1

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) -الرياض (4141هـ3144 /م)

2

أعضاء هيئة التحرير
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرمحن املقوشي

رئيسا

األستاذ الدكتور بدر بن جويعد العتييب

نائبا

األستاذ الدكتور حممد بن راشد الشرقي

عضوا

األستاذ الدكتور السيد بن حممد أبو هاشم

عضوا

الدكتور راضي بن سعد السرور

عضوا

الدكتور حممد بن إبراهيم الزكري

عضوا
سكرتير التحرير
األستاذ /محود سعيد السليمي

© 4141هـ ــ3144 /م ،اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
مجيع احلقوق حمفوظة.
ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من اجمللة أو نسخه دون احلصول على موافقة كتابية من رئيس التحرير او رئيس اجلمعية
توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير على العنوان التايل:
رسالة الرتبية وعلم النفس :ص.ب  ،3142الرياض ،44144:اململكة العربية السعودية
هاتف 1644144 :فاكس1641661 :
Jes.gesten@ksu.edu.sa

عِّب بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة أو اجلمعية
عِّب عن وجهة نظر كاتبها وال تُ ر
مجيع االراء يف هذه السلسلة تُ ر

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  441 – 6الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر3144م)

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) -الرياض (4141هـ3144 /م)

3

مجلة دورية مح ّكمة

تصدر ثالث مرات في العام (فبراير – يونية -اكتوبر)

تنشر المجلة البحوث والمراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها ,باللغة العربية أو اإلنجليزية بحيث تشمل ,البحوث التي
تتميز باألصالة واالبتكار ,كما تستعرض مع النقد بعض الكتب المنتقاة.

********
الرؤية:

الرؤية – الرسالة – األهداف

تعمل المجلة على الرقي بمواصفات النشر العلمي المتميز محلياً وعالمياً في مجاالت العلوم التربوية والنفسية.

الرسالة:

تسعى المجلة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه بحيث يصبح مرجعاً علمياً للباحثين في مجاالت العلوم التربوية

والنفسية.

األهداف:
 )1المساهمة في تطوير العلوم التربوية والنفسية وتطبيقاتها من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية.

 )2نشر األبحاث المتميزة التي تتسم بالجودة العالية واألصالة واالبتكار وترتبط بالواقع المحلي والعربي.

 )4نشر األبحاث التي تسهم في التطوير في مجالي التربية والتعليم.

 )1توفير وعاء نشر للباحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محلياً وعالمياً.
 )5عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحاث تتعلق بالتربية وعلم النفس.
********

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  441 – 6الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر3144م)

4

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) -الرياض (4141هـ3144 /م)

حقائق وتواريخ
مسمى أول عدد "رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن

شعبان 1111هـ /مارس 1991م

عدد البحوث المنشورة حتى آخر عدد (العدد  )11شعبان /1111يونيو 2111

 212بحثا

عدد البحوث المنشورة في مجال العلوم التربوية

 211بحثا ~ ()%87

عدد البحوث المنشورة في مجال علم النفس

 11بحثا ~ ()%11

عدد البحوث قيد النشر

~ 15

القواعد العامة للنشر بالمجلة
 -1استكمال النماذج الموجودة على موقع المجلة ( )http://gesten.org.saوترسل على بريد المجلة
(.)Jes.gesten@ksu.edu.sa

 -2خلو البحث من االخطاء اللغوية والنحوية.
 -1التقيد بقواعد النشر بالمجلة.

 -1اال يتجاوز عدد صفحات البحث ( )11صفحة مطبوعة على شكل وورد ووفق مواصفات المجالت العلمية التابعة لجامعة الملك
سعود وخاصة من حيث نوع الخط والبنط.

 -5كتابة متن البحث على شكل عمودين عدا المخلص باللغة العربية او االنجليزية.
 -6لهيئة التحرير حق الفحص األولي للبحث وتقرير أهليته للتحكيم ,أو رفضه.

 -7يرسل خطاب (قبول البحث للنشر) للباحث في حالة قبوله للنشر ,ويحدد فيه العدد الذي سوف ينشر فيه.

 -8في حالة قبول البحث للنشر ,ال يجوز نشره في منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس التحرير.

********
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االستقواء وعالقته بتقدير الذات في ضوء النوع وعدد األصدقاء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة
المنورة

نايف بن حممد احلريب
أستاذ الصحة النفسية املساعد
قسم علم النفس الرتبوي -كلية الرتبية -جامعة طيبة
قدم يف  4144/1/44وقبل يف 4144/2/31
المستخلص :هدف البحث إىل معرفة نسب انتشار االستقواء بني طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ،وحتديد العالقة بني االستقواء

وتقدير الذات ،وأثر كل من النوع وعدد األصدقاء والتفاعل بينهما على االستقواء ،لدى عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة طبق
عليهم استبانة لقياس االستقواء ،واستبانة لتقدير الذات ،وباستخدام التكرارات والنسب املئوية وحتليل التباين ومعامل االرتباط أشارت النتائج إىل:
انتشار االستقواء لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ،وينتشر بني الطالب أكثر من الطالبات ،ووجود تأثري للنوع على االستقواء ،يف
حني مل يوجد تأثري لعدد األصدقاء على االستقواء ،وأيضا عدم وجود تأثري للتفاعل بني النوع وجمموعات األصدقاء يف االستقواء ،بينما وجدت عالقة
موجبة بني تقدير الذات واالستقواء ومكوناته.
الكلمات المفتاحية :االستقواء ،تقدير الذات ،النوع ،عدد األصدقاء.
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مقدمة:
يعد االستقواء  Bullyingمن املشكالت السلوكية
اخلطرية؛ فاملستقوون الصغار يكِّبون ليصبحوا كبارا مؤذين،
والضحايا الصغار يتأذون .ويف حاالت نادرة جدا  ،يتفاقم
االستقواء إىل عنف مستمر ،ال يقتصر أثره على املستقوين
وضحاياهم فحسب؛ بل يتعدى ذلك إىل من حوهلم؛
حيث يتشتت انتباههم  ،ويشعرون بالتهديد والقلق ،ويعوق
االستقواء داخل قاعات التدريس الطالب من التعلم،
ويعوق املعلمني من التدريس ( .أالن ل ،بني)3114 ،
واالستقواء سلوك شائع لدى األطفال واملراهقني ،فما
يقارب ( )%41من األطفال يف الفصول الدراسية من
السادس إىل العاشر ،أي من السادس االبتدائي إىل األول
الثانوي ،حيصل االستقواء عليهم من أقراهنم (Nansel et al.
) ،,2001وقد قرر كل من سيليكمان وفيسي (Selekman
) & Vessey, 2004أن  4من كل  41طالب كانوا ممن
ارتكبوا االستقواء أو كانوا ضحايا االستقواء.
وبينت دراسة سيلز و يونج )(Seals & young,2003
اليت تكونت عينتها من ( )141طالبا من املدارس العامة،
أن ( )%31من أفراد العينة أقروا ممارستهم لسلوك
االستقواء ،وقد أشارت نتائج دراسة ستيينكايا وآخرين
) (Cetinkaya et al. ,2009إىل ارتفاع معدالت االستقواء
بني الطالب؛ حيث بلغت نسبته ( ،)%14لدى عينات
من مدارس التعليم العام من مستويات اجتماعية واقتصادية
خمتلفة.
ويصل االستقواء للذروة يف مرحلة املدرسة املتوسطة ،أو
خالل املراهقة املبكرة ويتناقص تدرجييا كلما تقدمت
املراهقة ) ،(Eisenberg & Aalsma, 2005ويؤكد هذه املعلومة
أالن ل بني ( )3114بقوله "يبدأ االستقواء يف مرحلة ما
قبل املدرسة ،ويبدو أنه يبلغ الذروة خالل املرحلة االبتدائية
العليا (احللقة الثانية) ،مث يأخذ باهلبوط بعدها ،وباستثناء
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السخرية فإننا ال نسمع الكثري عن حوادث االستقواء يف
الكليات أو اجلامعات"()4
وقد مت وصف كل من املستقوين بالفردية يف سلوكهم،
ولكن هناك استقواء حيصل من خالل جمموعات ،مما يلفت
االنتباه إىل دراسة انتماء الفرد إىل جمموعة من األصدقاء ،أو
كثرة عدد األصدقاء املمارسني لسلوك االستقواء ،وقد تبني
جليا أن تقدير الذات املنخفض كان من السمات الشائعة
أو العامة لدى الضحايا الذين وقع االستقواء عليهم ،كما
& (Rigby
ظهر يف دراسات :رجيلي وكوكس
) ،Cox,1996وبالدري وفايرجنتون ( (Baldry & farrington,
 ،1998وكارول ودنكن (،)Carol & Duncan, 1997
وجبوركفيست ( ،)Bjorkqvist, 2001ومن جهة أخرى يرى
براندين ) (Branden, 1994أن تقدير الذات املنخفض self
 low –Esteemيؤدي بالشخص إىل نقص الثقة بذاته،
ومن مث يكون عرضة لالضطرابات النفسية ،وأن تقدير الفرد
اإلجيايب واملرتفع للذات  high self-esteemيساعده على
حتقيق قدر مناسب من الصحة النفسية والسواء النفسي،
وهذا ما أكدته نتائج حبث تروتوين )(Trautwrin, 2003
واليت أوضحت أن الطالب الذين لديهم مفاهيم ذات أولية
سلبية ،يقومون بسلوكيات عدوانية جسدية جتاه زمالئهم.
كما أكدت نتائج دراسة موسكاري ()Muscari, 2002
على أن االستقواء يعد مشكلة منتشرة بشكل كبري ،واليت
تستطيع أن تولد عواقب سلبية ومستمرة مدى احلياة لكل
من املستقوين والضحايا ،فضحايا االستقواء يعانون من
تقدير الذات املنخفض ،واالكتئاب ،والقلق ،والتأخر
الدراسي ،والعزلة االجتماعية ،ورمبا تتطور اضطرابات
السلوك اجلانح لدى املستقوين وذلك خالل سنوات املراهقة
إىل سلوك مضاد للمجتمع ،أو إجرامي خطري خالل مرحلة
الرشد ،ويالحظ أن أكثر األفراد املستقوين يكون لالستقواء
بقايا يف حياهتم ،حيث يتعلق لديهم امليل إىل القوة
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والتحكم يف اآلخرين ،الذين تكون سلوكياهتم فيها إثارة أو
استدعاء ،وأخريا تبني أن الرتبية األولية (التنشئة) تلعب دورا
مهما يف تشكيل هوية كل من املستقوين والضحايا ،فقد
بينت نتائج دراسة بالدري وفاير ينجتون ( & (Baldry
 farrington, 1998أن االستقواء كان ظاهرا لدى الذكور
املفتقدين للدعم واملساندة االجتماعية من اآلخرين ،وأن
اإلناث اللوايت لديهن تقدير ذات منخفض يكن ضحايا
االستقواء ،وأن األطفال املستقوين كانوا نتاج أبوين
متسلطني .وقد تبني أيضا من دراسة كريج )(Craig, 1998
أن املستقوين لديهم -بداللة إحصائية -مستويات منخفضة
من القلق مقارنة بالضحايا لالستقواء ،وأن لديهم
شخصيات مضادة للمجتمع؛ حيث إن املستقوين رمبا
يشعرون قليال أو ال يشعرون أبدا بالذنب أو القلق لألفعال
السلبية ضد الضحايا.
مشكلة البحث:

مما سبق يتضح لنا إمكان تأثري بعض املتغريات
الشخصية مثل تقدير الذات والقلق على االستقواء ،ولذا
سوف يهتم البحث احلايل بدراسة عالقة االستقواء بتقدير
الذات ،مما يعكس خطورة االستقواء على تشكيل شخصية
األبناء ،ولذا فقد أخذت مؤخرا تستحوذ على الكثري من
االهتمام لدى الباحثني يف البيئات األجنبية ،ولكنها مل
تأخذ حقها يف البحث يف بيئتنا العربية أو بيئتنا احمللية ،سواء
من ناحية رصد وجودها ،أم من ناحية عالقتها بالنواحي
النفسية أو الشخصية أو االجتماعية .وظهر يف البيئات
األجنبية حماوالت جادة لوضع برامج وقائية وأخرى عالجية
هلذه الظاهرة .وهذا البحث يعد حبثا جديدا لتناول هذه
الظاهرة البكر يف البيئة السعودية من حيث وجودها أو عدم
وجودها ،وإذا وجدت فبأي نسبة توجد لدى الطالب
والطالبات .كما يتم حبث عالقتها مبتغري "تقدير الذات"
الذي يعد أحد متغريات الشخصية ويلعب دورا كبريا يف

توافق الشخص من عدمه وقد وقع اختيار الباحث هلذا
املتغري بسبب دراسة عالقته باالستقواء بوضوح يف البيئات
األجنبية ،يف حني أن الدراسات العربية اليت تناولت
االستقواء يف البيئة العربية نادرة ،وميكن حتديد مشكلة
البحث احلايل يف األسئلة اآلتية:
 -1ما نسبة انتشار االستقواء لدى طالب وطالبات
املرحلة الثانوية باملدينة املنورة؟
 -2هل خيتلف جوهريا متوسط درجات الطالب عن
متوسط درجات الطالبات يف االستقواء باملرحلة الثانوية
باملدينة املنورة ؟
 -3هل خيتلف جوهريا متوسط درجات االستقواء
باختالف عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية باملدينة
املنورة؟
 -4هل يوجد تأثري للتفاعل بني النوع وعدد األصدقاء يف
درجات االستقواء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة ؟
 -5ما طبيعة العالقة بني االستقواء وتقدير الذات لدى
طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ؟
أهداف البحث:

 -1حماول ــة ت ــوفري بيان ــات ومعلوم ــات ع ــن نس ــب انتش ــار
ظاهرة االستقواء بـني طـالب وطالبـات املرحلـة الثانويـة
باملدينة املنورة.
 -2البحث عن مقدار واجتاه العالقة االرتباطية بني
االستقواء وتقدير الذات ،وذلك نظرا لوجود دراسات
أجنبية كثرية تناولت هذا املتغري الفعال يف حياة
اإلنسان.
 -3فحص أثر عدد األصدقاء على االستقواء ،مبعىن هل
يظهر مع الشخص الذي له جمموعة أصدقاء عددها
قليل أم عددها كثري .وهذا متغري يفسر االستقواء
من منظور نفسي – اجتماعي.

أهمية البحث:
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نظ ـ ـرا ألن االس ـ ــتقواء ميث ـ ــل مش ـ ــكلة خط ـ ــرية للش ـ ــخص
املستقوي وللشخص الضحية وللعمليـة التعليميـة ذاهتـا ،البـد
م ــن الوق ــوف عل ــى تل ــك الظ ــاهرة ،ف ــإذا مل يك ــن االس ــتقواء
مشــكلة قائمــة يف البيئــة الســعودية ،فإننــا نريــد أن نتأكــد مــن
عــدم ظهورهــا ،وهــذا يســمى األســلوب الوقــائي ،أمــا إذا كــان
االســتقواء مشــكلة قائمــة يف بيئتنــا ،فســوف نعمــل يف جمــال
ختصصـنا علـى إيقافهـا أو التقليــل مـن انتشـارها إىل أد حــد
ممكن ،وهذا يسمى باألسلوب العالجي ،وخاصة أن التـورط
يف االسـ ــتقواء يف مرحلـ ــة عمريـ ــة سـ ــابقة يزيـ ــد مـ ــن احتماليـ ــة
تعريف وحتديد املعرض لالحنراف يف مرحلـة عمريـة متقدمـة،
وه ــذا يع ــت أن خ ـ ـِّبات االس ــتقواء مل ت ـ ـرتبط فق ــط ب ــأعراض
نفسية ،لكن أيضا بأعراض طبية مستقبلية ،وأيضا باحتمالية
حـدوث االحنـراف يف املراهقــة ،إذا اتصـف الطفـل باالســتقواء
يف عمر املرحلة االبتدائية.
وعنــد اكتشــاف عالقــة ارتباطيــة بــني االســتقواء وتقــدير
الــذات ميكــن الــتحكم يف تلــك الظــاهرة مــن خــالل الــتحكم
يف تقــدير الــذات ،خاصــة أن هنــاك ب ـرامج تعمــل علــى زيــادة
تقدير الذات عند فئات خمتلفة .وقد أشارت نتـائج البحـوث
إىل أن س ـ ـ ــلوك االس ـ ـ ــتقواء يع ـ ـ ــد مكتس ـ ـ ــبا؛ وب ـ ـ ــذلك ميك ـ ـ ــن
الــتخلص منــه ،فهــذا البحــث يفيــد إمجــاال يف تــوفري معلومــات
عن الظاهرة حمل الدراسة يف أمرين مها :التدخل والوقاية ،فال
يكفي أن نوقف االستقواء احلادث ،بل حنتاج أيضـا إىل منـع
الط ــالب والطالب ــات ال ــذين مل يص ــبحوا بع ــد مس ــتقوين أو
ضحايا االنزالق يف ذلك الطريق.

مصطلحات البحث:
االستقواء :يعد االستقواء شكال من أشكال العدوان يف
السلوك الذي يقصد اإليذاء ،ويتضمن األحداث املتكررة
طوال الوقت  ،وإظهار القوة غري املتوازنة ،واملصاحبة بقوة
أكثر للهجوم الفردي لقوة فردية أقل(Nansel et al. , ،
) 2001ويعتقد معظم الباحثني أن االستقواء يتضمن عدم
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توازن يف القوة اجلسدية أو النفسية ،حيث يكون املستقوي
أقوى (أو ينظر إليه على أنه أقوى) من الضحية؛ فاالستقواء
حيدث عندما يقوم شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص
آخر أضعف أو أصغر بشكل متعمد وعلى حنو متكرر.
يعرف االستقواء بأنه "إيقاع فرد أو أكثر إيذاء بدنيا،
أو لفظيا أو عاطفيا على فرد آخر ،ويتضمن هتديدات
باإليذاء اجلسدي أو امتالك السالح ،واالبتزاز ،وخمالفة
احلقوق املدنية ،واالعتداء والضرب ،ونشاط أو عمل
العصابات ،وحماولة القتل" (أالن ل ،بني ،)4:3114 ,
ويعرفه أولوس )( (Olweus, 1993يف :أبو غزال)3114 ,
بأنه شكل من أشكال العدوان ،حيدث عند تعرض طفل أو
فرد ما بشكل مستمر إىل سلوك سليب يسبب له األمل ،ينتج
عن عدم التكافؤ يف القوى بني فردين ،يسمى األول
(مستقوي) واآلخر (ضحية) ،وقد يكون االستقواء جسميا
أو لفظيا أو انفعاليا ،إال أن العدوانية أعم من االستقواء،
حيث تتضمن العدوانية على الذات واآلخر ،يف حني
يقتصر االستقواء على اآلخر فقط.
واالستقواء مثل املضايقة  ،Tearingحيث قرر اسينبريج
وآخرون ) (Eisenberg, et al., 2003أن املضايقة تعد من
اخلِّبات الشائعة لدى كل من األوالد والبنات بنسبة بلغت
( )%41،4كما يدركها األقران ،وأن املضايقة تنبئ بالرضا
اجلسدي املنخفض ،وتقدير الذات املنخفض ،وزيادة
األعراض االكتئابية ،واألفكار االنتحارية ،وأيضا حماوالت
االنتحار ،وذلك لدى البنات اللوايت كن مضغوطات
(شاعرات بالضغط /الوطأة) أكثر من األوالد ،من خالل
تأكيدات اجتماعية على الظهور املعِّب ملعظم الضغوط
الناجتة عن كوهنن متضايقات(Eisenberg et al, 2003; .
) ،Neumark et al. , 2002وتشري البحوث إىل أن األوالد
كانوا أكثر ممن ارتكبوا االستقواء ،وضحايا لالستقواء ،أو
كالمها معا.(Weir, 2001) ،
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ويذكر دان أولويز  Dan Olweusأحد اخلِّباء البارزين
يف جمال االستقواء على مستوى العامل "يكون الشخص
مستقوى عليه أو مستضعفا عندما يتعرض بشكل متكرر
وعلى مدى من الزمن ألعمال سلبية من جانب شخص
آخر أو أكثر" وهذه الطبيعة املتكررة للسلوك هي األكثر
إزعاجا لبعض الباحثني .فاالستقواء منط متسق من عدم
االحرتام لآلخرين ،تقبله البيئة ،بل وتشارك يف صنعه أيضا
(أالن ل ،بني .)2:3114 ,
ويرى دابكويسكي ) (Dabkowski,1996أن االستقواء
إما أن يكون من خالل فرد واحد مستقو ،أو من جمموعة
من األطفال املؤذين ضد ضحية واحدة ،وتصف النماذج
العامة الشائعة املستقوي كنشاط طالب لطالب ،لكن
املعلمني جيدون أن هؤالء األطفال مستقوون ومثريون
للجدل ،إن املستقوين متورطون يف اإلرهاب والتخويف
واالبتزاز والتهديدات اجلسمية ،وتدمري كراسة الواجب
املنزيل ،واإلساءة النفسية ،أما الضحايا لالستقواء اليتخوفون
فقط من اإليذاء اجلسدي؛ بل يتخوفون أيضا من شعورهم
الثابت واملستمر باإلدانة ،ويعانون العزلة والشعور بالوحدة
النفسية.
وللسلوك االستقوائي أشكال متعددة ذكرها كريج
( )Craig, 1998وهي االستقواء اجلسدي واللفظي ،وأشار
أبو غزال ( )3114أن من أشكال االستقواء ،االستقواء
اجلسمي وهو من أكثر أشكال االستقواء وضوحا ،وحيدث
عندما يتأذى الشخص جسميا من الضرب أو أي شكل
من أشكال اهلجوم اجلسمي ،واالستقواء االجتماعي
ويتضمن االستقواء اللفظي بصوره املختلفة من عبارات
مسيئة وما شاهبها ،يف حني يؤكد فوكس وفاروو & (Fox
) farrow, 2009أن لالستقواء ثالثة أنواع خمتلفة وهي
االستقواء اللفظي ،واالستقواء اجلسمي ،واالستقواء
االجتماعي .وقد بني ستيينكايا وآخرون ), 2009

(Cetinkaya et al.

أن أكثر أنواع االستقواء هو الدفع،

واالستقواء اللفظي.
ويف البحث احلايل يعرف االستقواء بأنه "تعدي
شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص اّخر أضعف أو
أصغر بشكل متعمد وعلى حنو متكرر" (أالن ل ،بني,
 .)42:3114ويتكون من ثالثة عوامل :األول هو
االستقواء البدين حنو االّخرين مثل :التضارب مع االّخرين،
ومضايقة األصغر سنا؛ والثاين هو االستقواء الداخلي
(السيطرة والفخر) مثل :االستمتاع بالسيطرة على اآلخرين؛
والثالث هو االستقواء املعنوي (االنفعايل) مثل حالة الغضب
املستمرة.
تقــدير الــذات :يُعــرف برانــدين ((Branden, 1994: 26-27
تقدير الذات بأنه قدرة الفـرد علـى مواجهـة مشـكالت احليـاة
بكفاءة واتصافه بالقدرة على اإلجنـاز  Achievementومـن مث
حتقيـق قـدر مــن الشـعور بالسـعادة ،ومــن أجـل ذلـك البــد أن
تتضمن شخصيته عاملني مهمني مهـا :األول ،فاعليـة الـذات
اإلجيابية ،وفيه يكون الفرد لديـه القـدرة علـى الـتعلم والتفكـري
كما تتوفر لديه القدرة على اختاذ القرارات املناسـبة للمواقـف
ال ــيت يواجهه ــا أو خي ــوض فيه ــا الف ــرد ،والث ــاين :احـ ـرتام الف ــرد
لذاته  self-Respectوفيه ميـنح الفـرد الثقـة يف ذاتـه وكفاءهتـا،
وم ــن مث ينـ ــتج احرتامـ ــه لذاتـ ــه الـ ــيت تسـ ــتطيع حتقيـ ــق النجـ ــاح
وعالقات التواصل والتواد مع اآلخرين.
ويش ــري ميج ــز ( )Muijs, 2001إىل أن مفه ــوم تق ــدير
الــذات يرج ــع إىل أواخــر اخلمس ــينات إذ اســتطاع أن يف ــرض
نفســه علــى العلمــاء ،وقــد تناولــه روجــرز  Rogersبالبحــث
حتت إطار نظريته للذات مث بـدأ حيظـى باملكانـة بـني املفـاهيم
النفسية ،وهو يرى تقدير الذات بأنه اجتاهات الفرد حنو ذاته
والـيت هلــا مكــون ســلوكي وآخــر انفعــايل ،وحيتــل تقــدير الــذات
املرتب ــة الرابع ــة يف تنظ ــيم ماس ــلو  Masloإذ ي ــرى أن ك ــل ف ــرد
يكافح من أجل السيادة والثقة بالنفس.
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ويعرف ــه س ــليم ( " )46:3114بأن ــه النظ ــر إىل ال ــذات
عل ــى أهن ــا ق ــادرة عل ــى التغل ــب عل ــى حت ــديات احلي ــاة ،وأهن ــا
تس ــتحق النج ــاح والس ــعادة ،كم ــا أن ــه جمم ــوع املش ــاعر ال ــيت
يكوهنــا الفــرد عــن ذاتــه ،مبــا يف ذلــك الشــعور بــاحرتام الــذات
وج ــدارهتا ،وتس ــتند ه ــذه املش ــاعر إىل االقتن ــاع ب ــأن ال ــذات
جديرة باحملبة وجديرة باالهتمام ،وينمو تقدير الذات ويتطور
مــن خــالل عمليــة عقليــة تتمثــل يف تقيــيم الفــرد لنفســه ،ومــن
خــالل عمليــة وجدانيــة تتمثــل يف إحساســه بأمهيتــه وجدارتــه،
ويــتم ذلــك يف ســت ن ـواح ،وهــي :املواهــب الطبيعيــة املوروثــة
كال ـ ـ ــذكاء والفضـ ـ ـ ــائل األخالقيـ ـ ـ ــة واالسـ ـ ـ ــتقامة واإلجنـ ـ ـ ــازات
والنجاحــات يف احليــاة والشــعور باألهليــة وأن يكــون حمبوبــا،
والشـ ــعور باخلصوصـ ــية واألمهيـ ــة واجلـ ــدارة واالح ـ ـرتام ،وأخ ـ ـريا
الشعور بالسيطرة على احلياة.
ويع ــرف تقـ ــدير الـ ــذات يف هـ ــذا البحـ ــث بأنـ ــه "التقيـ ــيم
الوج ــداين للش ــخص لك ــل م ــا ميلك ــه م ــن خص ــائص عقلي ــة
ومادي ــة ،وق ــدرة عل ــى األداء ،ويعتـ ـِّب حكم ــا شخص ــيا للف ــرد
على قيمته الذاتية أثناء تفاعله مع اآلخرين (أي اجتماعيته)
ويعِّب عنه من خالل اجتاهات الفرد حنو مشـاعره ومعتقداتـه،
كم ـ ــا ي ـ ــدركها ه ـ ــو اآلن ويف اللحظ ـ ــة الراهن ـ ــة" ،ول ـ ــه ثالث ـ ــة
مكونــات هــي :تقــدير الــذات اجلســمي (املظهــر) مثــل الرضــا
عــن حســن املظهــر؛ والثــاين تقــدير الــذات االجتمــاعي مثــل
الشـعور باإلعجـاب واحـرتام اآلخـرين؛ والثالـث تقـدير الــذات
األدائـ ـ ـ ـ ـ ــي مث ـ ـ ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعور باإلحبـ ـ ـ ـ ـ ــاط حن ـ ـ ـ ـ ـ ــو التحص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل
الدراسي(.إبراهيم،عبد احلميد)14 :4441،
عدد األصدقاء :يقصد باألصدقاء جمموعة األشخاص املقربني
من الطالب أو الطالبة ،ويقضي معهم معظم أوقات الفراغ،
ويف هذا البحث مت تقسيم األصدقاء إىل جمموعتني :األوىل
عدد األصدقاء فيها من واحد إىل أربعة ،بينما اجملموعة
الثانية عدد األصدقاء فيها مخسة فأكثر.
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البحوث السابقة:

أوالً :البحوث اليت تناولت االستقواء:

هدفت دراسة كريج ( )Craig, 1998إىل فحص أشكال
االستقواء لدى األطفال املستقوين واألطفال الضحايا
لالستقواء ،لدى عينة مكونة من ( )416طفال من
اجلنسني ،منهم ( )341طفال وعدد ( )343طفلة من
تالميذ الصفوف الدراسية من اخلامس إىل الثامن ،أشارت
النتائج إىل أنه يف كل من املستويني الدراسيني يقرر الذكور
املستقوون عدوانا جسديا ولفظيا أكثر مقارنة باجملموعات
األخرى ،وكذلك يقرر الذكور املستقوون والضحايا يف
الصفوف الدراسية العليا عدوانا لفظيا أكثر ،أما بالنسبة
لإلناث فإن الفروق بني اجملموعات يف العدوان مل تتضح يف
الصفوف الدراسية العليا ،ومل تنعكس أو تتضح نتائج
العدوان يف تقارير الضحايا املستقوين؛ مما يشري إىل نتيجة
مهمة ،وهي أنه يوجد اخنفاض يف العدوان اجلسدي وزيادة
يف العدوان اللفظي متصاحب مع متغري السن.
ويف دراسة كومبوالينني وراسانني ( & Kumpulainen
 )Rasanen, 2000اليت استهدفت حبث حالة األطفال
املستقوين يف املرحلة االبتدائية وذلك لتحديد األعراض
النفسية وامليل لالحنراف وأشارت النتائج إىل أن األطفال
املتورطني يف االستقواء لديهم أعراض نفسية أكثر يف سن
 44سنة ،كما تبني أن احتمالية كوهنم منحرفني تكون أعلى
يف مرحلة سن  44سنة ،وهذا يعت أن خِّبات االستقواء يف
الطفولة ترتبط بأعراض نفسية مستقبلية ،وأيضا باحتمالية
ازدياد االحنراف يف املراهقة.
كما حبث أبو غزال ( )3114عالقة االستقواء
بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي على عينة مكونة من
( (164طالبة و( (444طالبا بالصفوف من السابع إىل
العاشر وقد صنف هذه العينة وفقا ملتغري االستقواء إىل أربع
جمموعات :احملايدين ،املستقوين ،الضحايا ،املستقوين/
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الضحايا ،وبينت النتائج أن مستوى الدعم االجتماعي
الوالدي لدى الطلبة احملايدين كان أعلى منه لدى الطلبة
املستقوين.
ويف حبث آخر أليب غزال ( )3141عن أسباب
السلوك االستقوائي من وجهة نظر الطلبة املستقوين
والضحايا ،تكونت عينته من ( )414طالبا وطالبة من
الصف السابع إىل الصف العاشر ،وطبق عليهم مقاييس
االستقواء والوقوع ضحية وأسباب السلوك االستقوائي ،وجد
أن ( )%41من العينة مارسوا سلوك االستقواء ،ويرى
املستقوون أن من خصائص الضحية أنه يتظاهر بأنه شخص
مهم ،وينقل معلومات عن الطلبة للمعلمني ،وليس لديه
أصدقاء يدافعون عنه ،وحتصيله الدراسي منخفض .يف حني
يرى الضحايا أن الشخص يقع فريسة لالستقواء عندما
يكون صامتا ومطيعا لكل ما يقوله املعلم ،ولباسه ومظهره
يبدو عليه الفقر.
ثانياً :البحوث اليت تناولت العالقة بني االستقواء

وتقدير الذات:
يف دراسة لرجيب وكوكس )(Rigby & Cox, 1996
هدفت إىل فحص عوامل مرتبطة بالسلوك اجلانح لدى
أطفال ومراهقني املدارس ،وقد تكونت عينة دراسته من
( )464طالبا ،من طالب املدارس الثانوية بأسرتاليا ،طبق
عليهم استبانة لقياس استقوائهم على قرنائهم يف املدرسة،
وتقديرهم لذواهتم ،وعدد مرات ارتكاب أنشطة جاحنة،
وأوضحت النتائج بصفة عامة أن البنات قد قررن سلوكيات
جاحنة أقل من األوالد ،وقد تبني لدى البنات وليس لدى
الذكور مستويات أقل من تقدير الذات قد تصاحبت مع
تقريرهن لسلوك االستقواء ،وقد أشارت النتائج أيضا ،بعد
حتليل بيانات الدراسة إحصائيا من خالل االحندار املتعدد
بعد التحكم يف متغري السن أن كل من اجلنسني قد أوضحوا
مستويات مرتفعة من التورط يف االستقواء على القرين،

واملرتبط بتقدير الذات املنخفض ،الذي قد تصاحب-
وبداللة إحصائية -مع قياس السلوك اجلانح.
كما قام كل من كارول ودانكان ( Carol & Duncan,
 )1997بدراسة لالستقواء لدى الراشدين وعالقته بتقدير
الذات والشعور بالوحدة النفسية ،وقد أوضحت نتائج
الدراسة أن هناك مستويات مماثلة لتقدير الذات لدى
الراشدين الذين كانوا مستقوين خالل فرتة طفولتهم،
ومستقوين وضحايا معا ،وأطفال مل يتورطوا يف االستقواء
من قبل ،وقد أوضحت النتائج أن الراشدين (مستقوين أو
ضحاياهم) قد أقروا بداللة إحصائية شعورا أعلى بالوحدة
النفسية أكثر من الذين مل يتورطوا من قبل يف مواقف
استقواء.
وبينــت نتــائج دراســة الجريبيتــز )(Lagerspetz, 1999
ارتبــاط بروفيــل امل ـراهقني لتقــدير ذواهتــم إجيابــا بســلوكياهتم يف
مواقـ ــف االسـ ــتقواء ،وهـ ــذه االرتباطـ ــات كانـ ــت أقـ ــوى لـ ــدى
األوالد أكثر منها لدى البنات ،وقد تبني الدفاع عـن الـذات
لضحايا االستقواء لـدى املـراهقني ذوي تقـدير الـذات املرتفـع
 high self-esteemوكـون الفـرد مسـتهدفا ليصـبح ضـحية مـن
أقرانه ،فقد تبني لدى املراهقني ذوي تقدير الذات املـنخفض
 low self-esteemول ـ ــدى البن ـ ــات الل ـ ـوايت ل ـ ــديهن اعت ـ ـزاز
مـ ـ ــنخفض بأنفسـ ـ ــهن ،أو يف وضـ ـ ــع أقـ ـ ــل يف تكـ ـ ــوين دائـ ـ ــرة
عالقاهتن بصديقاهتن.
وتشري نتائج دراسة جبوركفيست ()Bjorkqvist, 2001
إىل أن اإلحباط واهلزمية االجتماعية متثل ضغوطا على
اإلنسان ،فيتضح لدينا أن ضحايا االستقواء تبني لديهم
معاناة من االكتئاب والقلق واخلوف االجتماعي ،ونقص
تقدير الذات وأمراض سيكوسوماتية (نفس عضوية) وأيضا
أعراض سلوكية أخرى.
وأجرى سيلز ويونج ) (Seals & young, 2003دراسة
للتعرف على انتشار االستقواء يف الصفني السابع والثامن
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(األول والثاين املتوسط) ،كما اختِّبت عالقة االستقواء
وكون األفراد ضحايا بعدد من املتغريات وهي النوع،
واملستوى الدراسي ،والساللة ،وتقدير الذات ،واالكتئاب،
وقد تكونت عينة الدراسة من عدد ( )141طالبا من
املدارس العامة ،منهم ( )%31من أفراد العينة أقروا التورط
يف االستقواء ،وقد مت حتليل بيانات الدراسة إحصائيا
باستخدام اختبار (كا )3الذي أشار إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني الطالب والطالبات يف التورط يف
االستقواء لصاحل الطالب ،كما قرر طالب الصف السابع
تورطا أكثر يف االستقواء أكثر من الذي قرره الطالب من
الصف الثامن .ومل يتبني أي فروق ذات داللة إحصائية مبنية
على الساللة ،وكل من الطالب املستقوين والضحايا هلم
أوضحوا مستويات أعلى من االكتئاب أكثر من الطالب
الذين هم ليسوا مستقوين أو ضحايا ،ومل تتضح فروق ذات
داللة إحصائية بني اجملموعات يف مصطلح تقدير الذات.
وقد أجرى سكويس وآخرون )(skues et al. , 2005
دراسة استهدفت حبث تأثريات سلوكيات االستقواء على
الدافعية وتقدير الذات ،وفحص كيف أن االستقواء من
القرين يرتبط بتقدير الذات ،والدافعية للنجاح األكادميي
وذلك يف مدارس ثانوية اسرتالية ،وتكونت عينة الدراسة من
عدد ( )444طالبا ،وكما كان متوقعا فإن الطالب كانوا
أكثر تشكيال مباشرا لالستقواء أكثر من الطالبات ،وأيضا
فإن الطالب الذين يف الصفوف الدراسية الدنيا يف املدارس
الثانوية قد أقروا أهنم وقع االستقواء عليهم بتكرار أكثر من
الطالب يف مستويات الصفوف الدراسية العليا ،والنتائج
أيدت كل ذلك ،وأن الطالب الذين وقع االستقواء عليهم
من أقراهنم يف املدرسة قد مالوا إىل تقرير مستويات أقل من
تقدير الذات.
وأجرت موجنولد ) (Mongold, 2006دراسة لسلوكيات
االستقواء يف املدرسة املتوسطة يف عالقتها بالنوع ،واملستوى
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الدراسي ،والعالقات األسرية ،وتقدير الذات ،واالجتاهات
حنو االستقواء ،وقد تكونت عينة الدراسة من عدد ()146
طالبا من املدارس املتوسطة منهم ( )314طالبا)331( ،
طالبة ،منهم ( )% 2104من البيض ،ونسبة ()% 4404
من سالالت أخرى ،وبعد حتليل بيانات الدراسة إحصائيا،
توصلت الباحثة إىل نتائج تشري إىل وجود عالقة إجيابية
ذات داللة إحصائية بني النوع وعالقات األسرة وبني
االجتاهات حنو االستقواء ،كما ارتبطت العالقات األسرية
إجيابيا وبداللة إحصائية بتقدير الذات.
كما هدفت دراسة ويسرتمان (،(Westermann, 2007
إىل فحص نوع العالقة االرتباطية بني املساندة االجتماعية
وتقدير الذات لدى الطالب الضحايا (الذين وقع االستقواء
عليهم) ،كما هدف إىل فحص دور املساندة االجتماعية
يف محاية تقدير الذات لدى الطالب الذين هم ضحايا
االستقواء يف الصفوف الدراسية من الصف الثالث إىل
السادس االبتدائي ،وقد تكونت عينة الدراسة من عدد
( )361طالبا ،وتوصل الباحث إىل أن الطالب الذين كانوا
ضحايا لكل نوعي االستقواء العالقي واملباشر ولديهم
مستويات أقل من املساندة االجتماعية ،ومستويات أقل من
تقدير الذات ،وكذلك تبني أن املساندة االجتماعية تلعب
دور الوسيط يف العالقة بني االستقواء العالقي واملباشر
وتقدير الذات املنخفض.
وحبث جرادات ( )3112سلوك االستقواء لدى طلبة
املدارس األساسية يف الصفوف من السابع إىل العاشر من
حيث انتشاره والعوامل املرتبطة به ،وكانت العينة مكونة من
( (646طالبا وطالبة ،وطبق عليها مقاييس لالستقواء
والعالقات األسرية وتقدير الذات ،وبينت نتائج هذا البحث
أن ( (%42,4مستقوون (%41,3( ،ضحايا(%4,4( ،
مستقوون /ضحايا (%64,1( ،حمايدون ،وتبني أن الذكور
استقووا على أقراهنم أكثر مما فعلت اإلناث ،كما تبني أن
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تقدير الذات لدى كل من احملايدين واملستقوين أعلى منه
لدى الضحايا.
وقام فوكس وفاروو ) (Fox & farrow, 2009بدراسة
هدفت إىل حبث العالقة بني االستقواء ومشكالت التوافق
النفسي مثل تقدير الذات املنخفض ،وقد تكونت عينة
الدراسة من عدد ( )446طفال تراوحت أعمارهم الزمنية ما
بني ( 41-44عاما) وقد مت إجراء تقرير ذات هلم جلمع
بيانات الدراسة وتضمنت تلك التقارير عن ذواهتم ،وعن
خِّباهتم ثالثة أنواع خمتلفة من االستقواء (اللفظي،
جسمي/مادي/اجتماعي) وتقدير الذات اجلسمي وعدم
الرضا اجلسدي ،وبعد حتليل بيانات الدراسة إحصائيا،
توصل الباحثان إىل أن األطفال ضحايا االستقواء لديهم
تقدير ذات جسدي منخفض.
كما قام ستيينكايا وآخرون )(Cetinkaya et al. , 2009
بدراسة العالقة بني االستقواء وتقدير الذات لدى الطالب
يف ثالث مدارس ابتدائية مبستويات اقتصادية اجتماعية
خمتلفة ،تكونت عينة الدراسة من ( )434طالبا ،وتوصل
الباحثون إىل نتائج تشري إىل أن معدالت االستقواء بني
الطالب مثلت نسبة ( ،)%14كما أن مستوى تقدير
الذات كان أكثر اخنفاضا بني الطالب الذين وقع االستقواء
عليهم ،وقد تبني أن أكثر أنواع االستقواء هو الدفع،
االستقواء اللفظي ،كما تبني أن منط االستقواء
االنفعايل/العاطفي قد وضح متاما يف املدارس ذوات املستوى
االجتماعي االقتصادي املرتفع .ومت التوصل إىل أن هناك
عالقة بني االستقواء والسن ،ومستوى الصف ودرجة التعليم
لألب ،ومهنة األب ،وعدد األخوات البنات واألخوان البنني
واملستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة.
تعقيب على البحوث السابقة :
من نتائج البحوث السابقة خنلص مبجموعة اجلمل
العلمية اآلتية :

 -4أن االستقواء ظاهرة عامة ومنتشرة بني الطالب يف
املراحل التعليمية ،مثل حبث );Nansel et al. ,2001
; Seals & young, 2003 ;Muscari, 2002

 ; Selekman & Vessey, 2004أالن ل ،بني،
)Cetinkaya et al. ,2009 ;3114
 -3ينتشر االستقواء يف الصفوف الدنيا أكثر من انتشاره
بالصفوف العليا ،مثل حبث ); Nansel et al. ,2001
; skues et al. , 2005 ; Seals & young, 2003
Eisenberg & Aalsma, 2005

; أالن ل ،بني،

)3114
 -4يسود االستقواء اجلسدي بني الذكور يف حني يسود
االستقواء اللفظي بني اإلناث ،مثل حبث

Craig,

)(Weir,2001 ; 1998

 -1الشخص الذي ال يتلقى دعما اجتماعيا من الوالدين
يكون فريسة ليكون ضحية لالستقواء ،كما أن
الشعور بالوحدة النفسية له دور يف االستقواء ،مثل
Baldry
حبث ( ; ; Westermann, 2007
 Mongold, 2006 ; &farrington, 1998أبو غزال،
)3114
 -4تقدير الذات املنخفض يف كثري من نتائج الدراسات
كان مصاحبا للضحية أكثر من املستقوي ،مثل حبث
(Carol & Duncan, 1997 ; Rigby & Cox,1996
; Bjorkqvist, 2001 ; Baldry & farrington, 1998
; Fox & ; Cetinkaya et al. ; 2009 Muscari, 2002

) farrow, 2009
 -6من خصائص كل من املستقوي والضحية اخنفاض
املستوى األكادميي ،مثل حبث (أبو غزال)3141،

الفروض:

 -4يوجد انتشار لالستقواء لدى طالب وطالبات املرحلة
الثانوية باملدينة املنورة.
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-3

-4

-1

-4

يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات
الطالب ومتوسط درجات الطالبات يف االستقواء
باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة لصاحل الطالب.
ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات
االستقواء باختالف عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية
باملدينة املنورة .
يوجد تأثري دال إحصائيا للتفاعل بني النوع وعدد
األصدقاء يف درجات االستقواء باملرحلة الثانوية
باملدينة املنورة .
توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بني االستقواء
وتقدير الذات لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية
باملدينة املنورة.
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أوال :مقياس االستقواء ( إعداد الباحث ):
يف ضوء املفهوم النظري لالستقواء الذي مت التوصل إليه
يف اإلطار النظري هلذا البحث ،وبالرجوع إىل عينة من
املقاييس والبحوث والدراسات اليت اهتمت مبفهوم االستقواء
وقياسه ،مت صياغة ( (41مفردة تعكس عينة من سلوكيات
االستقواء ،وامللحق رقم ( )4بني تلك املفردات .وحلساب
املؤشرات السيكومرتية للمقياس ،مت تطبيق الصورة األولية
للمقياس على عينة (عينة حساب الصدق والثبات) مكونة
من ( )424طالبا وطالبة باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة،
منها ( )44طالبا مبدرسة عبد العزيز الربيع الثانوية،
و( )441طالبة باملدرسة الثانوية الرابعة والعشرون للبنات،
وقد بلغ متوسط أعمار العينة ( )44041باحنراف معياري
( )13024وفيما يأيت املؤشرات السيكومرتية اليت مت التوصل
إليها للمقياس.

اإلجراءات:

العينة النهائية :مت اختيار عينة عشوائية من طالب وطالبات
مدارس التعليم الثانوي باملدينة املنورة ،بلغ عددها الكلي
( )424طالبا وطالبة منها ( )444طالبا )341( ،طالبة،
وأخذت عينة الطالب من مدرسة ثانوية األمري عبد احملسن
(ن =  24طالبا) ،ومدرسة ثانوية امللك عبد العزيز (ن =
 21طالبا) ،وأخذت عينة الطالبات من الثانوية التاسعة
(ن= 412طالبة) والثانوية الثانية عشرة (ن =  416طالبة)،
وقد بلغ متوسط أعمار العينة الكلية (  (46016سنة
باحنراف معياري ( (4014من السنة.

 -4الصدق:

مت استخدام أسلوب التحليل العاملي االستكشايف
ملصفوفة معامالت االرتباط بني مفردات املقياس ( ن = 41
مفردة) العاملي للمقياس ،وذلك بطريقة املكونات
األساسية ،مث التدوير املائل بأسلوب "أوبلمني" ،oblimin
وباالعتماد على حمك كايزر الستخالص العوامل ،مع اعتبار
تشبع املفردة بالعامل داال إحصائيا إذا كانت قيمته ()4،1
على األقل ،واجلدول رقم ( )4بني النتائج اخلاصة بالصدق
العاملي

األدوات:

جدول ( ) 1

مصفوفة البناء العاملي لمعامالت االرتباط بين مفردات المقياس بعد التدوير المائل (ن= 185طالباً وطالبة )
رقم المفردة

العوامل
2

1

1

االشتراكيات

41

,44

,41

6

,46

,43

2

,43

,16
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4

,64

,12

44

,64

,44

1

,64

,61

3

,44

,14

4

,64

,44

4

,62

,64

41

,44

,66

44

,44

,46

4

,44

,46

43

,64

,44

4

,64

,44

اجلذر الكامن

4044

403

4044

نسبة التباين

46061

2042

4044

نسبة التباين الكلية

44044

ويتضح من اجلدول رقم ( )4أن التحليل العاملي أسفر عن
ثالثة عوامل فسرت جمتمعة ( (44044من التباين الكلي؛
حيث تشبع بالعامل األول املفردات أرقام (،4 ،2 ،6 ،41
 (1 ،44بنسبة تباين ) )46061وجذر كامن (،)4044
وهذا العامل ميكن تسميته بعامل االستقواء البدين (اخلارجي
 ،حنو اآلخرين) وتشبع بالعامل الثاين املفردات أرقام ( ،3
 )41 ،4 ،4بنسبة تباين ( )2042وجذر كامن (،)403
وهذا العامل ميكن تسميته بعامل االستقواء الداخلي
(السيطرة والفخر) وتشبع بالعامل الثالث املفردات أرقام
( (4 ،43 ،44،4بنسبة تباين ( (4044وجذر كامن
) (4044وهذا العامل ميكن تسميته بعامل االستقواء
املعنوي (االنفعايل) وتلك النتائج تشري إىل متتع املقياس
بالصدق العاملي.
 -2الثبات:

حلساب ثبات املقياس مت استخدام معامل الفا كروبناخ،
لدى العينة االستطالعية (ن = 424طالبا وطالبة) .وقد
بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس (ن =

 41مفردة) ( ),244مبتوسط (  )41022واحنراف
معياري ( ، (4044وهو معامل ثبات مرتفع .كما مت
حساب معامل الثبات لكل عامل من عوامل املقياس؛
حيث بلغت قيمته للعامل األول (ن= 6مفردات) (),244
مبتوسط ( ،)3013احنراف معياري ( ،)4013وبلغت قيمته
للعامل الثاين (ن =  1مفردات) ( ),616مبتوسط
( ،)1061احنراف معياري ( ،(3061وبلغت قيمته للعامل
الثالث ( ن =  1مفردات) ( ),614مبتوسط ((4061
واحنراف معياري ( ،)3044وهي معامالت ثبات مقبولة يف
ضوء عدد مفردات كل عامل على حدة ،وهذه النتائج تشري
إىل متتع مقياس االستقواء بدرجة معقولة من الثبات.
 -1تعليمات المقياس وطريقة التصحيح:

الصورة النهائية للمقياس تتكون من ( )41مفردة،
مجيعها موجبة ،يستجاب هلا مبقياس رباعي من نوع ليكرت
ميتد من "تنطبق بدرجة كبرية" إىل "ال تنطبق" ،حيث تأخذ
الدرجات من ( 1إىل  ،)4ولذا فإن الدرجة العظمى
للمقياس هي ( ،)46والدرجة الصغرى هي ( ،(41واملقياس
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له درجة كلية ،وثالث درجات فرعية؛ أي له ثالثة مقاييس
فرعية.
ثانيا :مقياس تقدير الذات:
صمم هذا املقياس يف األصل Heathertn & Polivy,
) ،The State Self-Esteem Scale (SSES) )1991وهو
مأخوذ عن مقياس تقدير الذات لروزنِّبج ،4464،4444
 Rosenberyومقياس عدم املالءمة يف املشاعر جلينز-فيلد
4444م  ،Jainas-Field Feelings of in adequacyوقام
بتقنني املقياس على البيئة السعودية ( إبراهيم  ،عبد احلميد
 )4441،وقد بلغ معامل ثباته باستخدام معامل ألفا
كرونباخ (( ،)1043ن = )413وقد ذكر املؤلفان أنه
أجري على هذا املقياس مخس دراسات ،وأكدت مجيعها أنه
صادق فيما وضع له ،ويضيفان أن له استخدامات عديدة
يف املعمل ،ويف الفصل الدراسي ،والعيادات العالجية ،وقد
وضع هذا املقياس هبدف التعرف علي أي تغري قد حيدث
يف تقدير الفرد لذاته عندما يتعرض لتأثري األحداث
الطبيعية ،أو يتعرض لفشل جترييب ،أو للعالج اإلكلينيكي.
ويتكون من عشرين عبارة منها سبع عبارات موجبة وثالث
عشرة عبارة سالبة ملحق رقم ( )4تنتمي إىل ثالثة جوانب
لتقدير الذات ،اجلانب األول هو املظهر وينتمي له املفردات
أرقام ( )44 ،43 ،41 ،4 ،6 ،3واجلانب الثاين هو البعد
االجتماعي وتنتمي له املفردات أرقام (،44 ،2 ،4 ،4
 ،)31 ،42 ،41واجلانب الثالث هو األداء وتنتمي له
املفردات أرقام (.)44 ،44 ،46 ،41 ،44 ،1 ،4 ،4
ويستجاب للمفردات على مقياس مخاسي من نوع ليكرت،
ميتد من تنطبق قليال جدا " إىل "تنطبق كثريا جدا" ،تأخذ
الدرجات ( (4، 1 4، 3 ، 4على الرتتيب إذا كانت
املفردة موجبة ،وتأخذ الدرجات ( (4 ، 3، 4 ،1 ، 4إذا
كانت املفردة سالبة ،واملفردات املوجبة هي املفردات
أرقام( )44 ، 43 ، 41 ، 2 ، 4 ، 3 ، 4وباقي املفردات
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سالبة .وللتحقق من صدق املقياس ،مت استخدام صدق
احملكمني ،حيث عرض على جمموعة من األساتذة
املتخصصني يف جمال علم النفس الرتبوي ،ملعرفة مدى قياس
املفردات لتقدير الذات كمفهوم نفسي ،كذلك مدى انتماء
املفردة ملكونات مفهوم تقدير الذات ،وقد أشارت نتائج
السادة احملكمني ،إىل أن مجيع املفردات تقيس تقدير
الذات ،مما يشري إىل صدق املقياس.
وحلساب ثبات املقياس يف البحث احلايل ،مت تطبيقه
على نفس عينة حساب املؤشرات السيكومرتية ملقياس
االستقواء (ن =  424طالبا وطالبة) وقد مت استخدام
العامل الفاكروبناخ حلساب معامل الثبات؛ وقد أشارت
النتائج إىل أن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية (ن=
31مفردة) هي ( ),4مبتوسط ( )44043واحنراف معياري
( .)43014كما مت حساب ثبات كل جانب على حدة،
حيث بلغت قيمة معامل الثبات للجانب األول (تقدير
الذات اجلسمي) ( ),4مبتوسط ( )44022واحنراف معياري
( ،)403وبلغت للجانب الثاين (تقدير الذات االجتماعي)
( ),1مبتوسط ( )42044واحنراف معياري (،)1046
وبلغت للجانب الثالث (تقدير الذات األدائي) (),1
مبتوسط ( )4404واحنراف معياري ( ،)4041وتلك النتائج
تشري إىل متتع مقياس تقدير الذات وجوانبه بدرجة مقبولة
من الثبات ،خاصة أن عدد مفردات اجلوانب صغرية.
نتائج البحث ومناقشتها:

النتائج اخلاصة بالفرض األول:
ينص الفرض األول على أنه :يوجد انتشار لالستقواء
لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة،
والختبار هذا الفرض ،مت تصنيف عينة البحث الكلية،
وعينة الطالب ،وعينة الطالبات إىل مستويني
(مرتفع/منخفض)،وذلك باستخدام األرباعيات ،حيث متثل
درجة األرباعي األعلى (األرباعي الثالث) فأكثر مرتفعي
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االستقواء ،ومتثل درجة األرباعي األد (األرباعي األول)
فأقل منخفضي االستقواء ،وقد بلغت قيمة األرباعي األعلى
( )43 ،44 ،4404لدى العينة الكلية ،والطالب
والطالبات على التوايل ،وبلغت قيمة األرباعي األد

( )6،6،6لدى العينة الكلية ،والطالب والطالبات على
التوايل ،واجلدول رقم ( )3يبني نسبة انتشار االستقواء.

جدول ()2

نسبة انتشار االستقواء لدى العينة الكلية والطالب والطالبات
العينة الكلية

طالبات

طالب

المستوى

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

منخفضو االستقواء

444

3401

16

3604

64

4404

مرتفعو االستقواء

441

3406

64

4602

44

3102

ويتضح من اجلدول السابق أن نسب انتشار االستقواء هي
( )%3102 ، %4602 ، %3406لدى العينة الكلية،
والطالب والطالبات على التوايل ،وتفيد هذه النتيجة بأن
ظاهرة االستقواء موجودة بني طالب وطالبات املرحلة
الثانوية باملدينة املنورة ،وهي تعتِّب نسبة مرتفعة وغري متساوية
بالنسبة للجنسني؛ وبذلك تتحقق صحة الفرض األول.
وتناقش هذه النتيجة يف ضوء نتائج البحوث السابقة
والنسب اليت أشارت إليها ،فريى الباحث أهنا نتيجة
منطقية ،ألهنا تتواجد يف عينة البحث احلايل بنفس النسب
تقريبا اليت تتواجد هبا يف مناطق خمتلفة من العامل ،فمثال
بينت دراسة نانسل وآخرين ) (Nansel et al. ,2001اليت
أوضحت أن االستقواء سلوك شائع لدى األطفال
واملراهقني ،فما يقارب ( )%41من األطفال يف الفصول
الدراسية من السادس االبتدائي إىل األول الثانوي قد وقع
االستقواء عليهم من أقراهنم ،كما قرر كل من سيليكمان
وفيسي ) (Selekman & Vessey, 2004أن  4من كل من

 41طالب أي ( )%41كانوا ممن ارتكبوا االستقواء أو
كانوا ضحايا االستقواء.
وبينت دراسة سيلز ويونج ) (Seals & young, 2003أن
( )%31من أفراد العينة أقروا التورط يف االستقواء ،كما
أشارت نتائج دراسة ستيينكايا وآخرين (Cetinkaya et al. ,
) 2009إىل معدالت االستقواء بني الطالب مثلت نسبة
( .)%14ويف كل املدارس باملستويات االجتماعية
االقتصادية املختلفة ،وأظهرت نتائج دراسة ستينيكايا
وآخرين  3114أن نسبة انتشار االستقواء بني تالميذ
املرحلة االبتدائية (وصلت  .)%14وبينت دراسة جرادات
( )3112أن سلوك االستقواء لدى طلبة املدارس األساسية
يف الصفوف من السابع إىل العاشر انتشر بنسبة
( (%42,4مستقوين (%41,3( ،ضحايا(%4,4( ،
مستقوين /ضحايا (%64,1( ،حمايدين ،كما وجد أبوغزالة
( )3141أن االستقواء انتشر بني عينة حبثه بنسبة
(.)%41
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ومن مث يتضح أن الظاهرة موجودة يف اجملتمع السعودي
كما هي موجودة يف أي جمتمع آخر ،مع مالحظة أن
النسبة بصفة عامة يف اجملتمع السعودي أقل من مثيالهتا يف
العامل ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن عينة البحث احلايل
من طالب املرحلة الثانوية ،وقد ذكر ايسنبريج والسما
) (Eisenberg & Aalsma, 2005أن االستقواء يصل للذروة
يف مرحلة املدرسة املتوسطة ،أو خالل املراهقة املبكرة
ويتناقص تدرجييا كلما تقدمت املراهقة .ويؤكد هذه املعلومة
أالن .ل .بني ( )3114بقوله "يبدأ االستقواء يف مرحلة ما
قبل املدرسة ،ويبدو أنه يبلغ الذروة خالل املرحلة االبتدائية
العليا (احللقة الثانية) مث يأخذ باهلبوط بعدها ،وباستثناء
السخرية
فإننا ال نسمع الكثري عن حوادث االستقواء يف
الكليات أو اجلامعات" (.)4
كما تشري النتائج إىل أن انتشار االستقواء لدى
الطالب أعلى منه لدى الطالبات ،وهذه النتيجة تتفق مع
نتائج حبث كل من واير ) ،(Weir, 2001وسيلز ويونج
) (Seals & young, 2003وسكويس وآخرين (skues et al.
) ،, 2005وجرادات ( ،)3112ولذا فهي نتيجة منطقية،
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وفقا خلصائص الذكور النمائية يف هذه املرحلة مقارنة
خبصائص اإلناث.
النتائج اخلاصة بالفروض :الثاين والثالث والرابع :
تنص الفروض (الثاين والثالث والرابع) على:
 -4يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات
الطالب ومتوسط درجات الطالبات يف االستقواء باملرحلة
الثانوية باملدينة املنورة لصاحل الطالب؛ ( )3وال توجد فروق
دالة إحصائيا بني متوسطات درجات االستقواء باختالف
عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛ ( )4كما
يوجد تأثري دال إحصائيا للتفاعل بني النوع وعدد األصدقاء
يف درجات االستقواء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛
والختبار هذه الفروض ،مت استخدام حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعة ذي التصميم (3نوع ×3عدد األصدقاء)
كمتغريين مستقلني ،واالستقواء ومكوناته كمتغريات تابعة
(حيث مت تصنيف عدد األصدقاء إىل جمموعتني ،األوىل هو
عدد األصدقاء من  4إىل  ،1والثانية عدد األصدقاء من 4
فأكثر ،واجلدول رقم ( )4يبني توصيف البيانات ،واجلدول
رقم ( )1يبني نتائج حتليل التباين.
جدول ()1

توصيف درجات االستقواء ومكوناته في ضوء كل من النوع (طالب ,طالبات) وعدد األصدقاء
المتغيرات التابعة

النوع
طالب

االستقواء
الدرجة الكلية
طالبات
االستقواء البدين

طالب

عدد األصدقاء

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

4

42

44046

4014

3

444

44014

6032

اجملموع

444

44014

6044

4

66

2064

4024

3

412

4041

6014

اجملموع

341

4046

4016

4

42

3064

4031

3

444

3044

3066
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طالبات

طالب
االستقواء الداخلي
(السيطرة والفخر)
طالبات

طالب
االستقواء املعنوي
(االنفعايل)
طالبات

اجملموع

444

3042

3043

4

66

4041

4064

3

412

4026

3064

اجملموع

341

4044

3014

4

42

1042

3044

3

444

4044

3014

اجملموع

444

4044

3016

4

66

1043

3013

3

412

1042

3011

اجملموع

341

1044

3044

4

42

1044

4044

3

444

4064

3064

اجملموع

444

4041

3064

4

66

3042

4044

3

412

4016

3044

اجملموع

341

4011

3013

جدول ()1

تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ألثر كل من النوع وعدد األصدقاء على االستقواء ومكوناته
مصدر التباين

النوع

المتغيرات التابعة
االستقواء الدرجة الكلية

346014

4

االستقواء البدين

33044

4

330443

االستقواء الداخلي (السيطرة
والفخر)

44044

4

440444

االستقواء املعنوي (االنفعايل)

42022

4

420221

4064

4

40646

االستقواء البدين

,444

4

,444

الدرجة الكلية

التفاعل بني

المربعات

الحرية

3460141

االستقواء
عدد األصدقاء

مجموع

درجات

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

60331

,14

40142

غري دالة

30134

غري دالة

40443

,14

,414

غري دالة

,131

غري دالة

30134

غري دالة
غري دالة
غري دالة

االستقواء الداخلي (السيطرة
والفخر)

44041

4

440444

االستقواء املعنوي (االنفعايل)

4044

4

40414

,344

االستقواء الدرجة الكلية

44044

4

440424

,434
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النوع وعدد
األصدقاء

اخلطاء

االستقواء البدين

2044

4

20414

االستقواء الداخلي (السيطرة
والفخر)

,64

4

,643

االستقواء املعنوي (االنفعايل)

4064

4

40624

االستقواء الدرجة الكلية

443440
14

42
4

االستقواء البدين

341401
6

4

االستقواء الداخلي (السيطرة
والفخر)

346404
1

4

االستقواء املعنوي (االنفعايل)

312102
2

4

يتضح من اجلدول رقم ( )1اآليت:
 -4وجود تأثري دال إحصائيا عند مستوى ( )1014للنوع
على كل من الدرجة الكلية لالستقواء ،واالستقواء
املعنوي (االنفعايل) ،لصاحل الطالب ،وعدم وجود
تأثري دال إحصائيا للنوع على باقي املتغريات ،وتشري
هذه النتيجة إىل صحة الفرض الثاين ،ومفادها أن
الطالب أكثر استقواء من الطالبات.
 -3عدم وجود تأثري دال إحصائيا لعدد األصدقاء على
كل من االستقواء ومكوناته ،وتشري هذه النتيجة إىل
صحة الفرضية الثالثة ،ومفادها أن عدد جمموعات
األصدقاء ال يؤثر يف االستقواء.
 -4عدم وجود تأثري دال إحصائيا للتفاعل بني النوع
وعدد األصدقاء على كل من االستقواء ومكوناته ،وتشري
هذه النتيجة إىل عدم صحة الفرضية الرابعة ،ومفادها أنه
ال يوجد تأثري للتفاعل املشرتك بني اختالف نوع
الشخص ذكرا كان أو أنثى ،وعدد جمموعات األصدقاء
يف االستقواء.

