املهارات االجتماعية ،مقياس الطبع ،ومن خالل استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة ومنهجها
وأهدافها توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج يأيت يف مقدمتها وجود تأثري لكل من املهارات اللغوية واالجتماعية والطبع على جودة الصداقة لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية وعليه مت تقدمي جمموعة من التوصيات الرتبوية.
الكلمات المفتاحية :جودة الصداقة ،املهارات اللغوية ،املهارات االجتماعية ،الطبع ،التالميذ ذوو صعوبات التعلم.
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ويرتاح جلوارهم ،ومينحهم من ذات نفسه حمبة وإكباراً مىت
وجد التالؤم بينه وبينهم ،يف حني يرى أشخاصاً آخرين ال
يأبه هلم وال يهمه من أمرهم شيء ،بل إنه ال حياول مهما
جلس معهم أن يوجد بينه وبينهم سبباً من أسباب التعارف،
فالصداقة ال تقوم أبداً بني شخصني خمتلفني بالطبع ،ألن
الضدين ال جيتمعان أبداً ،وعلى هذا فكل خلقني متضادين
خمتلفني فإهنما يوجبان املنازعة ،واملنازعة توجب املغالبة،
واملغالبة توجب املقايضة اليت توجب املباغضة واليت هي ضد
الصداقة ( ،)Tahir,2008إن معىن الصداقة قدمي وحديث ،إذ
إنه قدمي قدم اإلنسانية وفيه تتجاوب عواطف النفس البشرية،
وعلى صفحاته تنعكس نفسيتها وروحها ،وقد أولع هبا
األدباء والشعراء والفالسفة والعلماء فأمعنوا يف حقيقة هذه
الرابطة العجيبة وتعريفها وحتديدها واحلث عن روابطها
ودوافعها ونشوئها ودوامها واحنالهلا ،فاإلنسان بفطرته ال
يستطيع العيش مبعزل عن اآلخرين ودون موالفتهم واالندماج
معهم (التميمي ،)6186،واحلاجة إىل الصداقة تظهر أول ما
تظهر يف فرتة ما قبل املراهقة ،حيث تعطي تلك الصداقة
موافقة مجاعية على القيم الشخصية ،وتعمل على إجياد اجلو
الذي يتعلم الفرد فيه املشاعر واألحاسيس الناضجة
واالهتمام مبصاحل اآلخرين (مرزوق ،)8993،هذا وتتكون
عاطفة الصداقة نتيجة انفعاالت سارة متكررة وتتكون
بالتدريج جتاه أفراد يظهرون حنونا االهتمام ويشاركوننا متاعبنا
ومشكالتنا وأفراحنا وأحزاننا ويقدرون آمالنا ويدافعون عنا يف
غيبتنا ،نثق فيهم ونطمئن إليهم ونقص إليهم أسرارنا ،وتتفق
عادة امليول واالهتمامات بني األصدقاء وتكون هلم لغة
واحدة ومشكالهتم واحدة وجتارهبم من نوع واحد
(معوض ،)383:8993،فالصداقة هي عالقة اختيارية
تطوعية بني شخصني يتم إدراكها على أهنا ظاهرة اجتماعية
غريزية يصاحبها النجاح أو الفشل وليس بالضرورة أن تكون
نتائجها متشاهبة ( ،)George,1996وهي عالقة بني شخصني
أو أكثر تتسم باجلاذبية املتبادلة املصحوبة مبشاعر وجدانية

مقدمة الدراسة:
على الرغم من أن صعوبات التعلم عرفت بالدرجة األوىل
بوصفها صعوبات أكادميية ،فإن املربيني يرون أهنا ذات آثار
وأبعاد تتجاوز اجملاالت األكادميية ( ،)Alhelo,2008فكثري
من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون من قصور يف
تأسيس صداقات ذات جودة عالية وكذلك احلفاظ عليها،
فهؤالء التالميذ يعانون ضعفاً يف القدرة على اكتساب
وتكوين صداقات تسودها الثقة واأللفة بسهولة مع اآلخرين
وذلك بسبب قصور إتقاهنم جملموعة من السلوكيات اليت
تعمل على بناء عالقات صداقة مع أقراهنم تتسم باإلجيابية
واالستمرارية ( ،)Bauminger et al.,2005ولذلك أكدت
نتائج بعض الدراسات على أن التالميذ ذوي صعوبات
التعلم عادة ما يتعرضون للرفض والنبذ من قبل أقراهنم يف
املدرسة األمر الذي يعيقهم عن تكوين صداقات مع أقراهنم
يف املدرسة ( ،)Wiener&Schneider,2002وعند تراكم هذه
اخلربات من الرفض االجتماعي وعدم تقبل التالميذ العاديني
لزمالئهم من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املدرسة ،فإهنا
تؤدي بال شك إىل العزلة والشعور بالوحدة (عقيل،)6184،
هذا ومن املؤكد أن احلياة دون صداقة درب من دروب العدم
( ،)Yassin,2012فاإلنسان بطبعه حيس بضعفه ،فيأىب أن
يعيش وحيداً وهو دائم السعي والبحث عن من يسانده وجيد
كل واحد منا يسعى من
ما يسعى إليه يف الصداقة  ،وهلذا ُّ
أجل أن يكون له صديق محيم ،وذلك لتحاشي وحشة العزلة
واالكتئاب ،حىت ولو كان الشخص منبو ًذا من جمموعة من
األفراد وله صديق محيم ،فإن ذلك حيميه من خطر االكتئاب
والوحدة النفسية ( ،)Nagihi,2007واإلنسان موجود
اجتماعي ال يعيش يف معزل عن اآلخرين ،وخالل رحلة
حياته يلقى أصنافاً من البشر خمتلفني يف طباعهم ورغباهتم
وطموحاهتم ومنازع أهوائهم وألوان ثقافاهتم وعاداهتم ،وقد
يكون من بينهم أناس أرضياء احملضر ،فهو يأنس إليهم،
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تكون ذات أمهية ،وإعاقة هذه العالقات بشكل متواصل
يشري إىل أن هناك شيئاً ما خطأ يف النمو االجتماعي
للطفل ،فاألطفال املرفوضون أو املعزولون اجتماعياً من قبل
األطفال اآلخرين يكونون أكثر احتماالً للتعرض ملشاكل
نفسية وطبية واجتماعية مقارنة باألطفال اآلخرين
( ،)Uqaili,2002إن الصداقة تتطلب كفاءات أساسية يف
مناحي متعددة ،فإتقان مهارات اللغة يساعد على التكيف
مع األصدقاء والتواصل الفعال معهم ،فالقدرة على بدء
احملادثة واحلفاظ عليها واإلجابة على تساؤالت اآلخرين وفهم
لغتهم وكلماهتم وإمياءاهتم وتعبريات وجوههم واالستماع هلم
بإنصات وتركيز كلها عوامل أساسية لتكوين صداقة ذات
جودة عالية (.)Feigen&Meisgeier,1987
كما تع ُّد املهارات االجتماعية هي القاعدة األساسية
لبناء الصداقة ،فالسلوك االجتماعي اإلجيايب كالتعاون
واملساعدة ،والتوكيدية وما تتضمنها من قدرة على بدء
التفاعالت مع اآلخرين واالنضمام هلم ومشاركتهم أنشطتهم
املختلفة ،والقدرة على ضبط النفس وحل الصراعات
ومواجهة املشكالت بنجاح كلها عوامل تسهم يف قدرة الفرد
على تكوين صداقات حقيقية ذات جودة عالية مع اآلخرين
احمليطني به (.)Milsom&Glanville,2010
أساسا انفعاليًا للشخصية
ويعد الطبع ً Temperament
جيعل الفرد متميزاً بذاته ،ويلعب دوراً بالغاً يف خمتلف مناحي
حياة الشخص ،هذا األثر يتعاظم حينما يكون احلديث عن
العمليات املعرفية والسلوكية ( ،)Kavanagh,1995فالطبع له
تأثري عميق على العالقات مع األقران بل له بالغ األثر على
الرضا عن احلياة عموماً ( Sanson et al.,2004  Fogle et
 ،)al.,2002فالفرد الذي ميتلك درجة عالية من االنبساط
يتميز بامليل إىل املرح والتفاؤل واالستثارة ومن مث لديه القدرة
على تكوين صداقات كثرية ومتنوعة ،يف حني مييل العصايب
إىل اختيار أصدقاء مشاهبني له ومن مث فصداقات العصايب
أقل بكثري من صداقات الفرد االنبساطي (،)Rose,2015

وانفعالية ( ،)Aboserri,1993ومن ناحية أخرى ،تعرف
جودة الصداقة  Friendship Qualityعلى أهنا عالقة
اجتماعية اختيارية ومستمرة بني شخصني أو أكثر من نفس
النوع ،ويكون بينهما تقارب يف العمر والسلوك واألفكار
واألخالق واالهتمامات وتبادل لكثري من املظاهر املوجبة
املميزة للصداقة اجليدة ( ،)Saber,2011كما تعرف بأهنا
استعداد الشخص وأصدقائه ملواجهة املشكالت والضغوط
احلياتية اليومية واملشاركة الوجدانية وطلب وتقدمي املساعدة
والثقة واالهتمام واالحرتام املتبادل بينهم ،وحماولة التغلب
على الصعوبات واملشكالت اليت قد حتدث يف العالقة بني
األصدقاء ( .)Hassib,2013وتشكل مجاعة الرفاق أحد
األوساط االجتماعية الرئيسة اليت تؤثر يف الفرد على خمتلف
املستويات الشخصية واالجتماعية والعقلية واألكادميية...اخل،
ومتثل دراستها حموراً الهتمام املتخصصني يف علم النفس
واالجتماع ،إذ تلتقي أهدافهم حول فهم الكيفية اليت تعمل
هبا مجاعة الرفاق كوسيط من وسائط الرتبية والتنشئة
االجتماعية أو كعامل من عوامل التأثري يف شخصية الناشىء
من جهة ،وكناقل لثقافة اجملتمع وعامل من عوامل التغيري فيها
من جهة أخرى ،وميثل دخول الطفل إىل املدرسة نقلة مهمة
يف مجيع مناحي حياته ،فالبيئة املدرسية ختتلف بطبيعتها
اختالفاً جذرياً عن األجواء األسرية املنزلية وأجواء اجلوار اليت
يتفاعل معها معظم األطفال قبل دخوهلم إىل املدرسة ،ومن
املفرتض أن يقضي معظم األطفال بقية حياهتم مع أناس
آخرين وأصبح من الضروري عليهم تعلم كيفية العيش معهم
بنجاح لتحقيق العالقات اإلجيابية فيما بينهم (أبوهالل،
 ،)411:8994وليس كل األطفال قادرين على تكوين
صداقات ،أو يستطيعون إجياد صديق بسهولة ،ويف هذا
الصدد أشارت نتائج العديد من الدراسات يف جمال علم
النفس أنه إذا كانت خربة الصداقة مفقودة فالطفل رمبا ال
تنمو لديه بشكل فعال مودة اجلنس اآلخر أو االرتباط به،
لذا فإن عالقة الطفل مع األطفال اآلخرين ويف وقت مبكر
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كسمة) وبعض املتغريات األخرى (العمر الزمين ،البيئة ،نوع
الصعوبة) على جودة تلك الصداقة.

هذا ومن املؤكد أن مجيع احملاوالت اليت تسعى إىل دمج
التالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل كامل يف الصف
الدراسي العادي ال تؤدي بالضرورة إىل القبول االجتماعي
هلم من قبل زمالئهم العاديني (،)Swanson&Malone,1992
فقد أصبح معروفاً اآلن أن العالقات االجتماعية بني التالميذ
يف املدرسة تعد أحد أهم عوامل النجاح يف املدرسة ،وهناك
العديد من الدراسات أظهرت نتائجها أن اخلصائص
االجتماعية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم مقارنة
بالتالميذ العاديني تعد دون املتوسط (عقيل.)6184،
وتأسيساً على ما سبق ،حظي موضوع جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية
باهتمام العديد من الدراسات األجنبية كدراسة
( )Kathryn,2007ودراسة ( ،)Rose,2015واملتفحص بدقة
لنتائج هذه الدراسات ميكنه التحقق من وجود اختالفات يف
النتائج اليت توصلت إليها ،فبعضها يشري إىل عدم وجود
اختالفات جوهرية يف جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم مقارنة بأقراهنم العاديني يف نفس املدرسة
( ،)Wiener&Sunohara,1998وبعضها اآلخر يشري إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائياً بني العاديني وذوي
صعوبات التعلم ( ،)Wiener&Schneider,2001وبعضها
يؤكد على أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم وفرة من
األصدقاء املشاهبني هلم يف نفس الصعوبات ودرجتها
( ،)Mathwson et al.,2007يف حني تشري دراسات أخرى
إىل عدم دقة تلك النتيجة مؤكدة على اخنفاض معدل
الصداقة بوجه عام لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
مقارنة بأقراهنم العاديني ( ،)Overton&Raush,2002ومما
تقدم فالدراسة احلالية هي حماولة علمية يف هذا اإلطار يسعى
الباحث من خالهلا إىل التعرف على طبيعة جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية
ومدى تأثري املهارات اللغوية واالجتماعية والطبع (املزاج

مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
أقرت نتائج بعض الدراسات اليت أجريت إلماطة اللثام
عن طبيعة جودة الصداقة بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم
كدراسة ( )Murray&Greenberg,2007بوجود تدن واضح
وملحوظ يف مستوى جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم ،وأعزت هذا التدين يف طبيعة جودة الصداقة
إىل معاناهتم من ضعف يف مستوى املهارات االجتماعية
لديهم ،يف حني أكدت نتائج دراسات أخرى كدراسة
( )Mathwson et al.,2007على أن سوء جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ميكن رده إىل عوامل
شخصية متعلقة هبذه الفئة من التالميذ ،يف حني أشارت
نتائج بعض الدراسات احلديثة يف هذا اجملال كدراسة
( )Rose,2015إىل أن الطبع يؤثر بشدة على جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،هذا ومن املؤكد أن
الصداقة تعد مظهراً مهماً من مظاهر النمو االجتماعي
السوي ،فمن خالل الصداقة يستطيع الفرد توثيق صلته
باآلخرين فتنمو الذات وتتضح القدرات واالجتاهات وامليول،
ويشبع الفرد حاجاته من تأكيد الذات واالنتماء واحلب
والعطف ويتخلص من مشاعر األنانية والعزلة والوحدة
( ،)Mohammed,1995وعلى ذلك فإن للصداقة أمهية كبرية
يف حياة اإلنسان من الناحية االجتماعية والرتبوية والنفسية،
فهي حتقق مبدأ التجاذب االجتماعي وتدعم الروابط
االجتماعية بني األفراد ،كما إهنا تسهم يف ارتقاء املهارات
االجتماعية وتساعد على مشاركة اآلخرين يف امليول
واالجتاهات ويف اإلفصاح عن مشاعرهم (،)Hassan,1990
ومما تقدم ،فقد الحظ الباحث  -يف حدود علمه  -ندرة
يف الدراسات والبحوث العربية اليت حاولت التصدي ملسألة
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم هذه من
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ذوي صعوبات التعلم على تكوين صداقات ذات جودة
عالية تساعدهم على النجاح يف البيئة املدرسية.

