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إدراك دور الجندر  Gender Roleوعالقته بصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية

لطيفة بنت عثمان الشعالن

الجوهرة بنت إبراهيم الصقيه

الجوهرة بنت فهد الجبيله

كلية الرتبية  -جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
قدم للنشر 1438/5/16هـ  -وقبل 1438 /6/22هـ
المستخلص :يهدف البحث إىل الكشف عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم لدى مريضات سرطان الثدي يف السعودية .كما يهدف
تبعا ملتغريات نوع اجلراحة واحلالة الزواجية والعمر .تشكلت عينة البحث من ( )200امرأة ،مشخصة
إىل الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم ً
بسرطان الثدي ،مت الوصول إليهن بالتنسيق مع مجعية "زهرة لسرطان الثدي" ،خالل الفرتة املمتدة من  2016/1/20إىل  .2016/6/5استخدمت
الباحثات مقياس صورة اجلسم ) Body Image Scale (BISالذي أعده هوبوود ) (Hopwood,2001بعد مواءمته للثقافة والتحقق من صدقه وثباته.
كما صممت الباحثات استبانةً إلدراك دور اجلندر وتأكدن من صالحيته للقياس لدى مريضات سرطان الثدي .أظهرت نتائج البحث ما يأيت)1( :
دال إحصائيًا عند مستوى ( )0.01بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم .أي إنه كلما ارتفع اإلدراك لدور اجلندر (مبعىن الوعي
وجود ارتباط سالب ّ
بتنميط أدوار النساء ورفض التصورات السائدة يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل) كلما اخنفض مستوى اخللل يف صورة اجلسم .وكلما اخنفض
اإلدراك لدور اجلندر (مبعىن القبول والتماهي مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي والتصورات السائدة يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل)
دال إحصائيًا عند مستوى ( )0.01يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات اللوايت
كلما ارتفع مستوى اخللل يف صورة اجلسم )2( .وجود فرق ّ
أجرين االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط ،لصاحل اللوايت أجرين االستئصال الكلي ،أي إن لديهن مستوى
دال إحصائيًا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات املتزوجات وغري املتزوجات ممن أجرين
أعلى من اخللل يف صورة اجلسم )3( .عدم وجود فرق ّ
دال إحصائيًا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات األكرب سنًا و األصغر سنًا ممن أجرين االستئصال
االستئصال الكلي )4( .عدم وجود فرق ّ
الكلي  .مت تفسري النتائج يف ضوء أدبيات اجلندر ومفهوم اجلسم والعوامل االجتماعية والثقافية اخلاصة ببيئة العينة ،كما مت ربط النتائج بنتائج األحباث
السابقة وتقدمي جمموعة من التوصيات املقرتحة.
الكلمات المفتاحية :دور اجلندر ،صورة اجلسم ،سرطان الثدي.
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مقدمة البحث:
( )%98إىل ( ،)%10حسب مرحلة اكتشاف املرض ،وحجم
الورم ،ومدى انتشاره إىل الثدي اآلخر أو العقد اللمفاوية
حتت الذراع ،أو إىل أجزاء بعيدة من اجلسم كالكبد والرئة.

شيوعا لدى
يُع ّد سرطان الثدي  Breast Cancerأكثر األورام ً
النساء السعوديات ،من بني مجيع األورام السرطانية األخرى،
بنسبة قدرها( .)%27.4ويتسق هذا الواقع احمللي مع بيانات
"منظمة الصحة العاملية" ( ،)2015اليت أكدت أن سرطان
الثدي يأيت يف مقدمة أنواع السرطان اليت تصيب النساء يف
الدول املتقدمة والنامية على ح ّد سواء ،وأن ارتفاع معدالت
اإلصابة يف اآلونة األخرية ،سببه زيادة متوسط العمر،
واعتماد أمناط احلياة الغربية.
وق ّدرت "وزارة الصحة السعودية" ( ،)2015أن نسب
اإلصابة بسرطان الثدي يف السعودية والواليات املتحدة
األمريكية متقاربة ،لكن االختالف يكمن يف متوسط العمر،
ومرحلة التطور اليت بلغها املرض عند التشخيص .ففي
الواليات املتحدة األمريكية حتدث ( )%50من حاالت
سرطان الثدي اجلديدة ،لدى النساء فوق سن اخلامسة
والستني ،يف حني أن متوسط عمر املصابات يف السعودية
هو الثانية واخلمسون من العمر.
كما يتضح من "السجل السعودي لألورام" (،)2010
أن نسبة اكتشاف سرطان الثدي يف السعودية خالل املرحلة
املبكرة من نشوء املرض متدنّية ،وال تزيد عن ( )%15مقارنة بـ
( )%85يف الواليات املتحدة األمريكية.
وبالنسبة لفرص البقاء على قيد احلياة مع اإلصابة
باملرض ،فإهنا تتفاوت بدرجة كبرية على مستوى الدول.
فتصل إىل ( )%80يف أمريكا الشمالية والسويد واليابان،
و( )%60يف البلدان ذات الدخل املتوسط ،وأقل من ()%40
يف البلدان ذات الدخل املتدين .أما املعدالت املنخفضة
منوا ،فهي ترجع غالبًا
للبقاء على قيد احلياة يف البلدان األقل ً
إىل أن التشخيص مت يف مرحلة متقدمة من تطور املرض.

).(National Cancer Institute, 2015

أما أشكال معاجلة سرطان الثدي فهي تتعدد ،فهناك
التدخل اجلراحي الذي يتم فيه إما االستئصال الكلي للثدي
 Mastectomyأو استئصال الكتلة الورمية فقط
 Lumpectomyوبعض األنسجة احمليطة ،مع احملافظة قدر
اإلمكان على شكل وحجم الثدي .ومن اآلثار اجلانبية اليت
قد تصاحب اجلراحة ،سوء االلتئام والنزف ،والشعور بعدم
الراحة يف الرقبة والظهر ،أو اخلدر والتنميل يف منطقة الكتف
والذراع ،خاصة بعد عملية االستئصال الكلي للثدي .وقد
تعاين املريضة كذلك من جتمع السوائل يف الذراع نتيجة
استئصال الغدد اللمفاوية.
وهناك املعاجلة الكيميائية  chemotherapyهبدف قتل
اخلاليا السرطانية ،اليت مل تُفلح اجلراحة يف استئصاهلا .وفيها
يتم أخذ العقاقري حسب جرعات منتظمة ،بينها فاصل
حادة ،أمهها الغثيان
حمدد .واآلثار اجلانبية هلذا العالج ّ
والقيء ،وتساقط الشعر ،وزيادة الوزن ،وتقرح األغشية املبطنة
للفم ،والصداع واإلسهال أو اإلمساك ،والتهاب أغشية
العني ،واخنفاض كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية.
كذلك يوجد العالج اإلشعاعي  Radiotherapyالذي
يوجه إىل منطقة الصدر وحتت الذراع ،للقضاء على أية
خاليا سرطانية متبقية .وله أعراضه اجلانبية كاإلعياء والدوار،
وجفاف اجللد وخشونته ،وتأثر بعض املناطق السليمة أحيانًا
مثل احلنجرة ،فيصبح البلع مؤلـ ًما أو تلتهب الرئتان.
معا ،بعد
وقد تُعطى املعاجلة الكيميائية واإلشعاعية ً
إجراء اجلراحة أو قبلها ،للتأثري على حجم الورم وتسهيل
أشكاال أخرى من العالج ،مثل
حماصرته .كما أن هناك
ً
املعاجلة اهلرمونية  Hormones Therapyوالبيولوجية

( .)American Cancer Society,2015

وفيما يتعلق بنمو سرطان الثدي ،فإنه مير خبمس
كبريا ،يرتاوح ما بني
مراحل ختتلف فيها نسبة الشفاء اختالفًا ً
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وقد رأت الباحثات أن دراسة صورة اجلسم لدى
مريضات سرطان الثدي بشكل ينطوي على الفهم واإلضافة
املعرفية ميكن أن يكون يف إطار العالقة مع مفهوم اجلندر.
ومفهوم اجلندر تبلور يف بداية الثمانينات من القرن املاضي
عرب مسرية مستمرة للفكر النسوي هادفًا إىل إعادة صياغة
األدوار االجتماعية بني املرأة والرجل لتحقيق العدل
االجتماعي .ويذهب املفهوم إىل أن املرأة كيانًا مستقالً هلا
ذاهتا ووظيفتها ودورها يف املشاركة يف اإلنتاج االجتماعي
والثقايف والسياسي ،جنبًا إىل جنب مع الرجل( .عياد،
.)2015
ومصطلح اجلندر  Genderتُرجم يف اللغة العربية إىل "النوع
االجتماعي" ،وشاع يف الدراسات العربية ولدى اخلرباء
واملهتمني ابتداءً من منتصف التسعينات من القرن املاضي.

 .Biological Therapyويعتمد حتديد أفضل خيارات العالج
املناسبة على نوع اخلاليا السرطانية ،وحجم الورم ومدى
انتشاره ،إضافة إىل قرار املريضة الذي تتخذه مبساعدة
الطبيب (.)National Cancer Institute, 2015
ويف سياق آخر ،فإن بدايات مفهوم صورة اجلسم،
ظهرت لدى فرويد الذي مل يستخدم املصطلح بشكل
مباشر ،لكنه أشار إىل أن مرحلة النمو النفسي اجلنسي
تتضمن اكتشاف الطفل جلسمه ،حبيث تتكون صورة اجلسم
وتتطور من خالل النرجسية األولية يف املرحلة الطفلية ،اليت
تتفاعل فيها غرائز "اللبيدو" مع األنا (Ashing-Giwa et al,
).2007; Hanley, 2015
لكن تشكل هذا املفهوم كنظرية واضحة املعامل ،كان
على يد شيلدر) (Schilder,1978الذي الحظ أن صورة
اجلسم لدى فرد ما ،هي مفهوم عقلي يقوم على ثالثة أبعاد.
األول ،البُعد الفسيولوجي ويتضمن خربة الفرد باألمل واملشاعر
اجلسمية .والثاين ،بُعد "اللبيدو" املنبثق من أفكار فرويد،
ويتضمن شعور الفرد جبسده كشيء حمبب ،والشعور بأن
ذلك حقيقي وجزء منه .أما الثالث فهو البُعد االجتماعي،
ويتضمن تأثري الثقافة واجملتمع على نظرة اإلنسان جلسمه
وانطباعاته املختلفة حوله.

(صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة)2001،

لكن الباحثات احلاليات الحظن بأن كلمة اجلندر
بلفظها اإلجنليزي متداولة على نطاق واسع بني الباحثني
العرب ،يف األدبيات والدراسات والندوات وورش العمل
كثريا من
والتقارير الدورية ذات العالقة .كما الحظن أن ً
هؤالء الباحثني يُفضل استخدام مصطلح اجلندر ألنه أكثر
حتديدا ودقة يف اإلحالة على املفهوم من مصطلح "النوع
ً
االجتماعي".
متاما عن
والبد من القول إن مفهوم اجلندر خيتلف ً
مفهوم اجلنس  Sexأو اجلنسانية  ،Sexualityالذي يشري إىل
جمموع الصفات واخلصائص اجلسمية والتشرحيية والفيزيولوجية
للذكور واإلناث املولودين هبا واملتميزة بالثبات .أما اجلندر
فهو مفهوم ثقايف نفسي اجتماعي يتصف بأنه مكتسب
ومتغري (مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي.)2006 ،

وهذه األبعاد الثالثة كما قدمها شيلدر ،ال يعمل كل
منها على حدة ،إمنا هي تتفاعل ديناميًا فيما بينها مشكلّة
صورة اجلسم .ومل يع ّد شيلدر صورة اجلسم بناء ثابتًا ،بل

متغريا مع تغري املثريات البيئية ،واختالف املرحلة
عدها بناء ً
العمرية ،وتأثري الرسائل اليت يتلقاها الفرد من حميطه جتاه
جسمه ).) Schilder,1978; Carver et al, 1998
وميكن القول إن مجيع التنظريات اليت تناولت هذا
املفهوم ،من قبل خمتلف الباحثني ،مل تبتعد عن فكرة البناء
العقلي الثالثي األبعاد الذي قدمه شيلدر.

مشكلة البحث
موضوعا شديد
تتفق الباحثات أن سرطان الثدي يُع ّد
ً
االرتباط بصورة اجلسم ،ألنه يصيب أحد األعضاء احلساسة
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السعرات احلرارية املستهلكة مما يزيد الوزن

يف جسد املرأة ،الذي له دوره احليوي يف وظيفة األمومة
واحلياة اجلنسية واملظهر اجلمايل .كما أن له رمزيته الشديدة
يف مكون الشعور باألنوثة.
ويف سبيل فهم العالقة بني سرطان الثدي وصورة
اجلسم ،ميكن النظر إىل املرض يف ضوء البناء العقلي الذي
قدمه باكسرت ( )Baxter,1998لصورة اجلسم بناء على تنظري
شيلدر) (Schilder,1978السالف ذكره .وعلى ذلك فإن
الضرر الذي يلحق جبسد املرأة جراء املرض سيؤثر يف "البُعد
الفزيولوجي" لصورة اجلسم ،الذي يشمل الشعور بشكل
اجلسم ،ووضعه وأجزائه ،وتناسقه العضلي .كما سيؤثر
سرطان الثدي يف "البُعد اجلنسي" لصورة اجلسم ،الذي
يشتمل على موضوعات اجلاذبية اجلنسية واالفتتان واالهتمام
أخريا فاملرض سيؤثر على "البُعد
اجلمايل باجلسم .و ً
االجتماعي " لصورة اجلسم ،الذي يتضمن املوضوعات
االجتماعية ،مثل مشاعر الوصمة االجتماعية ،واخلجل من
اجلسم أمام اآلخرين ،واالهتمام برأي اآلخرين يف اجلسم.
وقد لفت اليشتنتهال وزمالؤه (Lichtenthal et al,
) 2005النظر إىل أن صورة اجلسم ميكن أن تلعب دور العامل
التوسطي ،يف العالقة بني التغريات اجلسدية مثل زيادة الوزن
وفقدان الشعر واستئصال الثدي ،وبني االضطرابات النفسية
الالحقة .ووجدوا أن املرأة إذا كانت تضع قيمة عالية لصورة
اجلسم ،فإن ذلك يعد منبئًا لالضطرابات النفسية اليت ستعاين
منها ،بسبب عدم التوافق مع التغريات اجلسدية اليت حيدثها
املرض والعالج.
وبالنسبة للزيادة يف الوزن فإهنا قد تكون أحد العوامل
املؤثرة سلبًا يف صورة اجلسم .وسرطان الثدي خبالف معظم
أنواع السرطان يرتبط بزيادة الوزن وليس اخنفاضه ،إذ حتدث
الزيادة يف ( )%80تقريبًا من احلاالت .ومن العوامل املنبئة
بزيادة الوزن العالج الكيميائي والعالج اهلرموين ( Salonen et
 .)al,2009كما أن االكتئاب قد يؤدي إىل زيادة يف معدل

( Irwin et

.)al,2003

أما فيما يتعلق بتأثري فقدان الشعر  alopeciaاملرتتب
على العالج الكيميائي ،فإنه يكاد يشمل األبعاد الثالثة
املكونة ذهنيًا لصورة اجلسم ،وهي البُعد الفيزيولوجي واجلنسي
واالجتماعي .وظهر أن فقدان الشعر كمصدر للضغط
والصعوبة يف التعايش يتفوق على أعراض أخرى للعالج
الكيميائي كالغثيان والقيء ،ملا يلعبه الشعر من دور يف
املظهر واجلمال واجلاذبية (.)White, 2002
وإذا نظرنا إىل تأثري نوع اجلراحة يف صورة اجلسم ،ما بني
استئصال كلي للثدي أو استئصال للكتلة الورمية فقط ،فإن
نتائج الدراسات تظهر متعارضة أو غري متجانسة.
ففي دراسة روزنبريج وآخرين )(Rosenberg et al,2013
اليت أُجريت على أكثر من ( )400امرأة شابة بعد تشخيص
حالتهن باملرحلة الثالثة من تطور املرض ،بينت نتائجها أن
اجملموعة اليت خضعت الستئصال الثدي سواء مع عملية
ترميمية أو بدوهنا ،عانت من خماوف أعلى تتعلق بصورة
اجلسم مقارنة باجملموعة اليت خضعت الستئصال الكتلة
الورمية فقط .وهذه النتيجة تتسق مع نتائج دراسات قدمية
تعود إىل الثمانينات من القرن املاضي ،إذ وجد مارجولس
وزمالؤه ) (Margolis et al,1989أن صورة اجلسم أهم عامل
يؤثر يف قرار املريضات إن ُكن سيجرين استئصال الكتلة
الورمية وحسب مع العالج اإلشعاعي ،أم االستئصال الكلي
للثدي.
كذلك توصلت دراسات أخرى إىل النتيجة ذاهتا،
كدراسة زانبلجلو وآخرين ()Zanapalioglu et al, 2009
ودراسة هينز وآخرين ( )Haines et al,2010ودراسة بوردوا
) )Bordo,2003ودراسة ماهاباتروا وباركر Mahapatro
مجيعا أن النساء اللوايت
) )&Parker,2005اليت بينت نتائجها ً
أجرين االستئصال الكلي للثدي أكثر معاناة مع صورة
اجلسم من اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط .كما
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باتشلور )Batchelor,2001

يدعم رأي الباحثات إشارة
) إىل أن رمزية الشعر للمرأة يف اجملتمعات الغربية املعاصرة
تراجعت .وأن الثقافة السائدة يف هذه اجملتمعات يف الوقت
تفهما ألوجه االختالف والقصور يف
الراهن أصبحت أكثر ً
اجلسد ،وأن هذا ُخيفف من الضرر الالحق مبفهوم اجلسم
لدى النساء اللوايت فقدن الشعر بسبب العالج الكيميائي.
وتذهب الباحثات إىل أن تراجع رمزية الشعر يف
اجملتمعات الغربية الذي أشار له باتشلور قد يكون ترسخ مع
تصاعد مفهوم وثقافة اجلندر يف هذه اجملتمعات مع تطورها
احلضاري مقابل تراجع مفهوم اجلنسانية.
وقد أيدت دراسة بوكيورين وزمالئه ( Boquiren et
) al,2013اليت خضعت هلا ( )150امرأة مشخصة بسرطان
الثدي تأثري مفهوم اجلندر .وبينت الدراسة اليت هدفت إىل
حبث تأثري التنشئة االجتماعية لألدوار اجلندرية Gender-role
 socializationعلى صورة اجلسم ،أن النساء اللوايت أيدن
األدوار التقليدية للجنسني ،خربن املزيد من مشاعر اخلجل
جتاه أجسادهن ،وكان اخللل يف صورة اجلسم لديهن أعلى.
كذلك خلصت دراسة كينسول وآخرين ( kinsaul et
 )al,2014إىل أن النساء األكثر إميانًا بالدور اجلندري
وباحلقوق املعادلة حلقوق الرجل مل يُعطني أمهية كبرية للشكل
اخلارجي ومل يشكل حمور اهتمامهن.
كما أيدت دراسات أخرى هذا التأثري ملفهوم اجلندر،
كدراسة ليون وشيلتون ( )Lyons& Shelton,2004ودراسة
بيدجون وماكنيل ) (Pidgeon & McNeil, 2011ودراسة
(Thompson ,Silliman
ثومبسون وسليمان وكليفورد
) &Clifford,2013ودراسة فالديزت وآخرين (Valdezate

خلصت دراسة عربية على ( )120مريضة إىل النتيجة ذاهتا،
وهي أن التأثري األسوأ على صورة اجلسم وجودة احلياة كان
لدى من أجرين االستئصال التام للثدي( .الشحروري.)2004 ،
لكن دراسات أخرى توصلت إىل نتائج مغايرة ،كدراسة
سالونني وآخرين ( )Salonen et al,2009ودراسة فالدزيت
وآخرين ( )Valdezate et al,2013ودراسة لوبو وآخرين
( )Lobo et al, 2014ودراسة أفيس وكراوفورد ومانويل (2005
 )Avis, Crawford & Manuelودراسة جروجن وآخرين
( )Grogan et al,2013اليت وجدت مجيعها أن هناك تقبالً
بني املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال الكلي
للثدي.
افرا من انشغال املرأة
ورغم أن اجلسد يأخذ قسطًا و ً
اضحا مبسائل الوزن واملظهر واجلاذيية
اليت تبدي
اهتماما و ً
ً
( ،)Zanapalioglu et al, 2009ومع أن الباحثات يتفقن أن
هذا االهتمام ختربه النساء بدرجة أو بأخرى ،بغض النظر عن
االختالفات الثقافية والعرقية ،إال أن ذلك سيكون كما تعتقد
الباحثات بدرجة أكرب يف اجملتمعات اليت يرتاجع فيها مفهوم
اجلندر لصاحل مفهوم اجلنس أو اجلنسانية كما هو واقع غالب
اجملتمعات يف العامل العريب.
على سبيل املثال توصل بومهك وديكرسون
) (Boehmke & Dickerson,2005إىل أن مدى ونوع تأثري
فقدان شعر الرأس على صورة اجلسم ،يتوقف على فهم
وتفسري املريضة هلذا العرض ،الذي يتدرج من اعتبار فقدان
رمزا للصدمة
رمزا للنجاة والشجاعة ،إىل اعتباره ً
الشعر ً
والبشاعة وفقدان اهلوية .وترى الباحثات أن اختالف تفسري
املريضات لرمزية فقدان الشعر ،ميكن أن يُفهم يف إطار
اختالفهن يف إدراك مفهوم اجلندر ،فمن رأت فقدان الشعر
هتديدا لصميم اهلوية األنثوية،
دليالً على النجاة والشجاعة ال ً
قد تكون أكثر وعيًا مبسألة التنميط الثقايف جلسد املرأة،
والوسط االجتماعي الذي تتشكل فيه مفاهيم الذكورة
واألنوثة.

).et al, 2013

كذلك أثبتت دراسات أخرى متعددة أن مريضات
سرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاهات التقليدية ألدوار النساء
كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم (Boquiren et
al,2013 ;Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden,
&Mishel, ,2001; Befort & Klemp 2011).
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دراسات أخرى أن املتزوجات غري راضيات عن صورة اجلسم
مقارنة بغري املتزوجات (.)Klos & Sobal, 2013
من جهة أخرى تعارضت نتائج الدراسات كذلك
بالنسبة إىل متغري عمر املريضة .فبعض الباحثني وجد أن
مريضات سرطان الثدي الشابات يعانني خلالً يف صورة
دال من املريضات األكرب سنًا .كما
اجلسم أكثر بشكل ّ
وجدوا أن الشابات كن يعطني قيمة أعلى لصورة اجلسم
واملظهر اخلارجي من األكرب سنًا ولذلك كن خيرتن استئصال
الكتلة الورمية مع العالج اإلشعاعي ،وإذا اضطررن إىل
االستئصال الكلي فإهنن يلجأن إىل اجلراحة الرتميمية للثدي

مع ذلك ال ميكن اغفال التعارض يف هذا السياق ،إذ تبني
من دراسات أخرى أن اإلدراك السليب للدور اجلندري
(Ashing-Giwa et al,
اليرتبط باملعاناة مع صورة اجلسم
).2007; Wilmouth, 2001; Martinez-Ramos,2009

من جهة أخرى تعاين النساء من مشاعر الوصمة واملخاوف
املرتبطة بالرفض االجتماعي وردود األفعال السلبية من
اآلخرين جتاه التغري الواقع على أجسادهن .(Mosher et al,
)2013; Ohaeri, Ofi & Campbell, 2012

دورا
وقد لعب التغري يف املظهر اخلارجي بسبب املرضً ،
أسوأ لدى اللوايت حاولن إخفاء مرضهن ليحمني أنفسهن من
الوصمة االجتماعية ) .)Lam & Fielding,2003وتعتقد
الباحثات احلاليات بأن مشاعر الوصمة ترتبط مبفهوم اجلندر.
فالنقص يف جسم املرأة يتم النظر له بطريقة خمتلفة عن
النقص يف جسم الرجل ،وحىت النقص يف جسم املرأة رمبا
خيتلف يف درجة الوصمة املرتبطة به باختالف العضو أو اجلزء
الناقص مما يؤكد النظرة اجلنسانية للمرأة .وتذهب الباحثات
احلاليات إىل االعتقاد أن مشاعر الوصمة املرتبطة بسرطان
كثريا
الثدي ،رمبا ال يتم احلديث العلين عنها أو اإلشارة إليها ً
يف اجملتمعات العربية ،لكن ذلك ال ينفي وجودها .فقد أشار
الفقي ( ،)2013إىل أن سرطان الثدي يتحول من مشكلة
جسمية إىل نفسية واجتماعية يف اجملتمعات املغلقة والتقليدية
حساسا يف
عضوا
ً
بفعل حواجز الصمت ،ألن املرض يصيب ً
جسم املرأة.
وفيما يتعلق مبتغري احلالة الزواجية فقد كانت الدراسات
متعارضة كذلك .ففي حني أظهر بعضها عدم وجود فروق
يف صورة اجلسم بني املتزوجات وغري املتزوجات بعد
االستئصال الكلي للثدي ( Rouby, Boinon & Charles,
 ،)2007أظهر بعضها اآلخر أن غري املتزوجات ُكن أكثر قل ًقا
على صورة اجلسم من املتزوجات كما يف دراسة أفيس
وكراوفورد ومانويل ()Avis, Crawford& Manuel, 2005
ودراسة كينج وآخرين )  (King et al, 2000ودراسة باركر
وآخرين ( .)Parker et al, 2003وبشكل معاكس أظهرت

(Avis, Crawford & Manuel, 2005; Rosenberg et al

)  .,2013وباملثل انتهت العديد من الدراسات مثل دراسة
كوينرتد والكجا ) (Quintard & Lakdja, 2008ودراسة
مهاباتروا وباركر ( )Mahapatro &Parker,2005ودراسة
فادي وآخرين ( ،)Fadaei et al,2011ودراسة برونلت
وآخرين ( )Brunault et al ,2013ودراسة بلوم وآخرين
() Bloom et al, 2004اليت انتهت مجيعها إىل أن النساء
تضررا بالنسبة لصورة اجلسم.
األصغر سنًا ُكن أكثر قل ًقا أو ً
لكن بعض الباحثني اآلخرين مل جيدوا أن عمر املريضة يشكل
عامالً مؤثرا يف صورة اجلسم (kinsaul et al,2014; Pidgeon
ً
).)& McNeil, 2013

بناءً على مجيع ما تقدم ،تتحدد مشكلة البحث يف
األسئلة اآلتية:
 .1هل توجد عالقة دالّة إحصائيًا بني إدراك دور اجلندر
وصورة اجلسم لدى مريضات سرطان الثدي؟
 .2هل توجد فروق يف صورة اجلسم بني املريضات اللوايت
أجرين االستئصال الكلي ألحد الثديني أو كليهما
 Mastectomyواملريضات اللوايت أجرين استئصال الكتلة
الورمية فقط  Lumpectomy؟
 .3هل توجد فروق يف صورة اجلسم لدى املريضات اللوايت
أجرين االستئصال الكلي عائدة إىل اختالف احلالة الزواجية
أو العمر؟
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اجلندر .وال يوجد على حد علم الباحثات دراسات عربية يف
جممل علم نفس الصحة أخذت مفهوم اجلندر كأحد
املتغريات.
اهتماما علميًا
إن دراسات اجلندر كما تكتسب اليوم
ً
متناميًا يف املراكز البحثية واملؤسسات األكادميية على مستوى
العامل ،فإهنا حتظى كذلك باهتمام املنظمات غري احلكومية،
مؤثرا يف املسائل املتصلة
ألن اجلندر ميثل
ً
موضوعا مفصليًا ً
بتعديل األنظمة والتشريعات والشروط واملواضعات اليت حتيا
النساء ضمنها يف الدولة املدنية احلديثة.
من ناحية أخرى فإن تركز عالج سرطان الثدي يف
العامل العريب يف النواحي الطبية البحتة املتجهة حملاصرة املرض
وزيادة فرص املرأة للبقاء على قيد احلياة ،يقابله قصور واضح
يف حتليل اجلوانب الثقافية والنفسية االجتماعية املرتبطة
باملرض أو املرتتبة على معاجلته وطرق التعايش معه ،مما ميكن
أن يساهم يف وضع اسرتاتيجيات وخطط أو برامج وطنية
لدعم هذه الفئة من النساء.

فروض البحث

توجد عالقة دالّة إحصائيًا بني دور إدراك دور
.1
اجلندر وصورة اجلسم لدى مريضات سرطان الثدي.
توجد فروق دالّة إحصائيًا يف صورة اجلسم بني
.2
متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين االستئصال
الكلي ألحد الثديني أو كليهما  Mastectomyواملستجيبات
اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط .Lumpectomy
توجد فروق دالّة إحصائيًا يف صورة اجلسم بني
.3
متوسطي درجات املستجيبات املتزوجات واملستجيبات غري
املتزوجات ممن أجرين االستئصال الكلي.
توجد فروق دالّة إحصائيًا يف صورة اجلسم بني
.4
متوسطي درجات املستجيبات األكرب سنًا واملستجيبات
األصغر سنًا ممن أجرين االستئصال الكلي.
أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل ما يأيت:
 .1الكشف عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم
لدى مريضات سرطان الثدي.
 .2الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم ،بني املستجيبات
اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي واملستجيبات اللوايت
أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط.
 .3الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم ،بني املستجيبات
املتزوجات واملستجيبات غري املتزوجات.
 .4الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم بني املستجيبات
األكرب سنًا واملستجيبات األصغر سنًا ،ممن أجرين
االستئصال الكلي.

مصطلحات البحث
سرطان الثدي:

Breast Cancer

عرف مجعية السرطان األمريكية سرطان الثدي بأنه
تُ ّ
منو وانقسام غري طبيعي وغري منتظم ،خلاليا الثدي .فاخلاليا
املصابة تنمو عشوائيًا وتتضاعف بصورة غري طبيعية وخارجة
عن السيطرة ،مشكلة ورم يكرب حجمه لتعدد انقسام اخلاليا
عشوائياً ،مما قد يؤدي إىل انتشار املرض يف اجلسم ،عن
(American Cancer
طريق الدم والقنوات اللمفاوية.
).Society,2015

صورة الجسم:

أهمية البحث

Body Image

عرف ثومبسون وكوفرت وستومر
يُ ّ
) ،Coovert & Stormer, 1999صورة اجلسم على أهنا
خليط متفاعل من مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية.
(Thompson,

تنطلق أمهية هذا البحث مما الحظته الباحثات من فقر
شديد يف البيئة العربية عامة وعلى نطاق اململكة العربية
السعودية ودول اخلليج العريب خاصة يف دراسات وحبوث
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فاملكون املعريف ،يرتبط بالتقدير الدقيق حلجم اجلسم .يف
عرب عن الشعور واألفكار
حني أن املكون الوجداين ،يُ ّ
واالجتاهات اليت حيملها الفرد حنو جسمه .أما املكون
السلوكي ،فيشري إىل سلوك الفحص الذايت املتكرر للجسم،
والرغبة يف جتنب املواقف اليت جتعل الفرد يشعر بعدم الراحة
فيما يتعلق جبسمه.
وتعرف هبا الباحثات إجرائيًا أهنا :الدرجة الكلية اليت
ّ
حتصل عليها املستجيبة ،على مقياس صورة اجلسم،
املستخدم يف هذا البحث.
دور

مجتمع البحث
يتكون اجملتمع األصلي للبحث ،من مجيع النساء
املشخصات بسرطان الثدي ،من املستفيدات من خدمات
مجعية "زهرة" لسرطان الثدي يف عموم فروعها باململكة،
اللوايت بلغ عددهن اإلمجايل وقت تطبيق البحث 2330
امرأة.
عينة البحث
عملت الباحثات بالتعاون والتنسيق مع مجعية "زهرة"
لسرطان الثدي على الوصول إىل عينة ترتاوح ما بني (-200
 )250امرأة مشخصة بسرطان الثدي من املستفيدات من
خدمات اجلمعية ،من غري املنومات يف األقسام الداخلية
باملستشفيات ،ميثلن مجيع من قبل بالتعاون مع الباحثات.
استخدمت الباحثات أكثر من أسلوب لتحفيز النساء
احلث والتشجيع وشرح
لالستجابة على أدايت البحث ،منها ّ
أهداف البحث ،واستخدام القسائم والكوبونات مع الشرائح
احملتاجة .وصلت العينة املستجيبة إىل ( )235سيدة ،خالل
الفرتة املمتدة من  2016/1/20إىل  .2016/6/5وبعد استبعاد
القوائم الناقصة والعشوائية ،بلغت العينة النهائية للبحث
( )200امرأة ،مت استخدام بياناهتا يف التحقق من فروض
البحث.

الجندر Gender Role

أدوار اجلندر  Gender Rolesهي اخلاصيات
االجتماعية اجملسدة لالختالفات يف السلوك ما بني الرجل
واملرأة داخل ثقافة معينة (السباعي ،2011 ،ص.)267
وهي أدوار النساء والرجال اليت تشكلها الثقافة
والظروف والتوقعات االجتماعية وليس االختالف البيولوجي
(مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي.)2006 ،

وتعرف الباحثات بإدراك دور اجلندر إجرائيًا أنه:
ّ
الدرجة الكلية اليت حتصل عليها املستجيبة ،على استبانة
إدراك دور اجلندر ،املستخدم يف هذا البحث.
حدود البحث
يتحدد البحث احلايل ،بالعينة السعودية من مريضات
سرطان الثدي ،من خارج أقسام التنومي يف املستشفيات،
واللوايت قُمن باالستجابة على "مقياس صورة اجلسم"
و"استبانة دور اجلندر" ،خالل الفرتة املمتدة من
 2016/1/20إىل  .2016/6/5كما يتحدد البحث باألداتني
املستخدمتني للقياس ،وكذلك باملتغريين موضع الدراسة.

وصف العينة
بلغت نسبة احلاصالت على مؤهل جامعي أو أعلى
منه ( )%35من حجم العينة ،يف حني كانت نسبة
احلاصالت على مؤهل أدىن من اجلامعي ( .)%65وبلغت
نسبة املتزوجات ( )%83من حجم العينة ،وغري املتزوجات
( .)%17أما نسبة من أجرين االستئصال الكلي لثدي واحد
معا فقد بلغت ( ،)%68.5يف حني أن من أجرين
أو للثديني ً
استئصال الكتلة الورمية فقط ،بلغت نسبتهن من العينة

منهج البحث
بالنظر إىل أهداف البحث وتساؤالته ،اعتمدت
الباحثات على املنهج الوصفي االرتباطي.
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تشتمل أسئلة املقياس على ثالثة أبعاد :البُعد
العاطفي ،ومتثله عبارات عن الشعور باألنوثة والشعور
باجلاذبية .والبُعد السلوكي ومتثله عبارات مثل السؤال عن
صعوبة النظر إىل مكان الندب واالبتعاد عن الناس .والبُعد
املعريف ومتثله عبارات مثل السؤال عن الرضا عن املظهر.
تتم اإلجابة عن أسئلة املقياس باالختيار من بني أربعة
جدا .يرتاوح جمموع
كثريا ً
بدائل هيً :
كثرياً ،
أبدا ،أحيانًاً ،
الدرجات ما بني (صفر) الذي يعين بأنه ليس لدى املستجيبة
أي خلل فيما يتعلق بصورة اجلسم ،و( )30وهي الدرجة
دل ذلك على
القصوى .وكلما ارتفعت درجة املستجيبة كلما ّ
اخللل يف صورة اجلسم.
متت ترمجة املقياس لعدد من اللغات ،واستخدم بكفاءة
عالية يف دراسات خمتلفة حول العامل ،كما هو احلال يف
النسخة الربتغالية منه ) .(Moreira et al, 2010وُمتثل هتيئة
الباحثات احلاليات للمقياس ،والتأكد من صدقه وثباته،
النسخة العربية األوىل منه على حد علمهن.
قامت الباحثات برتمجة املقياس إىل اللغة العربية ،وإجراء
بعض التعديالت عليه ملواءمته ثقافيًا مع البيئة السعودية .مث
مت عرضه على عدد من احملكمني واخلرباء يف جمال علم
النفس ،مع األخذ باملرئيات اليت اتفقوا عليها.

( .)%31.5وشكلت نسبة الناجيات اللوايت أعمارهن أقل من
 48سنة ( )%58من العينة ،يف حني نسبة الناجيات اللوايت
أعمارهن أكثر من  48سنة بلغت ( )%42من العينة.
أدوات البحث
أول :مقيا صورة
ً

الجسم )Body Image Scale ( BIS

هو مقياس قصري ،يتناول خربة املريضة خالل األسبوع
السابق على التطبيق ،ويتألف من عشرة أسئلة .قام بإعداده
هوبوود ) ،)Hopwood,2001لالستخدام لألغراض
اإلكلينيكية والبحثية ،بالتعاون مع اهليئة األوروبية ألحباث
وعالج السرطان The European Organization for

)Research and Treatment of Cancer (EORTC
)(Hopwood et al, 2001; Hopwood,1993

طُبق املقياس يف املرحلة األوىل ،على عينة بريطانية قوامها
( )276من املرضى بأنواع خمتلفة من السرطان .وش ّكلت
مريضات سرطان الثدي ( )%58من حجم العينة ،وقد حقق
املقياس صدقًا وثباتًا عاليني .مث مت تطبيقه يف املراجعة الالحقة
للتحقق من خصائصه السيكومرتية ،على عينة قوامها ()682
مجيعها من مريضات سرطان الثدي اللوايت مت الوصول إليهن
من خالل قاعدة البيانات لسبعة مراكز عالجية ،يف اململكة
املتحدة .برهن املقياس على ثبات عال باستخدام معامل ألفا
لـ كرونباخ  Alpha-Cronbachإذ بلغ معامل الثبات (.(0.93
قائما
كما حقق صدقًا إكلينيكيًا ً Clinical Validity
جيدا ً
على انتشار االستجابة  Response Prevalence.وحقق
تفعا باستخدام اختبار مان
كذلك صدقًا متييزيًا مر ً
ويتين .)P<0.0001( Mann Whitney
وقدم التحليل العاملي  Factor Analysisدليالً على
صدق البناء الكامن هلذا املقياس ،وأن صورة اجلسم عبارة
عن عامل عام واحد .دعمت هذه النتائج الصدق
اإلكلينيكي للمقياس ،كأداة قصرية لقياس تغريات صورة
اجلسم ،لدى مريضات سرطان الثدي.

ثبات وصدق مقيا

المع ّدلة" :

صورة الجسم "النسخة العربية

طُبق املقياس على عينة البحث االستطالعية ،املكونة
من ( )60مريضة من مريضات سرطان الثدي ،ومت حساب
ثبات وصدق املقياس على النحو اآليت:
أولً :ثبات مقيا صورة الجسم

مت حساب ثبات عبارات مقياس صورة اجلسم
بطريقتني مها:
(أ) حساب معامل ألفا لـ كرونباخ Cronbach’s Alpha
للمقياس (بعدد عبارات املقياس) ،ويف كل مرة يتم حذف
درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية للمقياس.
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للمقياس( ،يف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية
للمقياس) ،وذلك باعتبار أن بقية عبارات املقياس حم ًكا
للعبارة.
 ومت حساب الصدق الكلي ملقياس صورة اجلسم ،عندطريق معامل الصدق الذايت والذي يساوي اجلذر الرتبيعي
ملعامل ألفا لـ كرونباخ .واجلدول ( )1اآليت يوضح معامالت
ثبات وصدق مقياس صورة اجلسم لدى مريضات سرطان
الثدي:

(ب) حساب معامالت االرتباط بني درجات العبارة،
والدرجات الكلية للمقياس (يف حالة وجود درجة العبارة يف
الدرجة الكلية للمقياس).
 وقد مت حساب الثبات الكلي ملقياس صورة اجلسمبطريقتني مها :ألفا لـ كرونباخ ،والتجزئة النصفية لـ
سبريمان/براون.
ثانيًا :صدق مقيا صورة الجسم

 مت حساب صدق عبارات مقياس صورة اجلسم عن طريقحساب معامل االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية

جدول 1

معامالت ثبات وصدق مقيا صورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي (ن = )60
العبارات

معامل ألفا لـ كرونباخ

معامل الرتباط بالدرجة الكلية
للمقيا

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا عند
حذف درة العبارة

1

0.915

**0.79

**0.75

2

0.910

**0.87

**0.84

3

0.916

**0.79

**0.72

4

0.916

**0.79

**0.74

5

0.915

**0.81

**0.75

6

0.916

**0.78

**0.72

7

0.924

**0.65

**0.57

8

0.919

**0.73

**0.67

9

0.912

**0.84

**0.79

10

0.924

**0.70

**0.61

معامل ألفا الكلي للمقياس = 0.924
معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان /براون = 0.928
معامل الصدق الذايت للمقياس = 0.961
** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

 إن مجي ــع مع ــامالت االرتب ــاط ب ــني درج ــة ك ــل عب ــارة م ــنالعب ــارات والدرج ــة الكلي ــة للمقي ــاس (يف حال ــة وج ــود درج ــة
العبارة يف الدرجة الكلية للمقياس) دالّة إحصائيًا عند مسـتوى
( )0.01ممــا يشــري إىل االتســاق الــداخلي وثبــات مجيــع عبــارات
مقياس صورة اجلسم.
 إن مجي ــع مع ــامالت االرتب ــاط ب ــني درج ــة ك ــل عب ــارة م ــنالعب ــارات والدرج ــة الكلي ــة للمقي ــاس (يف حال ــة ح ــذف درج ــة
العبـ ــارة مـ ــن الدرجـ ــة الكليـ ــة للمقيـ ــاس) دالّـ ــة إحصـ ــائيًا عنـ ــد

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
 إن معامل ألفا لـ كرونبـاخ للمقيـاس يف حالـة غيـاب العبـارةأقــل مــن ،أو يســاوي معامــل ألفــا لـ ـ كرونبــاخ الكلــي للمقيــاس
يف حال ــة وجوده ــا ،أي إن ت ــدخل عب ــارات املقي ــاس ال ي ــؤدي
ـدل علـى أن
إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي للمقياس ،ممـا ي ّ
مجيع عبـارات املقيـاس تسـهم بدرجـة معقولـة يف الثبـات الكلـي
للمقياس ،وهذا يشري إىل أن مجيع عبارات املقياس ثابتة.
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مس ــتوى ( )0.01مم ــا يش ــري إىل ص ــدق مجي ــع عب ــارات مقي ــاس
صورة اجلسم.
 إن مع ـ ــاملي الثب ـ ــات الكل ـ ــي للمقي ـ ــاس بطـ ـ ـريقيت ألف ـ ــا ل ـ ـ ـكرونباخ والتجزئة النصفية لـ سـبريمان/براون مرتفعـان (،0.924
ـدل عل ــى الثب ــات الكل ــي ملقي ــاس
 )0.928عل ــى الت ـوايل ،مم ــا ي ـ ّ
صورة اجلسم.
 إن معامل الصدق الكلي الذايت للمقياس مرتفعيدل على الصدق الكلي ملقياس صورة اجلسم.
( ،)0.961مما ّ
من اإلجراءات السـابقة تأكـد للباحثـات ثبـات وصـدق
مقيــاس صــورة اجلســم ،ومــن مث صــالحيته لقيــاس صــورة اجلســم
لــدى مريضــات ســرطان الثــدي .وتشــري الدرجــة املرتفعــة علــى
مقيــاس صــورة اجلســم إىل ارتفــاع اخللــل يف صــورة اجلســم لــدى
املريضــة ،يف حــني تشــري الدرجــة املنخفضــة إىل اخنفــاض اخللــل
يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــم ،وأقص ـ ــى درج ـ ــة ميك ـ ــن أن حتص ـ ــل عليه ـ ــا
املستجيبة على مجيع عبارات املقياس هي ( )30درجة ،ويكـون
(الصفر) هو أقل درجة ميكن أن حتصل عليها.
ثانيا :استبانة إدراك دور الجندر

بدرجة ضعيفة ،موافقة بدرجة متوسطة ،موافقة بدرجة كبرية.
ويرتاوح جمموع الدرجات ما بني ( )13درجة وهي أدىن درجة
ميكن أن حتصل عليها املستجيبة و ( )52درجة ،وهي أعلى
درجة ميكن احلصول عليها .تُعطي االستبانة درجة جممعة
واحدة  Single Soreإلدراك دور اجلندر .وكلما ارتفعت درجة
املستجيبة كلما أشار ذلك إىل أهنا تدرك إجيابيا دور اجلندر،
(مبعىن الوعي بتنميط القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار
النساء) .وكلما اخنفضت الدرجة على االستبانة كلما أشار
ذلك إىل إدراك سليب لدور اجلندر( ،مبعىن التماهي مع دور
اجلنس القائم على األساس البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار
املرأة والعالقة بينها والرجل).
مت عرض املقياس على ( )11من احملكمني يف جمال
الرتبية وعلم النفس ،واخلرباء يف اجلندر ،يف اململكة ودولة
الكويت ،ومت األخذ باملرئيات اليت كان االتفاق عليها بنسبة
(.)%80

ثبات وصدق استبانة إدراك دور الجندر:
طُبقت االستبانة على عينة البحث االستطالعية،
املكونة من ( )60مريضة من مريضات سرطان الثدي ،ومت
حساب ثباته وصدقه بنفس الطرق اليت سبق توضيحها عند
حساب ثبات وصدق مقياس صورة اجلسم ،فكانت النتائج
على النحو املوضح يف اجلدول ( )2اآليت:

Gender Role

Questionnair

هي استبانة قصرية ،من ( )13عبارة ،قامت الباحثات
بإعدادها يف ضوء أدبيات ودراسات اجلندر .تقيس طبيعة
إدراك املستجيبة لدور اجلندر ولتنميط أدوار النساء كما
حتددها الثقافة وتصورات اجملتمع .وتتم اإلجابة عن املقياس
باالختيار من بني أربعة بدائل هي :غري موافقة ،موافقة

جدول 2

معامالت ثبات وصدق مقيا دور الجندر لدى مريضات سرطان الثدي (ن = )60
العبارات

معامل ألفا لـ كرونباخ

معامل الرتباط بالدرجة
الكلية للمقيا

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا عند
حذف درة العبارة

1

0.808

**0.51

**0.39

2

0.812

**0.47

**0.34

3

0.791

**0.67

**0.59

4

0.807

**0.52

**0.40

5

0.795

**0.64

**0.54

6

0.808

**0.52

**0.39

7

0.788

**0.71

**0.63
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العبارات

معامل ألفا لـ كرونباخ

معامل الرتباط بالدرجة
الكلية للمقيا

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا عند
حذف درة العبارة

8

0.801

**0.57

**0.47

9

0.791

**0.68

**0.61

10

0.814

**0.42

*0.30

11
12

0.802
0.807

**0.56
**0.52

**0.47
**0.39

13

0.804

**0.53

**0.43

معامل ألفا الكلي للمقياس = 0.815
معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان /براون = 0.823
معامل الصدق الذايت للمقياس = 0.903
* دال إحصائيًا عند مستوى ()0.05

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
 إن معامل ألفا لـ كرونباخ لالستبانة يف حالة غيابالعبارة ،أقل من ،أو يساوي معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي
لالستبانة يف حالة وجودها ،أي إن تدخل عبارات االستبانة
ال يؤدي إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي لالستبانة ،مما
يدل على أن مجيع العبارات تسهم بدرجة معقولة يف الثبات
الكلي لالستبانة ،وهذا يشري إىل أن مجيع عبارات االستبانة
ثابتة.
 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة منالعبارات والدرجة الكلية لالستبانة (يف حالة وجود درجة
العبارة يف الدرجة الكلية لالستبانة) دالة إحصائيًا عند
مستوى ( )0.01مما يشري إىل االتساق الداخلي وثبات مجيع
عبارات استبانة دور اجلندر.
 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة منالعبارات والدرجة الكلية لالستبانة (يف حالة حذف درجة
العبارة من الدرجة الكلية لالستبانة) دالّة إحصائيًا عند
مستوى ( )0.01أو مستوى ( )0.05مما يشري إىل صدق مجيع
عبارات استبانة دور اجلندر.
 إن معاملي الثبات الكلي لالستبانة بطريقيت ألفا لـكرونباخ والتجزئة النصفية لـ سبريمان/براون مرتفعان (،0.815
 )0.823على التوايل ،مما يدل على الثبات الكلي لالستبانة.

 إن معامل الصدق الكلي الذايت لالستبانة مرتفعيدل على الصدق الكلي لالستبانة.
( ،)0.903مما ّ
من اإلجراءات السابقة تأكد للباحثات ثبات وصدق
استبانة إدراك دور اجلندر ،ومن مث صالحيتها للقياس لدى
مريضات سرطان الثدي .وتشري الدرجة املرتفعة على
االستبانة إىل ارتفاع إدراك املفحوصة للدور اجلندري بشكل
إجيايب ،يف حني تشري الدرجة املنخفضة إىل إدراك املفحوصة
للدور اجلندري بشكل سليب .وأقصى درجة ميكن أن حتصل
عليها املفحوصة على مجيع عبارات املقياس هي ( )52درجة،
وتكون ( )13هي أقل درجة ميكن أن حتصل عليها.
األساليب اإلحصائية
مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن
فروض البحث :معامل االرتباط لبريسون ،اختبار (ت) T-
 Testللعينتني املستقلتني ،حتليل التباين األحادي يف اجتاه
واحد .One-Way ANOVA
نتائج البحث
الفرض األول

للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه" :توجد
عالق ــة دالّـ ـة إحص ــائيًا ب ــني إدراك دور اجلن ــدر وص ــورة اجلس ــم
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اآليت:

لـدى مريضــات ســرطان الثــدي " مت اســتخدام معامــل االرتبــاط
لبريســون ،فكانــت النتــائج علــى النحــو املوضــح يف اجلــدول 3

جدول 3

معامل الرتباط بين إدراك دور الجندر وصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي
صورة الجسم

المتغير
دور الجندر المدرك

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01
وجود ارتباط سالب ّ
بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم لدى مريضات
سرطان الثدي .أي إنه كلما ارتفع إدراك املستجيبة لدور
اجلندر بشكل إجيايب (مبعىن الوعي بتنميط القوالب
الثقافية واالجتماعية ألدوار النساء) كلما اخنفض لديها
مستوى اخللل يف صورة اجلسم.
وكلما اخنفض إدراك املستجيبة لدور اجلندر
(مبعىن التماهي مع دور اجلنس القائم على األساس
البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها

معامل الرتباط

مستوى الدللة

0.21 -

0.01

والرجل) كلما ارتفع لديها مستوى اخللل يف صورة
اجلسم .وهذا يشري إىل حتقق صحة الفرض األول.
الفرض الثاني

للتحق ــق م ــن ص ــحة الف ــرض الث ــاين ال ــذي ي ــنص عل ــى
أن ـ ــه ":توج ـ ــد ف ـ ــروق دالّ ـ ــة إحص ـ ــائيًا يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــم ب ـ ــني
متوسطي درجات املريضـات اللـوايت أجـرين االستئصـال الكلـي
ألح ـ ــد الث ـ ــديني أو كليهم ـ ــا  Mastectomyواملريض ـ ــات اللـ ـ ـوايت
أجـ ـ ـرين استئص ـ ــال الكتل ـ ــة الورمي ـ ــة فق ـ ــط  ،" Lumpectomyمت
اس ــتخدام اختبـ ــار (ت)  T-testللعينت ــني املس ــتقلتني .فكان ــت
النتائج على النحو املوضح يف اجلدول  4اآليت:

جدول 4

نتائج اختبار (ت) لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المريضات اللواتي أجرين الستئصال الكلي والمريضات اللواتي أجرين استئصال
الكتلة الورمية فقط
نوع الجراحة

صورة الجسم

العدد

المتوسط

النحراف المعياري

استئصال الكتلة الورمية فقط

63

7.76

6.40

االستئصال الكلي

137

11.20

7.09

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
دال إحصائيًا عند مستوى ( )0.01يف صورة
وجود فرق ّ
اجلسم بني متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين
االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال
الكتلة الورمية فقط ،لصاحل متوسط درجات
املستجيبات اللوايت أجرين االستئصال الكلي ،أي إن
لديهن مستوى أعلى من اخللل يف صورة اجلسم مقارنة

قيمة (ت)
ودللتها
**3.28

مبن أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط .ومن إمجايل
نتائج الفرض الثاين يتضح أنه قد حتقق.
الفرض الثالث

للتحق ــق م ــن ص ــحة الف ــرض الثال ــث ال ــذي ي ــنص عل ــى أن ــه:
"توج ــد ف ــروق دالّــة إحص ــائيًا يف ص ــورة اجلس ــم ب ــني متوس ــطي
درجــات املســتجيبات املتزوجــات واملســتجيبات غــري املتزوجــات
ممن أجرين االستئصـال الكلـي" ،مت اسـتخدام اختبـار (ت) T-
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يف اجلدول  5اآليت:

 testللعينتــني املســتقلتني .فكانــت النتــائج علــى النحــو املوضــح

جدول 5

نتائج اختبار (ت) لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المستجيبات المتزوجات والمستجيبات غير المتزوجات ممن أجرين
الستئصال الكلي (ن = )137
صورة الجسم

الحالة الزواجية

العدد

المتوسط

النحراف المعياري

غير متزوجة

23

9.57

7.89

متزوجة

114

11.53

6.90

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
دال إحصائيًا يف صورة اجلسم بني
 عدم وجود فرق ّ
متوسطي درجات املريضات املتزوجات واملريضات غري
املتزوجات ممن أجرين االستئصال الكلي .أي إنه يوجد
تقارب يف درجة اخللل يف صورة اجلسم لدى املتزوجات وغري
املتزوجات .ومن إمجايل نتائج الفرض الثالث يتضح أنه مل
يتحقق ،إذ أشارت النتائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم
باختالف احلالة الزواجية.

قيمة (ت) ودللتها
1.21

الفرض الرابع

للتحقـق مـن صـحة الفـرض الرابــع الـذي يـنص علـى أنــه:
"توج ــد ف ــروق دالّــة إحص ــائيًا يف ص ــورة اجلس ــم ب ــني متوس ــطي
درجــات املســتجيبات األكــرب ســنًا واملســتجيبات األصــغر ســنًا
ممــن أج ـرين االستئصــال الكلــي" ،مت اســتخدام أســلوب حتليــل
التبـاين األحـادي يف اجتـاه واحـد  One-Way ANOVAفكانـت
النتائج على النحو املوضح يف اجلدول  6اآليت:

جدول 6

نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد عند دراسة الفروق في صورة الجسم لدى المستجيبات الالتي أجرين الستئصال الكلي التي ترجع إلى عمر
المستجيبة (ن = )137
صورة الجسم
عمر المريضة

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ودللتها

بني
اجملموعات

280.73

النحراف

العدد

المتوسط

من  18إىل أقل من 28

4

7.50

5.07

من  28إىل أقل من 38

25

11.36

5.92

من  38إىل أقل من 48

47

12.77

7.95

من  48إىل أقل من 58

46

10.65

7.03

من  58فأكثر

15

8.67

5.98

المعياري

داخل
اجملموعات

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
دال إحصائيًا يف صورة اجلسم بني
 عدم وجود فرق ّ
متوسطي درجات املستجيبات األكرب سنًا واملستجيبات
األصغر سنًا ممن أجرين االستئصال الكلي.

4

70.18
1.42

6548.95

132

49.61

ومن إمجايل نتائج الفرض الرابع يتضح أنه مل يتحقق،
إذ أشارت النتائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم باختالف
عمر املستجيبة.
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نفسي ُكن أكثر تقبالً ألجسامهن بعد استئصال الثدي ،ومل
جيدن صعوبة يف النظر ملوضع اجلراحة والندب ،كما مل
أمرا ثانويًا
يشعرن بأهنن أقل أنوثة ،واعتربن صورة اجلسم ً
خالل هذه احملنة ،وكان التخلص من الورم بالنسبة هلن ومن
األعراض الفيزيولوجية النامجة عن العالج مسألة أكثر أولوية.
وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة كينسول وآخرين
( )kinsaul et al, 2014اليت بينت أن النساء األكثر إميانًا
بالدور اجلندري وباحلقوق املعادلة حلقوق الرجل اليعطني
أمهية كبرية للشكل اخلارجي وال يشكل حمور اهتمامهن.
واتفقت كذلك مع دراسة بيدجون وماكنيل
) (Pidgeon & McNeil, 2011اليت بينت أن منو اهلوية النسوية
وإدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من العوامل
الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري بارتفاع مستويات الرضا عن
صورة اجلسم .يف الوقت نفسه ،ختتلف نتيجة الدراسة احلالية
مع دراسة اشينج وزمالئه ) )Ashing-Giwa et al, 2007ودراسة
ويلموث ( (Wilmouth, 2001اليت تبني من كل منها أن
اإلدراك السليب للدور اجلندري ال يرتبط باملعاناة مع صورة
اجلسم.
كما ختتلف النتيجة احلالية مع دراسة مارتينز راموس
( )Martinez-Ramos, 2009اليت وجدت أن إدراك سرطان
الثدي كمعادل لفقدان اهلوية األنثوية واجلاذبية اجلسدية ،تركز
أكثر لدى املريضات الساكنات يف املدن اللوايت ينتمني
ملستويات اقتصادية وتعليمية مرتفعة ،ونظرهتن غري تقليدية
ألدوارهن اجلندرية ،عكس املريضات املنتميات ملستويات
اقتصادية وتعليمية متدنية وإدراكهن تقليدي للدور اجلندري،
إذ مل تكن اجلاذبية اجلسدية وصورة اجلسم حمور اهتمامهن،
بل مستقبل األطفال والقلق من املوت.
وترى الباحثات أنه رمبا أمكن فهم نتيجة الدراسة احلالية
يف ضوء التغريات اليت شهدها اجملتمع السعودي ،وصاحبها
بعض التعديالت والتطورات يف أوضاع النساء إمجاالً ،مع
االنفتاح الثقايف االجتماعي املتدرج الذي بدأ اجملتمع

مناقشة وتفسير النتائج
يتضح من نتائج الفرض األول أنه كلما ارتفع إدراك
املرأة السعودية املصابة بسرطان الثدي لدور اجلندر (مبعىن أهنا
كانت أكثر وعيًا بتنميط القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار
النساء) اخنفض لديها مستوى اخللل يف صورة اجلسم.
وباملقابل كلما اخنفض إدراكها لدور اجلندر وكانت أكثر
متاهيًا مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي
التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل ارتفع
لديها
مستوى اخللل يف صورة اجلسم .فالنتائج اليت أفضى إليها
هذا الفرض تقود الباحثات إىل االعتقاد أن املرأة السعودية
اليت على درجة من الوعي باجلندر ،هي أكثر ثقة يف
إمكاناهتا وقدراهتا ،وإميانًا بذاهتا وحبقوقها اإلنسانية املعادلة
حلقوق الرجل ،فأًصبحت ال تربط كينونتها ووجودها باجلسد
أيضا جنبًا إىل جنب يف أبعاد عقلية ونفسية
وحسب بل تراه ً
ووظائف اجتماعية وثقافية .وساعد هذا كله يف حتسني
الصورة الذهنية جلسدها ،مما انعكس على اخنفاض درجة
معاناهتا من اخللل يف صورة اجلسم حىت مع إصابتها بسرطان
الثدي.
وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ليون
وشيلتون ( )Lyons& Shelton,2004اليت وجدت أن املريضات
تعليما من القاطنات يف القرى واملدن
األكثر تقليدية واألقل ً
الصغرية ارتفعت معاناهتن مع صورة اجلسم .كما تتفق النتيجة
احلالية مع نتائج دراسات عديدة بينت نتائجها أن مريضات
سرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاهات التقليدية ألدوار النساء
كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم (Boquiren et al,
2013; Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden & Mishel,
2001; Befort & Klemp, 2011).