42
42
42

40344

غري دالة

,442

غري دالة

,466

غري دالة
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410444
60466
40641
60444

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كثري من الدراسات مثل
دراسة :رجيب وكوكس ) ، (Rigby & Cox, 1996وكريج
( ،(Craig1998وبالدري وفاير ينجتون ( & (Baldry
 ،farrington, 1998وسيلز ويونج (Seals & young,
)2003سكويس وآخرين ) (skues et al. , 2005وجرادات
( ،)3112وهكذا ومجيعها بينت أن الذكور أكثر
استقواء من اإلناث.
ومع مالحظة نتيجة الفرضني األول والثاين معا جند أن
بعضا من الطالب والطالبات ،مارسوا سلوك االستقواء،
لكن درجة ممارسته لدى الطالب أعلى من الطالبات،
ويعتقد الباحث أن السبب يف ذلك يرجع لعوامل تكوينية
أساسا ،مثل الرتكيب البيولوجي واهلرومونات ،مث عوامل بيئية
أخرى كثرية مثل العوامل الشخصية
واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية أدت إىل ذلك.
وتأييدا هلذا نعرض ملخصا لدراسة بالدري وفار ينجتون
( ،(Baldry & farrington, 1998حيث بينت بعد حتليل
بيانات الدراسة إحصائيا أن االستقواء مال حنو الذكور من
أفراد العينة ،والذين لديهم سلوكيات اجتماعية لدعمهم
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ومناصرهتم منخفضة (أي أهنم مفتقدين للدعم واملساندة
االجتماعية من اآلخرين) .وقد تبني أيضا إىل كون الفرد
ضحية أو مغلوب ،فقد مال ذلك إىل اإلناث من أفراد
العينة اللوايت لديهن تقدير ذات منخفض .أما بالنسبة
لألطفال من أفراد العينة الذين تبني أهنم مستقوون وضحايا
معا فقد مالوا إىل كوهنم نتاج أبوين متسلطني .وقد اقرتحت
النتائج أنه من األمهية مبكان دراسة االستقواء بشكل منفرد،
واالستضعاف وكون الفرد ضحية بشكل منفرد ،وكالمها معا
بصفة عامة وعالقة ذلك بأساليب املعاملة الوالدية اليت تبني
أهنا ذات عالقة ارتباطية.

النتائج اخلاصة بالفرض اخلامس:
ينص الفرض اخلامس على أنه :توجد عالقة سالبة دالة
إحصائيا بني االستقواء وتقدير الذات لدى طالب وطالبات
املرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛ والختبار هذه الفرضية مت
حساب معامل ارتباط بريسون بني املتغريين؛ تقدير الذات
واالستقواء ،بالنسبة للعينة الكلية للطالب والطالبات كل
على حدة ،وذلك وفقا لنتيجة الفرض الثاين واليت بينت
وجود فرق جوهري بينهما يف االستقواء ،والنتائج موضحة
باجلدول (.)4
جدول ()5

معامالت االرتباط بين تقدير الذات واالستقواء وداللتها اإلحصائية

االستقواء البدني

النوع
تقدير الذات اجلسمي (املظهر)

طالب

الكلي

(السيطرة والفخر)

(االنفعالي)

لالستقواء

,411

,146-

,443

,444

تقدير الذات االجتماعي

**,614

**,424

**,642

**,626

تقدير الذات األدائي

**,416

**,664

**,441

**,443

الدرجة الكلية لتقدير الذات

**,641

**,146

**,422

**,624

,141

,431-

,434

,114

تقدير الذات االجتماعي

**,633

**,343

**,444

**,412

تقدير الذات األدائي

**,436

**,444

**,434

**,644

الدرجة الكلية لتقدير الذات

**,421

**,434

**,423

**,466

تقدير الذات اجلسمي (املظهر)

*,432

,144 -

**,414

,144

تقدير الذات االجتماعي

**,644

**,444

**,123

**,646

تقدير الذات األدائي

**,446

**,634

**,134

**,641

الدرجة الكلية لتقدير الذات

**,613

**,441

**,143

**,643

تقدير الذات اجلسمي (املظهر)
طالبات

االستقواء الداخلي

االستقواء المعنوي

الدرجة الكلية

*دالة إحصائيا عند ** 1014دالة إحصائيا عند 1014
واألدائي ،والدرجة الكلية لالستقواء ومكوناته ،وال توجد
من بيانات اجلدول السابق جند اآليت :
عالقة بني البعد اجلسمي لتقدير الذات واالستقواء
 -4بالنسبة للطالب ،توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بني
ومكوناته ،واستنادا للدرجة الكلية نقول بأن الفرض
كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات وبعديها االجتماعي
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اخلامس ال تتحقق صحته؛ حيث إن العالقة هنا موجبة
ويف الفرض سالب.
 -3بالنسبة للطالبات ،توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا
بني كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات وبعديها
االجتماعي واألدائي ،والدرجة الكلية لالستقواء
ومكوناته ،وال توجد عالقة بني البعد اجلسمي لتقدير
الذات واالستقواء ومكوناته ،واستنادا للدرجة الكلية
نقول بأن الفرض اخلامس ال تتحقق صحته؛ حيث إن
العالقة هنا موجبة ويف الفرض سالب.
 -4بالنسبة للعينة الكلية ،توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا
بني كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات ومكوناته الثالثة
مع كل من االستقواء البدين واالستقواء املعنوي ،يف حني
توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية
لتقدير الذات وتقدير الذات االجتماعي وتقدير الذات
األدائي مع االستقواء الداخلي ،يف حني مل توجد عالقة
بني تقدير الذات اجلسمي واالستقواء الداخلي.
ومفاد هذه النتيجة أنه " توجد عالقة موجبة ودالة
إحصائيا بني تقدير الذات واالستقواء لدى طالب
وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ،وختتلف هذه
النتيجة مع كثري من نتائج البحوث السابقة ،واليت مت
صياغة الفرض على أساسه؛ حيث كان من املتوقع أن
تكون العالقة االرتباطية سالبة بني تقدير الذات
واالستقواء ،على افرتاض أن الشخص الذي يعاين من
النقص يف تقدير الذات سوف يسلك سلوكا تعويضيا
باالستقواء على اآلخرين ،لكن نتيجة البحث احلايل أتت
بشيء جديد ،وهو أن العالقة موجبة بني تقدير الذات
واالستقواء ،أي أنه كلما ارتفع تقدير الذات لدى األفراد
ارتفع االستقواء لديهم ،ومبعىن آخر ،فإن املستقوين أكثر
تقديرا لذاهتم.
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وهنا يطرح الباحث تفسريا لذلك بأنه نظرا ألن
االستقواء يصدر من شخص أقوى إىل شخص آخر ميثل
ضحية ،وغالبا ما يكون هذا الشخص يتصف مبجموعة من
الصفات السلبية ،واليت تشجع املستقوي من االقرتاب منه
واالستقواء عليه ،فمنطقي أن يشعر املستقوي يف هذه احلالة
بتقدير ذايت لنفسه مرتفع ،كما أن هذا االستقواء الصادر
من الشخص املستقوي ال يالزمه أي شعور بالذنب ،بل
يتبعه الشعور االنفعايل املفعم باالحرتام والتقدير ،كما اتضح
لنا من نتائج هذا البحث يف الفرض الثاين أن العنصر املهم
يف االستقواء هو ما مسي باالستقواء االنفعايل أو العاطفي،
ويؤيد هذه الرؤية ،ما ذكره أالن ل ،بني (" ،)434:3114
بقوله أن املستقوي لديه إحساس قوي بتقدير الذات ،وهذا
يتناقض مع األسطورة السائدة من أن لدى املستقوين تقديرا
متدنيا لذواهتم يف احلقيقة ،وال يكاد يوجد دليل لدعم
االعتقاد يف أن املستقوين على اآلخرين ال يشعرون بالرضا
عن أنفسهم" ويعزز هذه الرؤية أن املستقوي يستمتع
بالشعور بالقوة والسيطرة ،وحيب الفوز يف كل شيء ،ويكره
أن خيسر يف أي شيء ،ويبدو أنه حيصل على الرضا أو
السعادة من خوف اآلخرين ،وأنه بارع يف إخفاء السلوكيات
السلبية ،ويظهر لديه إحساس بالتفوق– بكونه على صواب
دائما (كما يرى ذلك هو طبعا) .وعموما يبدو أن تقدير
الذات املصاحب لالستقواء من النوع الالشعوري الذي قد
يؤدي يف النهاية إىل جنون العظمة (البارانويا) .كما تؤيد
وجهة النظر تلك نتائج بعض الدراسات مثل :دراسة كريج
)(Craig, 1998اليت بينت أن املستقوين لديهم بداللة
إحصائية مستويات منخفضة من القلق مقارنة بالضحايا
لالستقواء ،ولكن تبني لديهم شخصيات مضادة للمجتمع؛
حيث إن املستقوين رمبا يشعرون قليال أو ال يشعرون أبدا
بالذنب أو القلق لألفعال السلبية ضد الضحايا.
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أسباب أخرى تؤدي حلدوث هذه الظاهرة ،سواء
أسباب شخصية أو اجتماعية أو ثقافية.
 -4التنوع يف منهجية البحث املستخدمة يف حبث تلك
الظاهرة من مناهج سيكومرتية إىل مناهج دراسة احلالة
أو إسقاطية.
 -1االهتمام ببناء الِّبامج العالجية اليت ميكن من خالهلا
مواجهة هذه الظاهرة.
 -4يقرتح إجراء حبوث مستقبلية لدراسة االتفاق
واالختالف يف مسات الشخصية بني املستقوين
والضحايا (املعتدى عليهم).

وبين ــت نت ــائج دراس ــة الجريبيت ــز
ارتبــاط بروفيــل امل ـراهقني لتقــدير ذواهتــم إجيابــا بســلوكياهتم يف
مواقف االستقواء ،وهذه
االرتباطــات كانــت أقــوى لــدى األوالد أكثــر منهــا لــدى
البنات ،والدفاع عن الذات لضحايا االستقواء قد تبني لدى
املراهقني ذوي تقدير الذات املرتفـع  high self-esteemوكـون
الف ــرد مس ــتهدفا ليص ــبح ض ــحية م ــن أقران ــه ق ــد تب ــني ل ــدى
املـ ـ ـراهقني ذوي تق ـ ــدير ال ـ ــذات امل ـ ــنخفض low self-esteem
ولـ ـ ــدى اإلنـ ـ ــاث البنـ ـ ــات الل ـ ـ ـوايت لـ ـ ــديهن اعت ـ ـ ـزاز مـ ـ ــنخفض
بأنفسـ ـ ــهن ،أو يف وضـ ـ ــع أقـ ـ ــل يف تكـ ـ ــوين دائـ ـ ــرة عالقـ ـ ــاهتن
بصديقاهتن.
)(Lagerspetz, 1999

خالصة النتائج:

 .4توجد ظاهرة االستقواء لدى طالب وطالبات املرحلة
الثانوية باملدينة املنورة ،وتنتشر بني الطالب أكثر من
الطالبات.
 .3يوجد تأثري للنوع على االستقواء
 .4اليوجد تأثري لعدد األصدقاء على االستقواء.
 .1ال يوجد تأثري للتفاعل بني النوع وجمموعات األصدقاء
يف االستقواء.
 .4توجد عالقة موجبة بني تقدير الذات واالستقواء
ومكوناته.
التوصيات والمقترحات :

 -4أظهر البحث أن ظاهرة االستقواء موجودة وبنسبة
مرتفعة لدى عينة البحث (املراهقني) ،وهذا يدعو إىل
ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باسرتاتيجيات وقائية ملن
لديهم االستعداد لالستقواء ،وبرامج عالجيه ملن
ميارسون االستقواء سواء من الطالب أو الطالبات .
 -3بني البحث وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني تقدير
الذات واالستقواء ،وهذا يتطلب إجراء حبوث ملعرفة

المراجع












إبراهيم ،عبداهلل سليمان ( .)3111املقـاييس واالختبـارات اإلحصـائية
يف العلوم السلوكية،الزقازيق  ،مكتبة عرفات.
إب ـ ـ ـراهيم ،عب ـ ــداهلل س ـ ــليمان وعب ـ ــد احلمي ـ ــد ،حمم ـ ــد نبي ـ ــل (.)4441
العدوانية وعالقتها مبوضع الضبط وتقدير الذات لدى عينة من طالب
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية باململكــة العربيــة الس ـعودية،
جملة اهليئة املصرية العامة للكتاب.41 ،
أبـ ــو غ ـ ـزال ،معاويـ ــة ( )3114االسـ ــتقواء وعالقتـ ــه بالشـ ــعور بالوحـ ــدة
والــدعم االجتمــاعي ،اجملل ــة األردنيــة يف العلــوم الرتبوي ــة-24 ،)3(4 ،
.444
أبــو غ ـزال ،معاويــة ( )3141أس ــباب الســلوك االســتقوائي مــن وجه ــة
نظر الطلبة املستقويني والضحايا ،جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسـانية
واالجتماعية.416 -344 ،)3(4،
أالن .ل .بني ( )3114الصف اخلايل من الطـالب املسـتقويني .ترمجـة
مدارس الظهران األهلية .دار الكتاب الرتبوي ،الدمام.
جـ ـ ـرادات ،عب ـ ــد الك ـ ــر (  )3112االس ـ ــتقواء ل ـ ــدى طلب ـ ــة امل ـ ــدارس
األساس ــية  :انتش ــاره والعوام ــل املرتبط ــة ب ــه ،اجملل ــة األردني ــة يف العل ــوم
الرتبوية.431-414 ،)3(1 ،
سليم ،مر ( )3114تقدير الذات والثقـة بـالنفس .ط ،4دار النهضـة
العربية ،بريوت.
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Bullying and its Relation to Self-esteem through the type and number of friends to the students (Males and females) of High
schools in Al-Madinah Al-Munawwarah
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Abstract: The research aims to know the spread rates of the bullying among students of high school in Al-Madinah AlMunawwarah, the relationship between Bullying and self-esteem, and the effect of each type and quantity of friends and the
interaction between them on the bullying, Among a sample of students males and females in high school in Al-Madinah AlMunawwarah, they applied a questionnaire to measure the bullying and of self-esteem, and using frequencies, percentages,
analysis of variance and the correlation coefficient. The results indicated that the bullying spread between students males and
females of high school in Al-Madinah Al-Munawwarah, and spread among the male students more than female students, and
exist for the effect of the type on the bullying, While there is no impact to the quantity of friends on the bullying, While there
is no impact to the number of friends on the bullying, and also there is no effect of the interaction between type and groups of
friends in the bullying, While its found a positive relationship between self-esteem and bullying and its components.
Keywords: Bullying, Self-esteem, Gender, number of friends .
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ملحق (:)1

مقياس االستقواء
إعداد :د /نايف بن حممد احلريب
التعليمات:
أخي الطالب/أخيت الطالبة:
حيدث االستقواء عندما يقوم شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص آخر أصغر أو أضعف عن قصد وبشكل متكرر (مرارا وتكرارا)،
وغالبا ال خيِّب الطالب الذين يتعرضون لالستقواء أشخاصا آخرين هبذا األمر ؛ وذلك ألهنم يشعرون بالتعاسة يف داخلهم  ،أو أهنم خيشون انتقام
املستقوي منهم بسبب إخبارهم ،أو أهنم قلقون من أنه ال أحد سيساعدهم إذا أخِّبوهم بذلك.
وللتعرف على املستقوين بقصد مساعدهتم ،وضعت االستبانة اليت بني يديك لتعرف/لتعريف إن كنت مستقويا فعال أو قد تكون كذلك.
إن تعاونك وصدقك يف اإلجابة عن هذه االستبانة يعتِّب مؤشرا على جديتك ،كما أنه متطلب أساسي لنجاح البحث وكذلك الباحث.
وأتعهد لك أخي الطالب بأن هذه اال ستبانة سوف تعامل بسرية تامة؛ فلن يطلع عليها أحد خالف الباحث ،وستستخدم فقط ألغراض
هذا البحث ،وسوف تتلف فور االنتهاء من تفريغ بياناهتا.


تأكد من فضلك أنك أكملت مجيع البيانات املطلوبة يف هذه االستبانة.

أخريا وليس آخرا ،ال يفوتت أن أعِّب لك مقدما عن جزيل شكري ووافر تقديري ملا بذلته من وقت وما أظهرته من صدق يف إجابتك
الرجاء إكمال البيانات اآلتية بوضع عالمة  فيما يأيت أو تكملته:
امسك ( :إذا رغبت أن تذكره )............:
العمر  ) ( :شهر ( ) سنة
املدرسة .........املعدل العام للفصل الدراسي األول ( النسبة املئوية ) ( )
عدد أصدقائي  :واحد ( )  -اثنان ( )  -ثالثة ( )  -أربعة ( )  -أكثر من ذلك ( ).

معظم أصدقائي :يف مثل عمري ( )  -أصغر مت ( )  -أكِّب مت ( ).

معظم أصدقائي :من املدرسة ()  -من احلي الذي أعيش فيه ( ) –

من أحياء أخرى ( )
اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتية وضع عالمة يف املكان املناسب الذي يدل على انطباق فكرة العبارة عليك

()4

م

العبارة

تنطبق بدرجة
كبيرة

متوسطة قليلة

ال تنطبق

 4استمتع بالسيطرة على اآلخرين.
 3أشعر بأنت أقوى بدنيا من اآلخرين.
 4أحب أن أفوز دائما يف كل شيء.
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 1إذا خسرت يف أي شيء أتضارب مع اآلخرين.
 4أكون سعيدا برؤية اآلخرين وهم خائفون.
 6ال أتعاطف مع اآلخرين.
 4أشعر باحلماس عندما يتضارب (يتشاجر) اآلخرون معا.
 2أضايق الطالب األصغر مت سنا.
 4أحب توبيخ اآلخرين.
41

أحب أن آخذ أو أحطم ممتلكات اآلخرين.

44

أحب من اآلخرين أن يعتقدوا أنت األقوى يف املدرسة.

43

أغضب كثريا ويستمر غضيب لفرتة طويلة.

44

أحب أن أنتقم من كل شخص يؤذيت.

41

أشعر بالغرية عندما ينجح اآلخرون.

 ) 3اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتية مث بني ما تشعر به حنو الصفة اليت تتضمنها كل عبارة ومدى انطباقها عليك اآلن  ،وذلك بوضع عالمة
أمام العبارة حسب ما تراه أنت يف نفسك يف هذه اللحظة.
م

قليالً جداً

العبارة

 4أشعر بأنت واثق من نفسي.

قليالً

في بعض األحيان

كثيراً

كثيراً
جداً

 3أشعر بالرضا عن احلالة اليت يبدو هبا جسمي اآلن.
 4أشعر باإلحباط حنو حتصيلي الدراسي اآلن.
 1أشعر حاليا بعدم فهم األشياء اليت أقرؤها.
 4أشعر بإعجاب واحرتام اآلخرين اآلن.
 6أنا غري راض عن وزين اآلن.
 4أشعر بأنت خجول دائما.
 2أعتقد بأنت ذكي مثل اآلخرين.
 4أشعر بعدم الرضا عن نفسي.
 41شعوري عن نفسي جيد ( طيب ).
 44أنا قلق جتاه ما يعتقده اآلخرون عت.
 43أنا راض عن حسن مظهري اآلن.
 44أشعر بأنت واثق من فهم األمور أو األشياء.
 41لدي إحساس بأين أقل من اآلخرين.
 44أشعر بأنت غري جذاب.
رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  34 – 6الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

نايف بن حممد احلريب :االستقواء وعالقته بتقدير الذات يف ضوء النوع وعدد األصدقاء لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية ...

29

 46أشعر حاليا بأن قدرايت الدراسية أقل من اآلخرين.
 44ينتابت اإلحساس بأنت مل أفعل شيئا حسنا.
 42أنا قلق جتاه أن أبدو تافها أمام اآلخرين.
 44أنا مهموم ألين ال أعرف إن كنت ناجحا أم فاشال.
 31أهتم حاليا بانطباع وآراء اآلخرين فيما أفعله.
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31المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

مشكالت الواجب المنزلي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم التالميذ العاديين
في المرحلة االبتدائية

زيد بن محمد البتال
أستاذ مشارك ،قسم الرتبية اخلاصة ،كلية الرتبية
جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية

قدم يف  4144/1/4وقبل يف 4141/3/44

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مشكالت الواجبات املنزلية اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم العاديني من خالل

استقصاء آراء أولياء أمورهم حول مدى حدوث هذه املشكالت ،كما هدفت إىل التعرف على أثر عدد من املتغريات لدى أولياء األمور ،وكذلك لدى
التالميذ على حدوث مشكالت الواجبات املنزلية .وقد استخدم الباحث قائمة فحص مشكالت الواجبات املنزلية بعد ترمجتها ،والتحقق من مستوى
الصدق والثبات .وقد مت اختيار العينة من مجيع املدارس االبتدائية امللحق هبا برامج لصعوبات التعلم مبدينة الرياض.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

 - 4أن مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني تراوحت يف حدوثها ما بني "أحيانا" و"كثريا" ،وأقل من
أحيانا.
 - 3أن مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم أكِّب منها لدى التالميذ العاديني مبستوى معنوي أقل من  %4جلميع العبارات
اليت تضمنتها األداة.
 - 4يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل وفقا ملتغريات ويل األمر (نوع ويل األمر ،واحلالة االجتماعية ،والعمر،
واملستوى التعليمي ،واملستوى املادي).
 - 1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل وفقا ملتغريات التلميذ (الصف ،واحلالة الدراسية ،واحلالة الصحية،
واستمرارية تناول األدوية).
الكلمات المفتاحية :مشكالت الواجب املنزيل ،الدمج الرتبوي ،التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،التالميذ العاديني ،أولياء األمور.
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مقدمة
أح ــدث ص ــدور الق ــانون الع ــام  ،413 /41ق ــانون تربي ــة مجي ــع
األطفال املعوقني All handicapped children education
 ،actيف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 4444م " ،تــأثريات
ب ــارزة وجذري ــة عل ــى التطبيق ــات يف جم ــال الرتبي ــة اخلاص ــة .فق ــد
تض ــمن ه ــذا الق ــانون تش ـ ـريعا ي ــنص عل ــى تربي ــة التالمي ــذ ذوي
االحتياج ــات الرتبوي ــة اخلاص ــة يف أق ــل البيئ ــات تقيي ــدا Least
)Environment (LRE

 ،Restrictiveوألقصــى مــدى ممكـن"

)Hayden, Cade, Cawley, & Baker - Krocznski, 2002,
).p.423ويعــىن بالبيئــات األقــل تقييــدا للتالميــذ ذوي صــعوبات

الـ ــتعلم  -م ـ ــدارس التعل ـ ــيم الع ـ ــام (امل ـ ــدارس العادي ـ ــة) ،وحتدي ـ ــدا
الفصـل العـادي ( ،)Lerner & Kline, 2006األمـر الـذي ترتـب
عليــه دمــج ه ـؤالء التالميــذ إىل جانــب أق ـراهنم التالميــذ العــاديني
يف املدارس العادية.

وقــد امتــد تــأثري هــذا القــانون علــى تطبيقــات الرتبيــة اخلاصــة
يف كثري من دول العامل ،ومنها الدول العربية ،حيث أصبح دمج
التالميـذ ذوي االحتياجـات الرتبويـة اخلاصـة أمـرا شـائعا و طبيعيـا
يف معظم هذه الدول؛ ففي اململكة العربيـة السـعودية تبنـت وزارة
الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم يف الع ـ ــام الدراس ـ ــي 4144/4146ه املواف ـ ــق
4446م ،الـ ــدمج الرتبـ ــوي  ،Mainstreamingوذلـ ــك بتفعيـ ــل

دور امل ـ ـ ــدارس العادي ـ ـ ــة يف جم ـ ـ ــال تربي ـ ـ ــة وتعل ـ ـ ــيم التالمي ـ ـ ــذ ذوي
االحتياجــات الرتبويــة اخلاصــة (املوســى ،)4444 ،األمــر الــذي
زاد من خالله أعداد التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصـة
املسـتفيدين مــن خـدمات الرتبيــة اخلاصــة داخـل املــدارس العاديــة،
كمــا تض ــمن خدم ــة فئــات م ــن التالمي ــذ ذوي االحتياج ــات
الرتبويــة اخلاص ــة مل تك ــن خمدوم ــة م ــن قب ــل مث ــل التالمي ــذ ذوي
ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم (املوس ـ ــى ،الس ـ ــرطاوي ،العب ـ ــداجلبار ،البت ـ ــال،
احلسني.)4132 ،
ويعــد التالميــذ ذوو صــعوبات الــتعلم Students with
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 learning disabilitiesفئـ ـ ــة م ـ ــن فئـ ـ ــات التالميـ ـ ــذ ذوي
االحتياج ــات الرتبوي ــة اخلاص ــة املس ــتفيدة ح ــديثا نس ــبيا م ــن
خدمات الرتبية اخلاصة مقارنة مع الفئات التقليدية األخرى،
حي ـ ــث " أق ـ ــرت هب ـ ــا احلكوم ـ ــة االحتادي ـ ــة األمريكي ـ ــة يف ع ـ ــام
4444م" ) ،(Lerner & Kline 2006, P.28وتشـكل هـذه
الفئ ــة يف الوق ــت ال ـراهن أك ــِّب فئ ــات الرتبي ــة اخلاص ــة ،حي ــث
ينـ ــدرج حتتهـ ــا أكثـ ــر التالميـ ــذ الـ ــذين تنطبـ ــق علـ ــيهم شـ ــروط
األهليـ ــة خلـ ــدمات الرتبيـ ــة اخلاصـ ــة ،ففـ ــي الواليـ ــات املتحـ ــدة
األمريكي ــة يش ــكل ه ــؤالء التالمي ــذ م ــا نس ــبته  %14،4م ــن
جمموع التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة اليت ترتاوح
أعمـارهم مـن  6إىل  34عـام (Rehabilitation Research
)Training Center, 2009

 .andأمـا علـى املسـتوى الـوطت

فيشـ ــكل هـ ــؤالء التالميـ ــذ ح ـ ـوايل  %4مـ ــن جممـ ــوع تالميـ ــذ
املـ ــدارس امللحـ ــق هبـ ــا ب ـ ـرامج لصـ ــعوبات الـ ــتعلم (أبـ ــو نيـ ــان،
 .)4133والزالــت هــذه الفئــة تشــهد تزايــدا مســتمرا؛ حيــث
أص ــبح تالمي ــذ هـ ــذه الفئ ــة ومشـ ــكالهتم موض ــوعا للنقـ ــا ،
وهدفا للبحث العلمي.
وقد أدى االهتمام املتزايد بالتالميذ ذوي صعوبات الـتعلم،
وبص ــفة خاص ــة يف إط ــار ال ــدمج يف امل ــدارس العادي ــة إىل ارتف ــاع
وتــرية املخــاوف حــول مــا إذا كــان مبقــدور ه ـؤالء التالميــذ الوفــاء
مبتطلب ـ ـ ــات املدرس ـ ـ ــة العادي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الواجب ـ ـ ــات املنزلي ـ ـ ــة املتنامي ـ ـ ــة
(Reynolds, Wand & Walberg, 1987; Reynolds, Wand

) ، & Bryan & Nelson, 1994وقـد يكـون هلـذه املخـاوف مـا
يِّبرهــا يف ظـل صــعوبة التوفيــق التــام بــني دعــوة الرتبــويني يف جمــال
التعلــيم العــام إىل رفــع املســتويات أو املعــايري يف املــدارس العاديــة
ودعوة نظرائهم يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة إىل زيـادة معـدالت دمـج
التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم يف الفصـول العاديـة (Hallahan

).& Kauffman, 2006 ; Polloway & Epstein, 1994

وعل ــى ال ــرغم م ــن أن تأدي ــة الواجب ــات املنزلي ــة يتطل ــب
تفــاعال معقــدا ،وتــأثريا متب ــادال بــني عوامــل خمتلفــة ومتع ــددة
تفوق ما تنطوي عليه أي مهمة تعليمية أخرى؛ حيث تلعب
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في

الفـ ــروق الفرديـ ــة بـ ــني التالميـ ــذ دورا رئيس ـ ـا يف أداء الواجـ ــب
املنزيل؛ ذلك أن الواجب املنزيل يتيح جماال أرحب للتلميذ يف
تقرير وقت أداء الواجب ،وكذلك طريقة تنفيذه & (Cooper
) ،Nye, 1994غري أنه جرت العادة يف املدارس العاديـة علـى
تكليــف مجيــع التالميــذ بــأداء الواجبــات املنزليــة بغــض النظــر
عما بينهم مـن فـروق فرديـة ،األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل مزيـد
مــن املشــكالت الــيت يواجههــا التالميــذ ذوو صــعوبات الــتعلم
يف أداء واجبـاهتم املنزليـة (Polloway, Foley, & Epstein,

)  ، 1992يف ظــل الصــعوبات الكبــرية الــيت يواجههــا هــؤالء
التالميذ يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية.
مشكلة الدراسة

تشري بعض الدراسات إىل أن "نتائج حركة الدمج املدرسي
قد تنطوي على مشكالت يواجهها التالميذ ذوو صعوبات
التعلم على األقل فيما يتعلق بالواجبات املنزلية"
)& Bursuck, 1995, p.150

 .(Soderlundحيث متثل

الواجبات املنزلية إحدى املشكالت ،وأبرز العقبات الرئيسة
يف برامج دمج التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املدارس

العادية )،(Epstein, Polloway, Foley & Patton, 1993

إذ إن أداءها ميثل عبئا ثقيال ينوء به كاهل هؤالء التالميذ
نتيجة ألوجه القصور املتعددة اليت يعانون منها ،األمر الذي
يتطلب مزيدا من االهتمام مبشكالت الواجبات املنزلية لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف ظل التوجهات الرامية حنو
دمج املزيد من هؤالء التالميذ مع أقراهنم العاديني يف
املدارس العادية .ومن هنا تِّبز أمهية الكشف والتعرف على
مشكالت الواجبات املنزلية اليت يواجهها التالميذ ذوو
صعوبات التعلم ،ومقارنتها مبشكالت الواجبات املنزلية لدى
التالميذ العاديني.

وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -4هل ختتلف مشكالت الواجبات املنزلية بني التالميذ
ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني؟

 -3هل ختتلف مشكالت الواجبات املنزلية بني التالميذ
باختالف متغريات ويل األمر (النوع ،والعمر ،واحلالة
االجتماعية ،والوضع املادي ،واملستوى الدراسي)؟
 -4هل ختتلف مشكالت الواجبات املنزلية بني التالميذ
باختالف متغريات التلميذ (العمر ،والصف الدراسي،
واحلالة الدراسية (هل سبق له الرسوب؟) واحلالة الصحية،
واستمرارية تناول العالج)؟
هدف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مشكالت الواجبات
املنزلية اليت يواجهها التالميذ ذوو صعوبات التعلم والتالميذ
العاديون ،ومقارنة مدى حدوث هذه املشكالت لدى
الفئتني ،باإلضافة إىل معرفة أثر متغريات النوع والعمر واحلالة
االجتماعية والوضع املادي واملستوى الدراسي لدى أولياء
األمور على مشكالت الواجبات املنزلية ،وكذلك أثر
متغريات العمر والصف الدراسي واحلالة الدراسية (هل سبق
له الرسوب؟) واحلالة الصحية ،وتناول األدوية بشكل
مستمر لدى التالميذ على مشكالت الواجبات املنزلية.
أهمية الدراسة

على الرغم من أمهية موضوع مشكالت الواجبات
املنزلية لدى التالميذ العاديني بشكل عام ،والتالميذ ذوي
صعوبات التعلم على وجه اخلصوص ،وتأثرياهتا البالغة على
التلميذ وأسرته على حد سواء  ،إال أن دراستها يف األدبيات
العربية ال زال حمدودا ونادرا ،حيث تعد هذه الدراسة -
حسب علم الباحث -األوىل من نوعها اليت تتصدى
ملوضوع مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم وأقراهنم العاديني حتديدا .والشك أن دراسة
مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم وأقراهنم العاديني ،والتعرف عليها ،وحتديد طبيعتها،
واملقارنة فيما بينها  -يعد السبيل األجنع لوضع اخلطط
الرتبوية املالئمة للحد منها والقضاء على آثارها السلبية،
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األمر الذي سينعكس إجيابا على تعلم هؤالء التالميذ وعلى
مستوى حتصيلهم .وتأسيسا على ذلك تستمد هذه الدراسة
أمهيتها مما يأيت:
 -4توضيح املشكالت اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات
التعلم وأقراهنم العاديني.
 -3كشف اختالفات املشكالت املنزلية بني التالميذ ذوي
صعوبات التعلم والتالميذ العاديني.
 -4حتديد مشكالت الواجب املنزيل األكثر حدوثا لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
 -1توضيح أثر متغريات كل من ويل األمر والتلميذ على
الواجبات املنزلية.
 -4التأسيس لبنية حبثية هتتم مبشكالت الواجبات املنزلية
لدى التالميذ عامة والتالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلاصة مبختلف فئاهتم على وجه اخلصوص.
حدود الدراسة

حتدد هذه الدراسة مبا يأيت:
 -4اقتصارها على عينة من أولياء أمور التالميذ ذوي
صعوبات التعلم والتالميذ العاديني الذكور مبدارس املرحلة
االبتدائية امللحق هبا برامج لصعوبات التعلم مبدينة الرياض.
 -3استخدامها قائمة فحص مشكالت الواجب املنزيل
)Homework Problem Checklist (HPC

 ،Theاليت

طورها كل من أنيسكو وسكويوك و رامرييز وليفني
) (Anesko, Schoiock, Ramirez, & Levine, 1987بعد
ترمجتها وحساب درجات الصدق والثبات.

 -4مج ـ ــع بياناهت ـ ــا يف الفص ـ ــل الث ـ ــاين م ـ ــن الع ـ ــام الدراس ـ ــي

4143/4144ه.

مصطلحات الدراسة

ولــي األمــر  :Parentوهــو الشــخص املســئول عــن اإلش ـراف

علــى تعلــم التلميــذ مــن خــالل متابعــة دراســته ،والتواصــل مــع
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معلميـ ــه ومدرسـ ــته ،مثـ ــل :والـ ــده ،أو والدتـ ــه ،أو مـ ــن يقـ ــوم

مقامهما.

برن ــامج ص ــعوبات ال ــتعلم:

learning

of

Program

 disabilityوهو برنامج تربوي متخصـص يف تقـد خـدمات
الرتبي ــة اخلاص ــة يف جم ــال ص ــعوبات ال ــتعلم لتالمي ــذ املدرس ــة
العادية الذين يعانون من صعوبات التعلم.
الواجــب المنزلــي Homework :املتطلبــات واملهــام الدراســية
ذات االرتبــاط بــاملنهج الدراســي ،واملطلــوب إجنازهــا مــن قبــل
التلميذ خارج الفصل الدراسي ،وغالبا يف املنزل.

مش ــكالت الواج ــب المنزل ــي:

problems

Homework

العوائ ــق ال ــيت حت ــول دون قي ــام التلمي ــذ بتنفي ــذ وأداء واجبات ــه
الدراس ــية املطل ــوب إجنازه ــا يف املن ــزل عل ــى الوج ــه األكم ــل،
س ـواء كــان مصــدر هــذه العوائــق التلميــذ نفســه أم البيئــة مــن
حوله.

التالميذ ذوو صـعوبات الـتعلم:

Students with learning

 disabilitiesوهم التالميذ الذين يعانون من ضعف أكادميي
واضح ،ويتلقون خـدمات الرتبيـة اخلاصـة يف بـرامج صـعوبات
التعلم يف املدرسة العادية بعد تشخيصهم والتعرف عليهم.
التالميذ العاديون Normal students :وهـم التالميـذ الـذين

ال يوجــد لــديهم احتياجــات خاصــة ،وال حيتــاجون خلــدمات
الرتبية اخلاصة.

الدراسات السابقة
الحــظ الباحــث نــدرة الدراســات العربيــة ذات االرتبــاط
املباشر مبوضوع البحـث ممـا دفعـة إىل الرتكيـز علـى الدراسـات
األجنبية وبعض الدراسات العربية ،وذلك على النحو اآليت:
قــام ابســتني وبولــوواي )(Epstein & Polloway,1993
بدراسة هـدفت إىل حتديـد املشـكالت الـيت يواجههـا التالميـذ
الـ ــذين مت تشخيص ـ ــهم عل ـ ــى أن لـ ــديهم ص ـ ــعوبات تعل ـ ــم أو
اضــطرابات ســلوكية مقارنــة بــأقراهنم العــاديني املمــاثلني هلــم يف
العم ــر ال ــزمت ،واش ــتملت عين ــة الدراس ــة عل ــى معلم ــي ه ــذه
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34المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

الفئــات الــثالث مــن التالميــذ وأوليــاء أمــورهم ،حيــث أكملـوا

قائمــة فحــص مشــكالت الواجــب املنــزيل ) ،(HPCوأشــارت
نتـ ـ ـ ــائج الدراسـ ـ ـ ــة إىل أن التالميـ ـ ـ ــذ ذوي صـ ـ ـ ــعوبات الـ ـ ـ ــتعلم،
والتالمي ـ ــذ ذوي االض ـ ــطرابات الس ـ ــلوكية يواجه ـ ــون مش ـ ــكالت
وعقبات يف تأدية الواجبات املنزلية على حنو يفـوق مـا يواجهـه
أقـراهنم مـن التالميـذ العـاديني ،كمـا أشـارت النتـائج أيضــا إىل
زي ـ ـ ــادة مش ـ ـ ــكالت الواج ـ ـ ــب املن ـ ـ ــزيل ل ـ ـ ــدى التالمي ـ ـ ــذ ذوي
االضـ ـ ــطرابات السـ ـ ــلوكية مقارنـ ـ ــة بالتالميـ ـ ــذ ذوي صـ ـ ــعوبات
الـ ــتعلم .وقـ ــد انطبـ ــق علـ ــى التالميـ ــذ ذوي صـ ــعوبات الـ ــتعلم
والتالميــذ ذوي االضــطرابات الســلوكية وصــف مــن يعمــدون
إىل التس ــويف والتأجي ــل أو م ــن حيت ــاجون إىل الت ــذكري أو إىل
تواجد شخص داخل الغرفة اليت يؤدون هبا واجباهتم املنزلية.
كما أجـرى بريـان ونلسـون )(Bryan & Nelson, 1994
دراسـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــدفت إىل اس ـ ـ ـ ـتطالع آراء التالميـ ـ ـ ــذ بـ ـ ـ ــاملرحلتني
االبتدائي ـ ــة واملتوس ـ ــطة بغـ ـ ــرض الوق ـ ــوف علـ ـ ــى جت ـ ــارهبم مـ ـ ــع
الواجبات املنزليـة ،واشـتملت الدراسـة علـى ( )4434تلميـذا
بواق ــع ( )4313تلمي ــذا عادي ــا ،و( )341تلمي ــذا م ــن ذوي
صــعوبات الــتعلم ،و( )44تلميــذا مــن فصــول الرتبيــة اخلاصــة
املستقلة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة إىل وجود تأثريات ذات
داللــة إحصــائية للمجموعــة والصــف الدراســي للبنــود املتعلقــة
بالواجب املنزيل من حيث الكـم والنـوع والوقـت املسـتغرق يف
تأديــة الواجــب املنــزيل والفرصــة املتاحــة لتأديتـه داخــل املدرســة
(أثن ــاء س ــاعات ال ــدوام املدرس ــي) ،واملس ــاعدة ال ــيت يق ــدمها
الوال ــدان ورأي التلمي ــذ يف حمت ــوى الواج ــب املن ــزيل ومس ــتواه،
وشعور التلميـذ جتـاه الواجـب املنـزيل واملدرسـة عمومـا ،وتشـري
النتــائج أيضــا إىل أن التغي ـريات يف حتديــد وتكليــف التالميــذ
بالواجبــات املنزليــة وتقــدير درجاتــه قــد جتعــل عمليــة االنتقــال
م ـ ــن املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة إىل املرحل ـ ــة املتوس ـ ــطة أم ـ ــرا تكتنف ـ ــه
املصاعب واملشكالت ،خاصة لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم.

ونفذ روديريك وبولواي
) 1994دراسة بغرض استقصاء السياسات املدرسية املتعلقة
بالواجبات املدرسية وتطبيقاهتا لعينة وطنية قوامها ()441
منطقة تعليمية على مستوى الواليات املتحدة األمريكية،
وبلغت نسبة االستجابة ( ،)%1204وقد اشتملت تساؤالت
الدراسة عما إذا كانت هناك أي سياسة مقررة للواجبات
املنزلية ،وما إذا كانت هذه السياسات حتتوي على تعديالت
تربوية  Modificationsخبصوص التالميذ ذوي االحتياجات
اخلاصة ،فضال عن عالقة تلك السياسات حبجم الواجبات
املنزلية ،وعدد مرات تكرارها ،وآليات التواصل بني البيت
واملدرسة .وقد أسفرت النتائج على أن اإلدارات التعليمية اليت
توجد لديها سياسات خاصة بالواجبات املنزلية تبلغ نسبتها
( )%4403فقط ،وعما إذا كانت تلك السياسات تسمح
بإجراء تعديالت تربوية يف الواجبات املنزلية للتالميذ ذوي
االحتياجات اخلاصة ،أشار ما نسبته ( )%6101بأن
سياساهتم تتضمن إجراء تعديالت تربوية ،كما ذكر ما نسبته
( )%4404من املستجيبني بوجود سياسات تتعلق حبجم
وتكرار الواجبات املنزلية يف املرحلة االبتدائية ،أما عن آليات
التواصل مع املنزل فقد أوضح أغلب املستجيبني ()%4404
بإعالم الوالدين حول سياسات الواجبات املنزلية.
وحبـ ــث ح ـ ــافظ ( )4441أثـ ــر الواجب ـ ــات املنزليـ ــة عل ـ ــى
التحصــيل الدراســي يف مــادة العلــوم بالصــف األول املتوســط
مستخدما تصميم اجملموعات العشوائية الثالث مع اختبارين
أحــدمها قبلــي واآلخــر بعــدي .وقــد قــارن الباحــث بــني ثــالث
اس ـ ـرتاتيجيات ه ـ ــي :ع ـ ــدم ف ـ ــرض واجب ـ ــات منزلي ـ ــة ،وف ـ ــرض
واجب ــات منزلي ــة م ــع تغذي ــة راجع ــة ،وف ــرض واجب ــات منزلي ــة
بــدون تغذيــة راجعــة ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ()41
تلميذا مت اختيارهم عشوائيا من السنة األوىل بإحدى مدارس
البن ــني .وأسـ ــفرت نتـ ــائج الدراس ــة عـ ــن أن تعيـ ــني الواجبـ ــات
املدرســية بشــكل منــتظم ومتابعــة ذلــك بالتصــحيح يــؤدي إىل
(Roderique & Polloway,
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في المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...

رفع مستوى التالميذ التحصيلي.
وأجرى سوديرلوند وبورسوك Soderlund & Bursuck,
) 1995دراس ــة ه ــدفت إىل املقارن ــة ب ــني مش ــكالت الواج ــب
املن ــزيل ل ــدى ك ــل م ــن التالمي ــذ ذوي االض ــطرابات الس ــلوكية
وأق ـ ـراهنم التالمي ـ ـذ الع ـ ــاديني يف املرحلـ ــة الثانوي ـ ــة ،وق ـ ــد مت يف
البداية اختيار عينة عشوائية من ( )311معلم تربيـة خاصـة،
يعملــون م ــع تالمي ــذ م ــن ذوي االض ــطرابات الس ــلوكية ،وق ــد
طل ــب م ــن ك ــل ف ــرد يف العين ــة ال ــذين مت اختي ــارهم املش ــاركة
واملساعدة من خالل تأمني مشاركة ثالثة أفراد إضافيني على
النحو اآليت :ويل أمر أحد التالميذ لديه يف الِّبنامج ،ومعلـم
ع ــادي ،وويل أم ــر ألح ــد التالمي ــذ الع ــاديني ،بع ــد تزوي ــدهم
بك ــل مـ ــا خي ــص الدراسـ ــة .وكان ــت االسـ ــتجابة م ــن معلمـ ــي
وأولي ـ ـ ــاء التالمي ـ ـ ــذ ذوي االض ـ ـ ــطرابات الس ـ ـ ــلوكية ( ،)23و
( )441من معلمي وأولياء التالميذ العاديني ،الـذين أكملـوا
قائمــة مشــكالت الواجــب املنــزيل ) .(HPCوقــد دلــت نتــائج
الدراس ــة بوض ــوح عل ــى أن مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل ل ــدى
التالمي ــذ ذوي االض ــطرابات الس ــلوكية تف ــوق وبش ــكل كب ــري
مشــكالته لــدى أق ـراهنم العــاديني ويف مجيــع بنــود األداة ،كمــا
أشارت النتائج أيضا إىل أن أصعب املشكالت اليت يواجهها
التالمي ــذ ذوو االض ــطرابات الس ــلوكية عن ــد إكم ــال الواج ــب
املنزيل تتمثل يف أحالم اليقظة وسرعة التشتت.
وتنــاول جاجريــا وســاليند )(Gajria & Salend,1998
أساليب تأدية الواجبات املنزلية لدى ( )12تلميذا مـن ذوي
صعوبات التعلم ومقارنتها مـع أسـاليب التأديـة لـدى جمموعـة
قوامه ـ ــا ( )12تلمي ـ ــذا م ـ ــن الع ـ ــاديني ب ـ ــاملرحلتني االبتدائي ـ ــة
واملتوســطة بغــرض معرفــة إذا مــا كــان هنــاك نشــاطات حمــددة
تتعل ــق باإلخف ــاق يف إكم ــال الواجب ــات املنزلي ــة م ــن خ ــالل
استطالع آراء هؤالء التالميذ حول أساليب تأدية الواجبـات
املنزليــة واجتاهــاهتم حنوهــا .وقــد أشــارت النتــائج إىل أنــه علــى
الــرغم مــن وجــود بعــض التشــابه فيمــا يتعلــق بأســاليب تأديــة
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وإكمـ ـ ــال الواجبـ ـ ــات املنزليـ ـ ــة مـ ـ ــن كـ ـ ــال اجملمـ ـ ــوعتني ،إال أن
التالمي ـ ــذ ذوي ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم ينش ـ ــغلون وبش ـ ــكل كب ـ ــري
بأنشطة أخرى تتـداخل مـع أداء الواجـب املنـزيل ،ممـا جعلهـم
أكثر إخفاقا يف إكمال الواجبات املنزلية على الوجه األكمل
مقارن ــة ب ــأقراهنم الع ــاديني .أيض ــا أش ــارت نت ــائج الدراس ــة إىل
وج ــود تش ــابه يف اجتاه ــات التالمي ــذ يف اجملم ــوعتني حن ــو أداء
الواجبات املنزلية.
(Rogers,
وأجـ ــرى روجـ ــرز ووينـ ــر ومـ ــارتون وتـ ــانوك
) Wiener, Marton, & Tannock, 2009دراسـة هـدفت إىل
فح ــص اش ـرتاك أولي ــاء األم ــور يف تعل ــم أطف ــاهلم ،واش ــتملت
العينــة علــى أوليــاء األمــور لعــدد  414طفــل تـرتاوح أعمــارهم
بني  2و  43عاما ،منهم  44من أولياء أمور التالميذ ذوي
اضــطراب النشــاط الزائــد وضــعف االنتبــاه و  12مــن أوليــاء
أم ــور التالمي ــذ ال ــذين ل ــيس ل ــديهم اض ــطراب النش ــاط الزائ ــد
وض ــعف االنتب ــاه ،وق ــد أكم ــل مجي ــع أولي ــاء األم ــور اس ــتبانة
اشرتاك أولياء ،وهتدف هذه االستبانة إىل قياس التقرير الذايت
للعوام ــل ال ــيت ت ــؤثر عل ــى أولي ــاء األم ــور لالشـ ـرتاك يف تعل ــيم
أطفاهلم ومساعدهتم يف واجباهتم املنزليـة .وقـد أشـارت نتـائج
الدراسة إىل أن أوليـاء أمـور األطفـال ذوي اضـطراب النشـاط
الزائد ،وضعف االنتباه عند املقارنـة مـع أوليـاء أمـور األطفـال
ال ــذين ال يوج ــد ل ــديهم ه ــذا االض ــطراب  -ذك ــروا اخنف ــاض
مستوى الفاعلية يف قدراهتم ملساعدة أطفاهلم ،وأهنم يشعرون
بع ــدم ترحي ــب وع ــدم دع ــم م ــن معلم ــي وم ــدارس أبن ــائهم،
وي ــرون حمدودي ــة الوق ــت والطاق ــة لالشـ ـرتاك يف حي ــاة أبن ــائهم
الدراسـ ــية .كم ـ ــا أش ـ ـارت أمهـ ــات األطف ـ ــال ذوي اض ـ ــطراب
النشــاط الزائــد وضــعف االنتبــاه  -والــذين لــيس لــديهم هــذا
االض ـ ـ ــطراب  -إىل ن ـ ـ ــوع ومس ـ ـ ــتوى متش ـ ـ ــابه يف س ـ ـ ــلوكيات
االشرتاك يف تعلم أطفاهلم باملنزل ،باإلضافة إىل ذلك أوضـح
أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضــطراب النشــاط الزائــد وضــعف
االنتبـاه بــأهنم بعيـدون عــن تعلـم أطفــاهلم ،ويسـتخدمون فيمــا
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36المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

يتعلـ ــق بتحصـ ــيل أطفـ ــاهلم عالقـ ــة الضـ ــغط واإلك ـ ـراه مقارنـ ــة
بأوليــاء أمــور األطفــال الــذين لــيس لــديهم اضــطراب النشــاط
الزائد وضعف االنتباه.
وقــام العمــري ( )3114بدراســة هــدفت إىل التعــرف علــى
آراء معلمــي وأوليــاء أمــور التالميــذ يف الصــفوف الدراســية الثالثــة
األوىل باملرحلـة االبتدائيـة حـول الواجبـات املنزليـة ،وتكونـت عينـة
الدراسة من ( )44معلما و( )414ويل أمر ،وقد طبق الباحـث
استبانة تشتمل على  41فقره ذات تدرج مخاسي بغرض حتديـد
آراء املعلم ـ ــني وأولي ـ ــاء األم ـ ــور ح ـ ــول حمت ـ ــوى بن ـ ــود األداة ،وق ـ ــد
أشــارت نتــائج الدراســة إىل اتفــاق املعلمــني وأوليــاء األمــور علــى
األمهي ــة الرتبوي ــة والتعليمي ــة للواجب ــات املنزلي ــة ،أم ــا فيم ــا يتعلـ ــق
بشــكل وطبيعــة الواجبــات املنزليــة ،وكــذلك العوامــل الــيت تــؤثر يف
الواجبــات املنزليــة  -فقــد تباينــت آراء املعلمــني وأوليــاء األمــور يف
ذلك.
التعقيب على الدراسات السابقة:

يف ض ــوء م ــا مت مناقش ــته يف الدراس ــات الس ــابقة ،ميك ــن
توضيح ما يأيت:
 -4تعد الواجبات املنزلية ممارسة شائعة ومكونا أساسيا يف
العملية الرتبوية ،يكثر حدوثها يف العمل املدرسي كمصدر
للخِّبات التعليمية.
 - 3يف ظل تكليف التالميذ ذوي صعوبات التعلم
بالواجبات املنزلية بدون وجود تعديالت تربوية مالئمة ،قد
جتعل عملية جناح هؤالء التالميذ وتقدمهم دراسيا أمرا
يكتنفه الغموض.
 -4ندرة الدراسات العربية اليت تناولت مشكالت الواجبات
املنزلية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،وكذلك لدى
التالميذ العاديني.
 -1يواجه التالميذ ذوو صعوبات التعلم مشكالت كبرية يف
الواجبات املنزلية مقارنة مبا يواجهه أقراهنم العاديون.

 -4يوجد اهتمام كبري مبشكالت الواجبات املنزلية لدى
التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة يف بيئة الدمج
الرتبوي من جانب الباحثني يف الدول الغربية.
 -6يالحظ أن كثريا من الدراسات السابقة مل تتعرض لعالقة
مشكالت الواجبات املنزلية باملتغريات لدى ويل األمر أو
لدى التلميذ نفسه.
اإلجراءات المنهجية

مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون جمتم ــع الدراســة املس ــتهدف مــن مجي ــع أوليــاء أم ــور
التالميذ ذوي صعوبات تعلم ،وأولياء أمـور التالميـذ العـاديني يف
املرحل ـ ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ـ ــة للبن ـ ـ ـ ـ ــني يف مدين ـ ـ ـ ـ ــة الري ـ ـ ـ ـ ــاض يف الع ـ ـ ـ ـ ــام
الدراسـ ـ ــي4143/4144ه ـ ـ ــ .وقـ ـ ــد اقتصـ ـ ــرت الدراسـ ـ ــة علـ ـ ــى
التالمي ــذ ال ــذكور وذل ــك النتش ــار ص ــعوبات ال ــتعلم ب ــني ال ــذكور

أكثـر مـن اإلنـاث بنسـبة .(Lerner & Kline 2006) 4 : 4

ولصــعوبة مســح مجيــع أفـراد جمتمــع الدراســة مت اســتخدام أســلوب
املعاينــة  Samplingجلمــع بيانــات الدراســة .والختيــار عينــة ممثلــة
جملتمع
الدراسة مت استخدام أسلوب املعاينة الطبقية (Stratified
)random sampling؛ حيث ُمتثل مكاتب الرتبية والتعليم

مبدينة الرياض الرياض طبقات العينة (اجلدول رقم  .)4وبلغ
حجم عينة الدراسة ( )3331تلميذا ،مت حتديدها كما يأيت:
 مت حتديد حجم عينة التالميذ ذوي صعوبات التعلم بنسبة
( )%34من جمتمع التالميذ ذوي صعوبات التعلم البالغ
عددهم ( )3461تلميذا (اجلدول رقم  ،)4أي إن حجم
عينة هذه الفئة ( )411تلميذا .ومت حتديد حجم عينة
التالميذ العاديني-من الفصول العادية اليت يتواجد هبا
تالميذ ذوو صعوبات التعلم -بضعف حجم عينة التالميذ
 ذوي صعوبات التعلم ،أي إن حجم عينة هذه الفئة
( )4121تلميذا ليصبح حجم العينة الكلية ()3331
تلميذا.
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في المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...

 مت حتديد حجم العينة يف كل طبقة (مكتب تربية وتعليم)
 بناء على نسبة التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف أي مكتب
إلمجايل التالميذ ذوي صعوبات التعليم يف مجيع املكاتب
البالغ عددها ( )43مكتبا؛ أي باستخدام التوزيع املتناسب

37

) .(Proportional allocationويوضح اجلدول رقم ()4
حجم عينة البحث حسب مكاتب الرتبية والتعليم

الجدول رقم ( .)1حجم عينة الدراسة حسب مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياض
م
4
3
4
1
4
6
4
2
4
41
44
43

اسم املكتب
الرائد
الدرعية
الوسط
الروضة
قرطبة
الشمال
الشرق
الروايب
السويدي
اجلنوب
الغرب
العزيزية
اجملموع

املدارس امللحق هبا برامج
صعوبات تعلم
34
4
44
44
42
31
34
43
36
31
41
44
336

عدد التالميذ ذوي
صعوبات التعلم
341
441
341
341
331
341
321
441
441
341
441
441
3461

املصدر :اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالرياض (.)4143/4144

باستخدام أسلوب املعاينة العشوائية البسيطة مت اختيار
التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني من كل
مدرسة يوجد هبا برنامج صعوبات تعلم.
وبل ـ ــغ ع ـ ــدد االس ـ ــتبانات املس ـ ــرتدة ( )4664اس ـ ــتبانة،
وعـ ــدد الصـ ــاحل منهـ ــا للتحليـ ــل اإلحصـ ــائي ( )4644اسـ ــتبانة؛
منهــا ( )646اســتبانة ألوليــاء أمــور التالميــذ ذوي صــعوبات
التعلم بنسبة ( )%24،31و( )4144استبانة ألوليـاء أمـور
التالمي ـ ـ ـ ــذ الع ـ ـ ـ ــاديني بنس ـ ـ ـ ــبة ( .)%64،44وبل ـ ـ ـ ــغ مع ـ ـ ـ ــدل
االســتجابة الكليــة ( ،)%46،44وهــو معــدل عــال يف جمــال
البحوث االجتماعية والسلوكية (Baruch 1999; Campbell

. and Swinscow 2009

حجم عينة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم
42
32
44
44
44
62
41
43
24
64
434
13
411

حجم عينة التالميذ
العاديني
446
46
416
416
441
446
411
61
441
441
341
21
4121

الخصـ ــائص الشخصـ ــية ألوليـ ــاء أمـ ــور التالميـ ــذ :يوضـ ــح
اجلــدول رقــم ( )3وصــفا للمتغ ـريات الشخصــية ألوليــاء أمــور
التالمي ــذ يف عين ــة الدراس ــة .ويتض ــح م ــن اجل ــدول أن اآلب ــاء
ميثل ــون غالبي ــة أفـ ـراد العين ــة املس ــتجيبني بنس ــبة (،)%6201
يلـ ــيهم األمهـ ــات بنسـ ــبة ( )%3403وأوليـ ــاء أمـ ــور آخـ ــرون
بنسبة ( .)%604وفيما يتعلق بالعمر ،بلغ املتوسط احلسايب
ألعم ـ ــار أوليـ ـ ــاء أمـ ـ ــور التالميـ ـ ــذ يف العينـ ـ ــة ( )1402سـ ـ ــنة،
ب ــاحنراف معي ــاري ( )404س ــنة .وتوض ــح النت ــائج أن غالبي ــة
أولي ــاء األمـ ــور متزوج ـ ـون بنسـ ــبة ( ،)%44يل ــيهم املطلق ـ ـون
بنسـ ــبة ( )%404وأخـ ــريا األرامـ ــل بنسـ ــبة ( .)%404وأفـ ــاد
معظـ ـ ــم أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة أن وضـ ـ ــعهم املـ ـ ــادي متوسـ ـ ــط بنسـ ـ ــبة
( ،)%2101يلـيهم أوليـاء األمــور ذوو الوضـع املـادي املرتفــع
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38المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

من أفراد العينة ( )%1302حيملون شهادات جامعيـة أو مـا
فوقها.

بنس ـ ـ ـ ــبة ( )%4104وأخ ـ ـ ـ ــريا أولي ـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور ذوو ال ـ ـ ـ ــدخل
امل ـ ـ ـ ــنخفض بنس ـ ـ ـ ــبة ( .)%204وفيم ـ ـ ـ ــا يتص ـ ـ ـ ــل باملس ـ ـ ـ ــتوى
التعليم ــي ،توض ــح النت ــائج أن أكث ــر م ــن نص ــف أف ـراد العين ــة
( )%4403لديهم مؤهل ثانوي أو دونه ،وأن النسبة املتبقية

الجدول رقم ( .)2الخصائص الشخصية ألولياء أمور التالميذ
التكرار

المتغير

النسبة ()%

المستجيب (ولي األمر):
األب

4436

6204

األم

143

3404

غريمها

416

601

اجملموع

4642

411

العمر:
 31سنة فأقل

31

404

41 – 34

434

402

11 – 44

646

1403

41 – 14

443

4101

أكِّب من  41سنة
اجملموع

346
4414
(املتوسط احلسايب = 1402سنة ؛ االحنراف املعياري =  404سنة)

4404
411

الحالة االجتماعية:
متزوج
مطلق
أرمل
اجملموع
الوضع المادي:

منخفض
متوسط
مرتفع
اجملموع

المستوى الدراسي:
ثانوي فما دون

4443
14
44
4643
413
4444
442
4644
414

4401
404
404
411
204
2101
4104
411
4403
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في المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
المتغير
جامعي فما فوق
اجملموع

39

التكرار

النسبة ()%

642
4424

1302
411

الخصائص الشخصية للتالميذ :يوضح اجلدول رقم ()4
خصائص التالميذ حسب كوهنم ذوي صعوبات تعلم أو
تالميذ عاديني ليس لديهم صعوبات .ويتضح من اجلدول أن
غالبية التالميذ ( )%4104ترتاوح أعمارهم ما بني مثان
سنوات وإحدى عشرة سنة ،وبلغ املتوسط احلسايب للعمر
( )402سنة ،باحنراف معياري ( )402سنة للتالميذ ذوي
صعوبات التعلم ،و( )41سنوات للطالب العاديني باحنراف
معياري ( ،)404و( )404سنة باحنراف معياري ( )404سنة
جلميع التالميذ يف العينة ،مما يشري إىل متاثل أعمار التالميذ يف
الفئتني .وفيما يتعلق بالصف يتضح من اجلدول أن نسبة
التالميذ يف الصفوف العليا يف العينة أعلى بقليل من نسبة
التالميذ يف الصفوف األولية ،بنسبة ( )%4402مقابل
( ،)%1203ويتبني من النتائج أن نسبة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم أكِّب يف الصفوف األولية من الصفوف العليا،
خبالف التوزيع النسيب للتالميذ العاديني حسب الصفوف
األولية والعليا .ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتا كبريا يف
املستوى األكادميي بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ
العاديني؛ إذ تبني النتائج أن ( )%1104من التالميذ ذوي
صعوبات التعلم سبق هلم أن أعادوا السنة الدراسية ،مقابل
( )%404فقط نسبة التالميذ العاديني الذين سبق أن أعادوا

السنة الدراسية يف سنوات ماضية ،مما يشري إىل التأثري السليب
لصعوبات التعلم على التحصيل األكادميي هلؤالء التالميذ.
وفيما يتصل بالوضع الصحي توضح النتائج أن التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يعانون من مشكالت صحية أكثر من أقراهنم
التالميذ العاديني ،إذ تشري النتائج أن ( )%4102من التالميذ
ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشكالت صحية مقابل
( )%6من التالميذ العاديني الذين يعانون من مشكالت
صحية .وكذلك توضح النتائج أن نسبة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم الذين يتناولون عالجات بشكل مستمر بلغت
( )%401مقارنة بـ ( )%404نسبة التالميذ العاديني الذي
يتناولون عالجات بصفة مستمرة.
وإمجــاال توضــح النتــائج أنــه ال يوجــد اخــتالف كبــري يف
التوزي ــع العم ــري للتالمي ــذ ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم والتالميـ ــذ
العاديني ،وكذلك يف التوزيع النسيب حسب الصفوف األولية
والعليــا ،غــري أن النتــائج توضــح أن التالميــذ ذوي صــعوبات
الــتعلم أكثــر رســوبا ،ولــديهم مشــكالت صــحية أكثــر مقارنــة
بالتالميذ العاديني.