ناحية ،ومن ناحية أخرى تضارب يف نتائج بعض الدراسات
األجنبية اليت حصل عليها الباحث واملعنية بدراسة جودة
الصداقة والعوامل املؤثرة فيها لدى هذه الفئة من التالميذ،
وملا كانت جودة الصداقة هي نتاج لعوامل متعددة ومتنوعة،
ونظراً للخصائص االجتماعية واملعرفية والنفسية املميزة
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،تولد لدى الباحث مشكلة
حبثية ميكن ترمجتها يف التساؤل الرئيس اآليت  :ما طبيعة
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم؟ وما تأثري
كل من املهارات اللغوية واملهارات االجتماعية والطبع (املزاج
كسمة) على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات

أهمية الدراسة:
للدراسة احلالية أمهيتان ،األوىل نظرية والثانية تطبيقية ،إذ
تتجلى أمهيتها النظرية من تناوهلا لفئة التالميذ ذوي صعوبات
التعلم واليت تشري الدراسات إىل أن نسبة هذه الفئة من
التالميذ يف أي جمتمع ترتاوح مابني  %3إىل  %81من
إمجايل أعداد التالميذ املسجلني يف املرحلة االبتدائية (مركز
امللك سلمان ألحباث اإلعاقة ،)6182 ،كما تنبع أمهيتها
النظرية أيضاً من أمهية متغرياهتا (الصداقة ،املهارات اللغوية،
املهارات االجتماعية ،الطبع) ،فالصداقة هي السبيل الوحيد
للبوح باألفكار الشخصية واألحاسيس واملشاعر إىل اآلخرين
احمليطني بنا وهي وسيلة بناءة للتفاهم واالنشغال باألنشطة
املمتعة مع اآلخرين ،واملهارات اللغوية واالجتماعية من
املؤشرات الرئيسة للنمو االجتماعي لدى أي إنسان ،فهما
مفتاح النهوض بالصداقة احلقيقية اإلجيابية ،كما إن النظرة
احلديثة لعلماء النفس تركز على الطبع كأساس انفعايل
للشخصية جيعل الفرد متميزاً بذاته ،فهو العامل العام يف جمال
الدافعية إذ إنه هو الطبيعة االنفعالية املميزة للفرد
(فائق ،)6119،ومن ناحية أخرى ،تنبع األمهية التطبيقية هلذه
الدراسة من كوهنا تسعى للخروج مبجموعة من التوصيات
الرتبوية واليت من شأهنا حتسني واقع التالميذ ذوي صعوبات
التعلم ،فنجاح الدمج األكادميي (الرتبوي) هلؤالء التالميذ
وهو األمر املعمول به يف مجيع بلدان العامل ال يقتصر
فحسب على جناحهم الدراسي ،بل يستلزمه جناح يف تكوين
صداقات هي أمر مهم للنجاح االجتماعي بوجه عام وهو
اهلدف املنشود من فكرة الدمج يف األساس ،فتحسني جودة
الصداقة لدى هؤالء التالميذ يزيد من متتعهم جبودة احلياة أي
السعادة وهو األمر الذي يتطلب العديد من اخلطوات
واإلجراءات الالزمة لذلك وهو األمر الذي تسعى الدراسة

التعلم يف املرحلة االبتدائية؟ ،ينبثق من هذا التساؤل الرئيس
عدة تساؤالت فرعية على النحو اآليت )8 :هل يؤثر نوع
الصعوبة (حساب  /قراءة وكتابة) لدى التلميذ ذي صعوبات
التعلم على جودة الصداقة لديه ؟ )6 ،هل خيتلف مستوى
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باختالف
العمر الزمين ؟  )4هل للبيئة (ريف  /حضر) اليت يعيش فيها
التلميذ ذي صعوبات التعلم على جودة الصداقة لديه ؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل :
 )8التعرف على طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية.
 )6التعرف على مدى تأثري كل من املهارات اللغوية،
املهارات االجتماعية ،الطبع ،العمر الزمين ،نوع الصعوبة،
والبيئة على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم باملرحلة االبتدائية.
 )4إعداد مقياس جلودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية.
 )3الوصول إىل جمموعة من النتائج املنبثقة من دراسة علمية
ميكن ترمجتها إىل توصيات تربوية من شأهنا مساعدة التالميذ
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احلالية إىل بلورته يف صورة توصيات ميكن تنفيذها على أرض
الواقع.

 -المهارات االجتماعية  :Social Skillsويتبىن الباحث يف

هذه الدراسة تعريف (هارون )6113،للمهارات االجتماعية،
إذ عرفها بأهنا  :جمموعة من السلوكيات واألفعال اليت
يسلكها الفرد لتحقيق أهداف مرغوبة على الصعيدين

مصطلحات الدراسة:

الشخصي واالجتماعي ،وإجرائياً  :الدرجة اليت حيصل عليها

تتبىن الدراسة احلالية املصطلحات اآلتية:

املفحوص يف هذه الدراسة على مقياس تقدير املهارات
االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم .إعداد  /صاحل
هارون (.)6113

 -جودة الصداقة  :Friendship Qualityويعرفها الباحث

على أهنا  :االستعداد املشرتك واملتبادل بني الفرد وأصدقائه
املقربني منه يف العمر والسلوك واألفكار واألخالق
واالهتمامات ملواجهة ضغوط احلياة اليومية ومشكالهتا
وصراعاهتا بشكل إجيايب وفعال وقدرهتم على املشاركة
الوجدانية وتقدمي الدعم واملساندة بعضهم لبعض يف شىت
املواقف احلياتية املختلفة يف عالقة متبادلة يسودها االحرتام
والتقدير والود املتبادل والثقة واالهتمام املشرتك ساعني بذلك
إىل التغلب على الصعوبات اليت قد تعرتي هذه الصداقة أو
تؤثر عليها وتعكر صفوها هبدف أمسى وهو احملافظة على
هذه الصداقة وتطويرها بشكل دائم ونقي دون أي شوائب.

 الطبع (المزاج كسمة)  :Temperamentويعرفه الباحثعلى أنه  :ما يولد به الفرد أو يكتسبه صغرياً ونادراً ما يتغري
مع النمو الزمين ،فالطبع هو املزاج كسمة ،ويعين مسات الفرد
اإلجيابية أو السلبية اليت تساعد أو تعوق ظهور قدرات الفرد،
فبعض األفراد يتسمون بفطرة مرحة ،يف حني آخرون عصبيون
سريعو االنفعال دائماً ،فالطبع يتصف بالدميومة ،وإجرائياً :
الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه الدراسة على
مقياس الطبع (املزاج كسمة) لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم يف املرحلة االبتدائية والذي أعده الباحث هلذا الغرض.

وإجرائياً  :الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه
الدراسة على مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية والذي أعده الباحث
هلذا الغرض.

 -التالميذ ذوو صعوبات التعلم

learning Disabilities

 :Students withويتبىن الباحث يف هذه الدراسة تعريف
"صموئيل كريك"  Kirkلصعوبات التعلم والذي قدمه يف
هناية عام ( ،)8924والذي يقصد به "جمموعة من األطفال
لديهم اضطرابات يف منو اللغة والكالم والقراءة باإلضافة اىل
اضطرابات يف عملية التواصل الالزمة للتفاعل االجتماعي،
هؤالء األطفال ال يعانون من أية إعاقة حسية كاإلعاقة
السمعية أو البصرية ،كما إهنم ال ينتمون لفئة األطفال ذوي

 -المهارات اللغوية  :Language Skillsويعرفها الباحث

على أهنا  :السرعة والدقة والكفاءة والفهم يف مهارات
احلديث ومهارات االستماع (اإلنصات) ومهارات القراءة
والكتابة ،وتأيت يف مقدمتها القدرة على اكتساب املفردات
اجلديدة وتسمية األشياء والتعبري عن األفكار واملشاعر
واألحداث ،وكذلك التمييز البصري لألشكال وإدراك التشابه
واالختالف واللفظ الصحيح للحروف والكلمات والعبارات.

اإلعاقة العقلية .وإجرائياً  :يقصد هبم يف هذه الدراسة
التالميذ املقيدين يف غرف املصادر ببعض املدارس االبتدائية
مبنطقة جازان باململكة العربية السعودية (الفيصلية ،حبرة ،ذي
النورين) على أهنم تالميذ ذوي صعوبات تعلم وفق
االختبارات التشخيصية املعتمدة من قبل وزارة التعليم
باململكة ومت تسجيلهم رمسياً على نظام نور (هو برنامج

وإجرائياً  :الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه
الدراسة على بطاقة مالحظة للمهارات اللغوية لدى التالميذ
ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية واليت أعدها
الباحث هلذا الغرض.
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املصطلح يقصد به جمموعة من األطفال لديهم اضطرابات يف
منو اللغة والكالم والقراءة باإلضافة إىل اضطرابات يف عملية
التواصل ،هؤالء األطفال ال يعانون من أية إعاقة حسية ،كما
إهنم ال ينتمون لفئة األطفال املعاقني فكرياً
( ،)Kaufman&kaufman,2001وتأسيساً على ذلك ،عرفت
صعوبات التعلم منذ الوهلة األوىل بأهنا اضطراب يف واحدة
أو أكثر من العمليات النفسية املستخدمة يف الفهم أو
استعمال اللغة املنطوقة أو املكتوبة اليت تظهر حبد ذاهتا يف
قدرة غري كاملة لإلصغاء أو التفكري والكالم والقراءة والكتابة
والتهجئة أو إجراء العمليات احلسابية شريطة أال تكون هذه
املشكالت نامجة عن إعاقات بصرية أو حركية أو مسعية أو
عقلية أو انفعالية أو كنتيجة للحرمان البيئي أو االقتصادي أو
الثقايف (.)Baarat & Alzeriqat,2012
فصعوبات التعلم مصطلح يشري إىل جمموعة غري
متجانسة من االضطرابات واليت تعرب عن نفسها من خالل
صعوبات دالة يف اكتساب واستخدام قدرات االستماع أو
احلديث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل أو القدرات
الرياضية ،هذه االضطرابات ترجع إىل الفرد ذاته (ذاتية
املنشأ) ،ويفرتض أن تكون راجعة إىل خلل يف اجلهاز العصيب
املركزي وميكن أن حتدث خالل حياة الفرد كما ميكن أن
تكون متالزمة مع مشكالت يف الضبط الذايت
(.)Awad,2004
كما تعرف صعوبات التعلم بأهنا اضطراب أو قصور أو
صعوبة تؤثر على الطريقة اليت يعاجل هبا األفراد ذوو مستوى
الذكاء العادي أو املرتفع املعلومات ،من حيث تعلمها
وجتهيزها ومعاجلتها واالحتفاظ هبا والتعبري هبا وعنها ،وهذه
الصعوبات تعرب عن نفسها من خالل واحدة أو أكثر من
اجملاالت اآلتية  :التعبري الشفهي ،الفهم السمعي ،التعبري
الكتايب ،املهارات األساسية للقراءة ،الفهم القرائي ،فهم
احلقائق والعمليات الرياضية ،القدرة على حل املشكالت،
التمثيل املعريف ،تذكر املعلومات اللفظية ،جتهيز ومعاجلة

العمليات التعليمية الشاملة واملتكاملة للتعلم الذي يعتمد
على التكنولوجيا) كتالميذ صعوبات تعلم وخيضعون ملراجعة
مستمرة يف غرف املصادر مبدارسهم على مدار فصل دراسي
كامل على األقل.
محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة احلالية ونتائجها يف ضوء :متغيراتها:

جودة الصداقة ،املهارات االجتماعية ،املهارات اللغوية،
الطبع ،زمنه ـ ـ ـ ــا :أجريت الدراسة احلالية خالل الفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي 6182/6182م ،عينتها:

 43تلميذاً من ذوي صعوبات تعلم  ،أدواتها :مقياس جودة
الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،مقياس
املهارات االجتماعية  ،مقياس الطبع (املزاج كسمة) ،بطاقة
مالحظة للمهارات اللغوية ،مقياس املستوى االجتماعي
والثقايف واالقتصادي لألسرة السعودية ،أساليبها اإلحصائية
المستخدمة فيها والمتمثلة في :املتوسطات واالحنرافات

املعيارية ،اختبار "ت" ،اختبار حتليل التباين...،اخل.
إطار نظري ودراسات سابقة:

يع ُّد مصطلح صعوبات التعلم مصطلحاً عاماً يرجع إىل
جمموعة متباينة من االضطرابات اليت تظهر من خالل
صعوبات واضحة يف اكتساب واستخدام قدرات االستماع
والكالم والقراءة والكتابة واالستدالالت أو القدرات
الرياضية ،وتع ُّد هذه االضطرابات أصلية يف الفرد ويفرتض أن
تكون ناجتة عن خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي ،وإذا
ظهرت صعوبات التعلم متالزمة مع حاالت إعاقة أخرى
(حسية أو انفعالية أو اجتماعية) فإن صعوبات التعلم ليست
نتيجة مباشرة لتأثري هذه اإلعاقات ( ،)Morsi,2001ومن
اجلدير بالذكر أن مصطلح صعوبات التعلم قد ظهر للمرة
األوىل على يدي "صموئيل كريك"  ، Kirkوكان هذا
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احلسية ،فصعوبات التعلم النمائية تتضمن صعوبات االنتباه،
صعوبات اإلدراك ،صعوبات تكوين املفهوم ،صعوبات حل
املشكلة ،وصعوبات التذكر ( ،)Abdulqadir,2016أما
صعوبات التعلم األكادميية فهي وثيقة الصلة واالرتباط
بالصعوبات النمائية والناجتة عنها ،وترتبط باملوضوعات
الدراسية اليت جترى يف األقسام واملتمثلة يف املواد الدراسية
وأكثرها شيوعاً عسر احلساب و عسر القراءة وعسر الكتابة
( ،)Thompson,2000إذ يعرف عسر احلساب أو ما يسمى
بـ ـ ـ ـ "صعوبات تعلم الرياضيات" بضعف قدرة التلميذ الذي
يتميز مبستوى ذكاء متوسط على النجاح املتوقع منه يف
الرياضيات (الصادق.)36:6118،
ومتثل صعوبات تعلم الرياضيات أو عسر إجراء
العمليات احلسابية أكثر أمناط صعوبات التعلم شيوعاً
وانتشاراً بني تالميذ التعليم االبتدائي ،وهو مصطلح يعرب عن
عسر أو صعوبات يف استخدام وفهم املفاهيم واحلقائق
الرياضية ،الفهم احلسايب واالستدالل العددي والرياضي،
وإجراء معاجلة العمليات احلسابية والرياضية (،)Attia,2011
يف حني تشري صعوبات تعلم القراءة "الدسلكسيا" إىل
اضطراب يف ميكانزم القراءة يرتتب عليه حدوث أخطاء
شاذة يف القراءة ويف نقل الكلمات املكتوبة من سبورة أو
كتاب واخللط بني احلروف املتشاهبة وغريها
( ،)Faraj,1999:16فهي عجز حمدود يف تعلم القراءة
والتهجئة خالفاً للوظائف العقلية الطبيعية ،وهي اضطراب
عصيب مزمن يعيق الشخص عن القدرة على تعرف الرموز
الكتابية والتعامل معها خاصة تلك اليت هلا صلة باللغة
(.)Reiff et al.,1993
ويف الصدد نفسه ،تعرف صعوبات الكتابة
"الدسجرافيا" على أهنا صعوبة تنتج عن اضطراب يف التكامل
البصري احلركي يعقبها ضعف القدرة على حتويل املعلومات
البصرية إىل خمرجات حركية (،)Bain et al.,1991:32
فالتلميذ الذي لديه صعوبة يف الكتابة هو ذلك التلميذ الذي