أيضا تتفق نتيجة الدراسة مع نتائج مماثلة توصل هلا
ً
(Thompson Silliman
ثومبسون وسليمان وكليفورد
) &Clifford,2013وفالديزت وآخرون )(valdezate et al, 2013
تعليما واللوايت تلقني برامج دعم
من أن املريضات األكثر ً
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السياسية والقانونية للمملكة ،يؤكد مبدأ املساواة بني األفراد،
ومواده ال تفرق بني املواطنني على أساس اجلنس ،فاملادة
"الثامنة" من النظام تنص على أن احلكم يف اململكة يقوم
على أساس "العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة
اإلسالمية" .كما أن النظام يؤكد على محاية احلقوق اإلنسانية
يف املطلق بدون متييز بني املرأة والرجل ،فاملادة "السادسة
والعشرون" منه تنص على أن الدولة "حتمي حقوق اإلنسان
وفق الشريعة اإلسالمية"( .الشعالن ،2014 ،أ).
كما أن القراءات احلديثة للموروث اإلسالمي اليت يقوم
هبا بعض التنويريني السعوديني من باحثني وكتاب رأي يف
الصحافة وخمتصني يف الدراسات اإلسالمية واجهت ركام من
األعراف والعادات البالية ،وأسست لوعي سعودي جديد يف
حقوق املرأة يستمد أصله من مساحة الدين ومنظوره
اإلنساين ،إذ أقر اإلسالم املساواة بني املرأة والرجل يف أصل
اس اتقوا ربكم الذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَـ ْف ٍ
س
اخللق" :يَأيها الن ُ
وِ
اح َدة " .كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف التكاليف
َ
الشرعية واملسؤولية الشخصية وهي الثواب على اإلحسان،
والعقاب على املعصية" :من ع ِمل ص ِ
احلاً ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى
َْ َ َ َ
َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـلَنُ ْحيينه َحيا ًة طَيبِّة" .وساوى اإلسالم كذلك بني
ِ
نني
الذين يُؤذو َن املُْؤم َ
املرأة والرجل يف الكرامة اإلنسانية" :و َ
ِ ِ
احتَ َملوا بـُ ْهتاَناً َوإِْْثاً ُمبينًا".
واملُْؤمنَات بِغَ ِْري َما ا ْكتَ َسبوا فَـ َق ْد ْ
كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف احلقوق املدنية
كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء ومتلك األموال
والعقارات واملنقوالت والتصرف يف التملك والوكالة والكفالة
والتعاقد واهلبة والوصية والصدقة والدين والوقف( .الشعالن،
 ،2014ب).
من جهة أخرى ،متت العديد من اخلطوات املهمة لتمكني
املرأة ،مثل تعيني النساء للمرة األوىل يف جملس الشورى بنسبة
كوتا بلغت ( )%20ابتداء من الدورة السادسة اليت انطلقت
يف ( .)2013كذلك متكني النساء من حق االنتخاب
والرتشح يف اجملالس البلدية الذي أفضى إىل فوز ( )21سيدة

السعودي يعايشه جبميع أطيافه بعد سنوات طويلة من
املمانعة واحملافظة الشديدة.
هنجا إصالحيًا
فقد بدأ كما ترى الشعالن (ً )2015
متصاعدا منذ عقد ونصف لتمكني املرأة ،تقوده احلكومة
ً
ؤرخ له بتوقيع امللك عبداهلل حني كان
مدعومة من النخب ،يُ ّ
وليًا للعهد نيابة عن امللك فهد (رمحهما اهلل) على اتفاقية
"مناهضة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة " (سيداو) ،أثناء
مشاركته يف قمة األلفية الثالثة يف "نيويورك" اليت انعقدت يف
سبتمرب عام ( .)2000كما مشل التغيري االجتماعي الثقايف
شغل النساء السعوديات لوظائف مبنظمات دولية ووظائف
يف السلك الدبلوماسي ،وحصول البعض على أومسة وجوائز
عاملية ،ووصول املرأة إىل مناصب رفيعة يف الدولة كنائبة وزير
ومديرة جامعة .من جهة أخرى مشل التغيري االجتماعي
الثقايف اقتحام النساء جمال االستثمارات التجارية وريادة
األعمال .فحسب التميمي ( )2012ارتفعت حجم رؤوس
األموال النسائية السعودية خالل عام ( )2012إىل ()60
مليار لاير .وعدد سيدات األعمال يف الرياض على سبيل
املثال يزيد على ( )4000آالف سيدة .وإمجايل عدد
السجالت التجارية املسجلة بأمساء سيدات سعوديات يف
خمتلف مناطق اململكة بلغ عام ( )2012حنو ()72.494
سجل .وإمجايل عدد منسوبات الغرف التجارية يف اململكة
حىت بداية عام ( )2012بلغ حنو ( )38.750منتسبة .كما
دخلت املرأة السعودية جمال إنشاء املكاتب االستشارية .سبق
ذلك اخنراط اململكة يف حميطها الكوين الذي انعكس يف
مؤشرات عدة كمصادقة اململكة على عدد من االتفاقيات
اخلاصة حبقوق اإلنسان ،مثل "اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان" و"إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان" و"امليثاق العريب
حلقوق اإلنسان" .فاملصادقة على هذه الوثائق ومنها
(سيداو) عنت اهتمام صانع القرار مبلفات حقوق اإلنسان
وضمنها حقوق املرأة .مع األخذ يف االعتبار أن النظام
األساسي للحكم الصادر عام ( )1992ويعد مبنزلة املظلة
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أكثر معاناة مع صورة اجلسم من اللوايت أجرين استئصال
الكتلة الورمية فقط .لكن هذه النتيجة يف الدراسة احلالية
ختتلف عن نتائج بعض الدراسات السابقة ،كدراسة سالونني
وآخرين ( )Salonen et al,2009ودراسة فالدزيت وآخرين
( )Valdezate et al,2013ودراسة لوبو وآخرين ( Lobo et al,
 )2014ودراسة أفيس وكراوفورد ومانويل
( )Avis, Crawford & Manuel, 2005اليت وجدت تقبالً بني
املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال الكلي .بل إن
دراسة جروجن وزمالئه ( )Grogan et al,2013بينت نتائجها
أن املريضات وجدن أن إخفاء مكان الثدي املستأصل كان
أسهل من عملية إخفاء الوزن الزائد مثالً ،إذ اتضح أن زيادة
الوزن تؤثر سلبًا يف صورة اجلسم أكثر من استئصال الثدي
الذي قالت املريضات إنه ميكن التمويه عليه باملالبس أو
األدوات التكميلية.
وترى الباحثات أن نتيجة الفرض الثاين ال تعارض نتيجة
الفرض األول الذي أفضى إىل أنه كلما ارتفع إدراك املصابة
بسرطان الثدي لدور اجلندر كلما اخنفض لديها مستوى
اخللل يف صورة اجلسم .فحىت مع عدم التماهي مع اجلنسانية
والتنميط الثقايف االجتماعي ألدوار اجلنسني ،فإن االحتفاظ
بالثدي كامالً بوجود بعض الندوب والعالمات اليت ُخيلّفها
استئصال الورم سيدعم صورة اجلسم بشكل إجيايب مقارنة
باالستئصال الكلي للثدي .فعلى الرغم من مواجهة عينة
الدراسة خلربة مميتة ،وأن النجاة يف حد ذاهتا هي انتصار
وجودي ،فإن االحتفاظ بالثدي كامالً من خالل تقنيات
اجلراحة والعالج اإلشعاعي سريمز إىل الصمود وعدم
االستسالم والشجاعة يف مقاومة املرض واالنتصار عليه .وقد
خلص جروجن وميتشن ( )Grogan & Mechan , 2016إىل أن
املريضات رأين ندبة اجلرح مثل أثر حرب انتصرن فيها
جنودا يف معركة.
فكأهنن ُكن ً
أما بالنسبة إىل نتيجة الفرض الثالث اليت أظهرت وجود
تقارب يف درجة املعاناة مع صورة اجلسم لدى املريضات

يف أواخر عام ( )2015بعضوية هذه اجملالس يف خمتلف مناطق
اململكة ،مبا يف ذلك بعض القرى واملدن الصغرية .كذلك
حدثت خالل العقد األخري إصالحات مهمة طالت أهلية
النساء يف فضاء املؤسسة القضائية ،وتعديل بعض اإلجراءات
اخلاصة باحلضانة والنفقة واحلصول على األوراق الثبوتية وفتح
جماالت جديدة للعمل والتعليم أمامهن ،مع رفع نسبة
املبتعثات السعوديات لدراسة خمتلف التخصصات يف دول
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية( .الشعالن.)2016 ،
تعتقد الباحثات أن ما سبق مجيعه قد يكون انعكس
بشكل إجيايب يف تفاعله مع الوعي وعناصر مدنية أخرى على
إدراك دور اجلندر يف أوساط النساء ،السيما لدى الفئة
املتعلمة من قاطنات احلواضر واملدن الكربى اللوايت شكلن
عينة الدراسة احلالية .فهناك درجة عالية من املثاقفة والتأثريات
احلضارية اليت تعايشها املرأة السعودية أسوة بباقي فئات
اجملتمع ،مع الثورة التقنية اهلائلة اليت يسرت االتصال مبختلف
منوا هائالً يف أعداد
ثقافات العامل وجعلت اململكة تشهد ً
مستخدمي اإلنرتنت بوجه عام ،إذ بلغ عدد مستخدمي
اإلنرتنت يف اململكة ( )13مليون مستخدم .وقفز عدد
املستخدمني من ( )%5عام ( )2001إىل حنو ( )%46عام
(( )2011هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.)2012،
وبالنسبة إىل نتيجة الفرض الثاين يف الدراسة احلالية
اليت أظهرت أن معاناة املفحوصات اللوايت أجرين استئصال
الكتلة الورمية مع صورة اجلسم كانت أقل من معاناة
املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي ،فإهنا تتفق
مع نتائج العديد من الدراسات السابقة .فدراسة روزنبريج
وآخرين ) )Rosenberg et al, 2013ودراسة مارجولس وزمالئه
( (Margolis et al,1989ودراسة (الشحروري )2004،ودراسة
زانبليقلو وآخرين ( )Zanapalioglu et al, 2009ودراسة هينز
( )Haines et al,2010ودراسة بوردوا ) ( Bordo,2003ودراسة
ماهاباتروا وباركر ) )Mahapatro &Parker,2005بينت نتائجها
مجيعا أن املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي
ً
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عوامل أخرى أكثر أمهية يف التأثري على تقبل اجلسد بعد
جراحة االستئصال ،كاإلميان العميق والتسليم بالقضاء
والقدر ،والدعم االجتماعي من أفراد األسرة وجمتمع
الصديقات .إضافة إىل عناصر القوة الداخلية املستمدة من
جدا يف
الذات ،إذ إن خربة هذا املرض العُضال شخصية ً
حياة املرأة .فسرطان الثدي من التجارب احلياتية الكربى اليت
جتابه فيها املصابة اختبار الوجود مقابل العدم ،وتستنفر
طاقتها النفسية واجلسدية هلزمية هذا اخلطر احملدق.
وفيما يتعلق بنتيجة الفرض الرابع اليت أشارت إىل عدم
اختالف صورة اجلسم باختالف العمر بني من أجرين
االستئصال الكلي ،فهي تتفق مع دراسة كينسول وآخرين
) (Kinsaul et al,2014اليت بينت نتائجها أن النساء من مجيع
األعمار اللوايت لديهن قناعة بدورهن اجلندري وحبقوقهن
كبريا للشكل اخلارجي،
املعادلة للرجل ،ال مينحن
ً
اهتماما ً
والميثل حمور اهتمامهن.
وتتفق كذلك مع دراسة بيدجون وماكنيل & (Pidgeon
) Mcneil, 2013اليت بينت نتائجها أن منو اهلوية النسوية
وإدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من العوامل
الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري باخنفاض مستويات عدم
الرضا عن صورة اجلسم عرب دورة العمر أو مراحل احلياة
املختلفة.
لكن هذه النتيجة احلالية ختتلف عن نتائج عديد من
الدراسات السابقة ،اليت بينت نتائجها أن عامل العمر يلعب
دورا يف مستوى تقبل املريضة لصورة اجلسم بعد االستئصال
ً
الكلي للثدي ،فكلما كانت املريضة أصغر سنًا كان التأثري
النفسي أكرب ( Rosenberg et al,2013; Avis,
) Crawford & Manuel, 2005كذلك بينت دراسة كوينتارد
والكجا ) (Quintard & Lakdja,2008أن العمر يؤثر يف حتديد
نوع العالج ،إذ فضلت معظم النساء دون اخلمسني سنة من
العمر االستئصال اجلزئي للثدي يف حني فضلت السيدات
األكرب سنًا االستئصال الكلي .باملثل فإن دراسة مهاباتروا

املتزوجات واملريضات غري املتزوجات ممن أجرين استئصال
الثدي ،مبعىن عدم اختالف صورة اجلسم باختالف احلالة
الزواجية ،فإهنا تتفق مع دراسة رويب وبونني وتشارلز( Rouby,
 )Boinon & Charles, 2007اليت بينت نتائجها عدم وجود
فروق بني املتزوجات وغري املتزوجات بالنسبة لصورة اجلسم
بعد االستئصال الكلي للثدي .لكن هذه النتيجة من جهة
أخرى مل تتفق مع نتائج عديد من الدراسات السابقة اليت
بينت نتائجها أن املريضات العازبات كن أكثر قل ًقا على
صورة اجلسم مقارنة بذوات الشركاء .فدراسة أفيس وكراوفورد
ومانويل ( )Avis, Crawford & Manuel, 2005بينت أن النساء
مع شريك كن أكثر تقبالً لصورة اجلسم من العازبات .كذلك
دراسة كينج وزمالئه ) (King et al, 2000بينت نتائجها أن
النساء العازبات كن أكثر قل ًقا بعد االستئصال الكلي على
صورة اجلسم من املتزوجات .باملثل انتهت دراسة باركر
وآخرين ( )Parker et al, 2003إىل أن النساء املتزوجات أفضل
من العازبات من حيث تقبل صورة اجلسم بعد االستئصال
الكلي للثدي .كما وجد زميرمان وسكوت وهينرشز
( )Zimmermann, Scott & Heinrichs, 2010من دراستهم على
أكثر من ( )90امرأة أملانية مصابة مبرحلة مبكرة من سرطان
الثدي ،أن الرضا الزواجي لدى شركاء املريضات تنبأ بقبوهلن
لصورة أجسامهن .كذلك وجد كينسينجر وآخرون
( )Kinsinger et al,2011ارتباط الدعم العاطفي من الزوج أو
الشريك باخنفاض معاناة الزوجة مع صورة اجلسم .كما أن
دراسة كلوس وسوبل ( )Klos & Sobal, 2013وجدت نتائج
معاكسة إذ اتضح أن النساء ذوات الشركاء غري راضيات عن
صورة اجلسم مقارنة بالعازبات.
وترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية
ميكن فهمها يف ضوء ما أفضت إليه نتيجة الفرض األول.
فاملرأة املدركة إجيابيًا لدورها اجلندري لن يكون وجود الزوج يف
حياهتا من عدمه عامالً حامسًا يف إدراكها الذهين لصورة
جسدها بعد اإلصابة بسرطان الثدي .بل رمبا كانت هناك
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 إجراء دراسات للعالقة بني صورة اجلسم وإدراك اجلندرلدى فئات أخرى من املصابات بأمراض مؤثرة على اجلمال
والشكل اخلارجي كالبهاق والصدفية والثعلبة وغريها.
 التوجه حنو أحباث دراسة احلالة اليت تساعد إىل الوصوللفهم مكثف وحمدد لبعض املوضوعات املتعقلة بصورة اجلسم
وإدارك اجلندر لدى النساء اللوايت مررن خبربة املرض.
حث مؤسسات اجملتمع املدين كهيئة حقوق اإلنسان
ّ
ومجعية حقوق اإلنسان واجلمعيات املهتمة بشؤون املرأة على
عقد ورش العمل والدورات واحملاضرات اليت هتدف اىل تعزيز
وعي النساء حبقوقهن وأدوارهن التنموية يف اجملتمع ومسائل
اجلندر عامة.
 إجراء دراسات للمتعافيات السعوديات من سرطانالثدي واملتعافيات من بيئات وجمتعات أخرى ،إلجراء
مقارنات عرب ثقافية للعالقة بني صورة اجلسم وإدراك اجلندر.
 التوجه حنو الدراسات شبه التجريبية اليت تقوم على إعدادبرامج إرشادية وعالجية وقياس مدى فعاليتها ،تستهدف
تعزيز صورة جسم إجيابية لدى املتعافيات من سرطان الثدي
خاصة من خضعن جلراحة االستئصال .

وباركر ( )Mahapatro&Parker,2005ودراسة فادي وآخرين
( ،)Fadaei et al,2011ودراسة برونلت وآخرين )Brunault et al
( ,2013ودراسة بلوم وآخرين ) (Bloom et al, 2004بينت
مجيعا أن النساء األصغر سنًا أكثر قل ًقا بالنسبة
نتائجها ً
لصورة اجلسم.
وترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية
تُفهم يف ضوء نتيجة الفرض األول من حيث االرتباط بني
إدراك املرأة لدور اجلندر وبني اخنفاض درجة معاناهتا مع
صورة اجلسم .كما تُفهم كذلك يف ضوء نتيجة الفرض
الثالث اليت بينت أن وجود الزوج من عدمه مل يكن عامالً
مؤثرا يف وجود فروق يف صورة اجلسم لدى من أجرين عملية
ً
االستئصال.
فاملرأة –بغض النظر عن عمرها-اليت تؤمن بدورها يف
احلياة وحبقوقها املعادلة حلقوق الرجل ،لن تكون عناصر
اجلمال اجلسدي بعد عملية استئصال الثدي حمور اهتمامها
بنفس الدرجة ،كما لدى املرأة اليت مرت بذات التجربة لكنها
أكثر إميانًا ومتاهيًا مع اجلنسانية والتنميط الثقايف االجتماعي
ألدوار اجلنسني .فاملرأة األخرية ذات الوعي النمطي التقليدي
سرتى أن قيمتها تقع يف مرتبة أقل من قيمة الرجل ،وأن
دورها األساس إرضاء الزوج الذي لن يعجبه تناقص اجلاذبية
اجلسدية لزوجته.
خالصة القول إن نتائج الدراسة احلالية بينت أن عامل
مؤثرا يف صورة اجلسم وال احلالة الزواجية بل إميان
العمر ليس ً
املرأة حبقوقها اإلنسانية وكينونتها املستقلة واحرتامها الواعي
لذاهتا كأنثى ،حتت مظلة اإلدراك اإلجيايب الكلي لدورها
االجتماعي.
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Abstract: The study aims to: (1) identify the relationship between the perception of gender role and body image
in Saudi breast cancer patients, and (2) identify the differences in body image based on the variables of the type
of surgery, age and marital status.
The sample consisted of (200) Saudi females diagnosed with breast cancer. They were selected with the help of
“Zahra Breast Cancer Association,” for the period from 20 January 2016 to 5 June 2016.
The authors prepared a culturally-adapted, Saudi version of the Body Image Scale (BIS), which was developed
by Hopwood et al. (2001), and verified its validity and reliability. In addition, the authors prepared a survey for
the perception of gender role, and verified its applicability to breast cancer patients.
The findings were as follows: (1) there is a negative, statistically significant relationship (at the 0.01 level)
between the perception of gender role and body image among women with breast cancer, i.e. the higher the level
of perception of gender role, the lower the level of imbalance in body image; and the lower the level of
perception of gender role, the higher the level of imbalance in body image, (2) there is a statistically significant
difference (at the 0.01 level) in body image between women who underwent mastectomy and those who
underwent lumpectomy in favor of the former, i.e. patients who underwent mastectomy show a higher level of
imbalance in body image, (3) no statistical difference in body image between single and married patients who
underwent mastectomy, and (4) no statistical difference in body image between younger and older patients who
underwent mastectomy.
The results of the study were discussed in light of previous research results and the cultural framework of the
sample. The authors concluded the study with a set of recommendations.
Keywords: gender role, body image, breast cancer
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام
يمنى أحمد عتوم
كلية الرتبية للبنات باجلبيل  -جامعة الدمام

قدم للنشر 1438/4/4هـ  -وقبل 1438 /7/1هـ
المستتت:

هــدهذ هــرا الدراســة إىل التعــر علــى بيــا درجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة وعالقتهــا بتحســني األداء

الــوظيفي ألعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة الــدمام .ولتحقيــه هــد الدراســة د إعــداد اســتبا ة جلم ـ البيا ــات ونو ــذ م ـ ج ـ أي ووشــمل  )52هقــرة
لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ،و  )15هقرة لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي .وووزيعهـا علـى عينـة عشـواطية ةبقيـة
بلــع عــدد أهرادهــا  )325ممثلــة مـ أعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة الــدمام للعــام الدراســي 2016/2015م ،وووصــلذ الدراســة إىل أ درجــة ممارســة
اإلدارة بـالتجوال بببعادهـا :إدارة الوقـذ ،التحفيـ  ،الو ـال ،اإلبــدا  ،ارـا ،القـرار ،العالقـات اإل سـا ية) لــدى رؤسـاء األقسـام جـاءت بدرجـة متوسـ ة،
وأ درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف حتسني األداء الوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس جـاءت بدرجـة متوسـ ة ووجـود عالقـة اروباةيـة إجيابيـة بـني
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادمييـة وحتسـني األداء الـوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس يف جامعـة الـدمام .ووبـني وجـود هـروا ،ات
دللــة إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  )α=0.05بــني اوتوسـ ات ايســابية لدرجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى األداء الــوظيفي علــى مت ـ اجلــنس،
النليــة ،ا)ــكة) .وكــا م ـ أهــو ووصــيات الدراســة زيــادة وعــي رؤســاء األقســام ببجيــة و بيــه اإلدارة بــالتجوال وا عناســها علــى حتســني األداء الــوظيفي
ألعءاء اهليلة التدريسية م خالل عقد الدورات التدريبية والتثقيفية لتع ي مهارات رؤساء األقسام يف جمال اإلدارة بالتجوال وخكاوه وو ويرها وونميتها.
الك مات المفتاحية :اإلدارة بالتجوال ،حتسني األداء الوظيفي.
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هرا ،ويشج هرا ،ويشارك هرا بالرأي ويساعد هرا يف
الوصول يل مشنلة إدارية أو اجتماعية ،يشاركه أهراحه
وأوراحه ،ويرى ببم عينه ما جيري بدو أ يشعروا ببهنو
مراقبو ايوامدة والعبيدي.) 2012،
حيرص القادة اإلداريو على البقاء قرب ميادي العمل
الفعلي ،إ ،يعدو لقاءاهتو اونتظمة م األعءاء أمرا مهما
لنجاح أعماهلو اإلدارية ،ووعد اإلدارة بالتجوال أمنو،جا
حقيقيا ومهما لتحقيه ،لك اهلد  ،وهرصة حقيقية وتيح
للقادة اإلداريني الةال على كل ما جيري داخل أقسامهو
ويف مواق العمل اويداين ،ومناقشة العاملني معهو ببهنارهو،
واوشنالت وال عوبات اليت وعرتضهو ،وإجنازاهتو الفردية وما
ميتلنه كل منهو م قدرات وإجنازاهتو اجلماعية ،كل ،لك
حيدث يف أجواء غ رمسية صباح.)2012 ،
ووعتمد اإلدارة بالتجوال على أساليب الو ال غ
الرمسية إ ،يتعامل القاطد م اورؤوسني بواس ة التجوال بينهو
والتحدث إليهو وقءاء بعض الوقذ معهو .وقد حيل هرا
األسلوب حمل أساليب الو ال الرمسية للح ول على
اوعلومة مباشرة م اويدا دو و ي أو وبديل .كما وعمل
اإلدارة بالتجوال على ونوي آراء ووجهات ظر األهراد
ومعتقداهتو حنو منظماهتو ،وحف هو حنو العمل اونتج ،وإجياد
الدواه لديهو للعمل بروح الفريه الواحد ،وودعو عملية
حتديد األهدا اليت يسعى التنظيو حنو حتقيقها بدقة ووضوح
كما يبني ال را واألساليب اليت مين إلدارة اونظمة اوباعها
ووساعد يف وقييو أداء اورؤوسني ،والتعر إىل الجتاهات
والسلوكيات والقدرات واوهارات اإل تاجية لنل هرد منهو،
ووض ظام للمناهبة لتع ي اجلوا ب اإلجيابية يف سلوك
األهراد وم مث ينعنس على األداء الوظيفي للعاملني مما
يؤدي إىل حتسني يف أداطهو الوظيفي .)Buckner,2008
وت لب عملية النمو اوهين جهدا كب ا ووقتا كاهيا
ومساعدة مستمرة م أجل النهوض بالتعليو العايل متمثال
باجلامعات اليت وعد الرك األساسي يف بناء اجملتم وهي

مقدمة الدراسة
بات واضحا أ وقدم اوؤسسات التعليمية ل ينو بدو
وقدم وو ور ظو اإلدارة هيها على خمتلف اوستويات ،ولعل
النظو اإلدارية التقليدية كا ذ سببا وراء اجلمود اإلداري وعرقلة
اإلبدا اإلداري يف النث م اوؤسسات التعليمية مما ينعنس
على مستوى األداء للمؤسسة بوجه عام وعلى أداء العاملني
بوجه خاص ،ههناك النث م اوفاهيو اإلدارية ايديثة اليت قد
وساعد وودعو الت ور واإلبدا اإلداري اونظمة خ وصا ،وم
أبرز هرا اوفاهيو مفهوم اإلدارة بالتجوال.
هاإلدارة بالتجوال أحد اوفاهيو اإلدارية ايديثة ،باعتبارها
أسلوبا م أساليب التعامالت اإلدارية اليت حتمل خ وصية
اياجة إليها ،ههي هلسفة ،ات ةاب خاص وروقي باوؤسسة
إىل حتسني الدور القيادي لإلدارة العليا ،ويف الوقذ فسة وتيح
اإلدارة بالتجوال الفرص اوناسبة جلمي العاملني يف خمتلف
اوستويات التنظيمية يف اوؤسسة للتعب ب ورة مباشرة ع
وجهات ظرهو لقاطدهو ،ومتن القاطد م ونمية مهاراهتو
القيادية يف العمل والتعر إىل العمليات اليومية وخ وات
العمل ،باعتبارهو مسؤولني ع متابعة إجنازها ،كما يهد
أسلوب اإلدارة بالتجوال إىل كسر ايواج الرمسية والسل وية
بني القاطد والعاملني ،ووع ي العالقات الشخ ية م اوستويات
اوختلفة ،واي ول على اوعلومات مباشرة م م ادرها
الرطيسة ،دو و فية ،أو حتريف ،أو ودخل م قبل اإلدارات
اوختلفة ملحو.)2006 ،
ووعين اإلدارة بالتجوال أ يرتك القاطد كرسي اونتب
بل ي له اونتب ،ويفوض األعمال النتابية اليت وبخر منه
وقتا كب ا ،وين له يف أرجاء العمل ل للتجسس وإمنا
ليتحسس احتياجات اووظفني ويشاركهو يف حل اوشنالت
اليت وواجههو ويف ايال ،و،لك أل بعض اووظفني ل
يرهبو للقاطد إل ادرا وهو يف أمس اياجة له ،هلرلك
جيب على القاطد أ يرهب إليهو يف مناوبهو ،يسبل ع
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لبقاطهو يف مناوبهو دو التفاعل م األعءاء .هم واق
خكة الباحثة بوصفها عءو هيلة ودريس يف جامعة الدمام
شعرت بوجود هجوة بني إدارة األقسام ممثلة برطيس القسو م
جهة واألعءاء م جهة أخرى ،قد ينتج عنها ضعف يف
وقدير رطيس القسو ياجات األعءاء وقدراهتو مما ينعنس
على أداطهو الوظيفي وأداء اجلامعة بوجه عام.

األداة القوية اليت وعمل على الت اإلجيايب دعما للحياة
اورغوب يف استمرارها والتجديد هيها وهقا آلمال وةموحات
األمة ،وهناك ورابط بني اإلدارة بالتجوال م جهة وبني
حتسني األداء الوظيفي للعاملني م جهة أخرى ،حبيث إ
اإلدارة بالتجوال وعمل على ووجيه ووقدمي الن ح واإلرشاد
للمرؤوسني يف اجلامعة ،هبد إحداث التبث اإلجيايب يف
سلوكياهتو ودهعهو حنو و وير األداء وزيادة اإل تا  ،وونمية
قدرات اورؤوسني على التفاعل الجتماعي م البيلة احملي ة،
مما ي يد م هرصهو يف البقاء والستمرار يف النجاح ،وي ور
قدراهتو على التحنو يف الظرو اوختلفة هبو والوقو على
اوشنالت الداخلية وا)ارجية اليت وواجه التنظيو حاليا واليت
قد وظهر مستقبال ،وحتديد أ سب ال را والوساطل لعالجها
والتعامل معها داخل اجلامعات.
وبناء على ما سبه وجدت الباحثة داهعا للبحث يف
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بتحسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م وجهة
ظرهو.

أسئ ة الدراسة
سعذ هرا الدراسة لإلجابة ع :
 .1ما درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها :إدارة
الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات
اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م وجهة
ظر أعءاء هيلة التدريس؟
 .2ما درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف حتسني
األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م
وجهة ظرهو؟
 .3ما العالقة الروباةية بني درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى رؤساء األقسام األكادميية وحتسني األداء الوظيفي
ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدام م وجهة ظرهو؟
 .4هل هناك هروا ،ات دللة إح اطية عند مستوى
الدللة  )α= 0.05بني اوتوس ات ايسابية لدرجة ممارسة
اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي لدى أعءاء
هيلة التدريس يف جامعة الدمام وع ى وت ات :اجلنس،
النلية ،ا)كة ،اوؤهل العلمي)؟

مشك ة الدراسة
وعمل إدارة اجلامعات على و وير ،اهتا لتنو إدارة
للت وير بدل م أ وبقى أس ة األمناط التقليدية ،هقد ظهرت
خالل السنوات األخ ة موجات متتالية م األهنار واوفاهيو
والجتاهات واألمناط اإلدارية اهلادهة إىل و وير أداء األعءاء
إ ،يعتمد القاطد على وساطل الو ال غ اوباشرة اعتمادا
ج طيا وحىت يستخدم مهاراوه وقدراوه الشخ ية ل بد له م
العتماد على إدارة التجوال استنادا إىل التواجد وايءور
وونفير اللقاءات اليت حت ل يف أثناء التجوال ،ومتثلذ مشنلة
الدراسة يف اياجة إىل وقدمي إةار موضوعي يتءم ممارسة
اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها
بتحسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس ،أل هناك
شعورا بب رؤساء األقسام أصبحوا بعيدي ع األعءاء

أهداف الدراسة
وتمثل أهدا الدراسة ايالية يف ما يبيت:
 .1التعر على درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها
إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار،
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 .5وقدم هرا الدراسة و رية راجعة للقيادات يف اجلامعات
ع مستوى ممارسة القادة لإلدارة بالتجوال وما هلرا اومارسة
م إسهام يف حتسني األداء الوظيفي لعأعءاء.

العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام
م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس.
 .2النشف ع درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف
حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة
الدمام م وجهة ظرهو.
 .3وق ي العالقة الروباةية بني درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وحتسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م وجهة
ظرهو.
 .4التعر على درجة اختال آراء أهراد الدراسة يف درجة
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام على حتسني
األداء الوظيفي م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس
باختال مت ات الدراسة اجلنس ،النلية ،ا)كة ،اوؤهل
العلمي).

مصط حات الدراسة
اإلدارة بالتجوال :أسلوب م أساليب الو ال غ
الرمسية ،إ ،يتفاعل رؤساء األقسام م األعءاء مباشرة م
خالل التجوال بينهو والتحدث إليهو وقءاء بعض األوقات
معهو هبد ايد م ايواج الرمسية والسل وية بني الرؤساء
واألعءاء ،ووع ي العالقات الجتماعية الوادي.)2012 ،
ووعر الباحثة اإلدارة بالتجوال إجراطيا ببهنا قدرة رطيس
القسو يف البتعاد ع منتبه وا)رو منه إىل مسرح العمل
والتفاعل م األعءاء وجها لوجه و،لك م أجل استثمار
الوقذ وحتفي العاملني وحتسني الو ال والتحفي على
اإلبدا واوشاركة يف ارا ،القرار ووع ي العالقات اإل سا ية
بني األعءاء ورؤساء األقسام وعالقة ،لك بتحسني األداء
الوظيفي لعأعءاء.
حتسني األداء الوظيفي :ووظيف اإلدارة بالتجوال هبد
زيادة قدرة األعءاء على القيام بالنشاط الري مبوجبة يتمن
م إجناز اوهمات واألهدا والواجبات اوخ ط هلا بإوقا .

أهمية الدراسة
وكز أجية هرا الدراسة يف:
 .1الدراسة األوىل على حسب علو الباحثة اليت وبحث ع
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي
ألعءاء هيلة التدريس يف اجلامعات السعودية.
 .2ووجيه وحدات اجلامعة اوعنية بت وير اومارسات اإلدارية
للقادة بإعداد الكامج التدريبية والت ورية يف جمال اإلدارة
بالتجوال.
 .3وساعد تاطج هرا الدراسة اإلدارة العليا للجامعات
وخ وصا القادة على أجية الهتمام مبمارسة اإلدارة
بالتجوال وإسهامها يف حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة
التدريس.
 .4وتواكب هرا الدراسة م الجتاهات ايديثة اليت ونادي
بءرورة ووظيف اإلدارة بالتجوال يف اجلامعات.

حدود الدراسة
اقت رت هرا الدراسة على:
 حدود بشرية :أعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام. حدود زما ية :ةبه هرا البحث يف أثناء العام الدراسي 2016 -2015م1437 – 1436 ،ه
 حدود اووضو  :معرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجواللدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بتحسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام.
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التنفيرية بوجه خاص ،وم مث ولبية حاجاهتو والستجابة
لرغباهتو مبا ينعنس إجيابيا على رضا العاملني ع أ فسهو
وحتقيه التواجد الفعلي يف مواق العمل واوعايشة ايقيقية
واوشاركة م العاملني .وقد عر ا)ء ي  )2000اإلدارة
بالتجوال ببهنا منظومة إدارية هلسفية متناملة ،ات ةاب
اروقاطي خاص ،وستمد خ وصيتها م قناعة إدراكية وقوم
على التواجد وايءور الركي الفاعل للقاطد اإلداري يف مواق
التنفير والفعل ،وعدم اعتمادا على وساطل الو ال غ
اوباشر اعتمادا كليا بل استخدام مهاراوه ومواهبه الشخ ية
وملناوه يف و ميو ور يط وونظيو وونفير اللقاءات
التجوالية وإدارة اوقابالت الشخ ية الفردية واجلماعية اليت
حت ل يف أثناء التجوال اإلداري واستخدام السيناريوهات
والوساطل األخرى لنل مراحل التجوال.
وأما العبيدي  )2013هبشار إىل أ اإلدارة بالتجوال
قاطمة على بقاء القاطد خار منتبه يتجول بني اووظفني
ويقءي معظو وقته م اووظفني يف خ وط او ال مفتوحة،
يلبس لبسهو ويتفاعل معهو ويع ي ووجيهاوه ويتاب اووظفني
وهو يعملو هعال يف ميدا العمل ،يشاهدهو ويدير ايوار
معهو ،ويناقشهو يف أمور العمل واألمور الشخ ية ،يعيش
معهو يظات األمل والعمل ،ل ن غد أهءل ومستقبل
مشرا.
ويعرهها  )Serrat, 2009ببهنا اإلدارة اليت وؤكد على أجية
عالقات الو ال الشخ ية بني األهراد والتقييو اوفتوح
واإلدراك وهي وعد إحدى ال را لبناء وحتسني األداء يف
منا العمل .وبناء على ما وقدم وقوم اإلدارة بالتجوال على
ايءور الركي الفعال للقاطد اإلداري يف مواق العمل
والتنفير والبقاء خار اونتب م األعءاء يف خ وط او ال
مفتوحة كبحد ةرا حتسني األداء يف العمل.
وأما  )Mckinney, 2004هقد عرهها ببهنا سياسة وتيح
للعاملني حرية الو ال م اوديري واوشرهني عليهو مما ي يد
الرضا عند اووظفني واروفا الروح اوعنوية لديهو وزيادة

األدب النظري
وعد اإلدارة بالتجوال قلة وعية ومعرهية يف التعامل م
اورؤوسني وإل اء ايدود بني اوستويات اإلدارية ،لت بح
القيادات باو ال مباشر م العاملني ،ههي أسلوب أو ةريقة
حنو اإلقنا والتحفي وونمية اوهارات ومتابعتها وبناء رؤية
الشخ ية القيادية حنو التفن العلمي واون قي لبناء جسور
اإلدارة باوشاركة ،ووعمل على اإلحساس باألدوار واوهام وزر
بررة العمل اجلماعي يف و حيح الحنراهات وارا ،القرارات
اليت ونو أقرب مما لو اررت م أبرا عالية .ولرلك قد
غ ت اإلدارة بالتجوال اهلرم التنظيمي الري يؤكد جلوس
القيادة العليا على رأس اهلرم التنظيمي حبيث أصبحذ
اوستويات اإلدارية ،ات ظرة خاصة بالتعامالت م العاملني،
م الحتفاظ خب وصية كل مسؤولية م مسؤوليات
اإلدارات ،مما يساهو يف بقاء اوشاركة بني القيادة العليا
والعاملني.
وولعب القيادة دورا حيويا ومهما يف حياة اوؤسسات
هالقاطد هو اوسؤول ع ونسيه جهود مرؤوسيه وحتفي هو
وحتسني أداطهو وره روحهو اوعنوية مبا حيقه أهدا
اوؤسسة يف جو م الرضا التام لدى العاملني .وعادة ما
حيرص القاطد الناجح على البقاء قرب ميدا العمل الفعلي
لنجاح مؤسساهتو ،ولرلك وعد اإلدارة بالتجوال أمنو،جا
حقيقيا لتحقيه ،لك اهلد  ،وهرصة حقيقية وتيح للقادة
الةال على كل ما جيري داخل مؤسساهتو ويف ميدا
العمل والعمل على مناقشة األعءاء أهنارهو واوشنالت
اليت وواجههو وما ميتلنه كل عءو م قدرات وإجنازات
هردية ومجاعية وحي ل ،لك يف أجواء غ رمسية
العجمي.)2010،
مفهوم اإلدارة بالتجوال

هتتو اإلدارة بالتجوال بالتعر على حاجات ورغبات
العاملني يف اوؤسسة بوجه عام ،والعاملني يف اوستويات
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العالقة الرمسية اجلامدة إىل العالقة الشخ ية القاطمة على
ال داقة.
 .3إعادة بناء خاليا التجديد العقلي والفنري لدى
العاملني ،وكسر مجود الرووني ،والقءاء على التحجر الفنري
واجلمود الب وقراةي ع ةريه إدراك العاملني لرواهتو
ووفحص أمناةهو السلوكية واستخدام عوامل التنيف م بيلة
العمل ملحو.)2006 ،
 .4إدارة عمليات اهلينلة بالشنل الري يعيد ر يص
جمالت وأ ش ة أعماهلا ،ع ةريه مج البيا ات
واوعلومات الالزمة لرلك.
 .5ههو ايقاطه الواقعية الناهية اوت يبة ع اإلدارة العليا
ووشجي العاملني على قول ايقيقة كاملة ببسلوب واضح
والتواصل م خمتلف العاملني ا)ء ي.)2000 ،

كفاءهتو وإ تاجيتهو .وعر احملاسنة  )2013اإلدارة
بالتجوال ببهنا و بيه لسياسة الباب اوفتوح يف اإلدارة أي أ
رر للناس بدل م ا تظارهو وكسر ايواج بينك وبينهو
وهي خرو اودير للعاملني يف اويدا أو مواق عملهو
ومقابلتهو ومشاهدهتو ع قرب ،وأداة ووسيلة هعالة م أجل
صن مستقبل أهءل يتناسب م كثاهة اوت ات ووسار
األحداث واستنادا إليها مين ووه الوقذ وال م ووقليل
األوراا واوخاةبات ووقليل اجلهد والتنلفة الءاطعة يف ايوار
والنقاش والقءاء على الرووني .وهنا ل بد م ،كر اوقولة اليت
وقر بب وقدم أي مشرو مين أ ميتد مبقدار ما ميتد إليه جتوال
اودير القاطد داخل هرا اوشرو .
واستنادا إىل التعريفات السابقة وعر الباحثة اإلدارة
بالتجوال ببهنا :أسلوب إداري يعتمد خرو القاطد م
اونتب وسرح العمل والبقاء خار منتبه وقيامه جبولت
ميدا ية على ال بيعة يتجول بني اووظفني و،لك وعاينة
التنفير ايقيقي للخ ط والكامج ومتابعة س العمل وا تظامه
على ال بيعة والتعر على حاجات العاملني يف اوؤسسات
ورغباهتو وم مث ولبية حاجاهتو ،والستجابة لرغباهتو ،ومبا
ينعنس إجيايب على أداطهو الوظيفي داخل مؤسساهتو.

مزايا تطبيق اإلدارة بالتجوال حيقه اجتاا اإلدارة بالتجوال
العديد م او ايا ،وهه اآليت:
 .1وقييو أداء العاملني ببسلوب أهءل ،والتعر النامل
على قدرات كل هرد وإمنا اوه وظروهه.
 .2إعادة ووزي اووارد البشرية اوتاحة وهقا لحتياجات العمل
الفعلية يف اإلدارات اوختلفة ،مما يؤدي إىل حس است الل
اووارد البشرية اوتاحة.
 .3زيادة هعاليات عمليات التدريب وكفاءهتا مبا ينعنس على
زيادة كفاءة العاملني.
 .4حتسني عمليات اإلجناز والتنفير ،ولرلك وسمى اإلدارة
بالتجوال بالتننولوجيا الواضحة ،إ ،جتعل اإلدارة العليا وعود
إىل العمل ،وراقبة عمالطها وموظفيها وإ تاجها.
 .5زيادة اإلحساس باوسؤولية لدى العاملني.
 .6ربط مناهبة العاملني باإلجناز الفعلي ،ووشجيعهو على
العمل ايقيقي.
 .7القءاء على اهلدر يف الوقذ ،واجلهد اوبرول ،وإدخال
عن ر السرعة والنفاءة.

أهداف اإلدارة بالتجوال

وسعى اإلدارة بالتجوال إىل كسر ايواج الرمسية
والسل وية بني اإلدارة واألعءاء ووع ي العالقات الشخ ية
م اوستويات اوختلفة إ ،ل وقت ر على اي ول على
اوعلومات مباشرة م م ادرها الرطيسة أو على الوقو على
ما حيدث هقط بل إهنا متتد لتشمل ما يبيت:
 .1ممارسة اإلدارة بالتجوال وقوم على حقيقة بديهية هي
حتقيه الو ال والتواصل الداطو واوستمر م خمتلف العاملني.
 .2التحفي لإلبدا والبتنار والروقاء مبستويات التنفير
وحي ل ،لك ع ةريه وجود قابلية للعمل م اآلخري
وال سجام م م البهو والتحول يف التعامل معهو م
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وواجبات وأ ش ة ومهام يتنو منها عمل الفرد اليت جيب
القيام هبا .وقد يعك ع األداء الوظيفي أحيا ا بالفاعلية
والنفاءة هقد جرت العادة إىل النظر إىل الفعالية م زاوية
النتاطج اليت وتوصل إليها اإلدارة هتوصف ببهنا إدارة هعالة إ،ا
حققذ األهدا او لوبة ،وببهنا أقل هعالية إ،ا مل وؤدها
على الوجه او لوب أو حققذ ج ءا منها هقط وببهنا غ
هعالة إ،ا مل وست أ حتقه أهداهها .ويفرا عادة بني
الفاعلية والنفاءة ،هالفاعلية رتص ببلوغ األهدا  ،أما
النفاءة هيق د هبا است الل اووارد اوتاحة يف حتقيه
األهدا احملددة الثنيا  ،)2003،ولرلك أصبح حتسني
األداء ووننولوجيا التحسني ومناهجه اوختلفة قءية اإلدارة
األوىل والتحدي ايقيقي الري يواجه اوؤسسات على
مستوى العامل ب فة عامة وعلى مستوى جمتمعنا العريب ب فة
خاصة وأل ةريقة ومستوى األداء خيتلفا م هرد آلخر
وأل الفارا بني الشخص ،ي األداء العادي والشخص
الري ميتلك القدرات يعود داطما إىل منظور كل منهما للحياة
واختال اجلهد الري يبرل ه حبيث ينو كل هرد منهما
قادرا على هتيلة الظرو اوناسبة اليت وساعد على التقدم.
هللقاطد دور مهو يف عملية و وير وحتسني األداء ع ةريه
اآليت:
 .1حتديد اوشنلة وحتليل اووقف.
 .2ةلب اوشورة اوتخ ة وعمل التقييو الالزم.
 .3وض وحتديد األهدا .
 .4حتديد اودخالت الالزمة.
 .5الت بيه والتع ي زيادة السلوك اإلجيايب ووقليل
السليب).
 .6اوتابعة الداطمة وإعادة التقييو واوشورة ،هدور القاطد
مهو جدا يف إدراك أجية حتسني األداء وإزالة العواطه

 .8وقوية الو الت بني القيادات والعاملني العجمي،
.)2010
األداء الوظيفي
حظي موضو األداء الوظيفي باهتمام بالع م قبل
الباحثني واومارسني و،لك بسبب أجيته بالنسبة لنتاطج
اوؤسسة وحتقيه أهداهها ،إ ،يتعله األداء الوظيفي بنشاةات
األهراد واجلماعات ا)اصة باوهام الوظيفية اونوةة هبا واليت
مين قياسها بواس ة استخدام معاي معينة متفه عليها على
أداء موظفيها ،هاألداء الوظيفي يتمت ببجية عالية إ ،إ حياة
اونظمة وبقاءها واستمرارها وتوقف بدرجة كب ة على أداء
موظفيها.
وما يشهدا العامل هرا األيام م وناهس واهتمام مبوضو
األداء جعل اوؤسسات ورك على العن ر البشري لتحقيه
أهداهها ع ةريه هاعلية استخدام اووارد واست الل الفرص
اوتاحة وال اقات اوتوهرة ،كل هرا الدواه وت لب ره مستوى
األداء البشري واألداء اوؤسسي للمنظمات م أجل وقدمي
ا)دمات بسرعة وجودة عالية.
هاألداء الوظيفي م أهو األ ش ة اليت وعنس كال م
األهدا والوساطل الالزمة لتحقيقها ويعك ع مدى كفاءة
األعءاء أو بلوغ مستوى اإلجناز اورغوب يف هرا العمل،
ويروبط باوخرجات اليت وسعى اوؤسسات التعليمية ول سيما
الشريف )2013،األداء
اجلامعات إىل حتقيقها .وعر
الوظيفي برلك النشاط أو اوهارة أو اجلهد اوبرول م ةر
الفرد سواء أكـا هرا اجلهد عءليا أم هنريا م أجل إمتام
مهـام الوظيفة اووكلة لـه إ ،حيدث هر السلوك و ي ا بنفاءة
وهعالية حيقه م خاللـه األهدا اوس رة م قبل اونظمة.
وعر اولناوي  )2009األداء الوظيفي بب ه سلسلة م
النشاةات اوروب ة بالوظيفة أو قسو أو داطرة واليت يقوم هبا
اووظف أو اودير لتحقيه هد معني .هاألداء يف حقيقة
األمر ما هو إل سلوك ببوس معاينه ههو مسؤوليات

ووع ي النواحي اإلجيابية الدجشي.)2011 ،
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اووظف ،أو احتوت الوظيفة على مهام غ مناسبة

هاألداء الوظيفي شاط يتمن الفرد م إجناز مهامه وأهداهه
وواجباوه اوخ ط هلا وونفيرها كما هو مرسوم ويتمت
با) اطص اآلوية:
 .1وجود هياكل ونظيمية منبس ة بعيدة ع التدر

للموظف ،هسو يسهو ،لك يف ودين مستوى األداء.
 .3حتسني اووقف :إ اووقف أو البيلة وتيح هرصا للت
الري قد يؤدي إىل حتسني مستوى األداء او لوب.

اهلرمي ،والرتكي على العمل يف الفريه.

 .4إعادة النظر يف عملية اإلشرا  ،وهل ووجد م الة يف

 .2العمل اوستقل القاطو على درجة عالية م الثقة،

،لك ،وهل حتققذ درجة مناسبة م التناسه بني أسلوب

والبعد ع العتماد على الرقابة اإلدارية.

اإلشرا ومستوى الرشد الري يتمت به اووظف ،وإىل أي

 .3الهتمام بالو ال ،وإشراك العاملني ودجمهو يف ارا،

مدى يتو وفويض السل ة للمرؤوسني البلوي.)2008 ،

القرارات.

هعملية حتسني األداء جيب أ ونو مستمرة ول ونتهي

 .4وجود عاملني ،وي مهارات متقدمة ،مندجمني يف عملية

عند حد معني بل جنعل هدهها الروقاء واحملاهظة على

وعلو مستمر ،ومتقنني وهارات وسلوكيات جيدة.

اوستوى الراقي لعأداء .هعملية حتسني األداء عملية مشرتكة

أساليب تحسين األداء الوظيفي:

جلمي عناصر اونظمة وليسذ مق ورة على جهة معينة

هناك أساليب عديدة لتحسني األداء الوظيفي ركر
منها ما يبيت:
 .1حتسني أداء اووظف :يعد اووظف م أكثر العوامل

هحسب بل جيب أ وتءاهر هرا اجلهود م أجل حتقيه
األداء اوتمي والفعال العاطد للمنظمة.
الدراسات السابقة

صعوبة يف الت ي م بني عناصر األداء ،ومين حتسني أداء
اووظف ع ةريه عدة أمور هي:

قامذ ال احل )2015 ،بدراسة للتعر على درجة
ممارسة مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة لإلدارة
بالتجوال ،وعالقتها مبستوى أداء معلميهو .وقد ونو جمتم
الدراسة م جمتمعني ،جا :مديرو اودارس ا)اصة يف شرا
حماهظات غ ة وغربه ،واوعلمو يف اودارس ا)اصة يف شرا
حماهظات غ ة وغربه ،وونو ذ عينة الدراسة م عينتني:
العينة األوىل ونو ذ م مجي مديري اودارس ا)اصة يف
شرا وغرب حماهظات غ ة والبالع عددهو  )34مديرا ،و،لك
ظرا ل ر حجو جمتم الدراسة ،وونو ذ العينة الثا ية م
 8معلمني) م معلمي اودارس ا)اصة يف شرا حماهظات
غ ة وغربه .وقد استخدمذ الباحثة اونهج الوصفي التحليلي
يف هرا الدراسة ،كما استخدمذ الباحثة أساليب إح اطية،
وووصلذ الباحثة للنتاطج اآلوية :أ ه ل ووجد هروا يف

أ .الرتكي على جوا ب القوة للموظف وعال جوا ب
الءعف.
ب .ووه ال سجام بني األهراد العاملني ،وبني األعمال
اووكلة إليهو م خالل السماح هلؤلء األهراد بب يقوموا
باألعمال اليت حيبو أداءها بالقدر اومن .
 .ربط األهدا

بالشخ ية م خالل ربط جمهودات

األداء م أهدا

اووظف ،واهتماماوه الشخ ية مما ي يد

م واقعية وداهعية اووظف م أجل حتقيه التحسني
اورغوب.
 .2حتسني الوظيفة :إ حمتويات الوظيفة أمر مهو يف ودين
واروفا مستوى األداء ،هإ،ا هاا مستوى األداء مهارات
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وعمل وزارة الرتبية والتعليو على وع ي درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال ومستوى ونمية كفاءة معلمات رياض األةفال
مهنيا بشنل أكك ،م خالل زيادة الوعي عند معلمات
رياض األةفال ،وزيادة مشاركته يف ارا ،القرارات ،وعقد
الدورات التدريبية والتثقيفية اليت ودهعه حنو أداء أهءل.
وقام القدومي وا)والدة )2013 ،بدراسة هدهذ إىل
التعر إىل درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري
اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى معلمي
ولك اودارس .قاما باستخدام اونهج الوصفي التحليلي.
ولتحقيه هد الدراسة د و وير أداوني للدراسة :األوىل
لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري اودارس
اوهنية ،والثا ية لقياس درجة األداء الوظيفي ،وووزيعها على
عينة الدراسة اليت اخت ت ب ريقة ق دية م  )335م
معلمي اودارس اوهنية يف هلس ني .وأجريذ اوعاجلة
اإلح اطية اوناسبة منها :حساب اوتوس ات ايسابية
والحنراهات اوعيارية ومعامل اروباط ب سو يساب قوة
العالقة واجتاهها بني درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى
معلمي ولك اودارس .ويف ضوء تاطج الدراسة أوصذ
الدراسة بءرورة و ميو برامج ودريبية لتع ي مهارات مديري
اودارس وو ويرها وونميتها يف جمالت اإلدارة بالتجوال م
حيث مفاهيمها وعملياهتا ،وحث مديري اودارس على
ممارسة اإلدارة بالتجوال وا يف ،لك م ووه الوقذ النايف
لكتشا ايقاطه وحتديد اوشنالت وحتسني الو ال
وحتفي اوعلمني وحتقيه الت وير واإلبدا  .وضرورة ربط اإلدارة
بالتجوال يف آلية وفعيل األداء الوظيفي اليت حتقه ال سجام
م األهدا السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف
اودارس اوهنية.
ويف دراسة قام هبا ايوامدة والعبيدي )2012 ،بعنوا
"أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على هاعلية عملية ارا ،القرارات
يف اجلامعات األرد ية الرمسية" دراسة و بيقية على اجلامعات

متوس ات استجابات أهراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة
مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة لإلدارة بالتجوال هلرا
اجملالت التخ يط ،الت وير واإلبدا الو ال والتواصل،
التحفي ) واليت وع ى وت اجلنس وسنوات ا)كة ،يف حني
وجدت هروا ،ات دللة إح اطية جملايل )الرقابة واوتابعة،
وارا ،القرار) وت اجلنس ،وهروا ،ات دللة إح اطية جملايل
التخ يط ،وارا ،القرار) وت سنوات ا)كة .كرلك ل
ووجد هروا يف متوس ات استجابات أهراد عينة الدراسة حول
درجة مستوى أداء اوعلمني يف اودارس ا)اصة وع ى وت
اجلنس واوؤهل العلمي وسنوات ا)دمة ،ول ووجد عالقة
اروباةية ،ات دللة إح اطية بني متوس ات وقديرات أهراد عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة
لإلدارة بالتجوال ،وبني متوس ات وقديرات أهراد العينة لدرجة
أداء معلميهو .وأوصذ الباحثة بءرورة حتفي اوعلمني على
و وير أ فسهو وإثارة روح اوناهسة بينهو ،وايرص على
اوناهآت ،وعقد ورشات ودريبية للمعلمني قبل وعيينهو م
وزارة الرتبية والتعليو ،خاصة باإلدارة ال فية ،وحفظ حقوا
العاملني حىت يشعروا باألم الوظيفي ،و،لك ع ةريه
و بيه قوا ني وزارة العمل.
ويف دراسة قامذ هبا اوواضية )2014 ،بعنوا "درجة
ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا يف األرد " ولتحقيه أهدا الدراسة
ةورت الباحثة استبا ة جلم البيا ات وونو جمتم الدراسة
م  )103معلمة رياض أةفال ،وووصلذ الدراسة إىل أ
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا ،كا بدرجة متوس ة .ووجود أثر
بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال يف ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا ،وأ درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
وفسر ما مقدارا  )56.9%م التباي يف ونمية كفاءة
معلمات رياض األةفال مهنيا .وأوصذ الدراسة إىل أ
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اودارس" .هدهذ الدراسة للنشف ع أثر اإلدارة بالتجوال
على اومارسات الرتبوية للمعلمني داخل الف ول الدراسية
وحت يل ال لبة وقياس اآلثار اورتوبة على التجوال ع ةريه
اوالحظات ال فية الق ة واوتنررة يف اودارس م وجهة
ظر اوعلمني ،ولتحقيه اهلد استخدم الباحث اونهج
الوصفي التحليلي ،وونو ذ عينة الدراسة م  )143معلما
يعملو يف عشر مدارس متفرقة يف الوليات اوتحدة
األمرينية ،واستخدمذ استبا ة منو ة م  )13هقرة،
واوالحظات غ الرمسية لتحديد مالمح ايياة يف الف ول
الدراسية كبدوات للدراسة ،وكا م أهو تاطج الدراسة :أ
التجوال بني اوعلمني ساهو يف كسر حاج ا)و ع ةريه
الو ال اوباشر بني اوعلمني ،وبناء عالقات إجيابية وعتمد
على الثقة بينهما ووجود هروا ،ات دللة إح اطية عند
مستوى الدللة  )α=0.05بني اومارسات الرتبوية للمعلمني
داخل الف ول الدراسية وحت يل ال لبة وبني اإلدارة
بالتجوال.
وأجرى  )Payne, 2010دراسة بعنوا "و بيه اإلدارة
بالتجوال :جولة مدرسية واحدة" ،هدهذ الدراسة إىل بيا
أثر و بيه اإلدارة بالتجوال على حتسني اومارسات التعليمية
يف مدارس الساحل الشرقي لولية هرجينيا و،لك م وجهة
ظر واوعلمني يف ولك اودارس .وكا ذ عينة الدراسة إحدى
اودارس للمرحلة اوتوس ة يف ولية هرجينيا ،د ونفير اإلدارة
بالتجوال يف هرا اودرسة ودة  )4سنوات ،ومشلذ عينة
الدراسة مجي اوعلمني ويبلع عددهو  )84معلما و )4
إداريني يف اودرسة .إ ،عقدت مقابالت هردية ومقابالت
مجاعية للمعلمني واإلداريني يف اودرسة ،وقد د و وير
استبا ات وووزيعها على عينة الدراسة .وكا أهو تاطج
الدراسة :أ اإلدارة بالتجوال وتيح للمعلمني التعب ع
ووقعاهتو وآراطهو حول ودريس ال الب ،وكما وسمح هلو
بت ي ةرا التدريس حسب ما يرو ه مناسبا .وأ التجوال له
وبث إجيايب يف ووه بيلة وعليمية إشراهيه ورك على مجي

األرد ية الرمسية ولتحقيه هد الدراسة استخدم اونهج
الوصفي التحليلي بت وير استبا ة ونو ذ م ج أي  ،ووشمل
 )35هقرة لقياس أبعاد ممارسة اإلدارة بالتجوال ،و  )20هقرة
لقياس هاعلية عملية ارا ،القرارات .وونو ذ عينة الدراسة
م  )361م جمتم الدراسة .وووصلذ تاطج الدراسة إىل
أ و ورات اوديري يف اجلامعات األرد ية الرمسية ومارسة
اإلدارة بالتجوال وهاعلية عملية ارا ،القرارات قد جاءت
بدرجة مروفعة ،ووجود أثر ،ي دللة إح اطية ومارسة اإلدارة
بالتجوال بببعادها على هاعلية عملية ارا ،القرارات .ويف
ضوء النتاطج ووصلذ الدراسة إىل عدد م التوصيات أبرزها:
ضرورة ربط منهجية اإلدارة بالتجوال يف آلية عملية ارا،
القرارات اليت حتقه ال سجام م األهدا السرتاويجية
اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعات األرد ية الرمسية.
وأجرى ويوكر وسنقر  )Tucker & Singer, 2013دراسة
بعنوا وبث ات اإلدارة بالتجوال :دراسة ميدا ية عشواطية.
هدهذ هرا الدراسة لختبار بر امج لتحسني األداء الوظيفي
بناء على ممارسة اإلدارة بالتجوال م قبل مديري اإلدارة
العليا والحظة اووظفني يف خ وط العمل األمامية ومشاركة
أهنارهو والعمل على حل اوشنالت اليت يواجهوهنا .وقد د
اختيار عينة عشواطية م  )19منظمة لتنفير الك امج اوبين
على أساس اإلدارة بالتجوال ودة  )18شهرا .وووصلذ
الدراسة إىل أ اونظمات اليت يتنفل مديروها حبل مشنالت
اووظفني يبدي اووظفو هيها أداء أهءل .وأ وجود اإلدارة
العليا ليس هلا وبث إجيايب على أداء اووظفني إ،ا مل وشارك
اإلدارة العليا حبل مشنالت اووظفني بفاعلية .وأوصذ
الدراسة إىل أ وجود اإلدارة العليا يف ا) وط األمامية للعمل
غ مفيد إل إ،ا شاركوا بفاعلية يف حل اوشنالت .وإجراء
وعديالت على الك امج اوقرتح لت بيه اإلدارة بالتجوال م
قبل اإلدارة العليا و،لك لتحسني األداء الوظيفي العاملني.
وقام براو وكويل  )Brown & coley, 2011بدراسة بعنوا
"أثر اإلدارة بالتجوال على ممارسات اوعلو الرتبوية يف
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عناصر العملية التعليمية بناملها م اوعلمني ،وال لبة،
واوناهج الدراسية ،واألساليب الرتبوية) .كما أوصذ الدراسة
بت بيه اإلدارة بالتجوال م قبل اوديري يف اودارس ل يادة
الثقة بني اإلدارة واوعلمني.

مجتمع وعينة الدراسة ونو جمتم الدراسة م مجي

أعءاء هيلة التدريس العاملني يف جامعة الدمام التابعة للعام
الدراسي  ،)2016/2015والبالع عددهو  )1726هردا .قامذ
الباحثة ببخر عينة عشواطية ةبقية اشتملذ على )325
عءو هيلة ودريس يف جامعة الدمام اخت ت بناء على
مت ات الدراسة اجلنس واوؤهل العلمي وا)كة والنلية)
واجلدول رقو  )1يبني ووزي أهراد عينة الدراسة حسب مت
والنلية.
وا)كة
العلمي
واوؤهل
اجلنس

منهجية الدراسة استخدمذ الباحثة يف هرا الدراسة اونهج

الوصفي اوسحي و،لك والطمته ل بيعة أهدا
وأسللتها.

الدراسة

جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية لجميع أعضاء هيئة التدريس العام ين في جامعة الدمام حسب متغيرات الدراسة
الجنس
المؤهل الع مي
ال:برة

الك ية

الفئات

التكرار

النسبة

،كر

142

43.7

أ ثى

183

56.3

ماجست

103

31.7

دكتوراا

222

68.3

أقل م  5سنوات

99

30.5

م  5إىل 10

95

29.2

م  10إىل 15

75

23.1

15هبكثر

56

17.2

كلية علمية

104

32.0

كلية إ سا ية

221
325

68.0
100.0

المجموع

أداة الدراسة لتحقيه هد

اورحلة األوىل :د الةال على األدب النظري والدراسات
السابقة ،ات العالقة مبوضو الدراسة و،لك لالستفادة منها
يف حتديد جمالت الستبا ة وصياغة الفقرات اليت متثل كل
جمال.
اورحل ـ ــة الثا ي ـ ــة :د ع ـ ــرض الس ـ ــتبا ة ب ـ ــورهتا األولي ـ ــة عل ـ ــى
جمموعــة م ـ احملنمــني اوتخ ــني يف جامعــة الــدمام و،لــك
للتبك ــد مـ ـ دق ــة وص ــحة هقـ ـرات الس ــتبا ة وم ــدى وض ــوحها
ومالطمـ ــة هقراهتـ ــا جملالهتـ ــا .ويوض ـ ـح اجلـ ــدول رقـ ــو  )2عـ ــدد
هقرات كل جمال.

الدراسة قامذ الباحثة بإعداد

استبا ة منو ة م ج أي  :اجل ء األول درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال بببعادها :إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال،
اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء
األقسام يف جامعة الدمام م وجهة ظر أعءاء هيلة
التدريس ،واجل ء الثاين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على
حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة
الدمام م وجهة ظرهو .وقد مرت الستبا ة بعدة مراحل
حىت وصلذ إىل شنلها النهاطي ،وهرا اوراحل هي:
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جدول ()2
مجاالت ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم
الرقم
1

المجال

أرقام الفقرات في االستبانة

عدد الفقرات

8–1

8

16 _ 9

8

25 – 17

9

34 – 26

9

42 – 35

8

52 – 43

10

67 – 53

15

إدارة الوقت

التحفيز

االتصال

اإلبداع

ات:اذ القرار

2

العالقات اإلنسانية
األداء الوظيفي

67

المجموع

ر ات اإلدارة واإلدارة الرتبوية والتحليل اإلح اطي
للتحقه م صدا حمتواها ود األخر مبالحظاهتو وأجريذ
التعديالت ل ياغة هقرات الستبا ة لتنو أكثر وضوحا
وههما.

وقد اعتمدت الباحثة مقياسا مخاسيا وهقا لتدر
لينرت وعرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها :إدارة
الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات
اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م وجهة
ظر أعءاء هيلة التدريس ،وحتسب العالمة النهاطية لنل
جمال ،وهقا جملمو اإلجابات لنل هقرة م الفقرات وهه
سلو لينرت اوتعدد ا)ماسي ،هنا ذ مستويات اإلجابة:
درجة عالية جدا  ،)1ودرجة عالية  ،)2ودرجة متوس ة
 ،)3ودرجة متد ية  ،)4ودرجة متد ية جدا .))5

ثبات أداة الدراسة للتبكد م ثبات أداة الدراسة ،د

حساب معامل الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب
معادلة كرو باخ ألفا للمجالت واألداة كليا ،إ ،بل ذ قيمته
لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال كامال  ،)0.98والعالقة بني
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وحتسني األداء والوظيفي
 ،)0.94وعدَّت هرا النسب مناسبة ل ايات هرا الدراسة،
اجلدول رقو  )3أد اا يوضح معامل الوساا الداخلي
كرو باخ ألفا:

صدق أداة الدراسة د التحقه م صدا احملتوى ألدوات

الدراسة بعرضها على عدد م احملنمني بلع عددهو  )6م
احملنمني اوخت ني مم حيملو شهادة الدكتوراا يف
جدول ( )3معامل االتساق الداخ ي كرونباخ ألفا

االتساق الداخ ي

المجاالت

0.88

إدارة الوقذ
التحفي
الو ال
اإلبدا
ارا ،القرار
العالقات اإل سا ية
اإلدارة بالتجوال كليا
األداء الوظيفي

0.90
0.91
0.91
0.92
0.94
0.98
0.94
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 اوت ات التابعة :حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلةالتدريس يف جامعة الدمام.

المعالجات اإلحصائية
د استخدام اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية
والتنرارات والنسب اولوية ومعامل اروباط ب سو ومعامل
الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب معادلة كرو باخ ألفا
واختبار ت) وحتليل التباي األحادي واختبار اوقار ات
البعدية ب ريقة شيفيه.

نتائج الدراسة
هيما يبيت عرض للنتاطج اليت ووصلذ إليها الدراسة وهه
وسلسل أسللتها:
السؤال األول ما درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بأبعادها (إدارة

متغيرات الدراسة

الوقت ،التحفيز ،االتصال ،اإلبداع ،ات:اذ القرار ،العالقات

اشتملذ الدراسة على اوت ات اآلوية:
 اوت ات اوستقلة :وشمل هرا الدراسة على اوت اتاوستقلة اآلوية:
 .1درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال م قبل رؤساء األقسام يف
جامعة الدمام.
 .2مت ات اجلنس ،اوؤهل العلمي ،ا)كة ،النلية).

أعضاء هيئة التدريس؟

اإلنسانية) لدى رؤساء األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر

لإلجابة ع هرا السؤال د استخرا اوتوس ات ايسابية
والحنراهات اوعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها:
إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار،
العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام
م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس ،واجلدول أد اا يوضح
،لك:

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

1

2

3

3

6

4

2

5

5

6

4

المجال

إدارة الوقذ
الو ال
العالقات اإل سا ية
التحفي
ارا ،القرار
اإلبدا
اإلدارة بالتجوال ك يًا

يبني اجلدول  )4أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ ما بني
 ،)3.18-3.11إ ،جاء جمال "إدارة الوقذ" يف اوروبة األوىل
ببعلى متوسط حسايب بلع  ،)3.18يف حني جاء جمال
"اإلبدا " يف اوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع ،)3.11
وبلع اوتوسط ايسايب لإلدارة بالتجوال كليا .)3.15

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.18

.671

3.17

.663

3.17

.684

3.15

.666

3.14

.669

3.11

.666

3.15

.640

وقد د حساب اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية
لتقديرات أهراد عينة الدراسة على هقرات كل جمال على
حدة ،إ ،كا ذ على النحو اآليت:
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المجال األول إدارة الوقت

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال إدارة الوقت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

5
8
4
7
6
3
1
2

2
3
4
5
6
7
8

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يوز القاطد األعمال والواجبات على األعءاء والتنسيه بينها لتحقيه األهدا .
حيدد القاطد األوقات ال منية او لوبة ألداء كل عمل.
يشج القاطد على العمل بروح الفريه إلجناز مهام العمل.
حيدد القاطد أولويات اوهام واألعمال او لوب ونفيرها مسبقا.
خي ط القاطد لعأعمال او لوب ونفيرها قبل بدء العمل هيها.
يفوض القاطد بعض ال الحيات واألعمال إىل مساعديه.
يقابل القاطد أعءاء هيلة التدريس يف أماك عملهو وليس يف منتبه.
يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار منتبه.

3.33

.831

3.27

.872

3.26

.895

3.20

.922

3.18

.918

3.17

.940

3.10

.843

2.93

.877

إدارة الوقت

3.18

.671

"يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار منتبه" باوروبة
األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)2.93وبلع اوتوسط ايسايب
للمجال كليا .)3.18

يبني اجلدول  )5أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.33-2.93إ ،جاءت الفقرة رقو  )5واليت ونص
على أ "يوز القاطد األعمال والواجبات على األعءاء
والتنسيه بينها لتحقيه األهدا " يف اوروبة األوىل ومبتوسط
حسايب بلع  ،)3.33يف حني جاءت الفقرة رقو  )2و ها

المجال الثاني التحفيز

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال التحفيز مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

14

2

15

3

9

4

12

5

13

6

16

7

11

8

10

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يقوم القاطد على ووه إحساس مجاعي ببولويات اوهام واألعمال او لوبة
يشج القاطد مجي األعءاء على اكتشا حلول للمشنالت اوعقدة اليت وواجهها
اوؤسسة.
يعمل القاطد على وعميه إحساس األعءاء ببهنو شركاء يف وض األهدا .
حيف القاطد األعءاء على حتقيه أهدا ورؤية اوؤسسة.
يعمل القاطد على إثارة روح ايماس للعمل لدى العاملني.
يقدم القاطد م خالل جتواله لعأعءاء مالحظات إجيابية ع أداطهو.
يعمل القاطد على ره الروح اوعنوية لدى األعءاء بتواجدا معهو.
يقوم القاطد بالتجوال بني ال فو لتحفي األعءاء على الع اء األهءل

3.22

.854

3.21

.832

3.20

.939

3.14

.861

3.14

.854

3.12

.798

3.10

.864

3.05

.806

التحفيز

3.15

.666

بلع  ،)3.22يف حني جاءت الفقرة رقو  )10و ها "يقوم
القاطد بالتجوال بني ال فو لتحفي األعءاء على الع اء
األهءل" باوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)3.05وبلع
اوتوسط ايسايب للمجال كليا .)3.15

يبني اجلدول  )6أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.22-3.05إ ،جاءت الفقرة رقو  )14واليت ونص
على أ "يقوم القاطد على ووه إحساس مجاعي ببولويات
اوهام واألعمال او لوبة" يف اوروبة األوىل ومبتوسط حسايب
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المجال الثالث االتصال

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال االتصال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

18

2

21

3

24

4

17

5

19

6

20

7

22

7

23

7

25

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يعقد القاطد اجتماعات مفتوحة م أعءاء هيلة التدريس وناقشة وجهات النظر.
يتيح القاطد الفرصة لعأعءاء للتعب ع اقرتاحاهتو حبرية.
حيرص القاطد على الستما آلراء األعءاء وأهنارهو استماعا جيدا.
ينسب القاطد ثقة األعءاء م خالل جتواله بينهو.
يهيئ القاطد الفرصة ليتعر األعءاء بعءهو على بعض.
يشج القاطد األعءاء على وبادل اآلراء والستفادة منها.
يعمل القاطد على ووه بيلة مواوية للتفاعل اإلجيايب بني ال مالء.
يفوض القاطد بعض صالحياوه ألعءاء هيلة التدريس.
يعمل القاطد على و وير العالقات التنظيمية اإلجيابية بني أعءاء هيلة التدريس.

3.24

.811

3.23

.824

3.20

.908

3.17

.811

3.15

.835

3.14

.798

3.12

.958

3.12

.837

3.12

.822

االتصال

3.17

.663

و هما "يفوض القاطد بعض صالحياوه ألعءاء هيلة
التدريس" ،و" ويعمل القاطد على و وير العالقات التنظيمية
اإلجيابية بني أعءاء هيلة التدريس" باوروبة األخ ة ومبتوسط
حسايب بلع  .)3.12وبلع اوتوسط ايسايب للمجال كليا
.)3.17

يبني اجلدول  )7أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.24-3.12إ ،جاءت الفقرة رقو  )18واليت ونص
على أ "يعقد القاطد اجتماعات مفتوحة م أعءاء هيلة
التدريس وناقشة وجهات النظر" يف اوروبة األوىل ومبتوسط
حسايب بلع  ،)3.24يف حني جاءت الفقروا رقو  23و)25
المجال الرابع اإلبداع

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال اإلبداع مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

26

2

27

3

29

3

34

5

30

6

32

7

28

7

31

9

33

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يشج القاطد على رؤية األشياء اوبلوهة ب وايا خمتلفة يف إجناز العمل.
يقدم القاطد م خالل متابعته اويدا ية لعأعءاء أهنارا جديدة.
يعمل القاطد بتجواله بني األعءاء على إهلامهو بايلول اإلبداعية.
حيف القاطد أعءاء هيلة التدريس على اقرتاح ةرا جديدة إلجناز مهام العمل.
يتيح القاطد الفرصة ألعءاء هيلة التدريس للتفن يف اوشاكل القدمية ب را جديدة.
يع ز القاطد قاط القوة يف أداء أعءاء هيلة التدريس.
يسعى القاطد إىل اكتشا الفرص اإلبداعية بني صفو األعءاء.
يقوم القاطد مبساعدة أعءاء هيلة التدريس يف و وير قدراهتو ومهاراهتو اإلبداعية.
يست ل القاطد ع ةريه جتواله و التدريب او لوب لعأعءاء.