الجدول رقم ( .)1الخصائص الشخصية للتالميذ
المتغير

التالميذ ذوو صعوبات التعلم
التكرار

النسبة

التالميذ العاديون
التكرار

النسبة

المجموع
التكرار

النسبة

العمر:
 4 - 6سنوات

13

604

64

404

414

604

4–2

342

4204

466

4406

611

4604
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في
التالميذ ذوو صعوبات التعلم

المتغير

المجموع

التالميذ العاديون

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

44 - 41

331

4606

444

4204

634

4201

 43سنة فأكِّب

412

4406

314

4406

414

4204

643

411

4134

411

4644

411

اجملموع
املتوسط احلسايب (سنة)

402

41

404

االحنراف املعياري (سنة)

402

404

404

الصف:
الصفوف األولية

436

4104

114

1101

444

1203

الصفوف العليا

343

1404

444

4406

244

4402

442

411

4116

411

4611

411

اجملموع
الرسوب:
نعم ،سبق أن رسب

344

1104

42

404

444

3401

ال ،مل يرسب

411

4404

444

4304

4344

4206

644

411

4144

411

4641

411

اجملموع
الحالة الصحية:
نعم لديه مشكالت صحية

41

4102

63

601

443

403

ليس لديه مشكالت صحية

431

2403

444

4101

4144

4102

اجملموع

641

411

4144

411

4614

411

تناول العالج المستمر:
نعم ،يتناول عالج

44

401

46

404

44

404

ال ،يتناول عالج

443

4106

443

4604

4411

4104

614

411

4132

411

4644

411

اجملموع

أداة البحث:
لتحقيــق أهــداف البحــث اســتخدم الباحــث قائمــة فحــص
مش ـكالت الواج ــب املن ــزيل The Homework Problem
) ،Checklist (HPCالـيت طورهـا كـل مـن أنيسـكو وسـكويوك و
رامرييـز و ليفـني

(Anesko, Schoiock, Ramirez, & Levine,

) )1987وحتتوي هذه القائمة على عشـرين عبـارة يف املشـكالت

الــيت ميكــن أن حتــدث عنــد حماولــة التلميــذ أداء واجباتــه املنزليــة،
ومــن األمثلــة علــى هــذه العبــارات مــا ي ـأيت " :حيتــاج وقتــا طــويال
حل ــل الواج ــب املن ــزيل " ،و" يؤج ــل الواج ــب املن ــزيل" ،و" حي ــل
الواجب املنزيل بشكل غـري ُمـرض مـا مل يسـاعده شـخص آخـر"
(انظ ـ ــر امللح ـ ــق رق ـ ــم  .)4ولتطب ـ ــق ه ـ ــذه القائم ـ ــة يطل ـ ــب م ـ ــن
املســتجيبني  -وهــم يف هــذه الدراســة أولي ـاء أمــور التالميــذ ذوي
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صعوبات التعلم ،وأولياء أمور التالميـذ العـاديني  -حتديـد تكـرار
ح ــدوث كـ ــل مشـ ــكلة للتلميـ ــذ ،وذل ــك علـ ــى مقيـ ــاس ليكـ ــرت
) (likert scaleاملت ــدرج م ــن أرب ــع خي ــارات عل ــى النح ــو اآليت:
حيــدث دائمــا ( ، )4حيــدث كث ـريا ( ،)3حيــدث أحيانــا ( ،)4ال
حيــدث إطالقــا ( .)1وميكــن أن ي ـرتاوح جممــوع درجــات القائمــة
من (صفر) إىل ( ،)61وقد مت تصميم هـذه القائمـة  -مـن قبـل
معديها -بعد مراجعة مستفيضة ملا كتب عـن الوالـدين ،وكـذلك
مقابل ــة أولي ــاء األم ــور واملعلم ــني واملختص ــني يف الص ــحة العقلي ــة
الع ــاملني م ــع األطفـ ــال ،وتتمت ــع األداة بدرجـ ــة اتس ــاق داخلـ ــي
عالية تبلغ ( )1044حسب معامل كرونبـاخ الفـا

( & (Epstein

 ،Polloway,1993وأضاف الباحث مخسة أسئلة عـن املتغـريات
الشخصية ألولياء أمور التالميذ ،ومخسة أسئلة خاصـة بالتالميـذ
ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم العاديني .وقد قام الباحـث برتمجـة
هذه األداة ،وحساب درجة الصدق والثبات على النحو اآليت:

الترجمة :للتأكد من سالمة ودقة الرتمجة قام الباحث

برتمجة قائمة فحص مشكالت الواجب املنزيل
بأسلوب الرتمجة العكسية (Prieto, back translation
) 1992من خالل اخلطوات الثالث اآلتية :أوال :ترمجة قائمة
فحص مشكالت الواجب املنزيل إىل اللغة العربية من قبل
متخصص يف الرتمجة .ثانيا :قام مرتجم آخر بالرتمجة
العكسية ،أي ترمجة النسخة العربية  -اليت مت احلصول عليها
من (أوال)  -إىل اللغة اإلجنليزية بشكل مستقل .ثالثا :مت
مقارنة النسختني اإلجنليزية  -اليت مت احلصول عليها من
(ثانيا)  -مع أصل القائمة بغرض املطابقة ،وكشف أخطاء
الرتمجة اليت كانت حمدودة.
)(HPC

صدق وثبات أداة البحث :أظهرت نتائج تقييم قائمة فحص

مشكالت الواجب املنزيل عند تطبيقها على أولياء أمور
التالميذ ،ومعلميهم باملرحلة االبتدائية يف حبوث خمتلفة  -أهنا
تتميز بالصدق والثبات (Anesko et al., 1987; Epstein,

) .Polloway, 1993وللتحقق من وضوح االستبانة وخلوها من

41

األخطاء اللغوية مت عرضها على مخسة من املختصني من
أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود،
وكان االتفاق تاما على أن االستبانة واضحة وخالية من
األخطاء اللغوية .كذلك أجرى الباحث مسحا استطالعيا
)(Pilot survey

قوامه ( )46من أولياء أمور التالميذ ذوي

صعوبات التعلم والتالميذ العاديني ،حيث مت حساب معامل

الثبات الداخلي "كرونباخ ألفا"

)(Cronbach's alpha

والذي

بلغت قيمته ( ،)1041مما يشري إىل ثبات مرتفع لألداة ،فيما
لو استخدمت لنفس جمتمع البحث حتت نفس الظروف اليت

أُجريت فيه الدراسة (
 .)2006; Cramer, 1997وهذه القيمة أعلى من قيمة معامل
Morgan, Glinerad, & Harmon

كرونباخ ألفا يف حبث أبستني وبولوواي
) 1993, p.44والذي بلغت قيمته (.)1044

(Epstein, Polloway,

المعالجة اإلحصائية

مت أوال ترميـ ـ ـ ـ ـ ــز وإدخـ ـ ـ ـ ـ ــال البيانـ ـ ـ ـ ـ ــات يف احلاسـ ـ ـ ـ ـ ــب اآليل
باس ـ ـ ـ ــتخدام برن ـ ـ ـ ــامج حزم ـ ـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ـ ــاء للعل ـ ـ ـ ــوم االجتماعي ـ ـ ـ ــة
) ،Statistical Package for Social Sciences (SPSSومـن مث

اسـ ــتخدمت الطـ ــرق اإلحصـ ــائية اآلتي ـ ــة :معامـ ــل كرونبـ ــاخ ألف ـ ــا
) (Cronbach's alphaلقيــاس ثبــات قائمــة مشــكالت الواجــب
املنــزيل ،والتوزيــع التك ـراري والنســيب والوســط احلســايب واالحن ـراف
املعيــاري لوصــف املتغـريات الشخصــية ألوليــاء األمــور والتالميــذ،
ولتلخــيص إجابــات أوليــاء األمــور علــى فقـرات القائمــة ،واختبــار
الفرق بني متوسطي جمتمعني لعينتني مسـتقلتني (Two-sample
) t-testالختبــار مــدى وجــود اخــتالف يف حــدوث مشــكالت
الواج ــب املنـ ـزيل ب ــني التالمي ــذ ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم والتالمي ــذ
العــاديني ،وحتليــل التبــاين األحــادي (One-way Analysis of
) ،Varianceواختبـار املقارنـات البعديـة لشـفيه
)multiple comparisons test

(Scheffe Post

 Hocواختب ــار الف ــرق ب ــني

متوس ــطي جمتمع ــني لعينت ــني مس ــتقلتني
الختبــار مــدى وجــود اخــتالف يف حــدوث مشــكالت الواجــب
)t-test

(Two-sample
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في

املنـزيل لـدى التالميـذ وفقـا للمتغـريات الشخصـية ألوليـاء األمـور،
واملتغ ـريات الشخص ــية للتالمي ــذ؛ حي ــث اس ــتخدم حتلي ــل التب ــاين
األحــادي يف حالــة عــدد فئــات املتغــري املســتقل ثالثــة أو أكثــر،
واس ــتخدم اختب ــار الف ــرق ب ــني متوس ــطني يف ح ــال ع ــدد فئ ــات
املتغري املستقل مساو الثنني فقط.
عرض وتحليل نتائج الدراسة
مشكالت الواجب المنزلي:

السؤال األول :هل يوجد اختالف في مشكالت الواجبات المنزلية بين
التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين؟

لإلجابــة ع ـن هــذا الس ـؤال  -وهــو س ـؤال الدراســة األساســي

 مت استخدام اختبـار الفـرق بـني متوسـطي جمتمعـني لعينتـنيمسـتقلتني ) (Two-sample t-testالختبـار مـدى االخـتالف
يف مشــكالت الواجــب املنــزيل بــني التالميــذ ذوي ص ــعوبات
التعلم والتالميذ العاديني .ويوضح اجلدول رقم ( )1املتوسط
احلس ــايب واالحنـ ـراف املعي ــاري إلجاب ــات أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة
أوليـ ــاء أمـ ــور التالميـ ــذ ذوي صـ ــعوبات الـ ــتعلم وأوليـ ــاء أمـ ــور
التالميذ العاديني باإلضافة إىل نتائج اختبار ت.

الجدول رقم ( .)1نتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود االختالفات بين حدوث مشكالت الواجب المنزلي بين التالميذ ذوي
صعوبات التعلم والتالميذ العاديين

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

صعوبات تعلم

العاديون

للفرق بين متوسطين
مستوى المعنوية

التالميذ ذوو

التالميذ

نتائج اختبار(ت)

4044

1044

1013

1064

42046

1011

3

ال يعرف بالضبط ما هو الواجب املنزيل الذي مت حتديده

4034

1026

1012

1044

44041

1011

4

ينكر أن لديه واجبا منزليا

4032

1042

1044

1024

46011

1011

1

يرفض أن حيل الواجب املنزيل

4031

1043

1014

1044

42042

1011

4

يئن ويشتكي من الواجب املنزيل

4011

1041

1046

1024

41066

1011

6

جيب تذكريه كي جيلس ويبدأ حل الواجب املنزيل

4022

1044

4044

1044

44044

1011

4

يؤجل الواجب املنزيل

4061

1043

1024

1021

44034

1011

2

حيل الواجب املنزيل بشكل غري ُمرض ما مل يتواجد
شخص يف الغرفة

4043

1043

1044

1022

34044

1011

4
4
1
4
4

حيل الواجب املنزيل بشكل غري ُمرض ما مل يساعده شخص آخر

4044

1043

1044

1021

31042

1011

يسرح أو يلعب باألشياء أثناء جلوسه حلل الواجب املنزيل

4024

1041

1044

1024

42044

1011

يتشتت بسهولة بالضوضاء (كاألصوات املزعجة) أو نشاطات
اآلخرين عند حل الواجب

4024

1041

4012

1041

46044

1011

4

حيبط بسهولة عند حل الواجب

4016

1041

1061

1042

44043

1011

م

4

العبارة

يفشل يف أن حيضر إىل البيت الواجب واملواد الضرورية
(كتب دراسية ،أوراق...،اخل)
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التالميذ ذوو

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

حيتاج وقتا طويال حلل الواجب املنزيل

4042

1024

1026

1024

31041

1011

4031

1044

1041

1042

46031

1011

4014

1043

1044

1023

44044

1011

حيل الواجب املنزيل بشكل سريع مما جيعله يقع يف األخطاء

4014

1043

1042

1023

44041

1011

يظهر استياءه من العمل حىت عندما حيل الواجب املنزيل
بشكل جيد

4041

1044

1061

1021

44043

1011

ينسى أن يعيد الواجب املنزيل إىل الصف

4044

1044

1016

1041

44062

1011

يتعمد عدم إحضار الواجب املنزيل إىل الصف

1044

1044

1034

1064

44044

1011

مجيع العبارات

4014

1064

1064

1046

36034

1011

يرد بشكل غري مناسب عندما يطلب منه األب أو األم
تصحيح الواجب املنزيل
حيل الواجب املنزيل بشكل غري منظم ،وغالبا ما تكون ورقة
الواجب غري نظيفة

توضــح النتــائج أن قــيم املتوســط احلســايب للعبــارات الــيت
تقيس معدالت حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل للتالميـذ
ذوي صـ ــعوبات الـ ــتعلم أك ـ ــِّب مـ ــن الق ـ ــيم املنـ ــاظرة للط ـ ــالب
العـاديني .وتظهـر نتــائج اختبـار الفـرق بــني متوسـطني أن قــيم
مستوى املعنوية أقل من  %4أو ( )1014جلميـع العبـارات،
مما يشري إىل أن معدالت حدوث مشكالت الواجـب املنـزيل
ل ـ ــدى التالمي ـ ــذ ال ـ ــذين ل ـ ــديهم ص ـ ــعوبات تعل ـ ــم أك ـ ــِّب م ـ ــن
معــدالت ح ــدوثها ل ــدى التالمي ــذ الع ــاديني .ويستش ــف م ــن
النتــائج أن الفجــوة كبــرية جــدا بــني التالميــذ ذوي صــعوبات

قيمة ت

يفشل يف إكمال الواجب املنزيل

4011

1044

1041

1046

34044

1011

العبارة

3
4
4
4
1
4
4
4
6
4
4
4
2
4
4
3
1

للفرق بين متوسطين
مستوى المعنوية

م

العاديون

نتائج اختبار(ت)

االنحراف المعياري

صعوبات تعلم

التالميذ

43

التعلم والتالميذ العاديني يف املشكالت اآلتية:
 حيل الواجب املنزيل بشكل غري ُمرض ما مل يساعدهشخص يف الغرفة.
 حيتاج وقتا طويال حلل الواجب املنزيل. حيل الواجب املنزيل بشكل غري ُمرض ما مل يساعدهشخص آخر.
 -يفشل يف إكمال الواجب املنزيل.
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44المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

اجلــدول أن مشــكالت الواج ــب املنــزيل حت ــدث بصــورة أك ــِّب
لــدى التالميــذ الــذين أوليــاء أمــورهم غــري األب واألم ،يلــيهم
التالميذ الذين أولياء أمورهم أمهاهتم ،وأخريا التالميـذ الـذين
أوليـ ــاء أمـ ــورهم آبـ ــاؤهم .ولتحديـ ــد مواقـ ــع االختالف ـ ــات ،مت
اسـتخدام اختبـار املقارنـات البعديـة لشـفيه (Scheffe Post
) Hoc multiple comparison testوالـذي يوضـح أن هنـاك
فروقــا دالــة إحصــائيا يف حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل
بني التالميذ الذين أوليـاء أمـورهم آبـاؤهم ،وكـل مـن التالميـذ
الذين أولياء أمورهم أمهاهتم ،وغري آبائهم أو أمهاهتم وذلك
عند مستوى معنوية ( )%4كما يوضح اجلدول (.)6

السؤال الثاني :هل تختلف مشكالت الواجبات المنزلية بين التالميذ
بحسب المتغيرات الشخصية ألولياء األمور (النوع ,والعمر,

والحالة االجتماعية ,والوضع المادي ,والمستوى الدراسي)؟
 -مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لولي األمر:

للتعرف على مدى اخـتالف مشـكالت الواجـب املنـزيل
لــدى التالميــذ بــاختالف ويل األمــر مت إج ـراء حتليــل التبــاين
األح ــادي ) .(One-way Analysis of Varianceويوض ــح
اجلــدول رقــم ( )4نتــائج حتليــل التبــاين الختبــار مــدى وجــود
اخ ــتالف يف مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل وفق ــا ل ــويل األم ــر.
ويتض ــح م ــن النت ــائج أن هن ــاك اختالف ــا جوهري ــا يف مس ــتوى
حـ ـ ــدوث مشـ ـ ــكالت الواجـ ـ ــب املنـ ـ ــزيل بـ ـ ــاختالف ويل أمـ ـ ــر
التلميــذ ،وذلــك عنــد مســتوى املعنويــة ( .)%4ويتضــح مــن

الجدول رقم ( .)5نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لولي األمر
ولي األمر
األب
األم
غريمها
اجملموع

المستجيبين

المتوسط
الحسابي

االنحراف

قيمة

عدد

4436
143
416
4611

1044
4014
4044
1046

1041
1066
1041
1064

40242

ف

المعياري

مستوى

المعنوية
10111

الجدول رقم ( .)6نتائج اختبار شفيه البعدي للمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً ألولياء األمور

ولي األمر

الوسط الحسابي

األب
األم
غريمها

1044
4014
4044

األب

األم

غيرهما

*

-

*

ns

-

* اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( )%4؛  nsغري دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()%4
مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمر:

يوضــح اجلــدول رقــم ( )4نتــائج حتليــل التبــاين الختبــار
مدى وجـود اخـتالف يف حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل

وفقـا لعمــر ويل األمــر .ويتضــح مـن النتــائج أن هنــاك اختالفــا

ذا داللــة إحصــائية يف مســتوى حــدوث مشــكالت الواجــب
املنزيل بـاختالف عمـر ويل أمـر التلميـذ ،وذلـك عنـد مسـتوى

معنويـة ( .)%4ويتضـح مــن اجلـدول أن مشـكالت الواجــب
املنزيل حتدث بصورة أكِّب لدى التالميذ الذين أولياء أمـورهم
ص ــغار يف الس ــن .وتوض ــح نت ــائج اختب ــار املقارن ــات البعدي ــة
لشفيه املعروضة باجلدول رقم ( )2أن هناك اختالفا ذا داللة
إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل بـني
التالميذ الذين أولياء أمورهم تقع يف الفئة العمرية (41-34
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ســنة) ،والفئــة ( 41-14ســنة) ،وذلــك عنــد مســتوى معنويــة
(.)%4
الجدول رقم ( .)7نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمر
العمر

عدد المستجيبين

الوسط الحسابي

 31سنة فأقل
41 - 34
11 - 44
41 - 14
أكِّب من 41
اجملموع

31
434
646
443
346
4414

4034
4043
1044
1044
1043
1046

االنحراف

قيمة ف

المعياري
1041
1062
1066
1064
1044
1064

مستوى المعنوية

1014

40444

الجدول رقم ( .)8نتائج اختبار شفيه البعدي للمقارنات المتعددة لتحليل تباين حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمر
العمر

الوسط

الحسابي

 31سنة فأقل
41 - 34

4034
4043

11 - 44
41 - 14
أكِّب من  41سنة

1044
1044
1043

 21سنة
فأقل

11 - 21

11 - 11

51 - 11

أكبر من 51
سنة

ns

-

ns

ns

-

ns

*

Ns

-

ns

ns

Ns

ns

-

* اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( ns ، )%4غري دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()%4

-

مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للحالة االجتماعية لولي

األمر:

يوضــح اجلــدول رقــم ( )4نتــائج حتليــل التبــاين الختبــار
م ــدى وج ــود اخ ــتالف يف مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل وفق ــا
للحالة االجتماعية لويل األمر .ويتضح مـن النتـائج أن هنـاك
اختالف ــا ذا دالل ــة إحص ــائية يف مس ــتوى ح ــدوث مش ــكالت
الواج ـ ــب املن ـ ــزيل ب ـ ــاختالف احلال ـ ــة االجتماعي ـ ــة ل ـ ــويل أم ـ ــر
التلميــذ ،وذلــك عنــد مســتوى معنويــة ( .)%4ويتضــح م ــن

اجلــدول أن مشــكالت الواج ــب املنــزيل حت ــدث بصــورة أك ــِّب
لدى التالميذ الذين أولياء أمورهم مطلقـون وأرامـل .وتوضـح
نتائج اختبار املقارنـات املستعرضـة يف اجلـدول رقـم ( )41أن
هن ـ ـ ــاك اختالف ـ ـ ــا ذا دالل ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائية يف مس ـ ـ ــتوى ح ـ ـ ــدوث
مشكالت الواجـب املنـزيل بـني التالميـذ الـذين أوليـاء أمـورهم
متزوجون والتالميذ الذين أولياء أمورهم مطلقون ،وذلك عند
مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (.)%4
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46المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في
الجدول رقم ( .)9نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للحالة االجتماعية لولي األمر
احلالة
االجتماعية

عدد
املستجيبني

الوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

متزوج
مطلق
أرمل
اجملموع

4443
14
44
4643

1041
4043
4034
1046

1064
1044
1064
1064

قيمة
ف
40444

مستوى
املعنوية
10111

الجدول رقم ( .)11نتائج اختبار شفيه البعدي للمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للحالة االجتماعية لولي األمر
الحالة االجتماعية

الوسط الحسابي

متزوج

متزوج
مطلق
أرمل

1041
4043
4034

-

أرمل

مطلق
-

*

ns

ns

-

* اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( )%4؛  nsغري دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()%4

 مشكالت الواجب املنزيل وفقا للوضع املادي لويل األمر:يوضح اجلدول رقم ( )44نتائج حتليل التباين الختبار مدى
وجود اختالف يف مشكالت الواجب املنزيل وفقا للوضع
املادي لويل األمر .ويتضح من النتائج أن هناك اختالفا ذا
داللة إحصائية يف مستوى حدوث مشكالت الواجب
املنزيل باختالف الوضع املادي لويل أمر التلميذ ،وذلك عند
مستوى معنوية ( .)%4ويتضح من اجلدول أن مشكالت

الواجب املنزيل حتدث بصورة أكِّب لدى التالميذ الذين
أولياء أمورهم ذوو دخل منخفض ومتوسط.
ويتبني من نتائج اختبار املقارنات يف اجلدول ( )43أن
هناك اختالفا ذا داللة إحصائية يف مستوى حدوث
مشكالت الواجب املنزيل بني التالميذ الذين أولياء أمورهم
ذوو دخل منخفض ،وكل من التالميذ الذين أولياء أمورهم
ذوو دخل متوسط أو عال ،وذلك عند مستوى معنوية
()%4

الجدول ( .)11نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للوضع المادي لولي األمر
االنحراف المعياري

الوضع المادي

عدد المستجيبين

الوسط الحسابي

منخفض

413

4044

1042

متوسط
مرتفع
اجملموع

4444
442
4644

1041
1021
1046

1064
1066
1064

قيمة ف
32044

مستوى المعنوية
1011
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الجدول رقم ( .)12نتائج اختبار شفيه البعدي للمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للوضع المادي لولي األمر
الوضع المادي

الوسط الحسابي

منخفض

منخفض
متوسط
مرتفع

4044
1041
1021

-

متوسط

*

-

*

ns

مرتفع

-

* اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( )%4؛  nsغري دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()%4
 -مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للمستوى التعليمي لولي

التالميــذ ال ــذين أولي ــاء أمــورهم ذوو تعل ــيم ث ــانوي فم ــا دون،
والتالميذ الذين أولياء أمورهم مسـتوى تعلـيمهم جـامعي ومـا
فوق ،وذلك عند مستوى معنوية (.)%4
ويتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول أن مش ـ ــكالت الواج ـ ــب املن ـ ــزيل
حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى التالميــذ الــذين أوليــاء أمــورهم ذوو
تعليم ثانوي وما دون.

األمر:

يوض ــح اجل ــدول رق ــم ( )44نت ــائج اختب ــار الف ــرق ب ــني
متوس ـ ـ ــطي جمتمع ـ ـ ــني الختب ـ ـ ــار م ـ ـ ــدى وج ـ ـ ــود اخ ـ ـ ــتالف يف
مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل وفق ــا للمس ــتوى التعليم ــي ل ــويل

األم ـ ــر .ويتض ـ ــح م ـ ــن النت ـ ــائج أن هن ـ ــاك اختالف ـ ــا ذا دالل ـ ــة
إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل بـني

الجدول رقم ( .)11نتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالفات في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للمستوى التعليمي
لولي األمر

عدد

المستوى الدراسي

المستجيبين

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

ثانوي فما دون

414

4014

1044

جامعي فما فوق

642

1022

1064

اجملموع

4424

1044

1064

السؤال الثالث :هل تختلف مشكالت الواجبات المنزلية بين
التالميذ بحسب المتغيرات الشخصية للتلميذ (العمر والصف

الدراسي والحالة الدراسية (سبق له الرسوب) ,والحالة الصحية,
وتناول األدوية بشكل مستمر)؟

مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر التلميذ:

يوضـح اجلـدول رقـم ( )41نتـائج حتليـل التبـاين الختبـار

قيمة ت

40611

مستوى المعنوية

10111

مدى وجـود اخـتالف يف حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل

وفقا لعمر التلميذ .ويتضح من النتائج أنه ال يوجد اختالف
ذو داللــة إحصــائية يف مســتوى حــدوث مشــكالت الواجــب
املنــزيل بــاختالف عمــر التلميــذ ،وذلــك عنــد مســتوى معنويــة
(.)%4

الجدول رقم ( .)11نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر التلميذ
عمر التلميذ

عدد المستجيبين

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ف

مستوى المعنوية

 4 - 6سنوات
 4 – 2سنوات

414
611

1044
4014

1064
1062

30444

10144
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في
 44 – 41سنة
 43سنة فأكِّب
اجملموع

634
414
4644

1041
1041
1064

1041
1024
1046

وحال ــة الرس ــوب ،واحلال ــة الص ــحية ،وتن ــاول الع ــالج ،وذل ــك
عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى معنوي ـ ـ ــة ( .)%4ويتض ـ ـ ــح م ـ ـ ــن النت ـ ـ ــائج أن
مشــكالت الواجــب املنــزيل حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى تالميــذ
املراح ـ ــل األولي ـ ــة ،والتالمي ـ ــذ ال ـ ــذين س ـ ــبق أن أع ـ ــادوا الس ـ ــنة
الدراسـ ـ ــية ،والتالميـ ـ ــذ الـ ـ ــذين لـ ـ ــديهم مشـ ـ ــكالت ص ـ ـ ــحية،
والتالميذ الذين يتناولون عالجات.

مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لمتغيرات الصف ,والمستوى التعليمي,
والحالة الصحية للتلميذ:

يوض ــح اجل ــدول رق ــم ( )44نت ــائج اختب ــار الف ــرق ب ــني

متوس ـ ـ ــطي جمتمع ـ ـ ــني الختب ـ ـ ــار م ـ ـ ــدى وج ـ ـ ــود اخ ـ ـ ــتالف يف
مش ــكالت الواج ــب املنـ ـزيل وفق ــا ملتغـ ـريات الص ــف ،واحلال ــة
الدراس ــية ،واحلال ــة الص ــحية ،وتن ــاول األدوي ــة .ويتض ــح م ــن
النت ـ ــائج أن هن ـ ــاك اختالف ـ ــا ذا دالل ـ ــة إحص ـ ــائية يف مس ـ ــتوى
حــدوث مشــكالت الواجــب املن ــزيل وفقــا ملتغ ـريات الص ــف،

الجدول رقم ( .)15نتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالفات في مستوى مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لمتغيرات
الصف ,ومستوى التلميذ ,والحالة الصحية ,وتناول األدوية

المتغير

عدد المستجيبين

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الصف:
الصفوف األولية

444

4014

1064

الصفوف العليا

244

1022

1064

اجملموع

4611

1046

1064

قيمة ت

10442

مستوى المعنوية

10111

مستوى التلميذ:
نعم ،سبق أن رسب

444

4044

1061

ال ،مل يرسب

4344

1024

1063

اجملموع

4641

1046

1064

420464

10111

احلالة الصحية:
نعم ،لديه مشكالت صحية

443

4041

1041

ليس لديه مشكالت صحية

4144

1043

1064

اجملموع

4614

1046

1064

40312

10111

تناول العالج:
44

4041

1044

نعم ،يتناول العالج بشكل مستمر
ال يتناول أدوية

4411

1041

1062

اجملموع

4644

1046

1064

10224

10111
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مناقشة النتائج

واحلافز إىل اخنفاض مستوى االجتاهات حنو الواجبات املنزلية

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على املشكالت اليت
يواجهها التالميذ ذوو صعوبات التعلم وأقراهنم العاديون
واملقارنة فيما بينهما ،باإلضافة إىل معرفة أثر بعض املتغريات
لدى كل من أولياء األمور والتالميذ على حدوث مشكالت
الواجبات املنزلية .وقد أشارت النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة احلالية إىل أن أكثر مشكالت الواجب املنزيل حدوثا
لدى مجيع التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم العاديني
متثلت يف املشكالت اآلتية:
 جيب تذكريه كي جيلس ويبدأ حل الواجب املنزيل. يتشتت بسهولة بالضوضاء (كاألصوات املزعجة) أونشاطات اآلخرين عند حل الواجب.
 يشرد ذهنه أو يلعب باألشياء أثناء جلوسه حلل الواجباملنزيل.
 حيتاج وقتا طويال حلل الواجب املنزيل. حيــل الواج ــب املنــزيل بش ــكل غ ــري ُم ـرض م ــا مل يس ــاعدهشخص آخر.
 يؤجل الواجب املنزيل. حيــل الواج ــب املنــزيل بش ــكل غ ــري ُم ـرض م ــا مل يس ــاعدهشخص يف الغرفة.
 حيـ ــل الواجـ ــب املنـ ــزيل بشـ ــكل س ـ ـريع ممـ ــا جيعلـ ــه يقـ ــع يفاألخطاء.
ممــا يشــري إىل أن حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل قــد
تكون أمرا حتميا لدى معظـم التالميـذ يف املرحلـة االبتدائيـة،
ولك ـ ــن بص ـ ــوره متفاوت ـ ــة وخمتلف ـ ــة يف تكـ ـ ـرار ح ـ ــدوثها ،كم ـ ــا
أشارت إىل ذلك بعض الدراسات يف أن الكثري من التالميذ
ذوي صــعوبات الــتعلم أو الــذين ال يوجــد ل ـديهم ص ــعوبات
تعلم يواجهون مشكالت يف تأدية الواجب املنزيل
Mathur,1995

49

&

( Bryan,

 .)Nelson,وق ــد فس ــرت مش ــكالت

الواجبات املنزلية بأسباب عديدة تـرتاوح مـن ضـعف الدافعيـة

ل ــدى التالمي ــذ (

&

Nye,

Lindsay,

(Cooper,

 Greathouse, 1998وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مـع دراسـة
بولـواي وابسـتني وفـويل ( Polloway, Epstein, & Foley,

.)1992

أيض ـ ـ ــا توص ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ــة احلالي ـ ـ ــة إىل أن مش ـ ـ ــكالت
الواجــب املنــزيل الــيت يواجههــا التالميــذ ذوو صــعوبات ال ـتعلم
تفوق وبشكل جوهري ما يواجهه التالميذ العاديون يف مجيع
بنــود قائمــة فحــص املشــكالت ،كمــا أوضــحت النتــائج أيضــا
أن أصــعب مشــكالت الواجبــات املنزليــة الــيت تواجــه التالميــذ
ذوو ص ــعوبات ال ــتعلم مقارن ــة بالتالمي ــذ الع ــاديني ،وبش ــكل
أوجد فجوة كبرية بني اجملموعتني ،متثل يف املشكالت اآلتية:
 حي ــل الواج ــب املن ــزيل بش ــكل غ ــري ُمـ ـرض م ــا مل يتواج ــدشخص يف الغرفة.
 حيتاج وقتا طويال حلل الواجب املنزيل. حيــل الواج ــب املنــزيل بش ــكل غ ــري ُم ـرض م ــا مل يس ــاعدهشخص آخر.
 يفشل يف إكمال الواجب املنزيل.وميك ــن أن تع ــزى ه ــذه النتيج ــة إىل اخلص ــائص العدي ــدة
لـدى التالميــذ ذوي صــعوبات الـتعلم الــيت تتضــح يف تفاعلهــا
الس ــليب م ــع الكث ــري م ــن العوام ــل ذات االرتب ــاط بالواجب ــات
املنزلية ( ،)Patton, 1994فهؤالء التالميذ يعانون من العديـد
مــن املشــكالت س ـواء يف اجملــال األكــادميي وغــري األكــادميي.
ف ــاألداء األك ــادميي ل ــدى ه ــؤالء التالمي ــذ ي ــنخفض وبش ــكل
واضح عن أقراهنم العاديني ،باإلضافة إىل املشكالت املتنوعة
األخرى غري األكادميية اليت تواجهها هذه الفئة من التالميذ،
وال ــيت تظه ــر عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر يف كث ــرة النس ــيان
والتشــتت الــذهت وعــدم التنظــيم والنظــرة الســلبية حنــو الــتعلم
ككـ ــل ،األمـ ــر الـ ــذي جعـ ــل مـ ــن هـ ــؤالء التالميـ ــذ متعلمـ ــني
سلبيني (غري نشطني) ،يفتقرون إىل استخدام االسرتاتيجيات
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في

أو أهنـ ــم ال يس ـ ــتخدموهنا بطريقـ ــة مناس ـ ــبة يف أداء واجب ـ ــاهتم
املنزليــة أســوة بــأقراهنم مــن التالميــذ العــاديني ،الــذين ميتلكــون
ه ـ ــذه اخلاصـ ـ ــية ،ويوظفوهنـ ـ ــا بفاعليـ ـ ــه يف إكمـ ـ ــال واجبـ ـ ــاهتم
املدرسية.
كم ــا ميك ــن أيض ــا أن تع ــزى ه ــذه النتيج ــة إىل املعلم ــني
أنفسهم ،وذلك من خـالل تكليـف التالميـذ ذوي صـعوبات
التعلم بواجبات صـعبة جـدا ،أو تسـتهلك أوقـات طويلـة ،أو
عــدم التأكــد مــن فهــم وتســجيل التالميــذ للواجبــات بشــكل
مناس ــب

(Burstein,2004

 .) Bryan,فق ــد وج ــد س ــاليند

(Schliff,1989

 )Salendأن  %21م ــن

وس ــكليف

&

معلم ــي التالمي ــذ ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم يكلف ــون تالمي ــذهم
بالواجبــات املنزليــة بشــكل دوري ،ولكــن قلــة -فقــط -مــنهم
ه ــم م ــن يربط ــون ب ــني مه ــارات التالمي ــذ وه ــذه الواجب ــات،
ويقدمون تغذية راجعة ،ويكافئون على هذه الواجبات.
وتتفق نتائج الدراسة احلاليـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة
ابســتني وبولــوواي ) (Epstein & Polloway,1993والــيت
أوضـ ـ ــحت أن التالمي ـ ـ ــذ ذوي صـ ـ ــعوبات ال ـ ـ ــتعلم يواجه ـ ـ ــون
مشــكالت وصــعوبات يف تأديــة الواجبــات املنزليــة علــى حنــو
يفــوق مــا يواجهــه أق ـراهنم العــاديون .أيضــا تتفــق مــع دراســة
بول ـ ـواي وف ـ ــويل وابس ـ ــتني

(Epstein,

(Polloway,

&

 Foley,1992الــيت توصــلوا مــن خالهلــا إىل أن التالميــذ ذوي
صــعوبات الــتعلم يواجهــون مشــكالت جوهريــة يف الواجبــات
املنزليــة مقارنــة بــأقراهنم العــاديني .كمــا تتفــق أيضــا مــع نتيجــة
(Soderlund
&
دراس ـ ـ ــة س ـ ـ ــوديرلوند وبورس ـ ـ ــوك
) Bursuck,1995والــيت توصــلت إىل أن مشــكالت الواجــب
املنزيل لدى التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة يفوق
وبشــكل كبــري وواضــح مشــكالته لــدى أق ـراهنم العــاديني ويف
مجيع بنود األداة.
وأوضــحت نتــائج الدراســة احلاليــة أيضــا وجــود اخــتالف كبــري
يف مستوى حدوث مشكالت الواجب املنزيل لـدى التالميـذ

حبسب املتغريات الشخصية ألوليـاء األمـور ،واملتمثلـة يف نـوع
ويل األم ــر ،والعم ــر ،واحلال ــة االجتماعي ــة ،والوض ــع امل ــادي،
واملستوى الدراسي ،وذلك على النحو اآليت:
أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة وج ـ ــود اخ ـ ــتالف ذي دالل ـ ــة
إحصـ ــائية يف مسـ ــتوى حـ ــدوث مشـ ــكالت الواجـ ــب املنـ ــزيل
ب ـ ــاختالف ويل أم ـ ــر التلمي ـ ــذ ،فمش ـ ــكالت الواج ـ ــب املن ـ ــزيل
حتـ ــدث بص ـ ــورة أق ـ ــل ل ـ ــدى التالمي ـ ــذ ال ـ ــذين أولي ـ ــاء أم ـ ــورهم
آباؤهم ،ويشري اختبار املقارنات البعديه لشـفيه إىل أن هنـاك
فروق ـا دالــة إحصــائيا يف حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل
بني التالميذ الذين أوليـاء أمـورهم آبـاؤهم ،وكـل مـن التالميـذ
الذين أولياء أمورهم أمهاهتم ،والتالميـذ الـذين أوليـاء أمـورهم
غـ ــري آبـ ــائهم أو أمهـ ــاهتم ،كمـ ــا يوضـ ــح اجلـ ــدول رقـ ــم (.)4
ويالحــظ أن مشــكالت الواجــب املنــزيل حتــدث بصــورة أكــِّب
لدى التالميذ الذين أولياء أمورهم غـري األب أو األم ،يلـيهم
التالمي ــذ ال ــذين أوليـ ــاء أم ــورهم أمه ــاهتم ،بينمـ ــا تق ــل لـ ــدى
التالميذ الذين أولياء أمورهم أباؤهم .وقد يكون هـذا متوقعـا
بالنســبة للتالميــذ الــذكور يف املرحلــة االبتدائيــة؛ حيــث يكــون
األب املثل األعلى الذي جيب االحتذاء به ،واملوجه صاحب
املعرفــة واخلــِّبة ،الــذي ينبغــي االســتماع إلرشــاداته ونصــائحه
وتوجيهات ـ ــه ،ويؤك ـ ــد ذل ـ ــك م ـ ــا أش ـ ــار إلي ـ ــه جري ـ ــف وجري ـ ــف
( (Greif & Greif,2004يف أن األب ميلـك مـن التـأثري علـى

نتائج األطفال ما يفوق تأثري األم.
أم ـ ــا بالنس ـ ــبة لت ـ ــأثري متغ ـ ــري العم ـ ــر ل ـ ــدى ويل األم ـ ــر يف
حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل ،فتوضــح النتــائج وجــود
اختالف ذي داللة إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت
الواجـ ــب املنـ ــزيل بـ ــاختالف عمـ ــر ويل أمـ ــر التلميـ ــذ؛ حيـ ــث
حتدث مشكالت الواجب املنزيل بصـورة أكـِّب لـدى التالميـذ
ال ـ ــذين أولي ـ ــاء أم ـ ــورهم أص ـ ــغر س ـ ــنا .وتش ـ ــري نت ـ ــائج اختب ـ ــار
املقارن ـ ــات البعدي ـ ــة لش ـ ــفيه يف اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( )2أن هن ـ ــاك
اختالف ــا ذا دالل ــة إحص ــائية يف مس ــتوى ح ــدوث مش ــكالت
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الواجب املنزيل بني التالميذ الـذين أعمـار أوليـاء أمـورهم تقـع
يف الفئــة العمريــة ( 41-34ســنة) والفئــة ( 41-14ســنة)،
ويالحــظ أن متوســطات حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل
تنخفض لدى التالميذ مع تقدم ويل األمر يف العمر ،وميكن
تفسـري ذلــك بأنـه مــع تقـدم ويل األمــر يف العمـر تــزداد خِّباتــه
يف تربية أبنائه وتعليمهم  ،كما ترتفـع معلوماتـه يف منـاهجهم
الدراسية خاصة إذا كان لدية أكثر من طفل.

أمــا مــن ناحيــة تــأثري احلالــة االجتماعيــة لــويل األمــر علـى
مشكالت الواجب املنزيل فتـدل النتـائج أن هنـاك اختالفـا ذا
داللـ ــة إحصـ ــائية يف مس ـ ــتوى حـ ــدوث مشـ ــكالت الواج ـ ــب
املن ـ ــزيل ب ـ ــاختالف احلال ـ ــة االجتماعي ـ ــة ل ـ ــويل أم ـ ــر التلمي ـ ــذ.
فمشــكالت الواجــب املنــزيل حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى التالميــذ
الذين أولياء أمورهم مطلقون و أرامل .وتوضح نتائج اختبار
املقارنـات البعديــة لشــفيه املعروضـة يف اجلــدول رقــم ( )41أن

هنـاك اختالفـا ذا داللـة إحصـائية يف مسـتوى حـدوث مشــكالت
الواجـب املنـزيل بــني التالميـذ الـذين أوليــاء أمـورهم متزوجـون،
والتالمي ــذ ال ــذين أولي ــاء أم ــورهم مطلق ـون .وق ــد تك ــون ه ــذه
النتيج ــة تأكي ــدا للنتيج ــة املتعلق ــة بن ــوع ويل األم ــر ،وه ــو أن
وج ــود الطف ــل يف كن ــف والدي ــه يش ــعره باالس ــتقرار واألم ــان
ال ــذي ب ــدون شـ ــك ي ــنعكس إجياب ــا علـ ــى ص ــحته النفسـ ــية،
وحتصيله الدراسي ،وأدائه واجباته املنزلية.
أمــا فيمــا يتعلــق بتــأثري متغــري املســتوى املــادي لــويل األمــر
يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل فتشري النتائج أن هناك
اختالفـ ــا ذا داللـ ــة إحصـ ــائية يف معـ ــدل حـ ــدوث مشـ ــكالت
الواجـب املنـزيل بـاختالف املسـتوى املـادي لـويل أمـر التلميــذ،
حيث يـزداد حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل بصـورة أكـِّب
ل ــدى التالمي ــذ ال ــذين أولي ــاء أم ــورهم ذوو دخ ــل م ــنخفض.
ويتبني من نتائج اختبار املقارنات البعدية لشفيه املوضحة يف
اجلــدول رقــم ( )43أن هنــاك اختالفــا ذا داللــة إحصــائية يف
مس ــتوى ح ــدوث مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل ب ــني التالمي ــذ
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الــذين أوليــاء أمــورهم ذوو دخــل مــنخفض وكــل مــن التالميــذ
الذين أولياء أمورهم ذوو دخـل متوسـط أو عـال .ويتبـني مـن
متوســطات حــدوث مشــكالت الواجــب لــدى التالميــذ أهنــا
تتنــاقص مــع ارتفــاع املســتوى املــادي لــدى ويل األمــر ،وميكــن
تفسـ ــري ذلـ ــك بكثـ ــرة أعمـ ــال ومشـ ــاغل أوليـ ــاء األمـ ــور ذوي
ال ــدخل امل ــنخفض مقارن ــة ب ــذوي ال ــدخل املتوس ــط واملرتف ــع،
ف ــويل األم ــر ذو ال ــدخل امل ــنخفض ق ــد يقض ــي معظ ــم يوم ــه
خ ــارج املن ــزل لكس ــب قوت ــه وق ــوت أس ـرته ،األم ــر ال ــذي ق ــد
يرتت ــب علي ــه حمدودي ــة الوق ــت املطل ــوب للجل ــوس م ــع أبنائ ــه
لتش ــجيعهم ،ومتابع ــة حتص ــيلهم وأدائه ــم واجب ــاهتم املنزليـ ــة.
ويؤكد ذلك ما أشار إليه كوبر وليندي وين ،من أن األطفال
الذين يعيشون يف كنف أسر منخفضة الدخل حيصلون على

دعم معنوي حمدود ).(Cooper, Linday & Nye, 2000

ومـن حيــث تـأثري متغــري املسـتوى التعليمــي لـويل األمــر علــى
ح ـ ــدوث مش ـ ــكالت الواج ـ ــب املن ـ ــزيل ،فبين ـ ــت النت ـ ــائج وج ـ ــود
اخــتالف ذي داللــة إحصــائية يف مســتوى حــدوث مش ــكالت
الواج ــب املن ــزيل ب ــني التالمي ــذ ال ــذين أولي ــاء أم ــورهم ذوو تعل ــيم
ثـ ــانوي فمـ ــا دون ،والتالميـ ــذ الـ ــذين أوليـ ــاء أمـ ــورهم ذوو تعلـ ــيم
ج ــامعي وم ــا ف ــوق؛ حي ــث حت ــدث مش ــكالت الواج ــب املن ــزيل
بصورة أكِّب لدى التالميذ الذين أولياء أمورهم ذوو تعليم ثـانوي
وما دون .وقد تبدو هـذه النتيجـة منطقيـة يف أحيـان كثـرية حبكـم
تفوق صـاحب املؤهـل اجلـامعي معرفيـا وقدرتـه علـى تقـد العـون
والتوجه بطريقة مفيدة ألبنائه باإلضـافة إىل إدراكـه ألمهيـة التعلـيم
وفوائده ،بعكس ويل األمر ذي املؤهل الثانوي وما دون ،والـذي
قد يكون حملدوديـة إملامـه مبـواد أبنائـه الدراسـية دور يف إخفـاقهم،
وارتفاع وترية املشكالت لديهم يف الواجبات املنزلية.
أمــا مــن ناحيــة مشــكالت الواجبــات املنزليــة لــدى التالميــذ
حبسـب متغـرياهتم الشخصـية (العمــر ،والصـف الدراســي ،واحلالــة
الدراس ــية [ه ــل س ــبق ل ــه الرس ــوب] ،واحلال ــة الص ــحية ،وتن ــاول
األدويـ ــة بش ـ ــكل مس ـ ــتمر) ،فأش ـ ــارت النت ـ ــائج إىل ع ـ ــدم وج ـ ــود
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في

اخــتالف ذي داللــة إحصــائية يف مســتوى حــدوث مش ــكالت
الواج ــب املن ــزيل ب ــاختالف عم ــر التلمي ــذ ،وذل ــك عن ــد مس ــتوى

معنوية ( )%4يف حني بينت نتائج اختبار الفرق بـني متوسـطي

جمتمعــني الختبــار مــدى وجــود اخــتالف يف مشــكالت الواجــب
املنزيل وفقا ملتغريات الصف ،واحلالـة الدراسـية ،واحلالـة الصـحية،
وتنـ ـ ــاول األدويـ ـ ــة -أن هنـ ـ ــاك اختالفـ ـ ــا ذا داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية يف
مس ـ ــتوى ح ـ ــدوث مش ـ ــكالت الواج ـ ــب املن ـ ــزيل وفق ـ ــا ملتغ ـ ـريات
الصف واحلالة الدراسية واحلالة الصحية واسـتمرارية تنـاول العـالج
وذلك عند مستوى معنوية (.)%4
ويتضح من النتائج أن مشكالت الواجب املنزيل حتدث
بصــورة أكــِّب لــدى تالميــذ املراحــل األوليــة (الصــفوف األول
والث ــاين والثال ــث) ،والتالمي ــذ ال ــذين س ــبق أن أع ــادوا الس ــنة
الدراسـ ـ ــية ،والتالميـ ـ ــذ الـ ـ ــذين لـ ـ ــديهم مشـ ـ ــكالت ص ـ ـ ــحية،
والتالمي ــذ ال ــذين يتن ــاولون عالج ــات بش ــكل مس ــتمر .وق ــد
تك ــون ه ــذه النتيج ــة متوقع ــة ل ــدى ه ــذه الفئ ــات األرب ــع م ــن
التالميذ وذلك ملا يأيت :بالنسبة للتالميذ يف املرحلة االبتدائية
األولي ــة فق ــد يك ــون ل ــنقص اخل ــِّبة واملعرف ــة الدراس ــية مقارن ــة
بالتالمي ـ ــذ يف املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة العلي ـ ــاء  -دور يف ح ـ ــدوث
مشكالت الواجـب املنـزيل ،باإلضـافة إىل ذلـك فـإن التالميـذ
الصـ ـ ـ ـ ـ ــغار يف السـ ـ ـ ـ ـ ــن ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ذوي مهـ ـ ـ ـ ـ ــارة يف اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
اسـ ـرتاتيجيات م ــا وراء املعرف ــة مقارن ــة بالتالمي ــذ األك ــِّب س ــنا
( .(Pressley & Ghatala, 1989أمـ ــا مـ ــن ناحيـ ــة التالميـ ــذ

الذين سـبق أن أعـادوا السـنة الدراسـية ،والـذين حيتمـل وجـود
ضــعف دراســي لــديهم ســاهم يف إعــادهتم الســنة الدراســية -
فـإن هـذا الضــعف قـد ميتــد تـأثريه إىل الواجبــات املنزليـة مســببا
هــذه املشــكالت لــديهم ،أمــا التالميــذ ذوو املشــكالت الصــحية
أو الذين يتناولون األدوية بشكل مستمر فقد يكون لتداخل
وتأثري هذه املشكالت الصحية يف حيـاة هـؤالء التالميـذ دور
يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل لديهم.
لخاتمة والتوصيات

أوضحت نتائج هذه الدراسة حـدوث مشـكالت الواجـب
املنـ ــزيل لـ ــدى التالميـ ــذ الـ ــذين لـ ــديهم صـ ــعوبات تعلـ ــم وأق ـ ـراهنم
العــاديني علــى حــد سـواء ،وإن كــان حــدوثها لــدى التلميــذ ذوي
صعوبات التعلم أكثر منها لدى التالميـذ العـاديني ،حيـث يبـدو
الفرق جليا بني اجملموعتني.
كذلك بينت نتـائج الدراسـة أن مشـكالت الواجـب املنـزيل
حت ــدث ل ــدى بع ــض التالمي ــذ أكث ــر م ــن غ ــريهم ،حي ــث يتك ــرر
حدوث هذه املشكالت لدى التالميذ الذين أولياء أمورهم غـري
األب أو األم ،والتالميــذ الــذين أوليــاء أمــورهم صــغار يف الســن،
والذين أولياء أمورهم من ذوي الـدخل املـنخفض ،والـذين أوليـاء
أمورهم ذوو تعليم ثانوي وما دون .باإلضافة إىل تكـرار حـدوث
مشــكالت الواجــب املنــزيل لــدى التالميــذ يف الصــفوف األوليــة،
وكــذلك التالميــذ الــذين ســبق أن أعــادوا الســنة الدراســية ،وأيضــا
التالميذ ذوو املشكالت الصحية.
وقـ ــد تقـ ــود هـ ــذه املعطيـ ــات إىل ضـ ــرورة تفهـ ــم معلمـ ــي
الفصول العادية الذين يدرسون هلذه اجملموعات من التالميـذ
وحتدي ـ ـ ـ ــدا التالمي ـ ـ ـ ــذ ذوو ص ـ ـ ـ ــعوبات ال ـ ـ ـ ــتعلم -للص ـ ـ ـ ــعوبات
واملش ــكالت العدي ــدة ال ــيت يواجهه ــا ه ــؤالء التالمي ــذ يف أداء
واجبــاهتم املنزليــة والعمــل علــى احلــد مــن تكـرار حـدوثها ،مــن
خــالل إش ـراك أوليــاء األمــور ،واســتخدام التعــديالت الرتبويــة
املالئمـ ــة ،مثـ ــل السـ ــماح هلـ ــؤالء التالميـ ــذ يف اختيـ ــار طريقـ ــة
اإلجابــة املناســبة ،وتشــجيع التعــاون بــني التالميــذ مــن خــالل
استخدام أسلوب تدريس األقـران ،و تقيـيم الواجبـات املنزليـة
عند استالمها من التالميذ والعمل على تأسيس روتني حول
الواجبــات املنزليــة ،باإلضــافة إىل تقــد تعليمــات وإرشــادات
الواجبات املنزليـة بشـكل واضـح مـع الرتكيـز علـى الطلـب مـن
هؤالء التالميذ بالبدء يف تأدية الواجب املنزيل داخـل الفصـل
الدراسـ ـ ــي للتأكـ ـ ــد أن هـ ـ ــؤالء التالميـ ـ ــذ علـ ـ ــى فه ـ ـ ــم وإدراك
واستعداد إلكماله ،والعمل بكل مـا مـن شـأنه أن يسـاهم يف
إكمال الواجبات املنزلية بدون تعرضهم ملشكالته.
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وتأسيسا على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،ميكن
تقد التوصيات اآلتية:
 -4اســتفادة البــاحثني يف مشــكالت الواجبــات املنزليــة
لـ ــدى التالميـ ــذ مسـ ــتقبال مـ ــن أداة الدراسـ ــة (قائمـ ــة فحـ ــص
مشكالت الواجب املنزيل) لتمتعها بدرجة ثبات عالية.
 -3إج ـ ـراء دراسـ ــات مماثلـ ــة وخاصـ ــة لـ ــدى التلميـ ــذات
ذوات صعوبات التعلم ،وكذلك التلميذات العاديات.
 -4تنفي ــذ دورات توعوي ــة ألولي ــاء أم ــور التالمي ــذ ذوي
ص ــعوبات ال ــتعلم بغ ــرض تعـ ـريفهم باملش ــكالت ال ــيت تواج ــه
أبن ـ ــاءهم يف أدائه ـ ــم الواجب ـ ــات املنزلي ـ ــة ،وتعـ ـ ـريفهم بأفض ـ ــل
السبل للتعامل معها واحلد من آثارها.
 -1تضــمني الواجبــات املنزليــة وأمهيتهــا يف بـرامج إعــداد
معلمي التعليم العام والرتبية اخلاصة.
 -4عقـد دورات تدريبيـة ملعلمـي الفصـول العاديـة حـول
التالميذ ذوي صعوبات التعلم وخاصـة يف أسـاليب التـدريس
املالئمة والتعديالت الرتبوية املناسبة هلؤالء التالميذ.
 -6إج ـراء دراســة شــاملة حــول الواجبــات املنزليــة علــى
مستوى اململكة العربيـة السـعودية جلميـع التالميـذ العـاديني و
ذوي االحتياجات اخلاصة مبختلف فئاهتم.
 -4حتديــد مســؤوليات كــل مــن معلــم صــعوبات الــتعلم
ومعلم الفصـل العـادي فيمـا يتعلـق مبوضـوع الواجبـات املنزليـة
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل واضح ودقيق.

المراجـع

أبـ ــو نيـ ــان ,إب ـ ـراهيم سـ ــعد ( .)4133صـ ــعوبات الـ ــتعلم :طـ ــرق التـ ــدريس
واالسرتاتيجيات املعرفية .الرياض :أكادميية الرتبية اخلاصة.
اإلدارة العام ــة للتربي ــة والتعل ــيم بالري ــاض ( .)4143/44البيان ـات األولي ــة
لِّبامج صعوبات التعلم .الرياض :إدارة الرتبية والتعليم.
األمانة العامة للتربية الخاصـة ( .)4133القواعـد واللـوائح التنظيميـة ملعاهـد
وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف .الرياض :األمانة العامة للرتبية اخلاصة.
ح ــافع ,عب ــدا ب ــن إبـ ـراهيم ( .)4141أث ــر الواجبــات املنزلي ــة علــى التحص ــيل
الدراســي يف م ــادة العل ــوم (مقارنــة ث ــالث اس ـرتاتيجيات خمتلفــة .جمل ــة جامع ــة
امللك عبدالعزيز ،العلوم الرتبوية،م  ،4ص .331- 314
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العم ــري ,خال ــد محم ــد ( .)3114تص ــورات معلمــي وأولي ــاء أم ــور تالم ــذة
الصـ ـ ــفوف الثالثـ ـ ــة األوىل حنـ ـ ــو الواجبـ ـ ــات البيتيـ ـ ــة .جملـ ـ ــة جامعـ ـ ــة دمش ـ ـ ــق،

 ،)3+4(34ص .441-164

الموسى ,ناصر بن علي ( .)4444مسـرية الرتبيـة اخلاصـة بـوزارة املعـارف يف
ظـ ــالل الـ ــذكرى املئويـ ــة لتأسـ ــيس اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية .الريـ ــاض :وزارة
العارف.
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العربية السعودية يف جمال دمج التالميذ ذوي االحتياجـات الرتبويـة اخلاصـة يف
مـ ــدارس التعلـ ــيم الع ـ ــام .الريـ ــاض ،اململكـ ــة العربي ـ ــة السـ ــعودية  :وزارة الرتبي ـ ــة
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Abstract: The purpose of this study was to determine the homework problems among students with learning disabilities
as compared to their nondisabled peers. The sample of the study was drawn from all the elementary schools that had
learning disabilities programs in Riyadh city. Completed surveys were returned on a total of 616 (83.24%) students with
learning disabilities and 1035 (69.93%) students who were not disabled. Results indicated that students in general had
homework problem, however students with learning disabilities experience more homework problems in all items than
those of their nondisabled peers. This is reflected in their significantly higher rating than those of their nondisabled peers
on all items. Results also indicated that all variables of parents and four variables of students were significantly affected
homework problems.
Key Words: homework problems; mainstreaming; students with learning disabilities; students without disabilities; parent
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ملحق رقم ()1

بسم ا الرحمن الرحيم
حفظه ا

أخي الكريم ولي األمر

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتــه ..
أقوم بدراسة هتدف إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه التالميذ ذوي صـعوبات الـتعلم وأقـراهنم التالميـذ العـاديني
باملرحلة االبتدائية يف حل الواجبات املنزلية.
أخي الكر ال يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئـة ،وإمنـا أفضـل اإلجابـات هـي تلـك الـيت تعكـس رأيـك بصـدق
وأمانة ،أرجو التكرم باإلجابة عن مجيع فقرات االستبانة الواردة يف أوال وثانيا ،وذلك بوضع اإلجابـة أو اإلشـارة املناسـبة يف
املكان املناسب .
شاكرا لكم مقدما حسن تعاونكم
واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،
الباحث
د .زيد بن محمد البتال

قسم الرتبية اخلاصة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود
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56المرحلة االازيد بن حممد البتال :مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وأقراهنم التالميذ العاديني...
في

أوال  :املعلومات األولية
من فضلك أجب عن الفقرات اآلتية بوضع إشارة [ ]أو بكتابة اإلجابة يف املكان املناسب :
معلومات عن ولي األمر :
 )1المستجيب  :أب  أم  غيرهما 

 )2العمــــــــــــــــــر  …..……………………………… :ســــنة
 )3الحالة االجتماعية :متزوج  مطلق  أرمل 
 )4الوضع المادي  :منخفض  متوسط  مرتفع 
 )5المستوى الدراسي  :ثانوي فما دون  جامعي فما فوق 

معلومات عن التلميذ :
 )6عمر التلميذ :

……………………………………………

 )7الصف الدراسي :

………………………………………

 )8هل سبق أن رسب  :نعم  ال 
 )9هل لديه مشاكل صحية :نعم  ال 
 )11هل يتناول عالجا ً بشكل مستمر :نعم  ال 

اجلـزء الثاين  :قائمة فحص مشاكل الواجب املنزيل
من فضلك ضع اإلشارة [ ]أمام كل عبارة يف اخلانة املناسبة :
ال
الرقم

1

العب ــارة

يفشلللي ألللح ر يى لللي الللج ا يلللا ال رلللة ل ا لللل ة ا للليليي

لللة ةي لللي

يحدث

يحدث

يحدث

يحدث

دائماً 1

كثيراً 2

أحياناً 1

إطالقاً

1

رلي

ع ي  ...اخ)

2
3
4
5
6

ال يعيف اا

ط ا هل ال رة ا نزاح اذي م ىةيةه

ين ي ر اةيه ل ر ا ً نزايا ً
ييأض ر يىي ال رة ا نزاح
يث ليش ح

ال رة ا نزاح

يرة ذ ييه ح يرلس لي ةر ىي ال رة ا نزاح
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7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
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يؤري ىي ال رة ا نزاح
يض ا ام ي ل رة شخص أح اغيأ
يىي ال رة ا نزاح ش ي غيي
ٍ
يض ا ام ي اعةه شخص رخي
يىي ال رة ا نزاح ش ي غيي
ٍ
ي يح رل يلعة األشياء رثناء رلل ه اىي ال رة ا نزاح
يشا
يى ط

هلا اا ل اء األصل ا ا زعر ) رل نشاطاا آلخيي عنة ىي ال رة
هلا عنة ىي ال رة

يفشي أح

اي ال رة ا نزاح

يى اج لق ا ً طليالً اىي ال رة ا نزاح
يية ش ي غيي نا ة عنة ا يطلة نه ألة رل ألم صىيح ال رة ا نزاح
يىي ال رة ا نزاح ش ي غيي نظم لغاا ا ً ا ل ليق ال رة غيي نظيف
يىي ال رة ا نزاح ش ي ييع
يظهي

ياءه

ا يرعله يقع أح ألخطاء

اع ي ى ج عنة ا يىي ال رة ا نزاح ش ي رية

ين ج ر يعية ال رة ا نزاح اج اصف
ي ع ة عةم ى اي ال رة ا نزاح اج اصف
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واقع التطور المهني ل لمعلم المصاحب لمشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية" من وجهة
نظر مقدمي البرامج

1

فهد بن سليمان الشايع

أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك
قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
قدم  4144/44/41ه – وقبل 4141/4/1هـ
المستخلص :هدف هذا البحث إىل معرفة واقع التطور املهت للمعلمني واملعلمات املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة
العربية السعودية" ،وذلك باستطالع رأي  313من مقدمي ومقدمات برامج التطور املهت ،املشرفني واملشرفات على تنفيذ املشروع ،وتقد الدعم واملساندة للمعلمني
واملعلمات .متثلت أداة البحث من استبانة تكون من شقني :حيث حدد األول خصائص العينة .يف حني حدد الثاين واقع التطور املهت للمعلمني واملعلمات من
حيث :احلاجات ،والنشاطات املمارسة ،ومصادر التطور املهت.
وأظهرت نتائج البحث تنوعا جيدا يف خصائص مقدمي ومقدمات الِّبامج من حيث :التخصص ،واجلنس ،وامتالك اخلِّبة واملعرفة باملشروع ،أو العمل الرتبوي عموما.
يف حني كانت خطة التطوير املهت املصاحب للمشروع غري واضحة بدرجة كافية .وقدرت العينة حاجات املعلمني واملعلمات إىل برامج التطور املهت يف مجيع اجملاالت
بدرجة "عالية" .وتراوح تقدير مقدمي ومقدمات الِّبامج ملمارسة املعلمني واملعلمات مجيع نشاطات التطور املهت ما بني الدرجة "املتوسطة" إىل "الضعيفة" ،وكان
أكثرها ممارسة تلك النشاطات اليت تقع مسؤولية تنفيذها على مقدمي الِّبامج على حنو رئيس .يف حني كانت أقلها ممارسة تلك النشاطات اليت تركز على جهود املعلم
الذاتية على حنو رئيس .وتراوح تقدير مقدمي ومقدمات الِّبامج أمهية إسهام مصادر التطور املهت اليت ينبغي العناية هبا ما بني األمهية "العالية" إىل "املتوسطة" .كما
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف تقدير العينة لبعض حاجات وممارسات ومصادر التطور املهت للمعلمني واملعلمات بناء على متغريي اجلنس والتخصص.

الكلمات المفتاحية :التطور املهت ،معلمي العلوم والرياضيات ،حاجات التطور املهت ،نشاطات التطور املهت ،مصادر التطور املهت ،مشروع تطوير الرياضيات
والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية.