املعلومات املستدخلة ،االنتباه املمتد أو بعيد املدى ،إدارة أو
معاجلة الوقت ،واملهارات االجتماعية والبني شخصية
(.)Alzayat,2000
هذا وتكمن خطورة صعوبات التعلم يف انتشارها لدى
جمموعة كبرية من التالميذ الذين ميتلكون مستوى عاديًا ،وقد
تفعا من حيث القدرات واإلمكانات
يكون مستواهم مر ً
اجلسمية واحلسية والعقلية ،غري أن معدل حتصيلهم الدراسي
يكون أقل من ذلك بكثري وهو ما يطلق عليه التباعد الواضح
بني اإلمكانيات والنتائج (.)Abdelaal,2012
وتشري صعوبات التعلم إىل جمموعة متنوعة من
االضطرابات اليت تؤثر على اكتساب أو االحتفاظ بفهم أو
تنظيم أو استخدام املعلومات اللفظية وغري اللفظية ،هذه
االضطرابات تنتج عن ضعف يف واحد أو أكثر من
العمليات النفسية املرتبطة بالتعلم ،وترتاوح صعوبات التعلم
دائما مع حيازة أو استعمال واحد أو أكثر من
وتتداخل ً
املهارات اآلتية  :اللغة الشفهية ،القراءة ،اللغة املكتوبة
(اإلمالء ،التعبري الكتايب) ،والرياضيات (احلساب وحل
املشكالت) ( ،)Kharmosh,2016هذا وتصنف صعوبات
التعلم إىل جمموعتني ،األوىل صعوبات التعلم النمائية واليت
تشتمل على تلك املهارات اليت حيتاجها الطفل هبدف
التحصيل يف املوضوعات األكادميية ،أي إنه مفهوم يشري إىل
الصعوبات اليت تصيب املهارات القبلية الضرورية لتعلم
النواحي األكادميية (.)Lerner,2000:59
أما اجملموعة الثانية فهي صعوبات التعلم األكادميية واليت
تشتمل على الصعوبات اخلاصة بالقراءة والكتابة والتهجئة
والتعبري الكتايب واحلساب (مرسي ،)6118،فذوو صعوبات
اضحا بني
التعلم النمائية هم هؤالء الذين يظهرون تباعداً و ً
أدائهم العقلي املتوقع منهم وأدائهم الفعلي وخباصة يف
االختبارات التحصيلية يف مادة من املواد أو أكثر باملقارنة مع
أقراهنم وزمالئهم يف نفس العمر الزمين واملستوى العقلي
واملستوى الدراسي ويستثىن من هؤالء ذوي اإلعاقات
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التعلم ،وقد ركز هذا التفسري على اخللل املوجود يف اجلهاز
العصيب املركزي ،وما يتبعه من خلل يف املعاجلات اليت تتم
داخل الدماغ مثل خلل املعاجلة البصرية ،خلل يف عملية
االنتباه ،وخلل النشاط الكهريب داخل املخ ،مما يؤثر على
قدرة الفرد على التعامل مع اجلوانب األكادميية اليت تعتمد
على عمليات املعاجلة املختلفة اليت تتم داخل الدماغ (توفيق،
.)16:6111
ومن ناحية أخرى ،جيمع العديد من الباحثني يف جمال
أساليب الكشف والتعرف والتشخيص املبكر لصعوبات
التعلم على وجود العديد من األساليب املختلفة يف ذلك،
وعلى الرغم من تباينها واختالفها نوعاً ما فإنه ميكن تصنيفها
يف ثالث فئات تصنيفية هي :بطاريات االختبارات ،األدوات
أو االختبارات الفردية ،وتقومي وأحكام املعلمني
( ،)Roehr & Rodríguez,2016وعلى أية حال ،فالتالميذ
ذوو صعوبات التعلم يتميزون ببعض اخلصائص السلوكية
واليت متثل احنرافاً عن معايري السلوك السوي للتالميذ العاديني
ممن هم يف عمرهم الزمين ،وتلك اخلصائص تنتشر بني
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،بل وتؤثر أيضاً على شخصية
التلميذ صاحب الصعوبة يف التعلم ،وقدرته على التعامل مع
اآلخرين سواء يف املدرسة أو خارجها ،وتظهر عليه أعراض
اضطراب السلوك ،وختتلف حدة تلك االضطرابات من تلميذ
آلخر حسب درجة ونوع الصعوبة لديه ( & Awad
.)Shahat,2004
فالتالميذ ذوو صعوبات التعلم حيصلون على درجات
متدنية على قائمة التوافق االجتماعي نتيجة ملا يعانوه من
مشاكل أكادميية ،وإن هؤالء التالميذ وصفهم زمالؤهم بعدم
التكيف وعدم االندماج مع اآلخرين ،وهم مهملون
ويتجاهلون من زمالئهم (عثمان،)41:8929،
ومن ناحية أخرى ،أفادت نتائج عدة دراسات بوجود
شذوذ يف كمية ونوعية الصداقات بالنسبة لغالبية التالميذ
ذوي صعوبات التعلم مقارنة بزمالئهم العاديني ،إذ أقرت

ال يستطيع أن يكتب بشكل صحيح املادة املطلوبة كتابتها
أو املتوقع كتابتها ممن هم يف عمره الزمين ،فهو يكتب يف
مستوى أقل كثرياً عما يتوقع منه ،وعموماً .تشري نتائج
العديد من الدراسات إىل أن أسباب صعوبات التعلم غري
واضحة ومعروفة بشكل يقني ،غري أن هلا أسبابًا حمتملة تتمثل
يف أسباب جينية وأخرى بيولوجية إذ تشري هذه األسباب إىل
أن التلف الدماغي البسيط يشكل أحد األسباب األساسية
احملتملة لصعوبات التعلم ،وعالوة على ذلك توجد أسباب
بيوكيميائية وأسباب بيئية تتضمن عوامل منائية تنتج عن تأخر
نضج اجلهاز العصيب ومشاكل قد تنتج أثناء فرتة احلمل
(اخلطيب.)92:6113،
ويف الصدد نفسه ،حاول الكثري من الباحثني تقدمي
تفسريات نظرية لصعوبات التعلم استناداً لبعض األطر النظرية
املختلفة ومنها نظرية التأخر النضجي واليت تشري إىل أن
الكثري من حاالت صعوبات التعلم حتدث بسبب دفع
اجملتمع لألطفال ألداء مهمات أكادميية قبل أن يكونوا
جاهزين هلا ومما يزيد من حدة بعض حاالت صعوبات التعلم
هذه هو إجراء جتارب فوق طاقة الطفل واستعداده يف مرحلة
معينة من مراحل النضج (النشوايت.)91:8912،
كما تشري نظرية اإلدراك االجتماعي واالنفعايل إىل أن
قدرة الطفل على اكتساب املهارات االجتماعية تعد من
اجلوانب احليوية الفاعلة يف عملية التعلم ،وتشري الدالئل إىل
أن العديد من ذوي صعوبات التعلم يفتقرون هلذه املهارات
على الرغم من أهنم قد يكونون يف مستوى العاديني أو أعلى
منهم يف جوانب كثرية كالذكاء اللفظي ،غري أهنم خيفقون يف
أداء املتطلبات االجتماعية األساسية للحياة اليومية
(.،)Maaytah,1996
هذا وميكن إمجال أهم التفسريات النظرية اليت قدمت
لصعوبات التعلم يف  :التفسري العصيب ،التفسري السلوكي،
التفسري املعريف ،التفسري اللغوي ،والتفسري التطوري ،ويع ُّد
التفسري العصيب من أقدم التفسريات اليت قدمت لصعوبات
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املعاملة الوالدية فقط والتفاعالت بني األخوة واألخوات فيها
هي السبيل الوحيد للتنشئة االجتماعية ،بل إن التفاعالت
والعالقات مع األصدقاء متثل سياقاً مهماً لعملية التنشئة
االجتماعية ).(Katz et al.,1992
فقد مت التوصل إىل أن األطفال الذين يتمتعون بصداقات
قوية وإجيابية يف مرحلة الطفولة يتمتعون بنمو اجتماعي
وسلوكي ومستوى حتصيل أكادميي أفضل من األطفال الذين
ليس لديهم صداقات ; (Bishop & Inderbitzen,1995
 ،)Chen et al.,1999وال تتوقف فوائد الصداقة على مرحلة
الطفولة فحسب ،ولكن وجود أصدقاء طوال حياة الفرد
يؤدي إىل كثري من الرضا عن احلياة والسعادة والشعور بالراحة
النفسية بل يؤدي إىل جودة احلياة وجودة الوجود نفسه سواء
يف مرحلة البلوغ وما يعقبها من مراحل منو أخرى
) ،(Oconnor,1995فاألصدقاء كما ذكر "جوهناي"
( )johnHay,1871هم أشعة الشمس املشرقة يف احلياة
( ،)Flynn,2006هم املالذ الذي يلجأ إليه الفرد يف وقت
الشدة والضيق واحلزن (أرسطو.)66:8963،
هذا وتعرف الصداقة على أهنا البوح باألفكار الشخصية
واألحاسيس إىل اآلخرين والتفاهم بينهم ( & buhrmester
 ،)Furman,1987فهي عبارة عن عالقة اجتماعية طوعية
خيتارها األطفال واملراهقون لالرتباط مع أفراد آخرين من نفس
العمر إلشباع حاجاهتم النفسية ،ويفرتض أن تتسم بالصدق
واحلميمية والتعاون ( ،)Tossman & Assor,2007فالصداقة
عالقة اجتماعية تتسم بالدوام النسيب واالستقرار بني
شخصني أو أكثر وتقوم على مشاعر احلب والفهم واجلاذبية
املتبادلة مع توافر قدر من التماثل يف العمر والقيم
واالجتاهات واالهتمامات والقدرات العقلية والظروف
االجتماعية (حممد ،)8993،وهي عطف متبادل بني
شخصني ،حيث إن كالً منهما يريد اخلري لآلخر ،فالصديق
هو من يعيش معك والذي يتحد معك يف األذواق والذي

دائما
بأهنم عادة ما تكون صداقاهتم حمدودة للغاية ،ومييلون ً
حنو صداقة اآلخرين من ذوي صعوبات التعلم دون غريهم
(.)Vaughn et al.,1998
كما إهنم يفضلون صداقة من هم أصغر منهم سناً
( ،)Matheson et al.,2007ورأى آخرون من املهتمني
بدراسة الصداقة لدى ذوي صعوبات التعلم أن لديهم صعوبة
كبرية يف احلفاظ على صداقات مستقرة ،كما إهنم يعانون من
صراع حيال تكوين صداقات ذات أساس قوي ومتني
باإلضافة إىل أهنم أقل نشاطاً يف القدرة على تطوير الصداقة
ويعانون من مشكالت عديدة مع اآلخرين العاديني احمليطني
هبم (.)Overton & Rausch,2002
لقد حاول ( )Sullivaan,1953أن يقدم وصفاً علمياً
لتطور مفهومي الرفقة والصداقة ،فرأى أن هناك حاجات
اجتماعية خاصة تظهر لدى الفرد خالل مراحل معينة من
النمو ،ورأى أيضاً أن احلاجة للرفقة تظهر أول ما تظهر يف
فرتة التدرج باملشي وذلك على صورة الرغبة للمشاركة يف
اللعب ،يف حني تظهر احلاجة إىل الصداقة بعد مدة متأخرة
من النمو (.)Marzouk,1994
إن العالقة بني األقران تعد على درجة كبرية من األمهية،
فاألصدقاء ال يوفرون لبعضهم فقط الصحبة والرتويح عن
النفس ،ولكنهم يعملون أيضاً على تلبية احتياجاهتم املتبادلة،
فمن خالل التفاعل مع األقران يكتسب األطفال املهارات
االجتماعية ويتعلمون كيفية االنضمام إىل اجلماعات وتكوين
الصداقات واملشاركة يف حل املشكالت وإدارة املنافسات
والنزاعات (أبوجادو ،)493:6113،فالصداقة تساعد على
توفري اخلربات االجتماعية للطفل واليت يعجز الوالدان عن
حتقيقها له ،وهي تسهم وبشكل مبكر يف شعور املراهق
بالكفاءة والثقة بالنفس ،هي نقطة ارتكاز لألطفال واملراهقني
للحصول على الدعم االجتماعي .(Furman 1993).
ومن املؤكد أن مرحلة الطفولة هي فرتة مهمة للنمو
االجتماعي والعاطفي واملعريف السريع ،وال تعد أساليب
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التأكيد على ضرورة هذه النوعية من الصداقات اليت تتسم
باجلودة ،فكمية األصدقاء احمليطني بالفرد أو أمساؤهم ليست
املعيار احلقيقي للحكم على الصداقة ،ولكن املعيار الفعلي
هو جودة هذه الصداقة واليت تنعكس يف مظاهر الوالء
 ،loyaltyاأللفة واملودة  ،Intimacyوحل النزاعات Conflict
 ،)Adler & Adler,1998( resolutionفجودة الصداقة هي
القدرة على تبادل األفكار والكشف عن املعلومات
الشخصية ضمن بيئة آمنة ومقبولة ( ،)Shulman,1993وال
شك أن هناك العديد من املكونات املختلفة اليت ميكن من
خالهلا احلكم على جودة الصداقة بني األفراد ،فباإلضافة إىل
مكونات الوالء واأللفة واملودة وحل النزاعات تأيت الثقة،
التقارب ،الشعور باألمن ،املساعدة ،التفرد ،الصحة والرعاية
كمكونات أساسية ميكن من خالهلا احلكم على جودة
الصداقة ،فالتوازن بني هذه املكونات هو مفتاح احلصول
على صداقة جيدة (.)Katz et al.,1992
وتأسيساً على ما سبق ،فجودة الصداقة هي تلك
الصداقة اليت تقوم على املودة واأللفة والثقة والتحالف
والتدعيم االنفعايل ( ،)Sliva,2005كما إهنا تتحدد مبقدار ما
يتوافر فيها من الرضا  ،التوجيه  ،احلنو  ،الرفقة  ،الثبات
( ،)Wine,1999ومن املؤكد أن الصداقة ذات اجلودة العالية
تتطلب كفاءات أساسية ،منها القدرة على إتقان املهارات
اللغوية وهو األمر الذي يساعد على التكيف مع األصدقاء
والتواصل الفعال معهم ،فالقدرة على بدء احملادثة واحلفاظ
عليها واإلجابة عن تساؤالت اآلخرين وفهم لغتهم وكلماهتم
وإمياءاهتم وتعبريات وجوههم واالستماع هلم بإنصات وتركيز
كلها عوامل أساسية لتكوين صداقة ذات جودة عالية
(.)Feigen & Meisgeier,1987
وتعرف املهارات اللغوية على أهنا األداء اللغوي (الصويت
أو غري الصويت) والذي يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم
مع مراعاة القواعد املنطوقة واملكتوبة (عليان،)1:6111،
أي إن املهارات اللغوية هي القدرة على االستقبال واالستماع