3.18

.760

3.17

.830

3.15

.885

3.15

.866

3.14

.829

3.11

.820

3.08

.819

3.08

.874

2.99

.820

اإلبداع

3.11

.666

ونص على أ "يشج القاطد علـى رؤيـة األشـياء اوبلوهـة ب وايـا
خمتلفة يف إجنـاز العمـل" يف اوروبـة األوىل ومبتوسـط حسـايب بلـع

يبني اجلدول  )8أ اوتوسـ ات ايسـابية قـد وراوحـذ
م ــا ب ــني  ،)3.18-2.99إ ،ج ــاءت الفق ــرة رق ــو  )26وال ــيت

39

جملة رسالة الرتبية وعلو النفس – العدد  – 58الرياض ،و ايجة 1438هـ /سبتمك )2017

باوروبــة األخـ ة ومبتوســط حســايب بلــع  .)2.99وبلــع اوتوســط
ايس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايب للمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .)3.11

 ،)3.18يف حــني جــاءت الفقــرة رقــو  )33و ــها "يســت ل
القاط ــد عـ ـ ةري ــه جتوال ــه ــو الت ــدريب او ل ــوب لعأعء ــاء"
المجال ال:امس ات:اذ القرار

جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال ات:اذ القرار مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

36

1

42

3.18

.781

3

35

3.16

.794

3

41

3.16

.830

5

40

3.15

.829

6

39

3.12

.792

7

38

3.11

.832

8

37

يتخر القاطد القرار م خالل احتناكه اوباشر بالعمل واألعءاء.
يستش األعءاء عند ارا ،القرارات مما يسهو يف وسهيل قبوهلو هلرا القرارات.
يشج القاطد ع ةريه جتواله النقاش اير بقبول هنرة ووسجيلها.
يتخر القاطد قراراوه مراعيا قدرات األعءاء وامتالكهو للمعرهة الالزمة لتنفير القرارات.
يشعر القاطد األعءاء ببهنو شركاء وليسوا منفري يف صناعة القرار.
يقوم القاطد مبتابعة ارا ،القرار وونفيرا ميدا يا.
يتخر القاطد قراراوه يف ضوء ظرة شاملة للعمل اويداين.
يقوم القاطد جبولت وؤدي إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول.

3.18

.832

3.05

.849

ات:اذ القرار

3.14

.669

يف اوروب ـ ــة األوىل ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــع  ،)3.18يف ح ـ ــني
جــاءت الفقــرة رقــو  )37و ــها "يقــوم القاطــد جبــولت وــؤدي
إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول" باوروبـة األخـ ة ومبتوسـط
حس ــايب بل ــع  .)3.05وبل ــع اوتوس ــط ايس ــايب للمج ــال كلي ــا
.)3.14

يبــني اجلــدول  )9أ اوتوس ـ ات ايســابية قــد وراوحــذ
مــا بــني  ،)3.18-3.05إ ،جــاءت الفقروــا رقــو  36و)42
واللت ـ ــا ون ـ ــا عل ـ ــى أ "يتخ ـ ــر القاط ـ ــد القـ ـ ـرار عـ ـ ـ ةري ـ ــه
احتناكـه اوباشـر بالعمـل واألعءـاء" ،و"يستشـ األعءـاء
عند ارا ،القرارات مما يسهو يف وسهيل قبوهلو هلرا القرارات"
المجال السادس العالقات اإلنسانية

جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي

الفقرات

الرتبة

الرقم

1

43

2

44

يسعى القاطد بب ونو العالقات بني األعءاء عالقات إجيابية.
يت ل القاطد م األعءاء ع ةريه احملادثة اوباشرة.

3

50

4

45

4

48

6

49

7

46

8

51

9

52

10

47

االنحراف المعياري

3.32

.772

3.28

.826

يقدم القاطد اوشورة والن ح لعأعءاء للتعامل م ال عوبات اليت وواجههو يف العمل.
حيرص القاطد على مشاركة أعءاء هيلة التدريس يف اوناسبات اوختلفة.
ي ل القاطد األعءاء على و ورات أوضا العمل باستمرار.
يتقبل القاطد أي و ي يقرتحه أعءاء هيلة التدريس على أسلوب العمل.
يست ي القاطد التبث يف سلوك األعءاء إلجناز األعمال.
يعمل القاطد على حل مشنالت األعءاء ب ورة غ رمسية.
يعمل القاطد على التوهيه بني حاجات األعءاء اإل سا ية وأهدا العمل.
يسعى القاطد وعرهة حاجات األعءاء اوختلفة ومتابعتها.

3.22

.818

3.20

.873

3.20

.915

3.18

.853

3.11

.806

3.09

.837

3.06

.856

3.02

.831

العالقات اإلنسانية

3.17

.684
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يبني اجلدول  )10أ اوتوس ات ايسابية قـد وراوحـذ
م ــا ب ــني  ،)3.32-3.02إ ،ج ــاءت الفق ــرة رق ــو  )43وال ــيت
وـ ــنص عل ـ ــى أ "يس ـ ــعى القاط ـ ــد ب ـ ــب ون ـ ــو العالق ـ ــات ب ـ ــني
األعءــاء عالقــات إجيابيــة" يف اوروبــة األوىل ومبتوســط حســايب
بل ـ ــع  ،)3.32يف ح ـ ــني ج ـ ــاءت الفق ـ ــرة رق ـ ــو  )47و ـ ــها
"يســعى القاطــد وعرهــة حاجــات األعءــاء اوختلفــة ومتابعتهــا"
باوروبــة األخـ ة ومبتوســط حســايب بلــع  .)3.02وبلــع اوتوســط
ايسايب للمجال كليا .)3.17

الس تتؤال الث تتاني م تتا درج تتة إس تتهام رؤس تتاء األقس تتام األكاديمي تتة ف تتي
تحستتين األداء التتوظيفي ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس فتتي جامعتتة التتدمام

من وجهة نظرهم؟

لإلجابة ع
ايسابية والحنراهات
األكادميية يف حتسني
يف جامعة الدمام م
،لك.

هرا السؤال د استخرا اوتوس ات
اوعيارية لدرجة إسهام رؤساء األقسام
األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس
وجهة ظرهو ،واجلدول أد اا يوضح

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسهام رؤساء األقسام األكاديمية في تحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في
جامعة الدمام من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

3

2

2

3.47

.837

3

1

3.46

.797

4

5

3.45

.829

5

6

3.43

.797

6

4

3.40

.854

7

15

3.37

.786

8

8

3.36

.863

9

13

3.34

.783

10

7

3.30

.839

11

9

3.27

.843

12

12

3.25

.800

13

11

3.24

.809

14

14

3.22

.811

15

10

وقبل القاطد وقرتحايت وآراطي شجعين على التجديد يف أساليب العمل.
يدهعين وشجي القاطد على إجناز العمل بنفاءة وهاعلية.
وساعد مشاركيت يف ارا ،القرارات على حتسني أداطي الوظيفي.
يتبثر أداطي الوظيفي بنظام الو ال الساطد بني العاملني هيها.
يساعد وفويض القاطد لل الحيات على حتسني أداطي الوظيفي.
يساعدين القاطد على حس الت ر يف مواجهة أي عاطه يف أداء عملي.
ي ل األعءاء على تاطج وقييو أداطه السنوي ليتمن م وع ي قـاط القـوة وحتسـني قـاط
الءعف.
يسهو التفاعل بني القاطد واألعءاء ميدا يا يف حتس مستوى أداطي الوظيفي.
ونميــة قــدرات العــاملني ع ـ ةريــه وــوه بــرامج ودريبيــة مناســبة لحتياجــاهتو حتس ـ األداء
الوظيفي.
حيرص القاطد على مراجعة إجراءات س العمل لت ويرها ب فة مستمرة.
يعمـل اسـتخدام القاطـد التجـوال يف عملـه علـى إزالـة ا)ـو والرهبـة وا)جـل مـ اورؤوسـني
على حتسني األداء الوظيفي.
يعمل القاطد على إجياد عالقات إ سا ية جيدة داخل بيلة العمل مما حيس األداء الوظيفي.
ورلل اإلدارة بالتجوال اوشنالت وال عوبات الناجتة ع الت بيه العملي.
يتاب القاطد القرتاحات اليت يقدمها األعءاء وا)اصة جبودة األداء الوظيفي.
يبحث القاطد ع ةريه جتواله ع أهنار جديدة ومبدعة لدى األعءاء.

3.48

.788

3.17

.801

األداء الوظيفي

3.35

.628

 ،)3.48يف حــني جــاءت الفقــرة رقــو  )10و ــها "يبحــث
القاطـد عـ ةريـه جتوالـه عـ أهنـار جديـدة ومبدعـة لـدى
األعءاء" باوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)3.17وبلع
اوتوسط ايسايب للمجال كليا .)3.35

يبــني اجلــدول  )11أ اوتوسـ ات ايســابية قــد وراوحــذ
ما بني  ،)3.48-3.17إ ،جاءت الفقرة رقو  )3والـيت وـنص
على أ "وقبل القاطد وقرتحـايت وآراطـي شـجعين علـى التجديـد
يف أسـ ــاليب العم ــل" يف اوروب ــة األوىل ومبتوسـ ــط حس ــايب بلـ ــع
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األقسـ ــام األكادمييـ ــة وحتسـ ــني األداء الـ ــوظيفي ألعءـ ــاء هيلـ ــة
التدريس يف جامعـة الـدمام مـ وجهـة ظـرهو ،واجلـدول )12
يوضح ،لك.

السؤال الثالث ما العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي

ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم؟

لإلجاب ــة عـ ـ ه ــرا السـ ـؤال د اس ــتخرا معام ــل اروب ــاط
ب س ـ ــو ب ـ ــني درج ـ ــة ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال ل ـ ــدى رؤس ـ ــاء

جدول ()12
معامل ارتباط بيرسون ل عالقة بين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس في جامعة الدمام
المجاالت
إدارة الوقت

التحفيز

االتصال

اإلبداع

ات:اذ القرار

العالقات اإلنسانية

اإلدارة بالتجوال ك يًا

*دالة إح اطيا عند مستوى الدللة .)0.05

معامل االرتباط
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد

األداء الوظيفي
)**(.706
.000
325
)**(.745
.000
325
)**(.808
.000
325
)**(.783
.000
325
)**(.784
.000
325
)**(.806
.000
325
)**(.812
.000
325

** دالة إح اطيا عند مستوى الدللة .)0.01

يتب ـ ــني مـ ـ ـ اجل ـ ــدول أع ـ ــالا وج ـ ــود عالق ـ ــة إجيابي ـ ــة دال ـ ــة
إح ـ ــاطيا بـ ــني درجـ ــة ممارسـ ــة اإلدارة بـ ــالتجوال لـ ــدى رؤسـ ــاء
األقسـ ــام األكادمييـ ــة وحتسـ ــني األداء الـ ــوظيفي ألعءـ ــاء هيلـ ــة
التدريس يف جامعة الدمام.

الستتؤال الرابتتع هتتل هنتتاو فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى
الداللتتة ( )α= 0.05بتتين المتوستتطات الحستتابية لدرجتتة ممارستتة
اإلدارة بتتالتجوال ع تتى تحستتين األداء التتوظيفي لتتدى أعضتتاء هيئتتة
الت تتدريس ف تتي جامع تتة ال تتدمام تع تتزى لمتغيت ترات (الج تتنس ،الك ي تتة،

ال:برة ،المؤهل الع مي)؟
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الفــروا اإلح ــاطية بــني اوتوسـ ات ايســابية اســتخدم اختبــار
"ت" ،لنل م اجلنس والنلية واوؤهل العلمي وحتليـل التبـاي
األحادي للخكة ،واجلداول أد اا ووضح ،لك.

لإلجاب ـ ــة عـ ـ ـ ه ـ ــرا السـ ـ ـؤال د اس ـ ــتخرا اوتوسـ ـ ـ ات
ايســابية والحنراهــات اوعياريــة للمتوس ـ ات ايســابية حســب
مت ـ ـ ات اجل ـ ــنس ،النلي ـ ــة ،ا) ـ ــكة ،اوؤه ـ ــل العلم ـ ــي ،ولبي ـ ــا
أوال الجنس والمؤهل الع مي والك ية
ً

جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس والمؤهل الع مي والك ية
المتغيرات

العدد المتوسط

االنحراف المعياري قيمة

الحسابي

"ت"

142

3.04

.527

183

3.24

.705

3.16

.592

3.49

.619

3.14

.554

3.16

.677

3.33

.601

3.36

.641

2.98

.524

3.24

.673

3.14

.543

اإلدارة بالتجوال ك يًا ،كر
أ ثى
142
،كر
األداء الوظيفي
183
أ ثى
103
اإلدارة بالتجوال ك يًا ماجست
222
دكتوراا
103
ماجست
األداء الوظيفي
222
دكتوراا
104
اإلدارة بالتجوال كليا كلية علمية
كلية إ سا ية 221
104
كلية علمية
األداء الوظيفي
كلية إ سا ية 221

3.45

درجات

الداللة اإلحصائية

الحرية

-2.797
-4.811
-.244
-.438
-3.493
-4.169

323
323
323
323
323
323

.005
.000
.807
.662
.001
.000

.642

مجي ـ اوت ـ ات ،ووج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة إح ــاطية
 )0.05وع ى ألثر النلية يف مجيـ اوت ـ ات ،وجـاءت الفـروا
ل احل النليات اإل سا ية.

يتب ــني م ـ ـ اجل ــدول  )13وج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة
إح ــاطية  )α= 0.05وعـ ى ألثــر اجلــنس يف مجيـ اوت ـ ات،
وج ــاءت الف ــروا ل ــاحل اإل ــاث ،وع ــدم وج ــود هـ ــروا ،ات
دللــة إح ــاطية  )α= 0.05وع ـ ى ألثــر اوؤهــل العلمــي يف

=α

ثانيًا ال:برة

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغير ال:برة
الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اإلدارة بالتجوال ك يًا

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
15هبكثر
اجملمو

99
95
75
56
325

3.19
2.95
3.13
3.45
3.15

.578
.610
.621
.710
.640

األداء الوظيفي

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
15هبكثر

99
95
75
56

3.42
3.16
3.29
3.62

.540
.653
.599
.663
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الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اجملمو

325

3.35

.628

ولبي ــا دلل ــة الف ــروا اإلح ــاطية ب ــني اوتوسـ ـ ات ايس ــابية
استخدم حتليل التباي األحادي حسب اجلدول .)15

يبني اجلدول  )14وباينا ظاهريا يف اوتوس ات ايسابية
والحنراه ــات اوعياري ــة بس ــبب اخ ــتال هل ــات مت ـ ـ ا) ــكة،

جدول ()15
تح يل التباين األحادي ألثر ال:برة

المصدر
اإلدارة بالتجوال كليا

األداء الوظيفي

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
النلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

8.810

3

2.937

7.608

.000

123.908

321

.386

132.718

324

8.228

3

2.743

119.411

321

.372

الك ي

127.639

324

يتب ـ ـ ــني مـ ـ ـ ـ اجل ـ ـ ــدول  )15وج ـ ـ ــود ه ـ ـ ــروا ،ات دلل ـ ـ ــة
إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  )α= 0.05وعـ ى للخــكة يف
مجي ـ اوت ـ ات ،ولبيــا الفــروا ال وجيــة الدالــة إح ــاطيا بــني

7.373

.000

اوتوسـ ـ ات ايس ــابية اس ــتخدمذ اوقار ــات البعدي ــة ب ريق ــة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفيه كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني يف اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول )16

جدول ()16
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر ال:برة

المتوسط الحسابي
اإلدارة بالتجوال كليا

األداء الوظيفي

*

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
 15هبكثر
أقل م  5سنوات

أقل من  5سنوات

من  5إلى 10

من  10إلى 15

15فأكثر

3.19
2.95

.24

3.13

.06

.18

3.45

.26

*.49

*.32

3.42

م  5إىل )10
م  10إىل )15

3.16

*.27

3.29

.13

.13

15فأكثر

3.62

.19

*.46

*.32

دالة عند مستوى الدللة .)α= 0.05

يتبني م اجلدول  )16اآليت:
 وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــةا)كة أقل م  5سنوات) و  5إىل  )10سنوات وجاءت
الفـروا ل ـاحل هلـة ا)ـكة أقـل مـ  5سـنوات) ،كمـا وبـني
ووجـود هـروا ،ات دللــة إح ـاطية  )α= 0.05بـني هلــة
ا)ــكة  15هــبكثر) مـ جهــة وكــل مـ هلــيت ا)ــكة  5إىل

 ،)10و  10إىل  )15س ـ ــنة مـ ـ ـ جه ـ ــة أخ ـ ــرى وج ـ ــاءت
الفـ ــروا ل ـ ــاحل هلـ ــة ا)ـ ــكة  15هـ ــبكثر) يف جمـ ــال األداء
الوظيفي.
 وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــةا)كة 15هبكثر) مـ جهـة و  5إىل  )10ومـ  10إىل
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ينمى أمحد عتوم :درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بتحسني األداء الوظيفي...

القاطــد لعأعمــال والواجبــات والتنســيه بينهــا ع ـ ةريــه العمــل
بــروح الفريــه بالتواجــد يف أمــاك العمــل وقءــاء أكثــر الوقــذ
خار اونتب .وأما جمال اإلبدا هقد جاء يف اوروبـة األخـ ة،
ويعـ ـ ى ،ل ــك إىل ض ــعف اهتم ــام القاط ــد مـ ـ خ ــالل متابعت ــه
اويدا ية على وشجي أعءاء هيلة التدريس على رؤيـة األشـياء
اوبلوهــة بوجــه خمتلــف يف إجنــاز األعمــال ووقــدمي أهنــار جديــدة
وإهل ــامهو ب ــايلول اإلبداعي ــة والتفنـ ـ يف اوشـ ـنالت القدمي ــة
ب ــرا جديــدة واكتشــا الفــرص اإلبداعيــة بــني األعءــاء ممــا
يس ــاعد عل ــى و ــوير ق ــدراهتو ومه ــاراهتو اإلبداعي ــة .ومين ـ ـ
وفس هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات
الســابقة هقــد اوفقــذ هــرا النتيجــة مـ مــا ووصــلذ إليــه دراســة
اوواض ـ ــية )2014 ،إىل أ درج ـ ــة ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال
ومســتوى ونميــة كفــاءة معلمــات ريــاض األةفــال مهني ـا ،كــا
بدرج ـ ــة متوسـ ـ ـ ة .وك ـ ــرلك اوفق ـ ــذ مـ ـ ـ دراس ـ ــة الق ـ ــدومي
وا)والـ ــدة )2013 ،الـ ــيت أوصـ ــذ الدراسـ ــة بءـ ــرورة و ـ ــميو
بـ ـ ـرامج ودريبي ـ ــة لتع يـ ـ ـ مه ـ ــارات م ـ ــديري او ـ ــدارس وو ويره ـ ــا
وونميته ــا يف جم ــالت اإلدارة ب ــالتجوال مـ ـ حي ــث مفاهيمه ــا
وعملياهتا.

 )15مـ جهــة أخــرى ،وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة
15هبكثر) يف جمال اإلدارة بالتجوال كليا.
مناقشة النتائج والتوصيات
أوال مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عتن الستؤال األول متا درجتة
ً
ممارس ت ت تتة اإلدارة ب ت ت تتالتجوال بأبعاده ت ت تتا (إدارة الوق ت ت تتت ،التحفي ت ت تتز،
االتصال ،اإلبتداع ،ات:تاذ القترار ،العالقتات اإلنستانية) لتدى رؤستاء

األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أظه ــرت النت ــاطج اوتعلق ــة باإلجاب ــة عـ ـ ه ــرا السـ ـؤال أ
اوتوس ـ ـ ات ايس ـ ــابية لتق ـ ــديرات أعء ـ ــاء هيل ـ ــة الت ـ ــدريس يف
جامعـ ــة الـ ــدمام جـ ــاءت بدرجـ ــة متوس ـ ـ ة وراوحـ ــذ مـ ــا بـ ــني
 ،)3.18-3.11إ ،ج ـ ـ ــاء جم ـ ـ ــال "إدارة الوق ـ ـ ــذ" يف اوروب ـ ـ ــة
األوىل ب ــبعلى متوس ــط حس ــايب بل ــع  ،)3.18يف ح ــني ج ــاء
جم ـ ــال "اإلب ـ ــدا " يف اوروب ـ ــة األخـ ـ ـ ة ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــع
 ،)3.11وبل ـ ــع اوتوس ـ ــط ايس ـ ــايب ل ـ ــإلدارة ب ـ ــالتجوال كلي ـ ــا
 .)3.15ويعـ ـ ـ ـ ى ،ل ـ ـ ــك لتق ـ ـ ــارب أبع ـ ـ ــاد اإلدارة ب ـ ـ ــالتجوال
اوـ ـ ــركورة ابتـ ـ ــداء م ـ ـ ـ إدارة الوقـ ـ ــذ ،الو ـ ـ ــال ،العالقـ ـ ــات
اإل سـا ية ،التحفيـ  ،ارــا ،القـرار ،اإلبــدا ) و،لــك مـ خــالل
التفـويض لل ـالحيات مـ أجـل حتقيـه السـرعة والنفـاءة يف
إجنــاز األعمــال او لوبــة ،والتعــر علــى قــدرات األعءــاء
وإمنا ـاهتو وظـروههو ،وإعـادة وـوزيعهو وهقـا لحتياجـات
العمـل ،وزيـادة هعاليـات عمليـات التـدريب وكفاءهتـا ،زيـادة
اإلحساس باوسـؤولية لـدى العـاملني ،وربـط مناهـبة األعءـاء
باإلجنـاز الفعلـي ،والقءـاء علـى اهلـدر يف الوقـذ ،واجلهـد
اوبرول ،ووقوية الو الت بني القيـادات والعـاملني .قـد جـاء
جمال إدارة الوقذ يف اوروبـة األوىل وقـد يعـود ،لـك إىل أ دور
ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال يف إدارة الوق ـ ــذ م ـ ـ ـ قب ـ ــل رؤس ـ ــاء
األقس ــام م ـ ـ وجه ــة ظ ــر أعء ــاء هيل ــة الت ــدريس يف جامع ــة
الــدمام يتمثــل بالهتمــام بــالتخ يط وحتديــد األوقــات ال منيــة
وأولويـ ــات اوهـ ــام ألداء األعمـ ــال او لوبـ ــة م ـ ـ أعءـ ــاء هيلـ ــة
التــدريس مســبقا م ـ أجــل حتقيــه األهــدا م ـ خــالل ووزي ـ

ثانيًا مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عن السؤال الثتاني متا درجتة
إست تتهام رؤست تتاء األقست تتام األكاديميت تتة فت تتي تحست تتين األداء الت تتوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم؟

أظهــرت النت ــاطج اوتعلقــة باإلجاب ــة ع ـ هــرا الس ـؤال أ
اوتوس ات ايسابية لدرجـة إسـهام رؤسـاء األقسـام األكادمييـة
يف حتســني األداء الــوظيفي ألعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة
الـ ـ ــدمام جـ ـ ــاءت بدرجـ ـ ــة متوس ـ ـ ـ ة وراوحـ ـ ــذ بـ ـ ــني -3.17
 ،)3.48هقــد جــاءت الفقــرة رقــو  )3والــيت وــنص علــى أ :
"وقبـ ــل القاطـ ــد وقرتحـ ــايت وآراطـ ــي شـ ــجعين علـ ــى التجديـ ــد يف
أسـ ـ ــاليب العمـ ـ ــل" يف اوروبـ ـ ــة األوىل ومبتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــايب بلـ ـ ــع
 ،)3.48يف حني جاءت الفقرة رقو  )10و ها" :يبحث
القاطـد عـ ةريـه جتوالـه عـ أهنـار جديـدة ومبدعـة لـدى
األعء ــاء" باوروب ــة األخـ ـ ة ومبتوس ــط حس ــايب بل ــع .)3.17
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لحتياج ـ ــاهتو ووقب ـ ــل مقرتح ـ ــاهتو وآراءه ـ ــو وإجي ـ ــاد عالق ـ ــات
إ ســا ية إجيابيــة ووشــجيعهو علــى التجديــد يف أســاليب العمــل
والو ــال م ـ العــاملني ووفــويض ال ــالحيات ومشــاركتهو يف
ارــا ،الق ـرارات ســاعد علــى حتســني أداطهــو الــوظيفي .ومين ـ
وفس هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات
السابقة هقد اوفقذ م دراسة القـدومي وا)والـدة)2013 ،
الـيت أشـارت إىل وجـود عالقـة اروباةيـه ،ات دللـة إح ـاطية،
بـني متوسـ ات وقـديرات أهـراد العينـة لدرجـة ممارسـة اإلدارة
ب ــالتجوال واألداء ال ــوظيفي .واختلف ــذ مـ ـ دراس ــة ال ــاحل
( )2015ال ــيت أش ــارت إىل ع ــدم وج ــود عالق ــة إجيابي ــة ب ــني
درجـة ممارسـة مـديري اوـدارس ا)اصـة مبحاهظـة غـ ة لـإلدارة
بـالتجوال وبـني متوسـ ات وقـديرات أهـراد العينـة لدرجـة أداء
معلميهو.

وبلــع اوتوســط ايســايب للمجــال كليــا  .)3.35ويع ـ ى ،لــك
إىل أ درجـ ــة إسـ ــهام رؤسـ ــاء األقسـ ــام األكادميي ـ ـة يف حتسـ ــني
درجة األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام
اوتعلـ ـ ــه بنشـ ـ ــاةات األعءـ ـ ــاء واجلماعـ ـ ــات ا)اصـ ـ ــة باوهـ ـ ــام
واألعم ــال والواجب ــات او لوب ــة منه ــا وال ــيت وعن ــس ك ــال مـ ـ
األهدا والوساطل الالزمة لتحقيقها ،واليت مين قياسـها عـ
ةريـ ــه معـ ــاي متفـ ــه عليهـ ــا ،إ ،إ حيـ ــاة اوؤسسـ ــة وبقاءهـ ــا
واســتمرارها وتوقــف علــى أداء أعءــاطها .ومين ـ وفس ـ هــرا
النتاطج يف ضوء ما ووصلذ إليه بعض الدراسات السابقة هقـد
أشـار  )Tucker & Singer, 2013إىل أ اونظمـات
اليت يتنفل مديروها حبـل مشـنالت اوـوظفني يبـدي اووظفـو
هيه ــا أداء أهء ــل ،والتبكي ــد عل ــى أجي ــة مش ــاركة اإلدارة العلي ــا
حبل مشنالت اووظفني بفاعلية.
واوفق ـ ـ ــذ م ـ ـ ـ دراس ـ ـ ــة الق ـ ـ ــدومي وا)وال ـ ـ ــدة)2013 ،
بءــرورة ربــط اإلدارة بــالتجوال يف آليــة وفعيــل األداء الــوظيفي
ال ــيت حتق ــه ال س ــجام مـ ـ األه ــدا السـ ـرتاويجية اووض ــوعة
واوـراد حتقيقهــا يف اوــدارس اوهنيــة .وكــرلك اوفقــذ مـ دراســة
 )Payne, 2010الــيت أشــارت إىل أ التج ـوال لــه وــبث
إجيــايب يف وــوه بيل ـة وعليميــة إش ـراهيه ورك ـ علــى مجي ـ عناصــر
العملي ـة التعليمي ــة بنامله ــا م ـ اوعلم ـني ،وال لب ــة ،واون ــاهج
الدراسية ،واألساليب الرتبوية).

ابع تا مناقشتتة النتتتائج المتع قتتة باإلجابتتة عتتن الستتؤال الرابتتع هتتل
رً
هناو فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد مستتوى الداللتة ()α=0.05

بتتين المتوستتطات الحستتابية لدرجتتة ممارستتة اإلدارة بتتالتجوال ع تتى
األداء الوظيفي لدى أعضتاء هيئتة التتدريس فتي جامعتة التدمام تعتزى

لمتغيرات (الجنس ،الك ية ،ال:برة ،المؤهل الع مي)؟

أشــارت تــاطج هــرا السـؤال إىل :أ اختبــار "ت" ،لنــل
م ـ ـ اجل ــنس والنلي ــة واوؤه ــل العلم ــي إىل وج ــود ه ــروا ،ات
دلل ــة إح ــاطية  )α= 0.05وع ـ ى ألث ــر اجل ــنس يف مجي ـ
اوت ات ،وجاءت الفروا ل احل اإل ـاث ،وعـدم وجـود هـروا
،ات دللـة إح ـاطية  )α= 0.05وعـ ى ألثـر اوؤهـل العلمـي
يف مجيـ اوت ـ ات ،ووجـود هـروا ،ات دللـة إح ـاطية =α
 )0.05وع ى ألثر النلية يف مجي اوت ات ،وجـاءت الفـروا
ل ـاحل النليـات اإل سـا ية .وقـد يعـ ى ،لـك إىل أ الــدرجات
العلمية وا)كات األكادمييـة متقاربـة جـدا بـني الـركور واإل ـاث
ممــا يــنعنس علــى درجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى حتســني
األداء الــوظيفي ،ومت ـ اجلــنس ل يعنــس بالءــرورة اخــتال
ب ــني أهـ ـراد الدراس ــة إ،ا كا ــذ الظ ــرو ال ــيت يعيش ــها األهـ ـراد

ثالثًت تا مناقش تتة النت تتائج المتع ق تتة باإلجاب تتة ع تتن الس تتؤال الثال تتث م تتا

العالقتتة االرتباطيتتة بتتين درجتتة ممارستتة اإلدارة بتتالتجوال لتتدى رؤستتاء
األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التتدريس

في جامعة الدمام؟

أظهــرت النتــاطج اوتعلقــة باإلجابــة ع ـ هــرا الس ـؤال إىل
وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة إح ــاطيا بــني درجــة ممارســة اإلدارة
ب ـ ــالتجوال ل ـ ــدى رؤس ـ ــاء األقس ـ ــام األكادميي ـ ــة وحتس ـ ــني األداء
ال ــوظيفي ألعء ــاء هيل ــة الت ــدريس يف جامع ــة ال ــدمام .ووعـ ـ و
الباحثــة ،لــك إىل أ جت ـوال رؤســاء األقســام يف أمــاك العمــل
ي ي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ وواص ـ ـ ــله م ـ ـ ـ األعء ـ ـ ــاء وجيعله ـ ـ ــو أكث ـ ـ ــر وق ـ ـ ــديرا
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األهـ ـ ــدا الـ ـ ــيت وسـ ـ ــعى اوؤسسـ ـ ــة لتحقيقهـ ـ ــا ،والتعـ ـ ــر إىل
الجتاهات والسلوكيات.

واح ــدة وأ ع ــدد اإل ــاث يف ه ــرا الدراس ــة أك ــك م ـ ـ ع ــدد
الركور.
حتليــل التبــاي األحــادي للخــكة إىل وجــود وبــاي ظــاهري
يف اوتوس ات ايسـابية والحنراهـات اوعياريـة بسـبب اخـتال
هلـ ــات مت ـ ـ ا)ـ ــكة ،ولبيـ ــا دللـ ــة الفـ ــروا اإلح ـ ــاطية بـ ــني
اوتوس ـ ات ايســابية اســتخدم حتليــل التبــاي األحــادي الــري
أشـ ــار إىل وجـ ــود هـ ــروا ،ات دللـ ــة إح ـ ــاطية عنـ ــد مسـ ــتوى
الدللــة  )α= 0.05وعـ ى للخــكة يف مجيـ اوت ـ ات ،ولبيــا
الفـ ــروا ال وجيـ ــة الدالـ ــة إح ـ ــاطيا بـ ــني اوتوس ـ ـ ات ايسـ ــابية
استخدمذ اوقار ـات البعديـة ب ريقـة شـيفيه إىل :وجـود هـروا
،ات دللـة إح ـاطية  )α= 0.05بـني هلـة ا)ـكة أقـل مـ 5
ســنوات) و 5إىل  )10وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة
أقــل م ـ  5س ــنوات) ،كم ــا وب ــني ،ووج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة
إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــة ا)ــكة  15هــبكثر) مـ جهــة
وك ــل م ـ ـ هل ــيت ا) ــكة  5إىل  )10و 10إىل  )15س ــنة م ـ ـ
جهــة أخــرى وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة  15هــبكثر يف
جمال األداء الوظيفي .ووجود هروا ،ات دللة إح اطية =α
 )0.05بني هلة ا)كة  15هبكثر) م جهة و  5إىل  )10و
10إىل  )15مـ ـ جه ــة أخ ــرى ،وج ــاءت الف ــروا ل ــاحل هل ــة
ا)ــكة 15هــبكثر يف جمــال اإلدارة بــالتجول كليــا .يع ـ ى إىل
مــدى الــوعي الفنــري عنــد األعءــاء الــري لــديهو خــكة أكثــر
مما يدل على أجية ا)كة بدرجـة ممارسـة اإلدارة بـالتجوال علـى
حتس ـ ــني األداء ال ـ ــوظيفي ك ـ ــو األداء ال ـ ــوظيفي سلس ـ ــلة مـ ـ ـ
النشــاةات اوروب ــة بالوظيفــة أو القســو أو الــداطرة والــيت يقــوم
هب ــا األعء ــاء أو القاط ــد لتحقي ــه ه ــد مع ــني .وأل اإلدارة
بالتجوال أسلوب م أساليب الو ال غـ الرمسيـة إ ،يتعامـل
القاطد م األعءاء ع ةريه التجـوال بيـنهو والتحـدث إلـيهو
وقء ـ ــاء بع ـ ــض الوق ـ ــذ معه ـ ــو .والعم ـ ــل عل ـ ــى ونـ ـ ــوي آراء
ووجهـ ـ ـ ــات ظـ ـ ـ ــر األعءـ ـ ـ ــاء ومعتقـ ـ ـ ــداهتو حنـ ـ ـ ــو مؤسسـ ـ ـ ــاهتو
ووشــجيهو علــى إجنــاز األعمــال والعمــل بــروح الفريــه وحتديــد

التوصيات
وعمل اجلامعة علـى وع يـ درجـة ممارسـة اإلدارة بـالتجوال
وحتســني مســتوى األداء الــوظيفي لــدى أعءــاء هيلــة التــدريس
و،لك ع ةريه:
 شــر مفهــوم اإلدارة بــالتجوال كبســلوب إداري حــديثوهعال يف اجلامعات.
 زي ـ ـ ــادة وع ـ ـ ــي رؤس ـ ـ ــاء األقس ـ ـ ــام ببجي ـ ـ ــة و بي ـ ـ ــه اإلدارةبــالتجوال وا عناســها علــى حتســني األداء الــوظيفي ألعءــاء
اهليلة التدريسية.
 عقد الدورات التدريبيـة والتثقيفيـة لتع يـ مهـارات رؤسـاءاألقسـ ـ ـ ــام يف جمـ ـ ـ ــال اإلدارة بـ ـ ـ ــالتجوال وخكاوـ ـ ـ ــه وو ويرهـ ـ ـ ــا
وونميتها.
 حـ ــث رؤسـ ــاء األقسـ ــام علـ ــى ممارسـ ــة اإلدارة بـ ــالتجوالبببعادهــا إدارة الوقــذ ،التحفي ـ  ،الو ــال ،اإلبــدا  ،ارــا،
القرار ،العالقات اإل سا ية) لتحسني األداء الوظيفي.
 ض ــرورة رب ــط منهجي ــة اإلدارة ب ــالتجوال يف آلي ــة حتس ــنياألداء ال ـ ـ ــوظيفي ال ـ ـ ــيت حتق ـ ـ ــه ال س ـ ـ ــجام م ـ ـ ـ ـ األه ـ ـ ــدا
السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعة.
 التبكيــد علــى إجـراء او يــد مـ الدراســات العلميــة حــولموضو الدراسة ايالية.
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Abstract: This study aimed to identify the degree of Management "By Walking Around" to heads of academic departments
and its relationship impact on improving the job performance in Dammam university. To achieve the objective of the study,
a questionnaire was prepared for data collection consisted of two parts and includes (52) items to measure the degree of
management "By Walking Around", and (15) items to measure the degree of this practice to improve job performance. The
questionnaire was distributed to a stratified random sample consisted (325) representative of the faculty at the University of
Dammam for the academic year 2015/2016 members. The study revealed that the degree of practice of Management "By
Walking Around" and its elements: (time management, motivation, communication, creativity, decision-making, human
relations) with the department heads were intermediate, and the degree of contribution the heads of academic departments of
the practice of Management "By Walking Around" on improving the job performance of faculty members was intermediate
and There is a positive correlation between the degree practice of Management "By Walking Around" the heads of academic
departments and on improving the job performance of faculty members at the University of Dammam. and in addition, it
showed statistical differences at (α=0.05) between the averages of the degree practice of Management "By Walking Around"
in job performance for the variable (sex, college, experience). One of the most important recommendations of the study was
to raise the awareness of heads of departments of the importance of the application of Management "By Walking Around"
and its reflection on improving the job performance of faculty members by holding training and educational courses to
enhance and improve the skills of heads of departments in the field of management "By Walking Around", experience.
Key words: By Walking Around, improving performance
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فوزية بنت حممد الدوسري :دراسة حتليلية حملتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية ...

دراسة تحليلية لمحتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء القيم
السياحية
فوزية بنت محمد بن ناصر الدوسري

كلية الرتبية  -جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

قدم للنشر 1438/5/22هـ  -وقبل 1438 /7/3هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية للقيم السياحية,
ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة قائمة بالقيم السياحية اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من
املرحلة االبتدائية مكونة من ( )40قيمة سياحية تندرج حتت مخسة أبعاد هي :القيم السياحية الدينية ,القيم السياحية االقتصادية ,القيم السياحية
االجتماعية ,القيم السياحية الثقافية ,القيم السياحية السياسية  ,وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي؛ ملعرفة مدى توافر القيم السياحية يف
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية ,كما مت التحقق من وجود االختالف يف نسب القيم السياحية يف حمتوى كتب (عينة الدراسة) باختالف الصفوف
الثالثة العليا  ,وأشارت نتائج الدراسة إىل ما يأيت :وجود تفاوت يف توزيع القيم السياحية املتضمنة بكتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة
العليا من املرحلة االبتدائية ,ويرجع ذلك إىل طبيعة املوضوعات اليت تناولتها مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية باملرحلة االبتدائية ,كما تعزو الباحثة هذا
أيضا إىل غياب التنسيق املشرتك بني وزارة التعليم وهيئة الرتفيه عند التخطيط للمناهج وتطويرها ,واختلفت نتائج توافر القيم السياحية بني
التفاوت ً
الصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية جلميع األبعاد السياحية ,وكذلك درجة كل بعد من األبعاد السياحية يف مجيع الصفوف ,كما جاء ترتيب
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية على النحو اآليت :الصف السادس ,مث الصف اخلامس ,مث الصف الرابع,
وميكن تفسري اختالف هذه النسب بسبب خربة القائمني على التأليف يف املناهج ,ومراعاة التسلسل يف تضمني األبعاد ,ولكن اتضح عدم وجود
نسب علمية حمددة لكل قيمة ,وعدم مراعاة التتابع والتكامل عند تأليف الكتب.
الكلمات المفتاحية :الكتاب املدرسي ,دراسة حتليلية ,القيم السياحية ,القيم ,الصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية .
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ومع انتشار العوملة يف العامل واالعرتاف جبودة اخلدمات
املقدمة لآلخرين والشفافية يف املعاملة ,أصبح من الضروري
أن يكون لدينا درجة من الوعي السياحي ,حبيث تقدر قيمة
ما حتتويه بالدنا من مقومات وآثار تارخيية جتذب السياح
لزيارهتا ,وتعاملهم معاملة طيبة( .اخلبريي)2008 ,
وعليه ,كان لزاماً على الرتبية أن تواكب عصر العوملة الذي
نعيش فيه؛ ليكون ذلك فيما خيدم مصاحل الوطن وحيقق
رؤية 2030م ,من خالل تأصيل السياحة والوعي هبا يف
مناهج التعليم ,ابتداءً من التعليم العام إىل التعليم اجلامعي.
كما أن الوعي السياحي ونشر الثقافة السياحية يع ّدان
مهما جيب االهتمام به ملا له من دور يف إكساب
"متطلبًا ًّ
القيم ,واالجتاهات ,واملهارات ,واملعرفة بقضايا السياحة,
وحماولة وضع حلول مبشاركة املواطنني أنفسهم ,مبا خيدم
تقدم اجملتمع سياحيًا " (الريامي .)131 :2011,وال يتحقق
هذا الوعي إال من خالل الرتبية والتعليم ,وذلك لدورمها يف
إكساب املتعلمني القيم السياحية عن طريق إدراجها ضمن
مستمرا ,وتعريف الطلبة
املناهج الدراسية ,وتقوميها تقوميًا
ً
بالبيئة احمليطة هبم ,وتعويدهم على احلفاظ عليها,
وتشجيعهم على زيارة املواقع التارخيية ,والثقافية ,ومعرفة
طرق التعامل مع السائحني باختالف جنسياهتم وأدياهنم (
زهران .)19 :2004 ,وهذا ما أكدته دراسة كل من
الزيلعي ( ,)2004ودراسة بيسي كوف و كوينق لويس
( ,Bischoff & Koeing-Lewis (2008ودراسة كاوما

المقدمة:
واكبت اململكة العربيّة السعودية االهتمام الدويل بالرتبيّة
السياحية من خالل إنشاء اهليئات املتخصصة اليت عملت
على إجياد وعي عام لفهم صناعة السياحة اليت أصبحت
قاطرة التنمية وحلم العامل.
وتعد السياحة أحد املؤشرات احلقيقية اليت تبني القوة
االقتصادية للدول يف الوقت الراهن ,فقد أصبحت صناعة
قائمة بذاهتا واعتمدت عليها اقتصاديات كثري من دول
العامل ,واحتلت املرتبة الثانية بني األنشطة االقتصادية العاملية
ودعم ذلك النظرة إىل السياحة بأهنا
(ميخائيلّ )2003 ,
صناعة القرن العشرين ,ومصدر من مصادر الدخل ,خاصة
يف ظل توافر سبل املواصالت بني الدول (شليب:2006 ,
 ,)179وصناعة املستقبل ألهنا تؤثر إجيابًا يف التنمية
االقتصادية ,واالجتماعية ,والثقافية ,والرتبوية؛ وهلا نتائج
اجتماعية ,وثقافية مهمة (اخلطيب.)255 :2001 ,
كما تتمثل أمهيتها يف تعدد أنواعها ,فمنها (السياحة
الرتفيهية ,والثقافية ,والعالجية ,والدينية ,والرياضية ,وسياحة
املؤمترات واالجتماعات ,واملهرجانات ,والسياحة التارخيية,
والبيئية ,والعمل)( .احلريب.)34-29 ,2012 ,
وبناءً عليه فلم تغفل اململكة العربية السعودية عن ذلك
املؤشر برؤيتها احلديثة 2030م ,إذ ركزت على السياحة
ئيسا من مصادر الدخل الذي
مهما
ً
بعده جانبًا ً
ومصدرا ر ً
نظرا إىل ما حباها اهلل من مناطق
تسعى الدولة لتنميتهً ,
دينية مقدسة وسياحية وأثرية جتذب إليها السائحني من
أحناء العامل يف مجيع املواسم كافة.
ومع توافر مقومات السياحة زاد اهتمام اململكة العربية
السعودية يف السنوات األخرية هبا ,فأصبحت جزءًا من
السياسة التنموية اليت تنتهجها الدولة (احلريب:2012 ,
 ,)49فأصبحت النظرة إىل السياح والسياحة نظرة اقتصادية
بالدرجة األوىل.

(2000 ) kaomea

وقد اهتمت الدراسات احلديثة باملنظومة القيمية يف
وخصوصا ما يتعلق بالطالب سواء فيما
املناهج الدراسية,
ً
اكتسبه أم من وجهة نظره ,وهذا ما أكدته دراسة اخلوالدة
تعرف وجهة نظر الطالب على
( )2013اليت هدفت إىل ّ
املنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجي .
اهتماما بالقيم ,منهج
ومن أول املناهج الدراسية
ً
الدراسات االجتماعية الذي يهدف إىل ترسيخ القيم
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حنو السياحة من خالل دراسة عالقة الفرد باجلماعة,
وعالقة اجلماعة بالفرد ,وكيفية حدوث التالؤم بني عمليات
احلياة والبيئة( .الريامي.)1322-129 :2011 ,
وتعد مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية يف املرحلة
االبتدائية باململكة العربية السعودية ,من أهم املناهج اليت
نظرا إىل
هتتم بتنمية الوعي السياحي والثقافة السياحية ً
طبيعة موضوعاهتا وصلتها الوثيقة بالسياحة وجماالهتا
املختلفة ,فهي تقوم بدراسة مكة واملدينة وحياة النيب صلى
اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده ,ودراسة دول
شبه اجلزيرة العربية خبصائصها البشرية ,والطبيعية ,وبعض
القضايا البيئية ,ودراسة اململكة العربية السعودية وما تضم
من موارد ,وثروات ,وأماكن سياحية؛ وهلذا مل يكن بد من
الوقوف على ما تتضمنه هذه املناهج من قيم بوجه عام,
وقيم سياحية بوجه خاص اليت هي حمط اهتمام الدراسة
احلالية.
ولقد اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بالسياحة
وطرق تنمية مفاهيمها واالجتاه حنوها ,والقيم املرتبطة هبا,
ومن تلك الدراسات دراسة العمريي ( )2013اليت هدفت
إىل حتديد أبعاد ومفردات الرتبية السياحية الالزم تضمينها
يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية املطورة للمرحلة
املتوسطة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي
الدراسات االجتماعية والوطنية؛ ودراسة اخلبريي ()2008
اليت هدفت إىل إعداد وحدة مطورة لتنمية بعض أبعاد
الثقافة السياحية لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم
األساسي ,وقد أوصت ضرورة إدخال مفهوم الثقافة
السياحية وأبعادها املختلفة ضمن مفردات املناهج الدراسية,
خصوصا منهج الدراسات االجتماعية يف مجيع املراحل
و
ً
التعليمية ,ودراسة حسن ( )2007اليت عملت على
الكشف عن دور املدرسة يف تفعيل السياحة الداخلية
باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية ,وأوصت
بضرورة تطوير املناهج وفق احتياجات اجملتمع .وكذلك

بأنواعها املختلفة (الدينية ,واخللقية ,واجلمالية,
واالجتماعية ,والثقافية ,والعلمية ,واالقتصادية ,والسياسية)
(سعيد .)2008 ,ومن ذلك "تعزيز اجلوانب القيمية,
كغرس املواطنة الصاحلة وغرس القيم واالجتاهات النافعة".
(الريس .)3 :2000,ومن خالل هذا السياق تتأكد
العالقة الوطيدة بني منهج الدراسات االجتماعية والقيم.
وقد أخذت الدراسات االجتماعية على عاتقها
أيضا يف الرتبية السياحية بشكل خمطط له ,وذلك
املسامهة ً
الرتباطها ارتباطًا وثي ًقا بالسياحة؛ ألهنا ختتص بدراسة
اإلنسان ,والبيئة الطبيعية اليت يعيش فيها ومدى تأثره هبا,
مهما يرتبط
وتأثريه فيها ,فكل علم منها يتناول جانبًا ً
بالسياحة.
فعلم اجلغرافيا :يرتبط بالسياحة ,فالعوامل الطبيعية والبشرية
تع ّد أحد مقومات اجلذب السياحي ,يف حني يسعى علم
االجتماع إىل دراسة اجملتمع وما حيتويه من اجتاهات
وعادات وتقاليد ,وقيم ,تضبط سلوك السائح والسائحني.
وكذلك يُعد علم التاريخ ,وهو سجل اخلربات البشرية مبا
خلفته من خمطوطات وآثار (اإلرث التارخيي) ,أحد
املقومات السياحية البارزة.
علما يُكسب الفرد املفاهيم,
والرتبية الوطنية :تعد ً
والقيم واالجتاهات ,واملهارات اليت ميكن ترمجتها يف مواقف
تساعد على التنمية السياحية ,كتحديد عالقة الفرد بالدولة
غرس مبادئ احرتام التشريعات ,وقيمها اليت
من حيث ُ
تنظم القطاع السياحي ,والتعاو ُن يف إبراز املوروث
احلضاري ,والتارخيي.
ويهتم علم االقتصاد :بدراسة اإلنتاج ,واالستهالك,
والتوزيع ,والتنظيمات ذات الصفة االقتصادية يف اجملتمع
السياحي .كما يربز اجلانب املتعلق باالستخدامات املتعددة
للسياحة ,بصفتها موارد اقتصادية ,وكيفية استثمارها
واحملافظة عليها .وكذلك يهتم علم النفس بدراسة حاجات
اإلنسان ,وميوله ,وقدراته ,واستعداداته ,وتفكريه ,واجتاهاته
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تناولتها الدراسات والبحوث اليت أثبتت أمهية مراحل التعليم
األساسية يف تناول موضوعات السياحة.
وبناءً على ما سبق ,ركزت الباحثة يف كتب املرحلة
االبتدائية؛ ملا هلذه املرحلة من أمهية ,فانتقت منها مرحلة
الطفولة املتأخرة ( )12-9واليت تقابل الصفوف ()6-4؛
ألمهيتها من وجهة نظر علماء النمو الذين يع ّدوهنا أنسب
املراحل لعملية التطبيع االجتماعي (عبد الكرمي:1999,
 ,)11فهي مرحلة التلقي واالستيعاب اليت يكتسب فيها
التالميذ السلوكيات والقيم املختلفة اليت يبقى أثرها معهم.
ويعد بناء قيم الفرد نقطة بارزة يف تكوين الشخصية
وحتديد مقوماهتا (الوكيل ,املفيت  ,)2007:وقد أشار كل
من مارك وليمنق (& )Leming Markerإىل تفضيل علماء
النفس استغالل املرحلة االبتدائية لتنمية القيم يف سن
مبكرة؛ ألنه يف هذه املرحلة يتم تشكيل السمات األساسية
لشخصية الطفل وتكوين قيمه اليت تظل بعد ذلك راسخة,
ويطبقها الطفل يف مجيع مراحل حياته ,وتصبح أكثر مقاومة
للتغيري .Marker: 2005,243) & (Leming: 2001,16 .كما
متثل هذه املرحلة قاعدة اهلرم التعليمي ,فأي تطوير أو تغيري
أو تنمية لقيمة أو سلوك أو مفهوم يف نظام التعليم ,ال بد
أن يبدأ من القاعدة األساسية ,أال وهي املرحلة االبتدائية.
كما جاءت هذه الدراسة استجابة لالهتمام العاملي
املتزايد يف غرس القيم لدى النشء؛ وذلك ملواجهة التغريات
والتحوالت اليت يشهدها العامل بأسره واململكة العربية
السعودية وف ًقا لرؤيتها اجلديدة 2030م اليت تسعى لتحقيقها
بشىت الطرق.

هدفت دراسة زيان ( )2005إىل إعداد وحدة مقرتحة يف
الدراسات االجتماعية لتنمية بعض املفاهيم السياحية وأثر
ذلك يف تنمية االجتاه حنو السياحة لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية ,وأثبتت فعاليتها يف تنمية االجتاه حنو السياحة
وإكساب التالميذ املفاهيم السياحية .وأكدت دراسة زهران
( )2004ضرورة تنمية الثقافة السياحية بني طالب املراحل
التعليمية املختلفة مبراجعة املقررات الدراسية اخلاصة
بالدراسات االجتماعية ,وتطويرها مبا يتناسب مع مفهوم
الثقافة السياحية ,كما عمدت دراسة مقايلة ( )2003إىل
حتليل املناهج يف ضوء قيم السياحة التعليمية ,وأثبتت
قصورها يف تناول السياحة ,وش ّددت على دور املنهج يف
غرس القيم وتعزيزها يف نفوس املتعلمني ,وع ّدها أداة تعليمية
مهمة إليصال اخلربات إىل املتعلمني .وجاءت دراسة كاوما
ّ
(  )Kaomea2000لتتناول حتليل حمتوى كتب الدراسات
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية يف هاواي للكشف عن
مدى تضمينها موضوعات ختتص بالسياحة ,وقد كشفت
هذه الدراسة يف نتائجها عن وجود قصور يف كتب
الدراسات االجتماعية (عينة الدراسة) يف معاجلة موضوعات
السياحة.
وبعد استقراء مجيع البحوث والدراسات السابقة ,تبني
للباحثة ضرورة ربط التعليم بالسياحة ,وأ ّن تعلـُّم السياحة
ودراسة موضوعاهتا هو السبيل حنو حتقيق الوعي السياحي
ونشر الثقافة السياحية ,وأكدت بعض الدراسات ضرورة
ربط املنهج جبميع عناصره بالسياحة ,كما اهتمت بعنصر
احملتوى وحتليله ,فركزت يف أمهية حتليل الكتب وتقوميها
لكوهنا أداة تعليمية مهمة للمعلم والطالب.
ولقد استفادت الدراسة احلالية من البحوث
والدراسات السابقة عند بناء أدواهتا ومناقشة نتائجها.
وهذا يتطلب إعادة النظر يف حمتوى املقررات التعليمية
املختلفة ,ومراجعتها ,وتعديلها (سعيد ,وعمار,
أيضا اختالف مراحل التعليم اليت
 .)1996:153وظهر ً

أسئلة الدراسة:
مما سبق يتضح لنا أمهية تعلم وتعليم القيم بشكل عام
ونظرا هلذه األمهية ميكن
والقيم السياحية بشكل خاص ً
صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:
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 استثارة الباحثني والدارسني والرتبويني إىل إجراء مزيد من
البحوث والدراسات يف موضوعات تقرتحها الدراسة.

السؤال األول :ما القيم السياحية اليت ينبغي أن تتضمنها
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية؟
السؤال الثاين :ما مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية
والوطنية باملرحلة االبتدائية للقيم السياحية؟
السؤال الثالث :هل ختتلف نسب القيم السياحية يف حمتوى
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف الثالثة
العليا؟

محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة على ما يأيت:
 اقتصرت عينة الدراسة على كتب الرتبية االجتماعية
والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف
الفصلني الدراسيني األول والثاين (كتاب الطالبة) الطبعة
(2015/2014م).
 القيم السياحية يف األبعاد (الدينية ,واالقتصادية,
واالجتماعية ,الثقافية ,والسياسية) .

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل ما يأيت:
 معرفة مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للمرحلة االبتدائية للقيم السياحية.
 التحقق من وجود اختالف يف نسب القيم السياحية يف
حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف
الثالثة العليا.

أدوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة ببناء أداتني,
ومها:
 قائمة بالقيم السياحية ضمن األبعاد اآلتية  :الدينية,
واالقتصادية ,واالجتماعية ,والثقافية ,والسياسية .
توصل إليها
 بطاقة حتليل احملتوى مشتقة من القائمة ال ُـم َّ
اليت مت حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف ضوئها.

أهمية الدراسة:
 تعد هذه الدراسة أول دراسة تستهدف حمتوى كتب
الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية يف ضوء القيم
السياحية باململكة العربية السعودية.
 تساعد الدراسة احلالية على وضوح الرؤية لدى
املسؤولني عن التعليم ومناهجه ووحداته التطويرية يف ظل
رؤية اململكة العربية السعودية؛ إذ تكشف عن واقع مناهج
الرتبية االجتماعية والوطنية ومدى ارتباطها بالقيم
السياحية.
 استفادة الباحثني وخمططي املناهج ومطوريها يف استقراء
نتائج الدراسة املتعلقة بالقيم السياحية املتضمنة بكتب
الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية.
 ويف ظل اهتمام الدراسات االجتماعية بالقيم بوجه عام
جديدا.
جهدا علميًا ً
جاءت هذه الدراسة لتضيف ً

مصطلحات الدراسة:
تحليل المحتوى:
"هو أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إىل
الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة
من مواد االتصال ,ويهدف حتليل احملتوى إىل التصنيف
الكمي ملضمون معني ,وذلك يف ضوء نظام للفئات صمم
ليعطي بيانات مناسبة لفروض حمددة خاصة هبذا املضمون
(طعيمة.)177 :2001,
وتتبىن الباحثة بالدراسة احلالية تعريف طعيمة؛ ملناسبته
لطبيعتها ولشموله.
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القيم:



 تعرف القيم " بأهنا جمموعة املمارسات السلوكية اليت
تأخذ موقعها يف الثقافة حينما يؤمن هبا عدد كبري من أفراد
اجملتمع حبيث تصبح جزءًا أساسيًا من تلك الثقافة ,وقد
تكون القيم عامة باجملتمع وقد تكون خاصة بفرد معني
(احلجيالن.)1 :2007,
 وميكن تعريف القيم إجرائيًا بأهنا " جمموعة قواعد,
ومعايري تنبثق من اجملتمع ويتبناها األفراد ,وتتحول عند
اكتساهبا إىل سلوك إجيايب ظاهر ".

وميكن تعريف القيم السياحية إجرائيًا بأهنا ":جمموعة
قواعد ,ومعايري مرتبطة بالسياحة مناسبة للصفوف
الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية ,تتحول عند اكتساهبا
إىل سلوك إجيايب ظاهر على املتعلم ".

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي (المسحي) :وظفت هذه الدراسة املنهج

الوصفي املسحي ,الذي يركز يف وصف الظاهرة من خالل
أسلوب حتليل احملتوى ,ويقصد بتحليل احملتوى" جمموعة من
اخلطوات املنهجية اليت تستهدف الكشف عن املعاين
الكامنة يف احملتوى ,والعالقات االرتباطية بينها ,من خالل
البحث الكمي ,واملوضوعي ,واملنظم للمحتوى الظاهر"
(الدسوقي )46 :2008:وهو املنهج املناسب ملعرفة مدى
توافر القيم السياحية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للصفوف الثالثة العليا.

السياحة:
تعرف بأهنا" :نشا ُط فرد يسافر ,ويستقر خارج مكان
إقامته األصلي ملدة ال تزيد عن عام؛ للرتفيه أو العمل
التجاري ,أو أي غرض من األغراض اليت تليب رغبات الفرد
واحتياجاته (اللحياين.)23 :2012 ,
وأوردت اهليئة العليا للسياحة تعري ًفا بأهنا " عبارة عن
نشاط إنساين يستند يف وجوده إىل الوقت احلر ,وأوقات
الفراغ ,إضافة إىل اشتماهلا على السفر ,والرتحال ,ويقوم هبا
املسافرون الذين يقضون خارج مقر إقامتهم املعتادة مدة
ترتاوح بني يوم أو أقل من سنة( .اهليئة العليا للسياحة,
.)2014
وتعرف إجرائياً باهنا" نشاط إنساين ميارس خارج مقر إقامة
املتعلم هبدف خمصص (ترفيهي ,عالجي ,علمي.... ,اخل)

 مجتمع الدراسة:تكون من مجيع كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املقررة
َّ
على الصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية للعام
الدراسي (2014م 2015/م) ,واليت يبلغ عددها ستة كتب
موزعة على فصلني دراسيني كما هو موضح يف جدول
(.)1

القيم السياحية:

جدول ()1
توزيع محتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية المقررة على الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية للعام الدراسي (2015/2014م).
الصف

الجزء

الطبعة

الرابع

الفصل الدراسي
األول

2015/2014

الفصل الدراسي
الثاين
الفصل الدراسي

2015/2014
2015/2014

الموضوعات
-

أسريت وجمتمعي.
البيئة من حولنا
من قصص األنبياء
نبينا حممد يف مكة
نبينا حممد يف املدينة
اخللفاء الراشدون
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عناصر المحتوى
الوحدات

الدروس

الصفحات

3

17

5

113

2

14

10

82

2

13

12
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الموضوعات

الصف

الجزء

الطبعة

الخامس

األول
الفصل الدراسي
الثاين

2015/2014

السادس

الفصل الدراسي
األول

2015/2014

الفصل الدراسي
الثاين

2015/2014

عناصر المحتوى
الوحدات

-

الدولة اإلسالمية بعد اخللفاء الراشدين.
دول شبة جزيرة العرب (اخلصائص الطبيعية)
دول شبه جزيرة العرب (اخلصائص البشرية)
دول شبه جزيرة العرب (مشكالت وقضايا)

-

تأسيس وطين
تاريخ اململكة العربية السعودية
أرض وطين
مناطق وطين
سكان وطين
موارد وطين
التنمية يف وطين
حنن والوطن

المجموع

الدروس

3

11

9

92

4

13

10

129

4

13

10

133

18

81

56
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هتدف القائمة إىل حتديد القيم السياحية اليت جيب
تضمينها مبحتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف
الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية ,وذلك لتحليل احملتوى
يف ضوء بنود القائمة.

إجراءات بناء أداة الدراسة وتطبيقها:

هتدف الدراسة إىل حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية
والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف
ضوء القيم السياحية ,وتطلب ذلك إعداد قائمة بالقيم
السياحية؛ ليتسىن للباحثة حتليل حمتوى (عينة الدراسة) مث
حماولة إجياد االختالف يف نسب القيم السياحية باختالف
الكتاب والصف ,وفيما يأيت إجراءات إعداد مواد وأدوات
الدراسة.

 حتديد مصادر اشتقاق قائمة القيم السياحية:
متثلت أهم املصادر الشتقاق القائمة املبدئية للقيم
السياحية يف االطالع على بعض الدراسات والبحوث اليت
تناولت القيم والسياحة ,وجهود اهليئة العامة للسياحة
واآلثار ,وخصائص منو املرحلة االبتدائية ,وتوصيات
املؤمترات والندوات العلمية املنعقدة يف جمال السياحة,
واألخذ بآراء بعض املتخصصني واملهتمني باجملال السياحي.
وبذلك استخلصت الباحثة جمموعة من القيم السياحية,
ووضعتها يف صورة قائمة مبدئية أولية كما هو موضح
جبدول (.)2

أوالَ :إعداد قائمة بالقيم السياحية وضبطها:

يعد إعداد القائمة من أول اإلجراءات اليت تبىن عليها باقي
أدوات الدراسة احلالية ,ولقد قامت الباحثة مبا يأيت:


الصفحات

حتديد اهلدف من إعداد قائمة القيم السياحية:

جدول ()2
أبعاد القيم السياحية
م

أبعاد القيم السياحية

عدد القيم السياحية

1

الدينية

10

2

االقتصادية

10

3

االجتماعية

10
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م

أبعاد القيم السياحية

عدد القيم السياحية

4

الثقافية

10

5

السياسية

10

الم ـ ـج ـ ـم ــوع

50

الدراسة) ,و مدى ارتباط القيم الفرعية بالبعد الذي تنتمي
إليه .وقد قامت الباحثة حبساب نسبة االختالف واالتفاق
على القيم ,ويتضح هذا من خالل استعراض نتائج اجلدول
اآليت:

التأكد من صدق القائمة:
للتأكد من صدقها مت عرضها على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس ,وبعض املعلمات
املتخصصات ,إلبداء آرائهم ومقرتحاهتم حوهلا من حيث
مدى الصحة اللغوية والعلمية ,ومدى مناسبة القيم (لعينة

جدول ()3
يوضح نسب االتفاق واالختالف على القيم
األبعاد

القيم السياحية

البعد
الديني

البعد
االجتماعي

عدد مرات

عدد مرات

النسبة المئوية

االتفاق

االختالف

لالتفاق

5

0

٪100

4

1

٪80

الصدق

4

1

4
5

1
0

٪80
٪100

الرمحة
االعتزاز بالدين

5
5

0
0

٪100
٪100

التواضع
القدوة احلسنة
االستقامة

3
5
1

2
0
4

٪60
٪100
٪20

مراقبة اهلل
اإلخالص

5
0

0
5

٪100
٪0

حسن التصرف

5

0

اإليثار
قبول اآلخر

5
0
5
0

5

٪100
٪0

0
5
1

٪100
٪0
٪80

4
الثقافي

5

0

٪100
٪80

0

1

احملافظة
على املكتبات
احملافظة على نظافة
األماكن العامة

5

4

التسامح

االتفاق

االختالف

لالتفاق

احرتام عقائد
الشعوب
احرتام األماكن
املقدسة
األمانة
العدل واملساوة

احرتام الرأي اآلخر
الصراحة
التكيف مع اآلخرين
البعد

القيم السياحية

عدد مرات

عدد مرات

النسبة المئوية

التعبري عن الرأي
حبرية
لباقة احلديث
حقوق اإلنسان
احرتام عادات
وتقاليد الشعوب

٪100

تقدير اآلثار
واملتاحف
االهتمام
بالرحالت

٪80
0

1

4

4
0
5

1
5

٪80
٪0
٪100

0
5
5

0
0

احرتام العمل اليدوي

4

1

٪80

تقدير العلم

5

0

االهتمام باللغة

0

5

٪0

االفتخار بالشعار

0

5
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٪20

٪100
٪100
٪100
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األبعاد

البعد
االقتصادي

البعد
السياسي

عدد مرات

عدد مرات

النسبة المئوية

القيم السياحية

االتفاق

االختالف

لالتفاق

تذوق الفنون
االفتخار بالثقافة

5
1

0
4

٪100
٪20

احملافظة على
املمتلكات
دعم املنتج احمللي
ترشيد االستهالك
احرتام العمل
احرتام نظام البلد
احرتام
علم البلد
اإلميان باحلقوق
والواجبات
عدم التعصب

0

القيم السياحية
الوطين
احرتام العلماء
االفتخار
باإلجنازات
الربح واخلسارة

عدد مرات

عدد مرات

النسبة المئوية

االتفاق

االختالف

لالتفاق

4
1

1

5
4
5
4

1
0
1

٪100
٪80
٪100
٪80

االدخار
التعامل التجاري

5
5

0
0

٪100
٪100

نبذ العنصرية
حب الوطن

4
4

5

0

٪100

تطبيق القوانني

4

5

0

٪100

لوحظ من خالل استعراض نتائج اجلدول ( )3أن قيم
االتفاق احنصرت من  ٪ 80إىل  ٪100على القيم السياحية
مما يدل على اتفاق احملكمني على معظم القائمة املختارة.

1
4

٪0
٪80
٪20

٪80
٪100
٪100

4
5
5

0
0
1
1

٪80
٪80

1

٪80

السياحية الثقافية ,والقيم السياحية السياسية) وبذلك متت
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.
ثانياَ :بطاقة تحليل المحتوى:

القائمة في صورتها النهائية:

قامت الباحة بتصميم بطاقة حتليل احملتوى وهي اخلطوة
الثانية اليت تسعى الدراسة هلا.