 4مت دعم نشر هذا البحث من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود
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المقدمة:
ينظر الرتبويون إىل مشاريع إصالح وتطوير التعليم
نظرة مشولية ،حيث يؤمل منها أن حتقق أهدافها يف إصالح
شامل للمنظومة الرتبوية عموما ،أو يف اجملال الذي تستهدفه.
وقد شهد التعليم يف اململكة العربية السعودية مشاريع
إصالحية وتطويرية مفصلية ،استهدف بعضها املنظومة
الرتبوية بكاملها ،يف حني تناول بعضها أحد جوانبها .ومن
أبرز املشاريع احلالية اليت تستهدف جزءا من املنظومة الرتبوية
مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام".
ويسعى املشروع إىل حتقيق ستة أهداف رئيسة ،وهي)4 :
بناء مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية واملواد التعليمية
الداعمة هلا مبا يضاهي أحدث ما توصلت إليه الدول
املتقدمة يف هذا اجملال )3 .احلصول على أحدث ما توصلت
إليه مؤسسات ومراكز البحث العلمي من املعايري والبحوث
التقوميية يف جمال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)4 .
االستفادة من نتاج اخلِّبات العاملية البارزة واملتخصصة يف
إنتاج املواد التعليمية املساندة )1 .التطوير املهت للمعلمني
واملشرفني وخِّباء املناهج من خالل الدعم والتطوير املستمرين
من بيوت اخلِّبة العاملية املتخصصة ،والتدريب على املعايري
العاملية والفلسفة اليت بنيت عليها السلسلة ،وأساليب
التدريس والتقو واإلدارة الصفية )4 .دمج التقنية يف التعليم.
 )6حتسني مستوى املتعلمني واملتعلمات مبا يتفق ومبادئ
التعلم النشط ،والتعلم الذايت ،والوصول إىل املعرفة وبنائها
(وزارة الرتبية والتعليم ،ب .ت.).
ويسعى املشروع إىل حتقيق تطوير جذري ملناهج
الرياضيات والعلوم ،حيث تبىن سلسلة تعليمية عاملية ،وعمل
على تعريبها ،ومواءمتها ،وتضمنت عملية التعريب خطوتني
أساستني مها :فهم واستيعاب املادة األصلية والرسالة اليت
تتضمنها ،ومن مث صياغتها باللغة العربية .يف حني تركزت
عمليات املواءمة على ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي :النظام
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التعليمي ،واجلانب الثقايف ،والبيئة احمللية وخصائصها (رفيع
والعويشق4143 ،هـ) .وبدأ تطبيق املشروع على الصفوف
التالية :األول والرابع االبتدائي واألول املتوسط (السابع) على
حنو جتربييب يف عدد حمدود من املدارس يف العام الدراسي
4141/4134هـ ،وعمم جتريبه على مجيع املدارس بالسنة
التالية ،وسيتضمن بقية الصفوف تدرجييا بالسنوات الالحقة،
حيث تستغرق مرحلة التجريب إىل التعميم ثالث سنوات
لكل صف دراسي ،ويستكمل جتريب وتعميم املشروع على
مجيع الصفوف الدراسية يف العام الدراسي 4146/4144هـ.
وقد أوضحت التجارب واملشاريع اإلصالحية
الرتبوية أن أحد أهم عناصر جناح أي مشروع إصالحي
تعليمي يقع يف الدرجة األوىل على املعلم ،فهو من ميلك
مفتاح النجاح والفشل ،لذا يؤكد واالس ولويهران (Wallace
)& Loughran, 2012على متثيل املعلم العمود الفقري يف أي
مشروع إصالحي للتعليم .وأشار الشايع (4141هـ) إىل أن
أي مشروع إصالحي للتعليم ال يصاحبه تطوير املعلم ابتداء
بسياسات ومعايري إعداده إىل آليات اختياره وتعيينه ،وضمان
تطوره املهت املستمر ،يع ّد تطويرا أبرت ال ميكن أن حيقق
أهدافه.
وقد أخذ موضوع التطور املهت للمعلم حيزا كبريا يف
األدب الرتبوي املعاصر؛ وذلك نظرا ألمهيته احملورية يف العملية
التعليمية ،ولدوره يف احلفاظ على معرفة املعلم ومهاراته،
وتطويرها وفق املستجدات .وقد تناولت الدراسات
والكتابات الرتبوية هذا املوضوع مستخدمة عددا من املفاهيم
واملصلحات ،مثل :مفهوم التدريب أثناء اخلدمة ،والتنمية
املهنية أو النمو املهت ،ومن مث ظهرت مصطلحات أخرى،
مثل :التطور املهت  ،Professional Developmentوالتطور
املهت املستمر .Continuing Professional Development
كما ظهر مصطلح تعلم املعلم ،Teacher Learningوهو
يشري إىل ذات مفهوم التطور املهت مع بعض االختالفات
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الفلسفية واملهنية ) .(Simon & Campbell, 2012ويتبىن هذا
البحث مفهوم التطور املهت ،حيث يستوعب جماالت التطور
املختلفة ،كما يعِّب عن النظرة احلديثة يف املفهوم بتفعيل
املسؤولية الذاتية للمعلم يف تطوير نفسه.
إن هذا التحول يف استخدام املصطلحات كان
مرده التحول يف النظرة إىل دور املعلم ،وجماالت ومصادر
تطوره املهت ،ويشري كوكرن-مسيث وفريس (Cochran-Smith
) & Fries, 2008إىل حتول النظرة إىل التطور املهت للمعلم
من التمحور على قضايا املناهج خالل الفرتة اليت ترتاوح بني
( ،)4441-4431إىل قضايا التدريب خالل الفرتة اليت
ترتاوح بني ( .)4421-4461وتناولت قضايا التعلم خالل
الفرتة اليت ترتاوح بني ( ،)3111-4421واهتمت بقضايا
السياسات والنظم خالل الفرتة اليت ترتاوح بني (-4441
اآلن) ،فأصبح تطور املعلم املهت يتطلب سياسات واضحة
تعتمد على ختطيط مستهدف ،مراعية خصائص املعرفة
املهنية للمعلم .كما أشار يل)(Lee, 2005إىل تركيز هدف
التطور املهت للمعلم يف السبعينات والثمانينات امليالدية من
القرن املاضي على زيادة معرفة املعلمني من خالل اخلِّباء
واملختصني من خارج املدرسة .يف حني توسع يف التسعينات
لتشارك فيه املنظمات اليت ينتمون إليها ،وبدأ االجتاه يف
األلفية اجلديدة إىل تصميم الِّبامج؛ ملساعدة املعلمني على
فهم عمليات التعلم والتعليم فهما أعمق من خالل اخلِّبات
املباشرة اليت تساعد الطالب على التعلم بأساليب فاعلة.
قدم شوملان

(1986

 )Shulman,مفهوم التدريس

القائم على احملتوى املعريف
 ،Knowledge, PCKوهو دمج بني املعرفة باحملتوى العلمي
املراد تدريسه ،واملعرفة التدريسية بأسلوب يعتمد على اخلِّبة
التدريسية لدى املعلم .ويشري فيسشر وبرويسكي وتبنر
) (Fischer, Borowski, &Tepner, 2012إىل ارتباط معرفة
املعلم  Teacher Knowledgeبثالثة جوانب هي :معرفة
Pedagogical Content

احملتوى  ،Content Knowledgeومعرفة تدريس
احملتوى  ،Pedagogical Content Knowledgeومعرفة
التدريس  .Pedagogical Knowledgeتتضمن املعرفة املهنية
للمعلم مجيع أنواع املعرفة النظرية املتعلمة أثناء إعداده قبل
اخلدمة ،باإلضافة إىل املعارف واملهارات املكتسبة أثناء
اخلدمة ،واخلِّبة التدريسية ،وكذلك اخلصائص الشخصية،
مثل :املعتقدات ،والسمات الشخصية ،والنواحي الوجدانية.
واملعرفة املهنية للمعلم ال ميكن تسطيحها بتصنيف حمدد من
العناصر اجملردة ،حيث إهنا ال ميكن أن حتكم مجيع احلاالت
التعليمية اليت حتدث داخل قاعة الصف املدرسي .كما أن
معرفة املعلم ليست مجيعها قابلة للتطبيق بالضرورة ،بل إن
أجزاء منها فقط قابلة للتطبيق يف البيئة املدرسية .وبناء على
ذلك إجياد العالقة بني املعرفة املهنية ،والنشاطات الصفية،
وخمرجات تعلم الطالب ،يع ّد عامال مهما يف جودة تصميم
التدريس ،وهذا يتطلب تطورا مهنيا نوعيا مستمرا للمعلم.
ويؤكد سيمون وكامبيل (Simon & Campbell,
) 2012على أن تطور املعلم املهت مرتبط مبجموعة متشعبة
من اجملاالت ،وحدداها بثالثة جماالت رئيسة هي :التطور
املعريف الذايت للمعلم ،وتطور املمارسات املهنية يف البيئة
التعليمية ،والعمل التعاوين االجتماعي التفاعلي مع اآلخرين
يف تلك البيئة .وهذا يؤكد على أن املعلم ينبغي أن يضطلع
مبسؤولياته الشخصية حنو تطوره املهت ،باإلضافة إىل العمل
مع جمموعات تعلم وتطور مهت ،سواء أكان ذلك من داخل
املدرسة أم من خارجها ،حيث تتيح اجملموعات نقل اخلِّبة
والتجارب الناجحة بني النظراء .ويؤكد شوملان وشوملان
) (Shulman & Shulman, 2004بدراستهما اليت تناولت
معلمي العلوم والرياضيات على أن حدوث التطور املهت
للمعلم يتتطلب منه أن يكون مستعدا ( Readyحمددا
رؤيته) ،وراغبا ( Willingميلك الدافعية) ،وقادرا Able
(متسلحا باملعرفة العلمية ،والقدرة على األداء) ،ومن مث
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يكون متأمال ( Reﬂectiveيف ممارساته) ،ومتواصال
 Communalبكونه عضوا فاعال يف جمموعات تعلم وتطور
مهت مستمر.
وأشار سيمون وكامبيل (Simon & Campbell,
)2012إىل حتديد لويكس-هورسلي ولف وستيلس ومندري
وهوسن & (Loucks-Horsley, Love, Stiles, Mundry
) Hewson, 2003ست اسرتاتيجيات للتطور املهت ملعلمي
الرياضيات والعلوم املصاحبة ملشاريع تطويرية ،وتتمثل باآليت:
 أمهية مصاحبة تطبيق املنتجات التعليمية ذات اجلودةالعالية بتعزيز الفرص الستخدامها ،وهذا ميكن أن
يتحقق بتوفري األدلة املصاحبة ،والنشاطات اليت تعني
على تطبيقها.
 التنظيمات التعاونية ،حبيث تشرتك جمموعات تعلموتطوير مهت.
 تقو عمليات التعليم والتعلم من خالل البحوثاإلجرائية ،ومناقشات احلاالت اليت جيريها املعلمون
بأنفسهم.
 االهنماك يف اخلِّبات ،حيث ينبغي أن يستفيد املعلمونمن االخنراط يف النشاطات املصممة من أجل تعلم
الطالب .فاخنراط املعلمون هبذه النشاطات تولد لديهم
فرص تطور مهت كبرية ،حيث تصاحبها عادة مناقشات
علمية وتطبيقية هادفة.
 التدرب على التدريس ،ويتضمن :التدريب الفردي،ودورس التجريب والنصح (التدريس املصغر).
 العمليات واإلجراءات ،وتتضمن :الدورات التدريبية،وور العمل ،واسرتاتيجيات متنوعة من أجل تطوير
املمارسات.
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ومن مراجعتهم أكثر من  3111برنامج تطور
مهت مقدم ملعلمي العلوم والرياضيات ،ومدعوم من هيئة

العلوم القومية األمريكية National Science Foundation؛
وجد موير-باكنهام وبوليارد وأوه ووسريار

(Moyer-

) Packenham, Bolyard, Oh &Cerar, 2011عددا من
اخلصائص املشرتكة يف تلك الِّبامج متثلت باآليت :الرتكيز على
اجملاالت التخصصية ،وملدة زمنية كافية ،بيد أن ور العمل
والدورات التدريبية مسيطرة على أغلب تلك الِّبامج ،وعدم
وجود أدوات كافية لتقو تلك الِّبامج ،وعدم وجود ترابط،
أو عالقة واضحة بني برامج التطور املهت من جهة
واملمارسات الصفية ،وحتصيل الطالب من جهة أخرى.
ومن استعراضه عددا من برامج التطور املهت
ملعلمي الرياضيات ،حدد يل ) (Lee, 2005أربعة أهداف
مشرتكة بينها ،وهي :زيادة الفهم يف اجملال التخصصي،
وتطبيق مناذج واسرتاتيجيات تدريسية تفعل دور املتعلم،
وزيادة معرفة وتطبيقات وبدائل التقو  ،وزيادة معرفة
وتطبيقات مهارات التساؤل والكتابة واملناقشة واحلوار .ويؤكد
& (White, Branca
وايت وبرانكا ومتشلمور
) Mitchelmore, 2004على أن برامج التطور املهت جيب أن
تتعدى االهتمام بِّبامج تطور التدريس إىل جماالت أوسع،
وخاصة بتطوير اجلوانب التخصصية .وراجع الرواشدة
( )3143ثالثة وثالثني ورقة حبثية تناولت التطور املهت ملعلم
العلوم ،ونشرت يف اجمللة اإللكرتونية للرتبية العلمية
 ،Electronic Journal of Science Educationوخلص إىل
عدد من اخلصائص العامة املشرتكة ،ومن أبرزها :ضرورة
اعتماد برامج التطور املهت على نظريات التعلم القائمة على
تفعيل دور املتعلم ،ومتركز الِّبامج على مفاهيم حمورية أبرزها:
االستقصاء ،وطبيعة العلم ،وأمناط وأساليب التعلم .كما
أكدت تلك البحوث واملراجعات على أمهية استناد برامج
التطور املهت إىل معايري منبثقة من املنظمات املهنية املختصة.
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كما أوضح يل ) (Lee, 2005أنه باإلضافة إىل
برامج التطور املهت التقليدية ،واملتمثلة بور العمل،
وحلقات النقا  ،واملؤمترات ،فإن هناك برامج أخرى ينبغي
االعتناء هبا ،وهي :جمموعات التعلم ،وجمموعات التواصل
اإللكرتونية ،وبرامج النصح واملشورة ،واملراجعة الـتأملية
للممارسات ،والتدريب الفردي ،واللقاءات املدرسية اليت
حتدث عند التخطيط للتدريس ،أو تنفيذه ،وهذه األساليب
تساعد املعلم على ربط منوه املعريف باملمارسات الصفية ربطا
مباشرا .ويؤكد كيونت ) (Quint, 2011على ضرورة جتاوز
برامج التطور املهت ور العمل ،والدورات التدريبية اليت تقدم
ملرة واحدة ،إىل برامج مستمرة ،مثل :معاهد التدريب
الصيفي ،وجمموعات املتابعة ،وبرامج النصح واملشورة،
والتدريب الفردي .وع ّد هاموس وبرقني وماكي وبريز وبريفال
وريت ورويل وفاندربنت (Hamos, Bergin, Maki, Perez,
)Prival, Rainey, Rowell & VanderPutten, 2009أن
جمموعات التعلم املهنية للمعلمني Professional Learning
)Community (PLCقد أخذت مكاهنا يف برامج التطور
املهت ملعلمي العلوم والرياضيات خالل العقد املاضي ،إذ
بدت أسلوبا فاعال لتقوية الروابط بني الرتبويني ،وأسهمت
يف مسح الصورة الذهينة عن عزلة املعلم ،وممارساته الفردية،
بل فتحت باب الصف واسعا ليكتشف املعلمون أساليب
جديدة يف حتسني ممارساهتم التدريسية عِّب عمل تعاوين بناء،
وهذا كله ساعد على حتسن تعلم الطالب .وأكد كولنر
وجاكوبس ،وبوركو)(Koellner, Jacobs & Borko, 2011
على الدور البارز جملموعات التعلم املهنية يف التطور املهت
ملعلمي الرياضيات.
وأشار أبيل ) (Abell, 2007إىل مسؤولية املعلم يف
حتسني ممارساته التدريسية عن طريق إجراء البحوث ،والتأمل
يف ممارساته ،حيث إن التوجه البحثي يف هذا اجملال حتول من
إجراء البحث عن املعلم يف السبعينات من القرن املاضي إىل

البحث مع ،أو بواسطة املعلم يف العقد التايل ،وركز بعد ذلك
على طبيعة املعرفة لدى املعلم؛ لتداخلها وتأثريها يف ممارساته
الصفية .وهذا التحول أدى إىل التغري يف النظرة إىل التدريس،
إذ تضمن ذلك التحول من النماذج والقوالب التدريسية
اجلاهزة إىل تصميم املعلم أسلوبه وطريقته بنفسه وفق رؤية
علمية وحبثية منهجية .كما ع ّد ويست )(West, 2011
البحوث اإلجرائية أحد أهم جوانب التطور املهت للمعلم؛ إذ
تساعد على حتسني ممارساته ،وربطها بالواقع الصفي.
ويؤكد واالس ولويهران (Wallace & Loughran,
) 2012على ضرورة إسهام جهات متعددة يف التطور املهت
للمعلم ،مثل :اجلامعات ،وإدارات التعليم .وأن القوة يف جناح
برامج التطور املهت تكمن يف تكامل عدد من العناصر،
وهي :املعلمون ،والطالب ،والقيادة املدرسية ،والتوجه حنو
التطوير القائم على البحث ،والدعم األكادميي ،والتنظيمي.
وأشار هاموس وزمالؤه ) (Hamos, at al., 2009إىل إسهام
مشاريع التطور املهت املدعومة من هيئة العلوم القومية
األمريكية يف تعزيز الشراكة بني اجلامعات وجمموعات التعلم
املهنية باملدارس؛ وذلك من أجل تطبيق األفكار والتجارب
الرتبوية اجلديدة على أرض الواقع ،وتطوير أدوات وأساليب
جديدة ،ودراسة أثرها .وأكد يل ) (Lee, 2005على أمهية
توطني الشراكة بني املدارس واجلامعات ،وإدارات التعليم،
واملدارس األخرى ،وع ّدها أحد أهم عوامل جناح برامج
التطور املهت .كما أوضح الرواشده ( )3143بناء على
مراجعة حبوث التطور املهت ملعلم العلوم أمهية املشاركة الوطنية
الشاملة والواسعة يف برامج التطور املهت ،والدور الكبري الذي
تضطلع به اجلامعات واجلمعيات املهنية والعلمية.
ويتضح ممّا سبق استعراضه أن مفهوم التطور املهت
للمعلم يتعدى مفهوم التدريب إىل ممارسة عدد من
النشاطات املتنوعة ،وخاصة يف حال كون ذلك مصاحبا
ملشروع إصالحي ،أو تطويري للتعليم أحدث نقلة نوعية يف

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  43 – 42الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

فهد بن سليمان الشايع :واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ...

سياسات التعليم ،أو املناهج ،ويتطلب هذا توسيع مفهوم
التطور املهت لدى املعلم ،وخلق روح املسؤولية الشخصية
لديه ،ومن مث حتديد جوانب احملاسبية والتحفيز يف آن واحد.
كما ينبغي االهتمام بتوسيع نشاطات التطور املهت املتاحة
للمعلم من جهة ،وتوسيع إسهام مصادر متعددة يف تقدميها،
سواء أكان ذلك من داخل املؤسسة التعليمية؛ كالزمالء،
والقيادات الرتبوية من إدارة مدرسية ،أو املشرفني الرتبويني ،أم
الشراكة مع اجلامعات واجلمعيات واملنظمات املهنية
التخصصية والرتبوية.
وتتأكد احلاجة إىل االهتمام بدراسة واقع التطور املهت
ملعلمي الرياضيات والعلوم يف اململكة العربية السعودية مع
تطبيق مشروع تطويري أحدث نقلة جذرية يف مناهجها .فقد
أجرى الزغييب وبن سلمه (Alzaghibi & Bin Salamah,
) 2011دراسة هدفت إىل حتليل كتب العلوم املواءمة يف
املشروع للصفني الرابع االبتدائي واألول املتوسط (السابع)
من أجل حتديد أوجه الشبة واالختالف بني السلسلة األم
والكتب املواءمة ،وحتليل إجراءات اختيار ومواءمة السلسلة،
وذلك عن طريق مقابلة عدد من املختصني الذين شاركوا
باختيار السلسلة وعمليات املواءمة ،باإلضافة إىل عدد من
املعلمني .وخلصت نتائجها إىل أن إجراءات االختيار
واملواءمة جتاهلت عمليات التطور املهت للمعلمني،
وإمكانات التطبيق الفعلية ،حيث كان الرتكيز األكِّب على
عمليات مواءمة الكتب ،وهذا األمر أدى إىل تدريس
املعلمني بطرق تقليدية ال تنسجم مع اسرتاتيجيات التدريس
اليت تتفق وفلسفة املشروع ،واملعتمدة على تفعيل دور املتعلم،
مثل :االستقصاء ،ودورة التعلم .كما أشار الشايع
(4144هـ) إىل أمهية تكثيف برامج التطور املهت للمعلمني؛
من أجل مواكبة تطبيق املشروع وفق فلسفته املعتمدة على
املدرسة البنائية .كما أكد على احلاجة إىل برامج تطوير
قدرات املعلمني يف اجملال التخصصي على وجه اخلصوص،
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حيث أدرجت كثري من املوضوعات العلمية اليت مل تكن
موجودة بالكتب السابقة ،وكذلك تضمنت املنتجات
التعليمية موضوعات علمية تعارض ما كان يف الكتب
السابقة ،مثل :تعريف "قانون نوينت الثالث" يف كتاب
الفيزياء؛ مما ضاعف احلاجة إىل هذه الِّبامج.
كما تتأكد احلاجة إىل دراسة واقع التطور املهت
للمعلم؛ ملا توصلت إليه نتائج دراسة أجراها مركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك
سعود (4141هـ) ،إذ اتضح عِّبها أن إعداد املعلم قبل
اخلدمة وتطوره املهت أثناءها يأيت على قائمة األولويات
البحثية يف تعليم العلوم والرياضيات يف اململكة العربية
السعودية .وأكدت تلك النتيجة دراستا الشمراين (4144هـ)
والبلوي ( ،)3141اللتان أجريتا امتدادا لدراسة مركز التميز
البحثي .إن حتديد واقع التطور املهت للمعلم يتطلب حتديد
عدد من اجلوانب اليت تشخص ذلك الواقع ،وتتمثل هذه
اجلوانب بتحديد حاجات التطور املهت للمعلم ،ونشاطات
وجماالت التطور املهت للمعلم سواء أكانت املمارسة أم غري
املمارسة ،ومصادر تلك النشاطات.
يع ّد حتديد حاجات التطور املهت للمعلم أوىل
خطوات تشخيص واقعه .ويؤكد يل ) (Lee, 2005على
ضرورة تصميم برامج التطور املهت للمعلمني وفق حاجاهتم،
وقدم يف ذلك أمنوذجا يعتمد على حتديد حاجات املعلمني.
وأجريت عدد من الدراسات؛ لتحديد حاجات التطور املهت
ملعلمي الرياضيات والعلوم يف اململكة العربية السعودية ،إال
أنه يلحظ تركيز جلها على احلاجات التدريبية اليت تع ّد أحد
جوانب التطور املهت للمعلم ،وتناول بعضها حاجات
معلمي كل مرحلة تعليمية على حدة .يف حني تناول بعضها
جوانب من هذه احلاجات يف جماالت حمددة ،مثل :وسائل
وتقنيات التعليم ،والتعلم اإللكرتوين.
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تناولت عدد من الدراسات حاجات معلمي
ومعلمات الرياضيات التدريبية يف املرحلة االبتدائية ،إذ
توصلت دراسة ياركندي وغنيم ( )4444اليت استهدفت
معلمات الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف حمافظة جدة إىل
أن أبرز تلك احلاجات هي :اجلوانب التخصصية العلمية،
والوسائل التعليمية ،مث التقو  ،وحصلت مجيعها على أمهية
عالية ،وكان أقلها حاجة اإلدارة الصفية .يف حني استهدفت
دراسة اجملادعة ( )3116احلاجات املهنية ملعلمي الرياضيات
مبدينة الرياض ،ووضحت نتيجتها أن جمال أساليب وطرائق
التدريس يع ّد أكثر اجملاالت احتياجا ،مث تاله جمال الوسائل
التعليمية ،فمجال التقو  .واتفقت مع دراسة ياركندي وغنيم
( )4444بأن جمال اإلدارة الصفية أقل احتياجا من غريه.
أما على مستوى املرحلة املتوسطة؛ فقد أجرى بغدادي
(4114هـ) دراسة؛ لتحديد حاجات معلمي الرياضيات
التدربيبة مبكة املكرمة ،وكان أبرزها :طرق التدريس ،والوسائل
التعليمية ،وخصائص طالب املرحلة املتوسطة ،فالتقو ،
وجاءت املعرفة العلمية يف آخر تلك احلاجات.
وسعت دراسات أخرى إىل حتديد حاجات معلمي
الرياضيات التدرييبة يف جمال التقنيات التعليمية والتعلم
اإللكرتوين ،فقد أجرى الدوسري (4136هـ) دراسة
استهدفت حتديد احلاجات التدربيبة يف جمال استخدام
احلاسب اآليل بتدريس املرحلة الثانوية مبدينة الرياض،
وتوصلت إىل أن أكثر احلاجات يف جمال نظام التشغيل هو
جمال إدارة امللفات وتنظيمها .يف حني كان برنامج معاجلة
النصوص ،وكتابة الرموز واملعادالت الرياضية من أكثر
احلاجات يف جمال استخدام برامج احلاسب اآليل التطبيقية.
أما يف جمال استخدام التعليم اإللكرتوين ،فقد أجرى املوسى
واحلريب ( )3112دراسة سعت إىل حتديد احلاجات التدريبية
ملعلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ،وأشارت
نتائجها إىل حاجة املعلمني إىل التدريب يف مجيع جماالت

التعليم اإللكرتوين ،وهي :اخللفية املعرفية ،واحلاسب اآليل
وتوظيف براجمه يف التدريس ،واإلنرتنت والِّبجميات التعليمية.
وتوصلت دراسة الغامدي (4134هـ) اليت أجريت للغرض
ذاته على معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف مدينة
الطائف؛ إىل أن أكثر حاجات املعلمني التدريبية هي:
اخللفية املعرفية ،مث تلتها احلاجات املرتبطة باستخدام احلاسب
اآليل واإلنرتنت  ،وإدارة التعليم اإللكرتوين.
ومن أبرز الدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية،
دراسة أجراها البلوي وغالب ( ،)3143وسعت إىل حتديد
احلاجات التدريبية للتطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات
يف التعليم العام يف اجملاالت التخصصية والرتبوية بناء على
وجهة نظرهم ومشرفيهم الرتبويني .وأسفرت نتائجها أن أبرز
تلك احلاجات يف اجملال التخصصي كانت :املفاهيم
التوبولوجية وتطبيقاهتا ،واهلندسة الفراغية وتطبيقاهتا ،وحل
املشكالت الرياضية ،واملنطق والِّبهان الرياضي ،والنهايات
واالتصال وتطبيقاهتا .يف حني كان على قائمة حاجات
التطور املهت يف اجملال الرتبوي :تعليم الرياضيات لذوي
احلاجات اخلاصة ممن لديهم صعوبات تعلم والطالب
املوهوبني ،واستخدام املعامل يف تدريس الرياضيات ،وتنمية
التفكري واإلبداع لدى املتعلمني ،وتعليم الرياضيات من خالل
الرحالت والزيارات .كما أظهرت نتائجها عدم وجود فروق
يف حتديد تلك احلاجات بناء على متغري اجلنس.
أما يف جمال حاجات التطور املهت ملعلمي العلوم،
فأجريت عدد من الدراسات لتحديد احلاجات التدريبية
ملعلمي العلوم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،فهدفت
دراسة الطناوي والعرفج ()3141؛ إىل معرفة احلاجات
التدريبية ملعلمات العلوم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة
مبحافظة األحساء ،وأظهرت نتائجها إىل أن أكثر احلاجات
كانت يف :اجلانب التخصصي ،فطرق التدريس ،مث التقو .
يف حني كان األقل حاجة هو :التخطيط للتدريس ،والتعامل
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مع املتعلمات ،فمهارات عرض الدروس ،مث وسائل وتقنيات
التعليم .كما أجرت منرية الفهيد (4144هـ) دراسة
استهدفت حتديد احلاجات التدريبية ملعلمات العلوم يف
املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ،وتوصلت نتائجها إىل أن
صياغة األهداف السلوكية تع ّد أكثر احلاجات يف جمال
التخطيط .يف حني كان إثارة الدافعية لدى املتعلمات أكثر
احلاجات يف جمال التنفيذ.
أما الدراسات اليت حددت احلاجات التدريبية
ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية ،فقد أجرى رفاع ()4444
دراسة سعت إىل حتديد احلاجات التدريبية ملعلمي جنوب
غرب اململكة ،وأسفرت نتائجها عن اتفاق املعلمني
وموجيهيم (مشرفيهم) الرتبويني على أن حمور معارف
ومهارات املعلم يأيت على قائمة تلك األولويات ،مث تال ذلك
بالنسبة للمعلمني التنفيذ ،فالتقو  ،ويف املرتبة األخرية
التخطيط الذي رأى املوجهون (املشرفون) الرتبويون أنه يأيت
يف املرتبة الثانية ،فالتقو  ،مث التنفيذ .وهناك دراستان
استهدفتا حتديد احلاجات التدريبية ملعلمي ومعلمات
األحياء ،حيث سعت دراسة أبو احلمايل (4144هـ) إىل
حتديد حاجات معلمي األحياء مبدينة جدة ،وبينت نتائجها
أن أبرز تلك احلاجات كانت يف جمال :املناهج ،والوسائل
التعليمية ،واحملتوى ،واملتعلم ،وطرق التدريس .وأسفرت نتائج
دراسة أجرهتا تغريد فلمبان (4134هـ) أن معلمات األحياء
يف مكة املكرمة وجدة قدرن حاجتهن إىل التدريب يف فئة
احلاجة املتوسطة يف جماالت :األهداف ،وطرق التدريس،
والوسائل التعليمية ،والتقو  .يف حني أظهرن حاجة كبرية إىل
التدريب يف تسعة جوانب من جمال الكفايات الشخصية
للمعلمة.
واستهدفت عدد من الدراسات حتديد احلاجات
التدريبية ملعلمي العلوم يف جمال تقنيات التعليم والتعلم
اإللكرتوين ،فقد أجرى الشهري (4134هـ) دراسة؛ لتحديد
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حاجات معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف حمافظة النماص،
وأسفرت نتائجها عن احلاجة إىل التدريب على تقنيات
التعليم ،سواء أكانت املتعلقة باإلنتاج ،أم االستخدام ،أم
التقو  .أما دراسة الضلعان (4131هـ) فتناولت معلمي
العلوم يف املرحلة الثانوية يف اململكة عموما ،وتوصلت
نتائجها إىل اتفاق املعلمني ومشرفيهم الرتبويني على احلاجة
إىل التدريب على قواعد استخدام التقنيات التعليمية
وتوظيفها يف خدمة مناهج العلوم ،وحدد املعلمون اجلوانب
املعرفية والنظرية الستخدام التقنيات التعليمية ،بكوهنا أكثر
اجلوانب حاجة .يف حني رأى مشرفوهم أمهية االهتمام أكثر
جبوانب مساعدة تقنيات التعليم؛ لتنمية مهارات التفكري
واإلبداع.
ومما سبق يلحظ أن أغلب الدراسات تناولت جانب
احلاجات التدريبية الذي يع ّد أحد جماالت التطور املهت ،كما
أن مجيع هذه الدراسات أجريت قبل تطبيق مشروع "تطوير
الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام يف اململكة" ،ما
عدا دراسة واحدة (البلوي وغالب ،)3143 ،واليت تناولت
حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات .وهذا
يؤكد على أمهية دراسة حاجات التطور املهت ملعلمي
ومعلمات الرياضيات والعلوم ،وذلك وفق املنظور الشامل
للتطور املهت .كما ينبغي استقصاء هذه احلاجات عن طريق
املعلمني أنفسهم ،وعن طريق األطراف ذات العالقة املباشرة،
وأبرزهم مقدمي ومقدمات برامج التطور املهت ،وذلك
إلشرافهم املباشر على املعلمني واملعلمات ،ومعرفتهم بواقع
آدائهم ،وحاجات تطورهم املهت .كما تقع عليهم مسؤولية
اإلشراف وتنفيذ برامج التطور املهت للمعلمني واملعلمات
املصاحب لتطبيق املشروع.
أما ما يتعلق جبوانب نشاطات ومصادر التطور املهت
ملعلمي الرياضيات والعلوم باململكة ،فقد أجرى البلوي
والراجح (4144هـ) دراسة هدفت إىل معرفة واقع التطور

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  43 – 42الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

66

فهد بن سليمان الشايع :واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ...

املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات ،إذ تضمنت معرفة
نشاطات التطور املهت ومصادره وجماالته ومعوقاته من وجهة
نظر املعلمني أنفسهم ،وذلك عن طريق استبانة شارك فيه
 636معلما ومعلمة من أربع إدارات تعليمية .وبينت النتائج
أن أكثر نشاطات التطور املهت ممارسة هي :االستفادة من
تقارير وتوجيهات املشرف الرتبوي ،والتواصل مع أولياء
األمور؛ لتحسني مستوى أبنائهم الدراسي .يف حني جاءت
تسع ممارسات بدرجة "منخفضة" ،وهي :التعاون يف إجراء
البحوث سواء أكان ذلك يف اجملال التخصصي أم الرتبوي،
واملشاركة يف اإلشراف على طالب الرتبية امليدانية ،ومواصلة
الدراسات العليا ،وإجراء البحوث يف املمارسات التدريسية
الشخصية ،وتدريب املعلمني يف امليدان ،واملشاركة يف اللجان
العلمية ،أو الرتبوية ،وكتابة املقاالت النقدية يف املمارسات
التدريسية ،وحضور املؤمترات واحملاضرات والندوات .وجاءت
ممارسة بقية النشاطات بدرجة "متوسطة" .وأوضحت نتائج
الدراسة أن أبرز املصادر اليت يعتمد عليها املعلم يف تطوره
املهت هي :زمالء املهنة ،واملصادر الذاتية ،مثل :الكتب،
واجملالت ،والدوريات الرتبوية ،واملشرف الرتبوي .يف حني كان
أقلها إسهاما وبدرجة "منخفضة" :املؤسسات األهلية،
واجلامعات ،واجلمعيات العلمية والرتبوية ،واخلِّباء
واملختصون .وجاءت إسهام بقية املصادر بدرجة "متوسطة"،
ومتثلت بإدارات التعليم ،واملدارس ،ووسائل اإلعالم .كما
حددت الدراسة أبرز جماالت التطور املهت التخصصية
والرتبوية اليت استهدفتها تلك النشاطات .وخلصت الدراسة
إىل أن أبرز املعوقات اليت تواجه املعلم يف سبيل تطوره املهت
تتمثل بـكثرة األعباء الوظيفية واالجتماعية ،وقلة فرص
نشاطات التطور املهت املتاحة ،وتطلب ممارستها خارج
أوقات الدوام الرمسي.
وهدفت دراسة الشمراين والقضاة والرشود والدمهش
(4144هـ) إىل معرفة واقع التطور املهت لدى معلمي

ومعلمات العلوم باململكة العربية السعودية من وجهة نظرهم،
حيث تناولت حتديد نشاطات التطور املهت ،ومصادرها،
وجماالهتا ومعوقاهتا ،وضمت عينتها  414معلما ومعلمة من
أربع إدارات تعليمية .وأسفرت نتائجها عن أن أكثر
نشاطات التطور املهت ممارسة ،واليت حصلت على درجة
ممارسة "عالية" ،هي :االستفادة من تقارير املشرف الرتبوي،
واملتابعة اهلادفة للمستجدات ذات العالقة بالعلوم ،أو
تعليمها عِّب وسائل اإلعالم املختلفة ،والقراءات املتخصصة،
مث التواصل مع أولياء األمور .يف حني أن أقلها ممارسة مثانية
نشاطات ،واليت حصلت على درجة ممارسة "ضعيفة" ،وهي:
املشاركة يف إجراء البحوث التخصصية ،أو الرتبوية ،أو
اإلجرائية يف املمارسات التدريسية ،ومواصلة الدراسة العليا،
واإلسهام يف اإلشراف على طالب الرتبية امليدانية ،وتدريب
املعلمني ،وكتابة التقارير النقدية ،واملشاركة يف اللجان الرتبوية
والتخصصية .وجاءت ممارسة تسعة نشاطات بدرجة
"متوسطة" تتناول يف معظمها املشاركات يف الدورات ،وور
العمل ،واملؤمترات ،واحملاضرات ،وتبادل الزيارات مع املعلمني،
والتواصل مع اخلِّباء يف جمال التخصص .كما بينت نتائج
الدراسة أن أبزر مصادر تلك النشاطات هي :املصادر
الذاتية ،مثل :الكتب واجملالت والدوريات ،فزمالء املهنة ،مث
املشرف ،يف حني جاء إسهام املدرسة ،وإدارة التعليم،
ووسائل اإلعالم ،واخلِّباء واملختصون ،بدرجة "متوسطة"،
وكانت أقل تلك املصادر إسهاما هي :اجلامعات ،واجلمعيات
العلمية ،والرتبوية ،واملؤسسات األهلية .وأظهرت نتائج
الدراسة أن نشاطات التطور املهت أسهمت يف تعزيز اجلوانب
الرتبوية إسهاما أكِّب من إسهامها يف تعزيز اجلوانب العلمية.
وأشارت عينة الدراسة إىل وجود ستة معوقات حدت من
ممارستهم لنشاطات التطور املهت بدرجة عالية متثلت بـكثرة
األعباء الوظيفية ،وتعارض النشاطات مع أوقات العمل،
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وضعف اإلعالن عنها ،وحمدودية النشاطات املتاحة،
واملسؤوليات واالرتباطات العائلية ،وضعف احلوافز املقدمة.
المشكلة:

يعول الرتبويون واملختصون يف مناهج الرياضيات
والعلوم يف اململكة العربية السعودية على مشروع "تطوير
الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام" إحداث نقلة
نوعية يف تطوير تعلم وتعليم هذين اجملالني املهمني .ونظرا
الستهداف هذا املشروع حتقيق تغيري كامل يف حمتوى املقررات
الدراسية مبواءمة سلسلة تعليمية عاملية ،يتطلب هذا بدوره
جهدا موازيا يف إعادة تأهيل وتطوير املعلمني؛ ملواكبة هذا
التعديل ،حيث أكدت املشاريع الرتبوية والدراسات السابقة
أمهية إعادة تأهيل املعلمني ،وتطورهم املهت املستمر يف جناح
أي مشروع إصالحي تربوي (Wallace & Loughran,
2012; Simon & Campbell, 2012; Fischer, Borowski,

).& Tepner, 2012
وقد أوضحت توصيات الندوات واللقاءات اليت
تناولت املشروع ،ومن أبرزها :لقاء التطوير املهت األول الذي
نظمته وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة اليت ما بني -44
4143/6/34هـ (وزارة الرتبية والتعليم4143 ،هـ)،
والندوات العلمية اليت عقدها كرسي الشيخ عبدالرمحن بن
ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود (4143ه ـ 4-؛ 3؛ )4
أمهية العناية بدراسة واقع التطور املهت املصاحب للمشروع،
من حيث حاجات التطور املهت للمعلمني ،ونشاطات
التطور املهت اليت ميارسوهنا ،ومصادر تلك النشاطات ،كما
أشارت مداوالت تلك الندوات واللقاءات إىل وجود ضعف
يف نشاطات التطوير املهت املصاحب للمشروع ،كما أكدت
ذلك أيضا نتائج دراسة الزغييب وبن سلمه & (Alzaghibi
).Bin Salamah, 2011
وقد أجرى الشمراين وزمالؤه (4144هـ) ،والبلوي
والراجح (4144هـ) ،والبلوي وغالب ( )3143دراسات
هدفت إىل معرفة واقع التطور املهت للمعلمني املصاحب هلذا
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املشروع خالل الثالثة األعوام األوىل من تطبيقه ،إذ ركزت
الدراسة األوىل على واقع التطور املهت ملعلمي ومعلمات
العلوم .يف حني تناولت الدراسة الثانية واقع التطور املهت
ملعلمي ومعلمات الرياضيات ،وحبثت الدراسة الثالثة يف
حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات .ومعرفة
الواقع يتطلب حتديده من األطراف املرتبطة به ،وألن
الدراسات السابقة مجعت بياناهتا عن طريق توزيع استبانة
على عينة من املعلمني واملعلمات من خمتلف مناطق اململكة،
تأيت هذه الدراسة مكملة هلا ،إذ تستقي بياناهتا من مقدمي
برامج التطور املهت للمعلمني واملعلمات من خمتلف مناطق
اململكة .وذلك ألن مقدمي تلك الِّبامج هم أكثر ارتباطا
باملعلمني ،ومعرفة حباجاهتم ،وممارساهتم الفعلية؛ نتيجة
إشرافهم املباشر عليهم ،وتقد بعض برامج التطور املهت
هلم.
ويشدد بال وكوهن ) (Ball & Cohen, 1999على
دور مقدمي برامج التطور املهت الذين يقدمون التوجيه
والدعم للمعلم .كما أن معرفة تقدير مقدمي برامج التطور
املهت لواقع التطور املهت للمعلم ،يساعد على فهم تصوراهتم
وتوجهاهتم حنوه ،إذ إهنم ميلكون القرار يف حتديد وتنفيذ
برامج التطور املهت ،مما يتطلب حبث هذه التصورات ،ليمهد
الطريق ملقارنة هذه التصورات مع آراء املعلمني أنفسهم؛
وذلك من أجل بناء تصور مكتمل عن ذلك الواقع حماولة يف
اإلسهام يف تطوير خطة التطور املهت املصاحبة للمشروع.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل معرفة واقع التطور املهت
ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم املصاحب لتطبيق
مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية" ،وذلك من وجهة نظر مقدمي
ومقدمات برامج التطور املهت ،ويسعى إىل حتديد :حاجات
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التطور املهت ،وأنشطته اليت ميارسها املعلمون واملعلمات،
ومصادر التطور املهت اليت ينبغي االهتمام هبا.

أسئلة البحث:

يسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما خصائص مقدمي برامج التطور املهت املصاحبة
ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
العام يف اململكة"؟ وما درجة ثقتهم بنجاح املشروع

-

-

-

عموما ،والتطور املهت املصاحب له خصوصا؟
 -2ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت حاجات التطور
املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم؟ وهل ختتلف
تقديراهتم باختالف التخصص (رياضيات ،وعلوم)،
واجلنس (رجال ،ونساء)؟
 -3ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت درجة ممارسة
معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم نشاطات التطور
املهت؟ وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص
(رياضيات ،وعلوم)  ،واجلنس (رجال ،ونساء)؟
 -4ما أبرز مصادر نشاطات التطور املهت ملعلمي ومعلمات
الرياضيات والعلوم اليت ينبغي أن يركز عليها املشروع
حسب رأي مقدمي برامج التطوير املهت؟ وهل خيتلف
رأيهم باختالف التخصص (رياضيات ،وعلوم) ،واجلنس
(رجال ،ونساء)؟
أهمية البحث:
تنبثق أمهية هذا البحث من الدور الرئيس الذي
ميثله املعلم بنجاح ،أو فشل أي مشروع إصالحي للتعليم؛
لذا يؤمل أن تسهم نتائج هذا البحث يف حتسني واقع التطور
املهت املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية" ،كما يؤمل أن
تساعد نتائجه على:

-

لفت أنظار مسؤويل وخمططي املشروع حلاجات
ونشاطات ومصادر التطور املهت اليت ينبغي أن يوليها
املشروع عناية أكِّب.
معرفة مقدمي برامج التطور املهت نشاطات وحاجات
التطور املهت اليت مل تنل اهتماما كبريا لدى املعلمني
واملعلمات من أجل تعزيز السبل لتفعيلها.
توجيه املعلمني واملعلمات إىل نشاطات ومصادر التطور
املهت اليت ينبغي االهتمام مبمارستها ،وتفعيل املسؤولية
الذاتية يف ذلك.
تفعيل الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم ،واجلهات اليت
ميكن أن تسهم يف برامج التطور املهت للمعلمني ،مثل:
اجلامعات ،واجلمعيات واملؤسسات العلمية ،سواء أكانت
احلكومية ،أم األهلية.

مصطلحات البحث:

مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية :ويقصد به
"مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية" ،والذي بدأ تطبيقه على
الصفوف األول والرابع االبتدائي واألول املتوسط (السابع) يف
مجيع املدارس بالعام الدراسي 4144/4141هـ ،ويطبق يف
السنوات التالية على بقية الصفوف ،ويستكمل مراحله يف
العام الدراسي 4146/4144هــ.
التطور املهت :حدد سيمون وكامبيل (Simon & Campbell,
) 2012التطور املهت بثالثة جماالت رئيسة هي :التطور املعريف
الذايت للمعلم ،وتطور املمارسات املهنية يف البيئة التعليمية،
والعمل التعاوين االجتماعي التفاعلي مع اآلخرين .وعرفه
الشمراين وزمالؤه (4144هـ) بأنه جمموعة متنوعة من
النشاطات الرمسية وغري الرمسية اليت ميارسها املعلم أثناء اخلدمة
ممارسة واعية ،ومسئولة ،وخمططا هلا ،وتستهدف رفع مستوى
كفاءته الرتبوية ،والعلمية التخصصية .يف حني يعرفه البلوي
والراجح (4144هـ )12 ،بأنه "حفاظ املعلم املستمر على
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األنشطة (النشاطات) واملهارات الالزمة للتدريس ،املكتسبة
من خالل مصادر التطور الذاتية ،أو الِّبامج التدريبية ،أو
غريها من املصادر" .ويعرف إجرائيا هبذه الدراسة بأنه:
جمموعة من النشاطات ذات البعد الذايت ،واجلماعي اليت
ميارسها املعلم؛ لتطوير قدراته التخصصية واملهنية وفق
حاجاته عن طريق عدد من املصادر الذاتية واجلماعية ،وذلك
وفق منهجية حمددة ومقصودة.
واقع التطور املهت :يقصد به يف هذا البحث :حتديد وضع
التطور املهت احلايل ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم
املصاحب لتطبيق مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
يف التعليم العام يف اململكة" من حيث حتديد :حاجات
التطور املهت ،ونشاطاته املمارسة ،ومصادر تلك النشاطات.
مقدمو برامج التطور املهت :ويقصد بذلك مشريف ومشرفات
املشروع ممن أوكلت وزارة الرتبية والتعليم هلم مهمة متابعة
تنفيذه يف خمتلف إدارات الرتبية والتعليم ،وتقد الدعم
للمعلمني واملعلمات ،وتنفيذ بعض برامج التطور املهت
كمدربني ومدربات سواء أكانوا مدربني مركزيني ،أم حمليني،
ويؤدي بعضهم املهمتني معا .وهذا ال يعت بالضرورة حصر
مصادر تقد الِّبامج هبم.
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ومصادرها .كما تقتصر عينته على مقدمي الِّبامج (من
الرجال ،والنساء) الذين شاركوا بلقاء التطوير املهت األول
الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة اليت بني -44
4143/6/34هـ مبدينة الرياض.

منهج البحث:
يتبىن هذا البحث املنهج الوصفي ،حيث يعىن
بتحديد احلالة الراهنة ملوضوع الدراسة وفق متغرياهتا
املستهدفة ) .(Gay & Airasian, 2000ويع ّد هذا املنهج
مناسبا لإلجابة عن أسئلة هذا البحث الذي يستهدف معرفة
واقع التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم،
وذلك وفق تقدير مقدمي تلك الِّبامج.
مجتمع وعينة البحث:
يتمثل جمتمع البحث جبميع مقدمي برامج التطور
املهت ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
العام يف اململكة" الذين أوكلت هلم وزارة الرتبية والتعليم مهمة
اإلشراف على املشروع ،وتنفيذ برامج التطور املهت للمعلمني
واملعلمات يف خمتلف إدارات التعليم يف مناطق وحمافظات
اململكة .وقد متثلت عينة البحث بالذين حضروا لقاء التطوير
املهت األول للمشروع ،والذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم
خالل الفرتة اليت ما بني 4143/6/34-44هـ يف مدينة
الرياض .ويوضح اجلدول ( )4عينة البحث حسب طبيعة
عملهم.

حدود البحث:

يقتصر هذا البحث على حتديد واقع التطور املهت
املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم
العام يف اململكة" ،حسب تقدير مقدمي برامج التطور املهت
يف اجملاالت اآلتية :احلاجات ،والنشاطات املمارسة،

الجدول ( :)1عينة البحث حسب طبيعة عملهم
طبيعة العمل

العدد

النسبة

مشرف تربوي
مدرب
مدرب+مشرف

44
43
44

44,4
14,4
44,3

212

%111

المجموع
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أداة البحث:

التطور املهت وفق تدرج ثالثي حيدد درجة املمارسة

تتمثل أداة البحث باستبانة بنيت باالستفادة من
البحوث والدراسات اليت استهدفت املوضوع ذاته ،وخاصة
اليت تناولت املشروع ذاته (البلوي والراجح4144 ،هـ؛
الشمراين وزمالؤه4144 ،هـ؛ البلوي وغالب،)3143 ،
وتكونت األداة من شقني ،حيث تناول الشق األول معرفة
معلومات عامة ،تضمنت :اجلنس ،والتخصص ،ونوع
املؤهل ،والدرجة العلمية ،وعدد سنوات اخلِّبة يف التعليم
عموما ،واملشروع خصوصا،
وطبيعة العمل باملشروع .باإلضافة إىل أسئلة عامة حتدد درجة
معرفة العينة باملشروع والتطور املهت املصاحب له ،وقدرهتم
على تقدير واقع التطور املهت للمعلمني .وضم الشق الثاين
ثالثة أجزاء رئيسة متثلت باآليت:
 -حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات

(عالية ،ومتوسطة ،وضعيفة) ،كما أتيحت الفرصة

والعلوم :تضمنت أربعة أسئلة عامة حتدد قدرة العينة
على تقدير حاجات التطور املهت ،باإلضافة إىل 44
جماال من اجملاالت احملتملة حلاجات املعلمني واملعلمات.
وطلب من أفراد العينة تقدير درجة حاجة املعلمني
واملعلمات إىل التطور املهت يف كل جمال وفق تدرج
ثالثي (عالية ،ومتوسطة ،وضعيفة) ،وأتيحت الفرصة
للمستجيب إىل إضافة حاجات أخرى يرى أمهيتها.
-

للمستجيب؛ إلضافة نشاطات أخرى يرى أن املعلمني
ميارسوهنا ،ومل ترد يف االستبانة.
 مصادر التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضياتوالعلوم :طلب من العينة تقدير جدوى إسهام 44
مصدرا مقرتحا من مصادر التطور املهت ملعلمي
ومعلمات الرياضيات والعلوم ،وذلك وفق تدرج ثالثي
(عايل ،ومتوسط ،وضعيف) ،كما أتيحت الفرصة
للمستجيب؛ إلضافة مصادر أخرى يرى أمهيتها.
صدق وثبات األداة:
-

لقد ُحتقق من صدق األداة بعرضها على أحد عشر
حمكما من املختصني بتعليم الرياضيات والعلوم من أعضاء
هيئة التدريس يف جامعات سعودية ،ووزارة الرتبية والتعليم.
وقد أجريت بعض التعديالت وفق آرائهم ،حيث حذفت
عدد من الفقرات وأضيفت أخرى ،وعدلت صياغة
وحسب معامل االتساق الداخلي ملعرفة ارتباط كل
بعضهاُ .

فقرة مع حمورها ،وذلك للتأكد من ثبات فقرات األداة،

واجلدول ( )3يوضح نتيجة ذلك.

نشاطات التطور املهت اليت ميارسها معلمو ومعلمات
الرياضيات والعلوم :تضمن هذا اجلزء سؤالني يبني فيهما
املستجيب تقديره درجة معرفته بنشاطات التطور املهت
اليت ميارسها املعلمون واملعلمات ،ومصادر تلك املعرفة
بغرض التأكد من قدرة املستجيب على تقديره مدى
ممارسة تلك النشاطات .مث طلب من املستجيب تقدير
مدى ممارسة املعلم لـ  44نشاطا حمتمال من نشاطات
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الجدول ( :)2معامالت االتساق الداخلي الرتباط الفقرات بمحاورها

رقم الفقرة

معامل ارتباط الفقرة بمتوسط محورها
الحاجات

النشاطات

المصادر

4

**1,434

**1,441

**1,111

3

**1,146

**1,644

**1,444

4

**1,464

**1,434

**1,633

1

**1,126

**1,643

**1,634

4

**1,444

**1,644

**1,444

6

**1,443

**1,414

**1,444

4

**1,641

**1,646

**1,434

2

**1,411

**1,441

**1,444

4

**1,414

**1,424

**1,462

41

**1,161

**1,431

**1,663

44

**1,144

**1,144

**1,1624

43

**1,431

**1,441

**1,644

44

**1,142

**1,644

**1,614

41

**1,643

**1,441

**1,643

44

**1,421

**1,464

**1,444

46

**1,442

**1,444

**1,444

44

**1,441

**1,411

**1,616

42

**1,441

-----

-----

44

**1,442

-----

-----

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1,14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1,14

كما حسب معامل الثبات حسب حماور األداة الثالثة (احلاجات ،والنشاطات ،واملصادر) ،ويوضح اجلدول ( )4معامل
الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ.
الجدول ( :)1معامل الفاكرونباخ لثبات األداة
عدد الفقرات

معامل الفاكرونباح

الجزء
حاجات التطور املهت

44

1,23

نشاطات التطور املهت

44

1,44

مصادر التطور املهت

44

1,24
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فهد بن سليمان الشايع :واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ...

إجراءات تحليل البيانات واألساليب اإلحصائية:
رصدت مجيع استجابات العينة ،ورمزت ،وحللت ،باستخدام
برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )،(SPSS
واستخدم اإلحصاء الوصفي املتمثل بالتكرارات ،والنسب
املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،وذلك
وفق تدرج االستجابة التايل للفقرات (عالية=،4

ومتوسطة= ،3وضعيفة= ،)4وفسرت نتائجها وفق مدى
التدرج املوضح يف اجلدول ( .)1كما استخدم اختبار (ت)
للعينات املستقلة؛ لدراسة الفروق يف استجابات العينة وفق
متغري التخصص (رياضيات ،وعلوم) ،واجلنس (رجال،
ونساء).

الجدول ( :)1مدى درجة تقدير االستجابة
الفئة

المدى

عالية

3,44 – 4,11

متوسطة

أقل من 4,66 – 3,44

ضعيفة

أقل من 4,66

عرض نتائج البحث:

إجابة السؤال األول :ما خصائص مقدمي برامج التطور

املهت املصاحبة ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
يف التعليم العام يف اململكة"؟ وما درجة ثقتهم بنجاح املشروع
عموما ،والتطور املهت املصاحب له خصوصا؟

يوضح اجلدول ( )4خصائص مقدمي برامج
التطور املهت من حيث الدرجة العملية ،ونوع املؤهل الرتبوي،
واجلنس.

الجدول ( :)5خصائص العينة من حيث الدرجة العلمية ونوع المؤهل والجنس
المتغير

الفئة

العدد

النسبة

الدرجة العلمية

بكالوريوس
ماجستري فأعلى

423
31

%41,1
%41,1

نوع املؤهل

تربوي
غري تربوي
مل حيدد

424
42
4

%24,6
% 2,4
% 4,4

اجلنس

ذكر
أنثى

441
22

%46,1
%14,6

يلحظ من اجلدول ( )4أن مجيع مقدمي برامج التطور املهت
حيملون درجة البكالوريوس ،كما أن  %41من العينة تقريبا
حصلت على درجة علمية املاجستري ،وواحد حاصل على
درجة الدكتوراه .كما ال تتجاوز نسبة العينة اليت مل حتصل

على مؤهل تربوي  ،%4ويتضح تقارب النسب حسب
متغري اجلنس .ويوضح اجلدول ( )6خصائص العينة من
حيث التخصص.

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  43 – 42الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

فهد بن سليمان الشايع :واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ...

73

الجدول ( :)6خصائص العينة من حيث التخصص
التخصص

العدد

النسبة

رياضيات

41

%16,4

علوم

412

%44,4

فيزياء
كيمياء
أحياء
علم أرض

41
44
11
4

%44,4
%32,4
%44,1
%1,14

علوم عامة

3

%4,2

يبني اجلدول ( )6توزيع جيد ملقدمي برامج التطور
املهت وفق التخصص ،حيث بلغت نسبة املختصني
واملختصات بالرياضيات  .%16،4يف حني بلغت نسبة
املختصني واملختصات يف جماالت العلوم املختلفة ،%44،4
وكان مقدار التنوع بالتخصصات الفرعية متوازنا مع جماالت

العلوم الرئيسة (فيزياء ،وكيمياء ،وأحياء) ،ويلحظ وجود
خمتص واحد يف علم األرض ،وآخر يف العلوم العامة .ويوضح
اجلدول ( )4توزيع العينة وفق عدد سنوات اخلِّبة يف العمل
الرتبوي.

الجدول ( :)7خصائص العينة من حيث عدد سنوات الخبرة في العمل التربوي
الخبرة

العدد

النسبة

أقل من مخس سنوات
من  4سنوات إىل أقل من  41سنوات
من 41سنوات إىل أقل من  31سنة
 31سنة فأكثر

4
31
446
64

%1,4
%41,1
%44,1
%43,4

يبني اجلدول ( )4أن أغلب مقدمي برامج التطور
املهت ممن ميلكون خِّبة ميدانية واسعة يف العمل الرتبوي،
حيث جتاوز من ميلك خِّبة تربوية متتد ألكثر من عشرين سنة

 .%43يف حني بلغت نسبة من تقل اخلِّبة عن عشر
سنوات  %41تقريبا .ويوضح اجلدول ( )2خصائص العينة
وفق عدد سنوات اخلِّبة باملشروع.

الجدول ( :)8خصائص العينة من حيث عدد سنوات خبرة العمل في المشروع
الخبرة

العدد

النسبة

سنة
سنتان
ثالث سنوات
أربع سنوات فاكثر

34
23
42
44

% 44,1
%11,6
%42,6
% 4,1
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يوضح اجلدول ( )2أن نسبة من ميلك خِّبة يف
العمل باملشروع ملدة ثالث سنوات فأكثر بلغت  .%16يف
حني نسبة حديثي العمل باملشروع بلغت  .%44،1كما
يبني اجلدول ( )4درجة معرفة مقدمي برامج التطور املهت

باملشروع عموما ،وخطة التطور املهت خصوصا ،ودرجة
ثقتهم بنجاح املشروع على وجه العموم وخطة التطور املهت
املصاحب له على وجه اخلصوص.

الجدول ( :)9تقدير العينة بدرجة معرفتهم بالمشروع وخطة التطور المهني المصاحبة له
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

الفقرة

الجنس

التخصص

املتوسط

االحنراف

رياضيات

علوم

قيمة "ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

ما درجة معرفتك مبشروع "تطوير
الرياضيات والعلوم الطبيعية" عموما؟

3,61

1,12

3,61

3,61

1,14-

3,44

3,44

4,46-

ما درجة ثقتك بنجاح املشروع لتحقيق
التطلعات اليت يؤمل أن حيققها؟

3,44

1,16

3,42

3,41

4,43

3,61

3,26

**4,14-

ما درجة معرفتك خبطة التطور املهت
املصاحبة للمشروع؟

3,34

1,61

3,44

3,34

1,43-

3,44

3,33

1,43-

ما درجة ثقتك بنجاح خطة التطور املهت
اليت تتبناها الوزارة حاليا؟

3,14

1,61

3,14

3,43

1,21-

3,46

3,66

**4,61-

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1،14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1،14

يلحظ من اجلدول ( )4أن متوسط تقدير عينة
البحث درجة معرفتهم باملشروع كانت "عالية" ،حيث بلغ
متوسط ذلك  ،3،61كما صنفت مجيع أفراد العينة درجة
املعرفة بني الدرجة "املتوسطة" إىل "العالية" ،وبالتايل مل
يستبعد أي منهم يف حتليل بقية أجزاء هذا البحث .كما
عِّبت العينة بثقتها بنجاح املشروع بدرجة "عالية" ،ومبتوسط
حسايب بلغ  .3،44كما يلحظ أن خطة التطور املهت
املصاحبة للمشروع كانت واضحة لعينة البحث ،وذلك
بدرجة "متوسطة" ،حيث بلغ متوسطها احلسايب  ،3،34إال
أن متوسط الثقة بنجاح هذه اخلطة كان "عاليا" ومبتوسط
حسايب بلغ  .3،14كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
دالة إحصائيا يف تقدير أفراد العينة املتغريات السابقة ميكن أن
تعزى إىل متغري التخصص .يف حني وجدت فروق دالة

ثقتهن بنجاح املشروع،
إحصائيا لصاحل العينة من النساء حنو ّ
وخطة التطور املهت.

إجابة السؤال الثاني :ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت

حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم؟
وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص (رياضيات،
وعلوم) ،واجلنس (رجال ،ونساء)؟
توضح استجابات مقدمي برامج التطور املهت يف
اجلدول ( )41أن درجة تقدير معرفتهم حباجات التطور
املهت للمعلمني "عالية" ،ومبتوسط حسايب بلغ  ،3،42وهذا
يعطي مؤشرا عن مصداقية اإلجابات الالحقة عن بنود هذا
السؤال.
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الجدول ( :)11درجة تقدير العينة معرفتها بحاجات التطور المهني للمعلمين
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

الفقرة

املتوس
ط

االحنرا
ف

الجنس

التخصص
رياضيا
ت

علوم

قيمة "ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

ما درجة معرفتك حباجات التطوير املهت
للمعلمني؟

3,42

1,43

3,14

3,64

*3,31-

3,14

3,64

**3,41-

ما مدى تلبية وزارة الرتبية والتعليم حاجات
املعلمني يف التطوير املهت يف الوقت احلايل؟

3,23

1,44

4,24

4,44

4,61

4,43

4,41

*3,41-

ما مدى حاجة املعلمني إىل التطور املهت يف
اجملاالت العلمية التخصصية (رياضيات3,24 ،
فيزياء،كيمياء ،أحياء) عموما؟

1,44

3,26

3,44

4,34-

3,23

3,41

1,142-

3,44

1,11

3,44

3,42

1,44-

3,23

3,41

4,431

ما مدى حاجة املعلمني إىل التطور املهت يف
اجملاالت الرتبوية عموما؟

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1,14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1,14

يوضح اجلدول ( )41أن تقدير مقدمي برامج
التطور املهت للمعلمني واملعلمات مدى تلبية وزارة الرتبية
والتعليم حاجات املعلمني واملعلمات كانت بدرجة
"متوسطة" ،ومبتوسط حسايب بلغ  .4،23كما أن تقدير
العينة حاجة املعلمني واملعلمات إىل برامج التطور املهت
كانت بدرجة "عالية" ،حيث بلغ املتوسط احلسايب لتقدير
حاجة التطور املهت إىل اجملاالت العلمية التخصصية .3،24
يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجاالت الرتبوية .3،44

وتظهر النتائج أن تقدير املختصني بالعلوم درجة معرفتهم
حباجات التطور املهت تزيد عن تقدير نظرائهم املختصني
بالرياضيات مبستوى دال إحصائيا .كما أن تقدير العينة من
النساء تزيد بفرق دال إحصائيا عن نظرائهن من الرجال
لدرجة معرفتهم باحلاجات ،وكذلك درجة تلبية وزارة الرتبية
تلك احلاجات .ويبني اجلدول ( )44تقدير مقدمي برامج
التطور املهت حاجات معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم
إىل جماالت التطور املهت املختلفة.

الجدول ( :)11درجة تقدير العينة حاجات المعلمين والمعلمات إلى برامج التطور المهني
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

العبارة

التخصص
قيمة
"ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

استخدام املعامل واليدويات يف
التدريس.

4

3,24

1,44

3,41

3,24

4,26

3,44

3,24

1011

تنمية التفكري واإلبداع لدى املتعلمني.

4

3024

1,44

3024

3024

1041

3022

3044

1046-

4

3024

1,11

3021

3024

1,31-

3024

3024

1,41-

استخدام أساليب التقو

احلقيقي

الرتتي
ب

املتوسط

االحنرا
ف

رياضيا
ت

علوم

الجنس
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العبارة

اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام
الرتتي
ب

املتوسط

التخصص
االحنرا
ف

رياضيا
ت

علوم

الجنس
قيمة
"ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

(مثل :ملف االجناز..،اخل).
استخدام اسرتاتيجيات ومداخل
تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع.

4

3024

1,42

3022

3024

1,44

3044

3046

**3041

دمج التقنية يف تدريس الرياضيات
والعلوم.

4

3021

1,11

3026

3044

4024

3021

3024

1014-

تطور املفاهيم العلمية والرياضية لدى
املتعلمني.

6

3042

1,14

3044

3044

1,44-

3044

3026

4043-

تقو تعلم املتعلمني.

6

3042

1,11

3044

3042

1,42-

3042

3024

1,46-

تطبيق اسرتاتيجيات ومداخل؛ لتدريس
موضوعات علمية حمددة (مثل:
التفاضل ،واخللية ،واملغناطيسية..،اخل).

2

3044

1,14

3044

3044

1,44-

3041

3024

**3043-

التخطيط للتدريس.

4

3044

1,44

3044

3044

1,23

3042

3041

4041

تعليم ذوي احلاجات اخلاصة (مثل:
موهوبون ،وصعوبات تعلم ،وإعاقة
مسعية أو بصرية...،اخل).

41

3044

1,43

3021

3064

*3014

3061

3024

**4044-

التكامل بني الرياضيات والعلوم يف
تدريس املفاهيم العلمية والرياضية.

41

3044

1,12

3062

3044

1,64-

3061

3021

**3041-

خصائص وطبيعة املتعلمني.

43

3041

1,14

3044

3062

1,11

3043

3064

1,11

ربط احملتوى حبياة املتعلمني الواقعية.

44

3062

1,43

3043

3064

4011

3044

3064

4041

تعليم الرياضيات والعلوم خارج الصف
واملدرسة (مثل :الرحالت ،والزيارات
العلمية...،اخل).

41

3066

1,44

3064

3044

4043-

3066

3043

1064-

مهارات األسئلة الصفية ،واحلوار داخل
الصف

44

3061

1,41

3064

3061

1,42

3044

3041

*3046-

نظريات التعلم (مثل :البنائية ،والبنائية
االجتماعية ،والسلوكية ...،اخل).

46

3064

1,44

3064

3061

1,41

3043

3014

**3024

ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة
األخرى (اجتماعات ،ولغة عربية،
وحاسب آيل ...،اخل).