تسره مسراتك وحتزنه أحزانك ،وبذلك تقوم الصداقة على
العشرة والتشابه واملشاركة الوجدانية (.)Yagon,2008
وترتبط احلاجة إىل الصداقة مبظهرين يف غاية األمهية مها:
تقدير الذات  Self-esteemإذ يؤدي التفاعل املتبادل
والصريح إىل شعور الفرد بأن أفكاره تتطابق مع أفكار
اآلخرين ،ومن خالل تلك العملية اليت يطلق عليها
"التصديق االجتماعي" يزيد تقدير الفرد لذاته ،أما املظهر
اآلخر فهو منو الشعور اإلنساين  Sense of Humanityفمن
خالل الصداقة تنمو قدرات الفرد على إدراك أفكار ومشاعر
اآلخرين ،ومع تفهم طبيعة الصداقة بوصفها أحد مناذج
العالقات اإلنسانية ومن خالل آليات التعميم ينمو الشعور
بأمهية حاجات اآلخرين بوجه عام مما يدعم املشاعر
اإلنسانية اليت متس سلوك الفرد فتكتسب تصرفاته طابع الغرية
أو اإليثار (.)Aboserri,1993
إن للصداقة قيمة نفسية ،إذ إهنا حتقق الدعم للذات،
وتقوي ثقة الفرد يف نفسه ،وتسهم يف تقومي اآلراء واألفكار
لدى أي من الصديقني ،كما تسهم أيضاً يف توسيع خربات
الصديق وتصحح رؤيته ووجهات نظره جتاه األشياء
واألحداث واألشخاص ،وحيقق األفراد من الصداقة منافع
شخصية من صداقاهتم كتبادل املمتلكات إىل درجة يتدىن
وضوح ملكية الشيء ألي من الصديقني (.)Kitami,2005
وجدير بالذكر أن هناك فرقًا بني الشعبية Popularity
والصداقة  Friendshipفالشعبية حتدد التقبل من مجاعة
األقران ،يف حني الصداقة خربة عالقة تبادلية ،والشعبية
والصداقة مها مكونان أساسيان للعالقات من األقران ،كما
إن الزمالة ال تكون هلا نفس املستوى من القرب واخلصوصية
املوجود بالصداقة (صابر ،)6188،وعلى الرغم من فوائد
وقيمة الصداقة واليت أصبحت معروفة ومدركة من قبل اجلميع
من املهتمني هبذا اجملال ،بدأ العديد من الباحثني يف الرتكيز
على ما يعرف جبودة الصداقة Friendship Quality
( ،)Parker & Asher,1993  Bukowski et al.,1994إذ مت
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وأخرياً تأيت مهارة احملادثة إذ يع ُّد التحدث أو التعبري من
عناصر االتصال البشري بعد االستماع وهو ترمجة اللسان
عما تعلمه عن طريق القراءة واالستماع والكتابة ،وهو من
العالمات املميزة للفرد وشخصيته ،وتنمو القدرة على
التحدث يف سن مبكرة من حياة الفرد إذ يبدأ معظم
األطفال تكوين مجلة من كلمتني يف عمر الثانية ،وحىت
السادسة يتعلم األطفال الكثري من الكلمات اليت تساعدهم
على احملادثة والتعبري عن حاجاهتم وأفكارهم ومشاعرهم،
وعموماً ،تتضمن املهارات اللغوية عنصرين أساسيني مها
مهارات اللغة االستقبالية وتتمثل يف قدرة الدماغ البشري
على استقبال الرسائل اللغوية من قنوات احلس املختلفة ومن
مث حتليلها وفهمها واستيعاهبا ،وكذلك مهارات اللغة التعبريية
وتتمثل يف قدرة الدماغ البشري على إنتاج الرسائل اللغوية
إلمتام عملية التواصل ويتم ذلك عن طريق حتديد الرسائل
املناسبة ومن مث إرساهلا إىل العضالت املسؤولة لتظهر يف
النهاية على شكل كلمات أو إمياءات أو لغة جسدية
(.)Paul,1995:71
كما تع ُّد املهارات االجتماعية هي القاعدة األساسية
لبناء الصداقة ،فالسلوك االجتماعي اإلجيايب كالتعاون
واملساعدة ،والتوكيدية وما تتضمنها من قدرة على بدء
التفاعالت مع اآلخرين واالنضمام هلم ومشاركتهم أنشطتهم
املختلفة ،والقدرة على ضبط النفس وحل الصراعات
ومواجهة املشكالت بنجاح كلها عوامل تسهم يف قدرة الفرد
على تكوين صداقات حقيقية ذات جودة عالية مع اآلخرين
احمليطني به (.)Milsom&Glanville,2010
هذا وتعرف املهارات االجتماعية على أهنا القدرة على
التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين يف سياق اجتماعي معني مبا
حيقق النفع املتبادل بطريقة مقبولة اجتماعياً
( ،)Abdulhamid,2012كما تتحدد بأهنا جمموعة السلوكيات
الضرورية اليت يقوم هبا الفرد للتغلب على مشكالت احلياة
اليومية وحتقيق أهدافه الشخصية من خالل التدعيمات اليت

للرموز اللغوية الصوتية الصادرة من اآلخرين وفهمها وإدراك
معناها واالستجابة هلا بإرساهلا يف سياق لغوي صحيح من
حيث النطق واملعىن واهلدف (هاليل.)6186،
ولذلك فمهارات اللغة أربع وهي االستماع واحلديث
والقراءة والكتابة ،وليس هناك حدود فاصلة بينها إمنا تتداخل
وتتشابك مع بعضها يف اإلنصات واكتساب املفردات
والتعبري عن األفكار واملشاعر (مسك ،)39:8929،فمهارة
القراءة تع ُّد فنا من الفنون األساسية يف تعليم وتعلم اللغة،
وتعد األساس الذي تبىن عليه سائر فروع النشاط اللغوي
األخرى ،وال شك يف أن القدرة على القراءة من أهم
املهارات اليت ميكن أن ميتلكها الفرد ،إذ إنه ال سبيل له إىل
تفهم اإلرشادات والتوجيهات ،والتعرف على األخبار بطريقة
ميسرة إال إذا كان قارئاً جيداً ،والفرد القادر على القراءة
اجليدة ميلك الوسيلة اليت يوسع هبا آفاقه العقلية ،والتزود من
كنوز احلكمة واملعرفة والتذوق واالستماع ،فضالً عن أهنا تعد
من العوامل األساسية يف النمو العقلي واالنفعايل للفرد
(.)Fadil et al., 2006
وتع ُّد الكتابة وسيلة اتصال بني الفكر البشري ،وهي
مهارة حركية تتضافر فيها اآلليات احلركية مع القدرات العقلية
وهي تتطلب تدريبات نوعية خاصة تتناسب مع استعدادات
تعلم هذه املهارة وهي عوامل عامة مرتبطة بالكتابة من مثل
النضج العقلي واإلدراك احلسي والبصري والنضج الوجداين
وإثارة دوافع الكاتب ،أما العوامل اخلاصة تتمثل يف النضج
احلركي والتوافق بني العني واليد ،واالجتاه السائد يف استخدام
الفرد ليديه اليمىن أو اليسرى ،والوضع اجلسمي والتصور
املكاين ( ،)Gleason,1985ويع ُّد السمع من أهم احلواس عند
الفرد ألن فقدان هذه احلاسة يعين فقدان القدرة على الكالم،
فالكالم مرتبط مبا يسمعه ،وتتضمن مهارة االستماع عنصرين
أساسيني مها التمييز السمعي والذاكرة السمعية والتتابع
السمعي (.)Stankeviciene, 2007
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العمليات املعرفية والسلوكية ( ،)Kavanagh,1995فالطبع له
تأثري عميق على الصداقة بل له بالغ األثر على الرضا عن
احلياة عموماً (.)Sanson et al.,2004  Fogle et al.,2002
وعلى الرغم من أن العوامل اليت تسهم يف تكوين الطبع
مل تفهم بعد بشكل كامل ،إال أهنا يف الغالب قد اعتربت
عوامل بيولوجية والذي يدعم هذا االجتاه هو حقيقة الفروق
اليت جندها بني املواليد منذ الوالدة ( & Bell
 ،)Waldrop,1982:38هذا ويع ُّد الطبع واملزاج واالنفعال
ثالث حاالت شعورية متمايزة ،تتباين مبرور الوقت،
فاالنفعاالت قد تكون إجيابية أو سلبية ،تؤدي إىل السرور أو
العناء ،وميكن للمشاعر أن تكون حادة أو هادئة وميكن
أيضاً أن تنتهي خالل مدة طويلة أو قصرية ،يف حني يرتبط
الطبع بالشخصية ،إنه ما تولد به أو تكتسبه صغرياً ونادراً ما
يتغري ،فاالنفعاالت تع ُّد أكثر تطرفاً من الطباع واألمزجة
( ،)Zayed,2009والطبع ميكن حتديده من خالل حملات
سلوكية حمددة ،هذه اللمحات السلوكية ميكن مالحظتها
وقياسها من خالل أربعة عوامل أساسية هي  :التهيجية
(سرعة االنفعال)  ،النشاط  ،تواتر االبتسامة ،و املوقف أو
النهج املتبع حيال األحداث غري املألوفة (.)kagan,2012
وجدير بالذكر هنا أن هناك فرقاً جوهرياً بني الطبع (املزاج
كسمة) واملزاج كحالة  ،فاملزاج كحالة هو انفعال قصري
املدى يدوم لساعات أو قد يصل أليام ،يف حني أن الطبع
أو املزاج كسمة يقصد به ذلك البناء التنظيمي الشخصي
الذي يتصف بالعمومية والشمول يف أغلب أحداث احلياة
اليومية والذي قد يكون موروثاً أو مكتسباً يف مراحل عمرية
مبكرة ).(Watson, 2000:17
وتارخيياً ،ويف القرن الثاين بعد امليالد ،مت التوصل إىل أربعة
أمناط أساسية من الطباع (األمزجة كسمة) هي :احلزينة أو
الكئيبة  ،الباردة أو الالمبالية  ،الدموية  ،وأخرياً الغاضبة أو
الصفراوية  ،وأطلق عليها آنذاك باألمزجة الكالسيكية األربعة
( ،)Marcel & John,2008هذا ولقد بدأت دراسة الطبع

حيصل عليها من تفاعله مع اآلخرين (،)Mabrouk,2003
واملهارات االجتماعية كل متكامل من املهارات اآلتية:
مهارات التواصل مع اآلخرين ،وتعرف بأهنا قدرة الفرد على
إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين من خالل
التعرف عليهم وإقامة صداقات معهم وإحساسه بالسعادة
معهم ،ومهارات التفاعل االجتماعي واليت تعرف بأهنا قدرة
الفرد على معرفة كل ما يدور حوله من أحداث وذلك من
خالل متابعة األحداث االجتماعية ،وأخرياً مهارات املشاركة
االجتماعية وتعين قدرة الفرد على مشاركة اآلخرين والتعامل
معهم مثل الزمالء وغريهم يف أثناء ممارسة اهلوايات
(عواد.)6116،
ومن اجلدير بالذكر أن املهارات االجتماعية متثل مبكوناهتا
الفرعية املختلفة متغرياً نفسياً مهماً يفيد يف أن يكون مؤشراً
جيداً للصحة النفسية للفرد ،وتوضح ما لدى الفرد من قدرة
تعبريية وكفاءة اجتماعية عالية ،واليت تعكس نظاماً متناسقاً
من النشاط الذي يستهدف الفرد منه حتقيق هدف معني
عندما يتفاعل مع اآلخرين ( ،)Shokair,1997ولذلك قام
العديد من الباحثني مبحاولة توصيف املكونات الفرعية
للمهارات االجتماعية ،فمن وجهة نظر فريق من الباحثني
فاملهارات االجتماعية تنقسم إىل  :مهارات يف اإلرسال
واالستقبال ،ومهارات يف التحكم والضبط والتنظيم
(السمادوين.)8993،
يف حني رأى آخرون أن املهارات االجتماعية تتضمن
مهارات احملادثة والتوكيدية واإلدراك االجتماعي
(الزيتوين ،)12:6113،وعند آخرين تشتمل املهارات
االجتماعية على :املبادأة بالتفاعل ،التعبري عن املشاعر
السلبية ،التعبري عن املشاعر اإلجيابية ،والضبط االجتماعي
االنفعايل (عبدالرمحن.)82:8991
وال شك أن "الطبع" أساس انفعايل للشخصية جيعل
الفرد متميزاً بذاته ،ويلعب دوراً بالغ األثر يف خمتلف مناحي
حياة الشخص ،هذا األثر يتعاظم حينما يكون احلديث عن
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يف حني يشتمل بعد العاطفة السالبة على األبعاد الفرعية
اآلتية  :اخلوف ،اإلحباط ،احلزن ،عدم الراحة ،الغضب
( ،)DTS,2008أما ضبط اجلهد الزائد فيشتمل على األبعاد
اآلتية  :السرور املنخفض ،ضبط التحكم ،تركيز االنتباه،
واحلساسية املدركة ( ،)Valiente,2003وعلى وجه العموم،
ميكن اإلشارة هنا إىل أن نتائج البحوث املتعلقة مبجال ذوي
صعوبات التعلم قد أكدت على وجود ارتباط وثيق بني
اضطراب اللغة التعبريية واالستقاللية وصعوبات التعلم
( ،)valance,1994فالتالميذ ذوو صعوبات التعلم يتصفون
دوماً بضعف يف املهارات اللغوية (.)Margalit,1989
ونظرا لكون التالميذ ذوي صعوبات التعلم هم أفراد غري
ً
متجانسني فإهنم يعكسون أيضاً جمموعة متنوعة من
االضطرابات اللغوية ( ،)Stanovitch,1988فمعظم هؤالء
التالميذ يعانون من مشكالت لغوية مرتبطة باحملادثة
واالستماع والكتابة خاصة فيما يتعلق بالتخطيط واملراجعة
وتنظيم احملتوى (.)Dycus,1999
فالتالميذ ذوو صعوبات التعلم يعانون من أمناط خمتلفة
من املشكالت اللغوية اليت تتصل بقدرهتم على استقبال
املعلومات أو التعبري عنها (الروسان ،)6111،فقد أفادت
نتائج دراسيت ( )Rebouche,1988و ( Girolametto et
 )al.,2001بأن ذوي صعوبات التعلم يعانون من صعوبات
يف معدل اإلنتاج الصويت ويف نسبة احلروف الساكنة
الصحيحة املنطوقة ويف طول اجلمل املنطوقة وصعوبات يف
التفكري والذاكرة واالحتفاظ واالنتباه والرتكيز ،وصاحب
الصعوبة يف التعلم يتسم باخنفاض درجة التفاعل ،ويتصف
بتدين مستوى املهارات االجتماعية ،يعاين من صعوبة يف
االندماج مع اآلخرين يف املدرسة ،كما إنه غري متعاون مع
زمالئه وال يستطيع حتمل املسؤولية االجتماعية ،ولديه قصور
يف التعامل مع املواقف اجلديدة يف البيئة احمليطة به ،كما يتسم
بأنه غري اجتماعي وال يهتم بآراء وحاجات اآلخرين ،وغري
مقبول بني زمالئه ،ولديه ضعف يف العالقة مع األصدقاء،