ويف ضوء آراء احملكمني ومقرتحاهتم مت حذف عشرة بنود
من القيم حلصوهلا على النسب األضعف باالتفاق ,إذ
احدا (اإلخالص,
استبعد (ثالثة) منها ألهنا تعطي معىن و ً
الصراحة ,االستقامة) كما مت حذف (ثالثة) أخرى الرتباط
بعضها ببعض القيم املتاحة (قبول اآلخر ,الفخر بالثقافة,
الفخر باإلجنازات) وحذف ( أربعة) من القيم لعدم انضمامها
للقيم السياحية ( االفتخار بالشعار الوطين ,والتعبري عن الرأي
حبرية ,واالهتمام باللغة األخرى ,حقوق اإلنسان) .فأصبحت
القائمة يف صورهتا النهائية مكونة من ( )40قيمة سياحية
تندرج حتت مخسة أبعاد هي (القيم السياحية الدينية ,والقيم
السياحية واالقتصادية ,والقيم السياحية االجتماعية ,والقيم

• تحديد الهدف من تصميم بطاقة تحليل المحتوى:
مت تصميم بطاقة حتليل للمحتوى هبدف معرفة القيم
السياحية املتضمنة باحملتوى ونسب توزيعها وذلك للحصول
على املعلومات الكمية للقيم السياحية بالكتب عينة الدراسة.
إجراءات التحليل:
أجرت الباحثة عملية التحليل وفق اخلطوات اآلتية:
 .1احلصول على كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باملرحلة
االبتدائية لعام 2015 /2014م.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .2حساب صدق التحليل :بعد تصميمها مت عرضها على
جمموعة من احملكمني للتأكد من قدرهتا على قياس ما
وضعت لقياسه.
 .3قراءة املوضوعات ,مث حتديد الفكرة كوحدة للتحليل ,إذ
ُّ
تعد الفكرة أكرب وحدات حتليل احملتوى وأمهها وأكثرها فائدة

نتائج السؤال األول:

نص السؤال األول للدراسة على" :ما القيم السياحية
اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للمرحلة االبتدائية"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ,أعدت الباحثة قائمة بالقيم
السياحية بعد مراجعة األدب الرتبوي املتعلق بالقيم ,وعليه
مهما يستلزم على النظام التعليمي
ميكننا القول إن للقيم ً
دورا ً
أن جيعله ضمن البناء املعريف للمناهج على أساس أهنا جزء
من احملتوى التعليمي يهدف إىل تكوين أفراد فاعلني يف
اجملتمع ,وهذا ما أكدته دراسة عويضة ( ,)2000الرشيد
(  ,)2000اخلوالدة (.)2013

وهي وحدة أساسية يف حتليل القيم ,كما مت اختيار فئة
التحليل وهي القيم السياحية.
 .4حساب ثبات التحليل :استعانت الباحثة مبحللني
آخرين ,ومت تزويدهم باجلزء املراد حتليله ,وبعد ذلك مت
استخراج معامل الثبات بني احملللني حسب معادلة هولسيت:
) )2(𝐶(1+2
𝐶1+ 𝐶2

=R

حيث )R( :معامل الثبات ( )Cعدد الوحدات
( )C1عدد وحدات التحليل األول ) )C2عدد وحدات
التحليل الثاين
( ( )C (1+2عدد الوحدات اليت يتفق احمللالن على
حتليلها ولقد بلغت نسبة الثبات  % 89وهي نسبة كافية
لضمان الثقة بثبات أداة التحليل.

نتائج السؤال الثاني:
كان نص السؤال الثاين" :ما مدى تضمن كتب الرتبية
االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية للقيم السياحية"؟,
ولإلجابة عن هذا السؤال ,قامت الباحثة بتحليل حمتوى كتب
الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا ,ومن مث
استخراج التكرارات والنسب املئوية لكل بعد من أبعاد القيم
السياحية يف الفصلني الدراسيني يف الصفوف الثالثة العليا من
املرحلة االبتدائية ,ولكل حملل ,ويبني اجلدول ( )3نتائج حتليل
حمتوى كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع يف ضوء
قائمة القيم السياحية.

المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة املعاجلات اإلحصائية اآلتية :التوزيعات
التكرارية (ك) ,والنسب املئوية ( , )٪معادلة هولسيت حلساب
نسبة التوافق بني احملللني الثالثة.

60

فوزية بنت حممد الدوسري :دراسة حتليلية حملتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية ...

جدول ()4
متوسط التكرارات والنسب المئوية لقائمة القيم السياحية المتضمنة بكتب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع من المرحلة االبتدائية في
الفصلين :األول ،والثاني للمحللين الثالث.
التكرار

متوسط

التكرارات

القيم

التكرار

متوسط

التكرارات

األبعاد

القيم السياحية

والنسبة

التكرارات

والنسب المئوية

السياحية

والنس

التكرارات

والنسب المئوية

المئوية

والنسبة المئوية

المحك

بة

والنسبة المئوية

المحك

للفصلين

للفصلين

المئوية

للفصلين

للفصلين

ك
٪
ك
٪
ك

5
٪2.7
2
٪1.1
4

14
٪7.7
6
٪3.3
13

ك
٪
ك
٪
ك

2
٪1.1
6
٪3.3
6

6
٪3.3
19
٪10
18

البعد الديين

احرتام عقائد
الشعوب
احرتام األماكن
املقدسة
األمانة

٪
ك
٪
ك
٪

٪2.2
3
٪1.6
2
٪1.1

٪7.1
8
٪4.4
7
٪3.8

٪
ك
٪
ك

٪3.3
1
٪0.5
0

٪9.8
3
٪1.6
0

القدوة احلسنة

ك
٪

3
٪1.6

10
٪5.5

٪

٪0

٪0

اإليثار

ك

2

6

ك

2

6

٪

٪1.1

٪3.3

٪

٪1.1

٪3.3

ك

7

20

ك

0

0

٪

٪3.8

٪11

٪

٪0

٪0

ك

3

9

ك

0

0

٪

٪1.6

٪4.9

٪0

٪0

٪0

ك

0

0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

٪

٪0

٪0

ك

1

2

٪0.5

٪1.1
2

العدل واملساوة
التواضع

البعد
االجتماعي

احرتام الرأي
اآلخر
التكيف مع
اآلخرين
البعد الثقايف

البعد
االقتصادي

احملافظة على
املكتبات

التسامح
الصدق
الرمحة
االعتزاز بالدين
مراقبة اهلل

حسن التصرف
لباقة احلديث
احرتام عادات
وتقاليد الشعوب
تقدير اآلثار
واملتاحف

احملافظة على
نظافة األماكن
العامة
احرتام العمل
اليدوي

ك

0

0

٪

٪0

٪0

االهتمام
بالرحالت

٪

ك

5

15

تقدير العلم

ك

1

٪

٪2.7

٪8.2

٪

٪0.5

٪1.1

تذوق الفنون

ك

0

0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

٪

٪0

٪0

احملافظة على
املمتلكات

ك

0

0

ك

1

2

٪

٪0

٪0

٪

٪0.5

٪1.1

دعم املنتج احمللي

ك

0

0

ك

0

0

احرتام العلماء
الربح واخلسارة
االدخار
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البعد
السياسي

٪

٪0

٪0

ترشيد
االستهالك

ك

0

0

٪

٪0

٪0

احرتام العمل

ك

0.3

1

٪

٪0.2

٪0.5

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

اإلميان باحلقوق
والواجبات

ك

0

0

٪

٪0

٪0

عدم التعصب

ك

0

0

٪

٪0

٪0

احرتام نظام البلد
احرتام
علم البلد

التعامل التجاري

٪

٪0

٪0

ك

3

8

٪
نبذ العنصرية
حب الوطن
تطبيق القوانني
اجملموع

نالحظ من اجلدول رقم ( )4أن متوسط النسبة املئوية
للقيم السياحية للصف الرابع االبتدائي للفصلني الدراسيني
على التوايل ,هي :البعد االجتماعي حقق أعلى النسب
املئوية ,فقد بلغت نسبة قيمة احرتام الرأي اآلخر (,)%11
يف حني احتل البعد الديين املركز الثاين إذ حقق الصدق
( )٪10وهي القيمة األعلى يف التواجد ,واحتل البعد الثقايف
املركز الثالث إذ حقق قيمة احرتام العمل اليدوي نسبة
( )%8.2ويليه بالرتتيب البعد االقتصادي إذ حققت قيمة
التعامل التجاري نسبة ( )%4.4وأتى باملرتبة األخرية البعد
السياسي والذي حقق أعلى نسبة بقيمة حب الوطن
( )%2.7وقد اختلفت درجات توافر القيم السياحية يف
الصف الرابع إذ لوحظ ضعف يف تواجد بعض القيم مثل
(احرتام األماكن املقدسة ,والتواضع ,واألمانة ,واالعتزاز
بالدين ,وحسن التصرف ,واالهتمام بالرحالت ,وتقدير
العلم ,والربح واخلسارة ,وتطبيق القوانني) يف حني انعدمت
قيم أخرى مثل (مراقبة اهلل ,ولباقة احلديث ,واحرتام عادات

٪1.6

٪4.4

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

2

5

٪

٪1.1

٪2.7

ك

1

3

٪

٪0.5

٪1.6

ك
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183

٪

٪33

٪100

وتقاليد الشعوب ,واحملافظة على املكتبات ,واحملافظة على
األماكن العامة ,وتذوق الفنون ,وتقدير اآلثار واملتاحف,
واحرتام العلماء ,واحملافظة على املمتلكات ,ودعم املنتج
احمللي ,وترشيد االستهالك ,واالدخار ,واحرتام نظام البلد,
واحرتام علم البلد ,وعدم التعصب ,ونبذ العنصرية) ويعزى
هذا التفاوت إىل طبيعة املوضوعات اليت تناولتها كتب
الصف الرابع االبتدائي للفصلني (األسرة واجملتمع مبفهومهما
ومكوناهتما ,ودراسة البيئة جغرافياً إذ اشتملت دراستها على
اليابس واملاء وأشكال سطح األرض ,والليل والنهار والفصول
األربعة واخلرائط بعناصرها املختلفة ,كما تناول قصص
األنبياء عليهم السالم ,مث ركز احملتوى على دراسة حياة نبينا
حممد صلى اهلل عليه وسلم مبكة واملدينة  .كما نالحظ من
خالل دراسة احملتوى لكتب الصف الرابع االبتدائي بأنه يركز
على تعميق اجملال املعريف لدى املتعلمني وذلك ملا له من أمهية
يف حتقيق أهداف تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية.
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جدول ()5
متوسط التكرارات والنسب المئوية لقائمة القيم السياحية المتضمنة بكتب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس من المرحلة االبتدائية
في الفصلين األول والثاني للمحللين الثالث.
األبعاد

البعد الديني

القيم

التكرار

متوسط

التكرارات

القيم

التكرار

متوسط

التكرارات

السياحية

والنسبة

التكرارات

والنسب المئوية

السياحية

والنسبة

التكرارات

والنسب المئوية

المئوية

والنسبة المئوية

المحك

المئوية

والنسبة المئوية

المحك

للفصلين

للفصلين

للفصلين

للفصلين

احرتام عقائد
الشعوب
احرتام األماكن
املقدسة

ك
٪
ك
٪

0
٪0
0
٪0

0
٪0
0
٪0

التسامح

ك
٪
ك
٪

0.5
٪2,7
0.3
٪0.2

15
٪8
1
٪0.5

األمانة

ك

0.3

1

الرمحة

ك

0.7

2

٪
ك
٪
ك
٪

٪0.2
0
٪0
3
٪1.4

٪0.5
0
٪0
8
٪4.3

٪
ك
٪
ك

٪0.4
0.3
٪0.2
0,3

٪1.1
1
٪0.5
1

القدوة احلسنة

ك
٪

1.7
٪0.9

5
٪2.7

٪

٪0.2

٪0,5

اإليثار

ك

2

6

ك

0

0

٪

٪1.1

٪3.2

٪

٪0

٪0

ك

6.3

19

ك

0

0

٪

٪3.4

٪10

٪

٪0

٪0

ك

0

0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

٪0

٪0
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ك

0

0

ك

0

0

٪
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٪

٪0

٪0

ك

0.3

1
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التواضع

البعد

االجتماعي
احرتام الرأي
اآلخر
التكيف مع
اآلخرين
البعد الثقافي

البعد

االقتصادي

احملافظة على
املكتبات

الصدق

االعتزاز بالدين
مراقبة اهلل

حسن التصرف
لباقة احلديث
احرتام عادات
وتقاليد الشعوب
تقدير اآلثار
واملتاحف
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ك
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٪
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٪

ك
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ك
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٪
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٪
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٪5.9
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ك

0

0

ك

1

3

٪

٪0
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٪
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0
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ك

0
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0
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احرتام العلماء
الربح واخلسارة
االدخار
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البعد
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التعامل التجاري
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12
6.4
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نبذ العنصرية
حب الوطن
تطبيق القوانني
اجملموع

نالحظ من اجلدول رقم ( )5أن متوسط النسبة املئوية
للقيم السياحية للصف اخلامس االبتدائي للفصلني الدراسيني
على التوايل ,هي :البعد االقتصادي وقد حقق أعلى النسب
املئوية إذ بلغت نسبة قيمة ترشيد االستهالك ( ,)%32كما
حققت قيمة احملافظة على املمتلكات نسبة ( )%10يف
حني احتل البعد االجتماعي املركز الثاين فقد حقق احرتام
الرأي اآلخر ( )٪10وهي القيمة األعلى يف التواجد ,واحتل
البعد الديين املركز الثالث إذ حقق قيمة التسامح نسبة
( ,)%8ويليه بالرتتيب البعد الثقايف إذ حققت قيمة احرتام
العمل اليدوي نسبة ( ,)%7.4وجاء باملرتبة األخرية البعد
السياسي والذي حقق أعلى نسبة بقيمة اإلميان باحلقوق
والواجبات (  ,)%3.7وقد اختلفت درجات توافر القيم
السياحية يف هذه الدراسة إذ لوحظ ضعف يف تواجد بعض
القيم مثل (األمانة ,والصدق ,والتواضع ,والقدوة احلسنة,
والرمحة ,واالعتزاز بالدين ,ومراقبة اهلل ,واإليثار ,واحملافظة
على األماكن العامة ,واالهتمام بالرحالت ,وتقدير العلم,
واحرتام العلماء ,والتعامل التجاري) يف حني انعدمت قيم
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0
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٪
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أخرى مثل( :احرتام عقائد الشعوب ,واحرتام األماكن
املقدسة ,والعدل واملساواة ,والتكيف مع اآلخرين ,وحسن
التصرف ,ولباقة احلديث ,واحرتام عادات وتقاليد الشعوب,
واحملافظة على املكتبات ,وتذوق الفنون ,وتقدير اآلثار
واملتاحف ,ودعم املنتج احمللي ,واحرتام العمل ,واالدخار,
والربح واخلسارة ,واحرتام نظام البلد ,واحرتام علم البلد,
وعدم التعصب ,ونبذ العنصرية ,وحب الوطن ,وتطبيق
القوانني) وتعزو الباحثة هذا التفاوت إىل طبيعة املوضوعات
اليت تناوهلا كتب الصف اخلامس االبتدائي ,إذ تبحث تلك
املوضوعات يف ( دراسة اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من
حيث خالفتهم وأعماهلم وجهودهم بنشر الدين اإلسالمي,
والدولة اإلسالمية بعدهم ,كما تناول دراسة دول شبه جزيرة
العرب من حيث خصائصها الطبيعية والبشرية واهتم بعرض
مشكالهتا وقضاياها نالحظ من خالل دراسة احملتوى لكتب
الصف اخلامس االبتدائي بأنه يركز يف جمال العلم واملعرفة
بشكل ينسجم مع توجه أهداف تدريس الرتبية االجتماعية
والوطنية.
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جدول ()6
متوسط التكرارات والنسب المئوية لقائمة القيم السياحية المتضمنة بكتب التربية االجتماعية والوطنية للصف السادس من المرحلة االبتدائية
في الفصلين :األول ،والثاني للمحللين الثالث.
األبعاد

القيم السياحية

البعد الديني

احرتام عقائد
الشعوب
احرتام األماكن
املقدسة

ك
٪
ك
٪

األمانة

ك

1.3

٪
ك
٪
ك
٪

٪0.6
5.3
٪2.3
1
٪0.4

٪1.7
16
٪7
3
٪1.3

القدوة احلسنة

ك
٪

0
1

0
3

اإليثار

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

احملافظة على
نظافة األماكن
العامة

ك

0

0

٪

٪0

٪0

احرتام العمل
اليدوي

ك
٪

1.7
٪0.7

5
٪2.2

تقدير العلم

تذوق الفنون

ك

0

0

احرتام العلماء

٪

0

0

ك

6

18

العدل واملساوة
التواضع

البعد

االجتماعي
احرتام الرأي
اآلخر
التكيف مع
اآلخرين
البعد

الثقافي

البعد

االقتصادي

احملافظة على
املكتبات

التكرار

متوسط

التكرارات

القيم

التكرار

متوسط

والنس

التكرارات

والنسب المئوية

السياحية

والنس

التكرارات

بة

والنسبة المئوية

المحك

بة

والنسبة المئوية

المئوية

للفصلين

للفصلين

المئوية

للفصلين

1
٪0.4
8
٪3.5

3
٪1.3
24
٪10

التسامح

ك
٪
ك
٪

1.7
٪0.7
1.3
٪0.6

5
٪2.2
4
٪1.7

4

الرمحة

ك

1.7

5

٪
ك
٪
ك

٪0.7
0.7
٪0.3
0

٪2.2
2
٪0.9

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0

0

٪0

٪0

٪0

ك

٪0

٪0

٪

3.7

11

ك

٪1.6

٪4.8

٪

0

0

ك
٪

٪0
8.3

٪0
25

ك

٪3.6

٪11

٪

4.3

13

ك

0

0

احملافظة على
املمتلكات

٪

٪2.6

٪7.8

دعم املنتج احمللي

ك

3.7

11

الصدق

االعتزاز بالدين
مراقبة اهلل

حسن التصرف
لباقة احلديث
احرتام عادات
وتقاليد الشعوب
تقدير اآلثار
واملتاحف
االهتمام
بالرحالت

الربح واخلسارة
االدخار
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التكرارات والنسب
المئوية المحك
للفصلين

٪

٪0

٪0

ك

1
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٪

٪1.6

٪4.8

ك

4.7

14

٪

٪2

٪6.1

ك

2.3

7

٪

٪1

٪3

ك

4

12

٪

٪1.7

٪5.2

ك

0

0

٪

٪0

٪0

اإلميان باحلقوق
والواجبات

ك

11

32

٪

٪4.6

٪14

عدم التعصب

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ترشيد االستهالك
احرتام العمل
البعد

احرتام نظام البلد

السياسي
احرتام
علم البلد

التعامل التجاري

نبذ العنصرية
حب الوطن
تطبيق القوانني
اجملموع

نالحظ من اجلدول ( )6أن متوسط النسبة املئوية للقيم
السياحية للصف السادس االبتدائي للفصلني الدراسيني على
التوايل ,هي :البعد السياسي فقد حقق أعلى النسب املئوية
إذ بلغت نسبة قيمة اإلميان باحلقوق والواجبات (,)%14
وهي القيمة األعلى يف التواجد ,يف حني احتل البعد الثقايف
املركز الثاين إذ حقق تقدير العلم نسبة ( ,)٪11وجاء البعد
الديين يف املركز الثالث إذ حقق قيمة احرتام األماكن املقدسة
نسبة ( ,)%10ويليه بالرتتيب البعد االقتصادي فقد حققت
قيمة احملافظة على املمتلكات نسبة ( ,)%7.8ومل حيقق البعد
االجتماعي أية نسبة مئوية تذكر ,وقد اختلفت درجات توافر
القيم السياحية يف هذه الدراسة إذ لوحظ ضعف يف تواجد
بعض القيم مثل( :احرتام عقائد الشعوب ,واألمانة ,والعدل
واملساواة والصدق ,والتواضع ,والرمحة ,واالعتزاز بالدين,
والتسامح ,واحرتام العمل اليدوي ,وتقدير اآلثار واملتاحف,
واحرتام العلماء ,ودعم املنتج احمللي ,وترشيد االستهالك
التعامل التجاري ,وحب الوطن ,وتطبيق القوانني) وانعدمت
قيم أخرى مثل ( :القدوة احلسنة ,ومراقبة اهلل ,واإليثار,
واحرتام الرأي اآلخر ,والتكيف مع اآلخرين ,وحسن
التصرف ,ولباقة احلديث ,واحرتام عادات وتقاليد الشعوب,
واحملافظة على املكتبات ,واحملافظة على نظافة األماكن

٪

٪0.4

٪1.3

ك

3.3
٪1.4

10
٪4.3

٪

0

0

ك

0

0

٪

٪0

٪0

ك

0.7

2

٪

٪0.3

٪0.9

ك

0.3

1

٪

٪0.1

٪0.4

ك

77

230

٪

٪33

٪100

العامة ,وتذوق الفنون ,واالهتمام بالرحالت ,والربح
واخلسارة ,واحرتام علم البلد ,وعدم التعصب ,ونبذ العنصرية)
وتعزو الباحثة هذا التفاوت إىل طبيعة املوضوعات اليت تناوهلا
كتب الصف السادس االبتدائي فقد تناولت دراسة شبه
اجلزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية األوىل والثانية مث
دراسة تاريخ اململكة العرية السعودية بعهد املؤسس امللك
عبد العزيز وأبنائه من بعده ,كما اهتم بدراسة الوطن جغرافيًا
من حيث موقعه ,مساحته وتضاريسه ومناخه ومناطقه,
وسكانه وموارده االقتصادية والتنموية كما تناول حقوق
املواطن وواجباته حنو وطنه.
خريا أظهرت النتائج وجود تفاوت يف توزيع القيم
وأ ً
السياحية املتضمنة بكتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية ,ويرجع ذلك إىل
طبيعة املوضوعات اليت تناولتها مناهج الرتبية االجتماعية
والوطنية باملرحلة االبتدائية ,كما تعزو الباحثة هذا التفاوت
أيضا إىل غياب التنسيق املشرتك بني وزارة الرتبية والتعليم
ً
واهليئة العامة للسياحة واآلثار عند التخطيط للمناهج
وتطويرها وهذا ما أكدته دراسة الزلعي( )2004ودراسة
حسن ( )2007واليت نادتا بضرورة تطوير املناهج وفق
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الذي نصه "هل ختتلف نسب القيم السياحية يف
حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف
الثالثة العليا؟

احتياجات اجملتمع وأبرزت دور الرتبية يف حتقيق أهداف
السياحة.
نتائج السؤال الثالث:

جدول ()7
النسبة المئوية ألبعاد السياحة المضمنة بكتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من المرحلة االبتدائية
م

األبعاد السياحية

الكتاب
كتاب الصف الرابع

كتاب الصف الخامس

كتاب الصف السادس

1
2

البعد الديين
البعد االجتماعي

٪56.5
٪22.5

٪16.1
٪13.2

٪28.6
٪0.0

3
4
5

البعد الثقايف
البعد االقتصادي
البعد السياسي
النسبة املئوية لألبعاد كاملة

٪10.4
٪6
٪4.3
٪100

٪16.5
٪48.4
٪3.7
٪100

٪23.7
٪27.3
٪20.5
٪100

وكذلك درجة كل بعد من األبعاد السياحية يف مجيع
الصفوف ,كما جاء ترتيب كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية على النحو
اآليت :الصف السادس ,مث الصف اخلامس ,مث الصف الرابع.
وميكن تفسري اختالف هذه النسب بسبب خربة القائمني
على التأليف يف املناهج ,ومراعاة التسلسل يف تضمني
األبعاد ,ولكن اتضح عدم وجود نسب علمية حمددة لكل
قيمة ,وعدم مراعاة التتابع والتكامل عند تأليف الكتب.

يالحظ من اجلدول ( )7أن ترتيب متوسط النسبة
املئوية ألبعاد القيم السياحية يف كتب الرتبية االجتماعية
والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية ,هي
على الرتتيب :البعد الديين ( )٪56.5للصف الرابع وقد
حقق أعلى نسبة ,كما حقق الصف السادس نسبة
( ,)٪28.6أما الصف اخلامس فبلغت نسبته (,)٪16.1
ويف البعد االجتماعي فكان الرتتيب على النحو اآليت:
يضا أعلى نسبة,
( )٪22.5للصف الرابع وقد حقق أ ً
و( )٪13.2للصف اخلامس ,يف حني افتقد هذا البعد يف
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية بالصف السادس (,)٪0.0
ويف البعد االقتصادي الصف اخلامس أعلى نسبة إذ بلغت
( ,)٪48.4وحقق الصف السادس املرتبة الثانية بنسبة
( )٪27.3وجاء الصف الرابع بأقل نسبة إذ حقق (,)٪6
ويف البعد الثقايف ( )٪23.7للصف السادس االبتدائي,
و( )٪16.5للصف اخلامس ,و( )10.4وبذلك نستطيع
القول إن الصف السادس قد حقق أعلى نسبة حضور ,ويف
البعد السياسي ( )٪20.5للصف السادس ,و()٪4.3
للصف الرابع و ( )٪3.7للصف اخلامس.
وقد اختلفت نتائج توافر القيم السياحية بني الصفوف
الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية جلميع األبعاد السياحية,

التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة:
 القائمني على كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوفالثالثة العليا من املرحلة االبتدائية بأمهية تطبيق القيم
السياحية بأبعادها عند التخطيط للمنهج
 إجياد التوازن يف تضمني القيم السياحية بكتب الرتبيةاالجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة
االبتدائية.
 االستفادة من جتارب الدول األخرى يف تطوير مناهجالرتبية االجتماعية والوطنية يف ضوء القيم السياحية.
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 تضمني الرتبية السياحية ضمن حمتوى كتب الرتبيةاالجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة العليا من املرحلة
االبتدائية.
 عقد دورات تثقيفية ملخططي املناهج ومنفذيها حول دوراملناهج يف ترسيخ القيم السياحية على وجه اخلصوص.

زيان ,أمساء أمحد ( .)2005فاعلية وحدة مقرتحة يف الدراسات االجتماعية
لتنمية بعض املفاهيم واالجتاه حنو السياحة لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية .رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية بقنا ,جامعة
جنوب الوادي.
عبد الكرمي ,حممد أمحد ( .)1999القيم اليت ينبغي أن تتضمنها كتب
القراءة واحملفوظات للصفوف الثالثة الوسطى يف التعليم األساسي يف
اجلمهورية اليمنية ,رسالة ماجستري ,غري منشوره ,كلية الرتبية ,جامعة
صنعاء.
العمريي ,فهد علي ( .)2013الرتبية السياحية يف كتب الدراسات
االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية.
اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية .402-389 ,)4 (9 ,
غنيم ,أمحد الرفاعي ؛ صربي ,نصر حممود ( .)2000التحليل اإلحصائي
للبيانات باستخدام  ,Spssدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ,القاهرة.
الدسوقي ,عيد أبو املعاطي ( .)2008تقومي املقررات الدراسية يف املدرسة
اإلعدادية .املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ,املنصورة.
الرشيد ,محد ( .)2000بعض العوامل املرتبطة بالقيم الرتبوية لدى طالب
كلية الرتبية جبامعة الكويت ,دراسة ميدانية ,اجمللة الرتبوية ,جامعة
الكويت ,العدد (.63-15 ,)56
الريس ,عبد العزيز عبد اهلل ( .)2000القيم اليت تتضمنها كتب الرتبية
الوطنية املقررة على الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية .رسالة ماجستري ,غري منشورة ,كلية الرتبية,
جامعة امللك سعود ,الرياض.
الزيلعي ,سعيد امحد ( )2004دور الرتبية يف تنمية الوعي السياحي لدى
الناشئة باململكة العربية السعودية .رسالة دكتوراه ,غري منشورة ,معهد
حبوث ودراسات العلم اإلسالمي ,جامعة أم درمان اإلسالمية,
السودان.
سعيد ,حممد شاكر؛ وعمار ,حممود إمساعيل ( .)1996معايري حتليل الكتب
املدرسية يف إطار منهج البحث الرتبوي .دار املعارج الدولية للنشر,
الرياض.
شليب ,صالح الدين ( .)2006امليثاق الدويل آلداب السياحة " بني الفكر
اإلسالمي والقانون الدويل "مؤمتر أكادميية شرطة ديب الدويل الثالث
حول اجلوانب القانونية واألمنية لصناعة السياحة ,املنعقد بدولة
اإلمارات العربية املتحدة 5-3 ,أبريل ,اجمللد الثاين.
طعيمة ,رشدي أمحد( .)2001أدب األطفال يف املرحلة االبتدائية .الطبعة
الثانية ,دار الفكر العريب ,القاهرة .
عويضة ,رضا حممد ( .)2000بعض القيم املدركة واملأمولة ,معهد الدراسات
العليا للطفولة .رسالة ماجستري ,غري منشورة ,جامعة عني مشس.
اللحياين ,مساعد منشط (  . )2012األمن والسالمة السياحية .جامعة
األمري نايف العربية للعلوم األمنية .مركز الدراسات والبحوث ,الرياض.

المقترحات:
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Abstract: The study aimed at discovering the extent of inclusion of tourism values in the textbooks of social studies of the
three upper grades of the primary stage. To achieve this goal, a list of tourism values that should be clear in these books was
prepared. They are 40 values of tourism and they are divided under five categories:
- Religious values of tourism
- Economical values of tourism
- Social values of tourism
- Cultural values of tourism
- Political Values of Tourism
The researcher made sure of the differences of values presented in the sample books of the different three grades. Results of
the study referred to the following:
There is a disparity in the distribution of tourism values in the books of the upper three grades of the primary stage. This is
due to the nature of subjects presented in the syllabus of Social and National Studies in the primary stage. The researcher
attributed this disparity to the absence of coordination between Ministry of Education and The General Organization of
Tourism and Monuments while preparing and developing the syllabus.
The results of the availability of the values of tourism in upper three years of the primary stage are different. This is true
when applying each of the categories in all grades. The order of the books of social studies of the upper three years of the
primary stage is as follows: The sixth grade – The fifth grade – The Fourth grade. This difference can be attributed to the
experience of those who wrote the books of the syllabus and that they graduated the inclusion of the values in the books. It
was also clear that there were no decided ratio for every value and that succession and integration between these values were
not taken into consideration while writing these books.
Key words: text book – analytical study – tourism values – values – the three upper years of the primary stage
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ناصر الدين إبراهيم أبو محادة :صورة اجلسد وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة من...

صورة الجسد وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة
من المراهقين والمراهقات في المرحلة الثانوية
ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد

كلية الرتبية  -جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
قدم للنشر 1438/5/5هـ  -وقبل 1438 /7/5هـ

المستتتصل هــد ا الدراســة اةاليــة للكش ـ عــن العالقــة االرتباطيــة بــص صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن
املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية ،باإلضا ة إىل الكش عن الفروق بص املراهقص واملراهقـات يف صـورة اجلسـد والتفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة
النفسـية ،تكونـا عينـة الدراسـة مـن ) (330طالبًـا وطالبـة يف املرحلـة الثانويـة ،بواقـ ) (160طالبًـا (170) ،طالبـة ولتققيـأ أهـدال الدراسـة اسـت دم
الباحـ مقيـاص صـورة اجلســد ،ومقيـاص التفـاؤل والتشــاؤم ،ومقيـاص الشـعور بالســعادة النفسـية علـ عينــة الدراسـة وقـد أ هــرت نتـا ج الدراسـة إىل وجــود
روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص واملراهقات يف صورة اجلسد ولصاحل املراهقص ،كذلك وجـود ـروق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات
يف درجة التفاؤل ولصاحل املراهقص ،ووجود عالقة إجيابيـة طرديـة دالـة إحصـا يًا بـص كـل مـن املتتـريات ةصـورة اجلسـد ،التفـاؤل ،الشـعور بالسـعادة النفسـية
ويتبص كذلك وجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية بص متتري التشاؤم وكل من املتتريات ةصورة اجلسد ،التشاؤم ،الشعور بالسعادة النفسية
الكلمات المفتاحية صورة اجلسد ،التفاؤل ،التشاؤم ،السعادة النفسية ،املراهقص
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اجلسد ،ملا يف ذلك من تأ ري يف التوا أ النفسذ واالجتمـاعذ،
ويف املقاب ـ ــل ـ ــإن ص ـ ــورة س ـ ــلبية ع ـ ــن اجلس ـ ــد ق ـ ــد تـ ـ ـ د إىل
اضــطرابات ســلوكية تعكــس عــدم التـوازن والتوا ــأ مـ ا ـرين
ةكفايف والنيال1996 ،

مقدمة
إن ما ميـر بـا املراهـأ مـن تتـريات ومـا ـد لـا مـن
تبـ ــدالت مـ ــن الناحيـ ــة اجلسـ ــمية سـ ــي ر بشـ ــكل أو ب ـ ـ ر يف
نفســية املراهــأ وســلوكا وعالقاتــا بــا رين لــذا يكثــر املراهــأ
تأمل ومراقبة ما يطرأ عليا من تتريات ،ولذلك ـال عجـأ أن
يكثــر املراهقــون مــن النملــر يف املــراة ويقــارنوا أنفســهم بــا رين
مــن حي ـ الطــول ،ووــكل الوجــا ،وبعــم األبعــاد اجلســمية
ويف إح ــدى الدراس ــات الطريف ــة ق ــام أح ــد الب ــاحثص با تي ــار
ــال جمموع ــات :م ــن األطف ــال ،وامل ـراهقص ،والكب ــار ،وق ــام
بالتق ــار ص ــور ألعخ ــا هم امل تلف ــة مث ــل :األنـ ـ  ،الكف ــص،
القـ ــدمص ،م ـ ـ رة ال ـ ـرأص ا دون أن يتخ ـ ـح يف الصـ ــورة
هوي ــة الش ـ م ،ورقم ــا الص ــور بطريق ــة ك ــن الباح ـ م ــن
حتديــد صــاحبها بعــد ذلــك جم عــرض الصــور جمتمعــة وطلــأ
مــن كــل ــرد أن يتعــرل علـ صــورا وقــد كانــا النتيجــة-غــري
متوقعــة-أن حتصــل جمموعــة املـراهقص علـ درجــات أعل ـ مــن
جمموعة األطفال وجمموعة الكبار ،مما يـدل علـ أهنـم يتـأملون
ـريا ،مم ـا مكــنهم مــن التعــرل عليهــا بســهولة
هــذا األعخــاا كثـ ً
ةاملفدى2006 ،
إن زيــادة اهتمــام املراهــأ مســما ومقارنتــا بــا رين
ـعورا بأن ــا غ ــري س ــو أو غ ــري
ق ــد يول ــد لدي ــا  -أحيانً ــا  -و ـ ً
طبيع ــذ وذل ــك ألم ـرين األول :ا ــتالل النس ــأ عم ــا اعت ــاد
عليا يف الطفولة ،والثاين :أنا نتيجة ملا ذكرناا مـن سـبأ بعـم
األعخاا لبعم ،إنا سيشعر مبا يبدو عليـا مـن عـدم تناسـأ،
صوص ــا يم ــا يتعل ــأ ب ــاألن واألذن ــص وعالقتهم ــا بالوج ــا
ً
والــذ يعــود للتـوازن يف أوا ــر املراهقــة وبدايــة الشــبا وتزيــد
صوصا الفتيات ألهنـن يقـارن
املشكلة عند بعم املراهقص،
ً
أنفس ــهن بنم ــاذج ق ــد يش ــاهدهنا عل ـ ـ أغلف ــة ا ــالت أو يف
التلفزي ــون ،وه ــذ ــاذج ال ث ــل الواقـ ـ ألهن ــا ــاذج ت ــارة،
انطباعا أمجل من اةقيقة ةأبو
وألهنا صور رجة بطرق تعطذ
ً
لطيفة 2011 ،ومن هنا تأيت أمهية تكوين صورة إجيابيـة عـن

مشكلة الدراسة
خيخـ ـ اإلنس ــان من ــذ م ــيالدا لتت ــري مس ــتمر ،ه ــو
ينمو ـالل مراحـل متعاقبـة وتعـد املراهقـة مرحلـة ا يـة ميـر ـا
اإلنســان ،وتتميــز بــالتتريات الفيزيولوجيــة الــس تعــرت جســدا
إذ يتتــري وــكل الوجــا إىل حــد كبــري ،وتــزول مال ــا الطفوليــة،
ويــزداد الطــول زيــادة سـريعة ،ويتسـ الكتفــان و ــي األردال،
وي ــزداد ط ــول اجل ــذ ،والس ــاقص ،وي ــزداد ــو العخ ــالت والق ــوة
بصــفة عامــة ،و هــور وــعر العانــة ووــعر حتــا اإلب ـ  ،وزيــادة
را قــة اجلســم إضــا ة إىل زيــادة حجــم الثــديص وبــدا اةــيم
عنـد البنـات ،وتطـور اتصـيتص عنـد األوالد ،ويبـدأ املراهـأ يف
معاناة جديدة نتيجة هلذا التتريات املفاجئة الس تعرت جسدا،
وغالبًا مـا يكـون املراهـأ غـري راض عـن وـكل أجـزاا اجلسـد ممـا
يـ د إىل أ ــر ســل  ،ومــن م إىل االضــطرابات النفســية وســوا
التكي
نالحظ مما تقـدم أن البقـ يتنـاول مسـألة يف غايـة
األمهي ــة إذ إن مجيـ ـ املالحمل ــات امليداني ــة واألدبي ــات املعني ــة
بصورة اجلسد تشري إىل أن صورة اجلسد ذات طاب اجتمـاعذ
ونفســذ و ســيولوجذ لــذا مــن الســهل هــم أن صــورة جســد
الف ــرد ق ــد تـ ـ ر يف حالت ــا ن ال ــنفس اجتماعي ــةن ،وأهن ــا تـ ـرتب
بصــفات نفســية كثــرية كتقــدير الــذات ،وهــذا مــا أوــارت إليــا
دراســة كبــل وكــرو ) Keppel & Crow, 2000إىل وجــود
ارتب ــار موج ــأ ب ــص ص ــورة اجلس ــم وتق ــدير ال ــذات ،وك ــذلك
ارتب ـ ــار ك ـ ــل م ـ ــن ص ـ ــورة اجلس ـ ــم وتق ـ ــدير ال ـ ــذات امل ـ ــن فم
باالضطرابات االنفعالية ،والرضـا عـن اةيـاة ،وهـذا مـا أوـارت
إلي ــا دراس ــة ةأن ــور - 2011 ،وال ــس كان ــا علـ ـ عين ــة م ــن
املراهقص واملراهقـات -إىل أن هنـا ارتباطًـا موجبًـا بـص صـورة
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اجلسـ ــم وك ـ ــل م ـ ــن الرض ـ ــا ع ـ ــن اةي ـ ــاة والتوا ـ ــأ االجتم ـ ــاعذ،
والسـلو العـدواين هـاا ا ـرين ،وهـذا مـا أوـارت إليـا دراســة
ةعبود ، 2009 ،والس ت كـد ااـاذ الفـرد السـلو العـدواين إزاا
ا ـرين عنــدما تكــون صــورة اجلســد عن ــدا ســلبية لــذلك
جاات هذا الدراسة لرتكز عل الكشـ عـن العالقـة بـص صـورة
اجلس ــد والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ل ــدى
املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية

أهمية الدراسة
تنب أمهية هذا الدراسة من ناحيتص مها:
األهمية النظرية للدراسة

تأيت أمهية الدراسة اةالية من أمهية مرحلة املراهقة ،والـس
تعـد مرحلـة انتقـال مـن حـال إىل حـال ،الهلـا تبـدأ عمليـة
تشـ لكل و صـية الفـرد وتأ ـذ مساهتـا وصـفاهتا إىل حـد كبـري،
وتنتقـل الهلـا قـيم وعـادات واهاهـات ا تمـ  ،ورمبـا يصـل
معملمهــا إىل مرحلــة االســتقرار النسـ مـ هنايتهــا لــذا ـإن
دورا مه ًّمــا
التتـريات املفاجئــة الــس تعــرت جســد املراهــأ تلعـأ ً
يف متتـريات الش صـية ،وهلـا تــأ ري عـال يف سـلو الفـرد سـواا
أكانا إجيابًا أم سلبًا ،وحسأ الصورة الس يرمسهـا الفـرد عـن
ذاتـ ـ ــا وحسـ ـ ــأ إمكانيـ ـ ــة البيئـ ـ ــة الـ ـ ــس يعـ ـ ــي يهـ ـ ــا والوض ـ ـ ـ
االجتماعذ واالنفعاالت الس هلا تأ ري كبـري وواضـح يف مالمـح
صورة اجلسد ويف السلو الذ يتبعـا الفـرد كمـا تكمـن أمهيـة
الدراســة يف عــدم وجــود دراســة عربيــة أو أجنبيــة – يف حــدود
علم الباحـ – تناولـا هـذا النقـار البقثيـة بـنفس املتتـريات
والعينة مما جيعلها أول دراسـة عربيـة ىهـرى حـول صـورة اجلسـد
وعالقتهــا بالتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى
عينـة مـن املـراهقص واملراهقـات يف املرحلـة الثانويــة ،اولـة لســد
هــذا الفجــوة البقثيــة ،باإلضــا ة إىل تســلي الخــوا علـ هــذا
الفئة من الطلبة اجلديرة بالبق والدراسة

أهداف الدراسة
هت ـ ـ ــدل الدراس ـ ـ ــة اةالي ـ ـ ــة إىل الكشـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن العالق ـ ـ ــة
االرتباطي ـ ــة ب ـ ــص ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم والش ـ ــعور
بالسـ ــعادة النفسـ ــية لـ ــدى عينـ ــة مـ ــن امل ـ ـراهقص واملراهقـ ــات يف
املرحل ــة الثانوي ــة كم ــا هت ــدل إىل الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص
املـ ـ ـراهقص واملراهق ـ ــات يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة
أسئلة الدراسة
تسع هذا الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا تية:
-1هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات يف صورة اجلسد؟
-2هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص التشاؤم؟

األهمية التطبيقية للدراسة

تكمــن األمهيــة التطبيقيــة هلــذا الدراســة يف أهنــا تفيــد
امل تص ــص يف عل ــم ال ــنفس واإلرو ــاد النفس ــذ أو الط ــال يف
التعرل عل أسبا اإلدرا اتاطئ لصورة اجلسد ممـا ميكـن
هـ الا امل تصــص مــن تقــد وتو يـ بـرامج تربويــة وتوعويــة
وإروــادية وعالجيــة ،ودورات تدريبيــة مناســبة للمـراهقص يف
كيفية التعامل م صورة أجسادهم بشكل إجيا

-3هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص التفاؤل؟
-4هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص الشعور بالسعادة النفسية؟
-5هل توجد عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًّا بص كل من صورة
اجلسد وكل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالسعادة النفسية
لدى عينس الدراسة من املراهقص واملراهقات؟
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العـ ـ ــابر باللـ ـ ــذة أو النشـ ـ ــوة الـ ـ ــس يعقبهـ ـ ــا يف بعـ ـ ــم األحيـ ـ ــان
أحاسيس بالك بة والتعاسة ةاةسيين2000 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املســتجيأ علـ مقيــاص الشــعور بالســعادة النفســية املســت دم
يف هذا الدراسة

التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
صورة الجسد
هذ تصور ذهين يىكونا الفـرد عـن جسـدا سـواا أكـان يف
مملهرا اتارجذ أم يف مكوناتا الدا لية ،وقدرتا عل تو يـ
هــذا التصــورات وإ بــات كفااهتــا ،ومــا قــد يصــاحأ ذلــك مــن
مشاعر أو اهاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصـورة الذهنيـة
للجسد ةوقري2002 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّـ ـ ـا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املسـ ــتجيأ عل ـ ـ مقيـ ــاص صـ ــورة اجلسـ ــد املسـ ــت دم يف هـ ــذا
الدراسة

المراهقة
ه ــذ ــرتة زمني ــة م ــن حي ــاة اإلنس ــان ت ــد م ــا ب ــص
الطفولــة املتــأ رة إىل بدايــة ســن الروــد ،تتميــز بوجــود جمموعــة
م ــن التتـ ـريات اجلس ــمية ،واملعر ي ــة ،واالنفعالي ــة ،واالجتماعي ــة
ةسامل2012 ،
وتعرل إجرا يًّـا هـذ تلـك املرحلـة الـس تبـدأ مـن سـن
اتامس ـ ــة عش ـ ــرة و ت ـ ــد ح ـ ـ الثامن ـ ــة عش ـ ــرة ،و ث ـ ــل املراهق ـ ــة
الوس ــط  ،وه ــذ ــرتة تع ــادل الس ــنة األوىل والس ــنة الثاني ــة م ــن
التعليم الثانو

التفاؤل

النملرة اإلجيابيـة واإلقبـال علـ اةيـاة ،واالعتقـاد بإمكانيـة
حتقي ــأ الرغب ــات يف املس ــتقبل ،خ ـ ًـال ع ـن االعتق ــاد باحتم ــال
ـدال م ــن
ح ــدو ات ــري أو اجلان ــأ اجلي ــد م ــن األو ــياا  ،ب ـ ً
حدو الشر أو اجلانأ السيئ ةوكر 1999 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املس ـ ــتجيأ عل ـ ـ ـ مقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم املس ـ ــت دم يف
الدراسة

حدود الدراسة
ميك ــن تعم ــيم نت ــا ج الدراس ــة اةالي ــة يف ض ــوا ا ــددات
ا تية:
اة ــدود املوض ــوعية :تقتص ــر الدراس ــة اةالي ــة للكشـ ـ ع ــنالعالق ـ ــة االرتباطي ـ ــة ب ـ ــص ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة من املـراهقص واملراهقـات
يف املرحل ــة الثانوي ــة ،باإلض ــا ة إىل الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص
املـ ـ ـراهقص واملراهق ـ ــات يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة
اةــدود البش ـرية :تقتصــر الدراســة اةاليــة عل ـ طلبــة املرحلــةالثانوية تقدر أعمارهم بص ة 18-16سنة
اةــدود املكانيــة :تقتصــر الدراســة اةاليــة علـ طلبــة املرحلــةالثانوية مبدينة اترج  -اململكة العربية السعودية.
اة ـ ـ ــدود الزماني ـ ـ ــة :جم تطبي ـ ـ ــأ أدوات الدراس ـ ـ ــة يف الفص ـ ـ ــلالدراسذ األول للعام 2017-2016م

التشاؤم
النمل ــرة الس ــلبية لقح ــدا القادم ــة ،هع ــل الف ــرد ينتمل ــر
حدو األسوأ ،ويتوق الشـر والفشـل و يبـة األمـل ،ويسـتبعد
ما ال ذلك إىل حد بعيد ةاألنصار 1998 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املس ـ ــتجيأ عل ـ ـ ـ مقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم املس ـ ــت دم يف
الدراسة
السعادة النفسية
ه ــذ مش ــاعر وأحاس ــيس ذاتي ــة نابع ــة م ــن دا ــل الف ــرد،
تنطــو عل ـ اإلحســاص بالراحــة واالطمئنــان والرضــا النفســذ،
وال ــس تب ــدو جليً ـا يف املوض ــوعية ب ــالنملر إىل األو ــياا والتعام ــل
اإلجي ــا م ـ ـ ا ـ ـرين ،وه ــذ اتل ـ ـ ع ــن الش ــعور امل ق ــا أو
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السلوكية والتقكم ا ،والس يملهرها الش م يف تعامالتا
وتفاعالتا ،وكذلك ردود األ عال واملشاعر ،ويـى َع ّد تتري صورة
اجلسد لدى كل و م واحدة من هذا التقييمات الذاتية
املتصلة مبشاعر وأ كار الش م هاا ذاتا وإدراكا للكيفية
الس ينملر ا ا رون إليا ،وما يتوقعون منا وملا يدركا
الش م عن وكلا اتارجذ وهيئتا البدنية دور يف التقكم
مبقدار قتا بنفسا وتوجها حنو نفسا وحنو ا رين،
واإلحساص بالقبول االجتماعذ وتقدير الذات ويذكر
دا سون وماكا ) Davison & McCabe, 2005أن صورة
اجلسد نمصطلح ينسأ إىل اإلدراكات واالهاهات عن
اجلسد ،وقد يشمل اتصا م السلوكية مثل اوالت تقليل
الوزنن وتىعرل أولي ة Olivardia, et al, 2002صورة
اجلسد بأهنا تتكون من عنصرينّ :أوهلما :الرضا عن وكل
اجلسد أو االهاهات واملشاعر ةاتربة الس ملها الفرد من
الل رضاا عن مملهرا اجلسد  ،والعنصر الثاين :است دام
الفرد األ كار لتنمليم وترتيأ املشاعر واألحاسيس املتعلقة
باجلسد م معاجلتها أما يف الدراسة اةالية يعرل الباح
صورة اجلسد بأهنا :نملرة الفرد عن جسدا ،وقد تكون إجيابية
أو سلبية ،والس تتشكل من الل نملرة ا رين لصورة
اجلسد املثالية للفرد

ا ـ ـ ــدد اإلجرا ـ ـ ــذ :اسـ ـ ــت دم التصـ ـ ــميم البقثـ ـ ــذ الوصـ ـ ــفذاالرتباطذ املعتمد عل الكش عن العالقة بص صـورة اجلسـد
والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن
امل ـراهقص واملراهقــات يف املرحلــة الثانويــة وقــد جم حتديــد عينــة
الدراس ـ ــة ،وجم ههي ـ ــز أدوات الدراس ـ ــة والتأك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــدقها
و باهت ــا ،م تطبيقه ــا عل ـ ـ عين ــة مكونـ ــة م ــن ذكـ ــور )،(160
وإنــا ) (170مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة م جم مج ـ األدوات
وتفريتها حاسوبيًّا واست راج النتا ج
الصلفية النظرية والدراسات السابقة
تتكون الصلفية النظرية من المفاهيم اآلتية
المفهوم األول صورة الجسد

وردت تعريفات متعددة لصورة اجلسد موعة من
العلماا وجاات هذا التعريفات متقاربة يف املخمون ،إذ
عرل واد ) Wade, 2007بأهنا رؤية الفرد جلسما مشتملة
عل اجلوانأ اجلسدية والنفسية واالجتماعية والنما ية والفرد
ميكن أن يكون عندا تقييمات موجبة أو سالبة جلسما ،والس
تتأ ر باألسرة واألقران وعرل هيوبر ) Huber, 2006صورة
اجلسد بأهنا الكيفية الس يتصور يها الفرد جسدا ،وأهنا بناا
متعدد األوجا ،ويتأ ر مبشاعر وأ كار الرضا أو عدم الرضا
باإلضا ة إىل جانأ تصور الفرد جلسدا ،وميكن أن يكون
مصدر الرضا أو عدما عند الفرد عن صورة جسدا دا ليًا
ناقدا لذاتا أو وا ًقا بذاتا ،وميكن أن
وذلك بأن يكون الفرد ً
يكون مصدرا ارجيًا وذلك من الل الصور اإلعالمية أو
نملرة ا رين لصورة اجلسد املثالية للفرد
ويىعرل كاردوسذ ) (cardosi, 2006صورة اجلسد
بأنا كيان يتأ ر باجلوانأ االجتماعية والثقا ية من الل اراا
ا رين ،وأن صورة اجلسد تتشكل دا ل اإلنسان من
الل التقييمات الس ملها الش م دا لا واملتعلقة بذاتا
سواا أكانا هذا التقييمات متصلة بقدراتا وإمكاناتا ،أم
بتكوينا اجلسد وتعمل هذا التقييمات عل حتديد األ ار

أهمية صورة الجسد

إن ـو صـورة اجلسـد اإلجيابيـة تسـاعد النـاص يف رؤيـة
أنفسـهم جـذابص ،وهـذا ضـرور لنمـو الش صـية الناضـجة
النـاص الـذين بـون أنفسـهم ويفكـرون بأنفسـهم علـ حنـو
إجيـا علـ األرجـح ،يكونـون أكثـر صـقة .يف حـص ميكـن أن
تـو ر صـورة اجلسـد السـلبية يف حيـاة الفـرد ،النـاص ذوو صـورة
اجلسـد السـلبية عنـدهم تقـدير ذات مـن فم ،ـاولون إ فـاا
أجسامهم باملالبس الفخفاضة والقا ة.
إن مسألة صورة اجلسد بص األطفال واملراهقص مهمة
ج ًـدا ،صـورة اجلسـد السـلبية ميكـن أن تـ د إىل االكتئـا ،
وتقدير الذات املن فم .اجلسـد مصـدر اهلويـة ومفهـوم الـذات
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جسما مما جيعلا يف توتر مستمر ينعكس علـ عالقتـا لـيس مـ
أيخـا مـ ا ـرين ،اصـة
جسـما قـ  ،وإ ـا علـ عالقتـا ً
عندما يكتش ه الا ا رون أنـا تـارة مسـامل ،وتـارة عـدواين،
وتارة انطـوا ذ ،وتـارة انبسـاطذ ،وتـارة مـدير مـدبر ة Sandoval,

ألكثر املراهقص كمـا أن عـدم الرضـا عـن اجلسـد لـدى اإلنسـان
يرتتـأ عليـا الكثـري مـن املشـكالت النفسـية ،كـذلك بعـم
األمراض النفس جسمية الس تـ د إىل تشـوي صـورة اجلسـد،
وتنشأ هـذا املشـكلة عنـدما ال يتوا ـأ وـكل اجلسـد مـ مـا يعـد
مثاليًّـا حسـأ تقـدير ا تمـ  .وهـذا مـا يـد عنا أن ن كـد أنـا يف
كثـري مـن األحيـان أن املفهـوم السـل للـذات راجـ إىل تشـوا
صـورة اجلسـد واضـطرا ا ،ومـن م وجـود عالقـة طرديـة بـص عـدم
الرضا عن صورة اجلسد واملفهوم السـل للـذات .صـورة اجلسـد
جـزا حيـو مـن إحساسـنا بالـذات ،هـذ تـرتب بتقـدير ذاتنـا،
وقد ت ر يف رغبتنـا يف االنتمـاا إىل ا تمـ  ،وأن نكـون مقبـولص
اجتماعيًا أو سعداا ةالقاضذ2009 ،

2008

العوامل التي تؤثر في

تكوين صورة الجسد:

هنا عوامل متعددة ت ر يف و صورة اجلسد منها:
-1عوامــل بيولوجيــة :حتــد يف مرحلــة املراهقــة العديــد مــن
التتـريات اجلسـمية السـريعة ممـا تزيـد مشـاعر االرتبـا والرهبـة،
وهـذا التتـريات البيولوجيـة هعـل األمـر صـعبًا علـ ـو األنثـ
بالـذات ،لتواجـا كيفيـة التعامـل مـ جسـمها يف جمتمـ خيخـ
جسم األنث يا ملعايري ددها ا تم للجسم املقبول لذا إن
ا ـدد البيولـوجذ ةجـم ووـكل اجلسـم ميكـن أن يـ ر يف إدرا
الفرد جلسما ،كما ي ر يف العوامل األ رى الس ميكن أن تـ د
عالً إىل صورة اجلسم السـلبية ،مملهـر الشـ م ـدد بالورا ـة
والبيئـة ،والطريقـة الـس يبـدو يهـا اجلسـم تىقـرر بشـكل ر ـيس
باجلينات املورو ة من ا باا واألجداد ةالعزاو 2005 ،
دورا حيويًّـا سـواا أكـان ذلـك بشـكل
-2األسرة :يلعأ ا بـاا ً
علين أم سر يف إرسال الرسا ل إىل طفلهـم للتوقيـ والتكيـ
مـ املعيـار املثـاي يف ا تمـ  ،وا بـاا أنفسـهم قـد يركـزون بقـوة
عل اةمية ويهتمون ماذبيتهم ،وبذلك يخربون املثل ألبنا هم
الصتار" ذكورا -إنا ًا "بأن الصورة كـل وـذا .ويلعـأ الوالـدان –
ً
ـريا يف إدرا صـورة اجلسـم لـدى
اصـة األمهـات – ً
دورا كب ً
تشجيعا
أطفاهلما ،قد وجد أن كالً من األبناا والبنات يتلقون
ً
مـن األم لفقـد أو ضـب وزهنـم أكثـر مـن األ  ،وتقيـيم الوالـدين
انطباعــا طويــل املــدى عل ـ أعل ـ
جلســم طفلهمــا يــرت
ً
تقدير ).(Stacy,2000
-3وسا ل اإلعالم :أجهزة اإلعالم عامل مهم يف تقييم الفرد
لصورة جسما ،إذ تنجم اذج اجلاذبية عن ا الت ،واأل الم،
واملمثالت /املمثلص كما أننا نتعلم القيم واملعايري الثقا ية ملا هو
جيد ومجيل ومهم من الل أجهزة اإلعالم ممثلة يف اإلعالنات

صورة الجسد الموجبة والسالبة

يف اةقيق ــة توج ــد ع ــدة عالم ــات تش ــري إىل ص ــورة
اجلســد اإلجيابيــة ،مثــل إدرا وــكل اجلســم عل ـ حنــو واضــح
وواقعــذ وحقيقــذ ،وعنــد رؤيــة األج ـزاا امل تلفــة للجســم كمــا
هذ يف اةقيقة ،وعند تقبلل جسما نتيجة معر تا أن األجسـام
تبدو يف عـدة أوـكال وأحجـام ،وعنـد إدرا أن صـورة اجلسـد
جــزا مــن الش صــية وليســا الش صــية بأكملهــا يف املقابــل
توج ــد ع ــدة عالم ــات تش ــري إىل ص ــورة اجلس ــد الس ــلبية ،مث ــل
النمل ـرات الس ــلبية إىل الت ــذاا ،وعن ــد الش ــعور باتج ــل وات ــز
والقلــأ هــاا جســما ،وكراهيــة الــذات ،واملقارنــات املســتمرة مـ
ا ـ ـرين ،وعن ــد الش ــعور ب ــأن حج ــم وو ــكل اجلس ــم يرتت ــأ
عليهمــا االح ـرتام أو عــدم االح ـرتام ،وتك ـرار وزن الــنفس عــدة
م ـ ـرات يوميً ـ ـا ،والتفكـ ــري يف عمليـ ــات التجميـ ــل مثـ ــل تكبـ ــري
الثــد أو عمليــات وــف الــدهون ،أو عــدد الســعرات اةراريــة
بصــورة مفرطــة ،وغريهــا مــن العالمــات الــس قــد تصــل إىل حــد
تن ــاول املنش ــطات أو األدوي ــة ب ــدون وص ــفات طبي ــة كم ــا أن
صـورة اجلســد املتذبذبـة واملتمثلــة يف رضـاا عــن جسـما تــارة
ور خا تارة أ رى ،بكل ما ملا الـر م مـن االسـتفزاز والقلـأ
واتول من األوياا قد تكون ومهية ،هو مل قأ املطلو مـ
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تنتقل باستمرار من الل هذا الفخـاا و ـد قلـأ ال تمـل
إذ يـرى أن هنـا عوامـل عديـدة تعمـل علـ تكـوين صـورة
جســدية مثــل :مفهــوم اجلســم والصــورة املثاليــة يف ا تم ـ
والتجــار واإلدراكــات واملقارنــات م ـ ا ـرين ةالع ـزاو ،

واأل الم وا الت والكتأ والصق وبرامج التلفاز ،التأكيد
عل اململهر يعرض عل حنو واس يف مجي األجهزة البصرية
لالتصال .ومن الواضح أن أجهزة اإلعالم تلعأ دوراً ض ًما يف
كيفية إدرا األ راد األطفال والبالتص والراودين جلسمهم،
وكان هلا تأ ري سل عل جسم املراهقص إذ يتلق األ راد يف
سن صترية جداً رسا ل من أجهزة اإلعالم م داها أن اجلسم
املثاي هو الوسيلة الوحيدة لتكون مقبوالً اجتماعيًا ،وي دى إىل
السعادة والنجاح يف اةياة  ،ا الت واأل الم واإلعالنات
كلها قوة م رة يف جمتمعنا ةالقاضذ2009 ،

2005

المفهوم الثاني التفاؤل والتشاؤم
عـرل تشـا ر وكـار ر
التفــاؤل ،بأنــا النملــرة اإلجيابيــة واإلقبــال علـ اةيــاة ،واالعتقــاد
باحتمــال حــدو اتــري أو اجلانــأ اجليــد مــن األوــياا ،بــدالً
مــن حــدو اجلانــأ الســيئ كمــا أن التفــاؤل اســتعداد يكمــن
دا ــل الفــرد الواحــد ،يرتكــز يف التوق ـ العــام ةــدو األوــياا
اجلي ـ ــدة أو اإلجيابي ـ ــة ،أ توق ـ ـ النت ـ ــا ج اإلجيابي ـ ــة لقح ـ ــدا
القادم ـ ــة وع ـ ــرل مـ ـ ـراد وأمح ـ ــد ) (2001التف ـ ــاؤل بأن ـ ــا حال ـ ــة
وجدانية لدى الفرد يف توقعا لل ـري واألمـل ريـات األحـدا
ـادا
اةالي ــة واملس ــتقبلية ،وه ــذا اةال ــة وقتي ــة أو مس ــتدمية اعتم ـ ً
عل ـ األحــدا اةاليــة و ـربات الفــرد الســابقة أمــا التشــاؤم
هــو حالــة وجدانيــة إمــا دا مــة أو ةالــة زمنيــة معينــة ةســأ
هار الفرد وأحدا ا السابقة وا نيـة ،وهـو وضـ يرا قـا دا ًمـا
الش ــعور ب ــالب ص واتيب ــة وح ــاالت التش ــكك بك ــل م ــا حول ــا
بأ ك ــار س ــلبية دون عالق ــة بك ــل م ــا م ــر أو مي ــر ب ــا الف ــرد ،أو
او ـا مـن ا يت و فايـاا ويعـرل وـاورز ةShowers, 1992
أن التشــاؤم ــد عنــدما يقــوم الفــرد برتكيــز انتباهــا ،وحصــر
اهتماما علـ االحتمـاالت السـلبية لقحـدا القادمـة ،وايـل
اجلان ــأ الس ــل يف ال ــنم أو الس ــيناريو ،كم ــا أن ه ــذا التوقـ ـ
السـ ـ ــل لقحـ ـ ــدا قـ ـ ــد ـ ـ ــر دوا ـ ـ ـ األ ـ ـ ـراد أو أهـ ـ ــدا هم
وجه ــودهم ،لك ــذ مينعـ ـوا وقوعه ــا ،ويتس ــبأ ذل ــك يف التهيـ ـ
ملواجهة األحدا السلبية املتوقعة ويرى دميرب ة Dember, et
 al, 1989التفـاؤل بأنـا اسـتعداد و صـذ لـدى الفـرد ،جيعلـا
يدر األوياا من حولا بطريقـة إجيابيـة ،ومـن م يكـون توجهـا
إجيابيًّ ــا حن ــو ذات ــا ،وحاض ــرا  ،ومس ــتقبلا أم ــا التش ــاؤم ه ــو
استعداد و صذ لـدى الفـرد ،جيعلـا يـدر األوـياا مـن حولـا
)(Scheier & Carver, 2003

النظريات المفسرة لصورة الجسد
تعـددت األطــر النملريــة الــس حاولـا تفســري صــورة اجلســد
من وجهات نملر تلفة وأمهها:
-1النملرية التقليليـة :اهـتم االهـاا التقليلـذ مـن جهتـا مبفهـوم
الصورة اجلسمية ،ريى نسيجموند رويدن أن األنـا كيـان كلـا
أيخا أن األنا يف
جسمذ قبل كل وذا نأنا جسد ن .ويقول ً
ٌّ
أساسـا مـن تلـك
النهاية طاقة متفرعة من األحاسيس اجلسـدية و ً
الـس تتولـد مـن مسـاحة اجلسـد .هـذا األ ـري ميثـل سـطح اجلهـاز
النفسـذ ،هـذا الصـياغة الفرويديـة تسـمح لنـا باالسـتنتاج أن
الصـورة اجلسـدية هـذ جـزا مـن التصـورات الذهنيـة للجهـاز
النفسذ ةبريالة2013 ،
-2النملريـة الـنفس اجتماعيـة :يقـوم اإلنسـان العـاد بـتقمم
األدوار امل تلفـة ،وبـذلك ميثـل أو جيسـد عـدة صـور جسـمية
مل تل الش صيات ليستقر يف حياتا اليومية بتمثيل أو هسيد
معــص جلســما حســأ الملــرول اةياتيــة يف واقعــا ،ويعــي
اإلنسـان يف حياتـا كلهـا وهـو مـل صـورة عـن جسـما ،ويعر ـا
كامتال منفرد ،دد يف الفخاا ومميز عنا ومركأ مـن الوحـدة
اةياتية مل تل أقسـاما ،وعكـس ذلـك ـإن الشـ م الـذهاين
ميكـن مـن ـالل جـزا مـن جسـما التمثيـل والتوحيـد باجلسـم
كلا ،وهذا يعين أن الصورة اجلسمية عنـد الـذهاين تكـون جمز ـة،
ويفقد بذلك اإلحساص باهلوية وبوحدتـا اجلسـدية ،هـو ال مييـز
ا تال ـا عـن الفخـاا مـن حولـا وهلـذا نـد أن أجـزاا جسـما
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-2املرونــة يف الوصــول إىل حتقيــأ األهــدال ،وتتيــري األهــدال
ال ــس يص ــعأ حتقيقه ــا وتق ــيم امله ــام إىل أجـ ـزاا بس ــيطة ميك ــن
التعامل معها
-3عـ ــدم االستسـ ــالم للقلـ ــأ والخـ ــتوطات ،وهنـ ــأ املواق ـ ـ
االهنزامية
الفعــال مـ مواقـ اةيــاة الخــاغطة،
-4القـدرة علـ التكيـ
ّ
واااذ أساليأ مرنة ةل املشكالت الس تواجها ،وأكثر تركي ًـزا
داما
يف تفكريا ،وأكثر إصر ًارا عل اجتيازها ،وأكثر اسـت ً
ألساليأ املواجهة الفعالة الس تركز عل املشكلة