44

3044

1,44

3012

3044

1,44-

3041

3044

1044

معرفة فلسفة وبنية السلسلة املتبناة من
املشروع.

42

3014

1,66

3014

3041

4033 -

3041

3034

**4041

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  43 – 42الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

فهد بن سليمان الشايع :واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ...
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

العبارة
مهارة إدارة الصف.

77

التخصص

الرتتي
ب

املتوسط

االحنرا
ف

رياضيا
ت

علوم

44

3012

1,44

3041

3014

الجنس
قيمة
"ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

1,44

3011

3044

4022-

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1,14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1,14

يبني اجلدول ( )44أن تقدير عينة البحث درجة
حاجات املعلمني واملعلمات إىل مجيع جماالت التطور املهت
جاءت بدرجة "عالية" ،إال أن أكثرها حاجة كانت:
"استخدام املعامل واليدويات يف التدريس" ،و"تنمية التفكري
واإلبداع لدى املتعلمني" ،و"استخدام أساليب التقو
احلقيقي" ،و"استخدام اسرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق
مع فلسفة املشروع" ،و"دمج التقنية يف تدريس الرياضيات
والعلوم" .يف حني كانت أقل احلاجات تقديرا على النحو
اآليت" :مهارة إدارة الصف" ،و"معرفة فلسفة وبنية السلسلة
املتبناة من املشروع" ،و"ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة
األخرى".
ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
إجابات أفراد العينة بناء على التخصص (رياضيات وعلوم)
سوى يف احلاجة إىل "تعليم ذوي احلاجات اخلاصة" ،إذ كان
تقدير املختصني بالرياضيات أعلى من املختصني بالعلوم .يف
حني أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
تقدير مقدمي برامج التطوير املهت حاجات املعلمني
واملعلمات تعزى إىل متغري اجلنس يف سبع حاجات ،أربع
منها جاءت لصاحل العينة من النساء ،وهي" :تطبيق
اسرتاتيجيات ومداخل؛ لتدريس موضوعات علمية حمددة "،
و"تعليم ذوي احلاجات اخلاصة" ،و"التكامل بني الرياضيات
والعلوم يف تدريس املفاهيم العلمية والرياضية" ،و"مهارات
األسئلة الصفية ،واحلوار داخل الصف" .يف حني ثالث منها
جاءت لصاحل العينة من الرجال ،وهي" :استخدام
اسرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع"،

و"نظريات التعلم" ،و"معرفة فلسفة وبنية السلسلة املتبناة من
املشروع".
كما أضافت العينة عددا من احلاجات املقرتحة واليت مل
ترد يف االستبانة ،وكان أبرزها "تطوير املهارات البحثية
للمعلم"؛ ليتمكن من عمل البحوث اإلجرائية ،واحلاجات
املتعلقة بالتنمية الذاتية للمعلم ،و"إصدار أدلة مساعدة تطوير
مهارات املعلمني" يف جوانب حمددة ،مثل :إجراء التجارب
املعملية ،وحلول املسائل والتمرينات الرياضيةّ .أما بقية
املقرتحات فتندرج عموما حتت احلاجات احملددة يف
االستبانة ،وكان من أبرزها اقرتاح احلاجة إىل برامج تركز على
فلسفة التقو املنسجمة مع املشروع ،وتطوير مهارات التفكري
الناقد حتديدا .كما أكدت بعض املقرتحات احلاجة إىل
التطور املهت يف موضوعات عملية حمددة ،كما ينبغي
االهتمام باسرتاتيجيات تدريسها ،مثل (اجلِّب ،واإلحصاء
واالحتماالت) .وقد جاءت مقرتحات أخرى ال ميكن
تصنيفها ضمن حاجات التطور املهت للمعلم تصنيفا مباشرا،
مثل :هتيئة البنية التحتية للمدارس ،والتجهيزات الرتبوية،
مثل :املعامل ،وتقنيات التعليم املصاحبة ،مع أمهيتها يف
تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم.
إجابة السؤال الثالث :ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت
درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم نشاطات
التطور املهت؟ وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص
(رياضيات ،وعلوم)  ،واجلنس (رجال ،ونساء)؟
يوضح اجلدول ( )43أن تقدير مقدمي برامج
التطور املهت درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات
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"متوسطة" ،ومبتوسط حسايب بلغ .3,34

والعلوم لنشاطات التطور املهت املختلفة كان بدرجة

الجدول ( :)12تقدير العينة بدرجة معرفتهم بنشاطات التطور المهني التي يمارسها المعلمون والمعلمات
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

الفقرة
ما درجة معرفتك بالنشاطات اليت ميارسها
املعلمون حاليا لتطوير أدائهم املهت؟

املتوسط

االحنرا
ف

3034

1,61

تع ّد هذه الدرجة منطقية نظرا ألن الكثري من
نشاطات التطور املهت تصنف على أهنا ذاتية املصدر ،وقد
يصعب على مقدمي الِّبامج حتديدها ،وإن كان يعول على
خِّبة العينة بالتعامل مع املعلمني واملعلمات ،باعتبار ذلك
جزءا رئيسا من مهامهم ،حيث بني  %21,3من العينة
اعتمادهم على تقديرهم وفق لقاءاهتم املتكررة مع املعلمني
وإشرافهم املباشر عليهم .يف حني اعتمد  %62,2منهم

الجنس

التخصص
رياضيا
ت

علوم

قيمة "ت"

رجال

نساء

قيمة "ت"

3031

3033

1,314

3042

3041

4011-

أيضا على مالحظتهم الشخصية للمعلمني يف الصفوف
الدراسية ،وأضاف  %44,4منهم أن من مصادرهم قراءهتم
للتقارير امليدانية عن حاجات املعلمني.
ويظهر اجلدول ( )44تقدير مقدمي برامج التطوير
املهت درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم
لنشاطات التطور املهت.

الجدول ( ) 11تقدير مقدمي برامج التطوير المهني درجة ممارسة المعلمين والمعلمات نشاطات التطور المهني
التقدير العام

العبارة
االستفادة من تقارير وتوجيهات املشرف
الرتبوي.
املشاركة يف برامج تدريبية يف تعليم
الرياضيات والعلوم.
املشاركة يف ور العمل التخصصية يف
جماالت الرياضيات والعلوم.
املشاركة يف ور العمل الرتبوية.
تبادل الزيارات الصفية مع معلمني آخرين

اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على
الجنس

التخصص
علوم

قيمة ت

رجال

نساء

قيمة ت

الرتتيب

املتوسط

االحنراف

رياضيات

*3,13

4,21

3,44

**4,42-

4

3 ,14

1,64

3,41

4,44

4,46

4,24

4,44

3

4,43

1,23

4,24

4,46

1,44-

4,21

4,34-

4

4,42

1,21

4,44

4,21

1,12-

4,62

4,42

1046-

1

4,44

1,41

4,41

4,44

1,14-

4,64

4

4,41

1,24

4,42

4,61

4,34

4,41

4,24

**3,23-

املشاركة اهلادفة يف املنتديات اإللكرتونية
ذات العالقة (مؤسس ،،أو مشارك).

6

4,43

1,41

4,44

4,43

1,44-

4,41

4,44

**4,43-

القراءات املتخصصة (ذات العالقة
بالرياضيات والعلوم ،أو تعليمهما).

4

4,44

1,61

4,44

4,44

1,14-

4,34

4,61

**4,41-

2

4,44

1,44

4,44

4,44

1,44-

4,13

4,21

**4,44-

4

4,34

1,44

4,34

4,34

1,14-

4,34

4,42

1,431

من داخل ،أو خارج املدرسة.

املتابعة الواعية للمستجدات ذات العالقة
عِّب وسائل اإلعالم املختلفة.
مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي ،أو
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التقدير العام

العبارة
الرتتيب

املتوسط

79

التخصص
االحنراف

رياضيات

علوم

الجنس
قيمة ت

رجال

نساء

قيمة ت

علمي.
االطالع على املستجدات الرتبوية والعلمية
مبتابعة الدوريات واجملالت العلمية

4

4,34

1,64

4,32

4,44

1024

4,11

4,43

**1044-

املتخصصة.
املشاركة اهلادفة يف شبكات التواصل
االجتماعي (الفيس بوك ،وتويرت،

44

4,31

1,21

4,33

4,44

1,33

4,12

4,41

**3,16-

وجمموعات بريدية ،وغريها).
حضور املؤمترات ،أو الندوات ،أو احملاضرات
سواء أكان ذلك يف اجملال الرتبوي ،أم

43

4,13

1,24

4,14

4,11

1,42

1,41

4,14

**4024-

التخصصي.
التواصل الشخصي مع خِّباء يف جمال
التعليم ،أو جمال التخصص العلمي.

43

4,13

1,23

4,44

1,46

4,46

1,41

4,44

**3014-

تكوين جمموعات تطور مهت لتبادل اخلِّبات
والتجارب.

41

1,41

1,26

4,14

1,24

4,62

1,46

4,34

**4,61-

كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات
التدريسية.

44

1,22

1,22

1,43

1,24

1,44

1,44

4,14

**3,41-

46

1,66

1,23

1,64

1,64

1,44

1,43

1,24

**3,41-

44

1,44

1,42

1,64

1,44

4,42

1,16

1,44

**3,42-

التعاون مع جهات ،أو أفراد يف إجراء
أحباث تربوية ،أو علمية ختصصية.
إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات
التدريسية الشخصية.

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1,14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1,14

يظهر اجلدول ( )44أن تقدير مقدمي برامج
التطور املهت درجة ممارسة املعلمني واملعلمات نشاطات
التطور املهت جاءت مرتاوحة ما بني الدرجة "الضعيفة"،
إىل"املتوسطة" ،وكان أكثرها ممارسة" :االستفادة من تقارير
وتوجيهات املشرف الرتبوي" ،واملشاركة يف "الِّبامج
التدريبية" ،و"ور العمل التخصصية" ،و"ور العمل
الرتبوية" ،و"تبادل الزيارات الصفية مع معلمني آخرين من
داخل ،أو خارج املدرسة"  .يف حني كانت أقلها ممارسة
النشاطات اليت تعتمد على جهود املعلم الذاتية بالدرجة
األوىل ،ومن أبرزها" :إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات
التدريسية الشخصية" ،و"التعاون مع جهات ،أو أفراد يف
إجراء أحباث تربوية ،أو علمية ختصصية" ،و"كتابة تقارير

تقوميية ذاتية عن املمارسات التدريسية" ،و"تكوين جمموعات
تطور مهت لتبادل اخلِّبات والتجارب" ،و"التواصل الشخصي
مع خِّباء يف جمال التعليم ،أو جمال التخصص" ،و"حضور
املؤمترات ،أو الندوات ،أو احملاضرات سواء أكان ذلك يف
اجملال الرتبوي ،أم التخصصي".
كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا
يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت ملعلمي ومعلمات
الرياضيات عن زمالئهم املختصني يف العلوم سوى ممارسة
واحدة ،وهي "االستفادة من تقارير وتوجيهات املشرف
الرتبوي"ّ .أما الفروق بناء على متغري اجلنس فقد أظهرت
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف مجيع املمارسات لصاحل
النساء ،ماعدا ثالث ممارسات ،وهي" :املشاركة يف برامج
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تدريبية يف تعليم الرياضيات والعلوم" ،و"املشاركة يف ور
العمل التخصصية يف جماالت الرياضيات والعلوم"،
و"املشاركة يف ور العمل الرتبوية" ،و"مواصلة الدراسة يف
ختصص تربوي ،أو علمي".
إجابة السؤال الرابع :ما أبرز مصادر نشاطات التطور املهت

ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم اليت ينبغي أن يركز عليها
املشروع حسب رأي مقدمي برامج التطوير املهت؟ وهل

خيتلف رأيهم باختالف التخصص (رياضيات ،وعلوم)،
واجلنس (رجال ،ونساء)؟
يوضح اجلدول ( )41أن تقدير مقدمي برامج التطور
املهت درجة أمهية مصادر التطور املهت ملعلمي ومعلمات
الرياضيات والعلوم ،واليت ينبغي أن تعطى أولوية يف توجيه
املعلمني واملعلمات؛ لالستفادة منها ،جاء مرتاوحا ما بني
الدرجة "املتوسطة" إىل"العالية".

الجدول ( :) 11تقدير العينة درجة أهمية إسهام مصادر التطور المهني في تلبية حاجات المعلمين والمعلمات
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات بناء على

التقدير العام

العبارة
الرتتيب

التخصص
رياضيات

علوم

قيمة ت

رجال

نساء

قيمة ت

املشرف الرتبوي.

4

3,42

1,14

3,21

,41
3

3,12

3,41

3,24

4,21-

برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم
(دورات ،ور عمل...،إخل).

4

3,42

1,14

3,21

,46
3

1,44

3,44

3,24

1,24-

4

3,43

1,46

3,44

1,32

3,64

3,26

**3,34-

1,34

3,64

اخلِّباء واملختصون يف الرياضيات
والعلوم ،أو تعليمهما.
برامج تنظم على مستوى الوزارة
ور
دورات،
(مؤمترات،
عمل...،إخل).

1

املتوسط االحنراف

الجنس

3,62

1,44

3,64

,41
3
,64
3

3,41

1,44-

زمالء املهنة (التواصل املباشر مع
معلمي العلوم داخل املدرسة ،أو
خارجها فيما خيتص بتعليم الرياضيات
والعلوم).

1

3,62

1,41

3,41

,34
3

1,14

3,46

3,24

**4,44-

برامج تنظم على مستوى املدرسة
(دورات ،ور عمل...،إخل).

6

3,44

1,61

3,42

,64
3

1,44

3,43

3,41

**3,12-

املصادر الذاتية (مثل :قراءة الكتب،
اجملالت ،الدوريات...،إخل).

4

3,43

1,44

3,61

,14
3

4,42

3,41

3,41

**1,44-

2

3,11

1,43

3,42

,14
3

4,14

3,14

3,64

**3,41-

4

3,13

1,64

3,41

,44
3

*3,14
*

3,32

3,64

**4,64-

املؤسسات
الرتبوية.

واجلمعيات

العلمية

املناقشات يف املنتديات الرتبوية
اإللكرتونية.
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التقدير العام

العبارة
الرتتيب
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التخصص
رياضيات

علوم

قيمة ت

رجال

نساء

قيمة ت

4

3,13

1,64

3,11

,11
3

1,42

3,44

3,62

**4,44-

44

3,44

1,44

3,11

,41
3

1,44

3,41

3,44

**3,14-

اجلامعات.

43

3,44

1,44

3,43

,42
3

1,44

3,14

3,41

4,44-

مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي،
أو علمي.

44

3,44

1,43

3,46

,44
3

1,43

3,41

3,44

**4,44-

التدريب عن بعد بطريقة منهجية
ومنظمة.

41

3,43

1,43

3,41

,44
3

1,44

3,36

3,41

**3,43-

شبكات التواصل االجتماعي (الفيس
بوك ،وتويرت ،وجمموعات بريدية،
.)...

41

3,43

1,44

3,42

املؤسسات األهلية.

46

3,34

1,42

3,33

وسائل اإلعالم املختلفة.

46

3,34

1,44

3,41

كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن
املمارسات التدريسية.
إجراء البحوث اإلجرائية
املمارسات التدريسية الشخصية.

عن

املتوسط االحنراف

الجنس

,34
3

4,12

3,34

3,46

**3,44-

,34
3

1,44

3,34

3,14

3,43-

1,24

3,43

3,44

**1,44-

,34
3

*دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من ** ،1,14دال إحصائيا عند مستوى ،أو أقل من 1,14

تظهر النتائج يف اجلدول ( )41أن تقدير مقدمي
برامج التطوير املهت أمهية إسهام مصادر التطور املهت يف
تلبية حاجات التطور املهت للمعلمني واملعلمات جاءت
بدرجة "عالية" ،لصاحل ثالثة عشر مصدرا من أصل سبعة
عشر مصدرا ،وجاءت بقية املصادر بدرجة "متوسطة".
وع ّدت العينة أهم تلك املصادر على النحو اآليت" :املشرف
الرتبوي" ،و"الِّبامج التدريبية اليت تقدم على مستوى الوزارة،
أو إدارة التعليم ،أو املدرسة" ،و"املختصون بالعلوم
والرياضيات" ،و"زمالء املهنة" ،و"املصادر الذاتية :كقراءة
الكتب ،واجملالت ،والدوريات" ،و"املؤسسات واجلمعيات
العلمية الرتبوية" ،و"املناقشات يف املنتديات الرتبوية

اإللكرتونية" ،و"كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات
التدريسية" ،و"إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات
التدريسية الشخصية" ،و"اجلامعات" ،و"مواصلة الدراسة يف
ختصص تربوي ،أو علمي" .و ّأما تقدير العينة أقل املصادر
أمهية فكان على النحو اآليت" :وسائل اإلعالم املختلفة"،
و"املؤسسات األهلية" ،و"شبكات التواصل االجتماعي
اإللكرتونية" ،و"التدريب عن بعد بطريقة منهجية ومنظمة"،
وجاء تقدير مجيعها بدرجة "متوسطة".
كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا يف
تقدير أمهية مصدر "املناقشات يف املنتديات الرتبوية
اإللكرتونية" ،وذلك لصاحل املختصني يف الرياضياتّ .أما
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الفروق بناء على متغري اجلنس ،فقد بينت النتائج وجود فروق
دالة إحصائيا بني العينتني يف تقدير أمهية مجيع املصادر
لصاحل النساء ،ماعدا مخس ممارسات متثلت باآليت" :املشرف
الرتبوي" ،و"برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم" ،و"برامج
تنظم على مستوى الوزارة" ،و"اجلامعات" ،و"املؤسسات
األهلية".

مناقشة النتائج:
تظهر خصائص مقدمي برامج التطور املهت ملعلمي
ومعلمات العلوم والرياضيات حصوهلم على درجة
البكالوريوس على األقل ،كما أن غالبيتهم العظمى حتمل
مؤهال تربويا ،وكذلك لدى أفراد العينة خِّبة ميدانية واسعة يف
العمل الرتبوي ،إذ إن لدى  %41تقريبا خِّبة تزيد عن عشر
سنوات ،وهذا يؤكد ع ّد اخلِّبة امليدانية أساسا مهما يف اختيار
مقدمي برامج التطور املهت للمشروع ،إذ إن اخلِّبة تضفي
على مقدم الِّبامج رصيدا من التجربة واملعرفة  .كما إن لدى
العينة جتربة جيدة يف املشروع ،فقد استمر  %24من العينة
يف املشاركة باملشروع منذ بداية تعميم تطبيقه .يف حني شارك
بعض أفراد العينة يف مراحل التخطيط والتجريب قبل التعميم،
وهذه النسب تدل على استمرار املشروع يف احملافظة على
مقدمي برامج التطور املهت ،والتوسع التدرجيي يف اختيارهم
وفق مراحل تطبيق املشروع على الصفوف الدراسية.
كما تظهر نتائج البحث تنوع مقدمي برامج
التطور املهت وفق ختصصات رئيسة وفرعية ،حيث توزعوا
توزعا متناسبا بني ختصصي الرياضيات والعلوم ،كما ُمثلت
ختصصات العلوم الفرعية (فيزياء ،وكيمياء ،وأحياء) متثيال
مناسبا .إضافة إىل ذلك؛ جند أن التنوع بني الرجال والنساء
كان متوازنا أيضا ،وهذا يساعد على اإلشراف ،وتنفيذ برامج
التطور املهت بدرجة أكثر فاعلية؛ لقيام نظام التعليم يف
اململكة على فصل البنني عن البنات يف التعليم.

كما تعطي نتائج هذا البحث مؤشرا على إحاطة
مقدمي الِّبامج باملشروع عموما ،وهذا يعطي مصداقية
إلجابة العينة عن أسئلة هذا البحث ،ومن مث مل يستبعد أي
منهم يف حتليل بياناته .إال أنه يلحظ أن خطة التطور املهت
املصاحبة للمشروع مل تكن واضحة بدرجة كافية للعينة ،وهذا
يع ّد خلال ينبغي تداركه ،فإذا كانت هذه اخلطة غري واضحة
ملقدمي برامج التطور املهت ،فكيف يتمكنون من توجيه
املعلمني حنو حتسني ممارساهتم وفق اسرتاتيجية واضحة .وهذه
النتيجة تدعم ما توصلت إليه دراسة الزغييب وبن سلمه
) (Alzaghibi & Bin Salamah, 2011يف بياهنا أن الرتكيز
يف املشروع كان منصبا على مواءمة املنتجات التعليمية ،ومل
يراع جوانب التطور املهت للمعلمني على حنو كاف .وعلى
الرغم من أن هذه اخلطة غري واضحة بدرجة "عالية" لدى
مقدمي برامج التطور املهت ،فإن ثقتهم بنجاحها كانت
"عالية" ،وقد يكون مرد هذا التفاؤل إىل ثقتهم بأنفسهم،
ومسؤوليهم يف وضع اخلطة املناسبة وتنفيذها .وكانت ثقة
العينة من النساء بنجاح املشروع وخطته للتطور املهت أكِّب
من الرجال بفرق دال إحصائيا ،مع أن ثقة اجلميع كانت
بدرجة "عالية".
ومما يلحظ تعدد جهات تقد برامج التطور املهت
يف املشروع ،واملتمثلة باإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث يف
الوزارة ،وبيت اخلِّبة احمللي املنفذ للمشروع .وإذا أخذنا يف
احلسبان دور اإلشراف الرتبوي ،ومطوري املناهج يف متابعة
تنفيذ املشروع واإلشراف امليداين على املعلمني واملعلمات،
وكل على حدة ميثل إدارة مستقلة بذاهتا .وهذا يدل على
اهتمام كبري من جهة ،ومن جهة أخرى يتطلب هذا التعدد
تصميم خطة واضحة املعامل ،حبيث يشارك فيها اجلميع من
جهات إشرافية ،واملعلمني ،ومقدمي الِّبامج ،وبشراكة فاعلة
مع اجلامعات ،ومؤسسات اجملتمع املختلفة .كما أكدت على
هذا التوجه عدد من الدراسات واملشاريع ذات العالقة
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;(Wallace & Loughran, 2012; Hamos, et al., 2009

).Cochran-Smith & Fries, 2008; Lee, 2005
كما أوضحت نتائج البحث تقدير مقدمي برامج
التطور املهت معرفتهم حباجات التطور املهت للمعلمني
واملعلمات الذين يشرفون عليهم ،ويقدمون الدعم املهت هلم،
بأهنا "عالية" ،كما أكدت العينة على إطالعها ومعرفتها
بنشاطات التطور املهت اليت ميارسها املعلمون واملعلمات
بدرجة "متوسطة" .وتع ّد هذه الدرجة مقبولة؛ وذلك نظرا
ألن كثريا من نشاطات التطور املهت تصنف على أهنا ذاتية
املصدر ،وقد يصعب على مقدمي الِّبامج حتديدها ،وإن كان
يعول على خِّبة العينة بالتعامل مع املعلمني واملعلمات،
وتلمس ما لديها من حاجات ،بكون ذلك جزءا رئيسا من
مهامهم ،حيث أكد  %21,3منهم على اعتمادهم على
لقاءاهتم املتكررة مع املعلمني ،وإشرافهم املباشر عليهم .يف
حني بني  %62,2اعتمادهم أيضا على مالحظتهم
الشخصية للمعلمني يف الصفوف الدراسية ،وأضاف
 %44,4منهم أن من مصادرهم قراءهتم للتقارير امليدانية
عن حاجات املعلمني ،إضافة إىل متلكهم اخلِّبة امليدانية
الواسعة ،واملعرفة باملشروع ،وتنوع ختصصاهتم وجنسهم
بنسب متوازنة .وهذه كلها مؤشرات تعطي ثقة بالنتائج
املتحصلة من تقديراهتم حاجات ونشاطات التطور املهت
للمعلمني واملعلمات .كما أوضحت تقديرات العينة أن وزارة
الرتبية والتعليم مل تلب حاجات التطور املهت للمعلمني
واملعلمات على حنو كاف ،واليت ينبغي أن تصاحب هذا
املشروع ،حيث كان تقدير هذا اإلسهام بدرجة "متوسطة"،
ومبتوسط حسايب بلغ ،4,23وهذا يؤكد على ما توصل إليه
هذ البحث بأن التطور املهت املصاحب للمشروع مل حيظ
بعناية كافية.
وبينت النتائج أن معرفة املختصني بالعلوم حباجات
التطور املهت تزيد عن نظرائهم املختصني بالرياضيات بفرق
دال إحصائيا ،كما تزيد معرفة النساء عن الرجال بفرق دال

83

إحصائيا ،وكذلك يف تقديرهن جهود وزارة الرتبية والتعليم يف
تلبية تلك احلاجات ،بيد أن هذه الدالالت ال تعطي داللة
تطبيقية معتِّبة ،إذ إن مجيع املتوسطات جاءت يف الفئة
نفسها ،سواء أكانت درجة املعرفة "عالية" ،أم درجة مدى
تلبية الوزارة للحاجات "متوسطة".
وأكدت نتائج البحث حاجة معلمي ومعلمات
الرياضيات والعلوم إىل برامج تطور مهت سواء أكان ذلك يف
اجملاالت التخصصية (احملتوى العملي) ،أم الرتبوية بدرجة
"عالية" ،إال أن تقدير هذه احلاجة على مستوى اجملاالت
التخصصية كان أعلى من الرتبوية ،وهذا يؤكد على ما
توصلت إليه دراسة البلوي وغالب ( )3143يف أن تقدير
معلمي ومعلمات الرياضيات احلاجات إىل برامج تساعد
على تطوير معرفتهم العلمية مبجال التخصص الذي يدرسونه
أعلى من اجملاالت الرتبوية .وقد يكون مرد هذا إىل تضمني
املشروع موضوعات علمية مل تكن بالكتب السابقة اليت
اعتاد املعلمون واملعلمات على تدريسها ،إضافة إىل وجود
بعض املستجدات العلمية اليت أضيفت وقد تتعارض مع
بعض احلقائق العلمية بالكتب السابقة (الشايع4144 ،هـ).
كما أكدت على هذه احلاجة دراسات حددت احلاجات
التدريبية ملعلمي الرياضيات والعلوم باململكة حىت قبل تطبيق
هذا املشروع (الطناوي والعرفج3141 ،؛ ياركندي وغنيم،
 .)4444وهذه النتيجة تتسق مع التوجه العاملي بالرتكيز على
برامج التطور املهت اليت تتناول اجلانب التخصصي ،وعدم
االقتصار على برامج التطور املهت يف اجلوانب الرتبوية
(Fischer, Borowski, & Tepner, 2012; Moyer& Packenham, et al., 2011; White, Branca,

) .Mitchelmore, 2004وبينت النتائج أيضا حاجة املعلمني
واملعلمات "العالية" إىل برامج تساعد على تطبيق
اسرتاتيجيات تدريسية حملتوى علمي حمدد ،وهذا ما أكدت
عليه دراسات حديثة راجعت عددا كبريا من برامج التطور
املهت املقدمة إىل معلمي الرياضيات والعلوم ،ووجدت أن
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ذلك من أبرز الِّبامج اليت حيتاج إليها املعلمون

(Fischer,

Borowski, & Tepner, 2012; Moyer-Packenham, at

).al.; 2011
كما أظهرت النتائج أن تقدير مقدمي برامج التطوير
املهت مجيع احلاجات الفرعية املندرجة حتت حاجات التطور
املهت الرتبوية جاء بدرجة "عالية" ،وهذا يؤكد على أن برامج
التطور املهت املقدمة إىل املعلمني واملعلمات ما زالت حتتاج
إىل جهود كبرية من وزارة الرتبية والتعليم لتلبيتها .وجاء على
رأس تلك احلاجات" :استخدام املعامل واليدويات يف
التدريس" ،و"تنمية التفكري واإلبداع لدى التالميذ" ،وهاتان
احلاجتان كانتا من أبرز احلاجات اليت أشار إليها معلمو
ومعلمات الرياضيات (البلوي وغالب .)3143 ،وجاءت
حاجة "استخدام أساليب التقو احلقيقي" ،و"استخدام
اسرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع" ،يف
املرتبة التالية .ويلحظ أن تقدير املختصني من الرجال هذه
احلاجة ملحة أكثر من النساء بفرق دال إحصائيا ،على
الرغم من أن اجلميع قدرها بدرجة "عالية" .وال شك أن
هاتني احلاجتني تعدان من أساسات التدريس ،وتتأكد
احلاجة إليهما مع فلسفة التدريس البنائي اليت يتبناها
املشروع؛ مما يتطلب تطوير قدرات املعلمني يف اسرتاتيجيات
التدريس والتقو اليت تتناوهلما .وتتفق هذه النتيجة مع ما

توصلت إليه دراسة الزغييب وبن سلمه (
 )Salamah, 2011بوجود قصور يف اهتمام املشروع هبذا
Alzaghibi & Bin

اجلانب .كما أن الدراسات السابقة قبل تطبيق املشروع
أكدت أيضا على جعلهما من أبرز احتياجات معلمي
ومعلمات الرياضيات والعلوم يف اململكة (الطناوي والعرفج،
3141؛ اجملادعة3116 ،؛ ياركندي وغنيم4444 ،؛
فلمبان4134 ،هـ؛ رفاع4444 ،؛ بغدادي4114 ،هـ).
وجاءت احلاجة إىل مهارت "دمج التقنية يف
تدريس الرياضيات والعلوم" يف املرتبة التالية ،إذ إن هلذه

احلاجة من هذا العصر دور حموري ،وخاصة ألبناء هذا
اجليل ،وقد أكدت عدد من الدراسات على هذا األمر
(الغامدي4134 ،هـ؛ املوسى واحلريب3112 ،؛ الدوسري،
4136هـ) .وجاءت احلاجة إىل برامج تطور مهت تساعد
املعلمني واملعلمات على "تطور املفاهيم العلمية والرياضية
لدى املتعلمني" و"تقو تعلمهم" باملتوسط احلسايب ذاته.
ويلحظ ترابط هاتني احلاجتني ترابطا كبريا ،ففهم تطور التعلم
املفاهيمي يتم عِّب تقو التعلم .وجاءت احلاجة إىل
"استخدام اسرتاتيجيات ومداخل لتدريس موضوعات علمية
حمددة"؛ لتؤكد على أمهية هذه احلاجة اليت نادت هبا كثري من
الدراسات ذات العالقة ،وعلى عكس اسرتاتيجيات التدريس
العامة ،فكان تقدير املختصات أمهية هذه احلاجة يزيد عن
املختصني بفرق دال إحصائيا ،وهذا يوضح احتياج املعلمات
هلذه الِّبامج أكثر من املعلمني .تال ذلك؛ احلاجة ملهارات
"التخطيط للتدريس" ،ومتلك هذه املهارة يع ّد من أساسيات
التدريس اجليد ،وهذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه
دراسة الطناوي والعرفج ( ،)3141اليت أجريت قبل تعميم
املشروع ،بأن مهارة التخطيط كانت أقل املهارات حاجة
لدى معلمات العلوم ،وقد يعود هذا االختالف إىل كون
فلسفة املشروع البنائية ،وتنوع مصادر التعلم املصاحبة
لتطبيقه ،يتطلب تطوير مهارات املعلم جبوانب التخطيط
للتدريس.
وجاء تقدير املختصني بالرياضيات للحاجة ملهارات
"تعليم ذوي احلاجات اخلاصة" أعلى من نظرائهم بالعلوم
بفرق دال إحصائيا ،كما أن تقدير النساء جاء بفرق دال
إحصائيا عن تقدير الرجال ،وعلى الرغم من كون تقدير هذه
احلاجة بدرجة "عالية" للجميع ،وهذا يؤكد على أمهية هذه
احلاجة للمختصني بالرياضيات ،إذ جاءت على رأس
احلاجات الرتبوية يف تقدير معلمي ومعلمات الرياضيات
حسب ما توصلت إليه دراسة البلوي وغالب (.)3143
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كما بينت نتائج هذا البحث حاجة املعلمني واملعلمات إىل
برامج تطور مهت تساعد يف تلبية احلاجات املرتبطة
"بالتكامل بني الرياضيات والعلوم" ،فإن الكتب املواءمة تشري
إىل هذا األمر إشارة كبرية ،مما يؤكد على احلاجة إىل تطوير
قدرات املعلمني هبذا اجلانب ،وكان تقدير احلاجة لدى
النساء أكِّب ،وبفرق دال إحصائيا .وجاءت تقدير احلاجة إىل
التعرف على "خصائص وطبيعة املتعلمني" ،و"ربط احملتوى
حبياهتم الواقعية" ،و"تعليم الرياضيات والعلوم خارج الصف،
أو املدرسة" ،و"ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة
األخرى" ،بدرجات متقاربة إىل حد كبري؛ وذلك لرتابط هذه
احلاجات .يف حني جاء التأكيد على حاجة "مهارات
األسئلة الصفية واحلوار داخل الصف"؛ لتؤكد على أمهية هذا
اجلانب ،وكانت احلاجة لدى املعلمات تزيد عن حاجة
املعلمني.
وعلى الرغم من أن احلاجة إىل التعرف على "نظريات
التعلم" ،و"فلسفة وبنية السلسلة املتبناة هبذا املشروع" كان
من املتوقع أن تكون على رأس احلاجات؛ فإن ترتيبها جاء
متأخرا ،وقد يعود ذلك إىل تركيز برامج التطور املهت اليت
قدمت إىل املعلمني واملعلمات بدرجة كبرية على هذين
اجلانبني؛ مما أشعر مقدمي برامج التطوير املهت بعدم أمهيتها
بالوقت الراهن بدرجة كبرية ،إال أنه يلحظ تقدير الرجال يزيد
عن تقدير النساء بفرق دال إحصائيا ،مما يتطلب العناية هبذا
األمر للمعلمني عناية أكِّب ،وخاصة يف احلاجة إىل "التعرف
على فلسفة وبنية السلسلة املتبناة" ،إذ كانت درجة حاجة
املعلمني يف فئة احلاجة "العالية" ،ومبتوسط حسايب بلغ
 .3,41يف حني كانت درجة حاجة املعلمات إليها يف فئة
احلاجة "املتوسطة" ،ومبتوسط حسايب بلغ  .3,34وكانت
أقل احلاجات يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت "مهارة
إدارة الصف" ،على الرغم أهنا جاءت بدرجة "عالية" ،وهذا
ما أكدت عليه بعض الدراسات السابقة اليت تناولت
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حاجات معلمي العلوم والرياضيات بعدم ع ّد هذه احلاجة
من األولويات امللحة ،حيث ع ّدها معلمو ومعلمات
الرياضيات ضمن األقل احتياجا (البلوي وغالب،
،)3143كما تتوافق هذه النتيجة مع الدراسات اليت أجريت
على معلمي الرياضيات قبل تطبيق املشروع (اجملادعة،
3116؛ ياركندي وغنيم.)4444 ،
أما بالنظر إىل ما يتعلق مبحور درجة ممارسة املعلمني
واملعلمات نشاطات التطور املهت ،فجاءت تقديرات مقدمي
برامج التطور املهت مجيع تلك املمارسات ما بني درجة
املمارسة "الضعيفة" إىل "املتوسطة" .وكان تقدير العينة ألكثر
النشاطات ممارسة هي اليت يعتمد تقدميها على مقدمي برامج
التطور املهت بدرجة رئيسة ،ومتثلت باآليت" :االستفادة من
تقارير وتوجيهات املشرف الرتبوي" ،واملشاركة يف "الِّبامج
التدريبية" ،و"ور العمل التخصصية" ،و"الرتبوية" ،و"تبادل
الزيارات الصفية مع معلمني آخرين من داخل ،أو خارج
املدرسة" .وقد يتبادر للذهن أن هذا التقدير قد يكون فيه
حتيز إلبراز دورهم احملوري يف تلك الِّبامج ،إال أن نتائج
الدراسات السابقة اليت أجريت للغرض ذاته ،وكانت العينة
من املعلمني واملعلمات ،توصلت إىل النتائج ذاهتا (البلوي
والراجح4144 ،هـ ،الشمراين وزمالؤه4144 ،هـ) .وهذه
النتيجة ال تنسجم مع التوجهات احلديثة يف برامج التطور
املهت اليت تناشد بتنوع النشاطات ،وعدم الرتكيز على
النشاطات التقليدية (Quint, 2011; Moyer-Packenham,
).at al., 2011; Lee, 2005
كما بينت نتائج الدراسة أن النشاطات اليت تتطلب
مشاركة من جهات خارج إطار وزارة الرتبية والتعليم كانت
درجة ممارستها "ضعيفة" ،وهذه النشاطات تتمثل باآليت:
"التعاون مع جهات ،أو أفراد يف إجراء أحباث تربوية ،أو
علمية ختصصية" ،و"تكوين جمموعات تطور مهت لتبادل
اخلِّبات والتجارب" ،و"التواصل الشخصي مع خِّباء يف
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اجملال الرتبوي ،أو التخصصي" ،و"مواصلة الدراسة يف
ختصص تربوي ،أو علمي" .وقد أكدت على أمهية هذه
الشراكة الكتابات والدراسات احلديثة يف هذا اجملال اليت
تناولت حتليل برامج التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم،
وأثبت فاعليتها (Wallace & Loughran, 2012; Hamos,
) .at al., 2009; Lee, 2005وهذا يؤكد على أمهية بث الوعي
لدى املعلمني واملعلمات مبفهوم التطور املهت الواسع ،وأمهية
التواصل املثمر مع اجلهات ذات العالقة ،كما ينبغي على
وزارة الرتبية والتعليم م ّد جسور التعاون مع اجلهات ذات
العالقة ،وخاصة اجلامعات ،واجلمعيات العلمية التخصصية
والرتبوية؛ لتسهم يف هذا األمر .ومن النشاطات اليت نالت
اهتماما واسعا باآلونة األخرية تكوين جمموعات التعلم
املهنية ،واليت تع ّدها كثري من الدراسات احلديثة من أهم
وسائل التطور املهت للمعلمني ،وأكثرها فاعلية (Koellner,
).Jacobs, & Borko, 2011; Hamos, at al., 2009
وكانت درجة ممارسة النشاطات اليت تعتمد على
جهود املعلم الذاتية بالدرجة األوىل أقل بكثري ،إذ جاءت
درجة ممارستها "ضعيفة" ،وكان أقلها ممارسة النشاطات اليت
تتعلق "بإجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات التدريسية
الشخصية" ،و"كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات
التدريسية" ،وهذه النشاطات تع ّد أحد أهم جوانب التطوير
املهت اليت نادت هبا كثري من املشاريع والدراسات احلديثة اليت
تناولت نشاطات التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم ،إذ
إن هذه النشاطات تتيح للمعلم مراجعة تأملية ،وتطور
ممارساته التدريسية بشكل علمي ومنهجي ،قائم على البحث
العلمي (Simon & Campbell, 2012; Moyer-
).Packenham at al., 2011; Abell, 2007; Lee, 2005
كما إن ممارسة النشاطات اليت تعتمد على جهود
املعلم الذاتية يف اإلطالع والتواصل الفاعل مع الفعاليات
ووسائل التواصل االجتماعي ،مل حتظ بعناية كافية ،ومن أبرز

تلك النشاطات" :حضور املؤمترات ،أو الندوات ،أو
احملاضرات" ،و"املشاركة اهلادفة يف شبكات التواصل
االجتماعي" ،و"االطالع على املستجدات الرتبوية والعلمية
مبتابعة الدوريات واجملالت العلمية املتخصصة" ،و"املتابعة
الواعية للمستجدات ذات العالقة عِّب وسائل اإلعالم
املختلفة" ،و"القراءات املتخصصة" ،و"املشاركة اهلادفة يف
املنتديات اإللكرتونية ذات العالقة" .ومجيع هذه النشاطات
تعتمد على املسؤولية الذاتية للمعلم اعتمادا مباشرا ،وبناء
على ذلك ينبغي على مقدمي برامج التطور املهت العمل
على توعية املعلمني واملعلمات بأمهية ممارسة هذه النشاطات،
إذ إهنا متثل رافدا مهما لتطورهم املهت،كما أكدت على
(Fischer,
ذلك عدد من الدراسات احلديثة باجملال
Borowski, & Tepner, 2012; Simon & Campbell,

).2012; Quint, 2011
وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
إحصائيا يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت من املختصني
بالعلوم والرياضيات درجة ممارسة املعلمني واملعلمات تلك
النشاطات سوى ممارسة واحدة ،وهي "االستفادة من تقارير
وتوجيهات املشرف الرتبوي" لصاحل ختصص الرياضيات .يف
حني جاء تقدير املختصات ممارسة املعلمات تلك النشاطات
بفروق دالة إحصائيا عن تقدير املختصني ملمارسة املعلمني،
ماعدا ثالث ممارسات وهي" :املشاركة يف برامج تدريبية يف
تعليم الرياضيات والعلوم" ،و"املشاركة يف ور العمل
التخصصية يف جماالت الرياضيات والعلوم" ،و"املشاركة يف
ور العمل الرتبوية" ،و"مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي،
أو علمي" .وهذا يؤكد على أن املعلمات يبذلن جهودا أكثر
من املعلمني يف سبيل تطورهن املهت ،إذ يلحظ أن
املمارسات اليت مل يظهر فيها فرق إحصائي بني املعلمني
واملعلمات ،هي تلك املمارسات ذات الطابع والتنظيم
اجلامعي للمعلمني واملعلمات ،واليت يكون مسؤوال عنها عادة
اجلهاز املركزي بالوزارة ،أو إدارة التعليم.
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ومما جيدر ذكره أن تقدير مقدمي برامج التطور
املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم درجة ممارسة املعلمني
واملعلمات نشاطات التطور املهت املختلفة جاءت متوافقة مع
النتائج اليت توصلت إليها دراستا البلوي والراجح
(4144هـ) ،والشمراين وزمالؤه (4144هـ) ،واللتان اعتمدتا
يف مجع بياناهتما من املعلمني واملعلمات بواسطة االستبانة.
كما أكدتا على أن أبرز معوقات ممارسة هذه النشاطات
حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات تتمثل بـ :حمدودية
النشاطات املتاحة ،وضعف اإلعالن عنها ،وتعارضها مع
أوقات العمل ،وضعف احلوافز املقدمة ،وكثرة األعباء
الوظيفية.
ّأما بشأن تقديرات مقدمي برامج التطور املهت أمهية
إسهام مصادر التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم يف
تلبية حاجات املعلمني واملعلمات ،واليت ينبغي أن تعطى
أولوية يف توجيه املعلمني واملعلمات؛ لالستفادة منها؛ فقد
جاءت مرتاوحة ما بني الدرجة "املتوسطة" إىل "العالية" .وكما
يلحظ أن تقديراهتم جاءت متوافقة من حيث ترتيب
النشاطات اليت ميارسها املعلمون واملعلمات حاليا ،فقد ع ّدت
العينة أن أهم تلك املصادر اليت جيب االهتمام هبا هي اليت
تقع مسؤولية تقدميها على وزراة الرتبية والتعليم على حنو
مباشر ،ومن أبرزها :املشرف الرتبوي ،والِّبامج التدريبية اليت
تقدم على مستوى الوزارة ،أو إدارة التعليم ،أو املدرسة،
وزمالء املهنة ،وبلغ متوسطها العام  .3,41وهذا يؤكد على
أن مفهوم التطور املهت الشامل ما زال قاصرا لدى مقدمي
الِّبامج ،واالهتمام األكِّب مازال متجها حنو التدريب .وعلى
الرغم من أن االجتاهات املعاصرة لِّبامج التطور املهت تناشد
بالتحول من الرتكيز على جوانب التدريب املباشر إىل مصادر
أكثر فاعلية ،حبيث تعتمد على املسؤولية الذاتية للمعلم يف
حتسني ممارساته التدريسية ;(Simon & Campbell, 2012
Cochran-Smith & Fries, 2008; Lee, 2005; Shulman

).& Shulman, 2004

87

أما املصادر ذات الشراكة اجملتمعية ،أو املسؤولية
الذاتية على املعلم فجاء تقدير مقدمي برامج التطور املهت
بدرجة متقاربة ،مبتوسط حسايب عام بلغ  3,11و 3,42
على التوايل .وكان مصدر "اخلِّباء واملختصني يف الرياضيات
والعلوم ،أو تعليمهما" أبرز املصادر ذات الشراكة اجملتمعية
الذي قدرت العينة أمهيته بدرجة "عالية" ،وقد يتداخل هذا
املصدر مع املصادر اليت تقع مسؤوليتها على وزارة الرتبية
والتعليم على حنو مباشر ،نظرا لوجود عدد من اخلِّباء
واملختصني من منسويب الوزارة .أما بقية املصادر فجاءت
على الرتتيب اآليت" :املؤسسات واجلمعيات العلمية الرتبوية"،
و"اجلامعات" ،و"املؤسسات األهلية" ،و"ووسائل اإلعالم
املختلفة" ،وهنا ينبغي التأكيد على أمهية الشراكة الفاعلة بني
وزارة الرتبية والتعليم ،وبني اجلامعات واجلمعيات واملؤسسات
ذات العالقة ،وذلك وفق برامج حمددة تثري املعلمني
واملعلمات .كما ينبغي بث الوعي يف أوساط املعلمني
واملعلمات هبذه املصادر ،وحتفيزهم للمشاركة فيها وفق ما
ناشدت به كثري من الكتابات والدراسات احلديثة ذات
العالقة (Wallace & Loughran, 2012; Hamos, at al.,
).2009; Lee, 2005
أما املصادر الذاتية للمعلم ،فجاء تقدير مقدمي برامج
التطور املهت بدرجة "متوسطة" ،وكانت على النحو اآليت:
"املصادر الذاتية :كقراءة الكتب ،واجملالت ،والدوريات"،
و"املناقشات يف املنتديات الرتبوية اإللكرتونية" ،و"كتابة
تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات التدريسية" ،و"إجراء
البحوث اإلجرائية عن املمارسات التدريسية الشخصية"،
و"مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي ،أو علمي" ،و"شبكات
التواصل االجتماعية اإللكرتونية" ،و"التدريب عن بعد بطريقة
منهجية ومنظمة" .ومجيع هذه املصادر تع ّد من أبرز املصادر
اليت نادت هبا الكتابات والدراسات اليت تناولت التطور املهت
(Fischer,
ملعلمي الرياضيات والعلوم & Borowski,
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Tepner, 2012; Simon & Campbell, 2012; Quint,

).2011, West, 2011
وقدر املختصون واملختصات بالرياضيات أمهية
مصدر "املناقشات يف املنتديات الرتبوية اإللكرتونية" بدرجة
أعلى من نظرائهم بتخصص العلوم بفرق دال إحصائيا .يف
حني جاءت الفروق بناء على متغري اجلنس يف تقدير أمهية
مجيع املصادر بدرجة دالة إحصائيا لصاحل املختصات ،ما
عدا مخس ممارسات متثلت باآليت" :املشرف الرتبوي"،
و"برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم" ،و"برامج تنظم
على مستوى الوزارة" ،و"اجلامعات" ،و"املؤسسات األهلية".
ومجيع هذه املصادر تندرج حتت املصادر الواقعة ضمن
املسؤولية املباشرة لوزارة الرتبية ،أو بالتعاون مع اجلهات
األخرى .وجاء تقدير املختصات أمهية املصادر اليت تعتمد
على املسؤولية الذاتية للمعلم بدرجة دالة إحصائيا مقارنة
باملختصني ،إذ كان أغلبها يقع يف فئة األمهية "العالية" .يف
حني جاء تقدير املختصني بفئة األمهية "املتوسطة"؛ وهذا
يدل على وجود وعي لدى مقدمات برامج التطور املهت
للمعلمات أكثر من نظرائهن من الرجال.
التوصيات والمقترحات:
خلص هذا البحث إىل التوصيات اآلتية:
 ضرورة تصميم خطة للتطور املهت املصاحب ملشروع"تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام يف
اململكة" ،حبيث يشرتك يف بنائها وتنفيذها مجيع
األطراف ذات العالقة يف وزارة الرتبية والتعليم ،وبشراكة
فاعلة مع اجلهات ذات العالقة ،مثل :اجلامعات،
واجلمعيات العلمية ،واملؤسسات احلكومية واألهلية ذات
العالقة.
 ضرورة مضاعفة جهود وزارة الرتبية والتعليم يف تلبيةحاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات

والعلوم املصاحبة للمشروع ،وذلك يف مجيع اجملاالت
التخصصية والرتبوية ،مع إيالء جوانب التطور املهت
املتعلقة باجلوانب التخصصية اهتماما أكثر ،وكذلك
احلال مع أساليب التدريس القائمة على احملتوى
العلمي.
 توعية مقدمي برامج التطور املهت من الرجال خصوصابأمهية تنوع مصادر التطور املهت للمعلم ،وخاصة اليت
تعتمد على جهود املعلم الذاتية يف حتصيلها ،حىت
يسهموا يف توعية املعلمني ،وتقد الدعم واملشورة هلم.
 حث املعلمني واملعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائيةبأنفسهم ،أو مبشاركة غريهم ،وكتابة التقارير التأملية
مبمارساهتم التدريسية؛ هبدف التطور املستمر ،وتلبية
حاجاهتم بتطوير قدراهتم؛ ليتمكنوا من ممارستها
بفاعلية ،وهتيئة الفرص هلم بذلك ،مع أمهية حتفيزهم
بامليزات املادية واملعنوية.
 تفعيل "جمموعات التعلم املهنية" مبشاركة جمموعة مناملعلمني من داخل املدرسة وخارجها ،إضافة للمختصني
من داخل الوزارة وخارجها ،لتكون مصدرا رئيسا من
مصادر التطور املهت هلم.
 تفعيل الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم ،واجلامعات،واجلمعيات العلمية ،واملؤسسات احلكومية واألهلية،
ووسائل اإلعالم؛ لإلسهام يف جوانب التطور املهت
املختلفة للمعلم.
كما يقرتح مواصلة البحث يف املوضوعات اآلتية:
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 إعادة إجراء هذا البحث بعد ثالث سنوات من تطبيقه؛لرؤية مدى التحسن يف واقع التطور املهت املصاحب
للمشروع ،مع مراعاة تضمني العينة مجيع األطراف ذات
العالقة.
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 البلوي ،عبداهلل سليمان؛ غالب ،ردمان حممد  .)3143(.احتياجات
التطور املهت ملعلمي رياضيات التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
جملة الدراسات الرتبوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس ،عمان،
.443-441،)4(6
 الدوسري ،عبداهلل ناصر4136( .هـ) .االحتياجات التدريبية ملعلمي

 معوقات تنفيذ خطة التطور املهت للمعلمني املصاحبةللمشروع.

الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف جمال استخدام احلاسب اآليل يف
التدريس .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود:
الرياض.

 تصميم خطة تطوير مهت متكاملة العناصر للمشروع،ودراسة مدى توافق اجلهات ذات العالقة عليها.
إجراء حبوث عن فاعلية نشاطات التطور املهت غري املفعلة يف
مدارسنا ،مثل :جمموعات التعلم املهت ،وإجراء البحوث
اإلجرائية ،والتأمل يف املمارسات.

 رفاع  ،سعيد حممد.)4444( .حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي
العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية جبنوب غرب اململكة العربية السعودية.
جملة رسالة اخلليج العريب ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)14(44 ،
.22-44
 الرواشدة  ،إبراهيم فيصل .)3143( .مراجعة لبحوث يف التطور املهت
ملعلم العلوم.اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،عمان-464 ،)1(4،
.423

المراجع العربية:
 أبو احلمايل ،أمحد عبداجمليد4144( .هـ) .االحتياجات التدريبية ملعلمي
األحياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املادة يف حمافظة جدة.
رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
 بغدادي ،حممد حسن4114( .هـ) .حاجات مدرسي الرياضيات يف
املرحلة املتوسطة يف مكة املكرمة للتدريب يف أثناء اخلدمة .رسالة
ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
 البلوي ،عبداهلل بن سليمان .)3141(.أولويات البحث يف جمال تعليم
وتعلم الرياضيات يف اململكة العربية السعودية .جملة دراسات يف املناهج
وطرق التدريس ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،جامعة عني
مشس.413-44 ،444 ،
 البلوي ،عبداهلل سليمان؛ الراجح ،نو احملمد .)3143(.واقع التطور
املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة العربية السعودية .جملة
رسالة الرتبية وعلم النفس ،اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية،

 رفيع ،أمحد؛ العويشق ،ناصر4143( .هـ) .مشروع تطوير الرياضيات
والعلوم الطبيعية بالتعليم العام :ترمجة ومواءمة سلسلة عاملية .ورقة مقدمة
يف ندوة "مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام :ترمجة
ومواءمة سلسلة عاملية" ،كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان،
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات ،جامعة امللك
سعود ،الرياض4143/4/31 .هـ.
 الشايع ،فهد سليمان4141( .هـ) .تطوير تعليم العلوم والرياضيات:
خطوة أوىل يف بناء جمتمع املعرفة .جملة املعرفة( ،)464مت اسرتداده يف
4144/4/4هـ

على

الرابط:

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=6
12

 الشايع ،فهد سليمان4144( .هـ) .مقررات الفيزياء اجلديدة :الرؤية
والتطبيق .ورقة عمل مقدمة يف اللقاء اخلامس اجلمعية السعودية للعلوم
الفيزيائية ،جامعة امللك خالد ،أهبا4144/44/44-44 .هـ.

.26-42،14
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 الشمراين ،سعيد حممد4144( .هـ) .أولويات البحث يف الرتبية العلمية

 كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود.

باململكة العربية السعودية .جملة جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية

(4143هـ .)4-وقائع ندوة الكرسي األوىل بعنوان "مشروع تطوير

والدراسات اإلسالمية.332-444 ،)4(31 ،

الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام :ترمجة ومواءمة سلسلة عاملية".

 الشمراين ،سعيد حممد؛ الدمهش ،عبد الويل حسن ،القضاة ،باسل

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض4143/4/31 .هـ.

حممد ،الرشود ،جوار سعود 4144(.هـ) .واقع التطور املهت ملعلمي

 كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود.

ومعلمات العلوم يف اململكة العربية السعودية .حبث مقبول للنشر يف جملة

(4143هـ .)3-وقائع ندوة الكرسي الثانية بعنوان "مشروع تطوير

رسالة اخلليج العريب ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرياض.

الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام بني النظرية والتطبيق" .كلية

 الشهري ،علي حممد4134( .هـ) .حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي

العلوم ،جامعة امللك سعود ،الرياض4143/1/34 .هـ.

العلوم من تقنيات التعليم باملرحلة املتوسطة كما يراها املشرفون الرتبوي

 كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود.

ومديرو املدارس واملعلمون مبحافظة النماص .رسالة ماجستري غري

(4143هـ .)4-وقائع ندوة الكرسي الثالثة بعنوان "مسرية مشروع

منشورة .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.

تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام" .كلية املعلمني ،جامعة

 الضلعان ،أمحد علي4131( .هـ) .االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم

امللك سعود ،الرياض4143/6/36 .هـ.

يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف جمال استخدام التقنيات

 اجملادعة ،سعيد باتل .)3116(.احتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات

التعليمية (من وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم) .رسالة ماجستري غري

ملرحلة االبتدائية يف اململكة السعودية .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية

منشورة .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.

الرتبية ،جامعة صنعاء.

 الطناوي  ،عفت مصطفى؛ والعرفج ،أحالم حممد.)3141( .احلاجات

 مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات4141( .هـ)

التدريبية الالزمة ملعلمات اللغة العربية والعلوم مبحافظة األحساء من

.تقرير ورشة عمل أولويات البحث يف تعليم العلوم والرياضيات يف

وجهة نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات .جملة رسالة اخلليج العريب،

اململكة العربية السعودية4141/4/34 ،هـ .الرياض :جامعة امللك

.341-314 ،)446(44

سعود.

 الغامدي ،عبدالوهاب عبداهلل4134( .هـ) .حتديد حاجات معلمي

 املوسى  ،عبد اهلل عبد العزيز؛ احلريب ،حممد بن صنت.

الرياضيات باملرحلة االبتدائية للتعليم اإللكرتوين .رسالة ماجستري غري

(.)3112احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية

منشورة ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.

الستخدام التعليم اإللكرتوين يف التدريس .جملة القراءة واملعرفة ،مصر،

 فلمبان ،تغريد أمحد4134( .هـ) .االحتياجات التدريبية ملعلمات
األحياء أثناء اخلدمة يف مدينيت مكة املكرمة وجدة من وجهة نظرهن.
رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
 الفهيد ،منرية سعد4144( .هـ) .االحتياجات التدريبية ملعلمات العلوم
يف املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية
الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.