على يدي كل من "ألكسندر توماس"
و "ستيال شيس"  ،Stella Chessوكان ذلك حتديداً يف عام
8931م ،إذ قاموا بإجراء دراسة طولية يف نيويورك على
جمموعة من األطفال ،واهتموا مبالحظة تسع خصائص رئيسة
لديهم هي  :مستوى النشاط ،أمناط الطعام ،االنتظام يف
مواعيد النوم ،ردة الفعل األوىل ،القدرة على التكيف ،شدة
االنفعال ،التشتت ،مدى االنتباه ،احلساسية جتاه املثريات
( ،)Kagan et al.,2007ومت التوصل حينها إىل أن هناك
ثالثة أمناط من الطبع أو األمزجة كسمة وهي  :الطفل
السهل وهو الذي يتكيف مع املتغريات احلاصلة يف بيئته،
الطفل الصعب وهو الطفل الذي يظهر أمناطاً سلوكية مضادة
ويتسم بالعبوس وصعوبة التوافق مع املثريات اجلديدة ،وأخرياً
الطفل بطيء االنفعال وهو الطفل الذي له منط بني النقيضني
(.)Faeiq,2009
ويف الصدد نفسه ،صنف "بافلوف" أمناط الشخصية
معتمداً على الطبع إىل  :شخصية متميزة باالندفاع وسرعة
االستثارة ،شخصية خذولة ميتاز صاحبها بضعف النشاط
وامليل إىل االكتئاب ،شخصية نشطة ومرنة ويتميز صاحبها
باالعتدال مع كثرة احلركة ،وأخرياً شخصية هادئة متزنة يتميز
(الزغلول
الرزانة
على
باحملافظة
صاحبها
واهلنداوي.)33:6116،
ومن ناحية أخرى ،أفادت نتائج العديد من البحوث إىل
أن هناك ثالثة أبعاد أساسية للطبع (املزاج كسمة) ميكن من
خالهلا قياسه وحتديده ،هذه املكونات األساسية هي :
احليوية املتدفقة ،العاطفة السالبة ،و ضبط اجلهد الزائد ( Kail
 ،)& barnfield,2011  Rothbart & Hwang,2005هذه
األبعاد األساسية هلا أبعاد فرعية أخرى ،إذ تتضمن احليوية
املتدفقة (االنبساط) األبعاد الفرعية اآلتية  :االندفاعية ،التوقع
اإلجيايب ،مستوى النشاط ،الرغبة يف اإلحساس ،السرور
املتدفق ،االندفاعية ،االبتسام ،الضحك ،اخلجل
(.)Rothbart,2004  Ormel et al.,2005
Alexander Thomas
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نفس عمر الطفل ولديه صعوبات تعلم أيضاً كما إنه يسكن
يف نفس احلي الذي يسكن فيه الطفل ،يف حني ذكر أولياء
أمور آخرين لعدد  2أطفال أن أبناءهم ذوي صعوبات التعلم
يعانون بشدة من اضطراب يف الصداقة ومبعىن آخر ليس
لديهم أصدقاء متاماً يف املدرسة ،إذ أقروا بعدم وجود أي
اهتمام متبادل بني أبنائهم وباقي التالميذ يف املدرسة ،أما
باقي العينة البالغ عددهم طفلني فقد ذكر أولياء أمورهم بأن
أبناءهم لديهم صداقات حمدودة للغاية قائمة على املصاحل
فقط ،كما أقر أولياء األمور مجيعاً بأهنم حياولون جاهدين
حث أبنائهم على تكوين الصداقات يف املدرسة إال أن املزاج
املتغري ألبنائهم وتدين مهاراهتم اللغوية واالجتماعية وتدين
مستوى النضج االجتماعي ألبنائهم حيول بينهم وبني تكوين
صداقات حقيقية ذات جودة عالية مع زمالئهم يف املدرسة.
هذا وكان الغرض من دراسة ( )Wine,1999التعرف على
الفرق بني العاديني وذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة،
تكونت عينة الدراسة من  9أطفال ذوي صعوبات تعلم و
 88طفالً من العاديني ومجيعهم من تالميذ الصفوف الرابع
واخلامس ،وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة
إحصائياً بني العينتني يف متغري جودة الصداقة ،ولكن يف
الوقت نفسه كشفت الدراسة عن أن التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يتمتعون بصداقة ذات جودة مرتفعة مع
املماثلني هلم يف الصعوبة ،كما إن العاديني يرتبطون
بصداقات متميزة مع أقراهنم يف نفس حجرة الصف الدراسي
يف حني يفضل ذوي صعوبات التعلم تكوين صداقات مع
تالميذ من فصول دراسية أخرى ،ومن ناحية أخرى،
استهدف ( )Pires,2002الكشف عن جودة الصداقة لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بكل من الشعور
بالوحدة النفسية وتقدير الذات ومفهوم الذات االجتماعي،
تكونت عينة الدراسة من  646طفالً ترتاوح أعمارهم بني 9
إىل  846عاماً ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود تدن
يف مستوى جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات

( ،)Alhelo,2008وباإلضافة إىل ما سبق ،تشري نتائج بعض
الدراسات إىل أن ذوي صعوبات التعلم يعانون من بعض
الطباع واألمزجة اليت جتعلهم خمتلفني نوعاً ما عن أقراهنم
( ،)Tegladi et al.,2004فأكثر ما مييز ذوي صعوبات التعلم
عن غريهم من العاديني هو انفعاهلم الزائد وجتنبهم ملواقف
التفاعل وضعف انتباههم ونشاطهم امللحوظ وصعوبة التنظيم
الذايت ( ،)Meltzer,2004ومع ذلك فهناك ندرة ملحوظة يف
الدراسات املعنية بدراسة الطبع (املزاج كسمة) لدى التالميذ
ذوي صعوبات التعلم (.،)Rose,2015
وتأسيساً على ما سبق ،استهدف ()Shakeel,1997
الكشف عن طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم وعن االختالفات الكامنة بني النوعني يف
ذلك األمر ،تكونت عينة الدراسة من  881طفالً يف
الصفوف الدراسية الرابع واخلامس ،واعتمد الباحث على
املقابالت الشخصية مع التالميذ واستبانة مت توزيعها على
أولياء أمور األطفال ومعلميهم ،وجاءت النتائج مؤكدة على
أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون بصورة واضحة من
تدن يف جودة الصداقة ،هذا التدين ال خيتلف كثرياً بني
الذكور واإلناث ،كما اكتشفت الدراسة أن ذوي صعوبات
التعلم مييلون إىل تكوين صداقات عابرة مع األصغر منهم
سناً.
كما إن اإلناث يفضلن التفاعل مع صديقاهتن من خالل
اهلاتف يف حني يفضل الذكور اجللوس مع أصدقائهم يف
احلي،كما استهدف ( )Wiener&Sunohara,1998الكشف
عن تصورات أولياء األمور جلودة الصداقة لدى أطفاهلم ذوي
صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية ،إذ أجرى الباحثان
مقابالت شخصية مع أولياء أمور  82تلميذاً من املرحلة
االبتدائية ممن يعانون من صعوبات التعلم وترتاوح أعمارهم ما
بني  81إىل  83عاماً ،وجاءت النتائج على النحو اآليت:
ذكر أولياء أمور  2أطفال أن أطفاهلم لديهم صديق واحد
فقط ويعانون من حمدودية الصداقة ،هذا الصديق عادة من
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عام لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،ومن ناحية أخرى
استهدف ( )Rose,2015يف دراسته التعرف على تأثري
املهارات االجتماعية والطبع على جودة الصداقة لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،تكونت عينت الدراسة من
 41تلميذاً من ذوي صعوبات التعلم موزعني على الصفوف
السادس والسابع والثامن يف مدرستني متوسطتني بشمال
والية كارولينا األمريكية ويبلغ متوسط أعمارهم  86.61سنة،
استخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس التقييم الذايت
للمهارات االجتماعية ( )SSRSومقياس للطبع يف مرحلة
املراهقة املبكرة ( )EATQ-Rومقياس آخر جلودة الصداقة،
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري للمهارات االجتماعية
واللغوية والطبع على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم ،كما أكدت النتائج على وجود فروق بني
العاديني وذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة لصاحل
التالميذ العاديني.
ومما تقدم ميكن للباحثني التأكيد على جمموعة من النقاط
اليت أسفر عنها العرض السابق لبعض الدراسات اليت توصل
إليها ،هذه النقاط هي )8 :اهتم العديد من الباحثني
بفحص جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
والتعرف على تأثري بعض املتغريات عليها ،وأسفرت معظم
النتائج عن وجود تدن يف جودة الصداقة بوجه عام لدى هذه
الفئة من التالميذ )6 ،اعتمدت أغلب الدراسات املعروضة
وحتديدا ممن
سابقاً على عينات من تالميذ املرحلة االبتدائية
ً
ترتاوح أعمارهم من  9إىل  86عاماً )4 ،أفادت نتائج بعض
الدراسات اليت مت تناوهلا إىل وجود تأثري للمهارات
االجتماعية واملهارات اللغوية والطبع (املزاج كسمة) على
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم)3 ،
لتقييم جودة الصداقة بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم مت
استخدام املقابالت الشخصية مع التالميذ أنفسهم أو من
خالل استبانات مقننة أو من خالل مالحظات املعلمني
هلم.

التعلم إذ مت التأكد من أن هؤالء التالميذ يعانون من الشعور
بالوحدة النفسية وتدين مفهوم الذات االجتماعي واخنفاض
يف تقدير الذات األمر الذي ينتج عن نقص الصداقات من
حوهلم ،ويف الصدد نفسه ،فحص ()Zaihua&Yan,2003
جودة الصداقة لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية ممن
يعانون من صعوبات التعلم ،إذ تكونت العينة من  46تلمي ًذا
ترتاوح أعمارهم ما بني  88إىل  86عاماً ،وباستخدام مقياس
جلودة الصداقة ،توصلت نتائج الدراسة إىل تدين جودة
الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،كما أفادت
النتائج بوجود عالقة دالة إحصائيًا بني تدين جودة الصداقة
والشعور املرتفع بالوحدة النفسية ،إذ أكدت النتائج على أن
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون من تدن يف عدد
أصدقائهم ويف جودة الصداقة إن وجدت وهو ما جيعلهم
يعيشون وحدة نفسية يف صورة مرتفعة.
كما أفادت النتائج أيضاً إىل وجود تأثري ملتغري النوع على
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم لصاحل
اإلناث ،كما حاول ( )Lemieux,2007التعرف على طبيعة
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعالقتها
بكل من التعلق الوالدي واملهارات الشخصية واالجتماعية
لديهم ،تكونت عينة الدراسة من  814تالميذ منهم 33
ذكورا وموزعني على  3مدارس أمريكية ،ومن خالل االعتماد
ً
على عدة مقاييس ذاتية توصلت الدراسة إىل العديد من
النتائج ،من ضمنها عدم وجود عالقة مباشرة بني جودة
الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونوعية التعلق
الوالدي لديهم ،ووجود عالقة ارتباطية بني جودة الصداقة
واملهارات الشخصية لديهم ،عالوة على وجود تأثري ملتغري
النوع على جودة الصداقة لصاحل اإلناث ،كما أكدت النتائج
على وجود فرق دال إحصائياً بني ذوي صعوبات التعلم
النمائية ونظرائهم من ذوي صعوبات التعلم األكادميية يف
جودة الصداقة لصاحل ذوي صعوبات التعلم األكادميية،
وأشارت الدراسة يف هنايتها إىل تدين جودة الصداقة بوجه
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فرضيات الدراسة:

 )2ال يوجد تأثري ملتغري العمر على جودة الصداقة لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
 )2ال يوجد تأثري ملتغري البيئة (ريف/حضر) على جودة
الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

صيغت فروض الدراسة احلالية على النحو اآليت :
 )8يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني
متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم
العاديني على مقياس جودة الصداقة يف اجتاه (لصاحل)
التالميذ العاديني.
 )6يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني
متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي
املهارات اللغوية ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم
منخفضي املهارات اللغوية على مقياس جودة الصداقة لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف اجتاه (لصاحل) التالميذ
ذوي صعوبات التعلم مرتفعي املهارات اللغوية.
 )4يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني
متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي
املهارات االجتماعية ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم
منخفضي املهارات االجتماعية على مقياس جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف اجتاه (لصاحل)
التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي املهارات االجتماعية.
 )3يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني
متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع
السهل ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع
الصعب على مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يف اجتاه (لصاحل) التالميذ ذوي صعوبات
التعلم ذوي الطبع السهل.
 )3يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني
متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات
ودرجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة على
مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

منهج الدراسة
أوالً :التصميم المستخدم في الدراسة :نظراً لطبيعة
الدراسة احلالية ومشكلتها وأهدافها ،فاملنهج الوصفي
التحليلي هو األنسب هلا والذي يعرف بأنه أحد أشكال
التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة
حمددة وتصوريها كمياً عن طريق مجع البيانات واملعلومات
املقننة عن الظاهرة أو املشكلة وإخضاعها لدراسة دقيقة
(ملحم.)421:6112 ،
ثانياً  :عينة الدراسة :اختريت عينة الدراسة احلالية بالطريقة

العشوائية العنقودية متعددة املراحل ،إذ مت يف البداية اختيار
أحد مكاتب الرتبية والتعليم التابعة لإلدارة للتعليم مبنطقة
جازان وكان االختيار ملكتب الرتبية والتعليم مبدينة جيزان
والذي يضم  862تلميذاً من ذوي صعوبات التعلم مقيدين
يف برامج غرف املصادر املعتمدة ،بعد ذلك قام الباحث
باختيار عشوائي لثالث مدارس ابتدائية تابعة ملكتب الرتبية
والتعليم مبدينة جيزان وتضم أكرب عدد من التالميذ ذوي
صعوبات التعلم فكان االختيار للمدارس اآلتية :مدرسة
املعبوج االبتدائية للبنني ،مدرسة الفيصلية االبتدائية للبنني،
ومدرسة ذي النورين االبتدائية للبنني ،بعد ذلك قام الباحث
مبراجعة سجالت هؤالء التالميذ املثبتة يف غرف املصادر حىت
استقر الباحث على  43تلميذاً يعاين من صعوبات التعلم،
انظر اجلدول رقم ( )8وكذلك اجلدول رقم (:)6
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 33الرياض (ربيع األول 8341هـ /ديسمرب 6182م)
جدول 1

أعداد عينة الدراسة المختارة من المدارس االبتدائية بمنطقة جازان.