بطريق ـ ــة س ـ ــلبية ،وم ـ ــن م يك ـ ــون توجه ـ ــا إجيابيًـ ـ ـا حن ـ ــو ذات ـ ــا،
وحاضــرا ،ومســتقبلا أمــا يف الدراســة اةاليــة يعــرل الباح ـ
التفــاؤل بأنــا إدرا الفــرد لقحــدا بشــكل إجيــا ممــا قــأ
النملرة اإلجيابية للقياة واملستقبل أما التشاؤم بأنا إدرا الفـرد
لقحـ ــدا بشـ ــكل سـ ــل ممـ ــا قـ ــأ النملـ ــرة السـ ــلبية للقيـ ــاة
واملستقبل
العوامل المؤثرة في التفاؤل والتشاؤم
هنــا الكثــري مــن العوامــل الــس ت ـ ر يف مســتوى التفــاؤل
والتشاؤم ،منها ةالكرعاو : 2012 ،
-1األسرة :هذ هتيئ اجلو العام الـذ يسـودها برتبيـة أطفاهلـا
وغرص القيم واأل كار م ،وتبع األمـن والطمأنينـة والتفـاؤل
يف نف ــوص أ راده ــا لينطلق ـ ـوا ــا ،كم ــا وتص ــقل و ص ــيتهم،
التنشـ ــئة اإلجيابيـ ــة تشـ ــعر الطفـ ــل بقيمتـ ــا واحرتامـ ــا ،ومـ ــن م
توا قا وتفاؤلا
-2املدرس ــة :ي ــنعكس و ــعور التف ــاؤل م ــن املعلم ــص وامل ــديرين
املتواجدين يف املدرسة يف نفوص طال ا
-3ا تم  :يتأ ر الفرد مبجتمعا مبـا ملـا مـن مسـات وجدانيـة
واجتماعي ــة ،تف ــاؤل أم تش ــاؤم ،لك ــل جمتم ـ طابع ــا ات ــا ،
وكذلك مبا د معا من رول دا ل جمتمعا
-4وس ــا ل اإلع ــالم :هل ــا تأ ريه ــا الق ــو عل ـ األ ـراد يف بن ــاا
التف ــاؤل والتش ــاؤم وتش ــكيل وج ــدانياهتم و ًق ـا مل ــا توجه ــا م ــن
أ كار ووجدانيات
-5الصــقة :للصــقة دور مهــم يف حيــاة اإلنســان ،وللقفــا
عليها ينبتذ حتلـذ الشـ م بالتفـاؤل واألمـل ،ومـن م يت لـ
عن اتول والقلأ
خصائ

خصائ

المتشائمين

يتسـ ـ ــم املتشـ ـ ــا مون مبجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن اتصـ ـ ــا م ،منهـ ـ ــا
ةالعناين: 2000 ،
-1تدين تقدير الذات وانعدام الكفااة
-2تدين درجة الخب الدا لذ ،ويىرجعون شـلهم إىل عوامـل
ارجية
-3تتل ـ ــأ علـ ـ ـ املتش ـ ــا مص مش ـ ــاعر الفش ـ ــل واالهنزامي ـ ــة يف
مواجهة املواق الخاغطة
-4اس ــت دام أسـ ــاليأ غ ــري مرن ــة وغ ــري متكيف ــة يف مواجه ــة
اإلحبار
-5اس ــت دام أس ــلو مواجه ــة يرتك ــز علـ ـ االنفع ــاالت مب ــا
يتخ ــمنا ذل ــك م ــن ه ــرو ع ــن طري ــأ االنتم ــاص يف ال ــذات
والبق عن املساعدة من ا رين والتجنأ السل
-6تتلأ عليهم النملرة السوداوية حنو اةياة املستقبلية
النظريات المفسرة لمفهوم التفاؤل والتشاؤم

تعــددت األطــر النملريــة الــس حاولــا تفســري التفــاؤل والتشــاؤم
من وجهات نملر تلفة وأمهها:
-1النملري ــة التقليلي ــة :ي ــرى رويـ ــد أن التف ــاؤل ه ــو القاعـ ــدة
العامـ ــة للقي ـ ــاة ،وأن التشـ ــاؤم ال يق ـ ـ يف حيـ ــاة الفـ ــرد إال إذا
تكونـا عنــدا عقـدة نفســية ،وللعقــدة النفسـية ارتبــار وجــداين
سـ ـ ــل وـ ـ ــديد التعقيـ ـ ــد والتماسـ ـ ــك هـ ـ ــاا موضـ ـ ــو ،مـ ـ ــا مـ ـ ــن
املوضــوعات اتارجيــة أو الدا ليــة ،يىع ـ لد الفــرد متفــا الً إذا مل

المتفائلين

يتس ـ ـ ــم املتف ـ ـ ــا لون مبجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اتص ـ ـ ــا م ،منه ـ ـ ــا
ةعويخا: 2015 ،
-1الثق ـ ــة ب ـ ــالنفس وامل ـ ــاطرة املدروس ـ ــة للوص ـ ــول إىل حتقي ـ ــأ
األهدال
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وص أ راد كثريون ج ًـدا بطرا ـأ متباينـة بـا تالل
وميكن أن يى َ
م ـواقفهم أو تباينهــا عل ـ قط ـ البعــد إذ يق ـ املتفا ــل ضــمن
حــدود االنبســاطية ،ويق ـ املتشــا م ضــمن حــدود االنطوا يــة،
وتعــد نملريتــا مــن أهــم النملريــات الــس تناولــا بعــد االنبســار
واالنط ـواا ،وأعطتهــا أمهيــة كبــرية ،وعــدهتا مــن األبعــاد األوليــة
للش صية الـس تتكـون مـن جمموعـة مسـات تقـ مسـة االنبسـار
عل قطأ منها ،يف حص يقـ االنطـواا علـ القطـأ ا ـر،
ويتعامد القطبان م بعد العصابية ةمتزن – غري متـزن ويـذكر
أيزنك أن النم االنبساطذ متفا ل والنم االنطوا ذ متشا م
ةعويخا2015 ،

يق ـ يف حياتــا حــاد جيعــل نشــوا العقــدة النفســية عنــدا أمـ ًـرا
ممكنًــا ،ول ــو ح ـد العك ــس لتق ــول إىل و ص ــية متش ــا مة،
ومع ـ ـ ذل ـ ــك أن الف ـ ــرد ق ـ ــد يك ـ ــون متف ـ ــا الً ج ـ ـ ًـدا إزاا أح ـ ــد
املوضوعات أو املواق تق حاد ة مفاجئة لا هعلـا متشـا ًما
جــدًّا مــن املوضــوعات ذاتــا ،ويقصــد بــذلك اةــاالت الــس تثــري
التف ــاؤل والتش ــاؤم وال ــس تك ــون م قت ــة وسـ ـريعة ال ــزوال غالبً ــا
واعتــرب رويــد أن منشــأ التفــاؤل والتشــاؤم مــن املرحلــة الفمي ـة،
وذك ــر أن هن ــا مس ــات وأ ـار و ص ــية مي ـة مرتبط ــة بتل ــك
املرحلة ناهة عـن عمليـة التثبيـا عنـد هـذا املرحلـة والـس ترجـ
إىل التــدليل أو اإل ـرار يف اإلوــبا ،أو اإلحبــار واةرمــان ةأبــو
محاد2015 ،
-2النملري ـ ـ ــة الس ـ ـ ــلوكية :تفس ـ ـ ــر املدرس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــلوكية التف ـ ـ ــاؤل
والتشاؤم مثلا مثل أ سلو ا ر مكتسأ من الل عملية
االق ـرتان أو عل ـ أســاص اكتســا الفعــل املــنعكس الشــرطذ،
وميكــن اعتبــار عمليــة التفــاؤل والتشــاؤم مــن الرمــوز واملنبهــات
الدا لي ــة م ــن قبي ــل االس ــتجابات املكتس ــبة الش ــرطية ويرتت ــأ
عل ـ ـ ذلـ ــك تك ـ ـرار هـ ــور رمـ ــز معـ ــص م ـ ـرتب ةـ ــاد سـ ــذا
لش ـ م مــا ،وأن يصــبح هــذا الفعــل املــنعكس الشــرطذ رمـ ًـزا
للتش ــاؤم ،يف ح ــص يرتت ــأ عل ـ تك ـرار ارتب ــار الرم ــز أو املنب ــا
بالنتيج ـ ــة الس ـ ــارة أن يص ـ ــبح مبج ـ ــرد ه ـ ــور الرم ـ ــز أ املنب ـ ــا
ـريا للتفـاؤل عنـد وـ م مـا ،يف حـص قـد
الشرطذ داعيًـا أو مث ً
يـرتب هــذا الرمــز نفســا عنــد وـ م ا ــر ةـواد غــري ســارة
مثريا للتشاؤم ةبدو 1986 ،
يصبح هذا الرمز ً
-3نملرية السمات :إن نملرية السمات تفسر الش صية علـ
أهنــا جمموعــة مــن الســمات ،وهــذا الســمات تعــد صــفات ابتــة
نســبيًّا ،وه ــذ ت ـ ر يف س ــلو الف ــرد مم ــا يتمي ــز ع ــن غ ــريا م ــن
األ ـراد لــذا هــذ تــدل ضــمنًا عل ـ بــات وعموميــة الســلو
وتتوق ـ هــذا الســمات عل ـ عوامــل ورا يــة وجســميا متعلقــة
باجلهـ ــاز العص ـ ـ للفـ ــرد مثلمـ ــا تتوق ـ ـ عل ـ ـ عوامـ ــل البيئـ ــة،
و اصـ ــة الـ ــتعلم واالكتسـ ــا وتل ـ ــم نملريـ ــة أيزنـ ــك عل ـ ـ
أساص وجود قطبص ر يسـص للش صـية :االنبسـار واالنطـواا،

المفهوم الثالث الشعور بالسعادة النفسية
ةRyff & Singer, 2008

عر ــا رويـ وســنكري
السعادة النفسية بأهنا جمموعة من امل ورات السلوكية تدل عل
ارتفا ،مستويات رضا الفرد عن حياتا بشـكل كمـا عـرل كـل
مـن ةكفـايف والنيـال (2008 ،الشـعور بالسـعادة بأهنـا حالـة مـن
أساسـا مـن إوـبا ،الـدوا  ،ولكنهـا
املرح واهلناا واإلوـبا ،تنشـأ ً
قـد تسـمو إىل مسـتوى الرضـا النفسـذ ،وهـذ وجـدان يصـاحأ
حتقيأ الذات ككـل ويعر هـا ينهـو ن )(Vennhoven, 2001
بأهنـا الدرجـة الـس كـم ـا الفـرد إجيابيًـا علـ نوعيـة حياتـا
اةاضـرة ،وتشـري بـذلك إىل حـأ الفـرد للقيـاة الـس يعيشـها،
واسـتمتاعا ـا ،وتقـديرا لذاتـا هلـا ككـل وهـذ وـعور الفـرد
بالبهجـة واالسـتمتا ،واللـذة للوصـول إىل درجـة مـن الرضـا عـن
اةيــاة .ويــرى كــل مــن لــو ووــية ة Shih & Lu, 1997أن
السـ ــعادة النفسـ ــية حالـ ــة عقليـ ــة تتسـ ــم باإلجيابيـ ــة يشـ ــعر ـ ــا
اإلنســان ذاتيًّــا ،وحتــد لــا مــن ــالل وســا ل تلفــة .ويف
الدراســة اةاليــة يعــرل الباح ـ الســعادة النفســية بأهنــا حالــة
انفعالي ــة إجيابيـ ــة تش ــري إىل رض ــا الف ــرد ع ــن س ــلوكياتا ،وحب ــا
للقياة الس يعيشها
خصائ

الشصصية السعيدة:

أو ـ ـ ـ ــار ةس ـ ـ ـ ــليمان 2010 ،إىل جمموع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ــا م
الش صية السعيدة ،وهذ:
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-1الثقـة بـالنفس :لقـد بـا عـرب العصـور كلهـا ويف ا تمعـات
أن اإلميان الراسخ وقدراتنا الذاتية والثقة العالية بأنفسنا تزيد من
الرضا باةياة بنسبة  30 %وهعلنا أكثر سعادة يف حياتنا املنزليـة
والعملية.
-2التفكـري بطريقـة واقعيـة :إن مفهـوم اةيـاة ذات معـ وهـذ
بذلك تستقأ أن نعيشها.
-3ممارسة الرياضة :إن األو ا الذين ميارسون الرياضة سواا
ـويال منتملمـاً يشـعرون بـأهنم
كان ذلك عمـالً مكث ًفـا أو مشـياً ط ً
أصقاا ،ويشعرون بـأهنم أ خـل حـاالً ويسـتمتعون ةيـاة أ خـل،
وقـد أ ـادت األةـا أن التمرينـات املنتملمـة تزيـد السـعادة
مباورة.
-4قـوة املعتقـدات الدينيـة وعـدم ضـعفها :أ بتـا دراسـة حـول
تـأ ري الـدين يف القناعـة يف اةيـاة أنـا بصـرل النملـر عـن الديانـة
الـس يعتقنهـا النـاص ـإن الـذين ميتلكـون معتقـدات دينيـة قـانعون
ةيـاهتم ،يف حـص أن مـن تنقصـهم املعتقـدات الروحيـة غـري
قـانعص ،كمـا بينـا الدراسـات أن املمارسـات الدينيـة النشـطة
مقرونـة ةيـاة طويلـة أكثـر سـعادة وصـقة ،كمـا أن اإلميـان بـاه
عـز وجـل واإل ـال لـا وإتبـا ،النـ صـل اه عليـا وسـلم،
واإلقبال عل الطاعـات وتبـين التايـات واألهـدال اةميـدة مـن

صا م الش

-7االبتسـامة وحـأ املـرح :إن الشـ م الســعيد هــو مــن
خيصـم بعخـاً مـن الوقـا للمتعـة والبسـاطة والخـقك واملـرح،
وهذا هـذ أحـد العوامـل األساسـية الـس تـ د إىل العـي بقناعـة
وسعادة
النظريات المفسرة للسعادة النفسية

تعددت النملريات املفسرة ملفهوم السـعادة النفسـية نـذكر

منها:
-1نملري ــة نم ــارتص س ــيلجمان :ي ــرى نم ــارتص س ــيلجمانن أن
األوـ ا الســعداا يف حيــاهتم دا ًمــا مــا تكــون لــديهم أســس
قويــة هلــذا الســعادة ،ويســت دمون ني ــات يف حيــاهتم اتل ـ
عن تلك الفنيات الس يست دمها غري السعداا ةيـاهتم ،وهـذا
أيخا كل من نميهاي وسكيززينتمهاين ة & Mihaly
ما أكدا ً
 Csikszentmhlyiعن ــد ح ــديثهم ع ــن اإلب ــدا ،وال ــدور ال ــذ
تلعبــا اةالــة املزاجيــة يف العمليــة اإلبداعيــة مــن وقــا ــر ،إذ
أوضــح نســنتمنتهاين أن الراوــد املبتكــر يكــون أكثــر معايشــة
لف ـ ـرتات منملمـ ــة يف حياتـ ــا تسـ ــم نبالتـ ــد أن  ،Flowوي كـ ــد
نســليجمانن عل ـ أن أ خــل طريقــة لزيــادة التــد أ هــذ إدرا
الفــرد ملهاراتــا الطبيعيــة أو مــا يطلــأ عليــا التوقي ـ عل ـ نطــاق
القوة ،وعل العكس من املواهأ الفطرية ،إن اجلمـال البـدين
أو الفيزيقــذ ،بوص ــفها نق ــار ق ــوة تع ـ لد ص ــفات أ القي ــة ذات
قيمة يف مجي الثقا ات ،وأن كل رد منا قأ درجة مـا ترتفـ
بدرجتص أو ال ة يف تلك الصفات ،وعند التعبري عنهـا يكـون
الفــرد يف مرحلــة مــن مراحــل التــد أ وهلــذا كتــأ نســليجمانن
عن اةياة اجليدة عل أهنـا متخـمنة يف السـعادة الـس يسـت دم
يها الفرد نقار القـوة يف حياتـا اليوميـة و ـذا ـإن اةيـاة الـس
هلــا معـ تعـ لد مكونًــا إضــا يًا ميكــن للفــرد مــن اللــا اســت دام
نقار القوة للتوجـا حنـو املعر ـة أو القـوة أو الطيبـة بوصـفها مـن
متطلبات االستمتا ،باةياة )(Benedict, 2002
-2نملري ــة نزميرم ــان :يـ ـرى نزميرم ــان أن ــا كلم ــا تنام ــا رغباتن ــا
وتزايــدت تطلعاتنــا مقارنــة باألجيــال الســابقة زاد عــدم ســعادتنا
وعدم رضانا مبعطيات العـامل لنـا ،أ إن هنـا عالقـة ارتباطيـا

صية السعيدة.

-5اسـتتالل الصـداقة :الشـ م السـعيد ،هـو الـذ يعيـد
الدلا واةماص لعالقاتا القدمية ويستفيد من الفر يف العمل
أو مـ جريانـا لتوسـي قاعـدة صـداقاتا ،والنـاص ةاجـة إىل أن
يشعروا بأهنم جزا من وذا أكرب ،وأهنم يهتمون با رين ،وأن
أيخـا بشـرر أن يت ـري األصـدقاا الـذين
ا ـرين يهتمـون ـم ً
ينملرون إىل اةياة نملرة رضا وابتهاج و رح.
-6حأ القرااة :عل الفرد أن يكثر من القرااة ليخمن سالمة
عقلـا وجسـدا ،إن الشـ م السـعيد هـو الـذ يقـرأ الكتـأ
ويستفيد مما يتعلما ،ومن املتعة أن صل عليها إضا ة إىل ذلك
تـدريأ العقــل ،والشــعور بالرضـا ألنــا ىميخــذ وقتــا بطريقــة
حكيمة.
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أجــرى العبادســة ة 2013دراســة هــد ا الكش ـ
عن العالقة بص الرضا عن صـورة اجلسـم وكـل مـن ةاالكتئـا ،
والعمــر ،وال ـربامج اإلعالميــة املشــاهدة ،وأبعــاد اجلســم ،وســن
البل ــون عن ــد املراهق ــات الفلس ــطينيات بقط ــا ،غ ــزة ،تكون ــا
عين ــة الدراس ــة م ــن  377مراهق ــة ،واســت دم الباح ـ مقيــاص
ةالرضــا عــن صــورة اجلســم ،ال ـربامج اإلعالميــة املشــاهدة مــن
إع ـ ـ ــدادا ،ومقي ـ ـ ــاص بي ـ ـ ــك لالكتئ ـ ـ ــا  ،إض ـ ـ ــا ة إىل اس ـ ـ ــتمارة
املعلوم ــات الش ص ــية ،وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة ع ــدم وج ــود
عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًا بص السن عند البلون والرضا عـن
ـرق إىل
صــورة اجلســد ،ووجــود عالقــة ارتباطيــا طرديــة دالــة مل تـ َ
عالقــة التنب ـ الدالــة بــص العمــر وصــورة اجلســم ،ووجــود عالقــة
ارتباطيا وتنب ية عكسية بص الرضا عـن صـورة اجلسـد وكـل مـن
ال ـ ـربامج اإلعالميـ ــة املشـ ــاهدة ،واالكتئـ ــا  ،والـ ــوزن ،وعالقـ ــة
ارتباطيا وتنب ية طردية بص الرضا عن صورة اجلسم والطول
وق ــام عب ــود ة 2009بدراس ــة ه ــد ا إىل التع ــرل
يمـ ــا إذا كانـ ــا هنـ ــا عالقـ ــة بـ ــص صـ ــورة اجلسـ ــد والسـ ــلو
الع ــدواين ل ــدى طالب ــات كلي ــة الرتبي ــة الرياض ــية ،تكون ــا عين ــة
الدراس ــة م ــن  100طالب ــة م ــن كلي ــة الرتبي ــة الرياض ــية جامع ــة
ديــاىل ،واســت دما الباحثــة مقيــاص صــورة اجلســد ،ومقيــاص
الس ــلو الع ــدواين ،وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة أن ل ــيس هن ــا
عالقة بص صورة اجلسد والسـلو العـدواين لـدى طالبـات كليـة
الرتبيــة الرياضــية وإذا حــد ــذلك مبقــم الصــد ة أ لــيس
هنالك عالقة بص املتتريين
وهد ا دراسـة بـاردون وا ـرون ة Bardone, et al,
 2008إىل قي ــاص الرض ــا ع ــن اجلس ــم ل ــدى الش ــبا يف إط ــار
نفســذ بيولــوجذ اجتمــاعذ ،تكونــا عينــة الدراســة مــن 111
ذك ـ ـ ًـرا و 236أنث ـ ـ يدرس ـ ــون يف امل ـ ــدارص الثانوي ـ ــة ،وأ ه ـ ــرت
نتا ج الدراسة إىل أن إدرا الخت الناجم عن اإلعالم ارتب
بشـكل ابــا مـ الرضــا عـن صــورة اجلسـم لــدى الـذكور ،كمــا
أن العوامــل النفســية االجتماعيــة البيولوجيــة كانــا ذات قيمــة
يف حتديد الرضا عن اجلسم عند اإلنا

ب ــص تط ــور األجي ــال وع ــدم الرض ــا ،أو ع ــدم الس ــعادة باةي ــاة
ا ــة املتطلبــات العصـرية املتجــددة واملتتــرية جــيالً بعــد جيــل
وهل ــذا تق ــوم ه ــذا النملري ــة علـ ـ مب ــدأين أساس ــيص مه ــا :املب ــدأ
األول :يـدعونا إىل أن نكـون ســعداا ةياتنـا قـ  ،وهـذا املبــدأ
ي ك ــد عل ـ حتمي ــة الس ــعادة باةي ــاة إذ إن ــا ال يوج ــد ا تي ــار
ا ر ،ويرى أنـا جيـأ علـ الفـرد أن يـدر أن كـل رغبـة تملهـر
عن ــدا إ ــا ه ــذ ص ــلة ه ــذا الع ــزم األكيـ ـد ،والرغب ــة األكي ــدة
للسعادة باةياة وهلذا إن عل الفرد أن يردد و ـأ هـذا املبـدأ
األول م ــن النملري ــة تل ــك املقول ــة ال ــس ت ــرى أن الف ــرد ميكن ــا أن
قــأ الســعادة األمثــل بإنــاز مــا هــو مطلــو منــا ولــيس بــرت
ذلــك ،أو العــزول عــن أداا مــا هــو ىم َكلـ بــا واملبــدأ الثــاين:
وهو الذ ارتكزت عليا هذا النملرية :ندعونا نسعد أنفسنان،
عل ـ الفــرد أن يــدر أن اجلمي ـ يتجــا يف نفــس االهــاا لــذا
عل كل ـرد أن يخـ أهدا ـا نصـأ عينـا و اصـة األهـدال
الس حتقأ لا السعادة ،وأن ينطلأ صـو ا ،ال أن يقـ وينتملـر
أن يتقق ــأ ل ــا ه ــذا اهل ــدل الس ــعيد دو ــا س ــعذ م ــن جانب ــا،
وعل ـ ـ كـ ــل ـ ــرد أن يـ ــدر أن أوـ ــكال السـ ــعادة اتل ـ ـ مـ ــن
و م ـر ،ولكـن ال يعنينـا اال ـتالل يف وـكل السـعادة
قدر هرو هـذا السـعادة منـا أو غيابـا عنـا .(Zimmerman,
)2007

الدراسات السابقة
رغـ ـ ــم أمهيـ ـ ــة موضـ ـ ــو ،الدراسـ ـ ــة واةدا ـ ـ ــة النسـ ـ ــبية
ملتتـريات الدراســة املتمثلـة يف صــورة اجلسـد ،التفــاؤل والتشــاؤم،
الســعادة النفســية ،ونملـ ًـرا لعــدم تــو ر دراســات اهتمــا بتطبيــأ
ه ــذا املتت ـريات عل ـ ه ــذا الفئ ــة م ــن ا تم ـ  ،يقتص ــر عرض ــنا
علـ ـ ـ البق ـ ــو ال ـ ــس تناول ـ ــا ص ـ ــورة اجلس ـ ــد بص ـ ــفة عام ـ ــة،
وعالقته ـ ــا ب ـ ــبعم املتت ـ ـريات ذات الص ـ ــلة بدرج ـ ــة أو ب ـ ــأ رى
بالتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية و يم ــا ي ــأيت
عرض ألهم الدراسات حسأ متتريات الدراسة
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واإلنا يف السعادة النفسية ،وتكونا العينة من ً 1102ردا مـن
املكسـيكيص ،مـنهم ة 526مـن الـذكور وة (576مـن اإلنـا
طىبقـا علـيهم بعـم املقـاييس الـس تـى َعـ لد م وـرات للسـعادة
النفسـية وهـذ :صـورة اجلسـم ،والتوا ـأ النفسـذ واالجتمـاعذ،
واالهـاا حنـو ا ـرين ،وتقـدير الـذات ،واالكتئـا  ،وأ هـرت
النتـا ج وجـود ـروق دالـة إحصـا يًّا بـص الـذكور واإلنـا يف كـل
مـن صـورة اجلسـم واالهـاا حنـو ا ـرين واالكتئـا لصـاحل
اإلنا يف حص مل توجد روق بينهم يف تقدير الذات والتوا أ
النفسذ واالجتماعذ.
يتخــح مــن األدبيــات الســابقة أن موضــو ،الدراســة
الراهن من املوضوعات الس مل تنل االهتمـام والبقـ مـن قبـل
املت صصــص يف علــم الــنفس إذ مل يعثـر الباحـ علـ دراســة
و ــبيهة بالدراس ــة اةالي ــة م ــن حيـ ـ دراس ــتها للكشـ ـ ع ــن
العالقة بص صـورة اجلسـد التفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة
النفسية لدى عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية،
وك ــذلك الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات يف
صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية،
وذلـ ــك يف حـ ــدود علـ ــم الباح ـ ـ يف إطـ ــار مـ ــا ت ـ ـوا ر لـ ــا مـ ــن
دراســات عربيــة وأجنبيــة وهــذا يعــزز األمهيــة البقثيــة للدراســة
اةالية

ويف دراسة كيم وكيم ة Kim & Kim, 2006الس
هد ا إىل الكش يما إذا كانا كتلة اجلسم وإدرا
مشكلة وزن اجلسم ذات عالقة مبستوى تقدير الذات
واالكتئا لدى املراهقات الكوريات ،تكونا عينة الدراسة
من  203مراهقات من امللتققات باملدارص الثانوية يف كوريا
اجلنوبية ،وأ هرت نتا ج الدراسة إىل  %18 2من املراهقات
كتلة اجلسم عندهن أقل من الوزن العاد  %79 2 ،كن يف
املعدل الطبيعذ للوزن ،يف حص كانا نسبة من عندهن زيادة
عن املعدل  ،%2 6كما أ هرت النتا ج أن مشكلة إدرا
الوزن ارتبطا بشكل دال م اخنفاض تقدير الذات وارتفا،
معدل االكتئا  ،كما تبص وجود عالقة طردية بص كتلة
اجلسم وإدرا مشكلة الوزن
وق ــد قام ــا الزا ــد ة 2005بدراس ــة ه ــد ا إىل
قـم الفـروق بـص عينـات الدراسـة يف صـورة اجلسـم واملتتـريات
االنفعاليـة ا تيـة :القلـأ ،واالكتئـا  ،واتجـل وتكونـا عينـة
الدراســة مــن  300طالبًــا و  300طالبــة مــن طــال املــرحلتص
الدراســيتص :املتوســطة والثانويــة مــن التعلــيم العــام دا ــل مدينــة
الطا  ،واست دما الباحثـة مقيـاص صـورة اجلسـم ،ومقيـاص
القلــأ ،ومقيــاص اتجــل ومقيــاص االكتئــا  ،وأ هــرت نتــا ج
الدراسة إىل أنا توجد روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص
واملراهقـات يف صـورة اجلسـم لصـاحل املـراهقص أ إن املـراهقص
أكثر رضا عن صورة اجلسم مـن املراهقـات .وتوجـد ـروق ذات
داللة بص املراهقص واملراهقات يف درجة القلأ لصاحل املراهقـات
كـذلك توجـد ـروق ذات داللـة بـص املـراهقص واملراهقـات يف
درجة االكتئا لصاحل املراهقات .وتوجد روق ذات داللة بـص
املراهقص واملراهقات يف درجة اتجل لصـاحل املراهقـات .وتوجـد
عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًا بـص كـل مـن صـورة اجلسـم والقلـأ
واالكتئــا واتجــل لــدى عينــس الدراســة مــن امل ـراهقص
واملراهقات
وه ــد ا دراس ــة بين ــا وهاندس ــون & (Benjet
) Hernandez, 2001إىل التعـرل علـ الفـروق بـص الـذكور

منهج الدراسة
اسـ ـ ــت دم املـ ـ ــنهج الوصـ ـ ــفذ االرتبـ ـ ــاطذ املناسـ ـ ــأ
هلدل الدراسة أال وهو الكش عن طبيعة العالقة بـص صـورة
اجلس ــد والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ل ــدى
عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية
مجتمع وعينة الدراسة
تكـ ــون جمتم ـ ـ الدراس ــة مـ ــن مجي ـ ـ طـ ــال املرحلـ ــة
الثانويــة يف مدينــة اتــرج -اململكــة العربيــة الســعودية ،أمــا عينــة
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الدراسـ ــة قـ ــد تكونـ ــا مـ ــن ة 330طالبً ـ ـا وطالبـ ــة ،بواق ـ ـ
ة 160طالبًـا ،و ة 170طالبــة تقــدر أعمــارهم بــص ة-16
 18سنة ،جم ا تيـارهم بالطريقـة املتيسـرة ،وجم توزيـ االسـتبانة
اتا بصـورة اجلسـد ،والتفـاؤل والتشـاؤم ،والشـعور بالسـعادة
النفسية عل عينة الدراسة

إذا كـ ــان ا تيـ ــارا ةنـ ــادراً  ،ودرجـ ــة واحـ ــدة إذا كـ ــان ا تي ـ ــارا
ةأبـ ًـدا  ،ويســت دم اجلم ـ اجلــرب يف حســا الدرجــة الكليــة
ال ــس ص ــل عليه ــا املفق ــو علـ ـ املقي ــاص ،وب ــذلك تـ ـرتاوح
درج ــات االس ــت بار ب ــص ة 90-1درج ــة وكلم ــا ارتفع ــا
الدرجــة عل ـ املقيــاص  -أو كانــا إجابــة املفقــو ةدا ًم ـا ،
ـ ـإن ذل ــك م و ــر علـ ـ ع ــدم رض ــا الف ــرد ع ــن ص ــورة جس ــما
ومملهرا العام

اســت دم يف هــذا الدراســة مقيــاص صــورة اجلســد لـ ـ
روزين وا رين ) Rosen. et al, 1991وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا
َوْـ َـأ البيئ ــة العربي ــة الدس ــوقذ ) 2006ويتك ــون املقي ــاص م ــن
ة 18ق ــرة لقي ــاص ومعر ــة م ــدى أمهي ــة ص ــور اجلس ــد ل ــدى
العينة وهذا املقياص مقنن َو أ البيئة العربية ،وبعـد عرضـا علـ
ات ـرباا امل تصــص وحســا صــدقا التالزمــذ والبنــاا التكــويين
و باتــا جم التققــأ منــا بطريقــة إعــادة اال تبــار واملقيــاص مقســم
ـادرا – أبـ ًـدا
إىل ة 5حقــول بــص دا ًمـا – غالبًـا – أحيانًـا – نـ ً
وجم وضـ ـ عالم ــة أم ــام اال تب ــار ال ــذ ي ــتالام مـ ـ و ص ــية
امل تـ ــرب ومـ ــدى رضـ ــاا أو عـ ــدم رضـ ــاا عـ ــن صـ ــورة جسـ ــدا
وللتقق ــأ م ــن ب ــات املقي ــاص يف الدراس ــة اةالي ــة ،جم تطبيق ــا
عل ـ عين ــة اس ــتطالعية تكون ــا م ــن ة 40طالبً ـا وطالب ــة م ــن
طلبة املرحلة الثانوية من ارج عينة الدراسة ،ومن م َجم إعـادة
تطبيـ ــأ املقيـ ــاص عل ـ ـ نفـ ــس العينـ ــة بعـ ــد اصـ ــل زمـ ــين مدتـ ــا
أس ــبوعان ،وق ــد جم حس ــا معام ــل الثب ــات بطريق ــة االتس ــاق
امال
الـ ــدا لذ باسـ ــت دام معادلـ ــة كرونبـ ــاق ألفـ ــا للمقيـ ــاص ك ـ ـ ً
وطريقــة اال تبــار وإعــادة اال تبــار ة ، Test–Retestإذ بلتــا
قيمـ ـ ــة بـ ـ ــات اإلعـ ـ ــادة ة  ، 0 80وبلتـ ـ ــا قيمـ ـ ــة االتسـ ـ ــاق
الــدا لذ ة 50 0يتخــح مــن البيانــات الـواردة أعــالا أن قــيم
معام ــل الثب ــات تع ــد م و ـ ًـرا علـ ـ ب ــات املقي ــاص مب ــا يس ــمح
الست داما يف الدراسة اةالية
تصــقيح املقيــاص :يعطـ املفقــو رــس درجــات
إذا ك ــان ا تي ــارا ة دا ًمـ ـا  ،وأربـ ـ درج ــات إذا ك ــان ا تي ــارا
ةغالبًا  ،و ـال درجـات إذا كـان ا تيـارا ةأحيانـاً  ،ودرجتـان

األداة الثانية مقياس التفاؤل والتشاؤم

أدوات الدراسة است دما الدراسة األدوات ا تية:
األداة األولى مقياس صورة الجسد

أعــدا ة (Dember. et al, 1989لقيــاص التف ـاؤل
والتشاؤم ،وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا َو َـأ البيئـة العربيـة الدسـوقذ
) 2007ويتك ــون املقي ــاص م ــن ة 56عب ــارة تش ــمل ة26
عبــارة لقيــاص التش ـاؤم وهــذ ة ، 26-1و ة 30عبــارة لقيــاص
التفــاؤل وهــذ ة 56-27ووضــعا هلــذا االســتجابات أوزان
متدرجة عل النقو ا يت :أوا أ ًامـا ة ، 4أوا ـأ ة ، 3ال
أوا ــأ ة ، 2ال أوا ــأ مطل ًق ـا ة ، 1ويســت دم اجلم ـ اجلــرب
يف حســا الدرجــة الكليــة الــس صــل عليهــا املفقــو علـ
كل مقياص رعذ علـ حـدة ،وحيـ إن عبـارات كـل مقيـاص
ة ، 18واال تي ــارات ه ــذ أربع ــة ا تي ــارات تك ــون الدرج ــة
الدنيا ة ، 18والدرجة العليا ة72
وقــام “جمــد الدســوقذ” ةســا صــدق املقيــاص
علـ عينــة بلتــا ة 1000ــرد مــن اجلنســص ،إذ قــام ةســا
الصــدق التالزمــذ علـ ــال ئــات ةطــال املرحلـة الثانويــة،
طــال اجلامعــة ،راوــدين  ،وقــد قــدر الصــدق التالزمــذ لــدى
ئ ـ ــة ط ـ ــال الثانوي ـ ــة ب ـ ـ ـ ة 0 62بالنس ـ ــبة ملقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل،
وة 0 61عل مقياص التشاؤم ،أمـا يمـا خيـم طلبـة اجلامعـة
قد أ هرت النتـا ج علـ مقيـاص التفـاؤل يمـا خيـم الصـدق
التالزمــذ ة ، 0 59وعلـ مقيــاص التشــاؤم ة 0 53وبالنســبة
للراوــدين قــد دلــا النتــا ج عل ـ مقيــاص التفــاؤل حص ــوهلم
عل صدق تالزمذ قدر ب ـ ة 0 60و ة 0 61علـ مقيـاص
التشـ ــاؤم ،وقـ ــد كانـ ــا مجي ـ ـ معـ ــامالت االرتبـ ــار دالـ ــة عنـ ــد
مســتوى ة ، 0 01كمــا قــام ةســا صــدق املقيــاص ةســا
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الثانوي ــة ،وق ــد بلـ ـ الثب ــات بالنس ــبة ملقي ــاص التف ــاؤل ةس ــا
بطريقـ ــة “ألفـ ــا كرونبـ ــاق ة ، 0 81أمـ ــا يمـ ــا خيـ ــم املقيـ ــاص
الفرعذ للتشاؤم بل معامل الثبات ة ، 0 85وهو بات عال
ي ــدل عل ـ ص ــالحية املقياس ــص املس ــتعملص ،كم ــا جم حس ــا
بـ ــات املقيـ ــاص مبعامـ ــل بريسـ ــون ،إذ قـ ــدر الثبـ ــات بـ ـ ـة0 88
بالنسبة ملقياص التفاؤل ،وبـ ة 0 86بالنسـبة ملقيـاص التشـاؤم،
وكل النتا ج املتوصل إليها دالة عند مستوى الداللة ة0 01

امال مـ العينـات
صدق االتساق الدا لذ للبند مـ املقيـاص كـ ً
الثال ــة ،وقــد ت ـراوح صــدق االتســاق الــدا لذ مــابص ة0 78
وة ، 0 23وكانا كلها دالة عند مستوى ة ، 0 01أمـا يمـا
خي ــم ب ــات املقي ــاص ،ق ــد اس ــت دم طريق ــة التطبي ــأ وإع ــادة
يوم ـا،
التطبي ــأ عل ـ العين ــة نفس ـها بفاص ــل زم ــين ق ــدرا ةً 21
باس ــتعمال معام ــل االرتب ــار بريس ــون ،وألف ــا كرونب ــاق ،وق ــدر
الثبــات مبعامــل االرتبــار بريســون بالنســبة لعينــة طــال الثانويــة
علـ ـ مقي ــاص التف ــاؤل ب ـ ـ ة ، 0 76وعلـ ـ مقي ــاص التش ــاؤم ب ـ ـ
ة ، 0 69و بـ ـ ـ ـ ة 0 69عل ـ ـ ـ مقيـ ـ ــاص التفـ ـ ــاؤل ،وة0 71
بالنســبة لفئــة طــال اجلامعــة ،وبالنســبة لعينــة الراوــدين قــدر
الثب ــات عل ـ مقي ــاص التف ــاؤل ب ـ ـ ة ، 0 72وب ـ ـ ة 0 66عل ـ
مقيـ ــاص التشـ ــاؤم ،وكانـ ــا كلهـ ــا دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة
ة ، 0 01و يمــا خيــم الثبــات ةســا معامــل االرتبــار ألفــا
كرونب ــاق ،ق ــد أ هـ ــرت النت ــا ج الثبـ ــات بل ـ ـ ة 0 92عل ـ ـ
مقياص التفاؤل ،وعل ة 0 90علـ مقيـاص التشـاؤم بالنسـبة
لعينة طال الثانوية ،أما يمـا خيـم طـال اجلامعـة قـد بلـ
الثبـ ـ ــات عل ـ ـ ـ مقيـ ـ ــاص التفـ ـ ــاؤل ة ، 0 88و ة 0 91عل ـ ـ ـ
مقيــاص التشــاؤم ،أمــا عينــة الراوــدين دلــا علـ بــات قــدر ب ـ
ة 0 91علـ ـ ـ ـ مقي ـ ـ ــاص التف ـ ـ ــاؤل ،وة 0 8علـ ـ ـ ـ مقي ـ ـ ــاص
التشــاؤم ،كمــا كانــا النتــا ج كلهــا دالــة عنــد مســتوى الداللــة
ة0 01

األداة الثالثة مقياس الشعور بالسعادة النفسية

مقي ـ ـ ـ ـ ــاص الش ـ ـ ـ ـ ــعور بالس ـ ـ ـ ـ ــعادة النفس ـ ـ ـ ـ ــية أع ـ ـ ـ ـ ــدا
) Rosemary, 2006لقيـاص الشـعور بالسـعادة النفسـية ،وقـد
قام ــا برتمجت ــا وتقنين ــا َو ــأ البيئ ــة العربي ــة اجلم ــال )2013
ويتكــون املقيــاص مــن ة 42عبــارة لقيــاص الســعادة النفســية م
هـرت صـور عديـدة مـن هــذا املقيــاص منهــا الصــورة اةاليــة،
وه ـو م ــن ن ــو ،التقري ــر ال ــذايت جيي ــأ عنه ــا األ ـ ـراد ــذ ض ــوا
مقي ـ ــاص سداسـ ـ ــذ التـ ـ ــدريج ةأر ـ ــم بش ـ ــدة ،أر ـ ــم بدرج ـ ــة
متوس ــطة ،أر ــم بدرج ــة قليلـ ــة ،أوا ــأ بدرجـ ــة قليلـ ــة ،أوا ــأ
بدرجـ ـ ـ ـ ــة متوسـ ـ ـ ـ ــطة ،أوا ـ ـ ـ ـ ــأ بشـ ـ ـ ـ ــدة وتعط ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ــدرجات
ة 6،5،4،3،2،1يف حالـ ـ ــة العبـ ـ ــارات املوجب ـ ــة ،والعك ـ ــس يف
حالة العبارات السالبة ،وتـدل الدرجـة املرتفعـة علـ ت ـ الفــرد
بدرجة مرتفعة من السعادة النفسـية وقـد جم حسـا االتسـاق
الدا لذ للمقياص من الل حسا معامـل ارتبـار العبــارات
باألبعــاد ،وكـ ــذلك معامـ ــل ارتبـ ــار األبعـ ــاد بالدرجـ ــة الكليـ ــة
وذلــك للتققــأ مــن صــدق و بــات املقي ــاص وج ــاات مجيـ ـ
ق ـ ـ ــيم مع ـ ـ ــامالت االرتب ـ ـ ــار دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــا يًا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى
ة 0 01أم ـ ــا يف الدراس ـ ــة اةالي ـ ــة ق ـ ــد جم حس ـ ــا ص ـ ــدق
املقي ــاص ةس ــا ص ــدق االتس ــاق ال ــدا لذ ،وذل ــك ةس ــا
صـدق البنـد مـ البنـود األ ـرى ،إذ بلـ ة ، 0 74وقـد كانــا
مجي بنود املقياص دالة عند ة 0 01كمـا جم حسـا معامـل
الثبــات يف الدراســة اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ
وقد بل الثبات بطريقة “ألفا كرونباق ة0 90

أمـ ــا يف الدراسـ ــة اةاليـ ــة ،قـ ــد جم حسـ ــا صـ ــدق
املقي ــاص ةس ــا ص ــدق االتس ــاق ال ــدا لذ ،وذل ــك ةس ــا
ص ــدق البن ــد مـ ـ البن ــود األ ــرى ،إذ بلـ ـ بالنس ــبة للمقي ــاص
الفرعذ للتفاؤل ة 0 70كقد أعل  ،وة 0 32كقد أدىن،
و يما خيم املقياص الفرعذ للتشاؤم ،قـد بلـ ة 0 75كقـد
أعلـ وة 0 34كقــد أدىن ،وقــد كانــا مجيـ بنــود املقياســص
دالة عند ة 0 01كما جم حسا معامل الثبـات يف الدراسـة
اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ بفاصــل زمــين قــدرا
 18عل ـ عينــة بلتــا ة 71طالبً ـا و طالبــة مــن طلبــة املرحلــة
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جم تطبي ـ ــأ أدوات الدراس ـ ــة ،وق ـ ــد اس ـ ــتترقا اإلجاب ـ ــة ع ـ ــناملقاييس من قبل الطلبة بص ة 45-25دقيقة
جم مج ـ ـ أدوات الدراسـ ــة وتفريتهـ ــا حاسـ ــوبياً واسـ ــت راج
النتا ج

متغيرات الدراسة
تكونا الدراسة من املتتريات ا تية:
صــورة اجلســد ،وتقــاص بالدرجــة الكليــة عل ـ مقيــاص صــورةاجلسد
التفـ ــاؤل والتشـ ــاؤم ،وتقـ ــاص بالدرجـ ــة الكليـ ــة عل ـ ـ مقيـ ــاصالتفاؤل والتشاؤم
الش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ،وتق ــاص بالدرج ــة الكلي ــة علـ ـمقياص الشعور بالسعادة النفسية
-اجلنس ةذكر ،أنث

نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال األول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بتين المتراهقين
والمراهقات في صورة الجسد؟

لإلجاب ــة ع ــن الس ـ ال األول واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات يف صـورة
اجلس ــد ج ــرى إجي ــاد األوس ــار اةس ــابية واالحنرا ــات املعياري ــة
للمراهقص واملراهقات عل مقياص صورة اجلسد وجرى كذلك
إجيـاد ا تبـار ت للعينـات املسـتقلة ة Independent T-Test
 Samplesواجلدول ة 1يوضح ذلك:

اإلجراءات
جم حتديــد عينــة الدراســة ،وجم ههيــز أدوات الدراســة والتأكــدمن صدقها و باهتا

جدول ()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس صورة الجسد و اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

صورة اجلسد

الوسط

االنحراف المعياري

الحسابي

درجات

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الحرية

املراهقص

160

2.9524

0.27513

املراهقات

170

1.369

0.14168

يب ــص ج ــدول ة 1م ــن قيم ــة ت والدالل ــة اإلحص ــا ية وج ــود
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقياص صورة اجلسد ولصـاحل املـراهقص أ إن املـراهقص أكثـر
رضا عن صورة اجلسد من اإلنا
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66.285

0.000

أن األعرال الثقا ية واالجتماعية هلـا تـأ ري كبـري يف النملـرة إىل
ص ــورة اجلس ــد ،وتع ــد النس ــاا بوج ــا ــا أكث ــر ت ــأ ًرا بش ــدة
العوامل الثقا ية واالجتماعية يمـا يتعلـأ بشـكل اجلسـد املثـاي
وحجمــا ،وهــن أكثــر عرضــة مــن الرجــال ملســاواة قيمــة صــورة
اجلســد بقيمــة الــذات ،وذلــك مبــا تعتقــد حــول نفســها وكي ـ
تبدو ،باإلضا ة إىل كيفية نملرة ا رين إليها واعتقادهم ا
كمـ ــا يعزوهـ ــا الباح ـ ـ إىل التت ـ ـريات اجلسـ ــدية الس ـ ـريعة الـ ــس
يتعــرض هلــا املراهقــون ــالل مرحلــة البلــون ،أ نــاا ــو اجلســم
قــد تنمــو أج ـزاا مــن اجلســم بصــورة أكــرب مــن أج ـزاا أ ــرى،
يب ــدو اجلس ــم غ ــري متناس ــأ يف بع ــم األحي ــان ،كم ــا تلع ــأ
دورا مه ًما يف هذا التتريات ،فـذ حـص تعـاين بعـم
اجلينات ً
الفتيات من السمنة الزا دة يف هـذا الفـرتة ،تعـاين أ ريـات مـن

أ هـ ــرت نتـ ــا ج الدراسـ ــة وجـ ــود ـ ــروق ذات داللـ ــة
إحص ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة اإلحص ـ ــا ية  α≥0 05يف
اس ــتجابات أ ـ ـراد عين ــة الدراس ــة علـ ـ مقي ــاص ص ــورة اجلس ــد
لصاحل املراهقص أ إن املراهقص أكثر رضا عن صـورة اجلسـد
من املراهقات ،وهذا ما أكدتا دراسة (Geoffry & Harrison
) ،,2001والــس أ هــرت نتا جهــا بــأن الــذكور عنــدهم اهتمــام
أقل باجلسد ،مقارنة باإلنا  ،ويعزو الباح هـذا النتـا ج إىل
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لإلجاب ــة ع ــن السـ ـ ال الث ــاين واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقي ــاص التشــاؤم ج ــرى إجي ــاد األوس ــار اةس ــابية واالحنرا ــات
املعياري ــة للمـ ـراهقص واملراهق ــات علـ ـ مقي ــاص التش ــاؤم وج ــرى
كذلك إجياد ا تبار ت للعينات املستقلة ةIndependent T-
 Test Samplesواجلدول ة 2يوضح ذلك:

ســرعة عمليــات التمثيــل التــذا ذ تــرت اجلســد حني ًف ـا وه ـز ًيال،
واملشــكلة األكــرب وراا هــذا الصــورة الســيئة للجســد تكمــن يف
املقارنــة ،إذ تبــدأ املراهقــات يف هــذا الفــرتة مبقارنــة أجســادهن
باملمثالت أو تيات اإلعالنات يصنب باإلحبار
السؤال الثاني هل توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين
والمراهقات على مقياس التشاؤم؟

جدول ()2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التشاؤم اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

التشاؤم

املراهقص
املراهقات

160
170

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي
1.2661
3.2919

درجات

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الحرية
0.09221
0.15348

يبص جدول ة 2مـن قيمـة ةت والداللـة اإلحصـا ية وجـود
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقي ــاص التش ــاؤم ولص ــاحل املراهق ــات أ إن املراهق ــات أكث ــر
تشاؤم من املراهقص
أ هـ ــرت نتـ ــا ج الدراسـ ــة وجـ ــود ـ ــروق ذات داللـ ــة
إحص ــا ية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة اإلحص ــا ية  α≥0 05يف
اســتجابات أ ـراد عينــة الدراســة عل ـ مقيــاص التشــاؤم ولصــاحل
ـاؤما م ـ ــن
املراهق ـ ــات يف جم ـ ــال أ إن املراهق ـ ــات أكث ـ ـ ـر تش ـ ـ ً
امل ـراهقص وترج ـ هــذا النتــا ج إىل أن التشــاؤم م ـرتب بدرجــة
رضا الفـرد عـن صـورة جسـدا ،املر ااهقـة الـس تنملـر إىل وـكلها
وحجمها وكل أجـزاا جسـدها بشـكل متكـرر يـدل ذلـك علـ

328

-144.23

0.000

التشـ ـ ــاؤم وتـ ـ ــدين اح ـ ـ ـرتام الـ ـ ــذات ،والشـ ـ ــعور بـ ـ ــالقلأ بصـ ـ ــورة
مســتمرة ممــا ي ـ د إىل اضــطرابات يف األكــل وضــع الثقــة
بالنفس.
السؤال الثالث هل توجد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين
والمراهقات على مقياس التفاؤل؟

لإلجابــة عــن الس ـ ال الثال ـ واملتعلــأ بـ ـ هــل توجــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات علـ ـ
مقيــاص التفــاؤل وجــرى إجيــاد األوســار اةســابية واالحنرا ــات
املعياري ــة للم ـراهقص واملراهق ــات عل ـ مقي ــاص التفــاؤل وج ــرى
كــذلك إجيــاد ا تبــار ت للعينــات املســتقلة ة Independent
 T-Test Samplesواجلدول ة 3يوضح ذلك:

جدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التفاؤل اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

التفاؤل

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي

درجات

قيمة ت

الحرية

املراهقص

160

3.3404

0.11067

املراهقات

170

1.3031

0.09637

يب ــص ج ــدول ة 3م ــن قيم ــة ةت والدالل ــة اإلحص ــا ية
وج ــود ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات

328

الداللة
اإلحصائية

178.62

0.000

علـ مقيــاص التفــاؤل ولصــاحل املـراهقص أ إن املـراهقص أكثــر
تفاؤال من املراهقات
ً
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الــس يشــكلها األهــل لطفلهــم منــذ الصــتر هــذ مــا ت ـ ر ســلبًا
مستقبال
عل تفاؤلا
ً

أ هــرت نتــا ج الدراســة إىل وجــود ــروق ذات داللــة
إحصـ ــا ية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة اإلحصـ ــا ية  α≥0 05يف
اســتجابات أ ـراد عينــة الدراســة عل ـ مقيــاص التفــاؤل لص ــاحل
ـاؤال وترجـ هـذا
املـراهقص يف جمـال أ إن املـراهقص أكثـر تف ً
النت ــا ج إىل أن التف ــاؤل م ـرتب بدرج ــة رض ــا الف ــرد ع ــن ص ــورة
جسدا ،املر ااهقـة الـس تنملـر إىل وـكلها وحجمهـا وكـل أجـزاا
جسدها بشكل متكرر يدل ذلك علـ التشـاؤم وتـدين احـرتام
ال ـ ــذات ،والش ـ ــعور ب ـ ــالقلأ بص ـ ــورة مس ـ ــتمرة مم ـ ــا يـ ـ ـ د إىل
اض ـ ــطرابات يف األك ـ ــل وض ـ ــع الثق ـ ــة ب ـ ــالنفس .كم ـ ــا ي ـ ــرى
الباح ـ أن دور األســرة مهــم وم ـ ر يف ــو و صــية الطفــل
ويف نملرتــا للقيــاة ،ونملــرة التفــاؤل تتــأ ر بالرتبيــة األس ـرية منــذ
طفولة الفـرد نملـرة األهـل لصـورة جسـد أبنـا هم هـذ مـا تنـتج
نملــرة التفــاؤل أو التشــاؤم عنــدهم عنــد الكــرب ،صــورة اجلســد

الستتؤال الرابع هتتل توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين المتراهقين
والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة؟

لإلجاب ــة ع ــن الس ـ ال الراب ـ واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقيـ ــاص الشـ ــعور بالسـ ــعادة النفسـ ــية جـ ــرى إجيـ ــاد األوسـ ــار
اةسـ ــابية واالحنرا ـ ــات املعياريـ ــة للم ـ ـراهقص واملراهقـ ــات عل ـ ـ
مقيـ ــاص الشـ ــعور بالسـ ــعادة وجـ ــرى كـ ــذلك إجيـ ــاد ا تبـ ــار ت
للعين ـ ــات املس ـ ــتقلة ةIndependent T-Test Samples
واجلدول ة 4يوضح ذلك:

جدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة النفسية واختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الشعور بالسعادة النفسية

املراهقص

160

4.8375

0.22724
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191.077

0.000

املراهقات

170

1.3697

0.06409

بالسـعادة مـن الش صـية التشـاؤمية الش صـية التفاؤليـة هـذ
الش صـية املنطلقـة الـس مييـل صـاحبها إىل تعـدد الصـداقات
وسـهولة االرتبـار بـا رين ،وكثـرة النشـار ،واةركـة ممـا يـ د
إىل الشعور بالسعادة النفسـية أمـا الش صـية التشـاؤمية والـس
تقلـل حركـة صـاحبها إذ يفكـر أكثـر ،ومييـل إىل العزلـة أكثـر مـن
صوص ـا إذا كــان يعــاين مــن تشــوهات
اال ــتالر بــا رين و
ً
جسـ ــمية ،وتقـ ــل عالقاتـ ــا ممـ ــا ي ـ ـ د إىل الشـ ــعور بـ ــالب ص
والشقاا

يبــص جــدول ة 4مــن قيمــة ةت والداللــة اإلحصــا ية وجــود
ـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــا ية بـ ــص امل ـ ـراهقص واملراهقـ ــات عل ـ ـ
مقي ــاص الش ــعور بالس ــعادة النفسـ ـية ولص ــاحل املـ ـراهقص أ إن
وعورا بالسعادة النفسية من املراهقات
املراهقص أكثر ً
وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة وج ــود ــروق ذات دالل ــة
إحصـ ــا ية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة اإلحصـ ــا ية  α≥0 05يف
اسـتجابات أ ـراد عينــة الدراسـة علـ مقيــاص الشـعور بالســعادة
ـعورا
النفسـ ـ ــية لصـ ـ ــاحل امل ـ ـ ـراهقص أ إن امل ـ ـ ـراهقص أكثـ ـ ــر وـ ـ ـ ً
بالسـعادة مـن املراهقـات وهـذا مـا أكدتـا دراسـة & (Benjet
) ،Hernandez, 2001والس أوارت نتا جها إىل وجود روق
دالـة إحصـا ياً بـص الـذكور واإلنـا يف كـل مـن صـورة اجلسـم
واالهاا حنو ا رين واالكتئا لصاحل اإلنا ويعزو الباحـ
هــذا النتــا ج إىل أن هنــا مســات للش صــية ت ـرتب بالســعادة
النفسـية منهـا أن الش صـية التفاؤليـة االنبسـاطية أكثـر وـعوراً

الستتؤال الصتتامس هتتل توجتتد عالقتتة ارتبا يت دالتتة إحصتتائيان بتتين تتل
متتن صتتورة الجس تتد و تتل متتن التفتتاؤل والتشتتاؤم والشتتعور بالس تتعادة
النفسية لدى عينتي الدراسة من المراهقين والمراهقات؟

لإلجابــة عــن الس ـ ال اتــامس واملتعلــأ ب ـ هــل توجــد
عالق ــة ارتباطي ــا دال ــة إحص ــا ياً ب ــص ك ــل م ــن مقي ــاص ص ــورة
اجلس ــد وك ــل م ــن مقي ــاص التف ــاؤل ومقي ــاص التش ــاؤم ومقي ــاص
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مقي ـ ــاص الش ـ ــعور بالسـ ــعادة النفس ـ ــية واجل ـ ـدول ة 5يوض ـ ــح
ذلك:

الشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــس الدراســة مــن امل ـراهقص
واملراهقات جرى إجياد معـامالت ارتبـار بريسـون بـص املتتـريات
ةمقيـ ــاص صـ ــورة اجلسـ ــد ،مقيـ ــاص التفـ ــاؤل ،مقيـ ــاص التشـ ــاؤم،

جدول ()5
معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات (مقياس صورة الجسد ،مقياس التفاؤل ،مقياس التشاؤم ،مقياس الشعور بالسعادة النفسية)
المتغير

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية

صورة الجسد

التشاؤم

التفاؤل

الشعور بالسعادة النفسية

صورة الجسد

معامل ارتبار بريسون

**1

**-.921

**.932

**0.962

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**-.988-

1

**-0.988

**-0.937

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**.992

**-.988

1

**0.910

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**0.962

**-0.937

**0.910

1

الداللة اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

التشاؤم
التفاؤل
الشعور بالسعادة النفسية

يبـ ــص جـ ــدول ة 5وجـ ــود عالقـ ــة إجيابيـ ــة طرديـ ــة إجيابيـ ــة دالـ ــة
إحصـ ــا يًا بـ ــص كـ ــل مـ ــن املتت ـ ـريات ةصـ ــورة اجلسـ ــد ،التفـ ــاؤل،
الشعور بالسعادة النفسية ويتبص كذلك وجـود عالقـة ارتباطيـا
عكســية ســلبية بــص متتــري التشــاؤم وكــل مــن املتت ـريات ةصــورة
اجلسد ،التشاؤم ،الشعور بالسعادة النفسية
وميكن تفسري النتيجة برتاب املفاهيم ،صـورة اجلسـد
والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية إذ إن تـ ـوا ر
صورة جسـد إجيابيـة يبعـ الشـعور بالتفـاؤل والسـعادة والتقبـل
اجتماعيًـ ـ ـا م ـ ــن ا ـ ـ ـرين ،وو ـ ــعورا باالنتم ـ ــاا و بت ـ ــا لذات ـ ــا
واألســرة هــذ عامــل مهــم لبنــاا صــورة جســد إجيابيــة ألبنــا هم،
ومــن م تبــين عنــد الفــرد نملــرة إجيابيــة تفاؤليــة ســعيدة حنــو ذاتــا
وحن ـ ـو ا ـ ـرين وحنـ ــو بيئتـ ــا ومسـ ــتقبلا وبـ ــذلك تتفـ ــأ نتـ ــا ج
الدراســة اةاليــة م ـ معملــم الدراســات الســابقة يف تــأ ري صــورة
اجلســد عل ـ مســات الش صــية واجلانــأ االنفعــاي والعــاطفذ
بوجــا عــام كمــا اســتفاد الباح ـ مــن الدراســات الســابقة يف
إعــداد املقــاييس املســت دمة يف الدراســة ،ويف صــياغة أهــدا ها
وتفسري نتا جها

التوصيات
بن ــااً علـ ـ النت ــا ج ال ــس توص ــلا إليه ــا الدراس ــة يوص ــذ
الباح مبا يأيت:
-1تصــميم وتقــد بـرامج تربويــة وتوعويــة وإروــادية للمـراهقص
يف كيفية التعامل م صورة اجلسد بوجا إجيا
-2تسلي الخوا عل صورة اجلسد وربطهـا مبتتـريات أ ـرى
كالعدوان واتجل والثقة بالنفس
-3إج ـ ـراا دراسـ ــات هريبيـ ــة تسـ ــاهم يف ر ـ ـ مسـ ــتوى صـ ــورة
اجلسد اإلجيابية عند طلبة املرحلة الثانوية
المراجع العربية
أبو محـاد ،ناصـر الـدين ة 2015أسـس التوجيـا واإلروـاد النفسـذ للطـال
العاديص وذو االحتياجات اتاصة األردن :عامل الكتأ اةدي
أبــو لطيفــة ،ل ـ ة 2011علــم نفــس النمــو الريــاض :مكتبــة امللــك هــد
الوطنية

األنصــار  ،بــدر ة 1998التفــاؤل والتشــاؤم املفهــوم والقيــاص واملتعلقــات.