.412-446 ،21
 وزارة الرتبية والتعليم( .بدون تاريخ) .مشروع تطوير الرياضيات والعلوم:
دعم التنافسية وجمتمع املعرفة .وزارة الرتبية والتعليم
 وزارة الرتبية والتعليم4143( .هـ) .وقائع لقاء التطوير املهت األول .وزارة
الرتبيةو التعليم4143/6/34-44 ،هـ.
 ياركندي ،آسيا حامد؛ غنيم ،صفينار علي .)4444( .حتديد
االحتياجات التدريبية ملعلمات الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف جدة .
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Abstract: This research aims to identify the status of teachers' professional development associated with the project of "Development of
math and science for the general education in KSA", based on the perspective of professional development programs providers, who oversee
the implementation of the project, and provide support for teachers. A questionnaire was distributed to 202 providers to identify their
demography, and the current status of teachers' professional development in terms of the teachers’ needs, practice, and sources.
Research findings showed a reasonable diversity the characteristics of providers regarding subject matter, gender and experience
on the project or the educational area in general, while the accompanying PD plan was not clear enough for them. The sample has estimated
the needs of teachers in all areas in “high degree”, and the most needed were: “the use of labs and manual tools”, “promoting creative
thinking”, “using authentic assessment”, “teaching strategies’ that is consistent with the philosophy of the project”, and “integrating
technology in teaching”. However, the least needed were: “class management skills”, “philosophy and structure of the adopted series”, and
“linking mathematics and science with other subject of knowledge”.
The perception of providers towards teachers practicing of all activities of PD ranged between "medium" and "weak", and the
most practiced activities were: “supervisor' report and advise”, “training programs, workshops”, and “teachers classroom visits”. While the
least practiced activities were: “action research”, “cooperation in doing research with other experts”, “reflective practice reports”, and
“forming Professional Learning Communities (PLC)”.
The perceptions of program providers towards the importance of the contribution of PD resources that should take care of, ranges
between "high" and "medium" importance. According to the sample, the most important of these sources are: “educational supervisor”,
“training programs, experts, others teachers”, and “individual resources such as reading books, magazines and journals”. While the least
importance is: “the media”, “civil institutions”, “social networking”, and “distance training”.
Keywords: professional development, professional development providers, science and mathematics teachers, professional development
needs, professional development activities, professional development sources
.
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تقويم أداء معلمات العلوم في تدريس مقرر الصف األول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريس
* إيمان بنت محمد الرويثي؛ ** تهاني بنت محمد الروساء

 *3أستاذ الرتبية العلمية املساعد ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض
** أستاذ الرتبية العلمية املساعد ،جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالرياض
قدم  4144/1/44هـ – وقبل  4144/44/43هـ

المســتخلص :هــدفت هــذه الدراســة إىل اقـرتاح معــايري لتــدريس مقــرر العلــوم املطــور للصــف األول املتوســط يف جمــال ختطــيط الــدروس وتنفيــذها وتقوميهــا.
وكــذلك التعــرف علــى مســتوى أداء معلمــات العلــوم يف تــدريس هــذا املقــرر وفــق املعــايري املقرتحــة .كمــا هــدفت إىل حتديــد أكثــر هــذه املعــايري تطبيقــا بــني
معلمــات العلــوم يف التــدريس .وتكون ـت عينــة الدراســة مــن  61خطــة مــن اخلطــط التدريســية ،ومــن  41أداة مــن أدوات التقــو (أســئلة اختبــارات أعمــال
الســنة) ،كمــا مشلــت العينــة  14معلمــة مــن معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط موزعــات علــى املراكــز اإلشـرافية الثمانيــة مبنطقــة الريــاض ،وقــد توصــلت
الدراسة إىل سبعة معايري مقرتحة لتدريس مقرر العلوم ،كما كشفت النتائج عن أن املعيار الرابع املرتبط بتوظيف التقنية يف تدريس العلوم ،واملعيار اخلامس
املـرتبط بــدمج تــدريس العلــوم مبهــارات اللغــة والرياضــيات ،واملعيــار الســابع املتعلــق بفهــم املعلمــني العميــق للمحتــوى العلمــي ،حظيــت مبســتوى دون املقبــول
سواء يف ختطيط دروس العلـوم أو تنفيـذها أو تقوميهـا ،أمـا املعيـار األول املـرتبط باالستقصـاء وتنميـة مهـارات التفكـري العليـا ،واملعيـار الثـاين املـرتبط بنمـوذج
( ،) 5 E'Sواملعيار الثالث املتصل بالتقو  ،واملعيار السادس املتصل بتوفري بيئة صفية فاعلة فقد حصل على مستوى متوسط ،وقـد خلصـت الدراسـة إىل
توصيات من شأهنا مساعدة معلمات العلـوم يف ختطـيط وتـدريس وتقـو مقـرر العلـوم ،ومسـاعدهتن يف التغلـب علـى الصـعوبات الـيت تـواجههن يف تـدريس
هذا املقرر
الكلمات المفتاحية :تقو  ،معلم العلوم ،أداء ،معايري

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات – جامعة امللك سعود
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مقدمة
يشهد العصر احلايل تقدما هائال وثورة علمية وتقنية
سريعة يف شىت جماالت احلياة مما يفرض على الرتبية أن تساير
هذا التقدم ،وأن تنهض بتطوير مناهجها إلعداد األجيال
إعدادا جيعلهم قادرين على مواجهة هذه الثورة.
ولعل من بني املناهج اجلديرة بالتطوير مناهج العلوم
نظرا لدورها البارز يف تنمية اإلبداع ،والقدرات العقلية لدى
الطالب  ،وآثارها اإلجيابية على اجملتمعات .وهلذا سعت
الدول ومنها دول اخلليج العريب إىل تطوير هذه املناهج إميانا
منها بأمهيتها يف تنمية اجملتمع ،إذ أوىل قادة دول اخلليج العلوم
والرياضيات اهتماما خاصا لكوهنا مفاتيح التقنية  ،وأدوات
بناء اجملتمع واالقتصاد القائمني على املعرفة.
وجتسيدا هلذا االهتمام قام مكتب الرتبية العريب لدول
اخلليج باإلعداد ملشروع يُعىن بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم
للدول األعضاء يف املكتب مبشاركة شركات عاملية متخصصة
ذات خِّبة يف التعليم ،فقد تُ م
رمجت يف اململكة العربية السعودية
مواد تعليمية من الكتب الدراسية للرياضيات والعلوم لشركة
ماجروهيل العاملية واملعتمدة على املعايري العاملية للرتبية العلمية
ومواءمتها مع بيئة وثقافة اململكة ،وطُبرقت على الصفوف
األول والرابع االبتدائي والصف األول متوسط (وزارة الرتبية
والتعليم ،3112 ،ص .)1
وعلى الرغم من أمهية اجلهود املبذولة يف تطوير املناهج
إال أن ذلك جيب أال يكون بعيدا عن وجود معلم جيد،
فأفضل الكتب الدراسية والوسائل التعليمية واألنشطة واملباين
املدرسية على أمهيتها ال حتقق األهداف الرتبوية املنشودة ما مل
يكن هناك معلم ذو كفايات تعليمية ومسات شخصية متميزة
(النجدي وآخرون ،4444 ،ص.)44
ويف تدريس وتعلم العلوم ،ال حيتاج دور
معلم العلوم إىل املزيد من التأكيد فهو املهندس

هلذه العملية من خالل اختياره األهداف التعليمية واحملتوى
والطرق وتنظيمه خلِّبات التعلم وتقوميها يف ضوء ما اختاره من
أهداف ).(Imhanlahimi& Auge 2006, p1
وتزداد أمهية معلم العلوم يف الرتبية العلمية حبكم مهامه
وأدواره واليت تتأثر بطبيعة احلياة املعاصرة  ،ومهما يكن لدينا
من أهداف طموحة وخطط تربوية ومناهج وإمكانات لتحقيق
تلك األهداف ،فإن هذا ال يفوق الدور األساسي واإلجيايب
الذي يقوم به املعلم يف تسخري تلك اإلمكانات للوصول إىل
األهداف املنشودة (الرازحي ،3111 ،ص .)313
ونظرا ألمهية دور املعلم يف العملية التعليمية ينبغي
خضوعه لعملية التقو بصورة مستمرة وذلك لرفع كفاءة
العملية التعليمية وزيادة فاعليتها .والعملية التقوميية للمعلم هي
جزء من تقو املوقف التعليمي كله ،ويؤكد (العيسوي،
 ،3111ص )344على أن املعلم نفسه يف حاجة ألن
يتعرف على مقدار ما يتمتع به من كفاءات ويكون على دراية
مبواطن الضعف يف أدائه فيعمل على عالجها ،ومواطن القوة
فيعمل على صقلها  ،ويتخذ قرارا بتحسني املمارسات
التدريسية املرغوب فيها.
ومن هذا املنطلق أصبحت احلاجة ماسة إىل تقو أداء
املعلم ،وذلك لتنمية مجيع إمكاناته  ،وحتقيق التفوق واالمتياز
يف أدائه ،ولكي تكون هذه العملية موضوعية جيب أن تتم
وفقا ملعايري مناسبة يتم من خالهلا حتديد ما جيب أن يعرفه
املعلم ،وما يستطيع عمله يف مراحل التدريس ،ومن مث تبىن
عليها أدوات تقو تستخدم نتائجها يف حتسني عملية التعليم.
مشكلة البحث:
تعتم ــد من ــاهج العل ــوم اجلدي ــدة مب ــا فيه ــا م ــنهج العل ــوم
للص ــف األول املتوس ــط عل ــى املع ــايري العاملي ــة للرتبي ــة العلمي ــة،
وتس ــتند يف تص ــميمها وأس ــلوب تناوهل ــا للم ــادة العلمي ـ ـة عل ــى
أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسـات الرتبويـة يف عمليـة
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التعليم والتعلم من خالل التأمل والتجريـب واملناقشـة ،ويشـكل
االستقصـاء العلمــي مبهاراتــه املختلفـة واملتنوعــة احملــور الـرئيس يف
مجيع هذه النشاطات باإلضافة إىل تضـمينها جوانـب تطبيقيـة،
يــتم مــن خالهلــا ربــط العلــم بالتقنيــة وباملمارســة اليوميــة للمــتعلم
ويض ــفي متع ــة عل ــى عملي ــة ال ــتعلم ،كم ــا تعتم ــد ه ــذه املن ــاهج
أســاليب وطــرق تقــو متنوعــة تــوفر معلومــات وافيــة عــن مــدى
اكتســاب الطلبــة للمفــاهيم واملبــادئ العلميــة مــع التأكيــد علــى
التقو املستمر للتحقق من مدى اكتساب الطالب للمعارف.
ولكن لكي تصبح عملية تطوير وحتسني مناهج العلـوم
عملي ــة مس ــتمرة ،وتس ــهم يف بن ــاء الشخص ــية املتكامل ــة للف ــرد
ينبغي هلا أن تسري متوازية مع التطوير يف أداء املعلم ألنه املنفـذ
احلقيقي للمنهج األمر الذي يساعد على رفع فعالية التـدريس،
وزيادة كفاءة مواقف التعليم يف عامل سريع التقدم.
واألداء التدريسـ ــي ملعل ـ ــم العلـ ــوم ي ـ ــتم يف إطـ ــار ث ـ ــالث
جماالت رئيسة هي ختطـيط التـدريس وتنفيـذه وتقوميـه ،ويتطلـب
ك ــل جم ــال منه ــا أن جيي ــد املعل ــم القي ــام مبه ــارات معين ــة حبي ــث
تتف ـ ــاوت أمهي ـ ــة تل ـ ــك امله ـ ــارات حس ـ ــب فاعليته ـ ــا يف عملي ـ ــة
التــدريس ويف تعلــم الطــالب ،ولكــي يــتم تطــوير أداء املعلــم يف
كل جمال من هذه اجملاالت الثالث فإن ذلك يسـتلزم خضـوعه
لعملية التقو بصورة مستمرة للوقـوف علـى العثـرات الـيت حتـول
دون أدائ ــه ألدواره ومهام ــه يف التعل ــيم ولتعزي ــز وتش ــجيع األداء
الفعال له من خالل احلصول على معلومات عن أدائه يف ضوء
معــايري واضــحة تتحــدد عليهــا مســتويات األداء املرغــوب فيهــا
(حســني وزكــي ،3114 ،ص  .)434وبــالنظر إىل واقــع تقــو
أداء معلمـ ــات العلـ ــوم للمقـ ــررات اجلديـ ــدة جنـ ــد أن مثـ ــل هـ ــذه
املع ــايري تك ــاد تك ــون غائب ــة ع ــن املمارس ــات الفعلي ــة يف عملي ــة
تق ـوميهن وغي ــاب مث ــل ه ــذه املع ــايري ي ــنعكس عل ــى م ــدى دق ــة
أحك ــام وتق ــديرات الق ــائمني بعملي ــة التق ــو  ،وم ــن مث ال ميك ــن
االس ــتفادة م ــن ه ــذه التق ــديرات لتط ــوير وحتس ــني أداء املعل ــم ،
ولعـل مـن األسـباب الـيت أدت إىل غيـاب مثـل هـذه املعـايري هــو
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حداثة تطبيق مقررات العلوم اجلديدة يف اململكة ،واليت طبقـت
يف العــام 4144/4141ه ــ ،إذ مل يــتم حتديــد ماهيــة اجلوانــب
واألبعاد اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند تقو أداء املعلمة
يف هــذه املقــررات ممــا يؤكــد احلاجــة إىل تطــوير أســاليب وأدوات
لتقو أداء املعلمة يف ضوء معايري حمددة على حنو جيعلها أكثر
مالءمــة للتغ ـريات احلادثــة يف النظــام التعليمــي حمليــا ولتوجهــات
إصالح وتطوير املنظومة التعليمية جبميع عناصرها ومقوماهتا مبا
يف ذلك تطوير مقررات العلوم ،فاملعايري تعمل كدليل للمعلمني
والقي ـ ــادات الرتبوي ـ ــة وص ـ ــانعي الق ـ ـرارات لتس ـ ــتخدم يف حتس ـ ــني
وجتويــد العمليــة التعليميــة داخــل املدرســة كمــا أهنــا تعــزز األطــر
املنهجي ـ ــة والتق ـ ــو املس ـ ــتمر للم ـ ــنهج واألداء املدرس ـ ــي (س ـ ــكر
واخلزندار ،3114 ،ص .)663
وبن ــاء عل ــى م ــا س ــبق فق ــد رأت الباحثت ــان أمهي ــة اقـ ـرتاح
معــايري للتــدريس حبيــث تـوائم املعــايري املقرتحــة بــني املعــايري العامليــة
للرتبيــة العلميــة والــيت تعتمــد عليهــا مقــررات العلــوم اجلديــدة وبــني
متطلب ـ ــات ه ـ ــذه املق ـ ــررات ،وم ـ ــن مث بن ـ ــاء أدوات تق ـ ــو ش ـ ــاملة
لتخطيط التدريس وتنفيذه وتقوميـه يف ضـوء هـذه املعـايري املقرتحـة
واســتخدامها يف التع ــرف علــى مس ــتوى أداء معلمــات العل ــوم يف
تدريس مقرر الصف األول املتوسط (ختطيطا ،وتنفيذا ،وتقوميا).
لتتم عملية التقو بصورة علمية منظمة.
وعليه إن مشكلة الدراسة احلاليـة تتحـدد يف تقـو أداء
معلمــات العلــوم يف تــدريس مقــرر الصــف األول املتوســط وفــق
معايري مقرتحة للتدريس.
أسئلة البحث:
سعى البحث احلايل لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 )4ما املعايري املقرتحة لتدريس مقرر العلوم للصف األول
املتوسط (ختطيطا ،وتنفيذا ،وتقوميا)؟
 )3مـا مسـتوى أداء معلمــات العلـوم يف تــدريس مقـرر الصــف
األول املتوس ـ ـ ــط (ختطيط ـ ـ ــا ،تنفي ـ ـ ــذا ،تقومي ـ ـ ــا) وفق ـ ـ ــا للمع ـ ـ ــايري
املقرتحة؟
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 )4م ــا أكث ــر املع ــايري املقرتح ــة تطبيق ــا ب ــني معلم ــات العل ــوم يف
تـ ـ ــدريس مقـ ـ ــرر الصـ ـ ــف األول املتوسـ ـ ــط (ختطيطـ ـ ــا ،وتنفيـ ـ ــذا،
وتقوميا)؟
أهمية البحث:

حتددت أمهية البحث فيما يأيت:
 )4يقـ ــدم البحـ ــث احلـ ــايل موضـ ــوعا حيويـ ــا ي ـ ـرتبط بتخطـ ــيط
وتنفي ــذ وتق ــو مق ــرر العل ــوم يف ب ــدايات تطبيق ــه مم ــا ق ــد ميك ــن
املسؤولني من التعرف على واقع أداء معلمات العلوم يف التنفيذ
 )3تعد قائمة املعايري املقرتحة مبنزلة حمددات للتقو يف جمـاالت
(التخطــيط ،التنفيــذ ،التقــو ) والــيت ميكـن أن تســهم يف حتســني
وتطوير أداء معلمات العلوم.
 )4إن اقرتاح معايري للتدريس ميكن أن ميثل األساس الذي تبـىن
عليه برامج إعداد معلم العلوم وبرامج التنمية املهنية .
أهداف البحث:

هدف البحث احلايل إىل:
 )4اقرتاح معايري لتدريس مقرر العلوم يف املرحلة املتوسطة.
 )3حتديــد جوانــب القــوة والضــعف يف أداء معلمــات العلــوم يف
تدريس مقرر الصف األول املتوسط يف ضوء املعايري املقرتحة.
 )4حتديــد أكثــر املعــايري تطبيقــا بــني معلمــات العلــوم يف تــدريس
مق ـ ــرر الص ـ ــف األول املتوس ـ ــط يف مرحل ـ ــة التخط ـ ــيط والتنفي ـ ــذ
والتقو يف ضوء املعايري املقرتحة.
حدود البحث:

التزم البحث باحلدود اآلتية:

الحــدود الموضــوعية :اقتصــر البحــث علــى تــدريس مقــرر العلــوم
للصــف األول املتوســط ،كمــا اقتصــر علــى تقــو أداء املعلمــات يف
جانــب الســلوك التدريســي يف اجملــاالت الثالثــة :ختطــيط ،وتنفيــذ،
وتقــو تــدريس مقــرر العلــوم للصــف األول املتوســط وفقــا للمعــايري
املقرتحة .واقتصر التخطـيط علـى الـدروس الـيت مت مالحظتهـا ،كمـا
اقتص ــر التق ــو عل ــى اختبـ ــارات أعم ــال الس ــنة ،وذل ــك ألن بقيـ ــة
أدوات التق ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــتم تقوميه ـ ـ ـ ــا يف م ـ ـ ـ ــرحليت التخط ـ ـ ـ ــيط والتنفي ـ ـ ـ ــذ

وباستخدام أدايت حتليل اخلطط التدريسية وبطاقة املالحظة.

الحــدود الزمنيــة :طُبرقــت أدوات البحــث علــى املعلمــات عينــة

البح ـ ـ ــث يف الفص ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــي الث ـ ـ ــاين م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــام اجل ـ ـ ــامعي
4144/4141هـ.
الح ـ ــدود المكاني ـ ــة :امل ـ ــدارس املتوس ـ ــطة احلكومي ـ ــة يف مدين ـ ــة
الرياض مبراكزها اإلشرافية الثمانية.

مصطلحات البحث:

تقــويم األداء :هــو عمليــة خمططــة ومســتمرة ومقصــودة لتــأمني

صورة عما يعرفه املعلـم ،ومـا يسـتطيع فعلـه ،بطريقـة مشوليـة ويف
كـ ـل املس ــتويات ،ويف ض ــوء مق ــاييس تق ــدير متدرج ــة ،هب ــدف
معرف ــة م ــا حـ ــققه املعل ــم م ــن مس ــتويات األداء احمل ــددة لتط ــوير
أدائــه(Michcgan Curricuium Frame work Authentic .
)Instruction Standards,2003,P:4

ويعرف تقو األداء إجرائيا بأنه :عملية خمططـة ومقصـودة
لت ـأمني صــورة عمــا تعرفــه معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط
ومــا يســتطعن فعلــه يف ختطــيط وتنفيــذ وتقــو تــدريس مــنهج العلــوم
للصف األول املتوسط وفقـا للمعـايري املقرتحـة ويف ضـوء مقـاييس
متدرجة هبـدف معرفـة مسـتوى أداء معلمـات العلـوم يف تـدريس
منهج العلوم للصف األول املتوسط ختطيطا وتنفيذا وتقوميا.
مقرر العلوم للصـف األول المتوسـط :هـو ذلـك املقـرر الـذي

قامــت وزارة الرتبيــة والتعلــيم بتطــويره بالتعــاون مــع ناشــر عــاملي
متخصــص يف إنتــاج املـواد التعليميــة (شــركة ماجروهيــل العامليــة)
كجزء من مشروع امللك عبداهلل لتطوير مناهج العلـوم الطبيعيـة
والرياضيات ليستجيب للتطورات العلمية والتقنية احلديثة ويلـيب
احلاجــات املعرفيــة واملهنيــة والنفســية والبدنيــة والعقليــة واملعيشــية
لدى الطالب والطالبة.

تعرف المعايير المقترحة للتدريس إجرائيـا بأهنـا :معـايري تـوائم
بني املعايري العاملية للرتبية العلمية والـيت أصـدرها اجمللـس القـومي
التــابع لألكادمييــة القوميــة للعلــوم بأمريكــا وبــني متطلبــات مقــرر
العلــوم املطبــق حاليــا علــى الصــف األول املتوســط والــيت ســيتم
اقرتاحها من قبل الباحثتني.
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اإلطار النظري
تواجــه األنظمــة التعليميــة يف دول جملــس التعــاون لــدول
اخللــيج العربيــة حتــديا كب ـريا يتمثــل يف احلاجــة إىل جتويــد التعلــيم
وحتســني خمرجاتــه ،وخباصــة يف العلــوم والرياضــيات ،ملــا هلــا مــن
أمهي ــة قصـ ــوى يف بن ــاء اجملتمعـ ــات احلديث ــة وملـ ــا أظهرت ــه نتـ ــائج
الدراســات اإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة مــن قصــور يف جوان ــب
خمتلفــة تتعلــق باملنــاهج الدراســية ومســتوى حتصــيل الطــالب يف
هاتني املادتني ،لذا سعت هذه الدول إىل اإلعداد ملشروع يعىن
بتطـ ــوير من ـ ــاهج الرياضـ ــيات والعل ـ ــوم مبشـ ــاركة ش ـ ــركات عاملي ـ ــة
متخصص ــة ذات خ ــِّبة طويل ــة يف التعل ــيم ،ويق ــع م ــنهج العل ــوم
للصــف األول املتوســط موضــوع البحــث احلــايل ضــمن مشــروع
تطــوير منــاهج الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة والــذي يــتم تنفيــذه
يف اململكة العربية السعودية وبعض دول اخلليج العريب.
وتتمثـل األهـداف العامـة هلـذا املشـروع فيمـا يــأيت (وزارة
الرتبية والتعليم ،3112 ،ص  :)41 – 4تطوير مناهج العلوم
والرياضــيات وفــق معــايري عامليــة جلميــع مراحــل التعلــيم العــام ،
التط ــوير امله ــت ملس ـ ـؤويل ال ــوزارات واملعلم ــني  ،دع ــم عملي ــات
التعليم والتعلم.
ويتطلــب هــذا املشــروع نوعيــة خاصــة مــن املهــارات مــن
قبــل املعلمــني املنفــذين ملناهجــه حــىت ميكــن لــه أن يــؤيت مثــاره،
ولعــل ممــا يســاعد علــى تنفيــذ املــشروع تقــو أداء املعلــمني وفــق
معــايري مناســبة ،إذ إن املعــايري هــي الســبيل لضــمان اجلــودة يف
عملي ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ــيم وال ـ ـ ـ ــتعلم( .زغل ـ ـ ـ ــول وعب ـ ـ ـ ــدالعزيز،3114 ،
ص.)4344
ويف الوق ــت احل ــايل تش ــهد نظ ــم التعل ــيم اهتمام ــا بالغ ــا
بإعداد مستويات معياريـة ملختلـف مكونـات املنظومـة التعليميـة
باعتبار أهنا متثل إطارا مرجعيا مهما لتطويرهـا ،وانطلقـت حركـة
املعـايري بوصـفها حركــة مـن حركـات اإلصــالح الرتبـوي اســتجابة
لفك ـ ــرة املع ـ ــايري ال ـ ــيت أخ ـ ــذت هب ـ ــا اجمل ـ ــاالت احلياتي ـ ــة األخ ـ ــرى
لفعاليتها يف تطوير نواجتها رغبة يف حتسني املنتج الرتبوي.
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وتع ــرف املع ــايري بأهن ــا عب ــارات تش ــري إىل احل ــد األد م ــن
الكفايــات املطلــوب حتقيقهــا لغــرض معــني ،ويعـد هــذا احلــد األد
هــو أقــل املهــارات الواجــب توافرهــا لــدى الفــرد لكــي يــؤدي وظيفتــه
مب ـ ــا يق ـ ــوم عل ـ ــى حتس ـ ــني الوض ـ ــع احل ـ ــايل( .حمم ـ ــود ،3114 ،ص
.)4164 ،4164
ويف جمال التدريس تعـرف املعـايري بأهنـا حمـددات للعمـل
داخل حجرة الدراسة وتتكون من جمموعة من املستويات جيب
أن يصــل إليهــا أداء املعلــم ) )Gail,1998املشــار إليــه يف العمليــة
التعليمية (سليمان ،3114،ص .)4143
وهن ـ ــاك العدي ـ ــد م ـ ــن امل ـ ــِّبرات لبن ـ ــاء مع ـ ــايري للت ـ ــدريس
أشــارت إليهــا الدراســات ومــن هــذه املــِّبرات  ،تــدرب املعــايري
املعلمــني علــى ممارســة التــدريس القــائم علــى التفكــري  ،تســاعد
املعـ ــايري املعلـ ــم يف اختيـ ــار خ ـ ـِّبات املـ ــنهج بتنظيمهـ ــا يف حمـ ــاور
مباشرة حبيث يصبح التعلم قصديا  ،تضمن املعايري تزويد مجيع
املتعلمــني بــاخلِّبات املالئمــة علــى اخــتالف إمكانــاهتم  ،تنمــي
املع ـ ــايري مفه ـ ــوم العم ـ ــل اجلم ـ ــاعي ح ـ ــىت تك ـ ــون االكتش ـ ــافات
والعالق ــات ه ــي نت ــاج تفك ــري اجلماع ــة ،م ــن خ ــالل األعم ــال
التعاونية اليت يقوم هبا املتعلمون( .ميخائيـل ،3114 ،ص341؛
الباز ،3114 ،ص.)434
وتقــوم املعــايري علــى رؤيــة أن املعلمــني جيــب أن يكون ـوا
أشخاص ـا مفك ـرين ومبــدعني يســتخدمون جمموعــة مــن املبــادئ
واالس ـ ـرتاتيجيات مشـ ــتقة مـ ــن فلسـ ــفة شخصـ ــية واعيـ ــة للرتبيـ ــة
واملتطلبات العديدة لسياقات التعلم ،وهذه املعايري تتضمن:
 )4املعرف ــة ح ــول الن ــاس والتنظيم ــات االجتماعي ــة والثقاف ــات
والنم ــو والتط ــور اإلنس ــاين واالتص ــال واللغ ــة والبح ــث العلم ــي
والبحوث حول التعلم والتدريس الفعال.
 )3املهارات الالزمة للتقييم والتخطيط والتدريس والتقو وإدارة
السلوك االجتماعي.
 )4امليول حنو الذات وحنو املتعلم وحنو التدريس وحنو املهنة.
أم ــا امله ــارات التدريس ــية فتتض ــمن الق ــدرة عل ــى حتوي ــل
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املعرفة إىل األفعـال املطلوبـة للتـدريس الفعـال ،مثـل القـدرة علـى
تق ــو تفك ــري وأداء الط ــالب  ،والق ــدرة عل ــى فه ــم واس ــتخدام
اسـرتاتيجيات التــدريس  ،والقــدرة علــى تفســري املفــاهيم بوضــوح
ويف ضوء احتياجات النمو  ،والقـدرة علـى تقـد تغذيـة راجعـة
مفيدة للطالب بطريقة بناءة وداعمة تعليميا.
أم ــا املي ــول التدريس ــية فتتمث ــل يف التوجه ــات ال ــيت يطوره ــا
املعلم ـ ــون للتفك ـ ــري والتص ـ ــرف بط ـ ــرق مس ـ ـؤولة مهني ـ ــا مث ـ ــل تأم ـ ــل
تدريســهم وفعاليتــه والســعي وراء التحســني املســتمر واحـرتام وتثمــني
احتياجـات وخـِّبات وقـدرات كـل املتعلمـني وحماولـة تنميـة مـواهبهم
وتأس ــيس عالق ــة تعاوني ــة م ــع الط ــالب وأولي ــاء األم ــور واملعلمـ ــني
اآلخرين ومتابعة اجلديد يف األفكـار املهنيـة واملشـاركة يف املسـتويات
املهنية األوسع (زغلول وعبدالعزيز ،3114 ،ص .)4346
ولق ـ ـ ـ ــد اهتم ـ ـ ـ ــت العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن اجلمعي ـ ـ ـ ــات العلمي ـ ـ ـ ــة
واملتخصصــة بوض ـع معــايري يف جمــال الرتبيــة والــيت مت االســتفادة
منها عند تصميم املعايري اخلاصة بالدراسة احلالية ومنها:
المعايير القومية للتربية العلمية :واليت أصدرها اجمللس القومي
األمريكــي للبحــث بالتعــاون مــع الرابطــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم
ومن خالهلا مت التأكيد على املعايري اآلتية (National Research
) :Council, 1995يصمم معلم العلوم برناجما لطلبتـه يرتكـز علـى
االستقصاء  ،يسهل معلم العلوم التعلم ويوجهه  ،يستمر معلم
العلوم يف تقييم تدريسه وتعلم طلبته  ،يعـد معلـم العلـوم ويـدير
بيئــة الــتعلم الــيت تــزود الطــالب بالوقــت واملكــان واملـوارد الالزمـة
للـ ــتعلم  ،يطـ ــور معلـ ــم العلـ ــوم جمتمعـ ــات مـ ــن متعلمـ ــي العلـ ــوم
تعكــس النشــاط الفكــري لالستقص ــاء العلمــي  ،يشــرتك معل ــم
العلوم يف التخطيط والتطوير املستمر لِّبامج العلوم املدرسية.
معـ ـ ــايير التــ ــدريس الحقيقـ ـ ــي :اعتم ـ ــدت الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة
األمريكية على االرتقاء بالتدريس إىل مستوى التدريس احلقيقي
وهــو ذلــك النــوع مــن التــدريس الــذي جيعــل املتعلمــني ينشــغلون
معظـم وقـتهم يف اســتعمال عقـوهلم اسـتعماال حســنا ويقـوم هــذا
النــوع مــن التــدريس علــى مخســة معــايري وهــي علــى النحــو اآليت

) :(Newmann, etal, 1995, p28مهـارات التفكـري العليـا  ،عمـق
املعرفـ ـ ــة  ،االرتبـ ـ ــاط بالعـ ـ ــامل اخلـ ـ ــارجي ،احملادثـ ـ ــات اجلوهريـ ـ ــة ،
التأييد االجتماعي إلجناز املتعلم .
المعايير القومية للتعليم في مصر :قامت وزارة الرتبية والتعليم

يف مجهوريــة مصــر العربيــة بوضــع معــايري قوميــة للتعلــيم تضــمنت
مخسة جماالت رئيسة ،إذ احتل املعلم اجملال الثاين من بينها ومت
حتدي ــد مخس ــة جم ـ ـاالت فرعي ــة ل ــه تض ــمنت  42معي ــارا وه ــذه
اجملاالت الفرعية للمعلم هي (وزارة الرتبية والتعلـيم: )3114 ،
جمــال التخطــيط  ،اس ـرتاتيجيات الــتعلم وإدارة الفصــل  ،املــادة
العلمية ،التقو  ،مهنة املعلم.
معــايير جــودة المعلــم :قــدم االحتــاد العــام لتقــو وتنميــة املعلــم

اجلديــد ) (INTASCعــدة معــايري جلــودة أداء املعلــم مهمــا كــان
ختصصه (راشد ،3114 ،ص  .)61وهذه املعـايري هـي :املـادة
الدراسـ ــية  ،تعلـ ــم الطـ ــالب  ،تنـ ــوع املتعلمـ ــني  ،اس ـ ـرتاتيجيات
التـدريس  ،بيئـة الـتعلم  ،االتصــال  ،ختطـيط الـتعلم ،التقيــيم ،
النمو املهت ). (INTASC, 1992
المعــايير المهنيــة للتــدريس فــي اســتراليا  :بنــاء علــى اإلطــار

الــوطت ملعــايري التــدريس قامــت عــدد مــن الواليــات يف اس ـرتاليا
( )3114بتحديد عدد من املعايري املهنية القائمة على وصـف
للمه ــارات واملع ــارف والق ــيم ال ــيت تعت ــِّب فعال ــة يف الت ــدريس ،إذ
ص ـ ــممت لتقي ـ ــيم أدوار املعلم ـ ــني يف جم ـ ــاالت تدريس ـ ــية وال ـ ــيت
بـ ــدورها تعكـ ــس خ ـ ـِّباهتم يف ختصصـ ــاهتم التدريسـ ــية  ،وهـ ــذه
املعـايري تشـمل  :املعرفـة املهنيـة بالتخصـص  ،املمارسـة املهنيـة ،
القيم املهنية  ،العالقات املهنية ).(MCEETYA, 2003
وهناك عالقة واضحة بني املعايري والتقو إذ تتطلب كـل
صــور التقــو معــايري ومســتويات تســاعد يف احلكــم علــى مســتوى
جــودة األداء املدرســي ومــن بــني هــذه الصــور تقــو املعلــم ،إذ إن
مــن خصــائص التقــو اجليــد التأكيــد علــى ضــرورة االعتمــاد علــى
جمموعة مـن املعـايري املتعـددة حـول تقـو املعلـم (اآلغـا،3111 ،
ص  .)442ويتفــق البــاحثون علــى أن عمليــة تقــو املعلــم تع ـد
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مــن العمليــات املعقــدة الــيت يتــداخل فيهــا العديــد مــن العناصــر
املرتبطة باملوقف التعليمي من ناحية وباملعلم كإنسان من ناحية
أخ ـ ــرى (ج ـ ــامع ،4444 ،ص  .)44ولع ـ ــل مم ـ ــا يس ـ ــهل ه ـ ــذا
العمــل وجــود معــايري واضــحة تعــد مبنزلــة احملــك الــذي يقــاس يف
ضــوئه مســتوى أداء املعلــم ودليــل للبعــد عــن ال ــذاتية يف احلكــم
عل ــى ه ــذا األداء ،وتعط ــي املعل ــم ح ــافزا للوص ــول إىل الص ــورة
املثاليــة املرجــوة يف أدائــه كمــا إن هــذه املعــايري تســهل بنــاء بـرامج
النمو املهت الذي حيتاجه املعلم (العنزي ،3114 ،ص .)41
ولقد شهد تقو أداء املعلم تغريا جذريا منذ الستينات
وخاصــة خــالل الســبعينات والثمانينــات ،حــىت ميكــن القــول إن
التقــو قــد تغــري أكــِّب مــن أي حقــل تربــوي آخــر ،كمــا احتــل
أمهي ـ ــة ك ـ ــِّبى يف إط ـ ــار احمل ـ ــاوالت احلقيقي ـ ــة إلص ـ ــالح التعل ـ ــيم
(السيد.)343 ،3114 ،
ويعــرف التقــو بأنــه «إصــدار حكــم اجتــاه شــيء مــا أو
موضـ ـ ــوع مـ ـ ــا» (اللقـ ـ ــاين واجلمـ ـ ــل ،3114،ص ،)446:كمـ ـ ــا
يعـرف بشـكل أكثـر تفصـيال بأنـه إصـدار حكـم شـامل وواضــح
علــى ظــاهرة معينــة بعــد القيــام بعمليــة منظمــة جلمــع املعلومــات
وحتليلها لتحديد درجـة حتقـق األهـداف واختـاذ القـرارات بشـأهنا
(Danilson&Mc
(الس ــيد.)424 ،3114،ويؤكـ ــد كـ ــل مـ ــن
) greal,2000علــى أن نظــام التقــو هــو النظــام الوحيــد املصــمم
بشــكل خــاص لضــمان جــودة األداء التدريســي .وعــادة مــا يــتم
تقــو أداء املعلــم هبــدف مراجعــة األداءات الوظيفيــة الــيت يقــوم
هبــا والتعــرف علــى مــدى جناحــه يف حتقيــق األهــداف التعليميــة
وعن ــدما يس ــتخدم تقـ ــو املعل ــم بش ــكل مناسـ ــب فإن ــه يقـ ــيس
االس ـرتاتيجيات التدريســية والســلوكيات املهنيــة للمعلــم وطريقتــه
يف إيص ـ ــال احملتـ ـ ـوى العلم ـ ــي وال ـ ــذي ي ـ ــؤثر ب ـ ــدوره عل ـ ــى تعل ـ ــم
الطالب ). (Mathers,olive&laine,2008,p1
واألداء التدريس ـ ــي للمعل ـ ــم م ـ ــن أه ـ ــم املؤش ـ ـرات عل ـ ــى
مســتوى أداء التالميــذ والوصــول مبســتواهم إىل الــتمكن كأح ــد
األهداف احليوية للرتبية احلديثة ،لذا كان من الضروري أن نرفع
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مســتوى أدائــه  ،وذلــك بإعــادة النظــر يف مهــام املعلــم العصــري
الـذي أصــبح أقــرب إىل صـفات :املــريب املخطــط – الباحــث –
املفكر – املقيم – املتعلم – القائد( .الوكيل واملفـيت،4443 ،
ص  ،41وزارة الرتبية والتعليم ،3114 ،ص .)41
واالرتقـاء بــأداء املعلـم ال يــتم إال بعمليـة قيــاس موضــوعية
ألدائ ــه وتقومي ــه ح ــىت ي ــتم تص ــحيح األس ــلوب اخل ــاطئ وحتس ــني
األداء الض ــعيف ودع ــم األداء اجلي ــد ،ف ــاملعلم حيت ــاج إىل التق ــو
املستمر لتحسني أدائه ،ومن هـذا املنطلـق صـارت احلاجـة ماسـة
إىل تقو أداء املعلم ،وذلك بوضـع معـايري ثابتـة يـتم وفقهـا ذلـك
التقو (احلريري ،3112 ،ص .)343
ولقد تنوعت وتعددت أهداف تقو املعلـم إذ أمجعـت
كث ــري م ــن األدبي ــات عل ــى أن م ــن أه ــداف تق ــو أداء املعل ــم:
(شـ ـ ـ ـ ــطناوي ،4442 ،ص46؛ وه ـ ـ ـ ـ ــيب ،3113 ،ص 442؛
اآلغا ،ص .)426
حتس ــني نوعي ــة التعل ــيم املق ــدم للط ــالب باعتب ــاره أح ــد
مكون ــات العملي ــة التعليمي ــة وذل ــك م ــن خ ــالل حتدي ــد نوعي ــة
التغي ـ ـريات املطلوب ــة م ــن املعلـ ــم إلمك ــان التط ــوير أو التحسـ ــني
املدرسي  ،تشخيص االحتياجات الفردية للمعلمني من خـالل
حتدي ـ ــد جوان ـ ــب الق ـ ــوة والض ـ ــعف يف األداء املدرس ـ ــي  ،ت ـ ــوفري
معلومـ ــات ميكـ ــن أن تـ ــؤدي إىل تعـ ــديل أو تطـ ــوير مس ـ ـؤوليات
املعلـ ــم أو وضـ ــعه يف وظيفـ ــة أخـ ــرى أو إهنـ ــاء خدمتـ ــه  ،تـ ــوفري
معلومــات تســاهم يف مكاف ـأة األداء املتميــز أو الرتقيــة لوظــائف
قياديـة أو مهــام تدريبيــة  ،مسـاعدة املــدارس واألنظمــة التعليميــة
عل ــى تش ــخيص الص ــعوبات واملش ــكالت ال ــيت تواج ــه املعلم ــني
تشخيصــا علميــا ووضــع احللــول املناســبة  ،احلكــم علــى مــدى
كفاءة الِّبامج الرتبوية وابتكار برامج ووسائل وطرق جديدة.
ومتر عملية تقو أداء املعلم بالعديـد مـن املراحـل ميكـن
إجيازه ــا فيم ــا يـ ـأيت :حتدي ــد املع ــايري ال ــيت ي ــتم يف ض ــوئها تق ــو
األداء ويشــرتط يف هــذه املعــايري أن تكــون واضــحة وموضــوعية
وشـ ـ ــاملة وتقـ ـ ــع يف نطـ ـ ــاق أدوار املعلـ ـ ــم ومـ ـ ــا ي ـ ـ ـرتبط بـ ـ ــه مـ ـ ــن
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مسؤوليات  ،إبالغ املعايري للمعلمني كي يعرف املعلم مـا هـو
متوقع منه وما يتوجب عليه إجنازه.
قياس األداء الفعلي للمعلم بناء على املعلومات املتوافرة عن أدائه
ويكــون ذلــك بواحــد أو أكثــر مــن أدوات قيــاس األداء  ،مقارنــة
األداء الفعلــي باملعــايري ،وذلــك هبــدف حتديــد االختالفــات بــني
األداء الفعلي واألداء املتوقع  ،مناقشة نتائج عملية التقو مع
املعلم ليتأكد من أن عمليـة تقـو أدائـه متـت بطريقـة موضـوعية
م ــن ناحي ــة ،وليتعـ ــرف عل ــى حقيق ــة أدائـ ــه فيس ــعى لتطـ ــويره ،
املرحلة األخرية يف عملية تقو األداء هي اختـاذ القـرار املناسـب
ب ــاإلجراءات التص ــحيحية إذا ك ــان مث ــة ض ــرورة ل ــذلك ،وم ــن مث
إعادة التقو مرة أخرى وفقا للمعايري احملددة.
ويف الوقت احلاضر أصبح مـن أهـم احلاجـات التعليميـة
للمعلــم ضــرورة تـوافر األســلوب املنصــف واملناســب لتقــو أدائــه
(احلسني ،3114 ،ص  ،)44وتتنوع األساليب املستخدمة يف
تق ــو أداء املعلـ ــم ومنهـ ــا مـ ــا مت اسـ ــتخدامه يف البحـ ــث احلـ ــايل
وهــي :أوالً :تحلي ــل المحت ــوى يهــدف ه ــذا األس ــلوب إىل
التعرف بطريقة علمية منظمة علـى اجتاهـات احملتـوى الـذي يـتم
حتليل ــه والوق ــوف عل ــى خصائص ــه  ،ويقص ــد بتحلي ــل احملت ــوى:
ذلــك األســلوب الــذي يهــدف إىل إصــدار احلكــم علــى مــدى
ج ــودة املض ــمون التفص ــيلي للمحت ــوى املق ــدم ،وم ــدى مراعات ــه
ملعايري حمددة ،وذلك من خالل التعبري عن املادة املكتوبة تعبريا
كميــا (صــِّبي والرافعــي ،3112 ،ص  .)442ويعتمــد حتليــل
احملتـ ــوى علـ ــى مـ ــدى دقـ ــة وجـ ــودة األداة املسـ ــتخدمة يف ذل ـ ـك
ومدى ثبات معايريها (احلريري.)416 ،3112 ،
ثانياً -المالحظة  :يعد هذا األسلوب من أهم أساليب تقـو

املعلــم وأكثرهــا شــيوعا إذ يعتمــد يف تطبيقــه علــى املالحظــة املباشــرة
للمعلــم خــالل ممارســته للتــدريس فعليــا داخــل الفصــل .ويعــرف
أســلوب املالحظــة بأنــه «ذلــك األســلوب الــذي يــتم فيــه تقــو
األداء املهت للمعلم ،وفيها خيضع املعلم للمالحظة املباشرة من
قبل املالحظني الرمسيني (وكيل املدرسة ،مدير املدرسة ،املشرف
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حظي جمال تقو املعلم باهتمـام بـالغ يف األدب الرتبـوي
إذ تعــددت الدراســات يف هــذا اجملــال وتنوعــت مــا بــني دراســات
تناول ــت اقـ ـرتاح مع ــايري خاص ــة ب ــاملعلم ودراس ــات تناول ــت تق ــو
معلــم العلــوم ،ومــن الدراســات الــيت تناولــت اقـرتاح معــايري خاصــة
باملعلم دراسـة ) (Milanowski &Heneman,2001والـيت هـدفت
إىل اقرتاح نظام للتقـو يعتمـد علـى املعـايري باالعتمـاد علـى إطـار
التـدريس لدانيلسـون الـذي قدمتـه يف عـام  ،4446وقـد مت قيــاس
ردة فعل املعلمني للنظام باستخدام املقابالت والطريقة املسـحية.
وقــد أظهــرت الدراســة أن تفضــيل املعلمــني لنظــام التقــو ي ـرتبط
مبــدى قبــول املعلمــني ملعــايري التــدريس ،وبتصــوراهتم حــول عدالــة
عمليــة التقــو وموضــوعية املقــومني  ،وبنــاء علــى هــذه النتــائج مت
تعــديل النظــام املقــرتح قبــل تطبيقــه يف صــورته النهائيــة ،ويف دراســة
(فضل اهلل وسامل )3111 ،واليت هدفت إىل اقرتاح معـايري ألداء
معلمي اللغة العربية بالتعليم العام إذ قام الباحثان بتصـميم قائمـة
باملع ــايري املقرتح ــة ألداء معلم ــي اللغ ــة العربي ــة  ،وأس ــفرت نت ــائج
الدراســة عــن تقــد إطــار مقــرتح ألداء معلمــي اللغــة العربيــة ،فقــد
حـ ــددت ثالث ـ ــة مع ـ ــايري ل ـ ــألداء اللغ ـ ــوي ،وأربع ـ ــة مع ـ ــايري ل ـ ــألداء
التدريس ـ ــي ،ويف دراس ـ ــة (س ـ ــكر واخلزن ـ ــدار )3114 ،مت اق ـ ـ ـرتاح
مس ـ ــتويات معياري ـ ــة لكفاي ـ ــات األداء الالزم ـ ــة للمعل ـ ــم ملواجه ـ ــة
مستجدات العصر ،عن طريق استخدام استبانة مفتوحة وجهـت
لعينـة مـن اخلـِّباء لتحديــد كفايـات األداء الالزمـة للمعلـم وتوصــل
الباحثــان إىل قائمــة تضــم أهــم الكفايــات الرئيســة الالزمــة للمعلــم
ملواجهة مستجدات العصر ،وسـعت دراسـة (راشـد )3114،إىل
حتديد معايري جودة األداء التدريسي ملعلمي العلوم بـالتعليم العـام
يف ض ــوء أبع ــاد العل ــم وحتدي ــد م ــدى تـ ـوافر ه ــذه املع ــايري يف أداء
املعلم ــني وحتدي ــد تق ــديرات الط ــالب هل ــذا األداء يف ض ــوء ه ــذه
املع ـ ــايري ،وكش ـ ــفت الدراس ـ ــة ع ـ ــن وج ـ ــود ت ـ ــدين يف املمارس ـ ــات
التدريســية ملعلمــي العلــوم وفــق املعــايري املقرتحــة كمــا كشــفت عــن
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إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

تدين يف املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم وفقا آلراء الطالب،
كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(أب ـ ــو ن ـ ــاجي )3114 ،إىل حتدي ـ ــد املع ـ ــايري املهني ـ ــة ألداء معل ـ ــم
الفيزيـ ــاء يف املرحلـ ــة الثانويـ ــة والكشـ ــف عـ ــن الواقـ ــع احلـ ــايل هلـ ــذا
األداء ،وحتديــد مســتوى أداء طــالب املرحلــة الثانويــة عنــد دراســة
الفيزيــاء يف ضــوء هــذه املعــايري وعالقــة أداء معلمــي الفيزيــاء بــأداء
طالهب ــم  ،وأس ــفرت نت ــائج البح ــث ع ــن اخنف ــاض ألداء معلم ــي
الفيزي ــاء يف ض ــوء املع ــايري املهني ــة ألداء املعل ــم ،أتبع ــه اخنف ــاض يف
مس ـ ـ ــتوى أداء طالهب ـ ـ ــم عن ـ ـ ــد تعل ـ ـ ــم الفيزي ـ ـ ــاء ،وس ـ ـ ــعت دراس ـ ـ ــة
(بلج ـ ـ ـ ــون )3114،إىل دراس ـ ـ ـ ــة تص ـ ـ ـ ــورات معلم ـ ـ ـ ــات العل ـ ـ ـ ــوم
والطالب ــات املعلمـ ــات خلصـ ــائص معلـ ــم العلـ ــوم يف ضـ ــوء معـ ــايري
اجلـ ــودة الشـ ــاملة وحبـ ــث مـ ــا إذا كانـ ــت هنـ ــاك فـ ــروق بـ ــني هـ ــذه
التصـورات تعـزى ملتغـري اخلـِّبة ،وكشـفت النتـائج عـن وجـود درجـة
مـ ـ ــن التوافـ ـ ــق بـ ـ ــني تصـ ـ ــورات املعلمـ ـ ــات واملعلمـ ـ ــات الطالبـ ـ ــات
خلصــائص اجلــودة عنــد معلــم العلــوم ،كمــا أظهــرت وجــود فــروق
تعزى ملتغري اخلِّبة لدى املعلمات ذوات اخلِّبة وعدم وجود فـروق
كلما زادت سنوات اخلِّبة ألكثر من مخس سنوات.
كم ـ ــا قام ـ ــت (العن ـ ــزي )3114،يف دراس ـ ــتها ب ـ ــاقرتاح
معايري اجلـودة ألداء املعلـم والكفايـات الالزمـة ألداء هـذا الـدور
وخلصـ ــت الباحثـ ــة إىل حتديـ ــد اجلوانـ ــب املختلفـ ــة لـ ــدور معلـ ــم
األلفية الثالثـة يف التعلـيم العـام وبلـغ عـددها ( )44جانبـا ،وإىل
اقـ ـرتاح مع ــايري ومؤشـ ـرات جلوان ــب دور املعل ــم يف التعل ــيم الع ــام
وذلك لقياس مستوى أداء املعلم.
وأم ــا م ــن ناحي ــة الدراس ــات ال ــيت تناول ــت تق ــو معل ــم
العلوم فقد كان من بينها دراسة (محدقة )4444،واليت هدفت
إىل كشـ ــف مـ ــا إذا كـ ــان معلمـ ــو العلـ ــوم يف املرحلـ ــة األساسـ ــية
يتص ــفون خبص ــائص املعل ــم األمن ــوذج وعالق ــة ذل ــك يف حتص ــيل
الط ــالب ،ب ــاختالف اخل ــِّبة واملؤه ــل العلم ــي وال ــدورات ،وق ــد
خلص ــت الدراس ــة إىل وج ــود معل ــم ومعلم ــة مم ــن ت ــوفرت ف ــيهم
صفات املعلم األمنوذج ،وهي نسبة ضـئيلة ال تتعـدى  %4مـن
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العين ــة ،كم ــا كش ــفت الدراس ــة ع ــن أن النس ــبة املئوي ــة لنج ــاح
طــالب هــذين املعلمــني علــى االختبــارات التحصــيلية تراوحــت
بــني ( )44،4 – 44،4وهــي نســبة مرتفعــة .وهــدفت دراس ــة
(اجل ـ ــوير )4446،إىل معرف ـ ــة م ـ ــدى متك ـ ــن معلم ـ ــي العل ـ ــوم يف
املرحل ــة املتوس ــطة م ــن أداء مه ــارات الت ــدريس الرئيس ــة وتوص ــل
الباح ــث إىل اخنف ــاض يف م ــدى متك ــن معلم ــي العل ــوم باملرحل ــة
املتوسـ ــطة عينـ ــة البحـ ــث ملعظـ ــم املهـ ــارات التدريسـ ــية الواجـ ــب
توافرهـ ــا لتـ ــدريس مـ ــادة العلـ ــوم .كمـ ــا سـ ــعت دراسـ ــة (حممـ ــود،
 )4444إىل حتدي ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى أداء معلم ـ ـ ــي العل ـ ـ ــوم باملرحل ـ ـ ــة
االبتدائي ــة ل ــبعض مه ــارات الت ــدريس ،إذ أس ــفرت النت ــائج ع ــن
تــدين مس ــتوى أداء معلم ــي العلــوم باملرحل ــة االبتدائي ــة مله ــارات
الت ـ ـ ـ ــدريس وأوض ـ ـ ـ ــحت النت ـ ـ ـ ــائج أن أداء املعلم ـ ـ ـ ــني للمرحل ـ ـ ـ ــة
التحضريية من الدرس جاء يف الرتتيب األخري ،يف حني جاءت
املرحلــة التنفيذيــة يف الرتتيــب قبــل األخــري وجــاءت مرحلــة تقيــيم
تعلم التالميذ يف املرتبة األوىل نتيجة الهتمام املعلمني بـالتقو
النهائي .وهدفت دراسـة (راشـد وسعــودي )4442،إىل حتديـد
احملك ـ ــات الالزم ـ ــة لتق ـ ــو امله ـ ــارات التدريس ـ ــية ملعلم ـ ــي العل ـ ــوم
باملرحل ـ ــة اإلعدادي ـ ــة وم ـ ــن مث حتدي ـ ــد مس ـ ــتويات أداء املعلم ـ ــني
والطــالب املعلمــني هلــذه املهــارات يف ضــوء هــذه احملكــات ،وقــد
أوض ـ ـ ــحت نتـ ـ ــائج الدراسـ ـ ــة أن معلمـ ـ ــي العلـ ـ ــوم مل يصـ ـ ــلوا إىل
مسـتوى اإلتقان احملدد سابقا وهـو  %44يف حـني وصـل أداء
الطالب املعلمني إىل مستوى اإلتقان وهو  %44يف عـدد مـن
املهـ ـ ــارات الفرعيـ ـ ــة ،يف حـ ـ ــني مل يصـ ـ ــلوا إىل حـ ـ ــد اإلتقـ ـ ــان يف
املهــارات الرئيســة .وســعت دراســة (Imhanlahimi & Aguel,
) 2006إىل تق ـ ــو م ـ ــدى فاعلي ـ ــة معلم ـ ــي األحي ـ ــاء يف العملي ـ ــة
التعليمي ــة باس ــتخدام أداة تق ــو الطال ــب لفاعلي ــة املعل ــم ،وأداة
تق ـ ــو املعل ـ ــم لفاعلي ـ ــة املعل ـ ــم ،واملالحظ ـ ــة الص ـ ــفية م ـ ــن قب ـ ــل
البـ ـ ــاحثني ،وذلـ ـ ــك لتحديـ ـ ــد أكثـ ـ ــر هـ ـ ــذه األدوات موضـ ـ ــوعية
ومالئم ــة وق ــد أظه ــرت النت ــائج أن هن ــاك اتفاقـ ـا قويـ ـا يف تق ــو
فاعلية معلمي األحياء من قبل الطالب والباحثني وهذا التقو
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على درجة عالية من املوضوعية ،ويف املقابل أظهرت النتائج أن
معلمـ ــي األحي ـ ــاء كـ ــانوا متحي ـ ـزين يف تق ـ ـوميهم ال ـ ــذايت لفاعلي ـ ــة
الت ــدريس .وقـ ــام كـ ــل مـ ــن (زيـ ــدان والعـ ــودة )3112 ،بدراسـ ــة
سـ ــعت إىل تقـ ــو درجـ ــة اسـ ــتخدام معلمـ ــي العلـ ــوم يف املرحلـ ــة
األساسية ألمناط التفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم ،وأظهرت
نت ــائج الدراس ــة أن درج ــة اس ــتخدام معلم ــي املرحل ــة األساس ــية
ألمن ــاط التفك ــري اإلب ــداعي يف ت ــدريس العل ــوم كان ــت كب ــرية ،
واقتصرت دراسة (عسريي )4134 ،على التعرف على املعـايري
الالزم توافرها يف حتضري درس العلوم ومدى توافرهـا لـدى معلـم
العلوم باملرحلـة املتوسـطة مبكـة املكرمـة وتوصـلت نتـائج الدراسـة
إىل وج ــود ض ــعف بش ــكل ع ــام يف ت ــوفر املع ــايري عن ــد تطبيقه ــا
على حتضري معلمي العلـوم ،كــما أوضـحت النتـائج عـدم وجـود
فـ ـ ــروق يف مع ـ ــايري التحض ـ ــري ب ـ ــاختالف خ ـ ــِّبة املعل ـ ــم ونص ـ ــابه
التدريسي.

مجتمع البحث وعينته :تكون جمتمع البحـث مـن مجيـع اخلطـط

يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن معظم
الدراســات الــيت تناولــت اق ـرتاح معــايري خاصــة بــاملعلم اهتمــت
ب ــاقرتاح مع ــايري ألداء املعلـ ــم يف ض ــوء مفهـ ــوم اجل ــودة كدراسـ ــة
(راشــد )3114،ودراســة (بلجــون )3114 ،ودراســة (العنــزي،
 ،)3114يف ح ــني ه ــدفت الدراس ــة احلالي ــة إىل تق ــد مع ــايري
مقرتحـ ــة للتـ ــدريس ت ـ ـوائم بـ ــني املعـ ــايري العامليـ ــة للرتبيـ ــة العلميـ ــة
ومتطلب ــات ت ــدريس مق ــرر العل ــوم للص ــف األول املتوس ــط ،ويف
الوقــت الــذي اهتمــت فيــه بقيــة الدراســات بــاقرتاح معــايري ألداء
املعلــم بصــفة عامــة كمــا يف دراســة (ســكر واخلزنــدار)3114 ،
ودراسـ ــة ) (Milanowski&Heneman,2001وملعلـ ــم اللغـ ــة العربيـ ــة
كم ـ ــا يف دراس ـ ــة (فض ـ ــل وس ـ ــامل )3111،ومعل ـ ــم الفيزي ـ ــاء يف
املرحلة الثانوية كمـا يف دراسـة (أبـو نـاجي )3114،فقـد ركـزت
الدراســة احلاليــة علــى معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط.
وبـالنظر إىل الدراســات الــيت تناولــت تقــو معلــم العلــوم جنــد أن
هنــاك تنوعــا يف اجلوانــب الــيت مت تقــو معلــم العلــوم  ،فبعضــها

التدريس ــية اليومي ــة ،ومجي ــع أدوات التق ــو جلمي ــع معلم ــات العل ــوم
واملس ـ ــتخدمة يف دروس مق ـ ــرر العل ـ ــوم للص ـ ــف األول املتوس ـ ــط يف
الفصل الدراسي الثـاين مـن العـام 4144/4141هــ ،باإلضـافة إىل
مجيــع معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط باملــدارس احلكوميــة
مبدينة الرياض.
وتكون ـ ــت عين ـ ــة البح ـ ــث م ـ ــن  61خط ـ ــة م ـ ــن اخلط ـ ــط
التدريســية اليوميــة ملعلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط ومــن
 41أداة مـ ــن أدوات التقـ ــو (أسـ ــئلة اختبـ ــارات أعمـ ــال السـ ــنة)
املرتبطة بعدد من دروس مقرر العلـوم للصـف األول املتوسـط مـن
كت ـ ــاب العل ـ ــوم للفص ـ ــل الدراسـ ـ ــي الث ـ ــاين م ـ ــن الع ـ ــام اجلـ ـ ــامعي
4144/4141هــ ،كمــا مشلــت العينــة  14معلمــة مــن معلمــات
العل ــوم للصـ ــف األول املتوس ــط مت اختيارهـ ــا بالطريق ــة العش ـ ـوائية
الطبقية وذلك ألن الدراسة تعاملت مـع معلمـات العلـوم للصـف
األول املتوس ـ ــط يف مدين ـ ــة الري ـ ــاض وال ـ ــيت تقس ـ ــم فيه ـ ــا امل ـ ــدارس
تعليميا إىل مثانية مراكز ،ويتكون كل مركز من عـدد مـن املـدارس
وهـذه املـراكز هـي (الشمال ،اجلنـوب ،الوسـط ،الغـرب ،النهضـة،

التعليق على الدراسات السابقة:

اقتصــر علــى التنفيــذ وبعضــها اقتصــر علــى التخطــيط أو التقــو
يف حـ ـ ـ ــني تناولـ ـ ـ ــت الدراسـ ـ ـ ــة احلاليـ ـ ـ ــة إعـ ـ ـ ــداد أدوات للتقـ ـ ـ ــو
واسـ ـ ــتخدامها يف تقـ ـ ــو أداء معلمـ ـ ــات العلـ ـ ــوم للصـ ـ ــف األول
املتوسط يف التخطيط والتنفيذ والتقو .
منهجية البحث وإجراءاته

منهج البحث :استخدم البحـث املـنهج الوصـفي الـذي يعتمـد

علـ ــى دراسـ ــة الظـ ــاهرة كمـ ــا هـ ــي موجـ ــودة يف الواقـ ــع ،لتطـ ــوير
وحتســني مــا ميكــن حتســينه ،ومت اســتخدام أســلوبني مــن أســاليب
امل ـ ـ ــنهج الوص ـ ـ ــفي ومه ـ ـ ــا :أس ـ ـ ــلوب حتلي ـ ـ ــل احملت ـ ـ ــوى وأس ـ ـ ــلوب
املالحظ ــة ،إذ مت اق ـ ـرتاح مع ــايري لتخط ــيط دروس مق ــرر العل ــوم
وتنفي ـ ـ ــذها وتقوميه ـ ـ ــا .ويف ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذه املع ـ ـ ــايري مت تق ـ ـ ــو أداء
معلمـ ـ ــات العلـ ـ ــوم يف تـ ـ ــدريس مقـ ـ ــرر الصـ ـ ــف األول املتوسـ ـ ــط
(ختطيطا وتنفيذا ،وتقوميا) .
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الروايب ،البديعة ،الشـفا) ،وقـد مت االعتمـاد علـى هـذا التقسـيم يف
اختيار العينة إذ تتوزع العينة على املراكز بنسـبة حجـم كـل مركـز،
أي بنســبة عــدد املــدارس يف املركــز الواحــد ،مث ختتــار املــدارس مــن
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داخل كل مركز عشوائيا .واجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول رقم ( )1عينة البحث
الشمال

الجنوب

الوسط

الغرب

النهضة

الروابي

البديعة

الشفا

المركز

34

41

42

42

31

43

44

44

عدد مدارس العينة

4

6

4

4

6

4

4

1

عدد املعلمات

4

*2

*1

*1

6

4

4

1

العدد الكلي للمدارس يف املركز

14

العدد الكلي للمعلمات
* تضمنت إحدى مدارس هذا املركز معلمتني.

أدوات البحث:

مت إعداد وتصميم أدوات البحث واليت متثلت يف قائمة
املعايري املقرتحة وأداة حتليـل اخلطـط التدريسـية وبطاقـة مالحظـة
أداء املعلمات لدروس العلـوم وأداة حتليـل أدوات التقـو وذلـك
وفقا لإلجراءات اآلتية:
 )4دراســة كتــاب العلــوم للصــف األول املتوســط ودليــل املعلــم
ودليل النشاط العملي للصف األول املتوسط وحتليل حمتواها.
 )3االطالع على املعايري العاملية للرتبية العلمية واليت بُـت مـنهج
العلوم للصف األول املتوسط يف ضوئها وذلك يف جمايل :احملتوى
العلمي ،وتدريس العلوم.
 )4القيــام مبقــابالت مفتوحــة مــع خ ـِّباء تعلــيم العلــوم والــذين
شاركوا يف مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية.
 )1االطالع خالل الفصل الدراسي احلايل ،على عينـات مقصـودة
م ـ ــن تق ـ ــارير األداء ال ـ ــيت تق ـ ــدمها مشـ ـ ـرفات العل ـ ــوم بع ـ ــد قي ـ ــامهن
بالزيارات امليدانية ملعلمات العلوم.
 )4دراســة حقائــب تــدريب معلمــي العلــوم واملعلمــات ،للتعــرف
علـى نوعيــة اإلعــداد املهــت لتنفيـذ املقــرر واالطــالع علــى املواقــع
اإللكرتونية اخلاصة مبقرر العلوم للصف األول املتوسط.
 )6اإلطالع على نتائج الدراسات والبحوث العربيـة واألجنبيـة،
يف جمال تكوين املعلم (إعداده وتدريبـه) والـيت حـددت جوانـب
القوة والضعف يف أداء املعلم.

قائمة المعايير المقترحة :حتدد هدف الباحثتني من بناء هـذه
القائم ــة يف اق ـرتاح مع ــايري لت ــدريس مق ــرر العل ــوم للص ــف األول
املتوســط حبيــث تـوائم هــذه املعــايري املقرتحــة بــني املعــايري العامليــة
للرتبيــة العامليــة وبــني متطلبــات مقــرر العلــوم اجلديــد ،ومت إعــداد
هــذه القائمــة وفقــا لإلجـراءات الســابقة إذ تكونــت القائمــة مــن
سبعة معايري مقرتحة.
صــدق القائمــة :للتأكــد مــن صــدق القائمــة قامــت كــل واحــدة
من الباحثتني على حـدة بتحليـل حمتواهـا ومراجعـة مـا تضـمنته،
وبإعـ ــادة التأمـ ــل يف املعـ ــايري تأكـ ــدت الباحثتـ ــان مـ ــن الصـ ــدق
املنطقـ ــي للقائمـ ــة ،كمـ ــا مت عـ ــرض القائمـ ــة علـ ــى جمموعـ ــة مـ ــن
املختص ــني لألخ ــذ بـ ـ رائهم يف حمت ــوى القائم ــة ،ومت األخ ــذ مب ــا
أش ــاروا إليـ ــه م ــن تعـ ــديالت مل تتعـ ــد الص ــياغة اللغويـ ــة لـ ــبعض
املعايري وبذلك أصبحت القائمة جاهزة يف صورهتا النهائية.
أداة تحليل الخطط التدريسية :حتـدد اهلـدف مـن هـذه األداة

يف تق ــو عناص ــر اخلط ــط التدريس ــية ملعلم ــات العل ــوم للص ــف
األول املتوسـ ـ ــط كمـ ـ ــا يف التحضـ ـ ــري اجلديـ ـ ــد واملفـ ـ ــروض علـ ـ ــى
املعلمــات والــذي يتناســب مــع املنــاهج املطــورة وهــذه العناصــر
ه ـ ـ ـ ــي( :األه ـ ـ ـ ــداف – االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات التدريس ـ ـ ـ ــية – أدوات
التقو ) للحكم عليها يف ضوء املعايري املقرتحة للتدريس.
أداة تحليـ ــل أدوات التقـ ــويم :حت ــدد اهل ــدف م ــن أداة حتلي ــل
أدوات التقو يف تقو أدوات التقو (أسئلة اختبـارات أعمـال
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املعــايري املقرتحــة للتــدريس ومت صــياغة مؤش ـرات األداء اخلاص ــة
بالبطاقة وذلك بالرجوع إىل قائمة املعايري ومـن مث توزيعهـا علـى
املعايري كما مت حتديد مقياس التقدير ملؤشرات األداء يف مقياس
متدرج رباعي.

السنة) ملعلمات العلوم للصـف األول املتوسـط يف ضـوء املعـايري
املقرتحــة للتــدريس .وقــد مت بنــاء أدايت حتليــل اخلطــط التدريســية
وأدوات التق ــو وفق ــا لإلجـ ـراءات امل ــذكورة س ــابقا وبع ــد أن مت
إع ـ ــدادمها يف ص ـ ــورتيهما األوليت ـ ــني مت التحق ـ ــق م ـ ــن ص ـ ــدقهما

صدق بطاقة المالحظة:

وثباهتما كما يأيت :الصدق :وذلك بعرضهما على جمموعة من
احملكمــني إلبــداء ال ـرأي حــول إمكــان التحليــل باســتخدام تلــك
األداتـ ـ ــني ،وق ـ ـ ــد أش ـ ـ ــار احملكم ـ ـ ــون إىل ص ـ ـ ــالحيتهما وإمك ـ ـ ــان
استخدامهما.

– صــدق المحتــوى :مت التأكــد مــن صــدق بطاقــة املالحظــة

وذلــك بعرضــها علــى جمموعــة مــن احملكمــني إلبــداء الـرأي حــول
إمكــان مالحظــة أداء املعلمــات باســتخدام هــذه البطاقــة ،وقــد
أشار احملكمون إىل صالحيتها وإمكان استخدامها.

الثب ـ ـ ــات :اس ـ ـ ــتخدمت الباحثت ـ ـ ــان أس ـ ـ ــلوب ثب ـ ـ ــات الق ـ ـ ــائمني

– صـ ـ ــدق االتسـ ـ ــاق الـ ـ ــداخلي :كش ـ ــفت نت ـ ــائج التحلي ـ ــل

بالتحليــل ) (Individual Reliabilityمــن حيــث مــدى االتفــاق
بي ــنهم يف نت ــائج عملي ــة التحلي ــل ،ومت حس ــاب معام ــل ثب ــات
التحليل وفق معادلة هولسيت والذي بلغـت قيمتـه  1،41ألداة
حتـ ــليل اخلط ــط التدريس ــية  1،44ألداة حتلي ــل أدوات التق ــو ،
ومهــا معــامال ثبــات مرتفعـان ميكــن الوثــوق هبمــا وبــذلك تصــبح
أداتا التحـليل جاهزتني يف صورهتما النهائية.

اإلحصائي ملعامالت ارتباط بريسـون عـن ارتفـاع قـيم معـامالت
االرتباط بني كل مؤشر من مؤشرات كـل معيـار والقيمـة الكليـة
إلمج ـ ــايل مؤش ـ ـ ـرات املعي ـ ــار ،كم ـ ــا أوض ـ ــحت نت ـ ــائج التحلي ـ ــل
اإلحص ــائي ملع ــامالت ارتب ــاط بريس ــون ارتف ــاع ق ــيم مع ــامالت
االرتبــاط بــني درجــة كــل معيــار والقيمــة الكليــة إلمجــايل معــايري
البطاق ــة وذل ــك جلمي ــع مع ــايري البطاق ــة (انظ ــر ج ــدول رق ــم )3
وكلها كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1014

بطاقة المالحظة:
متث ـ ــل اهل ـ ــدف م ـ ــن بطاق ـ ــة املالحظ ـ ــة يف تق ـ ــو تنفي ـ ــذ
معلمات العلوم لدروس العلوم للصـف األول املتوسـط يف ضـوء

جدول رقم ()2

معامالت ارتباط المعايير بالدرجة الكلية إلجمالي معايير البطاقة (العينة االستطالعية :ن = )41
المعيار

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

معامل االرتباط

**104143

**104113

**104164

**101214

**106264

**102142

**104113

** داللة إحصائية عند مستوى داللة 1014

ثبات بطاقة المالحظة :ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة املالحظة:
أظه ــرت نت ــائج التحلي ــل اإلحص ــائي ارتف ــاع مع ــامالت
ألفا كرونباخ لثبات مؤشرات معايري بطاقة املالحظة املستخدمة
لعينة الدراسـة االسـتطالعية كمـا أظهـرت ارتفـاع معامـل الثبـات

الكلــي للبطاقــة والــذي بلــغ  ،1046واجلــدول رقــم ( )4يوضــح
ق ــيم معـ ــامالت الف ــا كرونبـ ــاخ لثبـ ــات مؤش ـ ـرات معـ ــايري بطاقـ ــة
املالحظة ومعامل الثبات الكلي للبطاقة:

جدول رقم ( )1معامالت ثبات ألفا كرونباخ لعبارات معايير بطاقة المالحظة (العينة االستطالعية :ن = )11
المعيار

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

املؤشرات

44

42

4

1

4

4

4

معامل ثبات الفا كرونباخ لكل معيار

1022

1024

1024

1064

1046

1023

1041
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115

1046

الثبات بين المالحظتين:
متت مقارنة نتائج تطبيق إحدى الباحثتني لبطاقة
املالحظة على عينة استطالعية قدرها ( )2من معلمات العلوم
بالصف األول املتوسط مع نتائج تطبيق الباحثة األخرى للعينة
االستطالعية نفسها  ،وكشفت نتائج التحليل اإلحصائي عن

ارتفاع نسب االتفاق باستخدام معادلة كوبر بني نتائج
التحليلني ملعايري بطاقة املالحظة املستخدمة واليت بلغت
 ،1046ويبني اجلدول رقم ( )1نتائج الثبات للتحليلني
باستخدام معادلة كوبر حلساب نسبة االتفاق بني نتائج
التحليلني

جدول رقم ( )1ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كوبر لحساب نسب االتفاق بين المالحظتين (العينة االستطالعية :ن = )8
المعيار

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

معدالت نسب االتفاق

1044

1044

1044

4011

4011

1042

4011

1046

الثبات الكلي للبطاقة

وبع ـ ــد ض ـ ــبط الص ـ ــورة األولي ـ ــة لبطاق ـ ــة املالحظ ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث
الص ـ ـ ــدق والثب ـ ـ ــات تك ـ ـ ــون ق ـ ـ ــد وص ـ ـ ــلت ب ـ ـ ــذلك إىل ص ـ ـ ــورهتا
النهائية الصاحلة للتطبيق.