م

اسم المدرسة

العدد

النسبة

8

مدرسة املعبوج االبتدائية
مدرسة الفيصلية االبتدائية
مدرسة ذي النورين االبتدائية

83

% 31

86

% 43.4

9

% 63.2

 43تلميذاً

% 811

6
4

اجملموع

جدول 2

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات العمر الزمني  /البيئة  /نوع الصعوبة.
م

المتغير

مستوى التغير

العدد

النسبة

المجموع

8

البيئة

ريفية
حضرية

83

% 31

68

% 21

 43تلميذاً

الصف الرابع االبتدائي

81

%38.34

 43تلميذاً

6

4

العمر الزمين
نوع الصعوبة

الصف السادس االبتدائي
صعوبات يف الرياضيات

82

%31.32

61

%32.83

صعوبات يف القراءة والكتابة

83

%36.12

وألغراض الدراسة احلالية ،اختار الباحث عينة أخرى من
التالميذ العاديني من نفس املدارس سالفة الذكر ،مدرسة
املعبوج االبتدائية للبنني ،مدرسة الفيصلية االبتدائية للبنني،
ومدرسة ذي النورين االبتدائية للبنني ،وبلغ عدد أفرادها 43

 43تلميذاً

تلميذاً واجلدول رقم ( )4يوضح نتائج اختبار "ت" وداللة
الفرق بني اجملموعتني (التالميذ ذوي صعوبات التعلم)
و(التالميذ العاديني) يف متغري املستوى االجتماعي والثقايف
واالقتصادي (استمارة أعدها الباحث يف دراسة سابقة له).

جدول 3

اختبار "ت"  t-Testبين متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين على مقياس المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي

مجموعات الدراسة

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة t

مستوى الداللة

الحسابي
صعوبات التعلم

43

8.93

83.633

العاديني

43

8.126

86.9233

43

1.433

غري دالة
إحصائياً

خالل صدق احملكمني ،الصدق الظاهري ،صدق املقارنة
الطرفية ،ففي صدق احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة
للمقياس على نسبة اتفاق مل تقل عن  %91من آراء
جمموعة من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم
النفس والصحة النفسية ،أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد
قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة تقنني بلغت 31
تلميذاً من تالميذ املرحلة االبتدائية وحتقق الباحث من وضوح
املفردات وسهولة فهمها للتالميذ مع إجراء بعض التعديالت
يف بعض الكلمات اليت ال ختل مبعىن املفردة وهدفها ،أما

ثالثاً  :أدوات الدراسة  :متثلت أدوات الدراسة احلالية يف
أربعة أدوات وبيان ذلك تفصيالً على النحو اآليت:
 )1مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات

التعلم (إعداد  /الباحث) :اشتملت الصورة النهائية هلذا

املقياس على  31مفردة تقيس العديد من اجلوانب اليت تعرب
عن جودة الصداقة كاملودة واأللفة والتدعيم واملساندة والثقة
واخلصوصية وإدارة وحل الصراعات والتعاون واملشاركة
وغريها ،ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات
مناسبة للمقياس ،قام الباحث حبساب صدق املقياس من
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 Nedleskyمت التوصل إىل درجة قطع (نقطة على متصل
درجات تستخدم لتصنيف املفحوصني إىل فئتني تعكس
مستويات األداء املختلفة بالنسبة هلدف معني) تساوي
( )814وبذلك يصنف املفحوصون احلاصلون على درجات
من ( )31إىل ( )814بأهنم منخفضو جودة الصداقة،
واحلاصلون على درجات من ( )813إىل ( )611مرتفعو
جودة الصداقة.

بالنسبة لصدق املقارنة الطرفية فقد توصل الباحث إىل وجود
فرق دال إحصائياً بني متوسط درجات عينة التقنني يف الثلث
األعلى للمقياس ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا
يدل على صدق املقياس ،وبالنسبة لثبات املقياس فقد قام
الباحث حبسابه من خالل طريق إعادة التطبيق ،طريقة الصور
املتكافئة ،طريقة التجزئة النصفية ،وطريقة معامل االتساق
الداخلي ،وطريقة معامل ألفا كرونباخ ،ففي طريقة إعادة
التطبيق بفاصل زمين قدره (أسبوعان) كان معامل الثبات
( ،)1.2913ويف طريقة الصور املتكافئة كان معامل الثبات
( ،)1.9613ويف طريقة االتساق الداخلي مت التوصل إىل
معامالت تراوحت بني ( )1.94-1.11وقد كانت كلها

 )2بطاقة مالحظة للمهارات اللغوية لدى التالميذ ذوي

صعوبات التعلم (إعداد /الباحث) :تكونت الصورة النهائية

لبطاقة املالحظة احلالية من  41مفردة موزعة على بعدين
أساسيني مها  :البعد األول  :مهارات اللغة االستقبالية

ذات داللة عند مستوى ( ،(1.18  أما يف طريقة ألفا
كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل ألفا بني ( 6.43و
 )6.93للمفردات والدرجة الكلية وكانت قيمتها مرتفعة مما
يدل على ثبات املقياس يف قياس جودة الصداقة ،ومن ناحية
أخرى ،اعتمد الباحث على طريقة ليكرت يف تصميم املقياس
لقياس استجابات أفراد عينة الدراسة احلالية وذلك باتباع
تدريج مخاسي على النحو اآليت  :حيدث دائماً ويعطى
املستجيب هلا ( )3درجات ،حيدث غالباً ويعطى املستجيب
هلا ( )3درجات ،حيدث أحياناً ويعطى هلا ( )4درجات،
نادراً ما حيدث ويعطى هلا ( )6درجة ،و ال حيدث مطلقاً
ويعطى هلا ( )8درجة ،وبذلك تكون الدرجة العظمى
للمقياس هي ( )611درجة ،والدرجة الدنيا للمقياس هي
( )31درجة ،ومن املهام التأكيد هنا على أن تطبيق هذا
املقياس يتطلب وجود معلم أو ويل أمر املفحوص ،حبيث
يقوم مبساعدة املفحوص على قراءة العبارة وفهمها ،فقد كان
الباحث يقوم بتطبيق كل نسخة من املقياس على كل
مفحوص على حدة ،حبيث جيلس املفحوص جبوار الباحث
ملساعدته على فهم العبارة وقراءهتا ومن مث اختيار االستجابة
املناسبة دون أدىن تدخل من الباحث يف ذلك بطريقة أشبه
بأسلوب املقابلة املقننة ،هذا وباستخدام طريقة نيدلسكاي

ويتكون من ( )83مفردة (من رقم  8إىل  83يف الصورة
النهائية لبطاقة املالحظة) وعرفه الباحث على أنه "القدرة
على فهم الكلمات واألفكار املنطوقة ومعاجلة املعلومات
السمعية واملرئية بنجاح" ،أما البعد الثاني :مهارات اللغة

التعبريية ويتكون من  83مفردة (من رقم  82إىل  41يف
الصورة النهائية لبطاقة املالحظة) وعرفه الباحث على أنه
"القدرة على إنتاج وصياغة وحتويل األفكار واملشاعر
واألحاسيس إىل رموز لغوية صوتية أو مكتوبة" ،ويتم تطبيق
هذه البطاقة على التالميذ ذوي صعوبات التعلم من خالل
أولياء أمورهم أو معلمي غرف املصادر أو معلمي صعوبات
التعلم املسؤولني عن عملية متابعتهم يف املدارس اليت ينتمون
إليها ،ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات مناسبة
لبطاقة املالحظة ،قام الباحث حبساب صدق البطاقة من
خالل صدق احملكمني ،الصدق الظاهري ،صدق املقارنة
الطرفية ،ففي صدق احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة
للبطاقة على نسبة اتفاق مل تقل عن  %13من آراء جمموعة
من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم النفس
والصحة النفسية.
أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد قام الباحث بتطبيق
بطاقة املالحظة على جمموعة من معلمي املرحلة االبتدائية
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هذا املقياس من  31فقرة موزعة على ثالثة أبعاد تقيس
املهارات االجتماعية املتمثلة يف اتباع لوائح املدرسة وقوانينها
( 88فقرة) ،والتفاعل مع اآلخرين ( 61فقرة) ،وإظهار
عادات عمل مناسبة ( 89فقرة) ،وهذا املقياس يستجيب
عليه املعلمون بوضع تقديراهتم ملستوى املهارة االجتماعية
لكل طالب وفق تدريج خاص بذلك ،وقد حتقق معد
املقياس من صدقه بأربع طرق وهي  :الصدق املنطقي،
وصدق املضمون ،والصدق التمييزي والصدق االرتباطي،
كما حتقق معد املقياس من ثباته بطريقتني ،االتساق الداخلي
وقد تراوحت قيمه بني ( )1.93-1.91على األبعاد الفرعية
كامال ،والتجزئة النصفية بعد تصحيحها مبعادلة
واملقياس ً
سبريمان براون إذ تراوحت القيم بني (،)1.98-1.12
وألغراض الدراسة احلالية قام الباحث حبساب الصدق
والثبات للمقياس مرة أخرى ،فبالنسبة للصدق قام الباحث
حبسابه من خالل صدق احملكمني والصدق التالزمي (صدق
احملك) وكذلك صدق املقارنة الطرفية ،فبالنسبة لصدق
احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة للمقياس على نسبة
اتفاق مل تقل عن ( )%91من آراء جمموعة من احملكمني من
األساتذة املتخصصني يف علم النفس والصحة النفسية بكلية
الرتبية جامعة جازان ( 3أساتذة) ،أما بالنسبة للصدق
التالزمي أو صدق احملك فقد استعان الباحث مبقياس
املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
والذي أعده  /حممد النويب حممد ( ،)6181وكان معامل
االرتباط بني درجات عينة التقنني على املقياسني هو
( )1.93وهو نفسه معامل صدق املقياس ،أما بالنسبة
لصدق املقارنة الطرفية فقد توصل الباحث إىل وجود فرق
دال إحصائياً بني متوسط درجات عينة التقنني يف الثلث
األعلى للمقياس ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا
يدل على صدق املقياس ،أما بالنسبة لثبات املقياس ،فقد
قام الباحث حبسابه من خالل طريقة التجزئة النصفية وطريقة
إعادة التطبيق ،ففي األوىل استعان الباحث مبعامل االرتباط

مبدارس التطبيق ،وحتقق الباحث من وضوح املفردات وسهولة
فهمها هلم ،أما بالنسبة لصدق املقارنة الطرفية فقد توصل
الباحث إىل وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط درجات
عينة التقنني يف الثلث األعلى لبطاقة املالحظة ومتوسط
درجاهتم على الثلث األدىن وهذا يدل على صدق بطاقة
املالحظة ،وبالنسبة لثبات بطاقة املالحظة فقد قام الباحث
حبسابه من خالل طريقة إعادة التطبيق ،طريقة الصور
املتكافئة ،طريقة التجزئة النصفية ،وطريقة معامل االتساق
الداخلي ،وطريقة معامل ألفا كرونباخ ،ففي طريقة إعادة
التطبيق بفاصل زمين قدره (أسبوعان) كان معامل الثبات
( ،)1.1613ويف طريقة الصور املتكافئة كان معامل الثبات
( ،)1.1613ويف طريقة االتساق الداخلي مت التوصل إىل
معامالت تراوحت بني ( )1.14-1.26وقد كانت كلها
ذات داللة عند مستوى ( ،(1.18  أما يف طريقة ألفا
كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل ألفا بني ( 4.13و
 )4.12للمفردات والدرجة الكلية وكانت قيمتها مرتفعة مما
يدل على ثبات بطاقة املالحظة يف قياس املهارات اللغوية
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،كما اعتمد الباحث على
طريقة ليكرت يف تصميم بطاقة املالحظة لقياس استجابات
أفراد عينة الدراسة احلالية وذلك باتباع تدريج ثالثي على
النحو اآليت :دائماً وحتصل على ( )4درجات ،أحياناً وحتصل
على ( )6درجة ،نادراً وحتصل على ( )8درجة .وبذلك
تكون الدرجة العظمى لبطاقة املالحظة هي ( )91درجة،
والدرجة الدنيا هي ( )41درجة ،وباستخدام طريقة
نيدلسكاي  Nedleskyمت التوصل إىل درجة قطع تساوي
( )39.3وبذلك يصنف املفحوصون احلاصلون على درجات
من ( )41إىل ( )39.3بأهنم منخفضو املهارات اللغوية،
واحلاصلون على درجات من ( )21إىل ( )91بأهنم مرتفعو
املهارات اللغوية.
 )3مقياس تقدير المهارات االجتماعية للطلبة ذوي
صعوبات التعلم (إعداد /صالح هارون 2002م)  :يتكون
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الباحث على أنه :القدرة على التخطيط واالختيار والتتبع
والتعاون وتبادل املعارف من أجل حتقيق أهداف الفرد

بني نصفي االختبار (الفردي والزوجي) واستخدم معادلة
امال
سبريمان-براون للحصول على معامل ثبات املقياس ك ً
وكانت قيمة معامل الثبات هي ( ،)1.193أما يف الطريقة
الثانية واليت متت بفاصل زمين قدره أسبوعان فقد بلغ معامل
الثبات ( ،)1.916ومما تقدم حتقق الباحث من صدق وثبات
مقياس تقدير املهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات
التعلم ،ومن اجلدير بالذكر أن طريقة تصحيح هذا املقياس
تعتمد على طريقة ليكرت من خالل تدريج مخاسي على
النحو اآليت  :دائماً وحتصل على ( )3درجات ،كثرياً وحتصل
على ( )3درجات ،أحياناً وحتصل على ( )4درجات ،نادراً
وحتصل على ( )6درجة ،وأبداً وحتصل على ( )8درجة ،ومن
مث فالدرجة العظمى هي ( )631والدرجة الدنيا هي (،)31
وباستخدام طريقة نيدلسكاي  Nedleskyمت التوصل إىل
درجة قطع تساوي ( )863وبذلك يصنف املفحوصون
احلاصلون على درجات من ( )31إىل ( )863بأهنم
منخفضو املهارات االجتماعية ،واحلاصلون على درجات من
( )863إىل ( )631بأهنم مرتفعو املهارات االجتماعية.