الكويا :مطبعة جامعة الكويا
أنور ،مد ة 2011عالقـة صـورة اجلسـم بـبعم متتـريات الش صـية لـدى
املراهقص جملة كلية الرتبية ،جامعة الزقازيأ38 ،ة153-127 2
بدو  ،نيأ ة 1986التفاؤل والتشاؤم مصر :دار املعارل
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بريالــة ،هنــاا ة 2013صــورة اجلســم لــدى املصــابص بتشــوهات نامجــة عــن
اةرو رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة مد يخر

كف ـ ــايف ،ع ـ ــالا ال ـ ــدين والني ـ ــال ،مايس ـ ــة ة 1996ص ـ ــورة اجلس ـ ــم وبع ـ ــم
املتتـريات لـدى عينـة مـن املراهقــات دراسـة ارتقا يـة ارتباطيـة عـرب قا يــة
جملة علم النفس ،اهليئة املصرية للكتا 39 ،ة43-6 2
كفايف ،عالا الدين والنيال ،مايسـة ة 2008سـيكولوجية السـعادة مصـر:
دار املعر ة اجلامعية
مـ ـراد ،ص ــالح وأمح ــد ،م ــد ة 2001أ ــار ال ــتعلم والتفك ــري وعالقتهم ــا
بالتفـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم لطلب ـ ــة الت صصـ ــات التكنولوجي ـ ــة ا ل ـ ــة املص ـ ـرية

اجلم ــال ،مسي ــة ة 2013الس ــعادة النفس ــية وعالقته ــا بالتقص ــيل الدراس ــذ
واالهــاا حنــو الدراســة اجلامعيــة لــدى طــال جامعــة تبــو جملــة كليــة
الرتبية ،جامعة الزقازيأ39 ،ة65-1 2
اةسيين ،عبد العزيز ة 2000ضتور اةياة ر ،1الرياض :دار إوبيليا
الدسوقذ ،جمد ة 2006اضطرا صورة اجلسم ،األسـبا  ،التشـ يم،
الوقاية والعالج مصر :األنلو املصرية
الدسـ ــوقذ ،جمـ ــد ة 2007التفـ ــاؤل والتشـ ــاؤم وعالقتـ ــا بـ ــبعم املتت ـ ـريات

للدراسات النفسية22 ،ة41 -11 2

املطري  ،ر ة 2011األ كار غري العقالنية وعالقتها بـإدرا صـورة اجلسـد
لدى املراهقات املرحلـة املتوسـطة .رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ،جامعـة

النفسية لدى عينـة مـن طـال اجلامعـة مـن اجلنسـص جملـة كليـة الرتبيـة،

جامعة عص مشس25 ،ة393-341 1
الزا ـ ـ ــد  ،ابتسـ ـ ــام ة 2005صـ ـ ــورة اجلسـ ـ ــم وعالقتهـ ـ ــا بـ ـ ــبعم املتت ـ ـ ـريات

اإلمام مد بن سعود اإلسالمية

املفــدى ،عمــر ة 2006علــم نفــس املراحــل العمريــة .الريــاض :مكتبــة امللــك

االنفعالي ـ ــة ةالقل ـ ــأ-االكتئ ـ ــا -اتج ـ ــل ل ـ ــدى عين ـ ــة م ـ ــن امل ـ ـ ـراهقص
واملراهق ـ ــات للم ـ ــرحلتص الدراس ـ ــيتص املتوس ـ ــطة والثانوي ـ ــة دا ـ ــل مدين ـ ــة
الطا  .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى
س ـ ــامل ،م ـ ــود ة 2012النم ـ ــو اإلنس ـ ــاين م ـ ــن بداي ـ ــة التك ـ ــوين إىل مرحل ـ ــة
املسنص الرياض :مكتبة الرود
سـليمان ،سـناا ة 2010السـعادة والرضـا أمنيـة غاليـة وصـناعة راقيـة مصـر:

هد الوطنية
ه ــيالت ،مص ــطف ة 2015أس ــاليأ التفك ــري وعالقته ــا بالس ــعادة ل ــدى
الطلبــة املوهــوبص يف مدرســة اليوبيــل يف عمــان جملــة رســالة الرتبيــة وعلــم
النفس49 ،ة219-199 1

المراجع األجنبية

Abboud, H (2009). Body Image and its relation with

عامل الكتأ للنشر
و ــكر  ،ماس ــة ة 1999التف ــاؤل والتش ــاؤم وعالقتهم ــا بأس ــاليأ مواجه ــة
املشقة جملة دراسات نفسية14 ،ة.48-24 3
العبادسة ،أنور ة 2013الرضا عـن صـورة اجلسـم وعالقتـا باالكتئـا لـدى
عينــة مــن املراهقــات الفلســطينيات بقطــا ،غــزة جملــة اجلامعــة اإلســالمية
للدراسات الرتبوية والنفسية21 ،ة61-41 2
عبـ ــود ،هيـ ــام ة 2009صـ ــورة اجلسـ ــد وعالقتهـ ــا بالسـ ــلو العـ ــدواين لـ ــدى
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املرحلة املتوسطة رسالة ماجستري ،جامعة بتداد
العنـ ــاين ،حنـ ــان ة 2000الصـ ــقة النفسـ ــية عمـ ــان :دار الفكـ ــر للطباعـ ــة
والنشر
عويخــة ،منصــور ة 2015قلــأ املســتقبل املهــين وعالقتــا بالتفــاؤل والتشــاؤم
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University, 39 (2) 1-65.
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amputation after Gaza war. Unpublished Master thesis,

منشورة ،جامعة أم القرى
القاضذ ،و اا ة 2009قلأ املستقبل وعالقتا بصورة اجلسم ومفهوم الذات
لدى حاالت البرت بعـد اةـر علـ غـزة رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،
جامعة غزة
الكرع ـ ــاو  ،س ـ ــالم ة 2012التف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم ل ـ ــدى طلب ـ ــة كلي ـ ــة الرتبي ـ ــة

University of Gaza.
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Body Image and its Relationship with Optimism Pessimism and feeling of psychological happiness Among A sample
of Male and female adolescents at the secondary stage
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ABSTRACT: This study aimed at identifying the correlation relationship between body image, optimism, pessimism and
feelings of psychological happiness among a sample of male and female adolescents at the secondary stage, as well as finding
out adolescents differences in body Image optimism pessimism and psychological happiness. The study consisted of 160
Male and 170 female students at secondary stage. Body image, optimism and pessimism and feelings of psychological
happiness scales were used of obtain data from respondents. Results showed statistically significant differences between male
and female adolescents in body image in favor of males, as well as between males and females in favor of males on optimism
degree. Results also showed a positive significant relationship between (body image, optimism, and feelings of psychological
happiness), but a negative correlation relationship between optimism and each of body image, pessimism and feeling of
psychological happiness.
Key words: Body image, optimism pessimism, Psychological happiness adolescents.
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دور منتديات الحوار والنقاش اإللكترونية في تعزيز األداء األكاديمي لطلبة الدراسات العليا ومعوقات تطبيقها
بقسم المناهج وطرق التدريس
عبداهلل بن محمد العقاب

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
قدم للنشر 1438/6/1هـ  -وقبل 1438 /7/12هـ

الدراسة إىل تعرف دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا؛ إضافة إىل
المستخلص :هدفت ِّ
الدراسة على عينة من
تعرف أهم املعوقات اليت حتول دون استخدامها بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .ومت إجراء ِّ
الدراسة إىل أن هناك دورا كبيا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز
طالب الدراسات العليا ،وتكونت من ( )107طالب وطالبة .وقد توصلت ِّ
األداء األكادميي؛ إذ جاءت بدرجة موافق بشدة ،ومبتوسط حسايب بلغ ( .)4.29وأن هناك بعض املعوقات حتد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين ،وأمهها نقص مهارة استخدام احلاسب ،فضال عن سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين اليت تقلل دافعية املشاركة يف
النقاش .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05يف املتوسطات احلسابية تُعزى ملتغيي :اجلنس واملرحلة الدراسية .ويف
الدراسة إىل بعض املقرتحات.
الدراسة إىل جمموعة من التوصيات ،وانتهت ِّ
ضوء النتائج خلصت ِّ

الكلمات المفتاحية :منتديات النقاش اإللكرتوين ،التعاون عرب اإلنرتنت ،األداء األكادميي ،مشاركة الطالب ،التعلم اإللكرتوين.
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األسس واملعايي املهنية احملددة له (،)Hu & Mayen,2011
وذلك ملا يتمتع به من إمكانات وخصائص متعددة أسهمت
يف رفع كفاءة التعليم ،وفتحت آفاقا واسعة للتعلم الذايت
والتعاوين املرن والتشاركي ،وسهلت الوصول ملصادر
املعلومات بطريقة حديثة يف بيئة تعليمية جذابة وأكثر فاعلية،
كما ساعدت يف تنمية مهارات متنوعة يف خمتلف
التخصصات العلمية.
وتكمن أمهية هذا النو من التعليم كونه جاء بكثي من
احللول للمشاكل اليت يعاين منها نظام التعليم التقليدي ،ومن
أمهها جتاوز احلدود املكانية والزمنية واالقتصادية اليت حتول
الدراسة أو التدريب على الربامج
دون إتاحة الفرص ملواصلة ِّ
التعليمية املتنوعة والوصول للمتعلم ،وتوفي تعليم جيد النوعية
بتكلفة منخفضة ) ،(Garbett, 2011كما أنه حيقق مبدأ
املساواة يف الفرص التعليمية املتكافئة لذوي االحتياجات
اخلاصة والعاملني ،واملرونة يف تقدمي نوعية من الربامج
التعليمية حسب متطلبات التنمية.
ويقوم التعلم اإللكرتوين على فلسفة ()Pedagogy
خاصة ،ويعتمد على جمموعة من األدوات والتطبيقات
اإللكرتونية ،فمنها ما هو تزامين )،(Synchronous Tools
ومنها ما هو غي تزامين ( ،(Asynchronous Toolsوهي
حمل متيز التعليم اإللكرتوين عن التعليم التقليدي؛ إذ تتعدد
أدوات التعلم اإللكرتوين التفاعلية غي املتزامنة ،وفيها حيدث
التواصل بشكل غي مباشر يف أوقات متباينة ،ومن أبرز
األدوات أو التطبيقات اليت تستخدم يف هذا النو منتديات
النقاش ( ،)Discussion Forumsوالربيد اإللكرتوين (E-
 ،)mailوالقوائم الربيدية ) ،(Mailing Listsوجمموعة األخبار
).)News Group
ومتُثل منتديات النقاش اإللكرتونية (Forums
 )Discussionإحدى أبرز أدوات التفاعل يف التعلم
اإللكرتوين غي املتزامنة؛ نظرا لكوهنا البيئة التعلمية املشرتكة
بني املتعلمني ،ويتم احلوار والنقاش يف بيئة إلكرتونية افرتاضية

المقدمة:
يعيش العامل اليوم هنضة علمية عظيمة وتقدما يف جمال
االتصال وتقنية املعلومات ،وأصبح التطور العلمي والتقين
مقياسا للتنافس الدويل حنو التنمية الشاملة .وقد واكب هذه
عاملي حنو
النهضة السريعة واملتالحقة يف اجملال التقين توجه ٌّ
التعلم اإللكرتوين؛ إميانا بأمهيته ولالستفادة من مزاياه
وتطبيقاته التفاعلية املتنوعة يف جمال التعليم وصناعة املعرفة،
ولتحقيق أهداف املنظومة التعليمية ،وتلبية احتياجات املتعلم
الذاتية ،وتأهيله للتعامل مع متغيات احلياة العصرية.
ويعد التعلم اإللكرتوين من الدعائم األساسية لتطوير
النظم التعليمية للجامعات؛ إذ بدأت منهجية التعليم اجلامعي
يف اجلامعات العاملية تتحول تدرجييا جتاه نظام التعلم
اإللكرتوين ،وتوظفه يف منظومتها ()Oncu & Cakir, 2011
إما كليا أو جزئيا؛ ليساعدها على حل الكثي من مشاكل
النظام اجلامعي التقليدي ،والستيعاب األعداد املتزايدة من
الطلبة ،وخلفض كلفة التعليم ،وتلبية الطلب املتزايد على
الربامج التعليمية يف األقسام العلمية املختلفة ،وليحقق
اجلودة الشاملة اليت من شأهنا بناء منظومة تعليمية حتقق
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للمجتمع.
وبالنظر إىل الواقع جند أن هناك طلبا متزايدا على التعلم
اإللكرتوين ،مما جعل مؤسسات التعليم العايل حول العامل
هتتم ذهذا النو من التعليم ،وأدى إىل ظهور عديد من
مشاريع التعليم اإللكرتوين عن بعد يف املدارس واجلامعات يف
شىت أحناء العامل؛ كربوز اجلامعة االفرتاضية أو املدينة اجلامعية
اإللكرتونية بنماذج تنظيمية خمتلفة ،ووجود جمموعة من
اجلامعات التقليدية اليت تقدم تعليما إلكرتونيا عن بعد على
املستويات احمللية واإلقليمية والدولية (الصاحل.)2007 ،
وينظر إىل التعليم اإللكرتوين على أنه من األنظمة
التعليمية املوازية للتعليم العادي (التقليدي) وجها لوجه ،أو
أنه يتفوق عليه يف الكفاءة والفاعلية مىت ما مت تنفيذه وفق
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اإللكرتونية يف دعم كفاءة الكتابة التحليلية يف تعلم اللغة
اإلجنليزية .وتوصلت الدراسة إىل أن ملنتديات النقاش
اإللكرتونية دورا يف زيادة املستوى املهاري واملعريف يف الكتابة
التحليلية ،وأن منتديات النقاش اإللكرتونية سامهت يف
احلضور التعليمي واالرتباط املستمر مع املادة العلمية ،كما أن
هناك تفاعال اجتماعيا ومعرفيا عاليا .كما تشي النتائج أيضا
إىل أن بيئة منتديات النقاش اإللكرتونية مصممة تصميما
جيدا مبا خيدم املتعلمني حسب قدراهتم اإلدراكية وتنوعهم
االجتماعي.
وهدفت دراسة يل واه ) )Lai-wah, 2016إىل التحقق
من فاعلية دور منتديات النقاش اإللكرتونية يف تعزيز عملية
التعلم .وقد قام الباحث بتتبع مشاركة عينة من الطالب
(أربعة طالب) من الذين أكملوا مشاركتهم يف منتديات
النقاش اإللكرتوين .وتوصل الباحث إىل أن منتديات النقاش
هلا دور فاعل يف تعزيز عملية التعلم ،وأن هناك بعض العوامل
اليت تؤثر على مشاركة الطالب ،كما أن هناك حاجة إىل
دعم ومساعدة الطالب يف أثناء النقاش اإللكرتوين.
وقد أجرى أولفر ) (Olivier, 2016دراسة بعنوان :أثر
االتصال املباشر ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء
األكادميي لدى طالب التعلم املفتوح عن بعد .وقد هدفت
الدراسة إىل قياس تأثي جلسات االتصال وجها لوجه
ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء األكادميي للطالب يف
التعلم املفتوح عن بعد .وأشارت النتائج إىل أن الطالب
الذين حضروا وناقشوا وجها لوجه؛ كان لديهم أداء أفضل
بشكل ملحوظ يف االمتحان من الطالب الذين مل يشاركوا.
كما تظهر النتائج أيضا أن الطالب الذين شاركوا يف منتدى
النقاش اإللكرتوين كان أداؤهم أفضل بشكل ملحوظ يف
االمتحان النهائي من أولئك الطالب الذين مل يشاركوا يف
هذا املنتدى.
وقد قام كل من بكمان ووبر Beckmann, Weber,
) )2016بدراسة بعنوان :الوجود املعريف يف التعلم التعاوين

مرنة وفق منهجية علمية بني جمموعة من الطالب للتعبي عن
آرائهم وأفكارهم يف جو من التفاعل والعمل التعاوين النشط
املرتكز على املتعلم ،مما يزيد يف حتمل املسؤولية أثناء املناقشة،
واحلد من دور املعلم ،الذي بدوره يثري عملية التعلم ،وجيعل
النقاش أكثر فاعلية مقارنة بالنقاش املباشر وجها لوجه.
ومنتدى النقاش اإللكرتوين عبارة عن واحدة من أهم
أدوات التواصل اإللكرتوين االجتماعية التفاعلية اليت تسمح
بتبادل األفكار واآلراء واخلربات العلمية بأسلوب منظم بني
جمموعة من املشاركني ،واحلصول على تغذية راجعة بطريقة
غي متزامنة ،يكون فيها مساحة من احلرية يف عنصري الزمان
واملكان ،مما يعطي الطلبة مزيدا من الوقت لالطال  ،وتنظيم
(Cobo, López,
أفكارهم ،والتعليق على املشاركات
) ، Viedma & Herrera, 2011كما أنها متكن األستاذ من
حتليل مشاركة الطلبة يف املنتديات ،وتقييم األداء.
وتتفق عدد من الدراسات ;(Lee & Tsai, 2011
Yeh, 2010; Wong & Bakar, 2009; Wang & Woo,

 2007).على أن أهم مميزات منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتوين تتمثل يف تنظيم األفكار ،وتعزيز التفكي الناقد،
ودعم بناء املعرفة التعاونية ،وتشجيع التعلم النشط أو التنظيم
الذايت للتعلم؛ إذ يرى روبرتس ( )Roberts,2005أن التعلم
التعاوين النشط يزيد االحرتام الذايت للطلبة ،ويساعد يف
اخنفاض القلق ،وحيسن من الرضى النفسي للطلبة ،ويزيد من
خربات الطلبة املكتسبة ،ويشجع الطلبة على قبول املساعدة
واإلشراف مع نظائرهم ،وله أثر يف تكوين اجتاهات إجيابية
حنو التعلم واملعلمني .ويزيد كل من ميلر وأليسون (Xie,
) Miller, & Allison, 2013أن النقاش غي املباشر يف
منتديات النقاش التعليمية اإللكرتونية ُميكن من التعلم الذايت
النشط ،فضال عن أنه يسمح للمتعلمني بالتواصل وبناء
العالقات االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضي.
وقد سعت دراسة كل من صن وفرانكلني وجاو (Sun,
) Franklin, & Gao, 2017إىل معرفة دور منتديات النقاش
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التفكي اليت يستخدمها الطالب عند املشاركة يف منتديات
النقاش اإللكرتونية والفيسبوك .واستخدمت الدراسة حتليل
املضمون الكمي والتحليل املتسلسل للمشاركات؛ لفحص
احملتوى واألمناط السلوكية ونشاط التعلم بني مخسني طالبا يف
جامعة تايوان .وأظهرت النتائج أن الطالب كانوا يتقامسون
يف املقام األول املعرفة ،وتنطوي العملية املعرفية على الفهم
خالل النقاش يف املنتدى .كما أظهرت النتائج أن منتديات
النقاش يف الفيسبوك سهلت التفاعل االجتماعي لدى
الطالب ،كما عرضت مزيدا من النقاش خارج املوضو ،
وعدم الرتكيز على موضو مناقشة معني.
وقد هدفت دراسة كل من حرب ،ومخيس ،وأيب
جحجوح ( )2013إىل التعرف على فاعلية املنتديات
التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة يف تنمية مهارات التصميم
التعليمي للدروس لدى الطلبة املعلمني جبامعة األقصى بغزة.
وتضمن البحث جمموعتني متكافئتني :جمموعة جتريبية تدرس
من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين غي املتزامن ،والثانية
ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية .وتضمنت املعاجلات
التجريبية تصميم وتطوير املقرر اإللكرتوين عرب الويب يف
التصميم التعليمي للدروس ،قائما على استخدام املنتديات
التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة .وقد أثبتت النتائج تفوق
اجملموعة اليت درست من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين
غي املتزامن يف التمكن من مهارات التصميم التعليمي
للدروس على اجملموعة اليت درست بالطريقة التقليدية.
كما هدفت دراسة روبنسن ) (Robinson, 2011إىل
استكشاف تصورات الطالب جتاه قيمة جمموعات النقاش
اإللكرتونية وتأثيها على العمل اجلماعي .وتشي النتائج إىل
أن غالبية الطالب املشاركني مع منتدى النقاش اإللكرتوين
يرون أنه ذو قيمة يف جذب الطالب للعمل واملشاركة؛ وأن
عددا قليال منهم يرون أن قيمته حمدودة .كما أظهرت نتائج
الدراسة أن اآلثار املرتتبة على ممارسة النقاش التفاعلي يف

االفرتاضي :تقييم وحتسني مهارات التفكي الناقد يف منتديات
النقاش اإللكرتونية .وكان اهلدف من هذه الدراسة هو حتسني
بيئة التعلم التعاوين االفرتاضي ،وتقييم األداء يف منتديات
النقاش اإللكرتونية ودورها يف دعم مهارات التفكي الناقد.
وتشي النتائج إىل أن مشاركات الطالب يف منتديات النقاش
اإللكرتونية تقوم على التفكي الناقد ،وتستخدم املعرفة،
والتربير املكثف .كما تشي النتائج إىل أن هناك أيضا نقاط
ضعف يف منتديات النقاش اإللكرتونية ،مثل :التكرار.
أما خلف ( )2016فقد أجرى دراسة لقياس أثر التعلم
التعاوين باملنتديات اإللكرتونية مقابل التعليم التعاوين
التقليدي يف تنمية الوعي التكنولوجي على مستوى التحصيل
املعريف واألداء العلمي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة األزهر.
وتوصلت نتائج الدراسة إىل تفوق جمموعة الطلبة اليت
استخدمت التعليم التعاوين باملنتديات اإللكرتونية على
اجملموعة األخرى اليت استخدمت التعلم التعاوين التقليدي
وذلك يف التحصيل العلمي واألداء العملي.
وقد وجد مكدوقل ) (McDougall, 2015أنه بالرغم من
اختالف بيئة النقاش اإللكرتوين عن احلوار املباشر داخل
القاعة الدراسية وجها لوجه؛ فإنه كان فعاال ،وأن الطالب
قدموا وجهات نظر متعددة جتاه موضوعات النقاش ،وأن
املشاركات كانت واضحة ،وأن تعلم الطالب كان نشطا بناء
على تبادل األفكار بعضهم مع بعض .كما أظهرت النتائج
أيضا أن مشاركة الطالب يف منتديات النقاش اإللكرتونية
أسهمت يف رفع مستواهم املهاري والتحصيلي ،وأن مستوى
الدعم واالحرتام املتبادل كان عاليا بني الطالب ،وأن هناك
جاهزية لدى الطالب للمشاركة والتعامل مع مجيع املواضيع.
وأجرى كل من هو وونق ولني وشينج (Hou, Wang,
) Lin, & Chang, 2015دراسة بعنوان :استكشاف البناء
املعريف وأمناط التفكي للمتعلم يف املنصات غي املتزامنة:
مقارنة بني منتديات النقاش اإللكرتونية والفيسبوك .وكان
اهلدف من الدراسة هو استكشاف سلوك بناء املعرفة وأمناط
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وقد هدفت دراسة اللوح ( )2010إىل التعرف على دور
املنتديات التعليمية اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت يف تطوير
الكفايات التدريسية لدى املعلم الفلسطيين يف ضوء متطلبات
جودة املعلم ،والكشف عن أثر متغيات الدراسة على آراء
املعلمني يف دور املنتديات التعليمية يف تطوير الكفايات
التدريسية لدى املعلم .وتوصلت الدراسة إىل إن املنتديات
التعليمية تعني املعلم على وضع تصورات أكثر واقعية ملا
ينبغي أن تكون عليه عملية التخطيط السليم للتدريس ،وأن
املنتديات التعليمية تقدم مهارات تصميم املواقف التدريسية
وتنفيذها ،وتقدم كذلك املنتديات التعليمية إجراءات
واضحة للمعلم لتقومي التدريس .كما أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور املنتديات التعليمية
اإللكرتونية يف تطوير الكفايات التدريسية لدى املعلم
الفلسطيين يف متطلبات جودة املعلم تعزى ملتغيات (اجلنس،
املؤهل العلمي ،املرحلة التعليمية ،سنوات اخلربة).
وقام توبكو ) (Topçu, 2006بدراسة ملعرفة الفرق بني
أداء اجلنسني يف منتديات النقاش اإللكرتونية غي التزامنية.
وهدفت الدراسة إىل قياس الفرق بني أداء الطلبة يف منتديات
النقاش اإللكرتونية .وقد مت إجراء حتليل مضمون النقاش
واحلوار اإللكرتوين عند مستوى اإلدراك والتفاعل واملصداقية،
وكذلك حتليل احملتوى يف البعد املعريف واملهاري .وأظهرت
النتائج أنه ال يوجد فرق كبي بني اجلنسني يف األداء يف
منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية والتفاعلية.
ويذكر كل من شامبن ،ووكر ،ستون (Chapman,
)Walker & Stone, 2008أن معظم التفاعل التعليمي يف
نظام التعلم اإللكرتوين يتم يف منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتونية؛ ألهنا متكن الطلبة من التعلم بطريقة أكثر
استقاللية ) ،(Clark & Mayer, 2008من خالل التعلم
االجتماعي والتعلم التعاوين والتعلم القائم على حل
املشكالت ،وتعد من روافد التعلم اإللكرتوين ،وهلا دور
أساس يف قدرة الطالب على النجاح يف بيئة التعلم اإللكرتوين

املنتدى كانت إجيابية ،وأن الطالب يدركون فائدة املشاركة يف
منتدى النقاش اإللكرتوين.
وأجرى كل ميشيل وليسا وجفري ولورا (Michelle,
) Lisa, Jeffrey, & Laura, 2011دراسة بعنوان :هل
تستحق منتديات النقاش اإللكرتونية جهد عضو هيئة
التدريس .وكان اهلدف من هذه الدراسة استقصاء وفحص
مشاركة الطالب يف منتدى النقاش اإللكرتوين بأثر رجعي ،مبا
يف ذلك عدد املشاركات يف منتديات املناقشة والوقت الذي
يقضيه يف متابعة الطالب عموما؛ لتحديد ما إذا كان هناك
تأثي إجيايب ملشاركة الطالب يف مستوى التحصيل .وتوصلت
الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني كمية الوقت الذي
يقضيه عضو هيئة التدريس يف متابعة وتوجيه الطالب يف
منتدى النقاش اإللكرتوين وبني الدرجات اليت حيصل عليها
الطالب.
وسعت دراسة يوكسل ترك ) (Yukselturk, 2010إىل
التحقق من العوامل املؤثرة يف مستوى مشاركة الطالب يف
منتديات النقاش اإللكرتونية .وكان اهلدف من هذه الدراسة
هو معرفة العوامل اليت تؤثر يف مشاركة الطالب يف منتدى
النقاش اإللكرتوين ،ودراسة العالقة بني اخلصائص الفردية
للطالب ومستوى مشاركة الطالب (غي نشط ،معتدل،
ونشط) يف منتدى النقاش اإللكرتوين ،كما هدفت الدراسة
إىل معرفة وجهات نظر الطالب جتاه أسباب تدين مستوى
التفاعل يف منتدى النقاش اإللكرتوين .ومت استخدام أسلوب
حتليل احملتوى لتحليل البيانات النوعية .وأشارت النتائج إىل
أن هناك عالقة بني خصائص الطالب (التحصيل ،واجلنس،
وعدد الساعات اليت يقضيها على النت) وبني مستوى
مشاركة الطالب يف منتدى النقاش اإللكرتوين .كما أن
النتائج أكدت على بعض القضايا املهمة اليت جيب أن تؤخذ
بعني االعتبار يف تصميم منتديات النقاش اإللكرتونية ،مثل:
العبء األكادميي للطالب ،ومستوى املسؤوليات ،وقياس
تقدم تفاعل الطالب ،وتنو األنشطة التعليمية.

99

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 58الرياض (ذو احلجة 1438هـ /سبتمرب )2017

اإللكرتوين يف اجلامعات السعودية .فقد أصبحت من
األدوات التعليمية الرئيسة اليت يُعول عليها يف إثراء العملية
التعليمية وتوفي املواد التعليمية املساندة مما يسهم يف التفاعل
وتبادل اخلربات وتنمية القدرات االبتكارية بني الطلبة .ومع
تزايد هذا االستخدام يف املؤسسات الرتبوية؛ جند أن هناك
تفاوتا يف هذا االستخدام واالستفادة منها ،وتوظيفها يف
العملية التعليمية وفق منهجية علمية حتقق الغرض املنشود
منها بأقصى فاعلية ،بل إن معظم ما هو موجود بالساحة ال
يعدو أن يكون جتارب شخصية حمدودة غي واضحة
األهداف ،مما يدعو إىل دراسة دور منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي ومعوقات استخدامها
بني الطلبة.
ومن مالحظة الباحث يف أثناء تدريس املقررات
اإللكرتونية تبني أن لدى الطالب شغفا واهتماما كبيا جتاه
االستخدام والتفاعل مع هذه املنتديات ،مما كون شعورا
بأمهية قياس الدور الذي ميكن أن تقدمه منتديات النقاش
واحلوار اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي للطلبة .ومن مث
فإن السؤال الرئيس هلذه الدراسة هو :ما دور منتديات احلوار
والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب
الدراسات العليا ،وما معوقات تطبيقها بقسم املناهج وطرق
التدريس؟ وحتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

) .(Macgregor & Turner, 2009وقد أشار كل من ديز
وانتونادو ) (Diaz & Entonado, 2009إىل أن الطلبة
املشاركني يف منتديات النقاش التعليمية أكثر إجنازا يف الوقت
الفعلي احملدد؛ مقارنة باإلجناز يف الفصل العادي وجها لوجه؛
وذلك يعود إىل ارتفا مستوى الراحة واحلرية ،والعمل يف بيئة
الطالب اخلاصة.
وقد أظهرت الدراسات (Liu, Cheng, & Lin,
) 2013أن منتديات النقاش اإللكرتونية هلا تأثي إجيايب على
خمرجات التعلم ،وهلا دور مهم يف زيادة مهارة الكتابة والقراءة
عند الطالب ) ، .(Rau, Gao, & Wu, 2008كما أهنا من
أفضل الوسائل لتبادل األفكار واآلراء وحل املشاكل من
خالل التفاعل مع مشاركات الطالب اآلخرين ،واحلصول
منهم على تغذية راجعة (Raghavan, Catherine, Ikbal,
) .Kambhatla, & Majumdar, 2010ويذكر ديرك
( (Daric, 2014أن منتديات النقاش اإللكرتونية ذات قيمة
يف توفي الشعور املشرتك جتاه موضو النقاش على الرغم من
وجود املشاركني يف أماكن جغرافية متباينة.
مشكلة ِّ
الدراسة:
إن استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين ،وحتديدا منتديات
احلوار والنقاش اإللكرتونية ،يف العملية التعليمية بازدياد
مطرد؛ وذلك للتوسع يف برامج التعلم اإللكرتوين يف
مؤسسات التعليم العايل ،وزيادة عدد املستخدمني للتعليم
اإللكرتوين حول العامل ،وتؤكد نتائج عدد من الدراسات

أسئلة ِّ
الدراسة:
 .1ما دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز
األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا بقسم املناهج
وطرق التدريس؟
 .2ما املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات
العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
إجابات أفراد عينة البحث تعزى إىل اختالف املرحلة
الدراسية واجلنس؟

(Zhan, Xu & Ye, 2011; Luppicini, 2007; Jacobsen,

)2006أن النقاش التعليمي اإللكرتوين غي املتزامن من أهم
التطبيقات اإللكرتونية األكثر استخداما يف جمال التعليم
العايل على مستوى العامل.
ولقد أصبح استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية
من األمور اليت تأخذ حيزا كبيا بني الطلبة يف بيئة التعليم
املدمج ،وخاصة يف ضوء التطور يف استخدام أنظمة التعلم
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أهداف ِّ
الدراسة:

الدراسة؛ إذ يعتمد هذا املنهج على دراسة الواقع
لطبيعة ِّ
احلايل كما هو ،ويقدم وصفا شامال لإلجابة عن أسئلة
الدراسة ،والوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم هذا الواقع
وتطويره (عبيدات وآخرون.)2016 ،

الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
تسعى ِّ

 .1تعرف دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز
األداء األكادميي لدى طالب الدراسات العليا بقسم املناهج
وطرق التدريس.
 .2بيان أهم املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب
الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية.
 .3الكشف عن الفرق بني متوسطات إجابات عينة الدراسة
بناء على عدد من املتغيات (املرحلة الدراسية ،واجلنس).

حدود ا ِّ
لدراسة:
اآلتية:

التزمت الدراسة باحلدود
 .1بشرية :طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق
التدريس.
 .2مكانية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
بالرياض.
 .3زمانية :الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي -1436

أهمية ِّ
الدراسة:
الدراسة تنبع من كوهنا تلقي الضوء على
إن أمهية ِّ
اجلوانب التطبيقية ملنتديات النقاش اإللكرتونية يف التعليم
بوصفها أحد أهم أدوات التعلم اإللكرتوين ،كما تستمد هذه
الدراسة أمهيتها من ندرة الدراسات اليت تناولت املوضو
ِّ
الدراسة – على حد علم
بشكل مباشر خالل فرتة إعداد هذه ِّ
الباحث -على املستوى احمللي والعريب ،على الرغم من تعدد
الدراسة احلالية
الدراسات يف األدبيات البحثة الغربية ،كما أن ِّ
قد تسهم يف إبراز أمهية استخدام منتديات النقاش
اإللكرتونية يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية ،كما أن
استخدام منتديات النقاش بوصفها أحد أدوات التعلم
اإللكرتوين يتوقع أن حيدث تغييا يف طريقة تعلم الطالب؛ لذا
كان من الضروري معرفة إمكاناته ودوره يف دعم العملية
التعليمية ،وأهم الصعوبات اليت تعرتض تطبيقه يف امليدان
الرتبوي ،كما أن هذه الدراسة قد تضيف إىل املكتبة العربية
نتائج علمية ختدم املشتغلني يف التعلم اإللكرتوين من الطلبة
واألساتذة والباحثني.

1437هـ

 .4موضوعية :منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية التعليمية
واملعوقات اليت حتول دون استخدامها.
مصطلحات ِّ
الدراسة:
دور

(role

 :)Theهو جمموعة من األنشطة املرتبطة ،أو

األطر السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة،
وترتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف
املختلفة" (مرسي)133 ،1993،
التعلم اإللكتروني ( :)E-Learningهو تعزيز ممارسات
التعلم ودعمها ،باستخدام األدوات التكنولوجية املختلفة اليت
إما أن تكون قائمة على الويب ،أو موزعة على شبكة
اإلنرتنت ،أو املعتمدة على استخدام شبكة اإلنرتنت،
وتوظيفها ألغراض التعليم (زيتون .)2005 ،والتعلم اإللكرتوين
الدراسة هو التعلم من خالل نظام تعليمي يعتمد
يف هذه ِّ
على فلسفة خاصة ،ويستخدم التقنيات التفاعلية احلديثة
والتطبيقات لتحقيق أهدافه.

منهج ِّ
الدراسة:
الدراسة املنهج الوصفي
استخدم الباحث يف ِّ
الدراسة ،وذلك ملناسبته
 )Descriptiveلتحقيق أهداف ِّ
(Study
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منتديات الحوار والنقاش اإللكترونية

الدراسة هو مستوى تقدم الطلبة يف التحصيل العلمي
هذه ِّ
املعريف واملهاري ومدى حتقيقهم األهداف التعليمية للمقرر.

( Electronic

:)Forum discussion and dialogue

يعرف اخلان ( )2005منتدى املناقشة بأنه تصميم يف
املقرر اإللكرتوين ،خيلق بيئة تعلم مشرتكة فعالة وتفاعلية،
وخيترب املشاركون يف منتدى املناقشة اإللكرتوين جوانب
متعددة حول قضايا حتفزهم على التحليل واملشاركة بطرق
تفكي خمتلفة .فهي تتيح للمشاركني عرب اإلنرتنت النقاش
وتبادل اآلراء ونشر االستفسارات حول موضو معني وتلقي
األجوبة أو احللول من آخرين يبادلوهنم نفس االهتمام
) .(BulletinBoards.com, 2011ويعرف يف هذه الدراسة
بأنه :تفاعل الطلبة بطريقة غي متزامنة عرب تبادل اآلراء
ومناقشة األفكار بني األعضاء جتاه موضو علمي بطريقة
التفكي املنظم املتبادل ،والتعليق التتابعي على مشاركات
اجملموعة ،واحلصول منهم على تغذية راجعة ،من خالل
منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية بنظامي جسور وبالك

المعوقات
ِّ

الطلبة من تبين وتطبيق بعض األساليب يف التعليم .وتعرف
يف هذه الدراسة بأهنا :العوامل اليت متنع أو تقلل من
استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف العملية
التعليمية ،يف مرحلة الدراسات العليا.
مجتمع ِّ
الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات
الدراسات العليا الذين استخدموا منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتونية يف برناجمي املاجستي والدكتوراه ،بقسم املناهج
وطرق التدريس بكلية العلوم االجتماعية خالل العام اجلامعي
1437/1436هـ .وبلغ عددهم ( )123طالبا وطالبة .وقد
تكونت عينة الدراسة احلالية من مجيع أفراد اجملتمع األصلي؛
وذلك نظرا لصغر حجم العينة .وقد مت توزيع وإرسال
االستبانة ورقيا وإلكرتونيا جلميع الطلبة من أفراد العينة.
واجلدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيات
الدراسة.

بورد.
األداء األكاديمي

(Performance

(:)Obstacles

هي العوامل اليت متنع أو تؤخر

 :)Academicهو

نتائج التعلم اليت تشي إىل مستوى إجناز الطالب لألهداف
احملددة ،والقدرة على حتقيق النجاح .واألداء األكادميي يف
جدول ()1

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغير

الفئات

العدد

النسبة

المرحلة الدراسية

دكتوراه

63

58.9

ماجستير

44

41.1

ذكر

31

29.0

أنثى

76

71.0

107

100%

الجنس
المجموع

منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي
بني طالب الدراسات العليا ،واملعوقات اليت حتول دون
استخدام طلبة الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش
اإللكرتونية ،وكانت االستبانة األداة املالئمة للدراسة امليدانية

أداة ِّ
الدراسة:
تستخدم الدراسةُ االستبانة أداة جلمع البيانات من
طالب وطالبات الدراسات العليا بقسم املناهج ،جبامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ وذلك للتعرف على دور
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للحصول على املعلومات ،وقد مرت إجراءات بنائها باملراحل
اآلتية:



صدق المحتوى:

للتحقق من صدق احملتوى مت عرض االستبانة على عدد
( )8من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة
واالختصاص يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية وجامعة الطائف؛ للتأكد من صدق األداة
عن طريق صدق ِّ
احملكمني ( ،)Trustees Validityوقد
تفضلوا مشكورين بإبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم جتاه فقرات
االستبانة ،من حيث دقة الصياغة اللغوية ،ومدى مناسبة
الفقرات جملاالهتا ،وحذف الفقرات غي املالئمة ،واقرتاح
فقرات أخرى مناسبة.

 .1بناء محتوى االستبانة:
َمت بناء فقرات أداة الدراسة  -االستبانة  -بعد االطال
على األدبيات الرتبوية يف جماهلا ) Lai-wah, 2016؛ Olivier,
 2016؛  ،(McDougall, 2015من أجل االستفادة منها يف
إعداد عبارات االستبانة ،وصياغة فقراهتا .وتكونت األداة يف
صورهتا النهائية من ثالثة أقسام:
القسم األول :يتضمن البيانات األولية عن أفراد عينة
الدراسة ،وهي :املرحلة الدراسية ،واجلنس.
القسم الثاين :يتكون من ( )25فقرة لتحديد دور منتديات
احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طلبة
الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس.
القسم الثالث :يتكون من ( )20فقرة عن املعوقات اليت
حتول دون استخدام طلبة الدراسات العليا ملنتديات احلوار
والنقاش اإللكرتونية.



صدق االتساق الداخلي:

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ مت تطبيقها
على عينة عشوائية من طالب الدراسات العليا خارج العينة
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (ن = )35؛ وذلك
من أجل تعرف مدى االتساق الداخلي لالستبانة ،من
خالل حساب معامل ارتباط بيسون ( ،)Pearsonبني كل
عبارة من عبارات االستبانة ،والدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي إليه ،كما هو موضح باجلدول رقم (.)2

 .2صدق االستبانة:

بعد تصميم االستبانة وإعدادها بصورة أولية،
وللتأكد من أن فقرات االستبانة تقيس ما وضعت
لقياسه؛ مت التحقق مما يأيت:

جدول ()2
معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
المحور الثاني

المحور األول
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

21
22
23
24
25

**0.5017
**0.6228
**0.6745
**0.6168
**0.6622

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*0.4115
**0.4384
**0.5952
**0.7749
**0.5744
**0.5851
*0.3948
**0.7489
**0.5774
**0.5422

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.7102
**0.6316
**0.4713
**0.7252
**0.7434
**0.6520
*0.3812
**0.5349
**0.5779
**0.6613

**0.5984
11
**0.6830
1
**0.7147
12
**0.5291
2
**0.7475
13
*0.3570
3
**0.4787
14
**0.5557
4
**0.5460
15
**0.5106
5
*0.3725
16
**0.5257
6
**0.6096
17
**0.6776
7
**0.8118
18
*0.3497
8
**0.7474
19
**0.5234
9
**0.7223
20
**0.6854
10
* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01
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يتضح من اجلدول رقم ( )2أن مجيع معامالت االرتباط
دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01أو عند مستوى
داللة ( ،)0.05وهذا يشي إىل اتساق ٍ
عال لعبارات
االستبانة ،وارتفا الصدق الداخلي هلا.

 .3ثبات االستبانة:

َمت حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
( ،)Alpha Cronbachلقياس قيمة معامل الثبات لكل حمور
من حماور االستبانة ،كما هو موضح باجلدول رقم (.)3

جدول ()3

معامالت ثبات محاور أداة الدراسة
المحور
دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا
املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية

بالنظر إىل اجلدول رقم ( )3يتضح ارتفا معامل ثبات
بلغت قيمة معامل الثبات للمحور األول
حماور الدراسة؛ فقد ْ
( ،)0.91واحملور الثاين ( ،)0.90وهي قيمة مرتفعة؛ مما يدل
على متتع االستبانة بدرجة ٍ
ثبات عالية.

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

25
20

0.91
0.90

 oيتوىل إدارة النقاش كل أسبو جمموعة من الطلبة لتوجيه
النقاش وحتفيز الطلبة على املشاركة والتعزيز.
 oيتم التقومي أسبوعيا بناء على نوعية املشاركة وعدد
املشاركات األسبوعية.
 oمنتديات النقاش واحلوار اإللكرتوين متت يف بيئة تعلم
مدمج.
 إعداد أداة الدراسة وعرضها على جمموعة من احملكمني
للتحقق من صدقها وثباهتا.
 حتديد جمتمع الدراسة وعينتها من خالل الرجو إىل
عمادة الدراسات العليا وشؤون الطالب يف اجلامعة.
 توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من
( )35طالبا وطالبة من طالب الدراسات العليا يف جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ومت استثناء هذه اجملموعة
من عينة الدراسة الرئيسة.
َ مت توزيع االستبانات على عينة الدراسة لإلجابة عنها -
ورقيا وإلكرتونيا  -يف الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي 1438/1437هـ؛ فقد مت توزيع ( )123استبانة،
ومت اسرتداد ( )114استبانة ،والصاحل منها للتحليل ()107
استبانة من جممل االستبانات املوزعة.
مقياس ليكرت
 استخدم الباحث لقياس االستجابات
َ
اخلماسي( :موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غي موافق ،غي
موافق بشدة) .وقد حتصلت االستجابة (موافق بشدة) على
مخس درجات ،وحتصلت االستجابة (موافق) على أربع

إجراءات تطبيق ِّ
الدراسة:
متت إجراءات تطبيق الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:
 االطال على األدب الرتبوي يف جمال التعلم اإللكرتوين
واالطال على عدد من الدراسات السابقة اليت هلا عالقة
مبوضو الدراسة.
 وصف موضو الدراسة (منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتوين) على النحو اآليت:
 oمنتديات النقاش يف نظام جسور وبالك بورد ،إذ مت
تقسيم املنتدى إىل منتديات فرعية هي (املنت ـ ــدى العام،
منتدى الدعم الفين ،منتدى تنظيم املقرر ،منتدى
مصطلحات املادة ،منتدى النقاش األسبوعي)
 oشارك الطلبة يف املنتدى ملدة ثالثة عشر أسبوعا ،بواقع
ثالث مشاركات أسبوعيا على األقل يف منتدى النقاش
األسبوعي.
 oدور عضو هيئة التدريس هو طرح موضو النقاش
األسبوعي ومتابعة املنتدى والتوجيه واإلرشاد.
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درجات ،وحتصلت االستجابة (حمايد) على ثالث درجات،
يف حني حتصلت االستجابة (غي موافق) على درجتني،
وحتصلت االستجابة (غي موافق بشدة) على درجة واحدة.
 مت مجع االستبانات وإدخال البيانات إلكرتونيا إلجراء
التحليالت الالزمة.
 مت حتليل االستبانات من خالل برنامج احلزم اإلحصائية
( )SPSSملعاجلة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية
املناسبة.

نتائج الدراسة:
أوال :نتائج اإلجابة عن السؤال األول :ما دور منتديات
ً

احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني
طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية ،لتقدير استجابات عينة الدراسة جتاه
حماور األداة املتعلقة بقياس دور منتديات احلوار والنقاش
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات
العليا بقسم املناهج وطرق التدريس ،كما هو موضح يف
اجلدول رقم (.)4

جدول ()4
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة تجاه دور منتديات الحوار والنقاش اإللكترونية في تعزيز األداء األكاديمي بين
طالب الدراسات العليا
م

العبارة

10
15

يعطي منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين مزيدا من الوقت والتفكي قبل املشاركة.
يش ــجع احلـ ـوار والنق ــاش يف منت ــدى املق ــرر اإللك ــرتوين عل ــى تب ــادل األفك ــار واآلراء
حبرية.
طبيعة موضوعات احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين متناسبة مع عناصر
املقرر.
أهداف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين للمقرر واضحة وحمددة.
يساعد منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرر.
موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى حتقق أهداف املقرر.
يع ــرب ك ــل طال ــب يف منت ــدى احل ـوار والنق ــاش اإللك ــرتوين ع ــن فكرت ــه بوض ــوح وبثق ــة
عالية.
احلـوار والنقــاش يف منتـدى املقــرر اإللكـرتوين ســاعدين يف حتسـني قــدرايت علـى القـراءة
يف التخصص.
يتيح منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين مصادر تعليمية متنوعة.
يشجع منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين الطالب على التفاعل بعضهم مع بعض.
احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين ساعدين يف حتسني مهارة التفكي الناقد.
احلوار والنقاش اإللكرتوين ساعدين يف تعلم مفاهيم جديدة.
يدعم منتدى النقاش واحلوار اإللكرتوين للمقرر العمل املنظم.
يهتم منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين بتعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم.
احلوار والنقاش اإللكرتوين ساعدين يف فهم مفردات املقرر بشكل أفضل.
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
الموافقة

4.66
4.57

0.55
0.53

1
2

موافق بشدة
موافق بشدة

4.54

0.65

3

موافق بشدة

4.52
4.47
4.43
4.42

0.59
0.60
0.58
0.73

4
5
6
7

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة

4.40

0.66

8

موافق بشدة

4.37
4.37
4.35
4.33
4.28
4.26
4.25

0.69
0.71
0.70
0.74
0.70
0.92
0.95

9
9
11
12
13
14
15

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
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م

العبارة

9
21
5
12

بيئة احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين تعاونية.
يتيح منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين الوقت الكايف إلجناز املهمة التعليمية.
احلوار والنقاش اإللكرتوين ساعدين يف تنمية مهارات التفكي العليا.
احل ـ ـوار والنق ــاش يف املنت ــدى اإللك ــرتوين س ــاعدين يف حتس ــني ق ــدرايت عل ــى الكتاب ــة
العلمية.
احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين ساعدين يف تعزيز الدافع للتعلم.
يسهم منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين يف تنظيم األفكار وترتيبها.
يدعم منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين روح التنافس بني الطالب.
احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين ساعدين يف حتسني املهارات التحليلية.
أحصل على تغذية راجعة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين للمقرر باستمرار.
يراع ــي النق ــاش يف منت ــدى احلـ ـوار والنق ــاش اإللك ــرتوين للمق ــرر خص ــائص املتعلم ــني
والفروق الفردية بني املشاركني.

7
20
24
14
16
3

المتوسط* العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
الموافقة

4.24
4.23
4.20
4.19

0.93
0.97
0.94
0.84

16
17
18
19

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق
موافق

4.19
4.15
4.08
3.97
3.88
3.86

1.00
0.97
0.86
0.94
1.02
1.07

19
21
22
23
24
25

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

4.29

0.48

موافق بشدة

* املتوسط احلسايب من  5درجات.

( .)0.65أما الفقرة " أهداف منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين للمقرر واضحة وحمددة"؛ فتأيت يف املرتبة الرابعة
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.52وباحنراف معياري (.)0.59
يف حني جاءت الفقرة " يساعد منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرر" يف املرتبة
اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.47وباحنراف معياري
( .)0.60كما يتضح أيضا أن أدىن الفقرات هي" :يراعي
النقاش يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين للمقرر خصائص
املتعلمني والفروق الفردية بني املشاركني ".مبتوسط حسايب
بلغ ( ،)3.86وباحنراف معياري (.)0.48
وقد يُعزى هذا إىل أن استخدام الطلبة ملنتديات النقاش
واحلوار اإللكرتونية بوصفها أحد أدوات التعلم اإللكرتوين تعد
جتربة فريدة؛ وأهنا بيئة تساعد على تبادل األفكار واآلراء
بوضوح وبثقة عالية ،فهي بيئة تعاونية .وحتقق املرونة يف
املشاركة من حيث الزمان واملكان ،وتسهل عملية التواصل
والتفاعل بني الطلبة ،وتتيح مصادر تعليمية متنوعة ،وتسهم
يف حتسني مهارة التفكي الناقد .ويتبني إدراك الطلبة للدور
الذي تقوم به منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية كون لدى

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حملور دور منتديات احلوار والنقاش
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات
العليا بقسم املناهج وطرق التدريس؛ قد تراوحت بني (4.66
–  ،)3.86وهي درجة ترتاوح بني التقديرين( :موافق بشدة،
وموافق) ،وبلغ كلٌّ من املتوسط احلسايب الكلي (،)4.29
واالحنراف املعياري الكلي ( ،)0.48وهي درجة تقابل
التقدير( :موافق بشدة) أو ٍ
(عال) وفقا ملقياس ليكرت
اخلماسي املعتمد عليه يف هذه الدراسة.
ويتضح من النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن أعلى
الفقرات على التوايل هي" :يعطي منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين مزيدا من الوقت والتفكي قبل املشاركة" مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)4.66وباحنراف معياري ( ،)0.55ويليه "
يشجع احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين على تبادل
األفكار واآلراء حبرية" مبتوسط حسايب بلغ (،)4.57
وباحنراف معياري ( ،)0.53مث " طبيعة موضوعات احلوار
والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين متناسبة مع عناصر
املقرر" مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.54وباحنراف معياري
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عبداهلل بن حممد العقاب :دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي لطلبة الدراسات العليا ومعوقات...

املهاري والتحصيلي واستخدامهم خلرباهتم السابقة وأدائهم
العملي.

هؤالء الطلبة شعور بأمهية تعزيز األداء األكادميي .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج كل من دراسة يل واه )،)Lai-wah, 2016
ودراسة كل من بكمان ووبر )،)Beckmann, Weber, 2016
ودراسة خلف ( ،)2016ودراسة كل من هو وونق ولني
وشينج ) ،(Hou, Wang, Lin, & Chang, 2015ودراسة ليو
وشيق ولني ) ،(Liu, Cheng, & Lin, 2013اليت أكدت على
أن منتديات النقاش اإللكرتونية هلا دور فاعل يف تعزيز عملية
التعلم ،وتأثي إجيايب على خمرجات التعلم والتفكي الناقد،
وأن مشاركة الطلبة يف هذه املنتديات أسهم يف رفع مستواهم

ثانيًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :ما املعوقات اليت
حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار
والنقاش اإللكرتونية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات
احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،لتقدير استجابات عينة
الدراسة جتاه حماور األداة املتعلقة بقياس املعوقات اليت حتول
دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار
والنقاش اإللكرتونية ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)5

جدول ()5
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة تجاه المعوقات التي تحول دون استخدام طالب الدراسات العليا لمنتديات
الحوار والنقاش اإللكترونية
م

العبارة

8
20

نقص مهارة استخدام احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين
ســلبية بعــض الطــالب يف منتــدى احل ـوار والنقــاش اإللكــرتوين يقلــل دافعيــة املشــاركة يف
النقاش.
عدم تقومي نوعية املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
تعطل منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين وقلة الدعم الفين.
ع ــدم احملافظ ــة عل ــى حق ــوق اآلخـ ـرين يف األفك ــار املنش ــورة يف منت ــدى احلـ ـوار والنق ــاش
اإللكرتوين.
كث ــرة املوض ــوعات املطروح ــة يف منت ــدى احل ـ ـوار والنق ــاش اإللك ــرتوين ت ــؤثر س ــلبا عل ــى
النقاش.
املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين تتطلب مزيدا من الوقت.
عدم توافر شبكة اإلنرتنت للدخول ملنتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين مملة.
الثقة مبصداقية املعلومات يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين حيد من استخدامي له.
عدم تفاعل الطالب يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
ال يتضــمن منت ــدى احل ـوار والنق ــاش اإللكــرتوين تعليم ــات واضــحة تتعل ــق بالتعامــل م ــع
التقنية املستخدمة.
عدم تنظيم موضوعات املناقشة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
احلوار والنقاش يف منتدى املقرر اإللكرتوين مرهق ويتطلب مزيدا من اجلهد.
عدم تقبل توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين ال تتناسب مع أسلويب يف التعلم.
صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين.
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
الموافقة

3.66
3.50

1.00
1.08

1
2

موافق
موافق

3.22
3.06
3.04

1.30
1.31
1.28

3
4
5

حمايد
حمايد
حمايد

2.95

1.28

6

حمايد

2.87
2.83
2.46
2.42
2.40
2.36

1.22
1.31
1.21
1.03
1.15
1.14

7
8
9
10
11
12

حمايد
حمايد
غي موافق
غي موافق
غي موافق
غي موافق

2.36
2.23
2.04
2.04
1.84

1.14
1.08
0.93
1.17
0.88

12
14
15
15
17

غي موافق
غي موافق
غي موافق
غي موافق
غي موافق
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م

العبارة

1

أعتقــد أن اســتخدام منتــدى احلـوار والنقــاش اإللكــرتوين يف العمليــة التعليميــة ال جــدوى
منه.
استخدام منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين ال يتالءم وطبيعة املقرر.

1.62

2

موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر.

1.61

0.72

2.51

0.61

3

املتوسط* العام

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.75

0.71

18

0.59

19
20

درجة
الموافقة
غي موافق
بشدة
غي موافق
بشدة
غي موافق
بشدة
حمايد

* املتوسط احلسايب من  5درجات.

استخدام منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين ال يتالءم وطبيعة
املقرر" مبتوسط حسايب بلغ ( )1.62وباحنراف معياري
( ،)0.59مث " أعتقد أن استخدام منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين يف العملية التعليمية ال جدوى منه" مبتوسط
حسايب بلغ ( )1.75وباحنراف معياري ( .)0.71كما يتبني
أيضا أن عينة الدراسة غي موافقني على بعض الفقرات على
أهنا من معوقات استخدام منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتوين يف التعليم ،وهي ( مرتبة من األقل إىل األعلى)
على التوايل" :صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين" مبتوسط حسايب بلغ ( )1.84وباحنراف معياري
( ،)0.88ويليه" املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين ال تتناسب مع أسلويب يف التعلم" مبتوسط حسايب
بلغ ( )2.04وباحنراف معياري ( ،)1.17مث" عدم تقبل
توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين"
مبتوسط حسايب بلغ ( )2.04وباحنراف معياري (.)0.93
وقد يُعزى حمدودية معوقات استخدام الطلبة ملنتديات
النقاش واحلوار اإللكرتونية إىل توافر مجيع اإلمكانات املادية
واملعنوية ،وسهولة االستخدام ،وتوافر الدعم الفين ،والتفاعل
النشط بني الزمالء يف أثناء النقاش .كما أن إدراك الطلبة
ألمهية منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية؛ جعلت الطلبة
يتجاوزون أغلب املعوقات من أجل تعزيز األداء األكادميي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة يل واه Lai-wah,
Beckmann,
) ،)2016ودراسة كل من بكمان ووبر

يتضح من اجلدول رقم ( )5أن متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حملور املعوقات اليت حتول دون استخدام
طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية
بقسم املناهج وطرق التدريس قد تراوحت بني (– 3.66
 ،)1.61وهي درجة ترتاوح بني التقديرين( :موافق وحمايد)،
وبلغ كلٌّ من املتوسط احلسايب الكلي ( ،)2.51واالحنراف
املعياري الكلي ( ،)0.61وهي درجة تقابل التقدير( :حمايد)
أو (متوسط) وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي املعتمد عليه يف
هذه الدراسة.
وتبني النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن أعلى املعوقات
من وجهة نظر عينة الدراسة (مرتبة من األكثر إعاقة إىل
األقل إعاقة) على التوايل هي" :نقص مهارة استخدام
احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.66وباحنراف معياري
( ،)1.00ويليه"سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار
والنقاش اإللكرتوين يقلل دافعية املشاركة يف النقاش" مبتوسط
حسايب بلغ ( )3.50وباحنراف معياري ( .)1.08كما
يتضح أيضا أن عينة الدراسة غي موافقني بشدة على بعض
الفقرات على أهنا من املعوقات اليت حتول دون استخدام
منتديات النقاش واحلوار اإللكرتوين يف التعليم ،وهي ( مرتبة
من األقل إىل األعلى) على التوايل هي" :موضوعات النقاش
واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر" مبتوسط
حسايب بلغ ( )1.61وباحنراف معياري ( ،)0.72ويليه"
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ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء االختبارات الالزمة.
وفيما يأيت عرض نتائج السؤال الثالث تبعا ملتغيات الدراسة:

) ،)Weber, 2016وقد أكدتا على أن هناك بعض العوامل
اليت تؤثر على مشاركة الطلبة يف منتديات النقاش اإللكرتونية
مثل تكرار املشاركات ،كما أن هناك حاجة إىل دعم
ومساعدة الطالب وتوجيههم يف أثناء النقاش اإللكرتوين.



متغير اختالف المرحلة الدراسية:

مت إجراء اختبار ت ( )T-Testلداللة الفروق بني جمموعتني
مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة
البحث جتاه حماور الدراسة تبعا الختالف متغي املرحلة
الدراسية ،واجلدول رقم ( )6يبني النتائج اليت مت التوصل
إليها:

ثالثًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :هل توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة
البحث تُعزى إىل اختالف املرحلة الدراسية واجلنس؟

جدول ()6
اختبار (ت) لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف المرحلة الدراسية
المحور

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

المرحلة

العدد

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

ماجستي

63

4.32

0.48

0.80

0.427

دكتوراه
ماجستي

44

4.24

0.49

63

2.48

0.55

دكتوراه

44

2.56

0.70

الدراسية
دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني
طالب الدراسات العليا.
املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات
احلوار والنقاش اإللكرتونية.

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن قيمة (ت) غي دالة ،مما
يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات
العليا؛ تعود الختالف املرحلة الدراسية .وهذا يعين أن عينة
الدراسة يف كل من مرحلة الدكتوراه واملاجستي متفقون جتاه
فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور ،وقد يعود السبب إىل
تشابه ظروف استخدام منتديات النقاش اإللكرتونية ،وتقارب
خربات املشاركني يف املراحل الدراسية؛ لذا جاءت تقديراهتم
متماثلة .كما يتضح من اجلدول رقم ( )6أن قيمة (ت) غي
دالة ،وهذا يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات اليت حتول دون
استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش

0.61

0.545

التعليق
غي دالة
غي دالة

اإللكرتونية؛ تعود الختالف املرحلة الدراسية (دكتوراه
وماجستي) .وهذا يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة
طبقا ملختلف املراحل الدراسية جتاه فقرات أداة الدراسة يف
هذا احملور ،وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن بيئة تطبيق
واستخدام منتديات النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني
املرحلتني ،وأن معوقات االستخدام شبه متجانسة.
 متغير نوع الجنس:
مت إجراء اختبار ت ( )T-Testلداللة الفروق بني
جمموعتني مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات
أفراد عينة البحث جتاه حماور الدراسة تبعا الختالف متغي
اجلنس ،واجلدول رقم ( )7يبني النتائج اليت مت التوصل إليها:
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جدول ()7
اختبار (ت) لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف الجنس
المحور
دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء
األكادميي بني طالب الدراسات العليا.
املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا
ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية.

الجنس العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

ذكر

31

4.29

0.46

0.05

0.959

أنثى
ذكر

76

4.29

0.49

غي
دالة

31

2.38

0.52

0.160

أنثى

76

2.57

0.64

غي
دالة

يتضح من اجلدول رقم ( )7أن قيمة (ت) غي دالة،
وهذا يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات
العليا؛ تعود الختالف نو اجلنس .وهذا يعين أن عينة
الدراسة سواء أكانوا ذكورا أم إناثا متفقون جتاه فقرات أداة
الدراسة يف هذا احملور ،وقد يعود السبب إىل طبيعة تصميم
منتديات النقاش اإللكرتونية ،وأهنا مناسبة للجنسني ،وكذلك
لتعرض اجلنسني لنفس اخلربات التعليمية يف املنتدى؛ لذا
جاءت تقديراهتم متماثلة .كما يشي اجلدول رقم ( )7أن
قيمة (ت) غي دالة ،وهذا يشي إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات
اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات
احلوار والنقاش اإللكرتونية؛ تعود الختالف نو اجلنس .وهذا
يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة طبقا لنو اجلنس
(الذكور واإلناث) حول فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور،
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن طريقة استخدام منتديات
النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني اجلنسني ،وأن الظروف
الالزمة لالستخدام متطابقة .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة توبكو ) (Topçu, 2006اليت أكدت أنه ال يوجد فرق
كبي بني اجلنسني يف األداء يف منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتونية والتفاعل .وختتلف مع دراسة يوكسل ترك
) (Yukselturk, 2010اليت أشارت إىل أن هناك عالقة بني

1.42

التعليق

جنس الطالب وبني مستوى مشاركة الطالب يف منتدى
النقاش اإللكرتوين.
توصيات ِّ
الدراسة:
من خالل ما مت التوصل إليه من نتائج؛ فإنه ميكن
التوصية مبا يأيت:
 .1تبين منتديات النقاش واحلوار اإللكرتوين بوصفها أحد
أدوات التعلم اإللكرتوين يف املنظومة التعليمية ،بشكل يتوافق
مع التطورات واملستجدات التقنية احلديثة؛ ليتمكن الطالب
من تطوير أدائه األكادميي.
 .2تقدمي برامج تدريبية وتوفي أدلة استخدام للطالب وحماولة
إكساذهم مهارات احلاسب اآليل الالزمة الستخدام منتديات
النقاش واحلوار اإللكرتوين.
 .3تشجيع الطالب ،وحثهم على املشاركة اإلجيابية يف
النقاش والبعد عن السلبية يف منتدى احلوار والنقاش
اإللكرتوين.
مقترحات ِّ
الدراسة:
يف ضوء نتائج الدراسة؛ فإن الباحث يقرتح اآليت:
 .1إجراء دراسات أخرى مشاذهة يف منتديات النقاش واحلوار
اإللكرتوين يف املراحل الدراسية املختلفة ويف التخصصات
العلمية األخرى.
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Abstract: The study aimed to identify the role of electronic forum discussion and dialogue in enhancing academic
performance for graduate students, as well as to identify the most important obstacles that prevented it application, in
department of curriculum and instruction at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. The study was conducted on a
sample of graduate students consisted of (107) students. The study found that there is a big role of electronic forums
discussion and dialogue in enhancing academic performance with degree Strongly Agree and mean (4.29), and there are
some obstacles, such as, the lack of skill of using computer limits the participation in electronic forum discussion and debate,
and negative of some students in the electronic forum discussion and debate reduces the motivation to participate. The results
also showed no statistically significant differences at (0.05) averages due to the variables of grade and level of study. The
study concluded with some recommendations, also the study concluded some suggestions.
Key words: Online discussion forum, Online collaboration, Academic performance, Student engagement. Online learning.
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مدى استخدام بعض طرق التدريس الحديثة في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة المعلمة
في كليات التربية للبنات بجامعة شقراء
شاهرة سعيد القحطاني
كلية الرتبية  -جامعة شقراء

قدم للنشر 1438/6/3هـ  -وقبل 1438 /7/28هـ

المستخلص :هدف البحث التعرف على مدى استخدام طرق التدريس احلديثة (األلعاب التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة)،
والصعوبات اليت تواجه تطبيقها من وجهة نظر الطالبة املعلمة .استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي ،أجري البحث على الطالبات املعلمات بكلية
الرتبية باملزامحية جامعة شقراء عددهن ( )209طالبة من الطالبات املعلمات يف الفصل الدراسي الثاين لعام 1437 /1436هـ ،وكانت أداة البحث
استبانة وهي من تصميم الباحثة لتحديد مدى استخدام الطالبات املعلمات لطرق التدريس احلديثة والكشف عن الصعوبات اليت تواجههن يف تطبيقها،
وقد توصل البحث لعدة نتائج جاء تطبيق طرق التدريس احلديثة (األلعاب التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة) بدرجة متوسطة إذ
تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام ما بني ( )3.07إىل ( )2.79من أصل ( )4درجات  .وكانت أهم الصعوبات اليت واجهت تطبيق
طرق التدريس احلديثة لدى الطالبات املعلمات  ،كثرة احملتوى التدريسي وتنظيمه ،ونقص اإلعداد الرتبوي  ،وسيطرة ثقافة طرق التدريس التقليدية
لديهن ،ونقص مهارات التقومي املناسبة لطرق التدريس احلديثة ،واستخدام الوسائل التعليمية ،وقدم البحث عدة توصيات من أبرزها :إعداد برنامج
تدرييب نظريا وعمليا لرفع كفاءة الطالبات املعلمات يف تطبيق طرق التدريس احلديثة ،وعقد دورات تدريبية مستمرة للطالبات املعلمات يف تنفيذ طرق
التدريس احلديثة بكلية الرتبية ،وهتيئة البيئة الصفية املناسبة لتنفيذ طرق التدريس احلديثة يف أثناء التدريب امليداين .
الكلمات المفتاحية  :طرق التدريس احلديثة  -التدريب امليداين -الطالبة املعلمة.
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والتحديات معلم متجدد لعامل متغري" يف جامعة امللك خالد
(. )2016
تطورت عملية التدريس بسبب التطور والتقدم يف
مجيع جماالت احلياة ،وانعكس ذلك على مجيع عناصره
وطرقه ،إذ أصبح يضم فيه كل ما حييط باملتعلم من أجل
حتقيق األهداف الرتبوية للعملية التعليمية مع االهتمام
باملوقف التدريسي وعوامله خاصة ،ومن مث متيز التدريس
احلديث عن التقليدي الذي كان يعتمد على املعلم فقط
بتفعيل املتعلم اإلجيايب يف العملية التعليمية.
لذلك كان من األوىل أن يكون إعداد الطالب املعلم
مبنيا على الطرق واألساليب اليت متكنه من أداء دوره الفاعل
يف العملية التعليمية ،وأن تتضح لديه االسرتاتيجيات
التدريسية اليت ميكن عن طريق تطبيقها تفعيل دور املتعلم
وتنمية قدراته.
ومن هنا ترى الباحثة أمهية إعداد الطالبة املعلمة وتفعيل
دورها يف العملية التعليمية ،ومعاجلة ما قد يواجهها من
صعوبات قد تؤثر سلبيا وتعوق استخدامها لطرق التدريس
اليت تعد احلديثة أحد العناصر األساسية لنجاح عملية
التدريس ،إذ تعد طرق التدريس العامل الثاين يف حصول
التعلم احلق بعد املنهج ،وقد استندت الباحثة على دراسات
سابقة تتعلق مبوضوع البحث منها :دراسة ،)2000( foster
ودراسة كريشان ( ،)2005ودراسة عبد الكرمي ،وعاشور
( ،)2011وعبيد ( ،)2011اليت أكدت نتائجها أن التعلم
يف املدارس مازال يعتمد على الطرق التقليدية ،األمر الذي
أضعف دور الطالبة يف العملية التعليمية ،وجعل املعلمة هي
حمور العملية التعليمية ومصدر تفعيلها.

المقدمة
يعد التعليم الوسيلة األوىل واألهم لتقدم األمم  ،وما من
شك أن مهنة التعليم قدمية قدم اإلنسان وإن تغريت أساليبها
وطرائقها بتغري الزمان واملكان ،لذلك حظي إعداد املعلم يف
دول العامل كافة باالهتمام والدراسة فهو عصب مهنة التعليم
ومهما تقدمت تكنولوجيا التعليم والتعلم ،وتعددت أنواع
املعرفة فسيظل دوره باقيا وثابتا( .العاجز ،حلس.)2011 ،
ٍ
طالب متمي ٍز قاد ٍر على وظيفته
وإذا أردنا إعداد
املستقبلية فإننا حباجة إىل معلم متميز يفتح له مغاليق العلم،
ويستنهض قدراته ،ويستحث طاقاته للتعلم .إذا ال تقدم وال
بناء إال بالعلم وال علم إال بالتعلم ،وال تعليم إال مبعلم
كفء مؤهل ،وكل هذه األطر سلسلة مرتابطة ال ينفك
أحدها عن اآلخر .وكما قال ابن خلدون( :إن التقدم
احلضاري حباجة إىل العلم و إن العلم حباجة إىل التعليم ،ومن
خالل التعليم تربز ضرورة احلاجة إىل املعلم الكفء املؤهل(.
(الشبلي.)26 :2000 ،
وهلذه األمهية بذلت جهود حثيثة إلعداد الطالبة املعلمة
إعدادا أكادمييا ومهنيا ،عن طريق برامج متكاملة متر الطالبة
املعلمة جبميع مراحلها بشكل منتظم ودقيق ،إذ تتدرب على
مهارات عملية حمددة ال ميكن إتقاهنا إال عن طريق املمارسة
العملية اليت تعكس مدى صلة املساقات الدراسية النظرية يف
مرحلة اإلعداد يف الكلية بالكفايات التدريسية العملية ،ويرى
أن كل كفاية أدائية تستند إىل أساس نظري من خالل مروره
مبراحل الرتبية امليدانية العملية (بابكر)2 :2007،
وقد اهتمت اململكة العربية السعودية اهتماما كثريا
بإعداد الطالب املعلم ورفع كفاءاته ،بأشكال وصور متعددة
مثل املؤمترات ،واحللقات الدراسية اخلاصة بإعداد الطالب
املعلم وتطويره ،ومن هذه املؤمترات "إعداد وتدريب املعلم يف
ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر" جبامعة أم القرى
(1437هـ) ،ومؤمتر آخر بعنوان" املعلم وعصر املعرفة ،الفرص

مشكله البحث:
حبكم ختصص الباحثة يف اإلشراف على طالبات التدريب
امليداين ،فقد الحظت أن هناك غيابا شبه تام لطرق التدريس
احلديثة املناسبة ملراحل التعليم من رياض األطفال إىل املراحل
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احلاجة إىل تطوير برنامج التدريب امليداين وحتسني تطبيق
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.
وتأسيا ملا سبق فقد رغبت الباحثة يف القيام هبذا
البحث؛ للتعرف على مدى استخدام طرق التدريس احلديثة
يف التدريس لدى طالبات التدريب امليداين والتعرف على
الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة عند استخدام هذه
الطرق ،وحتديدها بأسلوب علمي؛ للتمكن من إجياد حلول
مناسبة تعني على التغلب عليها ،هبدف تفعيل دور التدريب
امليداين وحتسني براجمه عن طريق تطبيق طرق التدريس احلديثة
ملا هلا من انعكاس إجيايب على العملية التعليمية  ،واليت
بدورها ترفع من مستوى أداء الطالب املعلم  .ومن هذا
املنطلق تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال
الرئيس اآليت  :ما مدى استخدام طرق التدريس احلديثة يف
التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة؟

العليا واليت هلا الدور يف تنمية القدرات واملهارات العقلية
والبدنية على حد سواء ،وربط احملتوى حبياة املتعلم وحتقيق
التوازن بني حرية املتعلم وتوجيه املعلم املبنية على (األلعاب
التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة) كما
الحظت صعوبات تواجه الطالبات املعلمات عند استخدام
طرق التدريس احلديثة ،ورغبة يف الوقوف على هذه
الصعوبات ،وإجياد احللول هلا ،جاء هذا البحث للتعرف على
مدى استخدام طرق التدريس احلديثة املفعلة لدور الطالب
وأهم الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف تطبيقها،
وحماولة اقرتاح احللول املناسبة هلا .
كما الحظت الباحثة بعد اطالعها على العديد
من الدراسات العاملية والعربية واحمللية كدراسة البطاينة  ،وأيب
رمحة ( ،)2012ودراسة كريشان ( ،)2005ودراسه schertzer
( ،(2001ومن الواقع الذي ملسته عن طريق اخلربة
الشخصية لكوين مشرفة على التدريب امليداين يف عدة
ختصصات تربوية ،أن من النتائج ما يؤكد على أن التعليم يف
املدارس مازال يعتمد على الطرق التقليدية مثل (اإللقاء،
واحملاضرة) مما أدى إىل إغفال دور الطالبة يف العملية
التعليمية؛ كما أسهم يف جعل املعلمة حمور العملية التعليمية
ومصدر تفعيلها ونشاطها وحيويتها ،ومع أمهية طرق
التدريس احلديثة يف حتقيق أهداف املنهج فقد لوحظ وجود
غياب لطرق التدريس احلديثة املبنية على ( العروض العملية،
والقصة ،واأللعاب التعليمية ،وحل املشكالت  ...إخل ) مما
جعل الباحثة تستشعر وجود بعض الصعوبات ،اليت حتول
دون استخدام هذه الطرق يف التدريس  ،وهو ما أشارت إليه
الدراسات كدراسة نصريات ( 1425هــ)  ،ودراسة الغامدي
( ،)1429ودراسة العبد الكرمي ( ،)2011إذ أثبتت وجود
صعوبات حتول دون استخدام طرق التدريس احلديثة  ،منها:
ضعف إملام املعلمني باملبادئ الرتبوية والفنية والنفسية ذات
العالقة بطرائق التدريس احلديثة  ،أما دراسة كريشان
( ،)2005ودراسة البطاينة ،ورمحة ( )2012فقد أشارت إىل

أهداف البحث:
يهدف البحث إىل:
-1معرفة مدى استخدام الطالبة املعلمة يف أثناء التدريب
امليداين طرق التدريس احلديثة (األلعاب التعليمية ،وحل
املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة)
-2حتديد أبرز الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف
التدريب امليداين لطرق التدريس احلديثة (األلعاب التعليمية،
وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة)
أسئلة البحث:
س /1ما مدى استخدام طرق التدريس احلديثة (األلعاب
التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة) يف
التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة بكليات الرتبية
جامعة شقراء ؟
س /2ما الصعوبات اليت تواجه استخدام طرق التدريس
احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة ؟
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والتعلم ،وتتيح له فرصة القيام باألنشطة املتنوعة العديدة،
هبدف الوصول إىل أهداف حمددة .ويقتصر دور املعلم يف
هذه الطرق على اإلرشاد والتوجيه وتيسري املصادر التعليمية
(السدحان 1426 ،هـ.)9 :
ويقصد به يف هذا البحث  :استخدام طرق التدريس
اآلتية( :األلعاب التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض
العملية ،والقصة) يف التدريس أثناء التطبيق امليداين.