عرض نتائج البحث ومناقشتها:

بعد تطبيق أدوات البحث متت معاجلتها إحصائيا وفقا
لألساليب اآلتية :حساب التكرارات والنسب املئوية مـع بطاقـة
املالحظـ ــة وأداة حتلي ـ ــل اخلطـ ــط التدريس ـ ــية وأداة حتلي ـ ــل أدوات
التقو ،حساب املتوسطات املوزونة مع بطاقة املالحظة.
أوالً :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 – 4السؤال األول وكان نصه :ما املعايري املقرتحة لتدريس
مقرر العلوم للصف األول املتوسط (ختطيطا ،وتنفيذا،
وتقوميا)؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت إعداد قائمة باملعايري املقرتحة
للتدريس ،وقد مر إعداد القائمة بالعديد من اخلطوات وردت
مفصلة يف إجراءات البحث ومنها مت التوصل إىل قائمة
باملعايري املقرتحة يف صورهتا النهائية وقد اشتملت على سبعة

معايري تندرج حتتها مؤشرات األداء املرتبطة بكل معيار من
هذه املعايري ،وهي :كما يوضحها اجلدول اآليت :
جدول رقم ()5قائمة بالمعايير المقترحة
التسلسل

املعيار

املعيار األول

توج ــه معلم ــة العل ــوم تعل ــم الطالب ــات حن ــو االستقص ــاء
وتنمية مهارات التفكري العليا.

املعيار الثاين

تســتخدم معلمــة العلــوم منــوذج ( )S'E 5يف تــدريس
العلــوم مــع دمــج عــدد متنــوع ومالئــم مــن اس ـرتاتيجيات
التعليم والتعلم يف تتابع منطقي مالئم للمحتوى.

املعيار الثالث

تســتخدم معلمــة العلــوم أدوات وأســاليب تقــو متنوعــة
ومستمرة لتقو تعلم الطالبات.

املعيار الرابع

توظف معلمة العلوم التقنية يف تدريس العلوم.

املعيار

تعمــل معلمــة العلــوم علــى دمــج تــدريس العلــوم مبهــارات

اخلامس

اللغة والرياضيات.

املعيار
السادس

توفر معلمة العلوم بيئة صفية فاعلة للتعلم.

املعيار السابع تظه ــر معلمـ ــة العلـ ــوم فهمـ ــا عميقـ ــا للمحتـ ــوى العلمـ ــي
الذي تدرسه.

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  446 – 44الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

116

إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

ثانياً :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

 -3وكان نصه :ما مسـتوى أداء معلمـات العلـوم يف تـدريس
مق ــرر الص ــف األول املتوس ــط (ختطيط ــا وتنفي ــذا وتقومي ــا) وفق ــا
للمعايري املقرتحة؟ والذي يتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 4 – 3ما مستوى ختطيط دروس معلمات العلوم للصف
األول املتوسط وفقا للمعايري املقرتحة؟

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت حتليــل اخلطــط التدريســية
ملعلم ــات العلـ ــوم للصـ ــف األول املتوسـ ــط والبـ ــالغ عـ ــددها 61
خمططــا تدريســيا باســتخدام أداة حتليــل اخلطــط التدريســية وفيمــا
يأيت التفصيل:
يوضح جدول ( )6متوسط النسب املئوية ملدى حتقق
ومناسبة عبارات املعايري السبعة يف عنصر األهداف التدريسية

جدول رقم ( )6متوسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير السبعة في عنصر األهداف التدريسية
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

المعيار
متوسط نسب حتقق عبارات املعيار

%63

%4404

%4404

%1

%4044

%4404

%3204

متوسط نسب مناسبة عبارات املعيار

%4401

%4402

%4204

%1

%6604

%13014

%3404

%44041

املتوسط العام لنسب حتقق املعايري

يتضـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــن اجلـ ـ ـ ــدول رقـ ـ ـ ــم ( )6أن أداء املعلمـ ـ ـ ــات
التخطيطي يف جمال األهداف كان متدنيا إذ بلغ املتوسط العام
هلــذا اجملــال  ،%44041وبلــغ متوســط النســب املئويــة لتحقــق
املعيــار األول  ،%63و %4404للمعيــار الثــاين ،و% 4404
للمعي ـ ــار الثال ـ ــث ،يف ح ـ ــني انع ـ ــدم املعي ـ ــار الراب ـ ــع ،كم ـ ــا بل ـ ــغ
 %4044ملتوســط نســب التحق ــق للمعيــار اخل ــامس ،و4404
 %للمعيــار الســادس ،و %3204للمعيــار الســابع .وقــد يعــود
السـ ــبب يف ذلـ ــك إىل أن صـ ــياغة معلمـ ــات العلـ ــوم لألهـ ــداف
التدريســية كانــت تعتمــد علــى األهــداف املوجــودة يف الكتــاب
املدرسي واليت كانت خمتصرة ألهنا تعتمد علـى األفكـار الرئيسـة
يف الدرس ،وال تتناول األهـداف املرتبطـة باالستقصـاء أو تنميـة

مهـ ــارات التفكـ ــري العليـ ــا أو املسـ ــائل الرياضـ ــية كمـ ــا الحظـ ــت
الباحثتـ ـ ــان أثنـ ـ ــاء حتليـ ـ ــل اخلطـ ـ ــط التدريسـ ـ ــية أن األهـ ـ ــداف ال
تتناســب مــع مراحــل منــوذج دورة الــتعلم ( )5 E' sوال تركــز يف
صـ ــياغتها علـ ــى العمـ ــق املعـ ــريف للمفـ ــاهيم الرئيسـ ــة ،وال يوجـ ــد
تسلسل منطقي يتناسب مع الدرس.
 3 – 4 – 3ما مستوى ختطيط االسرتاتيجيات التدريسية
لدروس معلمات العلوم وفقا للمعايري املقرتحة للتدريس.
يوضح اجلدول اآليت متوسط النسب املئوية ملدى حتقق
ومناسبة عبارات املعايري السبعة يف عنصر االسرتاتيجيات
التدريسية.

جدول رقم ( )7متوسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير في عنصر االستراتيجيات التدريسية
المعيار

األول

الثاني

الرابع

الخامس

السادس

السابع

متوسط نسب حتقق عبارات املعيار

%44043

%41

%4

%44024

%3044

%3404

متوسط نسب مناسبة عبارات املعيار

%2104

%4603

%1402

%6204

%4406

%4404

%34041

املتوسط العام

يشـ ـ ـ ــري جـ ـ ـ ــدول رقـ ـ ـ ــم ( )4أن نتـ ـ ـ ــائج أداء املعلمـ ـ ـ ــات
التخطيطــي يف جمــال اسـرتاتيجيات التــدريس بلــغ ()%34041

إذ بل ـ ــغ متوس ـ ــط النس ـ ــب املئوي ـ ــة للمعي ـ ــار األول ،%44043
و %41للمعيــار الثــاين ،و % 4للمعيــار الرابــع ،و%44024
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للمعي ــار اخل ــامس  ،وبل ــغ  %3044ملتوس ــط نس ــب التحق ــق
للمعيار السادس  ،و %3404ملتوسط نسـب التحقـق للمعيـار
الســابع ،وهــي أقــل مــن نســب حتقــق معــايري التــدريس يف جمــايل
األهداف والتقو وقـد تعـود أسـباب ذلـك إىل قصـور يف بـرامج
تدريب املعلمات يف جمال التخطيط ،فبمراجعة حقائب تدريب
املعلم ــات وج ــد أن اجل ــزء املخص ــص للتخط ــيط ك ــان يس ـريا ومل
يوض ــح في ــه الف ــرق ب ــني التخط ــيط التقلي ــدي وختط ــيط املن ــاهج

117

اجلديــدة ،كمــا إن انتشــار اخلطــط اجلــاهزة يف املواقــع اإللكرتونيــة
والـ ــيت يق ـ ــوم بإع ـ ـدادها غـ ــري املتخصص ـ ــني أدى إىل ض ـ ــعف يف
مستوى أداء املعلمات التخطيطي.
 4-4-3ما مستوى ختطيط أدوات التقو لدروس معلمات
العلوم وفقا للمعايري املقرتحة:
يوضح اجلدول اآليت متوسط النسب املئوية ملدى حتقق
ومناسبة عبارات املعيار الثالث من عنصر التقو .

جدول رقم ( )8م توسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعيار الثالث (تستخدم معلمة العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة
المعيار

الثالث

متوسط نسب التحقق

%44064

متوسط نسب المناسبة

%4404

المتوسط العام الكلي لنسب تحقق المعايير في التخطيط

%32014

يظهــر مــن اجلــدول ( )2أن أداء املعلمــات التخطيطــي يف جمــال
التق ـ ـ ــو ك ـ ـ ــان مت ـ ـ ــدنيا إذ بل ـ ـ ــغ املتوس ـ ـ ــط الع ـ ـ ــام هل ـ ـ ــذا اجمل ـ ـ ــال
 ،%44،64وهناك انسجام تام يف نتائج هـذا اجملـال مـع جمـال
األه ــداف ( )%44،41مم ــا ي ــدل عل ــى االرتب ــاط املباش ــر ب ــني
التخطيط املتدين لكل مـن األهـداف والتقـو وتفسـر الباحثتـان
ه ـ ــذه النتيج ـ ــة بع ـ ــدم تع ـ ــود املعلم ـ ــات عل ـ ــى أس ـ ــاليب التق ـ ــو
املستخدمة يف املناهج اجلديدة ،ولضعف التدريب الذي تلقينـه
يف هذا اجملال ،كما قـد يعـود السـبب يف ذلـك إىل اجلهـد الـذي
يتطلب ــه التخط ــيط ألس ــاليب التق ــو وال ــذي ي ــؤدي إىل ع ــزوف
املعلمات عن استخدامه.
وبشكل عام إن نتائج الدراسة تشـري إىل تـدين مسـتوى
أداء معلمـ ــات العل ـ ــوم عين ـ ــة البحـ ــث يف ختط ـ ــيط دروس مق ـ ــرر
العلــوم للص ــف األول املتوســط ،إذ بل ــغ املتوســط الع ــام لنس ــب
حتقـ ـ ــق املعـ ـ ــايري املقرتحـ ـ ــة لتقـ ـ ــو أداء املعلمـ ـ ــات يف التخطـ ـ ــيط

 %32،14وهــي نســبة منخفضــة باملقارنــة مــع أمهيــة التخطــيط
الدراسـي ،والــذي يعـد دلــيال علــى مـا ميكــن أن تقـوم بــه املعلمــة
أثناء املوقف التعليمي ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل
من (عسريي )4134،واليت أكدت وجـود ضـعف بشـكل عـام
يف ت ــوفر املعـ ــايري عنـ ــد تطبيقهـ ــا علـ ــى حتضـ ــري معلمـ ــي العلـ ــوم،
ودراسـ ــة (حممـ ــود )4444،وال ـ ــيت أظهـ ــرت نتائجهـ ــا اخنفاض ـ ــا
ملحوظا بالنسـبة للمهـارات املتضـمنة يف املرحلـة التحضـريية إذ
جاء ترتيبها األخري بالنسبة ملرحليت التنفيذ والتقو .
 3 – 3ما مستوى تنفيذ دروس معلمـات العلـوم ملقـرر الصـف األول
املتوسط وفقا للمعايري املقرتحة؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت مالحظــة  14معلمــة مــن
معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط ومبعــدل زيــارتني لكــل
معلمة واجلدول اآليت يوضح املتوسطات املوزونـة لـدرجات أداء
معلمات العلوم يف تنفيذ الدروس وفقا للمعايري املقرتحة.

جدول رقم ( )9المتوسطات الموزونة لدرجات أداء معلمات العلوم في تنفيذ الدروس في المعايير السبعة
المعيار

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

املتوسط العام املوزون إلمجايل عبارات املعيار

3044

4014

3014

4042

3044

4044

3044

املتوسط العام الكلي املوزون

3064
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إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

تشــري نتــائج الدراســة املوضــحة يف اجلــدول ( )4إىل أن
أداء معلمات العلوم عينة البحث يف تنفيـذ دروس مقـرر العلـوم
للصــف األول املتوســط كــان متوســطا إذ كانــت قيمــة املتوســط
العــام الكلــي املــوزون  3،64وهــذا يعــت أن أداء املعلمــات عينــة
البح ـ ــث مل يص ـ ــل إىل الدرج ـ ــة الكب ـ ــرية  ،كم ـ ــا يظه ـ ــر أن أداء
معلمات العلوم يف تنفيذ دروس مادة العلوم كان متوسـطا وفقـا
للمعايري األول والثاين والسادس والسابع ،وقد يعود السـبب يف
ذلك إىل أن وزارة الرتبيـة والتعلـيم أولـت اهتمامـا كبـريا للمنـاهج
اجلديـ ــدة وركـ ــزت علـ ــى متابعـ ــة تنفيـ ــذ املعلمـ ــات هلـ ــا مـ ــن قبـ ــل
املشـ ــرفات الرتبويـ ــات يف الواقـ ــع امليـ ــداين لتقـ ــد الـ ــدعم الـ ــالزم
للمعلم ـ ــات باإلض ـ ــافة إىل أن ب ـ ـ ـرامج ت ـ ــدريب املعلم ـ ــني عل ـ ــى
مقــررات العلــوم قــد ركــزت علــى املهــارات اجلديــدة الــيت تتطلبهــا
هـ ـ ــذه املق ـ ـ ــررات خاص ـ ـ ــة يف جم ـ ـ ــايل االستقص ـ ـ ــاء ودورة ال ـ ـ ــتعلم
اخلماســية وقُـ ردمت فيهــا م ـواد إثرائيــة  ،ولكــن علــى الــرغم مــن
ذل ــك ف ــإن بع ــض مؤش ـرات األداء هل ــذه املع ــايري األربع ــة كان ــت
ضـعيفة .كمـا أشـارت النتــائج إىل أن أداء معلمـات العلـوم كــان
ض ــعيفا وفق ــا للمع ــايري الثال ــث والراب ــع واخل ــامس .فب ــالنظر إىل
املعيـ ــار الثالـ ــث امل ـ ـرتبط بتقـ ــو الـ ــتعلم جنـ ــد أن املتوسـ ــط العـ ــام
املــوزون لــه بلــغ  3014إذ أظهــرت النتــائج التفصــيلية ملؤش ـرات
أداء ه ــذا املعي ــار ت ــدين اس ــتخدام املعلم ــات ألس ــاليب التق ــو
احلديثــة كملــف األداء (البورتفوليــو) وخـرائط املفــاهيم ومشــاريع
الوحدات  ،وقد يعود السـبب يف ذلـك إىل ضـعف يف أسـاليب
التدريب يف جمال التقو كما إن تنفيـذ أسـاليب التقـو احلديثـة
يتطلــب املزيــد مــن الوقــت الــذي قــد ال يت ـوافر للمعلمــة يف ظــل
ط ـ ــول املق ـ ــرر وكث ـ ــرة املعلوم ـ ــات  .أم ـ ــا املعي ـ ــار الراب ـ ــع واملتعل ـ ــق
بتوظي ـ ــف التقني ـ ــة يف ت ـ ــدريس العل ـ ــوم فق ـ ــد حص ـ ــل عل ـ ــى أد
متوســط مــوزون  4042بــالرغم مــن وجــود أنشــطة أساســية يف
املناهج مرتبطة بـاملوقع اإللكـرتوين للمنـاهج اجلديـدة ،وقـد يعـود
السـبب يف ذلــك إىل عـدم تـوافر األجهـزة والتقنيــات املناســبة يف
املــدارس  ،كمــا تــرى الباحثتــان أن افتقــار املعلمــات إىل الــدور

اإلجيـ ـ ـ ــايب والفعـ ـ ـ ــال يف معاجلـ ـ ـ ــة قصـ ـ ـ ــور ونقـ ـ ـ ــص اإلعـ ـ ـ ــدادات
والتجهيزات واعتمادهن بشكل كامل على ما هو موجود فعليا
يف املدرسة والتخاذل عن توفريهـا عنـد عـدم وجودهـا قـد أسـهم
يف تــدين أداء املعلمــات هلــذا املعيــار .مــع أمهيــة توظيــف الق ـراءة
العلميــة ومهــارات الرياضــيات يف تــدريس املنــاهج اجلدي ـدة ف ـإن
املتوسط العام املوزون اخلاص باملعيار اخلامس بلغ  3044وقـد
يرجــع الســبب يف ضــعف أداء معلمــات العلــوم هلــذا املعيــار إىل
حداثتــه يف جمــال تــدريس العلــوم وعــدم حصــوله علــى االهتمــام
الكايف يف برامج إعداد املعلمات وعدم ممارسة املعلمات له مـع
الطالبــات أثنــاء تنفيــذ الــدروس يف املــنهج القــد  .وميكــن القــول
إن ضـ ــعف أداء املعلمـ ــات للمعـ ــايري الثالـ ــث والرابـ ــع واخلـ ــامس
يعك ــس ع ــدم وع ــي املعلم ــات ب ــأدوارهن املهني ــة اجلدي ــدة ال ــيت
يتطلبه ــا املق ــرر وال ــذي م ــن مس ــتلزمات تنفي ــذه إج ــادة املعلم ــة
التعام ـ ــل م ـ ــع التقني ـ ــة وتش ـ ــجيع الطالب ـ ــات عل ـ ــى اس ـ ــتخدامها
باإلضافة إىل تنمية مهارات الطالبات اللغوية والرياضية والعمل
على تقو أدائهن بالطرق احلديثة.
وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة كــل مــن (اجلــوير،
 )4446والــيت كشــفت عــن اخن ــفاض ف ــي مــدى متكــن معلمــي
العلوم باملرحلة املتوسطة عينة البحث ملعـظم املهارات التدريسية
الواجب توافرها لتدريس مادة العلوم ،ودراسة (حممود)4444،
والــيت أســفرت عــن تــدين مســتوى أداء معلمــي العلــوم باملرحلــة
االبتدائية ملهارات التدريس ،ودراسة (راشـد وسعودي)4442،
والـيت أظهـرت أن أيـا مـن معلمــي العلـوم (ذوي اخلــِّبة أكثـر مــن
 4س ــنوات) و(ذوي اخل ــِّبة أق ــل م ــن  4س ــنوات) مل يـ ــصل إىل
مســتوى اإلتقــان احمل ــدد وذلــك ف ــي امله ــارات الرئيســية والفرعيــة
للتدريس.
 4 – 3مــا مســتوى أدوات تقــو (اختبــارات أعمــال الســنة)
معلم ــات العل ــوم ملق ــرر الص ــف األول املتوس ــط وفق ــا للمع ــايري
املقرتحة؟
لإلجابـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ـ ــذا الس ـ ـ ـؤال مت حتليـ ـ ــل أدوات تقـ ـ ــو
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(اختب ـ ــارات أعم ـ ــال الس ـ ــنة) معلم ـ ــات العل ـ ــوم للص ـ ــف األول
املتوسط والبالغ عددها  41أداة تقـو باسـتخدام أداة التحليـل
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املع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة هل ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وفيم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأيت تفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك:

جدول رقم ( )11النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير السبعة في أدوات تقويم (اختبارات أعمال السنة)
المعيار

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

متوسط نسب حتقق عبارات املعيار

%6106

%4404

%6404

%33042

%31042

%44016

%4404

متوسط نسب مناسبة عبارات املعيار

%2404

%4603

%4101

%3103

%44

%4404

%4302

14014

املتوسط العام لنسب حتقق املعايري

تش ـ ـ ـ ــري النت ـ ـ ـ ــائج املوض ـ ـ ـ ــحة يف اجل ـ ـ ـ ــدول ( )41إىل أن
املتوسط العام لنسب حتقق املعايري املقرتحة لتقـو مسـتوى أداء
املعلمــات يف تقــو دروس مقــرر العلــوم للصــف األول املتوســط
(اختب ـ ـ ــارات أعم ـ ـ ــال الس ـ ـ ــنة) بل ـ ـ ــغ  ،%14014وه ـ ـ ــي نس ـ ـ ــبة
منخفض ــة نس ــبيا ق ــد يع ــود الس ــبب فيه ــا إىل قص ــور يف بـ ـرامج
تدريب املعلمات يف جمال التقو  ،وخاصة أن املقررات اجلديدة
للعلــوم تعتمــد علــى أســاليب وأدوات تقــو متنوعــة وتركــز علــى
معايري جديدة مل تتعود املعلمات عليها كما إن ضعف مستوى
فهم املعلمات للمحتوى العلمي الذي يقمن بتدريسـه يـنعكس
على عملية تقو الطالبـات باإلضـافة إىل أن طـول املقـرر وكثـرة
معلوماتــه يــؤثر يف إعــداد االختبــارات وذلــك لعــدم القــدرة علــى

تغطية مجيع جوانب املنهج.
 – 4السؤال الثالث للبحث وكان نصه :ما أكثر املعايري املقرتحة
تطبيقا بني معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط
(ختطيطا ،تنفيذا ،تقوميا)؟
والذي يتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 4 – 4مـا أكثـر املعـايري املقرتحــة تطبيقـا بـني معلمـات العلــوم
يف ختطــيط دروس مقــرر الصــف األول املتوســط؟ لإلجابــة عــن
هذا السؤال مت حساب متوسط نسب التحقق ملؤشرات املعايري
املقرتحـ ــة وكـ ــذلك رتبـ ــة كـ ــل معيـ ــار داخـ ــل أداة حتليـ ــل اخلطـ ــط
التدريسية ككل .

جدول رقم ( )11ترتيب المعايير في األدوات الثالث حسب نسب التحقق
ترتيب المعايير في
أداة تحليل الخطط

أداة تحليل أدوات التقويم

بطاقة المالحظة

المعايير

متوسط النسب

الترتيب

المتوسط

الترتيب

متوسط النسب

الترتيب

المعيار األول

61026

4

3044

4

6106

3

المعيار الثاني

14062

3

4014

3

44043

4

المعيار الثالث

44046

4

3014

4

64043

4

المعيار الرابع

304

4

4042

4

33042

4

المعيار الخامس

2014

6

3044

6

31042

6

المعيار السادس

31041

4

4044

4

44016

1

المعيار السابع

36043

1

3044

1

4404

4

المئوية

المتوسط الكلي ألداء المعايير

32014

الموزون

3064

المئوية

14014
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إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

تشــري النت ـائج املوضــحة يف اجلــدول( )44إىل أن أعلــى
معيار مـن املعـايري املقرتحـة حتققـا بالنسـبة لبقيـة املعـايري يف جمـال
التخط ــيط ك ــان املعي ــار األول االستقص ــاء ،وبنسـ ــبة (61026
 )%وهــذا قــد يرجــع إىل أن هــذا املعيــار يعــد أساســيا يف مقــرر
العلوم اجلديد إذ بنيت كتب العلوم اجلديدة على أساسه.
 4 – 4مـا أكثـر املعـايري املقرتحــة تطبيقـا بـني معلمـات العلــوم
يف تنفيذ دروس مقرر الصف األول املتوسط؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت حســاب املتوســط املــوزون
لنس ــب درج ــات أداء معلم ــات العل ــوم عين ــة البح ــث ملؤشـ ـرات
املعايري املقرتحـة وكـذلك رتبـة كـل معيـار داخـل بطاقـة املالحظـة
كمـ ــا هـ ــو موضـ ــح يف اجلـ ــدول ( )44إذ تشـ ــري النتـ ــائج إىل أن
أعلى معيار من املعايري املقرتحة تطبيقا بالنسبة لبقية املعـايري يف
جمــال التنفيــذ كــان املعيــار الســادس ،فقــد بلــغ املتوســط احلســايب
امل ــوزون  ،4044ورمب ــا يع ــود الس ــبب يف ذل ــك إىل أن املس ــاحة
املخصص ــة للت ــدريب عل ــى اإلدارة الص ــفية الفاعل ــة يف برنـ ــامج
تـ ــدريب املعلمـ ــني علـ ــى مقـ ــررات العلـ ــوم الطبيعيـ ــة كانـ ــت هـ ــي
األك ــِّب مم ــا ي ــؤثر يف زي ــادة وع ــي املعلم ــات ب ــدور ت ــوفري البيئ ــة
الصفية الفاعلة يف تنفيذ املقرر اجلديد بشكل سليم.
 4 – 4مـا أكثـر املعـايري املقرتحــة تطبيقـا بـني معلمـات العلــوم
يف أدوات التقو (اختبارات أعمال السنة) ملقرر الصف األول
املتوسـط؟ لإلجابـة عـن هــذا السـؤال مت حسـاب متوسـط نســب
التحقق ملؤشرات املعايري املقرتحة وكذلك رتبة كل معيـار داخـل
أداة حتليل أدوات التقو كما هو موضـح يف اجلـدول ( )14إذ
تشــري النتــائج إىل أن أكثــر املعــايري تطبيقــا يف أداة حتليــل أدوات
التق ــو ك ــان املعي ــار الثال ــث وال ــذي ج ــاء يف الرتتي ــب األول إذ
حظـي مبتوســط نســب قـدره  ،%64043وذلــك باعتبــار وجــود
ارتباط مباشر بني جمال التقو  ،واملعيار الثالـث املـرتبط بـأدوات
التقو .
توصيات البحث:

 – 4تبــت أدوات التقــو املقرتحــة يف البحــث لتقــو مســتوى

أداء معلم ــات العل ــوم يف ختط ــيط وتنفي ــذ وتق ــو مق ــرر العل ــوم
اجلديد باملرحلة املتوسطة والقائمة على املعايري املقرتحة.
 – 3عقــد ور عمــل ،ودورات تدريبيــة متسلســلة هتــدف إىل
التعري ــف باملعـ ــايري املقرتحـ ــة لت ــدريس مقـ ــررات العلـ ــوم اجلديـ ــدة
وتتناول كيفية تطبيق هذه املعايري يف التخطيط والتنفيذ والتقو
 – 4توعية معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة بأدوارهن املهنية
اجلديدة واليت يتطلبها املقرر وفق املعايري املقرتحة للتدريس.
 – 1إدخــال نظــام التعلــيم عــن بعــد لتــدريب املعلمــات علــى
املعـ ــايري املقرتحـ ــة ،والـ ــذي ثبتـ ــت كفاءتـ ــه يف كثـ ــري مـ ــن الـ ــنظم
التعليمية لتطوير مهـارات التـدريس لـدى املعلمـات وتشـجيعهن
على التدريب املستمر يف حال عدم التفرغ.
 – 4تطـ ــوير املوقـ ــع اإللكـ ــرتوين امل ـ ـرتبط مبقـ ــرر العلـ ــوم حبيـ ــث
يتضــمن عرضــا للمعــايري الــيت بنيــت يف ضــوئها املقــررات وبنــك
اختبارات وخطط تدريسية منوذجية ،ودروس بالفيديو.

المراجع


أبو ناجي ,محمود سـيد« .تقـو تـدريس الفيزيـاء بـبعض مـدارس املرحلـة
الثانوية بأسيوط يف ضوء املعـايري املهنيـة املعاصـرة ألداء املعلـم» .جملـة كليـة
الرتبي ــة بأس ــيوط ،اجملل ــد  ،34الع ــدد األول3114( ،م) ،ص ص – 44
.44



األغــا ,عبــدالمعطي رمضــان .اجتاهــات معاصــرة يف تقــو املعلــم .امل ـؤمتر



آنســليم ســترادس وجوليتكــوربين .أساســيات البحــث الكيفــي أســاليب
وإجراءات النظرية اجملـذرة.ترمجـة :عبـد اهلل اخلليفـة ،الريـاض :مركـز الطباعـة



البــاز ,خالــد .تطــوير مــنهج العلــوم باملرحلــة اإلعداديــة بــالبحرين يف ضــوء
معــايري تعلــيم العلــوم .امل ـؤمتر العلمــي التاســع :معوقــات الرتبيــة العلميــة يف



بلجــون ,كــوثر جميــل ســالم .تصــورات املعلمــات والطالبــات املعلمــات
لسمات معلم العلوم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .اللقاء السنوي الرابع

العلمي السادس عشر ،تكوين املعلم ،اجمللد الثاين،اجلمعية املصـرية للرتبيـة
العلمية3111( ،م) ،ص ص .4111 – 421

مبعهد اإلدارة العامة ،د.ط4444 ،م.

الــوطن العــريب التشــخيص واحللــول ،اجمللــد األول ،اجلمعيــة املص ـرية للرتبيــة
العلمية3114( ،م.

عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ،اجلودة يف التعليم العـام،
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جـ ـ ــامع ,حسـ ـ ــن« .اجتاه ـ ــات ومع ـ ــايري يف تق ـ ــو أداء املعل ـ ــم – دراس ـ ــة



الجوير ,محمد .مدى متكن معلمي العلوم يف املرحلـة املتوسـطة مبحافظـة
اخلــرج مــن أداء مهــارات التــدريس الرئيســة .رســالة ماجســتري غــري منشــورة،



الحريــري ,رافــدة .التقــو الرتبــوي .عمــان :دار املنــاهج للنشــر والتوزيــع،



الحســين ,أحم ــد« .معــايري تقــو املعلمــني بــني ال ـرفض والقبــول» .جملــة
آفاق تربوية ونفسية ،العدد (3114( ،)13م) ،ص ص.44 – 41:
حسين ,حسين عباس ومحمـد ,غـادة زكـي .تقـو أداء معلمـي الصـحة
املهنيــة واإلســعافات األوليــة بقســم الكيميــاء والفيزيــاء ومعلمــي أساســيات
الص ــحة العام ــة ب ــالتعليم الث ــانوي الف ــت يف ض ــوء بع ــض مؤشـ ـرات اجل ــودة
الشاملة للعمل الصحي املهت .املؤمتر العلمي التاسع عشر :تطوير مناهج



حمدقة ,عدنان .صفات معلم العلوم األمنوذج وعالقته يف حتصيل طالبـه
يف مـ ــدارس منطقـ ــة إربـ ــد التابعـ ــة لوكالـ ــة الغـ ــوث .رسـ ــالة ماجسـ ــتري غـ ــري



الرازحــي ,عبــد الــوارث .تطــوير أداة لتقــو مهــارات األداء املهــت ملعلــم
العلوم باملدرسة األساسية .املؤمتر العلمي الثامن :األبعاد الغائبة يف مناهج



راشد ,راشد محمـد .معـايري جـودة األداء التدريسـي ملعلمـي العلـوم بـالتعليم
الع ــام يف ض ــوء أبع ــاد ال ــتعلم .املـ ـؤمتر العلم ــي التاس ــع عش ــر :تطـ ـوير من ــاهج



راشــد ,علــي محــي الــدين وســعودي ,منــى عبــد الهــادي .برنــامج مقــرتح
لتحسني األداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة اإلعداديـة .املـؤمتر العلمـي



زغلــول ,برهــامي وعبــدالعزيز ,حمــدي .منــوذج مقــرتح لتكـوين معلــم العلــوم
التجارية يف مصر يف ضوء معايري ضبط اجلودة .املؤمتر العلمي التاسـع عشـر:



زيتـون ,حســن .أصـول التقــو والقيـاس الرتبــوي ،املفهومـات والتطبيقــات.

حتليلية» .جملة كلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية ،اجمللد (،)6العدد (،)4
(4444م) ،ص .24 – 44





التعلــيم يف ضــوء معــايري اجلــودة ،اجمللــد الثــاين ،اجلمعيــة املص ـرية للمنــاهج
وطرق التدريس3114( ،م) ،ص ص .444 – 144

منشورة .جامعة الريموك4444( ،م).

العل ـ ــوم ب ـ ــالوطن العريب،اجملل ـ ــد األول ،اجلمعي ـ ــة املصـ ـ ـرية للرتبي ـ ــة العلمي ـ ــة،
(3111م) ،ص ص .343 – 314

التعليم يف ضوء معايري اجلودة ،اجمللد الثاين ،اجلمعية املصرية للمنـاهج وطريـق
التدريس3114( ،م) ،ص ص.664 – 634 :

الثــاين :إعــداد معلــم العلــوم للقــرن احلــادي والعش ـرين ،اجمللــد الثــاين ،اجلمعيــة
املصرية للرتبية العلمية4442( ،م) ،ص ص .441 – 164

تطـ ـوير من ــاهج التعل ــيم يف ض ــوء مع ــايري اجل ــودة ،اجلمعي ــة املصـ ـرية للمن ــاهج
وطرق التدريس3114( ،م) ،ص ص .4362 – 4444
الرياض :الدار الصولتية للنشر والتوزيع ،د.ط4132 ،هـ.

زيــدان ,عفيــف حــافع والعــودة ,فــداء أحمــد .درجــة اســتخدام معلمــي
املرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ألمن ــاط التفك ــري اإلب ــداعي يف ت ــدريس العل ــوم يف
حمافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل3112 .م ،مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافرة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
: http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
سكر ,ناجي رجب والخزنـدار ,ونائلـة نجيـب .مسـتويات معياريـة مقرتحـة
لكفايــات األداء الالزمــة للمعلــم ملواجهــة مســتجدات العصــر .املـؤمتر العلمــي
الس ــابع عش ــر :من ــاهج التعل ــيم واملس ــتويات املعياري ــة ،اجملل ــد الثاين،اجلمعي ــة
املصرية للمناهج وطرق التدريس3114( ،م) ،ص ص .644 – 644

الرياض :جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية4446( ،م).

د.ط3112 ،م.
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ســليمان ,رمضــان رفعــت .برنــامج مقــرتح لتط ـوير أداء معلمــي الرياضــيات يف
ضوء معايري اجلودة الشاملة .املؤمتر العلمـي التاسـع عشـر :تطـوير منـاهج التعلـيم



السيد ,مختار عبـد الجـواد .املؤشـرات الرتبويـة وتقـو أداء معلـم التعلـيم
األساســي يف مصــر يف عصــر املعلومــات .امل ـؤمتر الســنوي احلــادي عشــر:



الســيد ,م ـريم .الرتبيــة املهنيــة مبادؤهــا واس ـرتاتيجيات التــدريس والتقــو .



شـ ــطناوي ,محمـ ــد سـ ــعيد« .أض ـ ـواء علـ ــى تقـ ــو أداء املعلمـ ــني» جملـ ــة
دراسات تربوية .العدد الثاين4442( ،م).
صـ ــبري ,مـ ــاهر والرافعـ ــي ,محـ ــب .التق ــو الرتبوي،أسس ــه وإجراءات ــه.



عسيري ,يحي .دراسة حتليلية حملتوى حتضري الدروس لدى معلمي العلـوم
باملرحل ـ ــة املتوس ـ ــطة بالعاص ـ ــمة املقدس ـ ــة يف ض ـ ــوء مع ـ ــايري خمت ـ ــارة .رس ـ ــالة



العنـزي ,بشــرى خلــف .تطــوير كفايـات املعلــم يف ضـوء معــايري اجلــودة يف
التعليم العام .اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية



العيسوي ,عبد الرحمن .الرتبية اإلبداعية يف التعليم العـريب .بـريوت :دار



فضل ا  ,محمد رجب وسالم ,مصـطفى رجـب .معـايري مقرتحـة ألداء
معلم ــي اللغ ــة العربي ــة ب ــالتعليم الع ــام .اجلمعي ــة املص ـ ـرية للمن ــاهج وط ــرق



اللقــاني ,أحمــد والجمــل ,علــي .معجــم املصــطلحات الرتبويــة املعرفــة يف
املناهج وطرق التدريس .القاهرة :عامل الكتب ،د.ط3114 ،م.

يف ضوء معايري اجلودة ،اجمللد الرابع ،اجلمعية املصرية للمناهج وطريـق التـدريس،
(3114م) ،ص ص.4434 – 4124 :

نظم تقو األداء املدرسي ،اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة3114( ،م).

عمان :دار وائل للنشر ،د.ط3114 ،م.



الرياض :مكتبة الرشد ،د.ط3112 ،م.

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى4134( ،هـ).

والنفسية ،اجلودة يف التعليم العام3114( ،م) ،ص ص .446 – 434

النهضة ،د.ط3111 ،م.

التدريس3111( ،م.





محمـ ــود ,محمـ ــد خيـ ــري« .تقـ ــو الكفـ ــاءات التدريسـ ــية لـ ــدى معلـ ــم
العلوم» .جملة الرتبية العلمية ،اجمللد الثـاين ،العـدد األول4444( ،م) ،ص
ص .446 – 434

محمــود ,حســين بش ــير .حــول املســتويات املعياريــة واالعتمــاد املهــت .امل ـؤمتر
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 اجملل ــد، تطـ ـوير من ــاهج التعل ــيم يف ض ــوء مع ــايري اجل ــودة:العلم ــي التاس ــع عش ــر
.)م3114( ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس،الرابع

:املـؤمتر العلمــي الســابع عشــر.  مــاذا بعــد املعــايري واملســتويات. نــاجي,ميخائيــل



 املـدخل يف تـدريس. منـى, علي وعبـد الهـادي, أحمد وراشد,النجدي
، دار الفك ــر الع ــريب: الق ــاهرة. ت ــدريس العل ــوم يف الع ــامل املعاص ــر،العل ــوم



 مشــروع إعــداد، املعــايري القوميــة للتعلــيم يف مصــر.وزارة التربيــة والتعلــيم
.م3114 ،ط. د، القاهرة. اجمللد األول.املعايري القومية
: مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية.وزارة التربية والتعليم
،ط. د، العبيك ــان لألحب ــاث والتطـ ــوير: الري ــاض.اخلط ــة اإلس ـ ـرتاتيجية



، عناصـرها، املناهج مفهومها «أسسها. محمد, حلمي والمفتي,الوكيل
4443  دار الكتاب اجلامعي: القاهرة.»تنظيماهتا
 املـؤمتر. اجتاهــات معاصــرة يف تقــو أداء املعلــم. الســيد إســماعيل,وهبــي
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Assessment of Science Teachers’ Performance in Teaching Science Curriculum of Seventh Grade According To
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Abstract. This study aimed to suggest the criteria of teaching for the developed science curriculum of the seventh grade in
the field of lessons planning, implementation and assessments . As well as identify the level of performance of science
female teachers in teaching this approach according to the proposed criteria . It also aimed to identify the most practiced
criteria in teaching among the teachers of science.
The study sample consisted of 60 plan of studying plans, and 34 tool of assessment tools. Also the sample included 45
teacher of the Science Teachers of the seventh garde distributed on eight supervisory centers in Riyadh.
The study reached to seven proposed criteria for teaching science curriculum, and also revealed that the fourth criterion
associated with employing technology in teaching science, and the fifth criterion associated with the integration of science
teaching with language and mathematics skills , and the seventh criterion is related to the deep understanding of teachers to
the scientific content , it was below the accepted level either in the planning of science lessons , implementation or
evaluation.
The first criterion associated with examining and the development of higher thinking skills, and the second criterion
related with (S'E 5) model, and the third criterion related to assessment , and the sixth criterion related to the provision of
interactive classroom atmosphere have got an average level,
the study concluded with recommendations that will help teachers of Science in planning, teaching and assessing of science
curriculum, and to assist them in overcoming the difficulties they faced in teaching this curriculum.
Key words: Assessment, Science teacher, Performance, Criteria
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إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

ملحق  -بطاقة مالحظة لتقويم أداء معلمات العلوم في تدريس منهج العلوم للصف األول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريس
مؤشرات األداء

تقدير
أداء

المعايير

مؤشرات األداء

تقدير
أداء

المعايير

أدلة و سلوكيات تدعم التقويم

المعيار األول  :توجه معلمة العلوم تعلم الطالبات نحو االستقصاء وتنمية مهارات التفكير العليا
.4

 4-4تطرح املعلمة أو الطالبة املشكلة أو املهمة

 6-4تساعد املعلمة الطالبات على االستنتاج

.3

 3-4حتدد املعلمة أو الطالبة األسلوب والوسيلة
املناسبة لتقد املعلومات املرتبطة

 4-4تشجع املعلمة الطالبات لطرح أفكار
إبداعية.

.4

 4-4توفر املعلمة أو الطالبة املواد واألدوات
الالزمة

 2-4تطرح املعلمة أسئلة ذات مستويات
خمتلفة

.1

 1-4تشجع املعلمة الطالبات القرتاح فرضيات

4-4توجه املعلمة الطالبات على التأمل

.4

 4-4حتفز املعلمة الطالبات للقيام باملالحظات
ومجع البيانات وتسجيلها

41-4تكسب املعلمة الطالبات اجتاهات
وميول علمية مناسبة

املناقشات اجلماعيةاستخدام فرق
التعلم للطالبات صياغة أسئلة متعلقة
بالتجربة تقارير الطالبات املرتبطة
بالتجربة استخدام الصور والرسوم
البيانية لتفسري النتائج توظيف كراسة
النشاط العملي استخدام العصف
الذهت استخدام التساؤالت الذاتية
للتأمل .أدلة وسلوكيات أخرى:

المعيار الثاني  :تستخدم معلمة العلوم نموذج (  ) S'E 5في تدريس العلوم مع دمج عدد متنوع ومالئم من استراتيجيات التعليم والتعلم في تتابع منطقي
مالئم للمحتوى

 4-3اخلطوة األوىل  -التهيئة  :توفر املعلمة
أنشطة إلثارة االهتمام بالدرس

 41-3اخلطوة الثالثة -الشرح والتفسري :
تشجع املعلمة الطالبات لتفسري مالحظاهتن

 3-3تربط املعلمة اخلِّبات السابقة و احلالية

 44-3تعيد املعلمة صياغة أفكار الطالبات

 4-3حتدد املعلمة للطالبات األهداف اإلجرائية
للدرس وأمهيته

 43-3تركز املعلمة يف التدريس على املفاهيم
الرئيسة يف الدرس.

 1-3اخلطوة الثانية  -االستكشاف :تسهل
املعلمة التفاعل ما بني الطالبات واملوقف التعليمي

 44-3تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات
التدريس اإلبداعي لتقد املفاهيم اجلديدة

 4-3توفر املعلمة فرص التعلم املستقل والتعاوين

 41-3تصحح املعلمة التصورات غري
الصحيحة لدى الطالبات

 6-3تالحظ املعلمة الطالبات أثناء تفاعلهن يف
اجملموعة.

 44-3اخلطوة الرابعة -التوسع واإلثرتوجه
املعلمة الطالبات إىل تطبيق املفاهيم واملهارات
يف مواقف جديدة.

 4-3متنح املعلمة الطالبات الوقت املناسب
للتفكري والتأمل.

 46-3توظف املعلمة أدوات تعليم مناسبة
ملراجعة األفكار اجلديدة

بيانات التقو البنائي واخلتامي
استخدام املنظمات البيانية أو املطويات
 مراجعة الدرس طرح تساؤالت
ذات مستويات عليا للتفكري استخدام
أنشطة عملية للتقو  عرض بعض
النماذج وأعمال الطالبات عرض
توضيحي للطالبات استخدام خرائط
املفاهيم اختبارات كتابية وشفهية
 أوراق عمل الطالبات ملف
األداء أو االجناز للطالبة سجل املتابعة
 خطة الدرساستخدام سلم
التقدير وقائمة الشطب يف مالحظة
األنشطة االستقصائية  توظيف دليل
املراجعة يف هناية الفصل تقييم مشاريع
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 2-3تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات تعلم تتيح
فرص التجريب واالستكشاف.

 44-3تشجع املعلمة الطالبات على تصميم
مناذج عملية.

 4-3تطرح املعلمة أسئلة توجه تفكري الطالبات
حنو أهداف الدرس.

 42-3تعطي املعلمة الطالبات الفرصة يف
مناقشة أفكار ومفاهيم الدرس
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الوحدات الدراسية املقابالت الشفهية
أدلة وسلوكيات أخرى:

المعيار الثالث  :تستخدم معلمة العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة لتقويم تعلم الطالبات
 4-4اخلطوة اخلامسة – التقو :تقدم املعلمة
تغذية راجعة مستمرة

 6-4تستخدم املعلمة تقنيات التقو
املختلفة

 3-4تقيم املعلمة األنشطة باستخدام أدوات

 4-4تستخدم املعلمة أنشطة عملية لتقو

تقو مناسبة.

أداء الطالبات.

 4-4تستخدم املعلمة أدوات تقو مرتبطة مبهام
واقعية

 2-4تصمم املعلمة أدوات تقو مبتكرة
لتقو الطالبات.

 1-4توجه املعلمة الطالبات إىل تنمية مهارات
التقو الذايت وتقو األقران.
 4-4تالئم املعلمة بني التقو
واسرتاتيجيات التدريس

 4-4تستخدم املعلمة ملفات األداء
(البورتفوليو )يف تقو تعلم الطالبات

واألهداف

بيانات التقو البنائي واخلتامي
 استخدام املنظمات البيانية أو
املطويات .مراجعة الدرس عرض
بعض النماذج.عرض توضيحي
للطالبات .استخدام خرائط املفاهيم
.اختبارات كتابية وشفهية .أوراق
عمل الطالبات .ملف األداء أو
االجناز للطالبةاستخدام سلم التقدير
وقائمة الشطب يف مالحظة األنشطة
االستقصائية .توظيف دليل املراجعة
يف هناية الفصل .تقييم مشاريع
الوحدات الدراسية
أدلة وسلوكيات أخرى:

المعيار الرابع :توظف معلمة العلوم التقنية في تدريس العلوم
 4-1تعرض املعلمة الدرس باستخدام الوسائط
املتعددة .

 4-1تشـ ـ ــجع املعلمـ ـ ــة الطالبـ ـ ــات الس ـ ــتخدام
التقنية

 3-1تستخدم املعلمة التقنية يف احلصول على
املعرفة املتنوعة واملالئمة للدرس

 1-1توجه املعلمة الطالبات لإلطالع على
املوقع اإللكرتوين للمنهج

استخدام السبورة إلكرتونية
بأنواعهااستخدام الفيديو أنشطة
وواجبات مرتبطة باحلاسوب
واإلنرتنت.مشاريع حبثية مرتبطة
واإلنرتنت.التواصل عِّب الِّبيد
اإللكرتوين .استخدام امللف اإللكرتوين
للطالبات.
أدلة وسلوكيات أخرى:

المعيار الخامس  :تعمل معلمة العلوم على دمج تدريس العلوم بمهارات اللغة والرياضيات
 4-4توظف املعلمة القراءة يف احلصص الصفية.

 1-4تربط املعلمـة مـا بـني العلـوم والرياضـيات
يف مراحل من الدرس .

 3-4توجه املعلمة الطالبات لتلخيص األفكـار يف
املطويات اجليبية .

 4-4تكسـ ـ ـ ـ ــب املعلمـ ـ ـ ـ ــة الطالبـ ـ ـ ــات بع ـ ـ ــض
امله ــارات الرياض ــية املرتبط ــة باملف ــاهيم العلمي ــة

قراءة اخللفية العلميةقراءة الصور
لوحة املفردات استخدام املنظمات
التخطيطية جدول التعلم توظيف
الكتاب املدرسي سجالت
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إميان الرويثي وهتاين الروساء :تقو أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريس

 4-4تش ــجع املعلم ــة الطالب ــات لتنظ ــيم األفك ــار
واملفاهيم يف منظمات ختطيطية .

القصصأنشطة كتابية أمثلة ومتارين
لتطبيق الرياضيات حتويل البيانات إىل
رسم بياين تفسري الرسوم البيانية.

للدرس.

أدلة وسلوكيات أخرى:

المعيار السادس  :توفر معلمة العلوم بيئة صفية فاعلة للتعلم
 4-6هتيئ املعلمة بيئة صفية منظمة وآمنة
للطالبات.

 6-6تدير املعلمة سلوك الطالبات بفاعليـة يف
اجملموعات

 4-6تدير املعلمة الوقت وتستثمره بكفاءة.

 4-6تستخدم املعلمة إجراءات ناجحة إلدارة
للنشاطات بفعالية.

 1-6تؤس ـ ــس املعلمـ ــة ثقافـ ــة تعلـ ــم تعتمـ ــد عل ـ ــى
االحرتام والتعاون واحلوار البناء.

 2-6تستخدم املعلمة أساليب التعزيز اللفظيـة
وغري اللفظية املالئمة

 4-6هتيــئ املعلمــة بيئــة تعلــم تســاعد علــى اإلبــداع
واالستقصاء وحل املشكالت.

استعراض تعليمات السالمة توزيع
الطالبات إىل جمموعات توزيع املواد
واألدوات على زوايا التعلم استخدام
الطالبات ألدوات السالمة العامة
معاجلة األمناط السلوكية غري املناسبة
بطريقة فاعلة استخدام معينات مسعية
وبصرية قوانني الفصل واإلجراءات
واضحة إبراز اجلوانب اإلجيابية
وتعزيزها معاجلة اجلوانب السلبية.
أدلة وسلوكيات أخرى:

فهما عمي ًقا للمحتوى العلمي الذي تدرسه
المعيار السابع :تظهر معلمة العلوم ً

 4-4تظهر املعلمة فهما عميقا للمفاهيم واملبادئ
والنظريات ذات الصلة باحملتوى العلمي

 1-4تربط املعلمة ما بني احملتوى العلمي
وتطبيقاته يف حياة الطالبة.

خطة الدرساستخدام
املصطلحات العلمية بشكل صحيح

 3-4تِّبز املعلمة العالقات التكاملية بني العلوم و
املواد األخرى

 4-4توجه املعلمة الطالبات لتطوير املفاهيم
العلمية لديهن .

توضيح املفاهيم الرئيسةتوظيف
املادة العلمية يف األنشطةاستخدام
اسرتاتيجيات متنوعة يف الشرح
يستخدم املبادئ العلمية يف حل
املشكالتطرح أسئلة مفتاحيه للفهم

 4-4توضح املعلمة للطالبات العالقة ما بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والقضايا احمللية والعاملية املرتبطة هبا.

أدلة وسلوكيات أخرى:

*تقدير أداء املعايري .4 :بدرجة كبرية

 .3بدرجة متوسطة

 .4بدرجة ضعيفة

 .1بدرجة منعدمة
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واقع ممارسة أساليب القيادة الموقفية لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض
عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سعود البابطني
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة الرتبوية – كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
قدم  4144/6/3هـ – وقبل 4141/3/41هـ

المستخلص :هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض ،وكذلك التعرف
على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة املوقفية باختالف متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي،
الدورات التدريبية يف جمال القيادة املدرسية ،عدد سن وات اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية ،عدد املعلمني يف املدرسة) .وقد بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة
( )442مديرا .وقد توصلت الدراسة إىل ما يأيت:
 -4احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار ( )16و نسبة مئوية (.)%1401
-3
-4
-1
-4

جاء أسلوب املشاركة يف املرتبة الثانية بتكرار ( )44ونسبة مئوية (.)%3404
و جاء أسلوب اإلقناع يف املرتبة الثالثة بتكرار ( )34ونسبة مئوية (.)%3104
احتل أسلوب اإلبالغ املرتبة الرابعة بتكرار ( )44ونسبة مئوية (.)%404
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )1014يف درجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة
الرياض من وجهة نظر أفراد الدراسة باختالف متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي ،الدورات التدريبية ،عدد سنوات اخلِّبة ،عدد
املعلمني يف املدرسة) .ويف ضوء نتائج الدراسة ،وضع الباحث عددا من التوصيات.

الكلمات المفتاحية  :القيادة املوقفية – مديري املدارس الثانوية
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المقدمة:
عــرف اإلنســان القيــادة منــذ فجــر التــاريخ اإلنســاين ،أي إن
القيادة وجدت يف هذه احلياة منذ خلق اهلل سبحانه و تعاىل
اإلنس ـ ــان ،حي ـ ــث تزامن ـ ــت القي ـ ــادة م ـ ــع وج ـ ــوده عل ـ ــى ه ـ ــذه
األرض ،فك ــان يق ــوم ب ــإدارة و قي ــادة ش ــؤون حيات ــه وأس ـ ـرته
بشــكل بســيط؛ ألن حياتــه كانــت بســيطة وغــري معقــدة كمــا
ه ـ ــو احل ـ ــال يف الوق ـ ــت احلاض ـ ــر .ف ـ ــيمكن الق ـ ــول إن األم ـ ــم
واحلضارات السابقة عرفت القيادة وطبقتها بشكل أو ب خر
من خالل ما لديها من وسائل وإمكانات متوفرة.
وأمــا العصــر احلاضــر فيمتــاز بالتقــدم و التطــور العلمي ــني
الس ـ ـريعني يف مجيـ ــع جمـ ــاالت احليـ ــاة ونتيجـ ــة لـ ــذلك حـ ــدث
االنفج ــار املع ــريف والعلم ــي يف مجي ــع جم ــاالت العل ــوم بص ــفة
عامة ،و علم اإلدارة والقيادة اإلدارية بصـفة خاصـة .ونتيجـة
هل ـ ــذا التق ـ ــدم و التط ـ ــور ظه ـ ــرت العدي ـ ــد م ـ ــن النظري ـ ــات يف
اإلدارة ،ومنهـ ــا نظريـ ــة اإلدارة العلميـ ــة ،ومدرسـ ــة العالقـ ــات
اإلنس ـ ـ ـ ــانية ،والنظري ـ ـ ـ ــة البريوقراطي ـ ـ ـ ــة يف اإلدارة ،والنظري ـ ـ ـ ــات
السـ ــلوكية احلديثـ ــة ،ونظريـ ــة حتليـ ــل الـ ــنظم ،وكـ ــذلك القيـ ــادة
اإلداريـ ــة ،ومنهـ ــا نظريـ ــة الرجـ ــل العظـ ــيم ،ونظريـ ــة السـ ــمات،
ونظري ــة س ــلوك القائ ــد ،والنظري ــة التفاعلي ــة ،ونظري ــة القي ــادة
املوقفي ــة ،الـ ــيت تق ــوم علـ ــى ال ـ ـربط ب ــني السـ ــمات الشخصـ ــية
واملوقــف اإلداري و تــرى أن هــذه الســمات ال تعمــم يف كــل
زمان ومكان ،وأنه البـد لتحديـد السـمات القياديـة املطلوبـة
أن نضع املوقـف اإلداري يف االعتبـار األول ،باعتبـاره العامـل
امل ـ ــؤثر يف حتديـ ـ ــد هـ ـ ــذه السـ ـ ــمات (كنعـ ـ ــان3114 ،م ،ص
.)444
وتعــد اإلدارة املوقفيــة الرتبويــة مــن أحــدث مــا توصــل إليــه
الفك ـ ـ ــر اإلداري الرتب ـ ـ ــوي ومدارس ـ ـ ــه املتع ـ ـ ــددة ،م ـ ـ ــن أفك ـ ـ ــار
ومفــاهيم و مضــامني ،فهــي تســتوعب مــا نــادت بــه املــدارس
اإلداريــة املختلفــة .وال ختتلــف عمــا قبلهــا مــن مــدارس الفكــر
اإلداري الرتبوي ـ ــة ،إذ ه ـ ــي عملي ـ ــة تولي ـ ــف وتكيي ـ ــف جلمي ـ ــع

النظري ـ ــات اإلداري ـ ــة الرتبوي ـ ــة ال ـ ــيت س ـ ــبقتها .وج ـ ــاءت اإلدارة
املوقفيـة الرتبويـة لتقـدم اقرتاحـات عامـة للممارسـات اإلداريــة،
تطبـ ـ ـ ــق حسـ ـ ـ ــب املوقـ ـ ـ ــف و مقتضـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــال ( النوافلـ ـ ـ ــة ،
4133هـ ،ص .)446
وحت ـ ــاول ه ـ ــذه الدراس ـ ــة التع ـ ــرف عل ـ ــى أس ـ ــاليب القي ـ ــادة
املوقفية اليت يتعامل هبا مديرو املدارس الثانوية مبدينـة الريـاض
مع أفراد اجملتمـع املدرسـي مـن معلمـني ومـوظفني و طـالب و
عاملني.
وكذلك التعرف على الفروق بني مديري املـدارس الثانويـة
يف ممارسـ ـ ــة أسـ ـ ــاليب القيـ ـ ــادة املوقفيـ ـ ــة بـ ـ ــاختالف متغ ـ ـ ـريات
الدراسة :املؤهل الدراسي ،الدورات التدريبية يف جمال القيـادة
املدرس ـ ــية ،س ـ ــنوات اخل ـ ــِّبة يف جم ـ ــال اإلدارة املدرس ـ ــية ،ع ـ ــدد
املعلمـ ــني يف املدرسـ ــة ،مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتخدام أداة " وصـ ــف
فاعلية و تكيف القائد" اليت طورها كل من هرسي وبالنشرد
).(Hersey & Blanchard

مشكلة الدراسة:

ميكــن حتديــد مشــكلة الدراســة احلاليــة يف حماولــة التعــرف
عل ــى درج ــة ممارس ــة أس ــاليب القي ــادة املوقفي ــة ل ــدى م ــديري
امل ـ ــدارس الثانوي ـ ــة مبدين ـ ــة الري ـ ــاض ،واخ ـ ــتالف درج ـ ــة تل ـ ــك
املمارسـ ــة بـ ــاختالف متغ ـ ـريات الدراسـ ــة ( املؤهـ ــل الدراسـ ــي،
الــدورات التدريبي ـة يف جم ــال القيــادة املدرس ــية ،عــدد س ــنوات
اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية ،عدد املعلمني يف املدرسة).
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -4التعـ ــرف علـ ــى أسـ ــاليب القيـ ــادة املوقفيـ ــة لـ ــدى مـ ــديري
املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
 -3التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــتالف آراء أف ـ ـ ـراد الدراس ـ ـ ــة
حول درجة ممارسة مديري املدارس
الثانوية ألساليب القيادة املوقفية باختالف متغريات الدراسة
( املؤهـ ـ ــل الدراسـ ـ ــي ،الـ ـ ــدورات التدريبي ـ ـ ـة يف جمـ ـ ــال القيـ ـ ــادة
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املدرس ــية  ،ع ــدد سـ ــنوات اخل ــِّبة يف جم ــال اإلدارة املدرسـ ــية،
عدد املعلمني يف املدرسة).
 -4التوصــل إىل توصــيات ميكــن أن تســهم يف رفــع مســتوى
اس ــتخدام أس ــاليب القي ــادة املوقفي ــة يف أداء م ــديري امل ــدارس
الثانوية مبدينة الرياض ملهامهم القيادية يف اإلدارة املدرسية.
أهمية الدراسة :

 -4قــد تكــون هــذه الدراســة مــن أوىل الدراســات –حســب
علــم الباحــث – الــيت تناولــت أســاليب القيــادة املوقفيــة
لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
-3تكتسـب هــذه الدراسـة أمهيتهــا مــن أمهيـة املرحلــة الثانويــة
الـ ــيت تعتـ ــِّب رأس اهلـ ــرم مـ ــن مراحـ ــل التعلـ ــيم العـ ــام  ،والبوابـ ــة
للتعلـ ــيم اجلـ ــامعي .وتكـ ــون أسـ ــاليب القيـ ــادة املوقفيـ ــة أكثـ ــر
وضوحا وممارسة .
 -4تكتســب هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن أمهيــة مــدير املدرســة
الثانوية الذي يعتِّب من أهم ركائز العملية
الرتبوية يف التعليم العام.
-1كوهنــا دراســة ميدانيــة تســعى ملعرفــة الواقــع الفعلــي لدرجــة
ممارسة مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة املوقفية.
 -4يتوقع الباحث أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج علمية
يســتفاد منهــا يف جمــال أســاليب القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري
امل ــدارس الثانوي ــة وتط ــوير العملي ــة القيادي ــة اإلداري ــة املدرس ــية
على مستوى التعليم يف اململكة العربية السعودية.
 -6ق ــد تف ــتح ه ــذه الدراس ــة اجمل ــال إلجـ ـراء دراس ــات مماثل ــة
لقياس مستوى أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املـدارس
يف التعليم العام على عينة أكِّب أو مناطق أكثر على مستوى
اململكة العربية السعودية.
أس ـ ــئلة الدراس ـ ــة :تس ـ ــعى ه ـ ــذه الدراس ـ ــة إىل اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن

األسئلة اآلتية:
-4مــا درجــة ممارســة أســاليب القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري
املدارس الثانوية مبدينة الرياض؟
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-3هــل ختتلــف آراء أفـراد الدراســة يف درجــة ممارســة أســاليب
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض
باختالف متغري املؤهل الدراسي؟
 -4هل ختتلف آراء أفـراد الدراسـة يف درجـة ممارسـة أسـاليب
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض
باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال القيادة املدرسية؟
 -1هل ختتلف آراء أفـراد الدراسـة يف درجـة ممارسـة أسـاليب
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض
ب ـ ـ ــاختالف متغ ـ ـ ــري ع ـ ـ ــدد س ـ ـ ــنوات اخلـ ـ ـ ـِّبة يف جم ـ ـ ــال اإلدارة
املدرسية؟
-4هــل ختتلــف آراء أفـراد الدراســة يف درجــة ممارســة أســاليب
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض
باختالف متغري عدد املعلمني يف املدرسة؟
حدود الدراسة:

 -4حـ ــدود املوضـ ــوع :اقتصـ ــرت هـ ــذه الدراسـ ــة علـ ــى واقـ ــع
ممارسة أساليب القيادة املوقفية لـدى مـديري املـدارس الثانويـة
مبدينة الرياض.
 -3احل ــدود املكاني ــة :طبق ــت ه ــذه الدراس ــة امليداني ــة عل ــى
مديري املدارس الثانوية احلكومية النهارية التابعة لوزارة الرتبيـة
والتعليم يف مدينة الرياض.
 -4احل ــدود الزماني ــة :أجري ــت ه ــذه الدراس ــة خ ــالل الفص ــل
الدراسي الثاين من العام الدراسي4141 :هـ 4144 /هـ .
أدبيات الدراسة :

يقسم الباحث أدبيات الدراسة إىل قسمني ،مها:
أوال – اإلطار النظري :يسـتعرض الباحـث يف القسـم األول
املفردات اآلتية:
 -4مفهوم القيادة
 -3القيادة املوقفية
 -4أساليب القيادة املوقفية -:
 -أسلوب اإلبالغ ( األمر)
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عبد الرمحن بن عبد الوهاب البابطني :واقع ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض

 أسلوب اإلقناع ( التسويق) أسلوب املشاركة -أسلوب التفويض

ويعــرف الباحــث القيــادة بأهنــا قــدرة مــدير املدرســة علــى
الت ــأثري يف س ــلوك املعلم ــني وت ــوجيههم التوجي ــه ال ــذي حيق ــق
األهداف املنشودة للمدرسة.