واجلماعة ،البعد الرابع :النهج املستخدم ،ويتكون من 81

فقرات (من رقم  48إىل  31يف الصورة النهائية للمقياس)،
وعرفه الباحث على أنه :الطريقة اليت يتبعها الفرد يف التعامل
مع اآلخرين واألشياء من حوله ،البعد الخامس :احلالة
املزاجية  :ويتكون من  81فقرات (من رقم  38إىل  31يف
الصورة النهائية للمقياس) ،وعرفه الباحث على أنه :شعور
انفعايل مؤقت ومتكرر مثل السعادة والغضب واحلزن ،قد
يستمر هذا الشعور حىت بعد زوال املوقف الذي تسبب فيه،
ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات مناسبة
للمقياس ،قام الباحث حبساب صدق املقياس من خالل
عدة طرق وهي :صدق احملكمني ،الصدق الظاهري ،صدق
املقارنة الطرفية ،ففي صدق احملكمني حصلت مجيع الفقرات
املكونة للمقياس على نسبة اتفاق مل تقل عن ( )%91من
آراء جمموعة من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم
النفس والصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة جازان (3
أساتذة) ،أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد قام الباحث
بتطبيق املقياس على جمموعة من آباء التالميذ يف املرحلة
االبتدائية مبدارس التطبيق ،وحتقق الباحث من وضوح
املفردات وسهولة فهمها هلم ،أما بالنسبة لصدق املقارنة
الطرفية فقد توصل الباحث إىل وجود فرق دال إحصائياً بني
متوسط درجات عينة التقنني يف الثلث األعلى للمقياس
ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا يدل على صدق
املقياس ،وبالنسبة لثبات املقياس فقد قام الباحث حبسابه من
خالل عدة طرق هي :طريقة إعادة التطبيق ،طريقة التجزئة
النصفية ،وطريقة معامل االتساق الداخلي ،وطريقة معامل
ألفا كرونباخ ،ففي طريقة إعادة التطبيق بفاصل زمين قدره
(أسبوعان) كان معامل الثبات ( ،)1.9613ويف طريقة
االتساق الداخلي قام الباحث حبساب معامل االتساق
الداخلي بني الدرجة على املفردة والدرجة الكلية على

 )4مقياس الطبع لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في
المرحلة االبتدائية (إعداد  /الباحث) :تكونت الصورة
النهائية للمقياس من  31فقرة موزعة على مخسة أبعاد رئيسة
هي :البعد األول :مستوى النشاط العام ،ويتكون من 81

فقرات (من رقم  8إىل  81يف الصورة النهائية للمقياس)،
كل عمليّة عقليّة أو بيولوجية متوقفة
وعرفه الباحث على أنهّ :
احلي كعادات النوم واألكل
على استخدام طاقة الكائن ّ
والعادات اليومية املختلفة...اخل ،البعد الثاني :املرونة،

ويتكون من  81فقرات (من رقم  88إىل  61يف الصورة
النهائية للمقياس) ،وعرفه الباحث على أنه :القدرة على
حتمل عبء إعادة النظر يف األفكار واملواقف والقرارات ومنط
احلياة والقدرة على رؤية الذات من زوايا أخرى ومبنظور مغاير
متاماً ،البعد الثالث :إدارة املهام ،ويتكون من  81فقرات
(من رقم  68اىل  41يف الصورة النهائية للمقياس) ،وعرفه
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طالب التدريب امليداين لربنامج بكالوريوس الرتبية اخلاصة
جبامعة جازان يف اختياره للعينة وتطبيقه للدراسة احلالية،
إجراء اجلانب التطبيقي للدراسة خالل الفصل الدراسي األول
من العام اجلامعي 6182/6182م ،وذلك من خالل استعانة
الباحث بأولياء األمور ومعلمي غرف املصادر يف بعض
أدوات الدراسة ،معاجلة البيانات والدرجات من خالل
الربنامج اإلحصائي ) ،SPSS..V(16وعرض النتائج وصياغتها
ومن مث مناقشتها وتفسريها واستخالص جمموعة من
التوصيات الرتبوية ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية ومنبثقة
من نتائجها.

املقياس ،ومت التوصل إىل معامالت تراوحت بني (-1.26

 )1.29وقد كانت كلها ذات داللة عند مستوى ( 
 ،(1.18أما يف طريقة ألفا كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل
ألفا بني ( 8.13و  )8.12للمفردات والدرجة الكلية وكانت
قيمتها مرتفعة مما يدل على ثبات املقياس يف قياس الطبع
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،ومن اجلدير بالذكر هنا أن
مجيع الفقرات مت صياغتها بطريقة موجبة ،ويتم تصحيح
املقياس وفق طريقة ليكرت من خالل تدريج ثالثي على
النحو اآليت :دائماً وحتصل على ( )4درجات ،أحياناً وحتصل
على ( )6درجة ،نادراً وحتصل على ( )8درجة ،وبذلك
تكون الدرجة الكلية العظمي للمقياس هي ( )831درجة،
والدرجة الدنيا هي ( )31درجة ،وباستخدام طريقة
نيدلسكاي  Nedleskyمت التوصل إىل درجة قطع تساوي
( )13.3وبذلك يصنف املفحوصون احلاصلون على درجات
من ( )31إىل ( )13.3بأهنم من ذوي الطبع الصعب،
واحلاصلون على درجات من ( )13إىل ( )831من ذوي
الطبع السهل.

نتائج الدراسة:
للتحقق من صحة الفروض اليت قامت عليها الدراسة احلالية
قام الباحث مبا يأيت :
بالنسبة للفرض األول :والذي نص على "يوجد فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني متوسطي درجات
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم العاديني على مقياس
جودة الصداقة يف اجتاه (لصاحل) التالميذ العاديني" ،وللتحقق
من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "ت"
 ،T-Testواجلدول رقم ( )3يوضح نتائج هذا التحليل على
النحو اآليت :

رابعاً :إجراءات الدراسة :اتبع الباحث يف إجراء الدراسة
احلالية اخلطوات اإلجرائية اآلتية :مجع املادة العلمية ومن مث
إعداد وكتابة اإلطار النظري اخلاص بالدراسة ،إعداد أدوات
الدراسة احلالية وتقنينها سيكومرتياً ،انتقاء عينة الدراسة على
النحو املوضح سابقاً (اعتمد الباحث على كونه مشرفًا على
جدول 4

اختبار "ت"  T-Testبين متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين على مقياس جودة الصداقة.

مجال القياس

مجموعات

العدد

الدراسة
جودة الصداقة

المتوسط

االنحراف المعياري

الحسابي

درجات

قيمة t

مستوى الداللة

الحرية

ذوو صعوبات التعلم

43

81.83

9.313

التالميذ العاديون

43

22.11

3.841

يتضح من اجلدول رقم ( )3وجود فرق ذي داللة
إحصائية عند مستوى  1.18بني التالميذ العاديني والتالميذ
ذوي صعوبات التعلم يف مستوى جودة الصداقة يف اجتاه

43

84.2

1.18

التالميذ العاديني (املتوسط األكرب) مما يفيد بتحقق الفرض
األول للدراسة.
بالنسبة للفرض الثاني :والذي نص على "يوجد فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني متوسطي درجات
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صعوبات التعلم إىل جمموعتني ،األوىل مرتفعو املهارات اللغوية
وعددهم ( )86تلميذاً والثانية منخفضو املهارات اللغوية
وعددهم ( )64تلميذاً ،مث قام الباحث باستخدام اختبار
"ت"  T-Testلدرجات أفراد اجملموعتني على مقياس جودة
الصداقة وكذلك حساب مربع إيتا  ،Etaواجلدول رقم ()3
يوضح النتائج اليت مت التوصل إليها كما يأيت:

التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي املهارات اللغوية
ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم منخفضي املهارات
اللغوية على مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يف اجتاه (لصاحل) التالميذ ذوي صعوبات
التعلم مرتفعي املهارات اللغوية" ،للتحقق من صحة هذا
الفرض قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة من التالميذ ذوي

جدول 2
اختبار "ت"  T-Testوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي المهارات اللغوية على
مقياس جودة الصداقة.
مجال

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

مستوى

مجموعات الدراسة

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

t

الداللة

مرتفعو املهارات اللغوية

86

836.63

83.22

88

منخفضو املهارات
اللغوية

64

26.21

4.13

66

القياس
جودة
الصداقة

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن قيمة "ت" = 9.66

9.66

1.18

إيتا

مربع
إيتا

1.92

1.94

منخفضي املهارات االجتماعية على مقياس جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف اجتاه (لصاحل)
التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي املهارات االجتماعية".
للتحقق من صحة هذا الفـ ـ ـ ـ ـ ــرض قام الباحث بتقسيم عينة
الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم إىل جمموعتني،
األوىل مرتفعو املهارات االجتماعية وعددهم ( )9تالميذ
والثانية منخفضو املهارات االجتماعية وعددهم ()62
تلميذاً ،مث قام الباحث باستخدام اختبار "ت" T-Test
لدرجات أفراد اجملموعتني على مقياس جودة الصداقة وكذلك
حساب مربع إيتا  ،Etaواجلدول رقم ( )2يوضح هذه النتائج
على النحو اآليت:

وهي دالة إحصائياً عند مستوى  1.18مما يشري إىل أن هناك
فرقًا بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي
املهارات اللغوية يف جودة الصداقة يعزى ملتغري املهارات
اللغوية ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم تأثري املهارات
اللغوية على جودة الصداقة يبلغ ( )%94وهذا يفيد بتحقق
الفرض الثاين للدراسة.
بالنسبة للفرض الثالث :والذي نص على " يوجد فرق
ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني متوسطي
درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي املهارات
االجتماعية ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم

جدول 6
اختبار "ت"  T-Testوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي المهارات االجتماعية
على مقياس جودة الصداقة.
مجال

مجموعات الدراسة

العدد

القياس
جودة
الصداقة

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

t

الداللة

مرتفعو املهارات االجتماعية

9

831.111

48.99

1

منخفضو املهارات االجتماعية

62

26.328

81.23

63
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83.99

1.18

إيتا

مربع
إيتا

1.123

1.136
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على مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم يف اجتاه (لصاحل) التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي
الطبع السهل" ،للتحـ ـ ـ ــقق من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة هذا الفرض قام
الباحث بتقسيم عينة الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات
التعلم إىل جمموعتني ،األوىل ذوو الطبع السهل وعددهم ()9
تالميذ والثانية ذوو الطبع الصعب وعددهم ( )62تلميذاً،
مث قام الباحث باستخدام اختبار "ت"  T-Testلدرجات
أفراد اجملموعتني على مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب
مربع إيتا  ،Etaواجلدول رقم ( )2يوضح نتائج هذا
االختبار :

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن قيمة "ت" = 83.99

وهي دالة إحصائياً عند مستوى  1.18مما يشري إىل أن هناك
فرقًا بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي
املهارات االجتماعية يف جودة الصداقة يعزى ملتغري املهارات
االجتماعية ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم تأثري
املهارات االجتماعية على جودة الصداقة يبلغ ( )%13وهذا
يفيد بتحقق الفرض الثالث للدراسة.
بالنسبة للفرض الرابع  :والذي نص على " يوجد فرق

ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني متوسطي
درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع السهل
ودرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع الصعب
جدول 7

اختبار "ت"  T-Testوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع السهل وذوي الطبع الصعب
على مقياس جودة الصداقة.
مجال

مجموعات الدراسة

العدد

القياس
جودة
الصداقة

المتوسط

االنحراف

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

ذوو الطبع السهل

9

831.11

88.2

1

ذوو الطبع الصعب

62

98.24

3.31

63

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن قيمة "ت" = 86.43

قيمة t

مستوى

مربع إيتا

إيتا

الداللة
86.43

1.18

1.223

1.268

بالنسبة للفرض الخامس :والذي نص على " يوجد فرق

وهي دالة إحصائياً عند مستوى  1.18مما يشري إىل أن هناك
فرقًا بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع السهل
وذوي الطبع الصعب يف جودة الصداقة يعزى ملتغري الطبع
(املزاج كسمة) ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم تأثري
الطبع (املزاج كسمة) على جودة الصداقة يبلغ ( )%26وهذا
يفيد بتحقق الفرض الرابع للدراسة.

ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.18بني متوسطي
درجات التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ودرجات
التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة على مقياس
جودة الصداقة" .للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
باستخدام اختبار "ت"  T-Testلدرجات أفراد اجملموعتني
على مقياس جودة الصداقة ،واجلدول رقم ( )1يوضح
النتائج اليت توصل إليها الباحث كما يأيت:

جدول 8

اختبار "ت"  T-Testوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات وذوي صعوبات تعلم القراءة
والكتابة على مقياس جودة الصداقة:
مجال

مجموعات الدراسة

العدد

القياس
جودة
الصداقة

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

t

الداللة

ذوو صعوبات تعلم الرياضيات

61

831.11

88.2

1

ذوو صعوبات تعلم القراءة

83

98.24

3.31

63
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86.43

1.18

إيتا

مربع
إيتا

1.41

1.98
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يتضح من اجلدول رقم ( )1أن قيمة "ت" = 86.43

بالنسبة للفرض السادس :والذي نص على "ال يوجد

وهي دالة إحصائياً عند مستوى  1.18مما يشري إىل أن هناك
فروقًا بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة
تعزى ملتغري نوع الصعوبة (صعوبات تعلم رياضيات/صعوبات
تعلم قراءة وكتابة) ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم تأثري
نوع الصعوبة على جودة الصداقة يبلغ ( )%98وهذا يفيد
بتحقق الفرض اخلامس للدراسة.

تأثري ملتغري العمر على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم" .للتحقق من صحة هذا الفرض قام
الباحث باستخدام اختبار حتليل التباين ( )ANOVAبني
درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم تبعاً ملتغري
العمر (الصف الرابع االبتدائي والصف السادس االبتدائي)
على مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب مربع إيتا ،Eta
واجلدول رقم ( )9يوضح نتائج هذا التحليل كما يأيت :

جدول 9

تحليل التباين ( )ANOVAوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة ذوي صعوبات التعلم وفقاً لمتغير العمر الزمني على مقياس
جودة الصداقة

جودة الصداقة
×
العمر الزمين

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

متوسط المربعات

بني اجملموعات

6424.232

6424.23

داخل
اجملموعات

83669.19

3448.69

درجات الحرية
82

قيمة F
1.331

82

يتضح من اجلدول رقم ( )9أن قيمة "ف" =  1.331وهي
غري دالة إحصائياً مما يشري إىل عدم وجود فروق بني التالميذ
ذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة تعزى ملتغري العمر
الزمين ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم تأثري العمر الزمين
على جودة الصداقة يبلغ ( )%1.83وهو حجم صغري جداً
يكاد ال يذكر وهذا يفيد بتحقق الفرض السادس للدراسة.