أهمية البحث:
 تقدمي طرق تدريس حديثة ختتلف عن الطرق املتبعة حاليايف التدريس.
 االرتقاء باملستوى املهين للطالبة املعلمة يف تطبيق طرقتدريس حديثة.
 هتتم هذه الدراسة مبعرفة الصعوبات اليت تواجه الطالباتاملعلمات يف استخدامهن لبعض طرق التدريس احلديثة ومن
مث تساعد يف تطوير وحتسني أدائهن.
 املسامهة يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس احلديثة استجابةلالجتاهات العاملية اجلديدة يف جمال التدريس وتدريب الطالب
املعلم اليت تعمل على إعادة تأهيل وتدريب الطالب املعلم مبا
يتماشى والتطورات املتسارعة يف جمال املناهج وطرق
التدريس.

 -التدريب الميداني :تتفق الباحثة مع تعريف السعيد

حدود البحث:

 -الطالبة المعلمة :تعرفها الباحثة بأهنا :الطالبة اليت أهنت

( )34 :2006للتدريب امليداين بأنه "برنامج تربوي تقدمه
كليات الرتبية قبل ممارسة الطالب املتدرب الفعلية للتدريس،
ويستمر فرتة زمنية حمددة يقوم فيه الطالب املعلم بالتدرب
الفعلي على التدريس وما يتطلبه من أنشطة خمتلفة ،حتت
إشراف تربوي وفين متخصص من قبل املؤسسة التعليمية اليت
تعد هؤالء الطالب" .

مجيع متطلبات التدريب امليداين بكلية الرتبية إذ ختضع هذه
الطالبة للتدريب حتت إشراف إحدى أعضاء هيئة التدريس
املختصات ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس التعليم
العام.

-1احلد الزماين :اقتصر البحث على الفصل الدراسي الثاين
لعام 1437 /1436هـ.
-2احلد املكاين  :مت تطبيق البحث على كليه الرتبية باملزامحية
جامعة شقراء . -3احلد البشري :مجيع الطالبات املعلمات يف ختصصات
رياض أطفال ،واللغة اإلجنليزية ،والرياضيات ،واللغة العربية
بكلية الرتبية باملزامحية من طالبات املستوى الثامن.
 -4احلد املوضوعي :طرق التدريس احلديثة واليت ممكن
تطبيقها على مراحل التعليم املختلفة ملا متتاز به من مناسبتها
خلصائص املتعلمني يف مجيع املراحل وهي (األلعاب التعليمية،
وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة).

اإلطار النظري:
ول -التدريب الميداني :يعد التدريب امليداين خطوة
أً
جوهرية يف إعداد املعلم ،وهو من أهم عناصر برنامج اإلعداد
ألنه ميثل اجلانب التطبيقي العملي واخلربة الواقعية الذي ميكن
الطالب املعلم من ممارسة دوره والتأكيد على حسن أدائه
للمهارات فهو برنامج يتيح لطالب كليات الرتبية تطبيق ما
درسوه من املقررات يف جمال ختصصهم واملقررات الرتبوية
والنفسية يف مواقف عملية واقعية من خالل تطبيق النظريات
واملبادئ اليت درسوها وإتاحة الفرصة هلم لتنمية مهاراهتم
التدريسية من خالل التدريس الفعلي وذلك حتت إشراف فين
خمتص( .الذكي)1999،

مصطلحات البحث:
 -طرق التدريس الحديثة "هي تلك األساليب اليت تركز

على إجيابية نشاط الطالب ،وجعله حمورا لعملية التعليم
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أسبوعني ،مع الرتكيز على تعريف الطالبة املعلمة مهارات
التدريس واخلطوات الفعلية للوقف التعليمي.
املرحلة الثانية :مرحلة املتابعة :وفيها تشرتك الطالبة املعلمة يف
متابعة زميالهتا يف أثناء التدريس حبضور الدروس وكتابة
التقارير.
املرحلة الثالثة :التطبيق العملي :وهي مرحلة ممارسة الطالبة
للتدريس والتطبيق العملي ملا تعلمته نظريا من مبادئ علمية
وطرائق تدريسية ،وتستمر هذه املرحلة فصال دراسيا كامال
(الذكي.)1999 ،

أهداف التدريب الميداني" :التدريب امليداين يعد اخلطوة

األهم يف إعداد الطالب املعلمني وتدريبهم على مواقف
التدريس ،والرتبية املباشرة خالل املشاهدة واملالحظة
واالحتكاك املباشر ،ومن مث االخنراط الفعلي يف عملية
التدريس" (حلس.)12 :2010 ،
ويف ضوء ذلك حندد "أهم أهداف التدريب
امليداين فيما يأيت:
 إعداد الطالب املعلم نفسيا وتربويا وماديا للقياممبسؤوليات املهنة بعد التخرج وفق ختصصه.
 إتاحة الفرصة للطالب املعلم أن يطبق عمليا املبادئواألسس النظرية اليت درسها يف مقررات اإلعداد الرتبوي .
 صقل الطالب املعلم باخلربات األساسية احلديثة يف العمليةالتعليمية .
 إتاحة الفرصة للطالب املعلم أن يتعرف على املناهجالتعليمية يف املراحل الدراسية اليت يتدرب فيها .
 إتاحة الفرصة للطالب املعلم اكتشاف قدراته وإمكاناتهالتدريسية.
 هتيئة املناخ املدرسي الذي يتيح للطالب املعلم اإلحساسباملسؤولية الكاملة ،وتكوين االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة
التعليم عنده.
 إكساب الطالب املعلم مهارات التقييم الذايت ،وتقومياألعمال والعمل على حتسينها.
 الكشف عن القدرة احلقيقية يف العمل املدرسي والتعرفعلى املناسب من الطرائق التدريسية والوسائل التعليمية"
(العاجز ،وحلس.)20 :2011

ثانيًا -طرق التدريس  :تعد طرائق التدريس مكونا رئيسا من
مكونات املنهج الدراسي وترتبط ارتباطا وثيقا بعالقات تأثري
وتأثر مع عناصر املنهج األخرى .
مفهوم طرق التدريس الحديثة  :تعرف بأهنا "جمموعة من
إجراءات التدريس املختارة سلفا من قبل املعلم ،واليت خيطط
الستخدامها عند تنفيذه التدريس ،مبا حيقق األهداف
التدريسية املرجوة ،بأقصى فاعلية ممكنة ،ويف ضوء اإلمكانات
املتاحة( .زيتون)25: 1999 ،
ومن شروط الطريقة الجيدة في التدريس ما يأيت:
 مالءمة الطريقة ألهداف الدرس . مناسبة الطريقة للمحتوى الدراسي. مالءمة الطريقة ملستوى املتعلمني . مشاركة املتعلمني يف التدريس . االقتصاد يف الوقت واجلهد (اللقاين)199-194: 1982 ،أهم طرق التدريس الحديثة:
 -1األلعاب التربوية :عرف كل من (Heinich , Molenda,

مراحل التدريب الميداني :للتدريب امليداين ثالث مراحل

) Russell,1982:112اللعبة التعليمية بأهنا نشاط يبذل فيه
الالعبون جهودا كبرية لتحقيق هدف ما يف ضوء قواعد معينة
موصوفة.
ويرى نبهان ( )2004أن اللعب استغالل للطاقة
احلركية والذهنية للطفل ،وهو عملية متثيل تقوم على حتويل
املعلومات ملالءمة حاجات الفرد ،ويعد اللعب من أفضل

وهي على النحو اآليت:
املرحلة األوىل :مرحلة املشاهدة :وهي املالحظة للمواقف
والعمليات التعليمية وما تتضمنه من أنشطة داخل الفصل
الدراسي وخارجه تقوم هبا الطالبة املعلمة ،وتستمر ملدة
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تقدمي خربات متنوعة سعيا لتحقيق األهداف التعليمية
(عسقول .)20 :2003 ،

األساليب اليت جتذب انتباه املتعلم وتشوقه للتعليم وهو يوفر
له جوا طليقا يندفع فيه للعمل من تلقاء نفسه ،كما أنه يعد
أداة تعلم واكتشاف.
وتظهر أمهية اللعب يف حمورين مها( :العناين.)2002 ،
 اكتساب العديد من املفاهيم واملعلومات واملعارف منالعامل احمليط به.
 معرفة الذات ،فاملتعلم عن طريق التجربة واالستكشافيتعرف على ما حيبه ومييل إليه وتزداد معرفته بذاته و إمكاناته

استخدامات العروض العملية:
العروض العملية واحدة من طرق التدريس ومن استخداماهتا
ما يأيت:
 إيضاح بعض احلقائق واملفاهيم وإثباهتا استنتاج بعض املفاهيم والعالقات بطريقة االستقراء . استخدام العروض العملية يف حل املشكالت . إكساب الطالب بعض املهارات كاستخدام األدواتواألجهزة.
 -تقومي أعمال التالميذ (عبد اجلواد .)136 :1975،

ويتعرف على مشكالته ويصبح أكثر قدرة على حلها .

-2طريقة حل المشكالت :عرفها (جاسم  )1990،بأهنا
"اختاذ إحدى املشكالت اليت تتصل مبوضوع الدراسة حمورا أو
نقطة البداية ومن خالل التفكري يف حل هذه املشكلة
وممارسة أنواع أنشطة التعليم املختلفة (عمليات التعلم)
يكتسب الطالب املعارف واحلقائق واملفاهيم بأسلوب يعتمد
على مشاركته اإلجيابيه تربز يف هذه العمليات ذاته ".

شروط نجاح العروض التعليمية في تحقيق األهداف:

 تقدمي العرض بصورة شيقة لضمان انتباه التالميذ. إشراك الطالب بصورة دورية يف أداء كل ما حيتويه العرضأو بعضه.
 احلرص على تنظيم الطالب يف مكان العرض (.قنديل،)168 :1419

وتشمل طريقة حل المشكالت على عدة خطوات وهي
على النحو اآلتي( :زيتون )1994،

 -القصة :عرفت القصة بأهنا واحدة من األدوات املعرفية

 الشعور باملشكلة وميكن التعبري عنها بسؤال أو مناقشة . حتديد التالميذ املشكلة بوضوح . قيام التالميذ جبمع املعلومات عن املشكلة من مصادرمتعددة.
 قيام التالميذ بصياغة الفرضيات أو احللول املؤقتة هلذهاملشكلة
 قيام التالميذ باختبار الفرضيات ومن مث اختيار أنسبها . قيام التالميذ باالستنتاج والتعميمات والوصول إىل النتائج. قيام التالميذ بتطبيق هذه النتائج أو التعميمات يفاملواقف املتشاهبة.

املتاحة للطالب بل وأمهها وهي حتقق دجما للخيال باملعرفة،
وهي تشكل فهمهم العاطفي حملتواها كما ميكنها تشكيل
صورة حقيقية واقعية حملتواها اخليايل ،وهلا قيمة عالية يف
التعليم وقد حدد لعملية التعلم بالقصة مخس مراحل هي:
-1احلكم على أمهية ومالءمة القصة ملوضوع الدرس.
-2إجياد صراع ثنائي األضداد ضمن أحداث القصة.
-3تنظيم حمتوى الدرس على شكل قصة .
-4حل مشكلة القصة .
-5التقييم (.)2001،Egan

-3العروض العملية :عرفها عسقول (" )2003بأهنا ما

الدراسات السابقة:

يقوم به املعلم أو املتعلم من ممارسات يستخدم خالهلا
جمموعه من األدوات أو املواد أو األجهزة اليت تساهم يف

فيما يأيت عرض للدراسات السابقة هلذا املوضوع بوجه
عام ،وقد رتِّبت حسب التسلسل الزمين.

120

شاهرة بنت سعيد القحطاين :مدى استخدام بعض طرق التدريس احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة ...
دراسة قامت بها فوستر ((foster,2000

املزيد من احلصص خوفا من اخنفاض املستوى التحصيلي
لتلميذات تلك املدارس.
ويرى كريشان ( )2005يف دراسته اليت هدفت إىل
استقصاء واقع تنفيذ معلمي العلوم السرتاتيجيات تعليمية
جديدة سبق أن تدربوا عليها يف أثناء اخلدمة وهي اسرتاتيجية
التقومي التشخيصي واالستقصاء والتعلم التعاوين والعوامل
املؤثرة يف التنفيذ ،وأظهرت النتائج أن أبرز معوقات تنفيذ
االسرتاتيجيات التعليمية عند املعلمني عدم فهم االسرتاتيجية
وإتقان التدرب عليها يف أثناء التدريب العملي مما انعكس
على مهاراهتم يف التنفيذ يف غرفة الصف.
ويف دراسة كل من الخريشا والشرعة ( )2010اليت كان
هدفها التعرف على الصعوبات اليت يواجهها طالب الرتبية
العملية يف اجلامعة اهلامشية وجامعة اإلسراء اخلاصة ،إذ
أظهرت النتائج أن أهم الصعوبات اليت تواجه الطالب
املعلمني قصور التدريب وازدحام الفصول الدراسية ،وزيادة
العبء الدراسي على الطالب املعلم يف أثناء تنفيذ برنامج
الرتبية العملية.
كما يرى البطاينة ،وأبو رحمة ( )2012يف دراستهما للكشف
عن مدى استخدام طالب الرتبية العملية جبامعة الطائف
السرتاتيجيات التدريس املعاصرة واجتاهاهتم حنوها ،لوحظ أن
استخدام االسرتاتيجيات التدريسية املعاصرة كانت أكرب يف
استخدام االسرتاتيجية املباشرة ومتوسطة يف استخدام
اسرتاتيجية التعلم القائمة على التعلم اجلماعي ومنخفضة يف
استخدامهم السرتاتيجية التدريس القائمة على حل
املشكالت واالستقصاء.
وجاءت دراسة منصور ( )2016للكشف عن املعوقات
اليت حتول دون استخدام معلمي الرياضيات لطرق التدريس
احلديثة باملرحلة املتوسطة ،إذ توصلت إىل أن املعوقات
املرتبطة بالطالب أكثر صعوبة ،تليها كثرة العبء التدريسي
على املعلم ،وارتفاع عدد الطلبة بالصف الدراسي.

هدفت إىل حتديد

معوقات التدريس الفعال للعلوم يف املرحلة االبتدائية
بالواليات املتحدة األمريكية ،وتوصلت إىل أن أهم املعوقات
اخللفيه العلميه ملعلمي املادة ،ونقص التدريب يف أثناء اخلدمة
أو ضعفه.
دراسة شيرتزر ) (schehtzer,2001هدفت إىل فحص
اجتاهات عينة من املعلمني حنو التحول يف اسرتاتيجيات
التعليم مبدرسة ساوث ويتسن أونتار ،وأظهرت النتائج أن
اجتاهات املعلمني الذين يشعرون أن هلم دورا يف التغيري كانت
إجيابية أما املعلمون الذين كانوا يشعرون بأن أدوارهم كانت
قليلة فكانت اجتاهاهتم سلبية حنو التغيري .
بونج ((Yeung, 2001

هدفت دراسته إىل استقصاء

كفايات الطالب املعلم يف أثناء التطبيق العملي يف املدارس
املتعاونة وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبا من جامعة
"هونج كونج" وكان من أهم النتائج عدم كفاية اخللفية
النظرية واملعرفية عن املوضوعات اليت يدرسوهنا يف أثناء
التدريب.
وفي دراسة كوسة و باسروان ( )2003اليت كانت بعنوان:
مشكالت الرتبية العملية يف ضوء آراء الطالبات املتدربات يف
كلية إعداد املعلمات يف مكة املكرمة) ،هدفت الدراسة إىل
التعرف على املشكالت اليت تواجه الطالبات املتدربات يف
كلية إعداد املعلمات يف مكة املكرمة يف أثناء فرتة الرتبية
العملية امليدانية ،وقد اتبعت الباحثتان املنهج الوصفي
التحليلي ،ومشلت عينة الدراسة ( )98طالبة معلمة،
واستخدمت الباحثتان استبانة اشتملت على ( )64فقرة
موزعة على أربعة حماور ،وأظهرت الدراسة جمموعة من
املشكالت اليت تواجهها الطالبات املعلمات وكان أبرزها قلة
زيارة املشرفات الرتبويات للطالبات يف مدارس التدريب
وتدخلهن يف أثناء شرح الطالبة املعلمة ومن مث إحراجهن أمام
التلميذات مما يؤدي إىل عدم الثقة لدى كثري من مديرات
مدارس التدريب بقدرة الطالبة املعلمة ومن مث عدم إعطائهن

121

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 58الرياض (ذو احلجة 1438هـ /سبتمرب )2017

أداة البحث :صممت استبانة لتحديد مدى استخدام

التعقيب على الدراسات السابقة:

الطالبات املعلمات طرق التدريس احلديثة والكشف عن
الصعوبات اليت تواجههن يف تطبيقها ،وتتكون من ثالثة
حماور هي:
احملور األول :البيانات الشخصية (االسم اختياري،
التخصص) وتعليمات توضح للطالبة املعلمة طريقة اإلجابة
عن أسئلة االستبانة.
احملور الثاين :ويتعلق مبدى استخدام الطالبة املعلمة طرق
التدريس احلديثة وعدد عباراته ( )21عبارة ،حددت اإلجابة
عن أسئلة هذا احملور وفقا ملقياس رباعي يتمثل يف اخليارات
األربعة اآلتية :كبرية ( ،)4درجة متوسطة ( ،)3ضعيفة (،)2
ومعدومة االستخدام ( ،)1وقد بلغت النهاية الصغرى
للمقياس ( )21والعظمى (.)84
احملور الثالث :ويتعلق بالصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة
يف التدريب امليداين عند استخدام طرق التدريس احلديثة
وعدد عباراهتا ( )11وقد حددت إجابات أسئلة هذا احملور
وفقا ملقياس رباعي يتمثل يف اخليارات األربعة اآلتية :كبرية
( )4درجات متوسطة ( )3ضعيفة ( )2ومعدومة ( ،)1وقد
بلغت النهاية الصغرى للمقياس ( )11والعظمى (.)44
بعد املوافقة على تطبيق االستبانة وطباعتها ،قامت
الباحثة مبا يأيت:
/1تطبيق أداة البحث على عينة استطالعية ( )40طالبة
معلمة بالفصل الثاين لعام 1437 /1436هـ ،من خارج عينة
البحث وذلك حلساب اخلصائص السيكومرتية ألداة البحث.

يتضح مما سبق عرضه من الدراسات والبحوث ،اتفاق
مجيع الدراسات على أمهيه طرق التدريس احلديثة يف العملية
التعليمية ،إال أن البحث احلايل خيتلف عن الدراسات
السابقة والبحوث اليت مت عرضها إذ الدراسة تبحث يف واقع
استخدام طالبات التدريب امليداين طرق التدريس احلديثة
(حل املشكالت ،واأللعاب التعليمية ،والعروض العلمية،
والقصة ) واليت مل يتم التعرض هلا يف الدراسات السابقة
،كما ختتلف من حيث جمتمع البحث الذي طبق عليه ،وقد
استفادت الباحثة من البحوث والدراسات السابقة يف كتابة
اإلطار النظري وبناء أدوات البحث وإجراءاته وتفسري
نتائجه.
إجراءات البحث:
منهج البحث :منهج البحث هو املنهج الوصفي التحليلي
ملالءمته طبيعة الظاهرة اليت يتناوهلا ،إذ يعىن بوصف الواقع
احلايل عن طريق مجع البيانات واملعلومات وحتليلها وتفسريها
لتشخيص جوانب القصور وتقدمي احللول املناسبة (ابو زيد،
.)2007
مجتمع البحث :يتكون جمتمع البحث من مجيع الطالبات
اخلرجيات بكليات الرتبية جبامعه شقراء جبميع كلياهتا والبالغ
عددهن (  )1018طالبة يف الفصل الدراسي الثاين لعام
1437 /1436هـ.
عينة البحث :تتكون عينة البحث من مجيع طالبات

صدق أداة البحث :الصدق الظاهري لالستبانة :بعد أن

التدريب امليداين باملستوى الثامن بكلية الرتبية باملزامحية
إحدى كليات جامعة شقراء بالفصل الدراسي الثاين لعام
1437 /1436هـ ،لألقسام اآلتية :اللغة العربية واللغة
اإلجنليزية والرياضيات ورياض األطفال ،وعددهن ()209
طالبة ،وقد مت اختيارهن بطريقة قصدية.

صممت أداة البحث مت التأكد من صدقها بعرضها على
حمكمني خمتصني يف قسم املناهج وطرق التدريس ،وطلب من
احملكمني إبداء الرأي يف االستبانة من حيث وضوح عباراهتا
ومدى مناسبتها ألغراض البحث ،ومن مت األخذ برأي
احملكمني.
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شاهرة بنت سعيد القحطاين :مدى استخدام بعض طرق التدريس احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة ...

 -1-1معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود
احملور األول :درجة استخدام طرق التدريس احلديثة ،بالدرجة
الكلية للمحور:

التساق الداخلي ألداة البحث :مت حساب االتساق

الداخلي لالستبانة عن طريق معامل االرتباط بني املفردات
والدرجة الكلية للمحور.

جدول ()1
معامالت ارتباط بنود المحور األول درجة استخدام طرق التدريس الحديثة بالدرجة الكلية للمحور (العينة الستطالعية :ن=)40
م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

1

**0.7088

8

**0.7686

15

**0.8054

2

**0.7520

9

**0.7551

16

**0.7971

3

**0.6142

10

**0.8332

17

**0.7510

4

**0.7569

11

**0.7368

18

**0.7373

5

**0.7003

12

**0.6574

19

**0.7578

6

**0.6402

13

**0.7843

20

**0.7561

7

**0.7027

14

**0.7601

21

**0.7169

** دالة عند مستوى 0.01

 -2-1معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود
احملور الثاين :صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة،
بالدرجة الكلية للمحور:

ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط
دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01

جدول () 2
معامالت ارتباط بنود المحور الثاني صعوبات استخدام طرق التدريس الحديثة بالدرجة الكلية للمحور (العينة الستطالعية  :ن=)40
م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

1

**0.6231

5

**0.7540

9

**0.8050

2

**0.6010

6

**0.7998

10

**0.8655

3

**0.7860

7

**0.7372

11

**0.7759

4

**0.8671

8

**0.8903

** دالة عند مستوى 0.01

ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط
دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01

ثبات أداة البحث  :حسب معامل ثبات األداة باستخدام

جدول ( )3
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور البحث (العينة الستطالعية :ن=)40
المحور

احملور األول :درجة استخدام طرق التدريس احلديثة
احملور الثاين :صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة
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معامل ألفاكرونباخ لتقدير الثبات وكان نسبة احملور األول
( )0.79واحملور الثاين بنسبة (.)0,94

عدد البنود

ألفا كرونباخ

21

0.97

11

0.94
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مت تصنيف تلك اإلجابات إىل أربعة مستويات متساوية
املدى من خالل املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة =
(0.75 = 4 ÷ )1-4
وتكونت االستبانة من حمورين مها:
ما يتعلق باحملور األول :حددت درجة استخدام طالبات
التدريب امليداين لطرق التدريس احلديثة ،حبيث تتدرج من
كبرية إىل متوسطة وضعيفة ومعدومة ،واجلدول رقم ()4
يفسر متوسط كل درجة من درجات االستخدام على النحو
اآليت:

ويتضح من اجلدول ( )3أن مجيع قيم معامالت الثبات
جاءت مرتفعة لذا ميكن القول إن االستبانة تتمتع بدرجة
عالية من الثبات.
األساليب اإلحصائية:
استخدمت التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية الستجابات أفراد العينة من الطالبات املعلمات
بالتدريب امليداين وذلك للتعرف على مدى استخدام طرق
التدريس احلديثة والصعوبات اليت تواجه عملية تطبيقها،
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم األسلوب اآليت لتحديد
مستوى اإلجابة عن بنود األداة .إذ مت إعطاء وزن للبدائل:
(كبرية= ،4متوسطة= ،3ضعيفة= ،2ومعدومة= ،)1ومن مث
جدول ()4
توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف
كبيرة

مدى المتوسطات
4.00 – 3.26

متوسطة

3.25 – 2.51

ضعيفة

2.50 – 1.76
1.75 – 1.00

معدومة

ضعيفة ومعدومة ،واجلدول رقم ()5يفسر متوسط ومستوى
كل درجة من درجات الصعوبة.

فيما يتعلق باحملور الثاين :فقد حددت مدى الصعوبات
اليت تواجه طالبات التدريب امليداين يف استخدام طرق
التدريس احلديثة ،حبيث تتدرج من كبرية إىل متوسطة إىل

جدول ()5
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف

مدى المتوسطات

كبرية

4.00 – 3.26

متوسطة
ضعيفة
معدومة

3.25 – 2.51
2.50 – 1.76
1.75 – 1.00

بتحليل آراء عينة البحث من طالبات التدريب امليداين وفيما
يأيت عرض لنتائج البحث.

نتائج البحث وتفسيره ومناقشته:

ولإلجابة عن أسئلة البحث مت عرض النتائج ،إذ
استخدمت املعاجلات اإلحصائية اليت تتمثل يف حساب
املتوسط احلسايب والتكرارات والنسب املئوية ،كما قامت
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ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام االستبانة ومت
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية
واجلدول رقم ( )6يوضح النتيجة .

إجابة السؤال األول :ما مدى استخدام طرق التدريس الحديثة
(األلعاب التعليمية ،وحل المشكالت ،والعروض العملية ،والقصة)
في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة المعلمة بكليات

التربية جامعة شقراء ؟

جدول ()6
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة البحث حول مدى استخدامهن طرق التدريس الحديثة في
التدريب الميداني
م
2

العبارة
أستخدم طرق التدريس وفق ما تقتضيه طبيعة
الدرس.

أستخدم طريقة القصة يف الدروس اليت هتدف
18
لغرس القيم واكتساهبا.
أستخدم طريقة العروض العملية لتغطية جزء كبري
14
من املادة بصورة منظمة ويف وقت أقل.
أستخدم طريقة العروض العملية يف عرض
15
املعلومات اليت يصعب عرضها خلطورهتا.
تتطلب طريقة العروض العملية استخدام أكثر
17
من حاسة يف التعلم.
أستخدم طريقة احملاكاة يف القصة لتنمية قدرة
20
املتعلمة.
أستخدم طريقة العروض العملية يف عرض
16
املعلومات اليت يصعب عرضها لندرهتا.
8

أستخدم طريقة حل املشكالت عندما يتضمن
الدرس موقفا مشكال.

أستخدم طريقة حل املشكالت إلكساب
13
الطالبات خربات مباشرة.
1

درجة الستخدام

أزاوج استخدام طرق التدريس التقليدية وطرق
التدريس احلديثة.

 11أستخدم طريقة حل املشكالت ألهنا متكن

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ت

72

80

38

10

%

36.0

40.0

19.0

5.0

ت

86

59

37

23

%

42.0

28.8

18.0

11.2

ت

80

58

48

16

%

39.6

28.7

23.8

7.9

ت

78

63

40

20

%

38.8

31.3

19.9

10.0

ت

72

73

36

22

%

35.5

36.0

17.7

10.8

ت

78

64

41

23

%

37.9

31.1

19.9

11.2

ت

78

59

45

22

%

38.2

28.9

22.1

10.8

ت

69

70

46

20

%

33.7

34.1

22.4

9.8

ت

67

70

44

19

%

33.5

35.0

22.0

9.5

ت

50

100

35

17

%

24.8

49.5

17.3

8.4

ت

64

76

45

20
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المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.07

0.87

1

3.01

1.03

2

3.00

0.98

3

2.99

0.99

4

2.96

0.98

5

2.96

1.01

5

2.95

1.02

7

2.92

0.97

8

2.92

0.97

8

2.91

0.87

10

2.90

0.96

11

الترتيب
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م

درجة الستخدام

العبارة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

املتعلمة من فهم املعلومة وليس احلفظ اآليل هلا.

%

31.2

37.1

22.0

9.8

أستخدم طريقة القصة لتنمية قدرة املتعلمة على
21
النقد والتحليل.

ت

63

79

43

21

%

30.6

38.3

20.9

10.2

ت

62

83

36

24

%

30.2

40.5

17.6

11.7

ت

57

78

51

15

%

28.4

38.8

25.4

7.5

ت

65

67

48

21

%

32.3

33.3

23.9

10.4

ت

62

75

45

22

%

30.4

36.8

22.1

10.8

ت

63

73

43

24

%

31.0

36.0

21.2

11.8

ت

54

83

45

21

%

26.6

40.9

22.2

10.3

ت

58

75

52

21

%

28.2

36.4

25.2

10.2

ت

54

76

51

22

%

26.6

37.4

25.1

10.8

ت

51

80

53

20

%

25.0

39.2

26.0

9.8

أستخدم طريقة القصة يف الدروس اليت تتضمن
19
حقائق متعددة.
7

أستخدم طريقة األلعاب التعليمية لتنمية مهارة
التعلم الذايت لدى املتعلمة.

أستخدم طريقة حل املشكالت إلكساب
 10الطالبة مهارات حل املشكالت اليت تعرتضها يف
موقف حقيقي.
9

أستخدم طريقة حل املشكالت إلكساب
الطالبة مهارة اكتشاف احلقائق.

4

أستخدم طريقة األلعاب الرتبوية عندما حيتاج
الدرس إىل اكتساب خربات تعليمية.

أستخدم طريقة حل املشكالت لتنمية التفكري
12
العلمي لدى املتعلمة.
6

أستخدم طريقة األلعاب الرتبوية لزيادة دافعية
املتعلمة يف احلصول على املعلومات واكتشافها.

5

أستخدم طريقة األلعاب الرتبوية كطريقة إليضاح
مفاهيم تعليمية.

3

أستخدم طريقة األلعاب الرتبوية يف الدروس اليت
حتتاج إىل تطبيق مهارة ما أمام الطالبات.

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

2.89

0.96

12

2.89

0.97

12

2.88

0.91

14

2.88

0.98

14

2.87

0.97

16

2.86

0.99

17

2.84

0.94

18

2.83

0.96

19

2.80

0.96

20

2.79

0.93

21

2.91
0.71

املتوسط *العام
االحنراف املعياري

* املتوسط احلسايب من  4درجات
يوضح اجلدول ( )6الرتتيب التنازيل لطرق التدريس اليت
تستخدمها طالبات التدريب امليداين يف تدريسهن ،وقد رتبت
وفق قيمة املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام اليت ترتاوح
ما بني ( )3.07إىل ( )2.79من أصل ( )4درجات وبناء
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على ذلك جند أن استخدام طرق التدريس احلديثة كان بدرجة
متوسطة اعتمد على جدول ( )5يف تفسري ذلك وهي متدرجة
على النحو اآليت:

شاهرة بنت سعيد القحطاين :مدى استخدام بعض طرق التدريس احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة ...

 -4أستخدم طريقة حل املشكالت احتلت املرتبة الرابعة من
حيث االستخدام ،إذ حصلت على متوسط حسايب قدره
( )2.92وهذا يدل على أن الطالبات املعلمات استخدمن
هذه الطريقة بدرجة متوسطة يف بعض احلصص الدراسية ،وقد
يعزى عدم االستخدام إىل عدم امتالك مهارة طرح األسئلة يف
عرض املوضوعات اليت تتطلب مهارات تفكري عليا.
-5املزج بني طرق التدريس التقليدية وطرق التدريس احلديثة،
احتل املرتبة اخلامسة من حيث االستخدام مبتوسط حسايب
( )2.91وهو يكسب الطالبة معارف ويطور قدراهتا.
 -6أستخدم طريقه األلعاب التعليمية احتل املرتبة السادسة
واألخرية مبتوسط حسايب قدره ( )2.88مما يدل على أن
استخدامها كان أقل من استخدام طرق التدريس السابقة.

-1أستخدم طرق تدريس متنوعة وفق ما تقتضيه طبيعة
الدرس ،إذ احتلت هذه الطريقة املرتبة األوىل ،فحصلت على
متوسط حسايب قدره ( ،)3.07وهذا يدل على أن الطالبة
املعلمة تنوع يف طرق التدريس على حسب طبيعة الدرس
ومتطلباته وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة الشهري،
وجامع (1433هـ)  .وذلك مما يفسر بأن الطالبة املعلمة حتاول
زيادة دافعية طالباهتا حنو الدرس وإبراز الفروق الفردية بينهن
بالتنويع يف استخدام طرق التدريس ،وعدم االستمرار على
وترية واحدة الذي يؤدي غالبا إىل ملل املتعلمة .
 -2أستخدم طريقة القصة يف التدريس هبدف غرس القيم
واكتساهبا ،احتلت املرتبة الثانية ،إذ حصلت على متوسط
حسايب قدره ( )3.01وهذا يدل على أن طالبات التدريب
امليداين استخدمن هذه الطريقة بدرجة متوسطة حملاولة حتويل
الدرس إىل قصة مثرية وشائقة تساعد على جذب انتباه
الطالبات .
 -3أستخدم طريقة العروض العملية احتلت املرتبة الثالثة ،إذ
حصلت على متوسط حسايب قدره ( )3.00وهذا يدل على
أن الطالبة املعلمة حتاول إكساب طالباهتا املعلومات وجتنب
امللل والرتابة اللفظية.

إجابة السؤال الثاني :ما الصعوبات التي تواجه استخدام طرق
التدريس الحديثة في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة

المعلمة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت االستبانة وحساب
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وبعد حتليل
آراء عينة البحث من طالبات التدريب امليداين يف هذا احملور،
والذي يتعلق بالصعوبات اليت تواجه استخدام طرق التدريس
احلديثة يف التدريب امليداين من وجهة نظر الطالبة املعلمة
كانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم(.)7

جدول ()7

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة البحث حول الصعوبات التي تواجههن عند استخدام طرق
التدريس الحديثة في التدريب الميداني
م

درجة الصعوبة

الصعوبات

1

كثرة احملتوى حيول دون استخدام طرق التدريس
احلديثة.

8

نقص اإلعداد الرتبوي للمعلمة يعوق استخدام طرق
ِ
احلديثة.
التدريس

9

ميل املعلمة الستخدام طرق التدريس التقليدية
لسهولة تنفيذها.

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ت

87

88

20

10

%
ت

42.4
82

42.9
82

9.8
26

4.9
13

%

40.4

40.4

12.8

6.4

ت

80

86

25

13

%

39.2

42.2

12.3

6.4
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المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.23

0.82

1

3.15

0.88

2

3.14

0.87

3

الترتب
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م

درجة الصعوبة

الصعوبات

7

زيادة عدد الطالبات يف الصف الواحد يعوق
استخدام طرق التدريس احلديثة.

5

عدم مناسبة أساليب التقومي التقليدية لطرق التدريس
احلديثة.

نقص مهارة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة
11
لطرق التدريس احلديثة.
2

صعوبة بناء حمتوى يناسب االجتاهات احلديثة يف
ِ
احلديثة.
طرق التدريس

3

ضعف ارتباط األهداف باالجتاهات الرتبوية احلديثة.

سلبية املتعلمات الواضحة عند استخدام طرق
10
التدريس احلديثة.
6

نقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق
حديثة.

4

صعوبة توفري الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق
التدريس احلديثة.

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ت

85

79

23

17

%

41.7

38.7

11.3

8.3

ت

69

95

30

8

%

34.2

47.0

14.9

4.0

ت

70

94

24

16

%

34.3

46.1

11.8

7.8

ت

57

107

30

10

%

27.9

52.5

14.7

4.9

ت

59

101

31

12

%

29.1

49.8

15.3

5.9

ت

67

90

29

17

%

33.0

44.3

14.3

8.4

ت

70

82

32

17

%

34.8

40.8

15.9

8.5

ت

53

93

34

25

%

25.9

45.4

16.6

12.2

املتوسط* العام
االحنراف املعياري
* املتوسط احلسايب من  4درجات

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.14

0.92

3

3.11

0.80

5

3.07

0.88

6

3.03

0.79

7

3.02

0.83

8

3.02

0.90

8

3.02

0.92

8

2.85

0.95

11

الترتب

3.07
0.60

 -2نقص اإلعداد الرتبوي احتل املرتبة الثانية من حيث
الصعوبة إذ بلغ املتوسط احلسايب (.)3.15
 -3امليل الستخدام طرق التدريس التقليدية لسهوله تنفيذها،
والكثافة العددية للطالبات شكلت الصعوبتان املتماثلتان
متوسطا حسابيا بلغ كل منهما ( )3.14إذ ميثالن الصعوبة
الثالثة الستخدام طرق التدريس احلديثة ويتفق ذلك مع نتائج
دراسة العبد الكرمي (.)2011
 -4عدم مناسبة أساليب التقومي التقليدية لطرق التدريس
احلديثة متثل الصعوبة الرابعة مبتوسط حسايب (.)3.11

يوضح اجلدول ( )7الرتتيب التنازيل للصعوبات اليت
واجهتها طالبات التدريب امليداين واليت حدت من
استخدامهن طرق التدريس احلديثة وتدرجت درجات
الصعوبة فيها ما بني ( )3.23إىل ( )2.85وهي درجة
متوسطة  ،إذ تدرجت على النحو اآليت:
 -1كثرة احملتوى حيول دون استخدام طرق التدريس احلديثة،
إذ احتلت هذه الصعوبة املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ
( )3.23وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة منصور
(.)2016
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-1أن درجة استخدام طرق التدريس احلديثة (األلعاب
التعليمية ،وحل املشكالت ،والعروض العملية،
والقصة)كانت بدرجة متوسطة.
-2كثريا ما يتم املزج بني طرق التدريس التقليدية واحلديثة.
-3إن من أهم الصعوبات اليت تواجه طالبات التدريب
امليداين عند تطبيق طرق التدريس احلديثة ،كثرة احملتوى
التدريسي وتنظيمه ،ونقص اإلعداد الرتبوي لطالبات
التدريب ،وسيطرة ثقافة طرق التدريس التقليدية عليهن
باإلضافة إىل نقص مهارات التقومي املناسبة لطرق التدريس
احلديثة وقلة استخدام الوسائل التعليمية.

 -5نقص مهارة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لطرق
التدريس احلديثة متثل الصعوبة اخلامسة مبتوسط حسايب
(.)3.07
 -6صعوبة بناء حمتوى مناسب لالجتاهات احلديثة لطرق
التدريس احلديثة ميثل الصعوبة السادسة مبتوسط حسايب
( )3.03وذلك يتفق مع نتائج دراسة منصور (.)2016
 -7ضعف ارتباط األهداف باالجتاهات الرتبوية احلديثة،
وسلبية املتعلمات عند استخدام طرق التدريس احلديثة،
ونقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق حديثة
متاثلت مبتوسط حسايب يقدر ب ـ( )3.02لكل واحدة وذلك
يتفق مع نتائج دراسة .)2000( foster
 -8صعوبة توفر الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق التدريس
احلديثة متثل الصعوبة األخرية يف تنفيذ طرق التدريس احلديثة
مبتوسط حسايب بلغ ( )2.85وذلك يتفق مع نتائج دراسة
العبد الكرمي ( ،)2011ومن مث أظهرت نتائج البحث وجود
صعوبات عديدة تواجه طالبات التدريب امليداين يف تنفيذ
طرق التدريس احلديثة ،وفق الرتتيب الوارد باجلدول رقم ()7
وعدم امتالكهن ملهارات تنفيذها بدرجة كبرية وتتفق هذه
النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات كدراسة
كوسة وباسرون ( ،)2003ودراسة اخلرشا والشرعة
( ،)2010ودراسة بطاينة ،ورمحة (.)2012

التوصيات :
-4إعداد برنامج تدرييب نظر ٍي وعمل ٍي لرفع كفاءة طالبات
التدريب امليداين يف استخدام طرق التدريس احلديثة (موضع
)البحث.
-5عقد دورات تدريبية مستمرة لطالبات التدريب امليداين
بكلية الرتبية يف كيفية تنفيذ طرق التدريس احلديثة املتبعة
بالبحث.
-6هتيئة البيئة الصفية املناسبة لتنفيذ طرق التدريس احلديثة يف
أثناء فرتة التدريب امليداين للطالبات.
-7إجراء دراسة عن أثر استخدام طرق التدريس احلديثة على
اجتاهات طالبات كلية الرتبية حنو التدريس.
-8إجراء دراسات عن مدى استخدام بعض طرق التدريس
احلديثة األخرى من وجهة نظر الطالبات املعلمات بكلية
الرتبية.

ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات:
ملخص نتائج البحث :

كان هدف البحث التعرف على مدى استخدام طالبات
التدريب امليداين لطرق التدريس احلديثة (األلعاب التعليمية،
وحل املشكالت ،والعروض العملية ،والقصة) وحتديد أهم
الصعوبات اليت تواجه عمليه استخدام هذه الطرق.
وباستعراض األدبيات وما طرح من آراء ونتائج دراسات
سابقة ،توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

المقترحات:
إجراء دراسات وحبوث مماثلة للكشف عن مدى
استخدام طرق التدريس احلديثة يف التدريس باملرحلة
اجلامعية.
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Abstract: The research aims at identifying the reality of the use of modern teaching methods )Educational Games / problem
solving / presentation / story( and the difficulties facing the application from the point of view of female student-teacher, The
researcher used the descriptive analysis method.
The research deals with field student teachers at College of Education in Muzahmiyah, Shaqra University. The sample
includes (209) student teachers during the second semester of the academic year 1436/1437AH.
The research tool was a questionnaire designed by the researcher to determine the use of field training students for
modern teaching methods and detection (The educational games, problem solving, practical presentations, the story). and
research found several results came the application of modern teaching methods (educational games, solve problems, the
presentations, the story): The degree of application of modern teaching methods is average in the performance of student
teachers. The arithmetic mean ranged between 2.79 – 3.07 out of 4, The most important difficulties faced by the student
teachers in the application of modern teaching methods are the intensity of the teaching content and its organization, lack of
educational preparation, dominancy of traditional teaching methods in the performance of the student teachers, and the
shortage of appropriate skills needed to evaluate the modern teaching methods and the use of teaching aids.
The research presented several recommendations: prepare a theoretical and practical training program to increase the
efficiency of the student teachers' performance in the application of modern teaching methods, conduct continuous training
courses for the student teachers about the implementation of modern teaching methods in the College of Education, and
create appropriate classroom environment for the implementation of modern teaching methods during field training.
Key words: Modern teaching methods - Field training - female student teacher.
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واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة في التعليم العام من وجهة نظر
معلمات العلوم بمحافظة الخرج
أحمد بن زيد آل مسعد

نورة عمر محمد العفيصان

كلية الرتبية – جامعة امللك سعود

كليات الشرق العريب – الرياض

قدم للنشر1438/6/2هـ  -وقبل 1438 /8/5هـ
المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة نظر
معلمات العلوم ,والكشف عن االختالفات بني متوسطات االستجابات ألفراد عينة الدراسة واليت تعزى للمتغريين (املؤهل العلمي ,سنوات اخلربة).
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ألنه أنسب إىل معرفة الواقع جلوانب الدراسة ,وكانت االستبانة أداة مجع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة
الدراسة ,واليت مت توزيعها على جمتمع الدراسة املكون من  160معلمة ,وقد متت عملية حتليل البيانات باستخدام حزمة برامج ( ,)SPSSإذ توصلت
هذه الدراسة إىل نتائج من أمهها :أن جهاز عرض البيانات "الربوجكتور" هو أكثر التقنيات توافرا بنسبة بلغت  , ٪89مث يليه جهاز احلاسب اآليل
بنسبة بلغت  ,٪76.3كما تبينت وجود معوقات حتد من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة فقد بلغت بنسبة  ٪64.5ومبتوسط
 ,2.58ووجود فروق بني متوسط استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدام التقنيات احلديثة تعزى ملتغري (املؤهل العلمي) ,باإلضافة إىل عدم
وجود فروق بني متوسط استجابات معلمات العلوم حول واقع استخدام التقنيات احلديثة تعزى ملتغري (سنوات اخلربة) ,وعدم وجود فروق بني متوسط
استجابات معلمات العلوم حول معوقات استخدام التقنيات احلديثة تعزى ملتغري (املؤهل العلمي ,سنوات اخلربة) .وخرجت الدراسة ببعض من
التوصيات واملقرتحات املهمة.
الكلمات المفتاحية :تقنيات التعليم ,العلوم الطبيعية املطورة ,التعليم العام.
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املعرف ــة وحتص ــيلها يف عص ــر االنفج ــار املع ــريف م ــن األه ــداف
الرئيسة للمنهج الدراسي .ومتركـزت املمارسـات التعليميـة حـول
فرديـ ـ ــة املواقـ ـ ــف التعليميـ ـ ــة ,وازدادت درجـ ـ ــة احلريـ ـ ــة أمـ ـ ــامهم
(الزه ـ ـ ـ ـرا 2010 ,م ,ص .)3كمـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ثرت معـ ـ ـ ــايري اجلـ ـ ـ ــودة
التعليمية بظهور التقنيات واملسـتحدثات التكنولوجيـة ,وأصـبل
اإلتقان هو املعيار األول لنظام التعليم ,ومفهوم تكافؤ الفرص
التعليمية (فتل اهلل2007 ,م ,ص.)187
تعـد مـواد العلــوم مــن أكثــر املـواد الدراســية ارتباطــا بالتقنيــة
عموم ــا ,ل ــذا ن ــادت كث ــري م ــن احلرك ــات اإلص ــالحية يف جم ــال
تط ــوير من ــاهج العل ــوم باعتب ــار التقني ــة بع ــدا رئيس ــا يف من ــاهج
العلــوم ,وال تكــاد ــد حركــة نــادت بتطــوير منــاهج العلــوم إال
وأكــدت علــى جانــب التقنيــة ببعــدها املعــريف ودجمهــا يف تعلــم
وتعليم العلوم (احلسن والشـايع2007 ,م ,ص .)63كمـا يؤكـد
األدب الرتب ـ ــود عل ـ ــى أمهي ـ ــة اس ـ ــتخدام التقني ـ ــات احلديث ـ ــة يف
تــدريس العلــوم ,وذلــك ملــا لــه مــن فوائــد تربويــة ,منهــا( :زيتــون,
2005م ,ص.)60

مقدمة:
يتصــف العصــر احلــايل بعصــر املعلوماتيــة ,نظ ـرا للتطــورات
املتالحقـ ــة واملتسـ ــارعة ,فقـ ــد انتقلنـ ــا مـ ــن عصـ ــر يعتمـ ــد علـ ــى
اس ــتخدام األدوات البس ــيطة إىل عص ــر تق ــد مزده ــر ومتق ــدم,
وانعك ــس ذل ــك عل ــى التط ــور العلم ــي والتق ــد ال ــذد أدى إىل
ثــورة كبــرية يف التقنيــة وتطبيقاهتــا يف مجيــع جمــاالت احليــاة ,لــذا
م ــن امله ــم مس ــايرة ه ــذا العص ــر بتط ــوير اسـ ـرتاتيجيات ال ــتعلم
والتعلــيم وإعطــاا املزيــد مــن االهتمــام بالنظــام التعليمــي املطب ـ
يف جمتمعن ــا م ــن خ ــالل مواكب ــة التط ــورات املتتابع ــة ,واللح ــاق
بالركــب احليــارد الــذد لــن ي ـ ي إال عــن طري ـ العلــم الــذد
يعد الركيزة األساسية يف مسرية التقدم.
ولقـ ــد أصـ ــبحت التقنيـ ــة مميـ ــع أ ـ ــكا ا مـ ــن متطلبـ ــات
العص ـ ــر األساس ـ ــية ,وأص ـ ــبل التق ـ ــدم التق ـ ــد ي ـ ــدخل يف ك ـ ــل
اجملــاالت بغــض النظــر عــن ــكلها أو نوعهــا .فكــان للتعلــيم
النصــيب الــوفري والكبــري يف التطــور والتقــدم إذ إن الرتبيــة نظــام
متكامــل صــمم لصــنع اإلنســان الســود فكــان التفاعــل الكبــري
يف حتس ـ ــينه وتط ـ ــوره (زاي ـ ــد2007 ,م ,ص .)267ولق ـ ــد أدت
الثـ ـ ــورة التقني ـ ـ ــة إىل إحـ ـ ــدام تغي ـ ـ ـريات ملحو ـ ـ ــة يف العملي ـ ـ ــة
التعليميـ ــة ,ف صـ ــبل دخـ ــول التقنيـ ــات يف جمـ ــال التعلـ ــيم بكـ ــل
مس ــتحدثاهتا م ــن أجه ــزة ومـ ـواد تعليمي ــة ض ــرورة ول ــيس ترف ــا,
وذلــك فــدف االرتقــاا بالعمليــة التعليميــة ,والرفــع مــن كفااهتــا
وزيــادة فعاليتهــا ,وتقــدم طــرق متنوعــة يف التعلــيم تتناســب مــع
الف ـ ــروق الفردي ـ ــة للمتعلم ـ ــني وت ـ ــدعم دور املعل ـ ــم وترف ـ ــع م ـ ــن
كفاات ــه ,وب ــالرمم م ــن ذل ــك ف ــرتن املي ــدان الرتب ــود اج ــة إىل
تو ي ــف حقيق ــي لتلـ ــك التقني ــة احلديثـ ــة يف خمتل ــف اجمل ــاالت
الرتبوية والتعليمية (باخذل 2010 ,م ,ص.)2
وقـ ــد ت ـ ـ ثرت املنـ ــاهج الدراسـ ــية أييـ ــا بظهـ ــور التقنيـ ــات
احلديثـ ـ ــة ,وأـ ـ ــل الت ـ ـ ـ ثري أهـ ـ ــداف هـ ـ ــذه املنـ ـ ــاهج ,وحمتواهـ ـ ــا,
وأنش ـ ــطتها ,وط ـ ــرق عرضـ ـ ــها وتق ـ ــد ها ,وأسـ ـ ــاليب تقو ه ـ ــا,
وأصبل إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذاي ,ومرس حب

 توفر خربات تعليمية  -تعليمية حسية واقعيـة تثـري النشـاالذاي لدى الطالب.
 ترفــع مــن درجــة االنتبــاه ,واهتمــام الطــالب ,ومــن مث تزيــدمن دافعيتهم للتعلم.
 تــوفر إمكانيــة توجيــه ومســاعدة الطالــب يف صــيامة أفكــارجديدة وربطها خبرباته التعليمية السابقة.
 تس ـ ـ ــهم يف تك ـ ـ ــوين املف ـ ـ ــاهيم واملب ـ ـ ــاد العلمي ـ ـ ــة بص ـ ـ ــورةصحيحة.
 تيسـ ــر إمكانيـ ــة تنميـ ــة امليـ ــول واال اهـ ــات العلميـ ــة لـ ــدىاملتعلمني.
 تســاعد يف تــذكر املــادة العلميــة واالحتفــا فــا ,و ومــن مثتقلل من معدل النسيان.
وتعتمــد منــاهج العلــوم املطــورة باململكــة العربيــة الســعودية
عل ــى املع ــايري العاملي ــة للرتبي ــة العلمي ــة ,وتس ــتند يف تص ــميمها
وأســلوب تناو ــا للمــادة العلميــة علــى أحــدم مــا توصــلت إليــه
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حتسن كبري يف ا اهات املعلمني والطالب حنو دراسة العلوم,
ورفع املستوى التحصيلي للطالب ,وحتسني عملية التعليم
والتعلّم ,إضافة إىل حتمية مواجهة املناهج لالنفجار املعريف
والتقد ا ائل ,وهذا ما أكدته جمموعة من الدراسات كدراسة
العريشي (1431ه) ,ودراسة ) (Babalola, 2011ودراسة
السبيل ( )2015ودراسة علي ( )2015ودراسة العمرد
( )2015واليت أثبتت أن استخدام التقنيات احلديثة تعمل
على رفع املستوى التحصيلي للطالب يف مادة العلوم و عله
أكثر أثرا وبقاا ,وتعمل على إثارة دافعية الطالب وتشويقه يف
دراسة مادة العلوم ,وأن املعلمني حيرصون على استخدام
التقنيات احلديثة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
وانطالقا مـن األثـر اإليبـايب للتـدريس باسـتخدام التقنيـات
احلديثــة لتحقيـ األهــداف املنشــودة وحتســني العمليــة التعليميــة
ممــا ي ــنعكس ذل ــك إيباب ــا عل ــى املخرج ــات التعليمي ــة ,ج ــاات
فك ــرة ه ــذه الدراس ــة للتع ــرف عل ــى واق ــع اس ــتخدام التقني ــات
احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن
وجهـة نظــر معلمــات العلـوم مبحافظــة اخلـريت مـن حيـ توافرهــا
وواق ــع اس ــتخدامها ,وم ــدى ارتب ــا التقني ــات مبن ــاهج العل ــوم
املطــورة والصــعوبات الــيت تواجــه معلمــات العلــوم يف اســتخدام
التقنيات يف تدريس منـاهج العلـوم املطـورة ,باإلضـافة إىل نـدرة
الدراســات الــيت تتنــاول اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس
مناهج العلوم املطورة على وجه اخلصوص.

البحـوم والدراسـات الرتبويــة يف عمليـة التعلــيم والـتعلم ,يـ
ي ــتم تي ــمينها جوان ــب تطبيقي ــة ي ــتم م ــن خال ــا رب ــط العل ــم
بالتقني ـ ــة وباملمارس ـ ــة اليومي ـ ــة للم ـ ــتعلم (الرويث ـ ــي ,والروس ـ ــاا,
.)2013
وسـ ــعيا لالسـ ــتفادة مـ ــن التقنيـ ــات احلديثـ ــة يف التعلـ ــيم مت
إجـ ـراا ه ــذه الدراس ــة للكش ــف ع ــن واق ــع اس ــتخدام التقي ــات
احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن
وجهــة نظــر معلمــات العل ـوم مبحافظــة اخل ـريت ,والــيت كــن أن
تسـ ــاعد عل ـ ــى تش ـ ــجيع املعلمـ ــات عل ـ ــى اس ـ ــتخدام التقني ـ ــات
احلديث ــة كوس ــائل تعليمي ــة معين ــة يف عملي ــة الت ــدريس يف إثـ ـراا
املوقـ ــف التعليمـ ــي مـ ــن خـ ــالل تقـ ــدم األسـ ــاس السـ ــليم لبنـ ــاا
امل ــدركات واملف ــاهيم ع ــن طري ـ م ــا ت ــوفره م ــن خ ـربات حس ــية
تكسـ ــب املعـ ــا ل لفـ ــا ال ـ ـيت حيتويهـ ــا الـ ــدرس ,إضـ ــافة إىل
معاجل ـ ــة العي ـ ــوب ,والتغل ـ ــب عل ـ ــى العوائـ ـ ـ ال ـ ــيت تنتش ـ ــر ب ـ ــني
املعلمات يف اعتمادهن على األساليب اللفظية فقط.
مشكلة الدراسة:
أجرت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية تغيريات
جذرية يف مقررات العلوم والرياضيات يف خمتلف املراحل
الدراسية ,إذ بدأت بتطبي سلسلة من مقررات العلوم
اجلديدة واملرتمجة عن ركة (ماكروجروهل) McGraw Hill
بعد تعريبها ومواامتها للبيئة احمللية ,وقد طال التغيري جماالت
عدة يف هذه السلسلة مثل األهداف ,وطرائ واسرتاتيجيات
تدريس هذه املقررات والتعامل معها .كما قامت الوزارة
بتدريب معلمي العلوم على اسرتاتيجيات تدريس هذه
املقررات والتعامل معها ,باإلضافة إىل أهنا حرصت على
عملية دمج التقنيات احلديثة فيها ,ف صبحت تشدد وتؤكد
على املعلمني بيرورة االستفادة من التقنيات احلديثة
وتو يفها خلدمة الطالب وتيسري عملية التعليم.
وإن من أهم األسباب اليت تدعو الرتبويني إىل استخدام
التقنيات احلديثة يف تعليم وتعلّم العلوم هو ما حتدثه من

أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآلي:
مــا واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم
املطـ ــورة يف التعلـ ــيم العـ ــام مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر معلمـ ــات العلـ ــوم
مبحافظة اخلريت؟
ويتفرع من السؤال الساب األسئلة اآلتية:
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 .6دراســة الفــروق بــني متوســط اســتجابات معلمــات العل ــوم
ح ــول م ــدى اس ــتخدام التقني ــات احلديث ــة يف ت ــدريس من ــاهج
العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام تبعــا ملتغــريد :املؤهــل العلمــي,
وسنوات اخلربة.
 .7دراســة الفــروق بــني متوســط اســتجابات معلمــات العل ــوم
حــول معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج
العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام تبعــا ملتغــريد :املؤهــل العلمــي,
وسنوات اخلربة.
 .4تقدم توصيات تساعد يف حتسني بيئة التعلم القائمة على
التقنيات احلديثة وفقا لواقع استخدام معلمات العلوم يف
التعليم العام للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم
املطورة.

 .1مـا مــدى تـوافر التقنيــات احلديثــة يف تـدريس منــاهج العلــوم
املطـ ــورة يف التعلـ ــيم العـ ــام مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر معلمـ ــات العلـ ــوم
مبحافظة اخلريت؟
 .2مــا مــدى اســتخدام معلمــات العلــوم للتقنيــات احلديثــة يف
تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العـام مــن وجهــة نظــر
معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟
 .3ما معوقات اسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج
العلوم املطورة يف التعليم العـام مـن وجهـة نظـر معلمـات العلـوم
مبحافظة اخلريت؟
 .4ه ـ ــل توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني متوس ـ ــط
اســتجابات معلمــات العلــوم حــول مــدى اســتخدام التقنيــات
احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام والـيت
تعزى ملتغريد :املؤهل العلمي ,وسنوات اخلربة؟
 .5ه ـ ــل توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني متوس ـ ــط
استجابات معلمات العلوم حول معوقـات اسـتخدام التقنيـات
احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام والـيت
تعزى ملتغريد :املؤهل العلمي ,وسنوات اخلربة؟

أهمية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف اآلي:
 .1تتواف ـ ـ ـ الدراسـ ـ ــة احلاليـ ـ ــة مـ ـ ــع اال اهـ ـ ــات احلديثـ ـ ــة يف
التعري ـ ـ ــف ب مهي ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتخدام التقني ـ ـ ــات احلديث ـ ـ ــة يف العملي ـ ـ ــة
التعليمية.
 .2كـ ــن أن تفيـ ــد هـ ــذه الدراسـ ــة يف إعطـ ــاا صـ ــورة لواقـ ــع
استخدام معلمات العلـوم للتقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج
العلوم املطورة.
 .3يؤمل أن تساعد هذه الدراسة يف الكشف عن بعض
الصعوبات اليت تعي استخدام املعلمات للتقنيات احلديثة يف
تدريس مناهج العلوم املطورة .مما ساعد على وضع احللول
لتلك املعوقات.
 .4من أوائل الدراسات على املستوى احمللي  -حسب
علم الباحثني  -اليت تطرقت إىل موضوع استخدام التقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة ,وفذا ستفتل
الدراسة اجملال إلجراا املزيد من البحوم األخرى حول هذا
املوضوع مستقبال.

أهداف الدراسة:
هـ ـ ــدفت الدراسـ ـ ــة إىل التعـ ـ ــرف علـ ـ ــى واقـ ـ ــع اسـ ـ ــتخدام
التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم
الع ــام م ــن وجه ــة نظ ــر معلم ــات العل ــوم مبحافظ ــة اخلـ ـريت م ــن
خالل ما ي ي:
التعرف على مدى توافر التقنيات احلديثة يف مدارس
ّ .1
التعليم العام لتدريس مناهج العلوم املطورة.
 .2الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم يف التعليم
العام للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة.
 .3التعرف على املعوقات اليت حتول دون استخدام معلمات
العلوم يف التعليم العام للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج
العلوم املطورة.
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مناهج العلوم المطورة

حدود الدراسة:

""Developed science curriculum

وهي مناهج العلوم اليت قررت وزارة التعليم باململكة
تدريسها لطالفا ,واليت متت ترمجتها بعد تعريبها ومواامتها
للبيئة احمللية السعودية ,ضمن مشروع تطوير مناهج
الرياضيات والعلوم الطبيعية ,واملستندة إىل سلسلة ماجروهل
( )McGraw-Hillاألمريكية.

مت تطبي هذه الدراسة يف ضوا احلدود اآلتية :
 الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على
معرفة واقع استخدام تسع تقنيات حديثة (تيمنتها أداة
البح ) يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم
العام من وجهة نظر معلمات العلوم مبحافظة اخلريت.

التعليم العام ":"General Education

 الحدود الزمانية :مت تطبي هذه الدراسة يف الفصل

 الحدود البشرية :اقتصرت عينة الدراسة على معلمات

هﻭ ﺫلﻙ ﺍلنﻭﻉ م ـ ــن التعل ـ ــيم ال ـ ــذد يغط ـ ــي الف ـ ــرتة العمري ـ ــة
للطـ ــالب مـ ــن ()٦سـ ــنوات إىل ()١٨سـ ــنة ,ويشـ ــمل املرحلـ ــة
االبتدائية واملتوسطة والثانويـة (صـائ 1416 ,ه ,ص .)11ومت
تعريف ــه يف ه ــذه الدراس ــة ب ن ــه التعل ــيم في املرحل ــة االبتدائي ــة
واملتوسطة والثانوية ,والذد تشرف عليـه وزارة التعلـيم باململكـة
العربيــة الســعودية  ,وهــذا النــوع مــن التعلــيم يتــدريت مــع الطالبــة
م ــن س ــن سـ ـت س ــنوات وينته ــي بني ــل ــهادة الثانوي ــة وه ــي
الشهادة اليت ختو ا للدخول إىل اجلامعة".

التقنيات الحديثة " :"Modern technologiesيعرف الشهرا

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

الدراسي الثا من العام 1433-1432هـ

 الحدود المكانية :مت تطبي هذه الدراسة يف حمافظة
اخلريت.
العلوم يف مراحل التعليم الثالم (االبتدائية ,املتوسطة,
الثانوية) مبحافظة اخلريت.
مصطلحات الدراسة:
( ,2011ص )6التقنية احلديثة ب هنا" :جمموعة من
املستحدثات التعليمية املعاصرة واليت تتكون من منظومة
متكاملة عبارة عن أجهزة وأساليب وبرجميات واليت تسهم يف
نقل وب املعلومات خلدمة املؤسسات التعليمية املختلفة عن
طري هذه املنظومة املتكاملة لتحقي أهداف تعليمية
والوصول إىل تعلم أفيل وأكثر فاعلية" .ويعرفها الباحثان
إجرائيا ,ب هنا "تسع تقنيات تعليمية حديثة ,وهي :جهاز
احلاسب اآليل ,والسبورة الذكية ,وجهاز عرض البيانات
(الربوجكرت) ,واملعامل االفرتاضية ,واألجهزة اللوحية ,واملكتبة
اإللكرتونية ,والكتاب اإللكرتو  ,واملنصة اإللكرتونية (e-
 ,)podiumو بكة االتصال (اإلنرتنت) ,واليت يتم تو يفها
فعالة يف تدريس مناهج العلوم املطورة واليت هتدف إىل
بطريقة ّ
حتقي تعلم مثايل يتسم بقدر كبري من الفاعلية والكفااة
واإلتقان".

تطوير مناهج العلوم الطبيعية:
عد التعليم عموما وتدريس العلوم خصوصا بنمـو املـتعلم
منوا متكامال يف اجلوانب املعرفيـة واملهاريـة والوجدانيـة ,لـذا فـرتن
املهم ــة األساس ــية ال ــيت ينبغ ــي أن يي ــطلع ف ــا ت ــدريس العل ــوم
تتمث ــل يف تعل ــيم الط ــالب كي ــف يفك ــرون ال كي ــف حيفظ ــون,
ويشري فقيهي (2008م ,ص )60إىل أن السنوات األخرية قـد
ــهدت جه ــدا كبـ ـريا عل ــى املس ــتوى الع ــاملي لتط ــوير من ــاهج
العلـ ــوم وحتسـ ــني مسـ ــتواها ومعاجلـ ــة الصـ ــعوبات الـ ــيت تعـ ــرتض
عملي ــة تعلمه ــا واكتس ــاب مهاراهت ــا وا اهاهت ــا اإليبابي ــة ل ــدى
الطــالب كافــة ,وقــد أــل ذلــك جممــل مكونــات املــنهج ,بــداا
مـ ــن األهـ ــداف ,ومـ ــرورا بـ ــاحملتوى وطـ ــرق التـ ــدريس ووسـ ــائله,
وانتهاا ب ساليب التقوم ,وانتشرت ثقافة املعايري كفلسـفة قويـة
حظيــت بقبــول واســع وتفاعــل مــن قبــل املختصــني يف جمــاالت
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ال ـ ــتعلم النش ـ ــط وممارس ـ ــة العل ـ ــوم )3 .الرتكي ـ ــز عل ـ ــى املف ـ ــاهيم
العلمي ــة بوص ــفها املوض ــوعات أو حم ــاور ال ـ ـربط لت ــدريس بني ــة
العلـ ـ ــم ,ومواجهـ ـ ــة التفكـ ـ ــك يف جزئيـ ـ ــات العلـ ـ ــم يف املنـ ـ ــاهج
القد ة.
وق ــد حرص ــت وزارة التعل ــيم يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية
علــى االســتفادة مــن نتــائج األ ــام وامللتقيــات الرتبويــة وذلــك
للحــاق بركــب التقــدم ,والــدخول يف ســباق التنــافس العــاملي يف
العلوم ,إذ جاا مشروع تطوير العلوم الطبيعية والرياضيات اليت
نفذت ــه ــركة العبيك ــان ل ــام والتط ــوير ,ال ــذد ب ــدأ مطل ــع
الع ــام الدراس ــي 1430ه ـ ـ يف تعم ــيم وتطبي ـ مقررات ــه اجلدي ــدة
علـى مجيــع مــدارس التعلــيم باململكـة ,وقــد ســعت وزارة التعلــيم
عنــد إعــداد املقــررات اجلديــدة إىل االهتمــام باجلانــب الفكــرد
للم ـ ـ ــتعلم ,والق ـ ـ ــائم عل ـ ـ ــى تعل ـ ـ ــيم التفك ـ ـ ــري ومه ـ ـ ــارات العل ـ ـ ــم
وعملياتـ ــه ,وحـ ــل املشـ ــكالت ,والسـ ــعي إىل توجيـ ــه االهتمـ ــام
باجلوانـ ــب القيميـ ــة للمجتمـ ــع .ومت بنـ ــاا موضـ ــوعات الكتـ ــب
املقررة ي يكون للطالـب الـدور الـرئيس يف الـتعلم ,يف حـني
يتمثل دور املعلم يف التوجيه واإلر اد لعملية التعلم.

التعلـ ــيم علـ ــى مسـ ــتوى العـ ــال ,ح ـ ـ أصـ ــبحت ـ ــة العصـ ــر,
خاصة يف العقد احلايل الذد وصف ب نه عقد املعايري.
وقد حرصت الكثري مـن دول العـال علـى االسـتفادة مـن
التجربــة األمريكيــة يف تطــوير منــاهج العلــوم ,فقامــت مبشــاريع
مشـ ــافة للمشـ ــروع األمريكـ ــي يف بنـ ــاا معـ ــايري قوميـ ــة لتطـ ــوير
منـاهج العلــوم ,كمـا أجريــت الكثــري مـن الدراســات  ,وعقــدت
العديــد مــن امل ـؤمترات واللجــان لتحديــد املعــايري الــيت يبــب أن
تش ـ ــتمل عليه ـ ــا من ـ ــاهج ومق ـ ــررات العل ـ ــوم ,لتواك ـ ــب التط ـ ــور
احلاصــل علــى املســتوى العــاملي يف جمــال إعــداد منــاهج العلــوم
الدراسية وتصميمها (عبد السالم2009 ,م ,ص.)437
وقد هدت مناهج العلوم يف كثري من دول العال حراكـا
مســتمرا مــن أجــل تطويرهــا وإعــادة صــيامتها وإصــالحها منــذ
منتصـ ــف القـ ــرن العش ـ ـرين ,وهـ ــدف هـ ــذا احل ـ ـرا العلمـ ــي إىل
إعــداد منــاهج تســاير التطــور العلمــي والتقــد ,وذلــك يف ضــوا
ح ــرص العدي ــد م ــن دول الع ــال عل ــى إع ــداد الق ــوى البش ـ ـرية
املؤهلة علميا والقـادرة علـى إحـدام التغيـري واملسـامهة يف تقـدم
األمـ ــم واجملتمعـ ــات ,ويف سـ ــبيل ذلـ ــك حرصـ ــت الـ ــدول علـ ــى
متابعـ ــة اال اهـ ــات العامليـ ــة وحتقي ـ ـ املعـ ــايري العامليـ ــة لتـ ــدريس
العلــوم ,ح ـ تســتطيع أن ــد ــا مكانــا بــني الــدول املتقدمــة
املس ـ ــتوعبة ملنجـ ـ ـزات العل ـ ــم وتطبيقات ـ ــه ,وق ـ ــد ص ـ ــممت دول
متقدم ـ ــة تربوي ـ ــا مث ـ ــل الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة ,وكن ـ ــدا,
واسـ ـرتاليا ,وبريطاني ــا ,وهولن ــدا ,والس ــويد ,وك ــذلك ع ــدد م ــن
ال ــدول األخ ــرى النامي ــة مناهجه ــا للعل ــوم انطالق ــا م ــن الفك ــر
الذد قدمته حركات إصالح مناهج العلوم ,والذد يؤكد على
اجلانــب االستقصــائي للعلــم وتزويــد الطــالب مبهــارات التفكــري
العلمي وحل املشكالت ,وتنمية القدرات العقلية ,والبعـد عـن
التلقني واالستظهار (عسيالن2011 ,م ,ص .)18
ويــرى عبــد الســالم (2009م ,ص )400أن مشــروعات
تطوير مناهج العلـوم  -وإن تعـددت واختلفـت يف أوجـه كثـرية
– إال أهنــا تشــرت مجيع ـا يف ثــالم خصــائي رئيسـة هــي)1 :
االهتمـ ــام برتعـ ــداد أدوات املـ ــنهج وتوفريهـ ــا )2 .الرتكيـ ــز علـ ــى

التقنيات التعليمية الحديثة وتدريس العلوم المطورة:
أطل ـ ـ ـ ـ أس ـ ـ ـ ــان ( )119 ,2014اس ـ ـ ـ ــم املس ـ ـ ـ ــتحدثات
التكنولوجيــة علــى التقنيــات املســتخدمة يف املوقــف التعليمــي,
وقس ـ ــمها عل ـ ــى ج ـ ــانبني م ـ ــادد ويش ـ ــمل األجه ـ ــزة واألدوات
احلديثـة مثــل اإلنرتنــت والداتا ـو وا ــاتف النقــال والفال ــات,
واجلان ـ ــب اآلخ ـ ــر الفك ـ ــرد ويش ـ ــمل االسـ ـ ـرتاتيجيات احلديث ـ ــة
املس ـ ــتخدمة يف التعل ـ ــيم وال ـ ــتعلم ومنه ـ ــا ال ـ ــتعلم باالكتش ـ ــاف
واحلوار وعمل املشاريع ,ومريها.
ويشــري م ـزاود (2007م ,ص )34أن التقنيــات ــا ثالثــة
مع ــان تفه ــم م ــن خ ــالل ال ــني أو الس ــياق ال ــذد وردت في ــه
وهي على النحو اآلي:
 .1التقنيات (كعمليات) تعد التطبي النظامي للمعرفة
العلمية أو أية معرفة منظمة ألجل أمراض عملية.
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 .7التغل ــب عل ــى مش ــكلة تي ــخم من ــاهج العل ــوم ومق ــررات
العلـ ــوم ,إذ كـ ــن عـ ــرض املنـ ــاهج بطريقـ ــة الرسـ ــوم التعليميـ ــة,
والربجميات اخلاصة ومريها من الطرق احلديثة.
ومـ ــن هـ ــذا املنطل ـ ـ تؤكـ ــد الدراسـ ــة علـ ــى أمهيـ ــة تو يـ ــف
التقني ــات احلديث ــة يف التعل ــيم بص ــفة عام ــة ويف ت ــدريس العل ــوم
بصفة خاصة لزيادة كفااة العملية التعليمية.
وتتمث ـ ــل أمهي ـ ــة اس ـ ــتخدام التقني ـ ــات احلديث ـ ــة يف ت ـ ــدريس
العلــوم املطــورة يف املهــام والو ــائف الــيت تؤديهــا ,ح ـ أصــبل
اســتخدامها ضــرورة ملحــة وهــذا مــا أكــده الفرجــا (2002م,
ص )17بقولــه "إن التقنيــات تســتمد أمهيتهــا يف كوهنــا ضــرورة
فرضتها طبيعة املواقف التعليمية املتنوعة".
ويــرى عبــد الســميع وحوالــة (2004م ,ص )21أن أمهيــة
التقنيات احلديثة يف التعليم تكمن فيما ي ي:

 .2التقنيات (كمنتجات) تعد األدوات أو األجهزة أو املواد
النا ة عن تطبي املعرفة العلمية.
 .3التقني ـ ـ ــات تتي ـ ـ ــمن مع ـ ـ ــع العملي ـ ـ ــات واملنتج ـ ـ ــات مع ـ ـ ــا,
وتس ـ ــتعمل ف ـ ــذا املع ـ ــع عن ـ ــدما يش ـ ــري ال ـ ــني إىل العملي ـ ــات
ومنتجاهتــا ,فمــثال عنــد القــول إن التقنيــات تزيــد مــن معلوماتنــا
عــن أنظمــة االتصــاالت فهــذا يشــري إىل عمليــات االكتشــاف
واالخرتاع واألجهزة النا ة عن ذلك.
ويرى (مخيس2003 ,م ,ص )23- 20أن من دواعي
االهتمام باستخدام التقنيات احلديثة يف التدريس أهنا:
 تسـاعد خمططـي التعلـيم ومطوريـه واملعلمـني علـى تصــميمتعليم فعال وكـفا باسـتخدام أسـلوب املنظومـات الـذد
ينظ ـ ــر للموق ـ ــف التعليم ـ ــي كمنظوم ـ ــة واح ـ ــدة متكامل ـ ــة
العناصر لتحقي أهداف تعليمية حمددة.

 تس ــاعد التقني ــات احلديث ــة عل ــى اس ــتثارة اهتم ــام الطال ــبوإ ــباع حاجاتــه للــتعلم وزيــادة خــربة الطالــب ممــا يبعلــه أكثــر
استعدادا للتعلم.

 حتسني التعليم والتعلم وحل مشكالته. التغل ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى مش ـ ـ ــكالت وص ـ ـ ــعوبات نق ـ ـ ــل التعل ـ ـ ــيمواخلربات التعليمية وذلك عن طري :
 .1تقــدم خ ـربات ومواقــف تعليميــة متعــددة ومتنوعــة و يفيــة
ومنية باملثريات املرتبطة ياة الطالب داخل وخاريت املدرسة.
 .2تقــدم اخل ـربات واملواقــف واملث ـريات الــيت ال يســتطيع املعلــم
توفريهـ ـ ــا يف حج ـ ـ ـرات الدراسـ ـ ــة العاديـ ـ ــة ,وذلـ ـ ــك باسـ ـ ــتخدام
مصادر تعلم متعددة ومتنوعة.
 .3تقدم خربات ومواقف بديلة عن اخلـربات املبا ـرة بوسـائل
أخرى حديثة كالكمبيوتر ومريها من التقنيات احلديثة.
 .4التغلب على مشكليت البعد الزما واملكا .
 .5التغلب على مشكلة نقي الكفااة والتجهيـزات التعليميـة
ومص ــادر ال ــتعلم ,وذل ــك ع ــن طري ـ ـ نش ــر ه ــذه الكف ــااات,
وتق ـ ــدم ال ـ ــدروس النموذجي ـ ــة ع ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ــبكات األقم ـ ــار
الصناعية و بكات اإلنرتنت.
 .6التغل ــب عل ــى مش ــكلة ــرود تفك ــري الط ــالب ,وتش ــتت
تفكريهم ,وذلك عن طري توفري املصادر املتعـددة الـيت ـذب
الطالب وتثري انتباههم.

 تس ــاعد عل ــى إ ـرا أك ــرب ع ــدد م ــن حـ ـواس الطال ــب يفعملية التعليم مما يبعلها أكثر بقاا ووضوحا يف أذهاهنم.
 تس ــاعد عل ــى تف ــادد الوق ــوع يف اللفظي ــة وه ــي الكلم ــاتاليت ختتلف يف دالالهتا.
 تعمل على تقدم املادة التعليمية للطالب مبـا يتناسـب مـعقدراهتم واستعداداهتم فرتاعي الفـروق الفرديـة وتؤكـد علـى مبـدأ
التعلم الذاي وتفريد التعليم.
 تقلل من الوقت والتكلفة وتس ّـرع يف عمليـة الـتعلم ,وتنقـلالط ــالب إىل خ ـ ـربات واقعيـ ــة مرتبطـ ــة ي ــاهتم وب ــذلك يكـ ــون
للتعل ـ ـ ـ ـ ــيم دور و يف ـ ـ ـ ـ ــي يف حي ـ ـ ـ ـ ــاهتم (اجلقن ـ ـ ـ ـ ــدد2008 ,م,
ص.)343
يف حني يرى زيتون (2005م ,ص )50-46أن أمهية
التقنيات التعليمية احلديثة تكمن يف كوهنا قدمت حلوال
عملية للعديد من املشكالت التعليمية ,منها مشكلة عدم
قدرة املناهج على مالحقة التطورات والتغريات املتسارعة يف
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املســتحدثات التكنولوجيــة يف خمت ـربات العلــوم باملرحلــة الثانويــة
مبتوسط عام منخفض جدا مبتوسط  1,53وف املقياس الـذد
مت تطبيق ــه .وإىل وج ــود العدي ــد م ــن املعوق ــات ال ــيت حت ــد م ــن
اســتخدام املســتحدثات التكنولوجيــة يف خمت ـربات العلــوم ,كمــا
توصـلت الدراســة إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية
بني متوسطات استجابات أفـراد العينـة تعـزى ملتغـريات (املؤهـل
العلمي ,نوع املؤهل العلمي ,التخصي الو يفي ,اخلربة ).
كما أجرى العريشي (1431هـ) دراسة هدفت إىل معرفة
مدى وجود فروق يف التحصيل بني تالميذ الصف السادس
االبتدائي يف مدينة جازان الذين مت تدريسهم وحدة يف مقرر
العلوم باستخدام الوسائط املتعددة يف وجود املعلم (جمموعة
ريبية) والذين مت تدريسهم احملتوى ذاته بالطريقة التقليدية
(جمموعة ضابطة) ,وذلك عن طري املستويات الثالثة الدنيا
من تصنيف بلوم (التذكر ,الفهم ,التطبي ) ويف جممل
االختبار التحصيلي ,إذ توصلت هذه الدراسة إىل أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بني
متوسط حتصيل التالميذ يف مادة العلوم للصف السادس بني
اجملموعة اليابطة اليت درست املادة بالطريقة التقليدية
واجملموعة التجريبية اليت درست املادة نفسها عن طري
تو يف الوسائط املتعددة يف عملية التدريس ,وذلك عند
املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم (التذكر ,الفهم,
التطبي ) ,وكذلك يف جممل االختبار التحصيلي ,وكانت
الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية.
وأجرى بابالوال ) (Babalola, 2011دراسة هدفت إىل
معرفة العالقة بني حتصيل طالب املرحلة الثانوية يف بربادوس
وا اههم حنو استخدام التقنيات يف تدريس العلوم ,إذ اعتمد
الباح على املنهج الوصفي ,من خالل بناا استبانة طبقت
على عينة عشوائية ,إذ مت مجع البيانات وحتليلها وف
املتغريات الثالثة احملددة على حتصيل الطالب ,وقد أ هرت
نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية 0,05
بني التحصيل العلمي لدى الطالب وا اههم الستخدام

العلوم واملعارف ,وتوفري الفرص التعليمية ألكرب عدد ممكن
من السكان ,والدروس اخلصوصية ,وتيخم األعباا اإلدارية
على املعلمني ,وتوفري التعليم والتدريب املستمر ل فراد.
ويييف سالمة (2006م ,ص -20ص )21قدرة التقنيات
احلديثة على حل مشكلة تطور فلسفة التعليم وتغري دور
املعلم ,ومشكلة األمية ,وتطور وسائل اإلعالم ,واخنفاض
الكفااة يف العملية التعليمية ,ونقي أعياا هيئة التدريس,
مما أوجد حتديات للمدرسة استطاعت الرتبية مبساعدة
التقنيات احلديثة على مواجهتها.
ويرى أندرسون ولو ) (Anderson & Lock, 2004أنه ممـا
يزيد أمهيـة دور التقنيـة يف التعلـيم مـا نلحظـه مـن اهتمـام عـاملي
علــى مســتوى الفكــر الرتبــود املعاصــر واملتمثــل يف عقــد الكثــري
م ــن املـ ـؤمترات اخلاص ــة مبس ــتحدثات التقني ــة احلديث ــة ,واآلث ــار
املرتتب ــة عل ــى ذل ــك م ــن أمهي ــة اإلبق ــاا عل ــى ال ــتعلم والتفاع ــل
اإلنسا واالجتماعي.
ويالحـ ــا أن التقنيـ ــات قـ ــد انتشـ ــرت يف مجيـ ــع اجملـ ــاالت
بصفة عامة ,ويف جمـال التعلـيم بصـفة رئيسـية وبشـكل حيـود,
حيـ ـ ـ اس ـ ــتخدمت تطبيق ـ ــات التقني ـ ــة يف حتدي ـ ــد املعلوم ـ ــات
وتقــد ها يف قاع ــات التــدريس ويف املواق ــف التدريســية ,ونع ــد
باس ــتخدام التقني ــة أد احلواس ــب اآللي ــة ,والش ــبكات العاملي ــة,
ومشغالت األقراص ,وكذلك املوسـوعات اإللكرتونيـة (زيتـون,
2004م ,ص .)45
وقــد عنيــت العديــد مــن الدراســات الســابقة بدراســة جمــال
التقني ــات التعليمي ــة واس ــتخداماهتا يف الت ــدريس ومنه ــا ت ــدريس
منــاهج العلــوم وت ثرياهتــا علــى أداا الطــالب والصــعوبات الــيت
تواج ـ ــه املعلم ـ ــني يف اس ـ ــتخدام تل ـ ــك التقني ـ ــات التعليمي ـ ــة يف
عمليــات التــدريس ,فقــد هــدف الزهـرا ( )2010يف دراســته
إىل معرفة واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتربات
العل ــوم باملرحل ــة الثانوي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر مش ــرفات ومعلم ــات
العلــوم مبدينــة مكــة املكرمــة ,وتوصــلت هــذه الدراســة إىل عــدد
م ـ ــن النتـ ـ ــائج ك ـ ــان أمههـ ـ ــا  :ت ـ ــد درج ـ ــة ت ـ ـ ـوافر واسـ ـ ــتخدام
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ويف السياق نفسه هدفت دراسة سليمون ( )2015إىل
الكشف عن الصعوبات اليت يواجهها معلمو مادة العلوم
ومعلماهتا يف استخدام التقنيات التعليمية التعلمية يف تدريس
مادة العلوم بالتعليم األساسي يف سوريا من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات ,والتوصل إىل مقرتحات إجرائية لعاليت
تلك الصعوبات .ولتحقي هدف البح قامت الباحثة
باستخدام استبانة مقسمة إىل مخسة حماور وزعتها على عينة
الدراسة الذين بل عددهم  217معلما ومعلمة ,وقد
توصلت النتائج إىل أنه توجد العديد من الصعوبات يف
استخدام التقنيات التعليمية التعلمية منها ما يتعل بنقي
التقنيات التعليمية يف املدارس ,وأخرى تتعل بنقي عدد
املختصني ومهاراهتم الفنية ,وأييا صعوبات تتعل باستخدام
معلم العلوم للتقنيات التعليمية يف التدريس ,وأييا صعوبات
تتعل بالعالقة بني التقنيات وحمتوى املنهج الدراسي ,كما
توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق يف آراا كل من
معلمي مادة العلوم ومعلماهتا حول صعوبات استخدام
التقنيات التعليمية يف تدريس العلوم ,كما توصلت الباحثة إىل
عدد من املقرتحات لعاليت صعوبات استخدام التقنيات
التعليمية .كما أجرى علي ( )2015دراسة هدفت إىل
التعرف على الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف دمج التقنية
يف تدريس العلوم للطالب املكفوفني ,وتكونت عينة البح
من  23معلما للعلوم يف مراحل التعليم الثالم يف مدينة
الرياض ,ومت تطبي مقياس صعوبات دمج التقنية يف تدريس
العلوم للطالب املكفوفني من وجهة نظر املعلمني وتوصلت
النتائج إىل وجود العديد من الصعوبات ,كما توصلت إىل
وجود فروق ذات داللة بني املتغريات :املؤهل العلمي لصاحل
املؤهل األعلى ,وال توجد فروق ذات داللة للمتغريات
األخرى  :عدد سنوات اخلربة ,واملرحلة الدراسية اليت يدرس
فا املعلم ,حصول املعلم على الرخصة الدولية يف احلاسب,
وحصول املعلم على دورات تدريبية ,امتال املعلم حلساب
خصي ,والعبا التدريسي للمعلم.

التقنيات يف تدريس العلوم ,وبناا على هذه النتائج أوصى
الباح أنه ال بد من حتفيز الطالب الستخدام التقنيات يف
دراسة العلوم.
كما هدفت دراسة العتييب (2011م) إىل الكشف
عن واقع استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم ,ومعرفة
مدى توافر األجهزة التعليمية يف مدارس املرحلة الثانوية مبدينة
حائل لتدريس مقررات العلوم ,وكذلك حتديد معوقات
استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم يف التدريس باملرحلة
الثانوية ,والكشف عن مدى قدرة معلمات العلوم على
تطوير استخدامهن لتقنيات التعليم كوسائل تعليمية ,من
وجهة نظر املعلمات ,إذ توصلت هذه الدراسة إىل أن
استخدام املعلمات لتقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم
باملرحلة الثانوية جاا بدرجة "أحيانا" ,كما بلغت درجة
اإلعاقة يف استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم
للمرحلة الثانوية بدرجة "متوسطة" ,وأنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بني واقع
استخدام معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية لتقنيات التعليم
تعزى ملتغريات (التخصي العلمي ,سنوات اخلدمة ,احلصول
على الدورات التدريبية) .وكذلك الفروق يف معوقات
استخدام معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية لتقنيات التعليم.
ويف ضوا تلك النتائج أوصت الدراسة بتشجيع معلمات
العلوم على استخدام تقنيات التعليم يف العملية التعليمية يف
مدارس املرحلة الثانوية واملتوسطة واالبتدائية.
وهدفت دراسة احلسن واملال ( )2014إىل حتديد
الصعوبات اليت تواجه معلمي املرحلة املتوسطة يف دمج التقنية
يف املنهج من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ,وقد توصلت إىل
عدد كبري من الصعوبات منها ما يتعل باال اه حنو التقنية,
ومنها ما يتعل بت هيل وتدريب املعلمني ,ومنها ما يتعل
بعمليات التنفيذ ,ومنها ما يتعل باألجهزة والربجميات ,ومنها
ما يتعل بالطالب.
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حمتوى مت تطبيقها على مقررات العلوم واألدلة املرتبطة فا.
توصلت الدراسة إىل أن معايري التنور التقد حتققت بنسب
متفاوتة إذ جاات املعايري املتعلقة مبجال (طبيعة التقنية) يف
املرتبة األوىل بنسبة  ٪34,9مث معايري جمال التصميم بنسبة
 ٪20,3مث املعايري املتعلقة مبجال (األنظمة التقنية املصممة)
بنسبة  ٪19,6وحل رابعا معايري جمال (التقنية واجملتمع)
بنسبة  ٪13,5وأخريا املعايري املتعلقة مبجال (قدرات العال
التقد) بنسبة مئوية  ٪11,7وجاات درجة التحق بصفة
سجل الباح بعض التوصيات أبرزها
عامة ضعيفة ,وقد َّ
إعادة النظر يف تيمني هذه املعايري يف حمتوى كتب العلوم
املطورة من خالل التوازن والشمول.
ممــا ســب يالحــا أن أملــب الدراســات الــيت مت احلصــول
عليه ـ ــا تناول ـ ــت جان ـ ــب التقني ـ ــات التعليمي ـ ــة احلديث ـ ــة ,وك ـ ــان
تركيزه ــا يف األس ــاس عل ــى واق ــع اس ــتخدام التقني ــات التعليمي ــة
ل ـ ــدى معلم ـ ــي العل ـ ــوم كم ـ ــا ه ـ ــو احل ـ ــال يف دراس ـ ــة الزه ـ ـ ـرا
( ,)2010ودراسة العتييب (2011م) ,أو على تـ ثري اسـتخدام
التقني ــات التعليمي ــة احلديث ــة عل ــى حتص ــيل الط ــالب كم ــا ه ــو
احلـ ـ ــال يف دراسـ ـ ــة العريشـ ـ ــي (1431ه ـ ـ ــ) ,ودراسـ ـ ــة بابـ ـ ــالوال
) ,(Babalola, 2011أو علــى الصــعوبات الــيت تواجــه معلمــي
العلــوم ــاه اســتخدامهم للتقنيــات التعليميــة يف املــدراس كمــا
هــو احلــال يف دراســة احلســن واملــال ( )2014ودراســة ســليمون
( ,)2015أو عل ـ ــى تي ـ ــمني من ـ ــاهج العل ـ ــوم للمس ـ ــتحدثات
التقني ـ ــة كم ـ ــا ه ـ ــو احل ـ ــال يف دراس ـ ــة اجل ـ ــرب واملف ـ ــيت والش ـ ــايع
( ,)2016ودراســة األمحــدد ( ,)2016واســتنادا إىل مراجعــة
األدب الرتبــود فيمــا ســب  ,كــن القــول ب ـ ن نتــائج األ ــام
تدعم الت ثريات اإليبابية الستخدام التقنيات التعليميـة احلديثـة
علــى حتص ــيل التالميــذ وعلــى تط ــور العمليــة التعلميــة برمتهــا,
وعل ــى تص ــورات املعلم ــني اإليبابي ــة ح ــول دم ــج املس ــتحدثات
التقنيــة يف التــدريس .وهــذا يؤكــد علــى أمهيــة دراســة اســتخدام
التقنيـ ــات التعليميـ ــة ومعوقاهتـ ــا وذلـ ــك وف ـ ـ املنظـ ــور الشـ ــامل
للتقنية ,كما ينبغي استقصاا هذا املوضوع عـن طريـ املعلمـني

وأجرى العمرد ( )2015دراسة هدفت إىل التعرف
على تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية لعملية دمج
التكنولوجيا بتدريس العلوم من وجهة نظر املعلمني أنفسهم,
فيما إذا كانت هذه التصورات ختتلف باختالف اجلنس,
وعدد سنوات اخلربة ,واملؤهل العلمي ,والدورات التدريبية.
تكونت عينة الدراسة من  158معلما ومعلمة من معلمي
العلوم للمرحلة األساسية يف إربد .أ ارت نتائج الدراسة إىل
أن مستوى تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية لعملية
دمج التكنولوجيا بتدريس العلوم كانت عالية ,وأن هنا فرقا
داال إحصائيا يف تصورات معلمي العلوم لعلمية التكنولوجيا
بتدريس العلوم على جمال (العقبات) يعزى للجنس ولصاحل
الذكور ووجود فرق على جمال (العقبات) يعزى ملتغري
الدورات ولصاحل املشرتكني يف الدورات ,وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية على مجيع جماالت األداة تعزى لكل من
عدد سنوات اخلربة واملؤهل العلمي.
وهدفت دراسة اجلرب واملفيت والشايع ( )2016إىل
التعرف على مدى تيمني كتب العلوم باملرحلة املتوسطة يف
اململكة العربية السعودية جملاالت طبيعة العلم .واستخدم
الباحثون بطاقة حتليل حمتوى تيمنت  12جماال من جماالت
طبيعة العلم ,كما ألت عملية التحليل مجيع كتب العلوم
املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية ,وأ هرت
النتائج نسبا متفاوتة يف مدى التيمني ,إذ بلغت نسبة
تيمني جماالت طبيعة العلم  ٪11يف كتاب الصف األول
املتوسط ونسبة  ٪7,7يف كتاب الصف الثا املتوسط,
ونسبة  ٪12,1يف كتاب الصف الثال متوسط .وأ ارت
النتائج إىل أن مجيع الكتب قد تيمنت مجيع جماالت طبيعة
العلم على نسب متفاوتة فيما بينها .ويف هذا اال اه أييا
هدفت دراسة األمحدد ( :)2016هدفت الدراسة إىل
التعرف على مدى حتق معايري التنور التقد يف حمتوى مناهج
العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية,
استخدم الباح املنهج الوصفي التحليلي وأعد بطاقة حتليل
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أنفســهم إل ـرافهم املبا ــر علــى اســتخدام التقنيــات التعليميــة
يف املي ــدان ومع ــرفتهم بواق ــع أدائه ــم وحاج ــاهتم يف ه ــذا اجمل ــال
واملعوق ــات الـ ــيت حتـ ــول دون اس ــتخدام التقنيـ ــات عل ــى الوجـ ــه
األمثل.

 .1حسب المؤهل العلمي:

جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
يف ضوا أهداف الدراسة فـرتن املـنهج املناسـب هـو املـنهج
الوصفي التحليلي ,وذلـك ملالئمـة هـذا املـنهج لطبيعـة الدراسـة
وأهــدافها .واملــنهج الوصــفي هــو "الــذد يهــتم بوصــف الظــاهرة
كما هي عليه يف الواقع وصفا دقيقا ,ويعـرب عنهـا كيفيـا وكميـا
ويوضــل مقــدار هــذه الظــاهرة ,ودرجــات ارتباطهــا مــع الظـواهر
ّ
املختلفة األخرى " (عبيدات وآخرون2005 ,م,ص.)191

المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

معهد معلمات
دبلوم
بكالوريوس
ماجستري

15
16
86
1

12.7
13.6
72.9
0.8

اجملموع

118

100.0

.2حسب نوع المؤهل العلمي:

جدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المؤهل العلمي

مجتمع الدراسة وعينتها:
ذكر عبيـدات وآخـرون (2005م ,ص" )131بـ ن جمتمـع
الدراسـ ــة يتمثـ ــل يف مجيـ ــع األف ـ ـراد أو األ ـ ــخاص أو األ ـ ــياا

نوع المؤهل

التكرار

النسبة

تربود
مري تربود

107
11

90.7
9.3

اجملموع

118

100.0

.3حسب سنوات الخبرة في التدريس:

جدول ()3
توزيع أفراد الدراسة حسب الخبرة في التدريس

ال ــذين يكونـ ــون موضـ ــوع مشـ ــكلة البح ـ ـ " .وتكـ ــون جمتمـ ــع
الدراســة مــن مجيــع معلمــات العلــوم يف التعلــيم العــام مبحافظــة
اخلـ ـ ـريت والب ـ ــال ع ـ ــددهن  482معلم ـ ــة .كم ـ ــا تكون ـ ــت عين ـ ــة
الدراســة مــن 160معلمــة مت اختيــارهن بطريقــة عشـوائية بســيطة
وذلــك لصــعوبة حصــر جمتمــع الدراســة ,وقــد وزعــت االســتبانة
علــى عينــة الدراســة ومت اســرتجاع  137اســتبانة وبعــد ذلــك مت
اســتبعاد  19اســتبانة لعــدم صــالحيتها للتحليــل وفقــد الكثــري
مـ ـ ــن البيانـ ـ ــات ومـ ـ ــن مث يكـ ـ ــون عـ ـ ــدد االسـ ـ ــتبانات الصـ ـ ــاحلة
لإلدخ ــال والتحلي ــل ه ــي  118اس ــتبانة ,وه ــو ع ــدد مناس ــب
لعينة الدراسة.

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

خربة أقل من  5سنوات
خربة من  12-5سنة

43
38

36.4
32.2

أكثر من  12سنة

37

31.4

اجملموع

118

100.0

أداة الدراسة وصدقها وثباتها:
نظ ـ ــرا لطبيع ـ ــة الدراس ـ ــة م ـ ــن حيـ ـ ـ أه ـ ــدافها ومنهجه ـ ــا
وجمتمعه ـ ــا ,فق ـ ــد اس ـ ــتخدمت الدراس ـ ــة االس ـ ــتبانة أداة جلم ـ ــع
البيان ــات واملعلوم ــات الالزم ــة ألم ـ ـراض الدراس ــة امليداني ــة ,إذ
احت ــوت االس ــتبانة عل ــى جـ ـزأين مه ــا اجل ــزا األول :عب ــارة ع ــن
معلومــات عامــة عــن عينــة الدراســة مــن حيـ املؤهــل العلمــي.
نوع املؤهل العلمي ,سنوات اخلـربة يف التـدريس ,واجلـزا الثـا :
وا ــتمل علــى حمــاور االســتبانة وتتكــون مــن ثالثــة حمــاور وهــي
احملــور األول :مــدى تـوافر التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج

خصائص أفراد الدراسة:

يبل عـدد أفـراد عينـة الدراسـة  118معلمـة ,ويف اجلـدول
 1مت وص ـ ـ ــفها وفق ـ ـ ــا لبيان ـ ـ ــاهتن األولي ـ ـ ــة املتمثل ـ ـ ــة يف :املؤه ـ ـ ــل
العلمي ,ونوع املؤهل ,وسنوات اخلربة يف التدريس.
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عالي ــة م ــن االتس ــاق ال ــداخلي مب ــا يعك ــس درج ــة عالي ــة م ــن

العلوم املطورة ويتكون هذا احملـور مـن  11فقـرة ,واحملـور الثـا :
واق ــع اس ــتخدام التقني ــات احلديث ــة يف ت ــدريس من ــاهج العل ــوم
املطورة من وجهة نظر املعلمات ,ويتكون هـذا احملـور مـن 18
فقــرة ,واحملــور الثالـ  :معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف
تـ ــدريس منـ ــاهج العلـ ــوم املطـ ــورة مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر املعلمـ ــات,
ويتكون هذا احملور من  18فقرة.
واس ــتخدمت الدراس ــة املقي ــاس الرب ــاعي املت ــدريت حس ــب
مقي ــاس ليك ــرت يف اجلان ــب األيس ــر أم ــام ك ــل عب ــارة ,ووفق ــا
ملقيـ ــاس ليكـ ــرت الربـ ــاعي مت حتديـ ــد درجـ ــة االسـ ــتجابة ي ـ ـ
تعطى استجابة موافقـة بشـدة أربـع درجـات ,واسـتجابة موافقـة
ثالم درجات ,واستجابة مري موافقة درجتـني ,واسـتجابة مـري

الص ــدق لفقـ ـرات املقي ــاس .أم ااا ق ــيم مع ــامالت االرتب ــا ب ــني
درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة
(معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس منـاهج العلـوم
املطـ ـ ــورة) مجيعهـ ـ ــا قـ ـ ــيم عاليـ ـ ــة ,إذ ت ـ ـ ـرتاوح مـ ـ ــا بـ ـ ــني 0.525
و 0.762ومجيعه ــا موجب ــة ,مم ــا يع ــد وج ــود درج ــة عالي ــة م ــن
االتساق الداخلي مبا يعكس درجة عالية من الصـدق لفقـرات
املقيــاس .كمــا مت الت كــد مــن ثبــات األداة باســتخدام معادلــة
ألفــا كرونبــا ( )Cronbach'a Alphaإذ بلـ معامــل الثبــات ت
الع ــام  0.885وه ــذا ي ــدل عل ــى أن االس ــتبانة تتمت ــع بدرج ــة
عالي ــة م ــن الثبــات وم ــن مث ك ــن االعتمــاد عليهــا يف التطبي ـ
امليدا للدراسة.

موافق ـ ــة بش ـ ــدة درج ـ ــة واح ـ ــدة .ولي ـ ــمان الص ـ ــدق الظ ـ ــاهرد

لالستبانة مت عرضها على املشـرف علـى الدراسـة مث عرضـها يف
ص ــورهتا األولي ــة عل ــى جمموع ــة م ــن ذود االختص ــاص واخل ــربة
للت كــد مــن صــدق األداة عــن طري ـ صــدق احملكمــني  ,وبنــاا
عل ــى آراا احملكم ــني ووفق ــا لتوجيه ــاهتم ومقرتح ــاهتم مت تع ــديل
األداة لتصــبل يف صــورهتا النهائيــة .وبعــد الت كــد مــن الصــدق
الظـ ــاهرد ألداة الدراسـ ــة مت تطبيقهـ ــا ميـ ــدانيا ,وعلـ ــى بيانـ ــات
أفـراد عينــة الدراســة مت حســاب معامــل االرتبــا بريســون ملعرفــة
الص ــدق ال ــداخلي لالس ــتبانة إذ مت حس ــاب معام ــل االرتب ــا
بريســون بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة
الكليـ ــة للمحـ ــور الـ ــذد تنتمـ ــي إليـ ــه العبـ ــارة ,وقـ ــد بل ـ ـ قـ ــيم
معــامالت االرتبــا بــني درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة للمحــور
الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة (واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف
تدريس مناهج العلوم املطورة) قيما متوسطة وعالية ,ترتاوح مـا
بــني  0.563و 0.761ومجيعهــا موجبــة ,ممــا يعــد وجــود درجــة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتي ـ ــمن هـ ــذا اجلـ ــزا اسـ ــتعراض أس ـ ــئلة الدراس ـ ــة منف ـ ــردة
والطريقــة الــيت اســتخدمت يف إجابــة السـؤال مث النتــائج ,وذلــك
بناا على حتليل البيانات اليت مت مجعها.
إجابة السؤال األول:
ما مدى توافر التقنيات احلديثـة يف تـدريس منـاهج العلـوم
املطـ ــورة يف التعلـ ــيم العـ ــام مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر معلمـ ــات العلـ ــوم
مبحافظة اخلريت؟
ولإلجابـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ـ ــذا الس ـ ـ ـؤال مت اسـ ـ ــتخدام التك ـ ـ ـرارات
والنســب املئويــة للمعاجلــة اإلحصــائية ,كمــا يظهــر يف اجلــدول
:7

جدول ()7
استجابات أفراد عينة الدراسة على مدى توافر التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة

الموافقة

التكرار

النسبة المئوية

م
1

بكة االتصال (اإلنرتنت)

2

جهاز حاسب آيل

مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة

61
57
28

51.7
48.3
23.7
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م

توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة

3

السبورة الذكية

4

جهاز عرض البيانات (بروجكرت)

5

املعامل االفرتاضية

6

األجهزة اللوحية (كاأليباد .اجلالكسي)

7

املكتبة اإللكرتونية

8

الكتاب اإللكرتو

9

املنصة اإللكرتونية ()e-podium

يتي ـ ــل م ـ ــن اجل ـ ــدول ( )7أن هن ـ ــا تفاوتـ ـ ـا ب ـ ــني أفـ ـ ـراد
الدراسـ ـ ــة مـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ت ـ ـ ـوافر التقنيـ ـ ــات احلديثـ ـ ــة يف املـ ـ ــدارس
امللتحق ــني ف ــا ,إذ وج ــد أن أكث ــر التقني ــات تـ ـوافرا ه ــو جه ــاز
عرض البيانات" الربوجكتور" ,بنسـبة تصـل إىل  ,٪89مث يليـه
جهاز احلاسـب اآليل بنسـبة تصـل  ,٪76.3مث تـاله اسـتخدام
ــبكة االتصــال "اإلنرتنــت" ,أمــا بــاقي التقنيــات احلديثــة فهــي
تتـوافر بنســب أقــل مـن املتوســطة إىل منعدمــة ,وهـذا يــدل علــى
أن هنا نقصا واضحا يف التقنيات احلديثة ,ومن مث فرتن هـذه
النتــائج تشــري إىل احلاجــة امللحــة لتــوفري التقنيــات احلديثــة سـواا
م ـواد أو أجهــزة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف املــدارس
حـ ـ حتقـ ـ وزارة التعل ــيم أح ــد مطالبه ــا وال ــيت ه ــي اس ــتخدام
التقنيــات يف التعلــيم .فالواجــب مــن كــل إدارات التعلــيم النظــر
يف هــذا األمــر ورفــع احتيــايت التقنيــات للــوزارة ,ألن هنــا مــن
يطالــب املعلمــات باســتخدام التقنيــات وهــي ل تــوفر مــن قبــل
اإلدارة التابع ا فتفاج كثري مـن املعلمـات بـ ن إدارة التعلـيم

الموافقة

التكرار

النسبة المئوية

متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة
مري متوفرة
متوفرة

90
75
43
13
105
100
18
113
5
118
0
101
17
118
0

76.3
63.6
36.4
11.0
89.0
84.7
15.3
95.8
4.2
100.0
0
85.6
14.4
100.0
0

ترس ـ ــل ـ ــم خطاب ـ ــات عت ـ ــاب لع ـ ــدم اس ـ ــتخدام التقني ـ ــات يف
املدارس وهذا مشاهد .و كن القول إن هذه النتيجة تتف مع
دراســة بــاجرد (2007م) ,ودراســة الزه ـرا (2010م) الــذين
أ ــاروا إىل ت ــد تـ ـوافر التقني ــات التعليمي ــة ,ودراس ــة الش ــناق
(2007م) والذد أ ار إىل أن أكثـر التقنيـات اسـتخداما هـي
احلاسب اآليل مث يليه بكة اإلنرتنت.
إجابة السؤال الثاني:
مـا مـدى اسـتخدام معلمـات العلـوم للتقنيـات احلديثــة يف
تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن وجهــة نظــر
معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟
ولإلجاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا الس ـ ـ ـ ـؤال مت اس ـ ـ ــتخدام أس ـ ـ ــلوب
التك ـرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات
املعيارية والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى عبـارات
هذا السؤال كما يظهر يف اجلدول .8
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جدول ()8
استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى استخدام معلمات العلوم للتقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة

غير

غير موافقة

المتوسط

موافقة

موافقة

موافقة

بشدة

المرجح

تكرار

تكرار

تكرار

تكرار

(الموزون)

٪
34
28.8
83
70.3
10
8.5
44
37.3
67
56.8
12

٪
53
44.9
32
27.1
30
25.4
51
43.2
40
33.9
16

٪
30
25.4
3
2.5
64
54.2
21
17.8
11
9.3
63

٪
1
0.8
0.0
0.0
14
11.9
2
1.7
0.0
0.0
27

10.2

13.6

53.4

22.9

10
8.5
74
62.7
58
49.2
16
13.6
9
7.6
11
59
13
11.0
19
16.1

30
25.4
41
34.7
52
44.1
41
34.7
22
18.6
9.3
50.0
41
34.7
43
36.4

68
57.6
1
0.8
6
5.1
55
46.6
71
60.2
11
59
59
50.0
50
42.4

10
8.5
2
1.7
2
1.7
6
5.1
16
13.6
9.3
50.0
5
4.2
6
5.1

32
27.1
22
18.6
16

53
44.9
49
41.5
39

25
21.2
38
32.2
50

8
6.8
9
7.6
13

وبشدة

-1تساعد التقنيات احلديثة يف حتقي أهداف الدرس.
 -2استخدام املعمل االفرتاضي كبديل عن املعمل التقليدد يف تدريس العلوم حسب
متطلبات املوضوع.
 -3استخدام الربيد اإللكرتو يف استقبال الواجبات اليت أكلف فا الطالبات.
-4تساعد برامج احملاكاة احلاسوبية يف توضيل بعض املفاهيم العلمية الواردة يف
منهج العلوم املطور أكثر من املعامل التقليدية.
 -5استخدامي للتقنيات احلديثة كالسبورة الذكية .. .يزيد من فاعلية الطالبات يف
احلصة.
-6استخدام تقنية واحدة يف تدريس منهج العلوم املطور طوال الفصل الدراسي.
 -7أعتمد على الكتاب اإللكرتو ملنهج العلوم املطور بديال عن الكتاب الورقي.
 -8تساعد التقنيات احلديثة يف تبسيط املعلومة للطالبات.
-9استخدام احلاسب اآليل يف عرض الدروس.
 -10أستعني باملكتبة اإللكرتونية يف إثراا أحد موضوعات منهج العلوم املطور.
-11استخدام إحدى الشبكات االجتماعية كالفيس بو والتويرت يف التواصل مع
الطالبات ملناقشة موضوعات منهج العلوم.
 -12استخدام اجلهاز اللوحي يف متابعة الطالبة يف املشاركة والواجبات والتكاليف
املطالبة فا كبديل عن سجل املتابعة.
 -13استخدام أحد تطبيقات الويب  2كاملدونة يف تدريس منهج العلوم املطور.
-14استخدام املدونة يف عرض وتنظيم إجنازات الطالبات كبديل عن ملف اإلجناز.
 -15استخدام بكة اإلنرتنت يف أثناا تدريسي ملنهج العلوم املطور.
 -16استخدام اجلهاز اللوحي يف عرض دروس منهج العلوم املطور كبديل عن جهاز
احلاسب اآليل.
 -17استخدام املنصة اإللكرتونية ( )e-podiumيف تدريس منهج العلوم املطور.
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الترتيب

3.68

1

3.02

7

2.31

16

3.16

6

3.47

4

2.11

18

2.34

15

3.58

2

3.41

5

2.57

11

2.20

17

2.42

14

2.53

12

2.64

10

2.92

8

2.71

9

2.49

13
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13.6
71
60.2

 -18أدر فعالية استخدام التقنية احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور.

42.4
3
2.5

33.1
42
35.6

11.0
2
1.7

املتوسط احلسايب املرجل (املوزون) للمحور

3.54

3

2.83

قصود (2007م) اليت أ ارت إىل أن معلمي العلوم لديهم
دراية وقناعة عالية ب مهية استخدام التقنيات احلديثة يف
تدريس العلوم ,ودراسة العتييب (2011م) اليت أ ارت إىل أن
املعلمات يستخدمن التقنيات التعليمية يف تدريس مقررات
العلوم.

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ( )8يتيل أن
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات "واقع استخدام
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة" هي
"موافقة" ,مبعع أنه استخدام ومبتوسط  2.83من 4وهو
متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكارت الرباعي
وهي الفئة اليت تشري إىل خيار "موافقة" على أداة الدراسة,
وهذه النتيجة تعد جيدة ,إذ يتيل أن معلمات العلوم
يستخدمن التقنيات يف تدريس مناهج العلوم املطورة ,وتعزد
النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن معلمات العلوم
يستخدمن التقنيات احلديثة مري املتوفرة كما أسفرت عنها
نتائج السؤال األول وذلك بتوفريها خصيا ,وكذلك
استخدام الوسائل التقنية احلديثة ,وهذا يدل على أن
معلمات العلوم على دراية بكل ما هو حدي يف جمال
الوسائل والتقنيات احلديثة وأييا على دراية ب مهية ودور
التقنيات يف عملية التعليم .وهذه النتيجة تتف مع دراسة آل

إجابة السؤال الثالث:

ما معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج
العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة نظر معلمات العلوم
مبحافظة اخلريت؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات
هذا السؤال كما يظهر يف اجلدول :9

جدول()9
استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة.
موافقة

موافقة

موافقة

غير

غير موافقة
بشدة

المتوسط

معوقات استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة

تكرار

تكرار

تكرار

تكرار

(الموزون)

 -1تعيقد كثافة املادة العلمية يف مناهج العلوم املطور عن استخدام التقنيات احلديثة.

47

41

28

2

 -2نعد ضعف ت هيلي وتدرييب من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة.

39.8
17

34.7
23

23.7
49

1.7
29

14.4
2
1.7
17

19.5
9
7.6
27

41.5
68
57.6
64

24.6
39
33.1
10

14.4

22.9

54.2

8.5

بشدة
٪

 -3أ عر بعدم الرمبة يف تو يف التقنيات احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور.
 -4يستغرق استخدامي للتقنيات أثناا تدريس منهج العلوم املطور وقتا أطول يف التعليم مما أدى يب
إىل عدم استخدامها.

147

٪

٪

المرجح

الترتيب

٪

3.13

2
1

2.24
1.78
2.43

18
12
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31

51

30

6

-5عدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم ملساعدي يف احلصول على التقنية املناسبة الستخدامها
يف تدريس منهج العلوم يعي استخدامي للتقنيات.

26.3

43.2

25.4

5.1

7

21

63

27

5.9

17.8

53.4

22.9

23

34

51

10

2.59

19.5
36

28.8
37

43.2
40

8.5
5

2.88

30.5
43
-9عدم توفر فد صيانة للمواد واألجهزة التعليمية احلديثة داخل املدرسة نعد من استخدامها يف
36.4
التدريس.
8
-10طبيعة حمتوى مناهج العلوم املطورة ال تساعد على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس.
6.8
31
-11كثرة األعمال اليت كلفت فا متنعد من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم
26.3
املطورة.
22
 -12اعتماد أدلة األجهزة التعليمية احلديثة على اللغة االجنليزية تعيقد عن استخدامها
18.6
 -13عدم توفر بكة اإلنرتنت داخل الفصل يعيقد من استخدامها ف تدريس منهج العلوم املطور49 .
41.5
25
-14أختوف من تعطل األجهزة واملواد التعليمية احلديثة أثناا استخدامي ا يف التدريس مما أدى يب
21.2
إىل عدم استخدامها
32
-15عدم وجود دورات تدريبية مكثفة يف جمال استخدام التقنيات احلديثة يعيقد من
27.1
استخدامها يف التدريس.
-16عدم تشجيعي من قبل اإلدارة املدرسية ال حيفز الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف تدريس 15
12.7
منهج العلوم املطور

31.4
42
35.6
24
20.3
47
39.8
40
33.9
44
37.3
38
32.2
44
37.3
23
19.5

33.9
27
22.9
66
55.9
32
27.1
45
38.1
22
18.6
47
39.8
34
28.8
64
54.2

4.2
6
5.1
20
16.9
8
6.8
11
9.3
3
2.5
8
6.8
8
6.8
16
13.6

9
7.6
26
22.0

17
14.4
47
39.8

71
60.2
34
28.8

21
17.8
11
9.3

-6عدم تقبل الطالبات الستخدام التقنيات احلديثة كالسبورة الذكية واملعامل االفرتاضية ...يف تدريس
مناهج العلوم املطور مما أدى يب إىل عدم استخدامه.
-7عدم مناسبة التقنيات والوسائل التعليمية املوجودة داخل املدرسة الستخدامها يف تدريس مناهج
العلوم املطورة.
 -8زمن احلصة ال يساعد على استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور.

 -17ضعف متابعة املشرفة الرتبوية الستخدامي للتقنيات احلديثة يف التدريس يولد لدد عدم الرمبة
يف استخدام التقنية
-18ارتفاع التكاليف املادية لتوفري التقنيات احلديثة نعد من استخدامها يف التدريس على نطاق
واسع
املتوسط احلسايب املرجل (املوزون) العام للمحور

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ( )9يتيل أن
استجابات أفراد الدراسة على عبارة " معوقات استخدام
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة" هي
(موافقة) ومبتوسط  2.58من  4وهو متوسط يقع يف الفئة
الثالثة من فئات مقياس ليكارت الرباعي وهي الفئة اليت تشري
إىل خيار (موافقة) على أداة الدراسة.
ويتيل لنا من اجلدول ( )9أييا أن استجابات أفراد
الدراسة وجود معوقات أمام استخدام التقنيات احلديثة يف

2.91

2.07

3.03

4

17

11
5
3

2.17

15

2.86

6

2.62

10

3.18

1

2.68

9

2.85

7

2.31

13

2.12

16

2.75

8

2.58

مناهج العلوم املطورة وذلك بنسبة  ٪64.5وهي نسبة عالية
وهذه داللة واضحة على أن هنا خلال كبريا تتحمله وزارة
التعليم ,ويظهر ذلك يف أمور كثرية منها اقتصار توفري
اإلنرتنت يف إدارة املدرسة دون الفصول الدراسية رمم حاجة
الفصول امللحة ا يف أثناا التدريس ,كذلك عدم وجود فد
خمتي يف صيانة املواد واألجهزة التعليمية احلديثة داخل
املدرسة ولو وفرت الوزارة ذلك وهي مري عاجزة ملا كان ذلك
معوقا ,وأييا عدم وجود دورات تدريبية مكثفة للمعلمات يف
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جمال استخدام التقنيات احلديثة يف مناهج العلوم املطورة,
وعدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم تساعد املعلمات
يف اختيار التقنية واالسرتاتيجية الصحيحة يف تدريس مناهج
العوم املطورة ,بل إن توافر ما سب ذكره يف املدارس ال
تكلف الوزارة يئا يف ل امليزانية اجليدة اليت خصصت
للتعليم ,و كن القول إن هذه النتيجة تتف مع دراسة كل
من دراسة العتييب (2011م) ,ودراسة باجرد (2007م),
ودراسة آل قصود (2007م) ,ودراسة الزهرا (2010م)
الذين أ اروا إىل وجود معوقات تواجه املعلمات يف استخدام
التقنيات احلديثة يف عملية التدريس.

إجابة السؤال الرابع:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط
استجابات معلمات العلوم حول مدى استخدام معلمات
العلوم للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف
التعليم العام واليت تعزى ملتغريات :املؤهل العلمي ,وسنوات
اخلربة؟

أوالً :المؤهل العلمي :ولإلجابة عن هذا السؤال مت
استخدام أسلوب اختبار "حتليل التباين األحادد:
) Way ANOVAكما يظهر يف اجلدول :10

جدول ()10
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير المؤهل العلمي
المحور

مصدر التباين

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج
العلوم املطورة

بني اجملموعات
داخل

مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

1.971
15.853

3
114

(One

قيمة ف

الداللة

()F

اإلحصائية

4.725

0.657
0.139

0.004

اجملموعات
المجموع

17.825

يتيل من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ()10
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع استخدام
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف
املؤهل العلمي عند مستوى داللة إحصائية  0.05ف قل يف
استجابات أفراد عينة الدراسة ,حي مستوى الداللة
اإلحصائية هي  0.004وقيمة "ف" هي  .4.725ومن مث

117

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات
معلمات العلوم حول واقع استخدام التقنيات احلديثة يف
تدريس مناهج العلوم املطورة واليت تعزى للمؤهل العلمي,
وباستخدام اختبار " يفيه  "Scheffeملعرفة الفروق ذات
الداللة اإلحصائية يف أد من املؤهل العلمي ,كانت النتائج
يف اجلدول :11

جدول ()11
اختبار شيفيه ).(Scheffe
) (Iالمؤهل
معهد معلمات

دبلوم

) (Jالمؤهل
دبلوم
بكالوريوس
ماجستري
معهد معلمات
بكالوريوس
ماجستري
معهد معلمات

متوسط االختالف )(I-J
0.483330.227450.511110.48333
0.25588
0.027780.22745

االنحراف المعياري للخطأ
0.13402
0.10444
0.28072
0.13402
0.10162
0.27968
0.10444
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مستوى الداللة اإلحصائية
0.006
0.198
0.350
0.006
0.102
1.000
0.198
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) (Iالمؤهل
بكالوريوس
ماجستري

) (Jالمؤهل

االنحراف المعياري للخطأ

متوسط االختالف )(I-J

مستوى الداللة اإلحصائية

دبلوم
ماجستري
معهد معلمات

0.255880.283660.51111

0.10162
0.26677
0.28072

0.102
0.770
0.350

دبلوم
بكالوريوس

0.02778
0.28366

0.27968
0.26677

1.000
0.770

أسهل وذلك لوجود فرصة قبل اخلدمة يف ت هيل املعلمني
لكيفية التعامل مع التقنيات وطرق التدريس املختلفة.
وهذه النتيجة تتف مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة
اللقما (2009م) ,يف حني ختتلف مع ما توصلت إليه
نتيجة دراسة كل من دراسة آل قصود (2007م) ,والزهرا
(2010م) ,ودراسة العتييب (2011م).

ومن خالل اختبار يفيه ) (Scheffeيف اجلدول ()11
يتيل لنا أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسط
استجابات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم
للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف كل من
معهد املعلمات والدبلوم عند مستوى داللة إحصائية
( ,)0.006يف حني ال توجد فروق بني متوسط استجابات
معلمات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم للتقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة بني كل من املؤهل
العلمي (البكالوريوس) واملؤهل العلمي (املاجستري) إذ
مستوى الداللة هو  .0.775و كن أن تعزى هذه النتائج إىل
أن كلما ارتفع املؤهل العلمي كلما كان التعامل مع التقنية

ثانياً :سنوات الخبرة:

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار"
حتليل التباين األحادد (One Way ANOVA) :كما يظهر

يف اجلدول :12

جدول ()12
نتائج اختبار "ف" تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة"
المحور

واقع استخدام التقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج
العلوم املطورة

مصدر التباين

بني اجملموعات

مجموع مربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

0.049

2

0.024

داخل اجملموعات

17.776

115

0.155

المجموع

17.825

117

قيمة ف ()F

0.158

الداللة اإلحصائية
0.854

(2011م) ,حول واقع استخدام التقنيات احلديثة وف
متغريات سنوات اخلربة.

يتيل من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ()12
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع
استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة
باختالف سنوات اخلربة عند مستوى داللة إحصائية 0.05
ف قل يف استجابات أفراد عينة الدراسة  ,إذ مستوى الداللة
اإلحصائية هي  ,0.854وقيمة "ف" هي  .0.158ولعل
هذا يرجع ملعرفة املعلمات ألمهية ودور التقنيات يف عملية
التدريس ,وتتف هذه النتيجة مع نتائج دراسة آل قصود
(2007م) ,ودراسة الزهرا (2010م) ,ودراسة العتييب

إجابة السؤال الخامس:

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط
استجابات معلمات العلوم حول معوقات استخدام التقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم العام واليت
تعزى ملتغريات :املؤهل العلمي ,وسنوات اخلربة؟
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أوالً :المؤهل العلمي:

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار "حتليل
التباين األحادد(One Way ANOVA) :كما يظهر يف
اجلدول :13

جدول()13
نتائج اختبار "ف" تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير المؤهل العلمي.
مصدر التباين

المحور

معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج
العلوم المطورة

درجات

مجموع

مربعات

بني اجملموعات

متوسط

الحرية

المربعات

0.187

3

0.062

داخل اجملموعات

22.928

114

0.201

المجموع

23.115

117

يتيل من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات استخدام التقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف املؤهل
العلمي عند مستوى داللة إحصائية عند مستوى  0.05ف قل
يف استجابات أفراد عينة الدراسة ,إذ مستوى الداللة
اإلحصائية هي  0.818وقيمة "ف" هي ,0.310و كن أن
تعزى هذه النتائج إىل عدم توافر التقنيات احلديثة وعدم هتيئة
الفصول للتدريس داخل املدرسة ,وتتف هذه النتيجة مع
نتائج ما توصلت إليه دراسة كل من الزهرا (2010م),

قيمة ف
()F

0.310

المحور

معوقات استخدام التقنيات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم
املطورة

مصدر التباين

0.818

ثانياً :سنوات الخبرة:

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار"
حتليل التباين األحادد ,(One Way ANOVA) :كما يظهر
يف اجلدول :14

درجات الحرية

متوسط المربعات

1.074

2

0.537

داخل اجملموعات

22.041

115

0.192

المجموع

23.115

117

بني اجملموعات

اإلحصائية

ودراسة آل قصود (2007م) ,وختتلف مع دراسة اللقما
(2009م) من حي وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
معوقات استخدام التقنيات احلديثة وف متغريات املؤهل
العلمي.

جدول ()14
نتائج اختبار "ف" تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة
مجموع مربعات

الداللة

يتي ــل م ــن خ ــالل النت ــائج املوض ــحة أع ــاله ع ــدم وج ــود
فروق ذات داللة إحصـائية حـول معوقـات اسـتخدام التقنيـات
احلديث ــة يف ت ــدريس من ــاهج العل ــوم املط ــورة ب ــاختالف س ــنوات
اخلــربة عنــد مســتوى داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0.05ف قــل
يف اسـ ـ ــتجابات أف ـ ـ ـراد عينـ ـ ــة الدراسـ ـ ــة  ,إذ مسـ ـ ــتوى الداللـ ـ ــة
اإلحص ــائية ه ــي  ,0.065وقيم ــة "ف" ه ــي  ,2.803ولع ــل

قيمة ف ()F
2.803

الداللة اإلحصائية
0.065

ه ــذا يرجـ ــع لقل ــة الـ ــدورات التدريبي ــة وال ـ ـربامج املتخصصـ ــة يف
التقني ــات للمعلم ــات ,وتتف ـ ه ــذه النتيج ــة م ــع نت ــائج دراس ــة
الزهـ ـرا (2010م) ,ودراس ــة العتي ــيب (2011م) ,ودراس ــة آل
قصود (2007م) ,وختتلـف مـع دراسـة بـاجرد (2007م) مـن
حيـ وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 0,05
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 .2إج ـراا دراســة ريبيــة حــول أثــر اســتخدام أحــد التقنيــات
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة على حتصـيل الطـالب
يف أحد مراحل التعليم العام.
 .3إج ـراا دراس ــة مقارن ــة ب ــني اس ــتخدام التقني ــات يف ت ــدريس
املقررات يف املدارس احلكومية واألهلية.
 .4إجراا دراسة تقو ية ملستوى الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة
واليت تقدمها وزارة التعليم.
 .5إجراا دراسة حول أثـر الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة علـى
رفع كفااة املعلمني حنو استخدام التقنيات احلديثة.

حـول معيقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة وفـ متغــري ســنوات
اخلربة.
توصيات الدراسة:
بنــاا عل ــى النت ــائج ال ــيت مت التوص ــل إليه ــا ف ــرتن الدراس ــة
توصي مبا ي ي:
 .1توفري التقنيات احلديثة مميـع أنواعهـا يف املـدارس ,وإتاحـة
الفرصة أمام املعلمات الستخدامها.
 .2تــوفري ــبكة االتصــال العامليــة "اإلنرتنــت" داخــل الفصــول
يف مجيع املدارس.
 .3تـوفري فــد صـيانة جلميــع األجهــزة واملـواد التعليميــة يف مجيــع
مدارس املراحل التعليمية.
 .4تــوفري أدلــة تشــغيل األجهــزة وامل ـواد التعليميــة باللغــة العربيــة
ح يتسع للمعلمات استخدامها.
 .5املتابعــة مــن قبــل اجلهــات املســؤولة يف وزارة التعلــيم ملعرفــة
احتياجـ ــات املـ ــدارس م ـ ــن التقنيـ ــات احلديث ـ ــة مميـ ــع أنواعه ـ ــا
وتوفريها.
 .6ت هي ــل املعلم ــات قب ــل وأثن ــاا اخلدم ــة يف امله ــارات الالزم ــة
الستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية.
 .7زيــادة نصــاب حصــي مــادة العلــوم املطــورة ملواجهــة كثافــة
املادة التعليمية وعدم استخدام التقنيات احلديثة فيها.
 .8عقـ ــد دورات تدريبيـ ــة مكثفـ ــة للمعلمـ ــات لتـ ــدريبهم علـ ــى
كيفيــة تو يــف التقنيــات احلديثــة يف منــاهج العلــوم املطــورة مــع
االهتمام باجلوانب التطبيقية والعملية يف الربامج التدريبية.
 .9تقي ــيم الـ ـربامج التدريبي ــة ال ــيت تق ــدم م ــن وزارة التعل ــيم م ــن
حي ـ اإلعــداد والت هيــل ومعاجلــة نقــا اليــعف فيهــا وتعزيــز
نقا القوة.
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Abstract: The study aimed to identify the reality of using modern technology in teaching developed science curricula in
public educations from viewpoints of science female teachers as well as discover the differences among the means of the
study sample individuals' responses which are attributed to academic qualification and years of experience variables. The
study used the descriptive method as it is the fittest to identify the study aspects. In addition, the study used a questionnaire to
gather required data. The questionnaire was distributed on the study community including 160 female teachers. Data was
analyzed by SPSS. The study revealed several results including: the projector is the most common technique as it is available
in 89% followed by computer in 76.3 %. The research revealed existence of certain obstacles limiting the use of modern
technology in teaching developed science curricula reached (64.5%) in (2.58) mean. There were differences among the
responses of science female teachers' responses about the reality of using modern technology attributed to academic
qualification variable. However, there were no differences among the responses of science female teachers' responses about
the reality of using modern technology attributed to years of experience variable. Furthermore, there were no differences
among the responses of science female teachers' responses about the obstacles of using modern technology attributed to
academic qualification and years of experience variables. The study presented significant recommendations and suggestions.
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قواعد النشر

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدوريززة فز ميعززا مزا يفيز فع زا يززا يتياشز مززا الززف
اللغة الع عة او االج،لعمية.
اإلسز ززام ال ز ز ي الز ززقو ي ز ز جلعز ززس الي،تيز ززا ال ز ززع و
 .7يمو الباحث عي ي م تلس م حثس وخيس ج خ م
وكقلك معايع الفي العاليعة واالخاقعة اليعتب ة جاليعا.
 .2لغة الفي ف الدورية ه اللغزة الع عزة وي،ز ن أن تفيز الدورية الت يفي فع ا حثس.
عض البح ث اللغزة اإلج،لعميزة مزا ملخزص ال يميزد جز .8ل عئة التح ي حق الفحص اأول للبحث وت ي أهيعتس
للتحبع أو رف س.
( )250كلية اللغة الع عة.
 .3ت ززت الدوريززة ززالبح ث الت ز تعززال الييززباي الت يززة .9ال يت جي البحث ف الدورية إال عد إمانتس م قبأ
اثفع م اليح ّبيع .
والفف عة.
 .4ت زت زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتز ت ز فز  .10هعئة التح ي غع ملممة البح ث الت تصأ إلع ا
ت سز ززعا فز ززاة اليع فزززة ف ز ز الي،زززا الت ز ز و والي،ز ززا س اء أمعمي للفي أ ل ت،م.
.11يت است با البح ث للفي خا العا ال،امع ف ط
الفف .
 .5تفي الدورية م امعاي البتب الت تدور ح م،زاالي (م ش اغ بس حت ج اية ش ا يأ م كأ جا ).
الت عة وجل الففس والت ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز را عاً :التحبع :
 .1ي سأ البحث إل اثفع م اليختصع ف م،ا البحث
هقي الي،الع .
أو الدراسة لتحبعيس ون تك اس الباحث.
 .6تص ززدر الدوري ززة أر ززا مز ز اي فز ز الع ززا اال ززدار اأو
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
ي سأ البحث إل محب ثالث.
خا ش مارس وال ا ا خا ش ي جعة.
 .3ي د اليحب ت ي اً مفصاً ج مدى إمانتس للبحث م
ثاجعاً :أهداف الدورية:
جدم ا.
ت دف الدورية إل تح عق ما يأت :
 .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 .
خام اً :هعئة التح ي :
اليعبعاي الث افعة.
 .2اإلس ز ا ف ز تب ز ي ز ام الت عززة والتعلززع ف ز الييلبززة تت ل هعئة التح ي الي ياي اآلتعة:
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متا عة تففعقها.
الع عة ال ع ية خا ة وف العال صفة جامة.
 .3تع يف الي تيع بأ ما ي ت،د ف اليعدان الت و .2 .العيأ جل تب ي الدورية واالرت اء ي ت اها.
 .3اإلجا والتع يف الدورية واست باب الباحثع لليياركة
 .4تي،عا الباحثع والدارسع جل البحث والفي .
بح ث .
ثالثاً :ق اجد الفي ف الدورية:
 .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 ززا مززا
ش وط الفي ف الدورية.
وم ض جاي الت عة وجل الففس.
 .2جي الدوريزة البحز ث التز لز ي زبق جيز ها ولز تفيز فز  .5إ ززا أ ززحاب البحز ز ث جز ز ت ززل أ ح ززاث وإمب ززان
جي ها م جدمس.
م ة أخ ى.
 .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 ( )250كلي 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  .10التف عق ما الفاش .
 .11م امعة الف خة اأول للتأكد م سامت ا م اأخباء
والبلياي اليفتاحعة.
 .5االلتما فظا  APAف البتا ة والت ثعق.
.6كتا ة مت البحث جل شبأ جي ي جدا اليلخص