الداللة اإلحصائية
غري دالة إحصائياً

إيتا
1.881

مربع إيتا
1.183

ذوي صعوبات التعلم" .للتحقق من صحة هذا الفرض قام
الباحث باستخدام اختبار حتليل التباين ( )ANOVAبني
درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم تبعاً ملتغري
البيئة على مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب مربع إيتا
 ،Etaواجلدول رقم ( )81يوضح نتائج هذا التحليل كمل
يأيت:

بالنسبة للفرض السابع :والذي نص على "ال يوجد تأثري
ملتغري البيئة (ريف/حضر) على جودة الصداقة لدى التالميذ

جدول 10

تحليل التباين ( )ANOVAوحساب مربع إيتا  Etaبين درجات عينة الدراسة ذوي صعوبات التعلم وفقاً لمتغير البيئة على مقياس جودة
الصداقة

جودة الصداقة
×
البيئة

مصدر

مجموع

متوسط

درجات

التباين

المربعات

المربعات

الحرية

بني اجملموعات

6424.232

6334.23

84

داخل
اجملموعات

83669.19

4688.69

61

يتضح من اجلدول رقم ( )81أن قيمة "ف" = 1.411

قيمة F

الداللة

إيتا

مربع إيتا

اإلحصائية
1.411

غري دالة
إحصائياً

1.183

1.188

التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة تعزى ملتغري
البيئة (ريف/حضر) ،ومن اجلدول أيضاً يتضح أن حجم

وهي غري دالة إحصائياً مما يشري إىل عدم وجود فروق بني
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الصعوبة والعمر الزمين والبيئة على جودة الصداقة لدى ذوي
صعوبات التعلم ،وقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع نتائج
دراسات أخرى يف هذا اجملال كدراسة ( )Rose,2015وغريها،
هذا وقد توصلت النتيجة الرئيسة هلذه الدراسة إىل تدين
مستوى جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
وأن هذا التدين تسهم فيه العديد من املتغريات تأيت يف
مقدمتها املهارات اللغوية واملهارات االجتماعية ونوع الصعوبة
والطبع ،ومن اجلدير بالذكر هنا أنه من الكلمات املأثورة عند
علماء االجتماع اليت تداولتها األلسن قوهلم "اإلنسان
اجتماعي الطبع" ومعىن هذا أن اإلنسان مفطور على الصلة
بأبناء سنه ،هذه غريزة أودعها اهلل يف الناس لتستقيم حياهتم
وتنتظم أمورهم ،إذ إن الفرد ال يقوى مبفرده على اجتياز
مراحل احلياة احملفوفة باملكاره ،اململوءة بالصعاب واألخطار،
فال بد من االستعانة ليتسىن للجماعات املتعاضدة أن تقوم
مبا ال يقوم به الفرد ،وأن تدفع عنها ما ال يدفعه املنفرد
(العكيلي.)6116،
وتأسيساً على ذلك تقوم الصداقة بني شخصني على
أساس االختيار الشخصي املنزه عن املصلحة الذاتية ،تقوم
على الثقة املتبادلة واالعرتاف باآلخر وقبول مكاشفته
والظهور أمامه بدون أي تصنع أو خداع ،ويتفق معظم
الباحثني الذين تناولوا بالدراسة موضوع الصداقة وجودهتا بأنه
لكي تنشأ عالقة صداقة جيدة بني شخصني أو أكثر فال بد
من توفر ثالثة شروط رئيسة هي  :أن حيدث تواصل فيما
بينهم ،أن يلتقي هؤالء األشخاص يف فضاء معني ،وأن
يكون التواصل القائم بينهم له مضمون وجداين
( ،)Aboserri,1993هذا ولقد أفادت نتائج العديد من
الدراسات بأن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون من تدن
يف تكوين صداقات حقيقية هلم كما يعانون من صعوبة كبرية
يف احملافظة على صداقة مستقرة ،باإلضافة إىل كوهنم من
أكثر الفئات اخلاصة صراعاً مع أقراهنم العاديني يف املدرسة
( ،)Overton&Rausch,2002والصداقة احلقيقة ذات اجلودة

تأثري البيئة على جودة الصداقة يبلغ ( )%1.88وهو حجم
صغري جداً يكاد ال يذكر وهذا يفيد بتحقق الفرض السابع
للدراسة.
مناقشة النتائج وتفسيرها:
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة جودة الصداقة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم و تأثري كل من املهارات
اللغوية واالجتماعية والطبع على هذه اجلودة وهي يف ذلك
تتشابه مع أهداف دراسات عديدة أجريت يف هذا اجملال
كدراسة ( )Shakeel,1997ودراسة (.)Wine,1999
وقد جاءت نتائج الدراسة احلالية متوافقة إىل حد ما مع
نتائج الدراسات السابقة واليت أكدت معظمها على تدين
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعلى
وجود تأثري للمتغريات التابعة على جودة الصداقة ،هذا وال
خيتلف اثنان يف أن العالقات االجتماعية هي جديرة حبفظ
اجملتمع ومحايته من التفكك والعزلة ،واإلنسان عادة ما
يتواصل مع أبناء اجملتمع ،ذلك ألن اإلنسان ال ميكن له أن
وحيدا ،وهو بطبيعته كائن اجتماعي يألف ويؤلف وهو
يعيش ً
جمموعة من املشاعر واألحاسيس ال ميكنه أن يستغين عن
حميطه األسري واالجتماعي ،ولذلك تشكل العالقات
االجتماعية بني التالميذ يف املدارس بعداً مهماً يف خربهتم
املدرسية كما تؤكد نتائج األحباث على أمهية جودة الصداقة
على الصحة النفسية للتالميذ ،فالصداقة اليت تتصف
مبستويات عالية من الرعاية والدعم واملساعدة تسهل من حل
الصراعات وتبادل املودة ،كما وجد أن املستويات املنخفضة
من الشجار والصراع مع األصدقاء تتنبأ باألداء الوظيفي
األكادميي للتالميذ إضافة إىل تكيفهم العام وصحتهم
النفسية (.)Berndt,1999
لقد استهدفت الدراسة احلالية التعرف على طبيعة جودة
الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ومدى تأثري
املهارات اللغوية واالجتماعية والطبع (املزاج كسمة) ونوع
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فقد مت التوصل إىل أن حوايل  %23من التالميذ ذوي
صعوبات التعلم لديهم عجز واضح يف املهارات االجتماعية
بل ويطغى هذا األمر على قصورهم الواضح يف النواحي
األكادميية ( ،)Kavale & Forness,1996فذوي صعوبات
التعلم لديهم مشكالت يف الكالم التلقائي وطرح األسئلة
وتقدمي العون واملساعدة لآلخرين ،وعادة ما ينهمكون يف
صراعات عنيفة مع أقراهنم يف املدرسة فهم أقل عطاءً
لآلخرين وال يتحملون النقد أبداً وتتدىن عندهم املبادرة
االجتماعية ،هم يعانون عادة من سوء التوافق مع اآلخرين
( ،)Feigin&Meisgeier,1987إن الصداقة اجليدة تتطلب
مهارات اجتماعية يف جمال التواصل منها على سبيل املثال ال
احلصر إبقاء مسافة مكانية مقبولة من اآلخرين يف أثناء
التحدث إليهم ،املشاركة باحلديث اجلماعي بطريقة مناسبة
دون مقاطعة حديث اآلخرين ،وإهناء احلادثة بطريقة مناسبة،
وذوي صعوبات التعلم ال ميتلكون مثل تلك املهارات
األساسية ،وحىت إن امتلكوها فرمبا ال يستطيعون استخدامها
على حنو مناسب ومستمر (.)Gresham,1992
ومن ناحية أخرى ،تشري العديد من التوجهات النظرية
إىل أن الطبع يعد من العوامل املهمة املؤثرة على جودة
الصداقة بوجه عام ،فالنمو االجتماعي للفرد وقدرته على
تكوين عالقات صداقة حقيقية تتأثر بكثري من األبعاد
املكونة للطبع ( ،)Sanson et al.,2004فقد مت التوصل إىل
أن ذوي الطبع السهل املرحيني واالنبساطيني هم أكثر األفراد
تكويناً للصداقة اجليدة احلقيقية مقارنة بذوي الطبع الصعب
العصابيني ،ووجد أن اختيار الصديق يتوقف على عاملني
أساسيني مها االنبساط واالنفتاح (.)Selfhoutm2010
ويف هذا الصدد أفادت الدراسات القليلة اليت حاولت
دراسة الطبع (املزاج كسمة) لدى ذوي صعوبات التعلم أهنم
عادة ما يتصفون بالطبع الصعب وهذا ناتج عن القصور
دائما ما يتصفون
الذي يعانونه يف االنتباه واإلدراك ،كما إهنم ً

العالية حتتاج إىل تواصل فعال ،غري أن الكثري من التالميذ
ذوي صعوبات التعلم يعانون من عدد من املشكالت اللغوية
األمر الذي ينعكس على عملية التعلم والتواصل االجتماعي
لديهم ( ،)Lerner,2000فذوي صعوبات التعلم يعانون من
ضعف يف فهم االجتاهات ومتييزها ،وفهم املعاين املتعددة
لألشياء واملواقف ( )Smith,2001عالوة على معاناهتم من
سوء وضعف مستوى إدراك السياق االجتماعي للغة وضعف
القدرة على متابعة املوضوع واختيار الكلمات الصحيحة،
كما إهنم يعانون من ضعف يف القدرة على مناقشة املفاهيم
واملصطلحات والتعبري عن اخلربات والصياغة اللغوية السليمة
لألفكار واملعاين (.)Adams et al.,2001
ومما سبق فالصداقة ذات اجلودة العالية حتتاج إىل تواصل
إجيايب وفعال ،هذا التواصل يتطلب توافر مهارات لغوية جيدة
ألن هذه املهارات هي األداة الرئيسة لعملية التواصل اللفظي
وغري اللفظي وهي اليت تثري احلياة االجتماعية ،فمن دون
هذه املهارات اللغوية يضعف التواصل وتنعدم الصداقة بل
وتنعدم كل النواحي االجتماعية يف احلياة ( Carlsson et
.)al.,2006
وهذا ما يفسر تدين جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم الذين يعانون من مشكالت مجة يف مهاراهتم
اللغوية كما يفسر التأثري الكبري للمهارات اللغوية على جودة
عموما ،ومن ناحية أخرى ،تع ُّد املهارات االجتماعية
الصداقة ً
أحد أهم املتغريات املصاحبة حلياة الفرد ،ويع ُّد ثراء التفاعل
االجتماعي للفرد أحد مؤشرات السواء واإلجيابية ،ولكن من
املالحظ أن املهارات االجتماعية تتجه حنو القصور لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،فعادة ما يبدون نفوراً وعدم
اهتمام وعدم قدرة على التوافق مع غريهم وعدم االنسجام
االجتماعي مع الرفاق خاصة داخل املدرسة وعزوفاً عن
تقدمي املساعدة أو املشاركة اإلجيابية يف احلياة االجتماعية
(.)BenKhalifa,2016
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بالتجنب وقلة النشاط وسوء التنظيم الذايت
.)al.,2004

( Taglasi et

مركز امللك سلمان ألحباث اإلعاقة ( .)6182الربنامج الوطين لصعوبات
التعلم.
النشوايت ،عبداجمليد ( .)8912علم النفس الرتبوي .ط  ،4عمان  :دار
الفرقان للنشر والتوزيع.
الروسان ،فاروق ( .)8991سيكولوجية األطفال غري العاديني .ط ،4
عمان  :دار الفكر ناشرون وموزعون.
الروسان ،فاروق ( .)6111دراسات وأحباث يف الرتبية اخلاصة .عمان :
دار الفكر للطباعة والنشر.
الزغلول ،عماد عبدالرحيم واهلنداوي ،على فاحل ( .)6116مدخل إىل
علم النفس .العني  :دار الكتاب اجلامعي.
التميمي ،إميان كاظم ( .)6186تطور الصداقة لدى األطفال واملراهقني.
رسالة ماجستري (غري منشورة) ،قسم علم النفس الرتبوي بكلية الرتبية،
جامعة بغداد.
توفيق ،عبدالرمحن حممود ( .)6111صعوبات التعلم  :قضايا حديثة.
القاهرة  :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
اخلطيب ،مجال ( .)6113تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف
املدارس العادية .عمان  :دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.
أبوهالل ،أمحد حممد ( .)8994املرجع يف مبادىء الرتبية .عمان  :دار
الشروق للنشر والطباعة والتوزيع.
أرسطو ،طاليس ( .)8963علم األخالق إىل نيقوماخوس .تعريب "أمحد
السيد" .القاهرة  :دار الكتب املصرية.

التوصيات التربوية:
يوصي الباحث مبا يأيت  :ينبغي على معلمي غرف املصادر
االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية واللغوية لدى التالميذ
ذوي صعوبات التعلم باملدرسة وأن يتم تضمني ذلك يف
اخلطط الرتبوية الفردية املقدمة هلم لتيسري عملية تكوين
الصداقات لديهم ،كما ينبغي احلرص على تفعيل األنشطة
الالصفية بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم العاديني
بوصفها وسيلة مهمة لتحسني جودة الصداقة فيما بينهم،
كما ينبغي على إدارات املدارس ختصيص ندوات عامة
للطالب مجيعاً حتثهم على قيمة الصداقة وأمهيتها وآليات
إقامة صداقة حقيقية فاعلة بني مجيع الطالب يف املدرسة.
المراجع:
أبو جادو ،صاحل حممد علي ( .)6113علم النفس التطوري الطفولة
واملراهقة .عمان  :دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
أبونيان ،إبراهيم ( .)6118صعوبات التعلم  :طرق التدريس
واالسرتاتيجيات املعرفية .لرياض  :سلسلة إصدارات أكادميية الرتبية
اخلاصة.
الزيتوين ،مىن ( .)6113اختالط املراهقني يف التعليم وأثره على مهاراهتم
االجتماعية ،القاهرة  :دار الكتاب اجلامعي العني.
مسك ،حممد صاحل ( .)8929فن التدريس للرتبية اللغوية .القاهرة  :مكتبة
األجنلو املصرية.
الصادق ،إمساعيل حممد ( .)6118طرق تدريس الرياضيات  :نظريات
وتطبيقات .ط  ،8القاهرة  :دار الفكر العريب.
عبد الرمحن ،حممد ( .)8991دراسات يف الصحة النفسية واملهارات
االجتماعية واالستقالل النفسي واهلوية .جزء  ،6القاهرة  :دار قباء
للطباعة والنشر والتوزيع.
عثمان ،سيد أمحد ( .)8929صعوبات التعلم .القاهرة  :مكتبة األجنلو
املصرية.
عليان ،أمحد فؤاد ( .)6111املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها.
الرياض  :دار املسلم للنشر والطباعة والتوزيع.
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Abstract: The Present Study aimed to Identify the Nature of the Quality of Friendship Anomg Students with Learning
Difficulties in Primary Education as Well as the Examination of the Effect of Language Skills, Social Skills, And
Temperament on the Quality of Friendship. the Sample was (35) Student with Developmental and Academic Learning
Difficulties With An Average is 11.2 Years Old. This Sample Were Distributed to 3 Primary Schools Province of Jizan, saudi
Arabia. The Study was Based On Three Scales, Language Skills Scales, Social Skills Scale, And Temperament Sclae. There
were Several Findings and Recommendations of this Study.
Keywords : Friendship Quality, Language and Social Skills, Temperament, Learning Difficulties.

156

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.