 -4مفهوم القيادة  :اختلف الباحثون يف اجملال اإلداري يف

 -3القيــادة الموقفيــة  :وجـدت القيــادة يف هــذه احليــاة منــذ

تعريـف القيــادة ،ومل يصـلوا إىل تعريــف موحـد هلــا .وقـد عــرف
الباحثون القيادة عدة تعاريف نذكر بعضها .وهي كما يأيت:
تعرف القيادة بأهنا :قدرة القائد اإلداري (مـدير املدرسـة)
علـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ــأثري يف سـ ـ ـ ــلوك واجتاهـ ـ ـ ــات مرؤوسـ ـ ـ ــيه اإلداريـ ـ ـ ــني
واملعلمني ،والطالب واملستخدمني وأولياء األمور ،وحتفيزهم،
وكس ـ ــب ثق ـ ــتهم حن ـ ــو حتقي ـ ــق أه ـ ــداف املدرس ـ ــة (األغ ـ ــِّبي،
3111م ،ص .)24
ويعرفهــا آخــر بأهنــا العمليــة اإلداريــة الــيت ميارســها شــخص
معــني ،للتــأثري علــى جمموعــة ،لتحقيــق هــدف حمــدد ،بوســيلة
اإلقن ــاع ،أو باس ــتعمال الس ــلطة الرمسي ــة ،حس ــب مقتض ــيات
املوقف (آل ناجي4143 ،هـ ،ص .)334
وعرفت بأهنا القدرة علـى التـأثري يف سـلوك العـاملني والـيت
متك ـ ـ ــن القائ ـ ـ ــد يف ت ـ ـ ــوجيههم التوجي ـ ـ ــه الص ـ ـ ــحيح ليحققـ ـ ـ ـوا
األه ــداف املنش ــودة املتف ــق عليه ــا يف ظ ــل عالق ــات إنس ــانية
جيدة بني القائد وتابعيه ( العجمي4132 ،هـ ،ص .)42
وعرفهــا الــبعض بأهنــا القــدرة علــى توجيــه اآلخـرين والتــأثري
يف ســلوكهم والتعــاون معهــم مــن أجــل حتقيــق أهــداف حمــددة
وذلك يف جو من العمل الفريقي املتكامل واحملقـق لألهـداف
املشرتكة (احلمدان ،الفضلي4134 ،هـ ص .)423
وميكن أن نستخلص من التعاريف السابقة للقيادة بعض
املالحظات ،أمهها :
 قدرة القائد على التأثري يف سلوك املرؤوسني. حتقيق أهداف حمددة للمؤسسة. القدرة على توجيه اآلخرين. -العمل بروح الفريق الواحد املتكامل.

خلــق اهلل  -ســبحانه وتعــاىل  -اإلنســان علــى هــذه األرض.
فكان ــت بس ــيطة وم ــع م ــرور الزم ــان تط ــورت وتعق ــدت وق ــد
مارستها األمم واحلضارات السابقة لإلسـالم .وقـد اسـتخدم
اإلســالم القيــادة وجــاء ذكرهــا يف أهــم مصــدرين مــن مصــادر
التشـ ـريع يف اإلس ــالم ،وه ــي املص ــدر األول :الق ــرآن الك ــر ،
وأمــا املصــدر الثــاين :الســنة النبويــة املطهــرة .فكانــت القيــادة
أحــد أهــم مقومــات إدارة الدولــة اإلســالمية .ونتيجــة للتقــدم
والتطــور الــذي حصــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة بصــفة عامــة،
وجمال اإلدارة والقيادة بصفة خاصة ،فقد ظهرت العديد مـن
نظريات القيادة اإلدارية ،ومنها:نظرية الرجل العظيم ،ونظرية
الس ـ ــمات ،ونظري ـ ــة األمن ـ ــاط القيادي ـ ــة ،والنظري ـ ــة الوظيفي ـ ــة،
والنظرية املوقفية اليت هي موضوع الدراسة احلالية .
ويقص ــد بالقي ــادة املوقفي ــة يف ه ــذه الدراس ــة ،بأهن ــا ق ــدرة
م ــدير املدرس ــة عل ــى الت ــأثري يف س ــلوك املعلم ــني ،باس ــتخدام
أسـلوب قيـادي يصـلح ملوقـف إداري معـني ويـنجح يف حتقيـق
أهــداف اإلدارة املدرســية املنشــودة ،وقــد ال يــنجح يف مواقــف
إداري ــة أخ ــرى ،وتق ــوم القي ــادة املوقفي ــة عل ــى أس ــاس املوق ــف
اإلداري ،وأنـ ـ ــه ال يوجـ ـ ــد أسـ ـ ــلوب قيـ ـ ــادي يصـ ـ ــلح جلميـ ـ ــع
املواقف اإلدارية .
وتقــوم أســاليب القيــادة املوقفيــة أساســا علــى أنــه ال يوجــد
أســلوب أمثــل لكافــة املواقــف واحلــاالت واألمــاكن واألوقــات
للتأثري على األفراد واجملموعات حسبما يرغـب القائـد .وهـذه
النظرية تعتمد على أن األسلوب األفضل للقيـادة يتخـذ وفـق
مــدى نضــج األف ـراد العــاملني مــع القائــد وكــذلك اجملموعــات
اليت تعمل يف إدارات أو أقسام تابعـة إلشـرافه ،وتعتمـد أيضـا
على مدى تفهم وإدراك هـؤالء العـاملني ( جمموعـات وأفـراد)
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لأله ـ ــداف وامله ـ ــام والنش ـ ــاطات والوظ ـ ــائف املطلوب ـ ــة م ـ ــنهم
وق ـ ــدرهتم عل ـ ــى القي ـ ــام هب ـ ــا ،وعل ـ ــى م ـ ــدى رغب ـ ــتهم يف أداء
مه ــامهم ،وأخ ـ ـريا عل ــى نض ــج التنظ ــيم وب ــاقي الع ــاملني في ــه
( مالئكة4134 ،هـ ،ص .)46
ويرجـع الفضــل إىل فيــدلر ) (Fiedlerالــذي وضــع منوذجــا
مجع فيه بني جانبني ،مها منـط القيـادة ،واملوقـف ،حيـث يـرى
أن املوقف القيادي يرتكز على ثالثة عوامل رئيسة هي:
 -4عالقــة القائــد باجلماعــة ،حيــث تــِّبز هــذه العالقــة مــدى
تقبل اجلماعة للقائد الذي تعمل حتت قيادته.
 -3هيكل ــة امله ــام ،حي ــث تب ــني م ــدى حتدي ــد امله ــام بدق ــة
ومدى إملام فريق العمل بأبعادها.
 -4درج ــة ق ــوة منص ــب القائ ــد ،وه ــذه ميك ــن أن يس ــتمدها
القائــد مــن الســلطات الرمسيــة املخولــة ملــن يشــغل املنصــب (
الطبيب4444 ،م ،ص .)413
ويف ضــوء الدراســات والبحــوث الســابقة ،فقــد طــور كــل
مـن هريسـي وبالنشـرد ) (Hersey & Blanchardمـن خـالل
مرك ــز األحب ــاث الت ــابع جلامع ــة والي ــة أوه ــايو احلكومي ــة ع ــام
 4443م النظرية املوقفية ذات األبعاد الثالثة وهي :
 -4االهتمام بالعاملني.
 -3االهتمام بالعمل.
 -4النضج الوظيفي.
وقد أطلق عليها نظرية النضج الـوظيفي للعـاملني .ويشـري
ك ــل م ــن هريس ــي وبالنش ــرد إىل أن ال ــنمط القي ــادي الفع ــال
خيتل ـ ــف ب ـ ــاختالف مس ـ ــتوى النض ـ ــج ال ـ ــوظيفي للمرؤوس ـ ــني
واس ـ ــتعدادهم للعم ـ ــل يف املنظم ـ ــة أو املؤسس ـ ــة .وبن ـ ــاء عل ـ ــى
النضـ ــج الـ ــوظيفي للمرؤوسـ ــني  ،فـ ــإن القائـ ــد اإلداري يتخـ ــذ
النمط القيـادي املناسـب لـذلك ( األغـِّبي 3111 ،م  ،ص
.)413
ويتض ــح مم ــا س ــبق ذك ــره أن م ــدير املدرس ــة الب ــد أن يل ــم
ويفهــم كــل مــا حيــيط بــه مــن مواقــف إداريــة ،وأن يشــرتك مــع
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املعلمني يف املدرسة نفسها للتواصل معهم ،لكي يستطيع أن
يتعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع األس ـ ـ ــاليب الس ـ ـ ــلوكية املختلف ـ ـ ــة ،ويس ـ ـ ــتخدم
األســلوب القيــادي الــذي يتناســب مــع كــل املواقــف اإلداريــة
اليت حتدث يف داخل املدرسة.

 - 1أســاليب القيــادة الموقفيــة :يقصــد بأســاليب القيــادة
املوقفيــة يف هــذه الدراســة املمارســات املتكــررة الــيت يقــوم هبــا
مدير املدرسة الثانوية يف طريقة أدائه ملهامه يف جماالت عمـل
اإلدارة املدرسية كما يراه اآلخرون .
وقــد حــدد هريســي وبالنشــرد )(Hersey&Blanchard,1988
أربعة أساليب للقيادة املوقفية ،وهي كما يأيت :
أسـ ــلوب اإلبـ ــال  :يقصـ ــد بأسـ ــلوب اإلبـ ــالغ يف هـ ــذه

الدراســة ،بأنــه أســلوب إداري يســتخدمه مــدير املدرســة يقــوم
عل ــى أس ــاس التوجي ــه املباش ــر للمعلم ــني .فيك ــون االهتم ــام
بالعمل أكثر من االهتمـام بالعالقـات اإلنسـانية مـع املعلمـني
يف املدرس ــة .ويعتم ــد هـ ــذا األس ــلوب علـ ــى التوجي ــه بدرجـ ــة
عالية ،وتكون املساندة بدرجة منخفضة.
حي ــث يس ــتخدم م ــدير املدرس ــة التوجي ــه املباش ــر ،حبي ــث
حيــدد مــدير املدرســة للمعلمــني املهــام  ،وكيــف يــتم تنفيــذها،
وك ــذلك حي ــدد امل ــدة الزمني ــة لتنفي ــذها .فيك ــون تركي ــز م ــدير
املدرســة علــى إجنــاز العمــل أكثــر مــن الرتكيــز علــى العالقــات
اإلنسانية مع املعلمني.
ويس ـ ـ ـ ــتخدم ه ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ــلوب عن ـ ـ ـ ــدما يك ـ ـ ـ ــون النض ـ ـ ـ ــج
واالستعداد الوظيفي للمعلمني منخفضا يف املهارة والرغبـة يف
إجناز العمل .
أس ـ ــلوب اإلقنـ ـ ــاع :يقص ـ ــد بأس ـ ــلوب اإلقن ـ ــاع يف ه ـ ــذه

الدراســة  ،بأنــه أســلوب إداري يركــز فيــه مــدير املدرســة علــى
االهتمـ ــام بالعمـ ــل واإلنت ـ ــاج ،وكـ ــذلك االهتمـ ــام بالعالق ـ ــات
اإلنس ــانية ،حي ــث يع ــرض امل ــدير عل ــى املعلم ــني يف املدرس ــة
اقرتاح ــا م ــا ليقوم ـوا بتنفي ــذه ،و يعتم ــد ه ــذا األس ــلوب عل ــى
التوجيه واملساندة بدرجة عالية.
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يرك ـ ـ ــز م ـ ـ ــدير املدرس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى إجن ـ ـ ــاز العم ـ ـ ــل واالهتم ـ ـ ــام
بالعالقات اإلنسانية مع املعلمني يف وقت واحـد حيـث يقـوم
م ــدير املدرس ــة بع ــرض األفك ــار عل ــى املعلم ــني وإقن ــاعهم هب ــا
لك ــي يق ــوم املعلم ــون بتنفي ــذها ،وه ــذا م ــا يس ــعى ل ــه م ــدير
املدرسة لكن بدون إجبار للمعلمني.
ويســتخدم هــذا األســلوب عنــدما يكــون مســتوى النضــج
واالستعداد الوظيفي للمعلمـني منخفضـا يف املهـارة و لكـنهم
راغبون يف أداء العمل.
أس ــلوب المش ــاركة :يقص ــد بأس ــلوب املش ــاركة يف ه ــذه

الدراســة ،بأنــه أســلوب إداري يركــز فيــه مــدير املدرســة عل ــى
االهتمام مبشاركة املعلمني يف إجناز املهام املدرسية ،و كـذلك
يه ــتم ببن ــاء العالق ــات اإلنسـ ــانية م ــع املعلم ــني يف املدرسـ ــة،
حيث يقوم هذا األسـلوب علـى املسـاندة بدرجـة عاليـة ،وأمـا
التوجيه فيكون بدرجة منخفضة.
يهتم مدير املدرسة ببناء العالقات اإلنسانية مـع املعلمـني
ويفســح هلــم اجملــال باملشــاركة يف اختــاذ الق ـرارات وإجنــاز مهــام
العمــل املدرســي  .و يســتخدم هــذا األســلوب عنــدما يكــون
مسـ ــتوى النضـ ــج واالسـ ــتعداد الـ ــوظيفي للمعلمـ ــني عاليـ ــا يف
املهارة و لكنهم غري راغبني يف أداء العمل .
أس ــلوب التف ــويض :يقصــد بأســلوب التفــويض يف ه ــذه
الدراس ــة بأن ــه أس ــلوب إداري حبي ــث ي ــرتك م ــدير املدرس ــة م ــا
يتعل ــق بالعم ــل واإلنت ــاج ،وك ــذلك بن ــاء العالق ــات اإلنس ــانية
للمعلم ـ ـ ــني ،فيك ـ ـ ــون امل ـ ـ ــدير يف ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ــلوب مستش ـ ـ ــارا
للمعلمــني يف املدرســة .ويعتمــد هــذا األســلوب علــى التوجيــه
واملساندة بدرجة منخفضة.
حيــث يكــون مــدير املدرســة مستشــارا للمعلمــني ،حبيــث
مي ــنح الص ــالحية إىل رئ ــيس الفري ــق (أح ــد املعلم ــني) يف أداء
بع ــض مهـ ــام العم ــل املدرسـ ــي وبن ــاء العالقـ ــات اإلنسـ ــانية .
ويسـ ــتخدم هـ ــذا األسـ ــلوب عنـ ــدما يكـ ــون مسـ ــتوى النضـ ــج

واالس ــتعداد ال ــوظيفي للمعلم ــني عالي ــا يف امله ــارة والرغب ــة يف
أداء العمل .
ثانياً :الدراسات السابقة:

يستعرض الباحث يف هذا القسم أهم الدراسات السابقة
العربية واألجنبية ذات العالقة بالدراسة احلالية.
 -4دراس ـ ـ ــة املغي ـ ـ ــدي ،وآل ن ـ ـ ــاجي (4441م) وعنواهن ـ ـ ــا "
األس ــاليب القيادي ــة لعم ــداء الكلي ــات جبامع ــة املل ــك فيص ــل
باملنطقـ ــة الشـ ــرقية" هتـ ــدف هـ ــذه الدراسـ ــة إىل التعـ ــرف علـ ــى
األس ــاليب القيادي ــة لعم ــداء الكلي ــات جبامع ــة املل ــك فيصـ ـل
باملنطق ــة الش ــرقية .و ق ــد بلغ ــت عين ــة الدراس ــة ( )6عم ــداء
الكليـ ـ ــات ،و ( )13رئـ ـ ــيس قسـ ـ ــم جبامعـ ـ ــة امللـ ـ ــك فيصـ ـ ــل.
وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 تط ــابق تص ــور عم ــداء الكلي ــات و رؤس ــاء أقس ــامهم ب ــأنالعمــداء يســتخدمون يف أغلــب األحيــان أســلوب املشــاركة و
أن أسلوب التسويق هو األسلوب املساند األول واملستخدم
أحيانــا .و يتمتــع العمــداء بفاعليــة متوســطة و مرونــة متدرجــة
من األسلوب املشارك إىل التسويق إىل األمر.
 وج ــود من ــط قي ــادي ش ــبه موح ــد يف كلي ــات جامع ــة املل ــكفيصل باملنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية.
 -3دراس ــة املغي ــدي4446( ،م) وعنواهن ــا " أث ــر األس ــاليب
القيادي ـ ــة يف مس ـ ــتوى الرض ـ ــا ال ـ ــوظيفي للمعلم ـ ــني مبحافظ ـ ــة
اإلحسـ ـ ــاء التعليميـ ـ ــة مـ ـ ــن منظـ ـ ــور النظريـ ـ ــة املوقفيـ ـ ــة هلرسـ ـ ــي
وبالنشرد ونظرية الدوافع هلرزبورغ" ،هدفت هذه الدراسة إىل
تطبي ـ ــق من ـ ــوذج القي ـ ــادة املوقفي ـ ــة هلرس ـ ــي وبالنش ـ ــرد ونظري ـ ــة
الع ـ ــاملني هلرزب ـ ــورغ عل ـ ــى م ـ ــدارس البن ـ ــني يف التعل ـ ــيم الع ـ ــام
مبحافظــة اإلحســاء .وقــد مشلــت عينــة الدراســة ( )44مــديرا
و( )646معلمــا يف خمتلــف مــدارس البنــني .و توصــلت هــذه
الدراسة إىل النتيجـة اآلتيـة ،وهـي :ميـارس املـديرون يف املرحلـة
االبتدائيــة األســلوب املشــارك ،ويف املرحلــة املتوســطة أســلوب
التسويق ،و يف املرحلة الثانوية أسلوب األمر.
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 -4دراســة بــرودول ) (Broadwell,1996وعنواهنــا " القيــادة
املوقفي ــة وعالقته ــا ب ــاملعلم خ ــالل ف ــرتة التس ــعينات" ه ــدفت
الدراسـ ــة إىل التعـ ــرف علـ ــى عالقـ ــة تطبيـ ــق أسـ ــاليب القيـ ــادة
املوقفية مبا يقوم به املعلم يف جمال التدريس ،توصلت الدراسة
إىل النتائج اآلتية:
 قدمت الدراسة وصفا للقيادة املوقفية ثنائيـة القطبـني علـىأهنا منوذج لإلدارة الرتبوية.
 عرض ــت الدراس ــة طرق ــا حل ــل املش ــكالت وأمن ــاط القي ــادةوأمهية الثقة.
 أن االهتمام والتوازن بـني اإلدارة املركزيـة واإلدارة التشـاركيةيف عملية صنع القرار أمر بالغ األمهية يف اجملال الرتبوي.
 أن قــيم القائــد الرتبــوي والتطــور والتعــاون يف جمــال العمــلاملدرس ـ ــي كله ـ ــا عناص ـ ــر مهم ـ ــة وإجيابي ـ ــة يف حتس ـ ــني البيئ ـ ــة
التعليمية.
 -1دراســة كــاردر وآخ ـرين )(Carder and others, 1996
وعنواهن ـ ــا "اس ـ ــتخدام القي ـ ــادة املوقفي ـ ــة للتواص ـ ــل م ـ ــع جمتم ـ ــع
الدراس ــة" هت ــدف الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى واق ــع اس ــتخدام
أمن ــاء املكتب ــات ألس ــاليب القي ــادة املوقفي ــة .وتكون ــت عين ــة
الدراس ـ ــة م ـ ــن الط ـ ــالب ال ـ ــذين يع ـ ــانون م ـ ــن مش ـ ــكالت يف
الســمع ،إىل جانــب الطــالب الــذين متثــل اللغــة اإلجنليزيــة لغــة
ثانية هلم .وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 يقــدم منــوذج هريســي وبالنشــرد يف القيــادة املوقفيــة ألمنــاءاملكتبات اإلطار املعريف يف جمال التقيـيم ،هـذا الـدعم يسـاعد
املعلمـ ــني علـ ــى اسـ ــتخدام التقنيـ ــات احلديثـ ــة وفـ ــق تقيـ ــيمهم
لق ــدرات الطال ــب كم ــا جيع ــل م ــن الطال ــب أو امل ــتعلم حم ــور
العملية التعليمية.
 يف القي ــادة املوقفي ــة ي ــتم حتدي ــد قي ــادة امل ــتعلم أو أس ــلوبتعليمه باالعتماد على قدرة العمل ومتابعة تقدمه باسـتخدام
املق ـ ــاييس األربع ـ ــة ال ـ ــيت متث ـ ــل املس ـ ــتوى التط ـ ــويري للطال ـ ــب
وأسلوب القيادة املناسب.
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 يســتخدم املعلــم يف املقيــاس األول دعمــا وتوجيهــا مبســتوىع ــال م ــن الدق ــة م ــن أج ــل مس ــاعدة الط ــالب قليل ــي اخل ــِّبة
لالنتقال هبم إىل املرحلة التالية (أسلوب اإلبالغ).
 أمــا بالنســبة للمقي ــاس الثــاين فــإن تطبيق ــه مفيــد للط ــالبالـذين لـديهم االســتعداد للتحـول إىل الـتعلم الــذايت رغـم أهنــم
يف الوقــت نفســه يســتعدون ملرحلــة تطــوير املهــارات األساســية
(أسلوب اإلقناع).
 وأم ــا بالنس ــبة الس ــتخدام املقيـ ــاس الثال ــث ف ــإن الطـ ــالبحيتاجون هلذا املقياس مبستوى إرشادي بسيط ميكن أن يوفره
أمن ـ ــاء املكتب ـ ــة إىل جان ـ ــب بع ـ ــض ال ـ ــدعم فق ـ ــط يف املس ـ ــائل
الصعبة (أسلوب املشاركة).
أمــا املقي ــاس الراب ــع فإنــه يتك ــون م ــن مجيــع أعض ــاء اهليئ ــة
التدريسية والطالب الذين وصلوا إىل مرحلة استخدام املكتبة
بشكل مستقل.
 يف ه ــذه الدراس ــة مت اس ــتخدام القي ــادة املوقفي ــة م ــن أج ــلمناقشــة اخل ـِّبات واملراحــل التطويريــة للمتعلمــني مــن البــالغني
والطالب الذين يعانون من مشكالت يف السمع إىل جانـب
الطالب الذين متثل اللغة اإلجنليزية لغة ثانية هلم.
 -4دراســة األغــِّبي (4442م) وعنواهنــا " األمنــاط القياديــة
السائدة من وجهة نظر عينة من مديري ووكالء مدارس
التعلــيم العــام باملنطقــة الشــرقية يف اململكــة العربيــة الســعودية"
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة األمناط القيادية
لــدى عينــة مــن مــديري ووكــالء املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة
والثانويــة يف املنطق ــة الشــرقية م ــن اململكــة العربي ــة الس ــعودية.
وقــد بلغــت عينــة الدراســة ( )22مــديرا و كــيال مــن املــدارس
االبتدائي ـ ــة واملتوس ـ ــطة و الثانوي ـ ــة ال ـ ــذين ش ـ ــاركوا يف ال ـ ــدورة
التدريبية بكلية املعلمني يف حمافظة اإلحساء.
وتوصلت هذه الدراسة إىل أن النمط السائد
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بــني مــديري و وكــالء بعــض مــدارس التعلــيم العــام يف املنطقــة
الشـ ــرقية هـ ــو منـ ــط املشـ ــاركة و منـ ــط التفـ ــويض كمسـ ــاند أول
وذلك من وجهة نظرهم.
 -6دراسـة أيــره و بـايلي ) (Ireh, Bailey, 1999وعنواهنــا "
اســتخدام منــوذج القيــادة املوقفيــة لدراســة تغــري أمنــاط القيــادة
ل ــدى امل ــديرين" ه ــدفت الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى العالق ــة
القائمــة بــني أســاليب القيــادة لــدى املــديرين يف واليــة أوهــايو،
وكــذلك التعــرف علــى أمنــاط التكيــف لــديهم .وبلغــت عينــة
الدراســة ( )644مــديرا ،وتوصــلت هــذه الدراســة إىل النتــائج
اآلتية:
 أن إنفــاق املقاطعــة علــى كــل طالــب ي ـرتبط بشــكل إجيــايببأمناط التكيف والقيادة املوقفية.
 تشري الدراسة إىل أن سنوات اخلِّبة اإلدارية تؤثر على منطاملشاركة الذي ميثل أحد أساليب القيادة املوقفية.
 -4دراســة آل نــاجي (3114م) وعنواهنــا "األمنــاط القياديــة
و مدى فعاليتها للمشرفني الرتبويني يف اإلدارة العامة للتعلـيم
مبنطقة عسري" هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على األمنـاط
القيادي ــة الس ــائدة و م ــدى فعاليتهـ ــا ال ــيت ميارس ــها املشـ ــرفون
الرتبويون يف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري ،و قد مشلت
عينــة الدراســة ( )21مشــرفا تربويــا ،وتوصــلت هــذه الدراســة
إىل النتائج اآلتية:
 األمناط القيادية السائدة لدى املشرفني الرتبويني يف اإلدارةالعام ــة للتعل ــيم مبنطق ـ ـة عس ــري ه ــو من ــط املش ــاركة يلي ــه من ــط
التســويق أو االستشــارة و أق ــل األمنــاط القيادي ــة شــيوعا من ــط
التفويض.
 املتوسـ ــط العـ ــام لفاعليـ ــة األمنـ ــاط القياديـ ــة السـ ــائدة لعينـ ــةالدراسة من املشرفني الرتبويني منخفض جدا.
 توجد فروق دالة إحصائيا يف تفضيالت استخدام األمناطالقيادي ـ ــة الراجعـ ـ ــة إىل متغ ـ ـ ـريات الدراس ـ ــة ( اخلـ ـ ــِّبة ،املؤهـ ـ ــل
الدراسي ،عدد املرؤوسني ،التدريب).

 -2دراس ــة واي ــت وجـ ـرين وود
) 2002وعنواهنــا "املــنهج املــوقفي لقيــادة املعلــم يف املرحلــة
املتوسـطة"" :دراســة حالــة" هــدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف
على ممارسة معلم املرحلـة املتوسـطة ألسـاليب القيـادة املوقفيـة
يف غرفة الصف .وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 قــدمت هــذه الدراســة إطــارا عمليــا لتطبيــق القيــادة املوقفيــةيف الصف الدراسي.
 أن ممارسة القيادة املوقفيـة يف الصـف الدراسـي متباينـة بـنياملعلمــني ،فمــنهم مــن يعتمــد الســلوك الــداعم ،وأم ـا الــبعض
اآلخر يعتمد السلوك التوجيهي املباشـر (اإلبـالغ) جتاوبـا مـع
املستويات األربعة اخلاصة بتطوير مهام الطالب.
 ممارسـة األســاليب األربعـة يف هــذه الدراسـة ،وهــي اإلخبــار(اإلبالغ) واالستشارة (اإلقناع) واملشاركة والتفويض.
 -4دراس ـ ــة األغ ـ ــِّبي (3114م) وعنواهن ـ ــا " ت ـ ــأثري اإلجن ـ ــاز
األكــادميي و بعــض املتغ ـريات يف األمنــاط القياديــة لــدى عينــة
من مديري مدارس التعليم العـام باملنطقـة الشـرقية يف اململكـة
العربي ـ ــة الس ـ ــعودية" .ه ـ ــدفت ه ـ ــذه الدراس ـ ــة ملعرف ـ ــة العالق ـ ــة
والف ـ ــروق يف األمنـ ـ ــاط القياديـ ـ ــة اخلاصـ ـ ــة بالعناصـ ـ ــر القياديـ ـ ــة
(مديرين ووكالء املدارس) العاملة يف جمال التعليم العام .وقـد
مشلـ ــت الدراسـ ــة عينـ ــة قوامهـ ــا ( )414متـ ــدربا مـ ــن مـ ــديرين
ووكالء التعليم العام الذين شاركوا يف الـدورة التدريبيـة بكليـة
املعلم ــني يف حمافظ ــة اإلحس ــاء .وتوص ــلت ه ــذه الدراس ــة إىل
النتائج اآلتية:
 أن مديري املدارس ميارسون أمناط القيادة األربعة :اإلبالغواإلقناع واملشاركة والتفويض بطريقة متقاربة إىل حد ما.
 مل تظهـر فـروق جوهريـة بـني أفـراد عينـة الدراسـة يف ممارسـةالقي ــادة وف ــق متغـ ـريات الدراس ــة (املؤه ــل الدراس ــي ،س ــنوات
اخلِّبة ).
 -41دراسة كفية ( 4134هـ) وعنواهنا "األسـاليب القياديـة
ملــديرات املــدارس االبتدائيــة مبكــة املكرمــة مــن منظــور النظريــة
Greenwood,

(White,
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املوقفيـة هلريسـي وبالنشـرد" هـدفت هـذه الدراسـة إىل التعـرف
عل ــى واق ــع األس ــاليب القيادي ــة وم ــدى االخ ــتالف تبع ــا
للمؤهل العلمي واخلِّبة لدى مديرات املدارس االبتدائية مبكة
وفقا للنظرية املوقفية هلريسي وبالنشرد .وبلغت عينة الدراسـة
( )41مديرة .وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 ميثــل أســلوب املشــاركة األســلوب القيــادي األساســي لــدىاملــديرات يف حــني ميثــل أســلوب البيــع ( اإلبــالغ) األســلوب
القيادي املساند لديهن.
 ال ختتل ــف األس ــاليب القيادي ــة األساس ــية للم ــديرات تبع ــاالختالف مؤهالهتن العلمية ،وكذلك عـدد سـنوات خـِّبهتن
العملية يف حني ختتلف األساليب القيادية املساندة لديهن.
 -44دراسة حريري (4136هـ) وعنواهنا :
"منط السلوك القيادي (وفق منوذج هريسي وبالنشرد)
وعالقته بنضج التابعني من وجهة نظر مديري املدارس
ووكالئهم مبدينة مكة املكرمة" .هتدف هذه الدراسة إىل
(هريسي
التعرف على منط السلوك القيادي وفق منوذج
وبالنشرد).وبلغت عينة الدراسة ( )146معلما ،و()431
( االبتدائية ،املتوسطة،
قائدا تربويا يف املراحل الدراسية
الثانوية)  .وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى أقــل مــن( )1014بـ ـ ــني أمنـ ـ ــاط الس ـ ـ ــلوك القيـ ـ ــادي ملـ ـ ــديري امل ـ ـ ــدارس
ووكالئهم لصاحل منط القيادة التشاركي( املشاركة) ،ويليه منط
القيادة اإلقناعي مث التفويضي بينما كان األقل استخداما هو
منط القيادة التوجيهي (اإلبالغ).
 ال توج ــد ف ــروق دال ــة إحص ــائيا لتكي ــف الس ــلوك القي ــاديوفقا ملتغريات الدراسة ( املؤهل ،اخلِّبة ،
عدد املعلمني باملدرسة).
 -43دراس ــة العم ــري ) (Al-omri,2007وعنواهن ــا "أس ــاليب
القيادة واملواءمة لدى العمداء ورؤساء األقسام يف ثـالث مـن
مؤسسات التعليم العايل يف األردن" هتدف هذه الدراسـة إىل
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التعرف على أساليب القيادة واملواءمـة لـدى العمـداء ورؤسـاء
األقسـ ـ ــام يف بعـ ـ ــض مؤسسـ ـ ــات التعلـ ـ ــيم العـ ـ ــايل يف األردن،
وتكونت عينة الدراسة من ( )34عميد كلية و ( )46رئيس
قسم أكادمييا .وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 احتل أسلوب البيع (اإلبـالغ) املرتبـة األوىل لـدى العمـداءورؤساء األقسام األكادميية.
 احتل أسلوب املشاركة املرتبة الثانية لدى العمـداء ورؤسـاءاألقسام األكادميية.
 احتل أسلوب املواءمة (اإلقناع) املرتبة الثالثة لدى العمداءورؤساء األقسام األكادميية.
 -44دراسة ليسرتوم ) (Lestrom 2008وعنواهنا " استخدام
أساليب القيادة املوقفية "" :دراسة حالة" هدفت إىل التعرف
عل ــى اس ــتخدام أس ــاليب القي ــادة املوقفي ــة يف جم ــال اإلرش ــاد
األكادميي .وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن اإلرشاد األكادميي عملية تطويرية. عرض ــت الدراس ــة التج ــارب واخل ـِّبات يف تطبي ــق النم ــوذجال ــذي قدم ــه هريس ــي وبالنش ــرد للقي ــادة املوقفي ــة وذل ــك م ــن
خالل جلسات خاصة باإلرشاد األكادميي.
 يوضــح منــوذج هريســي وبالنشــرد أن القيــادة الفعالــة تقــومعلى التوازن املالئم بني مهام القائد وسلوكيات العالقة.
 غالبــا مــا يكــون تركيــز القائــد منصــبا علــى املهــام أو علــىســلوكيات العالق ــة القائمــة عل ــى النضــج ال ــوظيفي واس ــتعداد
العاملني.
 -41دراس ـ ــة احلم ـ ــدان ،والفض ـ ــلي (4134ه ـ ــ) وعنواهن ـ ــا "
األمنــاط القياديــة الســائدة لــدى مــديري مــدارس التعلــيم العــام
بدولة الكويت حسب النظرية املوقفية" .
هــدفت هــذه الدراســة إىل معرفــة الــنمط القيــادي الســائد
لــدى مــديري املــدارس يف منطقــة الفروانيــة التعليميــة يف دولــة
الكويــت وفقــا للنظريــة املوقفيــة ،كمــا هتــدف إىل معرفــة تــأثري
النــوع واخلــِّبة واملرحلــة الدراســية يف الــنمط القيــادي .وقــد بلــغ
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أفراد عينة الدراسة ( )21مديرا ومديرة مدرسة .وقد توصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن األمنــاط القياديــة املمارســة متقاربــة إال أن منــط املشــاركةي ـ ـ ــِّبز بنس ـ ـ ــبة ( )% 4104يلي ـ ـ ــه اإلب ـ ـ ــالغ ( )% 3402مث
التفويض ( )% 3401و من مث اإلقناع (. )% 4014
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ملتغ ـريات الدراســة (الن ـ ــوع واخل ـ ــِّبة واملرحل ـ ــة الدراس ـ ــية) يف الت ـ ــأثري عل ـ ــى ال ـ ــنمط
القيادي.
التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من عرض الدراسات السابقة حول
أسـاليب القيـادة املوقفيـة لــدى القائـد يف التعلـيم اجلــامعي ،أو
يف جمـال التعلــيم العـام  ،أن هنــاك اتفاقـا فيمــا بينهـا يف بعــض
اجلوانــب ،كمــا اتضــح أن هنــاك اختالفــا فيمــا بينهــا يف بعــض
اجلوانب األخرى ،وهي كما يأيت:
 اتفق ـ ــت الدراس ـ ــة احلالي ـ ــة م ـ ــع الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ال ـ ــيتاستعرضـ ـ ــها الباحـ ـ ــث يف اسـ ـ ــتخدام أداة هريسـ ـ ــي وبالنشـ ـ ــرد
لألس ــاليب القيادي ــة وعالقته ــا ب ــبعض املتغ ـريات ،وه ــذا ي ــدل
علــى أمهيــة األداة ،وكــذلك أمهيــة القيــادة املوقفيــة يف املي ــدان
الرتبوي.
 اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اهلدف ،وهــو التعــرف علــى ممارســة أســاليب القيــادة املوقفيــة س ـواء يف
جمال التعليم اجلامعي أم يف جمال التعليم العام.
 اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يفأفراد الدراسة  ،حيث اقتصرت الدراسة احلالية على مديري
املدارس الثانوية وكذلك بعض الدراسات السابقة ،مثل
دراسة [املغي ــدي (4446م) ،األغـِّبي (4442م) ،أيـره
وبـايلي ) ،(Ireh, Bailey,1999األغِّبي (3114م) ،كفية
( 4134هـ) ،حريري (4136هـ) ،احلمدان والفضلي
(4134هـ) ].

 اختلفت الدراسة احلالية عن بعـض الدراسـات السـابقة يفعينــة الدراســة حيــث اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى مــديري
املدارس الثانويـة .يف حـني كانـت عينـة دراسـة املغيـدي  ،وآل
(Al-omri,
ن ـ ــاجي (4441م) ودراس ـ ــة العم ـ ــري )2007
تتكــون مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام  .وأمــا دراســة
آل ن ــاجي (3114م) ف ــإن عينته ــا اقتص ــرت عل ــى املشـ ـرفني
الرتبويني.
 اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يفمكان التطبيق حيث طبقت الدراسة احلالية مبدينة الرياض،
يف حني طبقت دراسة املغيدي وآل ناجي(4441م) جبامعة
امللك فيصل باملنطقة الشرقية ،وأما دراسة املغيدي
(4446م) ودراسة األغِّبي (  4442م ) ودراسة أيـره
وبـايلي ) (Ireh,Bailey,1999طبقت يف والية أوهايو
بأمريكا ،ودراسة األغِّبي (3114م) فقد طبقت باإلحساء
يف املنطقة الشرقية ،وأما دراسة آل ناجي (3114م) فقد
طبقت مبنطقة عسري يف املنطقة اجلنوبية ،وأما دراسة كفية
(4134هـ) ودراسة حريري (4136هـ) فقد طبقت مبكة
املكرمة يف املنطقة الغربية ،ودراسة العمري (Al-omri,
) 2007فقد طبقت يف األردن ،وأما دراسة احلمدان
والفضلي (4134هـ) فقد طبقت بدولة الكويت.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يأيت:
 بناء اإلطار النظري للدراسة. اختيار منهج مناسب للدراسة. اختيار عينة مناسبة للدراسة. أداة هريسي و بالنشرد. متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بانفرادهـا يفتطبيقها على مديري املدارس الثانوية
مبدينة الرياض.
إج ـ ـ ــراءات الدراس ـ ـ ــة :يتن ـ ـ ــاول الباح ـ ـ ــث م ـ ـ ــنهج الدراس ـ ـ ــة

وإجراءاهتا على النحو اآليت:
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مــنهج الدراســة :اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املــنهج

مجتمع الدراسة  :تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع مــديري

الوصفي الذي يقصد به ذلـك النـوع مـن البحـوث الـذي يـتم
بواسـطته اســتجواب مجيـع أفـراد جمتمــع البحـث أو عينــة كبــرية
منهم ،و ذلك هبدف
وصف الظاهرة املدروسة مـن حيـث طبيعتهـا ودرجـة وجودهـا
فقــط ،دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة العالقــة أو اســتنتاج
األسباب مثال (العساف4144 ،هـ ص .)444
وبن ــاء علي ــه مت وص ــف ممارس ــة م ــديري امل ــدارس الثانوي ــة
مبدينة الرياض ألساليب القيادة املوقفية عن طريق إجابة أفراد
الدراسة على عبارات االستبانة املعدة لذلك.

املــدارس الثانويــة العامــة احلكوميــة مبدينــة الريــاض ،يف الفصــل
الثــاين للعــام الدراســي 4144/4141هـ ـ  ،البــالغ عــددهم (
 ) 442مديرا(.وزارة الرتبية والتعلـيم 4144،ه ـ )  .وطبقـت
الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة ،وعـاد منهـا ()444
استبانة .
خصائص أفراد الدراسة:

يتص ــف أف ـ ـراد الدراس ــة بع ــدد م ــن اخلص ــائص يف ض ــوء
متغ ـ ـريات الدراس ـ ــة ،واجل ـ ــدول رق ـ ــم (  ) 4يوض ـ ــح ذل ـ ــك.

جدول رقم (  : ) 1توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
الدراسي

املؤهل

اإلدارة املدرسية

اخلِّبة يف جمال

القيادة املدرسية عدد املعلمني يف املدرسة

التدريب يف جمال

التكرار

النسبة المئوية

413

%4404

غري تربوي

4

%204

قصرية (أقل من  4سنوات)

36

%3401

متوسطة ( 4إىل أقل من  41سنوات)

34

%3604

طويلة (41سنوات فأكثر)

44

%1404

غري مبني

4

%1014

حضر دورة

43

%2304

مل حيضر دورة

46

%41،1

غري مبني

4

%1014

أقل من 36معلما

34

%3304

من  36إىل أقل من 14معلما

44

%1404

من  14معلما فأكثر

44

%3404

غري مبني

3

%402

تربوي

أداة الدراسة:
استخدم الباحث أداة وصف فاعليـة وتكيـف القائـد الـيت
أعـدها هريسـي وبالنشـرد ) (Hersey & Blanchardيف مركـز
الدراسات القيادية يف كلفورنيا معتمدين نظريتهما املوقفية ،و
ترمجها إىل العربية املغيدي وآل ناجي (4441م).

وتتكون األداة من ( )43حالة لكل واحدة منها أربع
إجابات خيتار مدير املدرسة واحدة منها .وقد مت فحصها
على أيدي أساتذة متخصصني يف الرتمجة بقسم اللغات
األجنبية ،وقسم اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة امللك
فيصل باإلحساء الختبار صالحيتها لغويا.
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كما مت عرضها على متخصصني بقسم اإلدارة التعليمية
الختبار مصداقيتها بكلية الرتبية يف جامعة امللك فيصل
باإلحساء .
إجراءات تطبيق أداة الدراسة :لتطبيق أداه الدراسة حصل

الباحث على خطاب من سعادة عميد كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود موجه لسعادة مدير عام الرتبية والتعليم مبنطقه
الرياض  ،بشأن تسهيل مهمة الباحث ،وعلى ضوئه حصل
الباحث على خطاب باملوافقة على تطبيق أداة الدراسة على
أفراد الدراسة .وبعد ذلك قام الباحث بتوزيع االستبانة على
مجيع مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض  ،البالغ عددهم
( )442مديرا ،وقد رجع منها ( )444مديرا (استبانة) ،
أي بنسبة (.)41014ومت إدخال االستبانات وحتليلها
إحصائيا من خالل متخصصني يف مركز حبوث كلية الرتبية
جبامعة امللك سعود .
أساليب المعالجة اإلحصائية :قام الباحث باعتماد

أنسب األساليب اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة ،وهي:
 -4معامل ارتباط بريسون :لقياس العالقة بني درجة كل
أسلوب من أساليب القيادة املوقفية والدرجة الكلية لكل
حمور من حماور االستبانة .
 -3معامل ثبات ألفاكرونباخ :لقياس ثبات أداة الدراسة .
 -4التكرارات :ملعرفة تكرار إجابات أفراد الدراسة على كل
عبارة من عبارات استبانة الدراسة.
 -1النسب املئوية :لوصف أفراد الدراسة وملعرفة القيمة
النسبية إلجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات
استبانة الدراسة .
 -4املتوسطات احلسابية  :استخدم الباحث

املتوسط احلسايب يف هذه الدراسة؛ لرتتيب إجابات الدراسة
لعبارات استبانة الدراسة ولتحديد الفروق فيما بينها،
ولصاحل من تكون من أفراد الدراسة.
 -6االحنرافات املعيارية :استخدم الباحث االحنراف املعياري
يف هــذه الدراســة ملعرفــة مــدى التجــانس ودرجــة التشــتت يف
وجهات نظر أفراد الدراسة.
 -4اختب ــار (ت)  :t.Testاس ــتخدم الباح ــث اختب ــار (ت)
يف هذه الدراسة ؛ لبيان داللة الفروق بني وجهات نظر أفراد
الدراس ـ ــة جت ـ ــاه متغـ ـ ـريات الدراس ـ ــة ( املؤه ـ ــل الدراس ـ ــي،
التدريب يف جمال القيادة املدرسية ).
 -2حتليــل التبــاين :اســتخدم الباحــث اختبــار حتليــل التبــاين
(ف) يف ه ــذه الدراس ــة ملعرف ــة مس ــتوى الف ــروق ل ــدى أف ـ ـراد
الدراسة باختالف متغـريات الدراسـة ( اخلـِّبة يف جمـال اإلدارة
املدرسية ،عدد املعلمني يف املدرسة )

عرض النتائج ومناقشتها:
يشمل هذا اجلزء من الدراسة عرض النتـائج الـيت أسـفرت
عنه ـ ـ ــا إجاب ـ ـ ــات أفـ ـ ـ ـراد الدراس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عب ـ ـ ــارات االس ـ ـ ــتبانة
ومناقشتها ،وذلك باإلجابة عن أسـئلة الدراسـة ،علـى النحـو
اآليت:
الســؤال األول :مــا درجــة ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى
مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبسـاب التكـرارات
والنس ــب املئوي ــة ألف ـراد الدراس ــة حن ــو درج ــة ممارس ــة أس ــاليب
القي ــادة املوقفي ــة عل ــى ك ــل أس ــلوب م ــن األس ــاليب القيادي ــة
حسـب وجهـة نظـر مــديري املـدارس الثانويـة مبدينـة الريــاض .
واجلدول رقم (  )3يوضح ذلك .

جدول رقم ( )2التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة ممارسة أساليب القيادة الموقفية
الرقم

احلالة

األسلوب املناسب

التكرار

النسبة

4

يف اآلونة األخرية مل يعد مرؤوسوك
متجاوبني حملادثاتك الودية معهم

أ-أؤكد على استخدام إجراءات حمددة  ،و على
ضرورة إجناز املهمة .

44

%4404
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واهتمامك الواضح برفاهيتهم  ،و أصبح
إنتاجهم متدنيا بشكل مطرد

3

4

1

املالحظ أن إجنازات مرؤوسيك يف ازدياد ،
وأنك ال تزال تعمل لتتأكد من أن كل
مرؤوسيك يدركون مسؤولياهتم  ،كما
يدركون مستوى األداء املنشود .

129

ب-أوضح استعدادي للمناقشة  ،ولكن ال أفرض
نفسي عليهم .

44

%4404

مرؤوسي  ،و أحدد بعد ذلك
ج-أتكلم مع
ّ
األهداف.

34

%3304

د-أتعمد أال أتدخل يف شؤون مرؤوسي .

44

%404

أ-أكون عالقة صداقة مع مرؤوسي لالستمرار يف
التأكد من أهنم يدركون مسؤولياهتم  ،كما يدركون
مستوى اإلنتاج املتوقع منهم

34

%3104

ب-ال آخذ أي إجراء حمدد .

44

%4404

ج-أعمل كل ما أستطيع ألجعل املرؤوسني يشعرون
بأمهيتهم و أمهية مشاركتهم .

44

%4403

د-أؤكد عل أمهية املهمة و الوقت احملدد إلجنازها

43

%4102

11

%4601

4

%204

46

%4101

د-أشجع مرؤوسي على العمل على حل املشكالت
 ،وأدعم جمهوداهتم .

16

%1401

لديك النية يف إجراء بعض التغيري ،سجل

أ-أدع مجيع مرؤوسي يشاركون يف تطوير التغيري مع

41

%1401

مرؤوسيك يشري إىل جودة إجنازهم ،
ومع ذلك هم حيرتمون مبدأ التغيري .

عدم املبالغة يف التوجيهات .

مرؤوسوك غري قادرين على حل املشكالت أ-أعمل مع مرؤوسي ،و نشرتك معا يف حل
بأنفسهم  ،و بطبيعة احلال تركت هلم األمر املشكالت.
،ومع ذلك ال تزال عالقتهم الشخصية و ب-أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم
إنتاجهم يف مستوى جيد .
ج-أعمل بسرعة و حبزم لتوجيه و تصحيح الوضع

ب-أعلن عن التغيري مث أعمل على تنفيذه و اإلشراف 34
عليه عن قرب .

%4204

ج-أدع مرؤوسي يقومون بتحديد اجتاهاهتم .

2

%403

د-آخذ بعني االعتبار اقرتاحات مرؤوسي  ،على أن
أوجه التغيري بنفسي .

43

%3202

الرقم

احلالة

األسلوب املناسب

التكرار

النسبة

4

خالل األشهر القلية املاضية  ،تد
مستوى أداء مرؤوسيك و أصبحوا غري
مهتمني بتحقيق األهداف  ،و كانت
إعادة حتديد املسؤوليات و املهام قد
ساعدت بشكل كبري يف الفرتة املاضية .
فمرؤوسيك مازالوا حباجة إىل التذكري
بصورة مستمرة إلجناز مهماهتم يف الوقت
احملدد .

أ-أدع مرؤوسي حيددون اجتاهاهتم .

2

%403

ب-آخذ بعني االعتبار اقرتاحات مرؤوسي ،ولكن
أتأكد من حتقيق األهداف .

36

%3401

ج-أعيد تعريف املهام و املسؤوليات مث أشرف على
ذلك بعناية.

16

%1401

د-أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد األدوار
واملسؤوليات  ،مع عدم املبالغة يف التوجيهات .

41

%3401
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6

مت التحاقك مبؤسسة تسري بكفاءة عالية
،كان مديرها السابق شديدا وحازما .تود
أنت أن حتافظ على البيئة املنتجة
باإلضافة إىل حتسني العالقة اإلنسانية
داخل إطار املؤسسة .

4

تود إجراء تغيري يف تنظيم املؤسسة ،
والذي سوف يكون شيئا جديدا على
مرؤوسي جمموعتك الذين سامهوا ببعض
االقرتاحات اليت هتدف إىل التغيري املطلوب
 ،علما بأهنم ميتازون باإلنتاجية واملرونة يف
العمل .

2

إنتاجية مرؤوسيك و عالقاهتم الشخصية
جيدة و لكن لديك بعض الشعور بوجود
نقص يف توجيه مرؤوسيك .

أ-أعمل ما أستطيع ألجعل مرؤوسي يشعرون
بأمهيتهم و أمهية مشاركتهم .

34

%3604

ب-أؤكد على أمهية املهمة و الوقت احملدد إلجنازها .

44

%4404

ج-أتعمد أن ال أتدخل يف شؤون مرؤوسي .

43

%4102

د-أشرك مرؤوسي يف اختاذ القرارات  ،وأتأكد من
حتقيق األهداف .

14

%1104

أ-أحدد التغيري و أشرف عليه بعناية .

44

%404

ب-أشرك مرؤوسي يف تطوير إجراءات التغيري ،
وأدع هلم احلرية يف عملية التنفيذ .

12

%1403

ج-أستعد لعمل التغيريات كما اقرتحت  ،و لكن
أحافظ على السيطرة إىل عملية التنفيذ

42

%4103

د-أجتنب املواجهة  ،و أدع األمور جتري بشكل طبيعي

43

%4102

أ-أدع مرؤوسي دون تدخل من جانيب .

4

%104

ب-أناقش املوقف مع مرؤوسي  ،وبعد ذلك أختذ
اإلجراءات الالزمة للتغيري

44

%4404

ج-أختذ اخلطوات الالزمة لتوجيه مرؤوسي للعمل
بطريقة واضحة و دقيقة .

44

%4404

د-أساند مرؤوسي يف مناقشة املشكلة مع عدم املبالغة 44
يف التوجيهات

%3404

الرقم

احلالة

األسلوب املناسب

التكرار

النسبة

4

عينك رئيسك على رأس جمموعة عمل ،
كانت قد فشلت يف إعداد التوصيات
املطلوبة للتغيري يف الوقت احملدد ،حيث إن
مرؤوسيك ال يعرفون أهدافهم بوضوح  ،و
كان حضورهم للجلسات ضعيفا ،
واجتماعاهتم أصبحت عبارة عن مناسبات
اجتماعية  ،علما أن لديهم املواهب اليت
تساعد يف إجناز املهمة .

أ-أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم

4

%204

ب-آخذ بعني االعتبار توصيات مرؤوسي  ،وأتأكد
من حتقيق األهداف

34

%3104

ج-أعيد حتديد األهداف  ،و أشرف عليها بعناية

16

%1404

د-أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد األهداف حبرية .

34

%3104

41

على الرغم من أن مرؤوسيك معروفون
بقدرهتم على حتمل املسؤولية  ،إال أهنم مل
يتجاوبوا مع تعليماتك اخلاصة بتحديد
معيار جديد ملستوى اإلجناز املطلوب .

أ-أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد املواصفات بدون
رقابة .

43

%4102

ب-أعيد حتديد مستوى اإلجناز و أشرف عليه بعناية

14

%1104

ج-أجتنب املواجهة من خالل عدم ممارسة الضغوط
على مرؤوسي و أترك املوقف بدون تدخل .

34

%3104
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44

حصلت على ترقية يف وظيفة جديدة  ،وكان
املشرف السابق ال يتدخل يف شؤون مرؤوسيه
 ،و على الرغم من ذلك استطاعوا السيطرة
على مهامهم واجتاهاهتم و العالقات الشخصية
فيما بينهم يف حالة جيدة .

43

أفادت املعلومات احلديثة عن وجود بعض
الصعوبات الداخلية بني مرؤوسيك  ،علما بأن
سجالهتم تشري إىل إجنازهم العايل و حفاظهم
بفاعلية على أهداف املؤسسة بعيدة املدى ،
وأهنم كانوا يعملون معا بانسجام خالل السنة
املاضية و مجيعهم مؤهلون للقيام باملهمة .

131

د-آخذ بعني االعتبار توصيات مرؤوسي و أتأكد من
حتقيق املواصفات اجلديدة.

34

%3604

أ-آخذ اخلطوات الالزمة لتوجيه مرؤوسي للعمل بطريقة
واضحة و دقيقة .

41

%4306

ب-أشرك مرؤوسي يف اختاذ القرارات و أشجع املشاركة
اجليدة

14

%4604

ج-أناقش وضع اإلجناز يف املاضي مع مرؤوسي  ،مث أختِّب
احلاجة إىل تطبيق إجراء جديد .

13

%4402

د-أستمر يف ترك مرؤوسي دون تدخل من جانيب.

44

%404

أ-أحاول عرض حلي على مرؤوسي مث أختِّب احلاجة إىل
تطبيق إجراء جديد.

34

%4204

ب-أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم

44

%4404

ج-أتصرف بسرعة و حبزم لتصحيح املوقف  ،و تبت
التوجيهات .

41

%4306

د-أشارك يف مناقشة املشكلة مع مرؤوسي مع تقد الدعم
هلم .

44

%4401

يتضح من اجلدول رقم ( )3ما يأيت :
 أن هناك ( )43حالة ( موقف) عرضت على مديرياملدارس الثانوية مبدينة الرياض .واختار كل مدير من أفراد
الدراسة أحد اخليارات (البدائل) األربعة ملعاجلة احلالة
اإلدارية .وبعد حتديد التكرارات والنسب املئوية لتلك
اخليارات ،تبني أن هناك تباينا واضحا يف آراء مديري
املدارس حيال تلك املواقف اإلدارية .وكان املوقف رقم ()3
ميثل أكثر املواقف اختالفا بني آراء مديري املدارس حيث
حصل على النسب املئوية اآلتية ( )%4403و ()%4102
فكان الفرق بني أعلى وأد النسب املئوية (.)%1301
 أجرى الباحث تلخيصا ألساليب القيادة املوقفية يفاجلدول رقم ( )3لإلجابة عن هذا السؤال حيث قام
الباحث حبساب التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد
الدراسة حنو درجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية على كل
حمور من حماور الدراسة .كما مت ترتيب هذه األساليب
حسب التكرار والنسبة املئوية لكل حمور منها حسب وجهة

نظر مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض أفراد الدراسة .
واجلدول رقم (  ) 4يوضح ذلك.
جدول رقم ()1

درجة ممارسة أساليب القيادة الموقفية لدى أفراد الدراسة مرتبة
ترتيباً تنازلياً

أساليب القيادة

التكرار

النسبة المئوية

أسلوب التفويض

16

%1401

4

أسلوب املشاركة

44

%3404

3

أسلوب اإلقناع

34

%3104

4

أسلوب اإلبالغ

44

%404

1

الموقفية

الترتيب

يتضح من اجلدول رقم (  ) 4ما يأيت:
إن درجة ممارسة أسـاليب القيـادة املوقفيـة لـدى أفـراد الدراسـة
من مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض جاءت كما يأيت:
-4احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار ( )16ونسبة
مئوية ( . )%1401ويف هذا األسلوب يقوم مدير املدرسة
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بتفويض بعض صالحياته إىل املعلمني إلجنازها دون تدخل
من املدير يف طريقة األداء إال إذا استدعى األمر ،فإن مدير
املدرسة يتدخل يف إكمال تلك املهمة املدرسية .ويتناسب
هذا األسلوب القيادي مع املرؤوسني ذوي املستوى العايل
من النضج واالستعداد الوظيفي.
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة
األغــِّبي ( 4442م) حيــث جــاء أســلوب التفــويض باملرتبــة
الثاني ــة ،بينم ــا ج ــاء يف دراس ــة آل ن ــاجي (3114م) باملرتب ــة
الرابعـ ــة ،ويف دراسـ ــة احلمـ ــدان والفضـ ــلي (4134هـ ـ ـ ) جـ ــاء
باملرتبة الثالثة .
 - 3جاء أسلوب املشـاركة يف املرتبـة الثانيـة بتكـرار ( )44و
بنس ـ ــبة مئوي ـ ــة ( . )%3404وم ـ ــن خ ـ ــالل ه ـ ــذا األس ـ ــلوب
القيادي يفسح مدير
املدرسة اجملال للمرؤوسني بإعطائهم فرصة أكِّب للمشاركة يف
اختــاذ القـرارات املدرســية واملهــام املدرســية األخــرى .ويتناســب
هذا األسلوب القيادي مع املرؤوسـني ذوي املسـتوى املتوسـط
إىل العــايل م ــن النضــج واالس ــتعداد الــوظيفي .وختتل ــف ه ــذه
النتيج ــة م ــع نتيج ــة ك ــل م ــن دراس ــة األغ ــِّبي (4442م) ،
ودراســة آل نــاجي (3114م)  ،ودراســة احلمــدان والفضــلي
(4134ه ـ ـ ـ ـ ) .حي ـ ـ ــث ج ـ ـ ــاء أس ـ ـ ــلوب املش ـ ـ ــاركة يف ه ـ ـ ــذه
الدراسات الثالث باملرتبة األوىل .
 -4و جــاء أســلوب اإلقنــاع باملرتبــة الثالثــة بتك ـرار ( )34و
بنسبة مئوية ( . )%3104ويف هذا األسلوب القيـادي يقـوم
م ــدير املدرس ــة باالهتم ــام بإجن ــاز العم ــل وممارس ــة العالق ــات
اإلنس ــانية م ــع املرؤوس ــني يف وق ــت واح ــد .و يتناس ــب ه ــذا
األس ــلوب القي ــادي م ــع املرؤوس ــني ذوي املس ــتوى امل ــنخفض
إىل املتوسـط مـن النضـج واالسـتعداد الـوظيفي .وختتلـف هــذه
النتيجـ ــة مـ ــع نتيج ـ ـة كـ ــل مـ ــن دراسـ ــة آل نـ ــاجي (3114م)
حيــث جــاء أســلوب اإلقنــاع باملرتبــة الثانيــة  ،بينمــا جــاء يف
دراسة احلمدان والفضلي (4134هـ ) باملرتبة الرابعة .

 -1احتــل أســلوب اإلبــالغ املرتبــة الرابعــة بتك ـرار ( )44و
نســبة مئويــة ( .)%404و يف هــذا األســلوب القيــادي يقــوم
مـ ـ ــدير املدرسـ ـ ــة باالهتمـ ـ ــام بالعمـ ـ ــل و اإلنتـ ـ ــاج أكثـ ـ ــر م ـ ـ ــن
العالقات اإلنسـانية يف تعاملـه مـع املرؤوسـني .ويتناسـب
ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ــلوب القي ـ ـ ــادي م ـ ـ ــع املرؤوس ـ ـ ــني ذوي املس ـ ـ ــتوى
املنخفض من النضج واالسـتعداد الـوظيفي .وختتلـف هـذه
النتيجة مع نتيجة كل مـن دراسـة املغيـدي (4446م) حيـث
جــاء أســلوب اإلب ــالغ باملرتبــة األوىل ،بينم ــا جــاء يف دراس ــة
احلمدان والفضلي (4134هـ ) باملرتبة الثانية .
ويتضح مما سبق أن أكثر أساليب القيادة املوقفيـة ممارسـة
من قبل مديري املدارس الثانويـة مبدينـة الريـاض ،هـو أسـلوب
التفــويض ،يليــه أس ــلوب املشــاركة ،مث يلي ــه أســلوب اإلقن ــاع،
وأخريا أسلوب اإلبالغ.
وي ـ ــرى الباح ـ ــث أن ه ـ ــذه النتيج ـ ــة طبيعي ـ ــة و ينبغ ـ ــي أن
تتحقــق ،و هــذا مؤشــر جيــد يــدل علــى أن هــذا التسلســل يف
الرتتيــب يف ممارســة أســاليب القيــادة املوقفيــة يــدل علــى جنــاح
م ــديري امل ــدارس الثانوي ــة يف أداء مه ــام عمله ــم املدرس ــي .و
كــذلك يــدل علــى فهــم و معرفــة مــديري املــدارس لنظريــات
القيـ ــادة واسـ ــتخدام أنسـ ــب األسـ ــاليب القياديـ ــة يف املواقـ ــف
اإلداريــة املختلفــة يف جمــاالت اإلدارة املدرســية .وكــذلك يــرى
الباحــث أن مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض قــادرون
علــى التعامــل مــع املرؤوســني بالطريقــة الصــحيحة رغــم وجــود
الفروق الفردية بني املرؤوسني من أعضاء اإلدارة املدرسية.
الســؤال الث ــاني :هــل تختل ــف آراء أف ـراد الدراســة فــي درج ــة

ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة

بمدينة الرياض باختالف متغير المؤهل الدراسي ؟

لإلجابة عن هذا السؤال أجرى الباحـث اختبـار ( ت )
ملعرفة الفروق بني إجابـات أفـراد الدراسـة حـول درجـة ممارسـة
أساليب القيـادة املوقفيـة لـدى مـديري املـدارس الثانويـة مبدينـة
الريـ ــاض بـ ــاختالف املؤهـ ــل الدراسـ ــي .واجلـ ــدول رقـ ــم ( ) 1
يوضح ذلك.
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جدول رقم ( ) 1

نتيجة اختبار ( ت ) لداللة الفروق بين متوسط المديرين المؤهلين تربوياً ومتوسط المديرين غير المؤهلين تربوياً في محاور الدراسة.

األساليب القيادية
أسلوب اإلبالغ
أسلوب اإلقناع
أسلوب املشاركة
أسلوب التفويض

اجملموعات

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

تربوي

413

3011

4044

غري تربوي

4

3033

4044

تربوي

413

4012

4064

غري تربوي

4

3064

4011

تربوي

413

4044

4046

غري تربوي

4

1046

4044

تربوي

413

4042

4041

غري تربوي

4

3046

4031

يتضح من اجلدول رقم ( )1ما يأيت :
 -4ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
الداللة ( )1014بـني أفـراد الدراسـة بـاختالف متغـري املؤهـل
(أس ــلوب
الدراس ــي فيم ــا يتعل ــق باألس ــاليب القيادي ــة
اإلبالغ،أسلوب اإلقناع،أسلوب التفويض) .
وتش ــري ه ــذه النتيج ــة إىل أن آراء امل ــديرين امل ــؤهلني تربوي ــا،
واملديرين غري املـؤهلني تربويـا ،متماثلـة يف درجـة ممارسـة مـدير
املدرس ـ ة لألســاليب القياديــة الثالثــة الســابقة الــذكر .أي أنــه
ل ــيس هن ــاك ت ــأثري ملتغ ــري املؤه ــل الدراس ــي ( ترب ــوي -غ ــري
تربــوي) علــى ممارســة أســاليب القيــادة املوقفيــة .وتتفــق هــذه
النتيج ــة م ــع نتيج ــة ك ــل م ــن دراس ــة األغ ــِّبي (4442م)،
ودراســة كفيــة (4134هــ) ،ودراســة حريــري (4136هــ) الــيت
توص ـلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى الداللة ( )1014بني أفراد الدراسة باختالف متغري
املؤهــل الدراســي فيمــا يتعلــق باألســاليب القياديــة ( أســلوب
اإلبالغ ،أسلوب اإلقناع ،أسلوب التفويض) .

قيمة ت

الداللة

1046

غري دالة

1016

غري دالة

1014

دالة

1041

غري دالة

 -3توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
( )1014يف آراء أف ـراد الدراســة حــول ممارســة مــدير املدرســة
أســلوب املشــاركة بــاختالف متغــري املؤهــل الدراســي (تربــوي،
غري تربوي) لصاحل املديرين غري الرتبويني ،حيث بلغ املتوسط
احلسـايب لـدى املـديرين غــري املـؤهلني تربويـا ( )1046درجــة ،
بينم ــا بل ــغ املتوس ــط احلس ــايب ل ــدى امل ــديرين امل ــؤهلني تربوي ــا
( )4044درج ــة .وتش ــري ه ــذه النتيج ــة إىل أن امل ــديرين غ ــري
املؤهلني تربويا يرون أن درجة ممارسـة مـدير املدرسـة ألسـلوب
املشاركة أكثر مما يراه املديرون املؤهلون تربويا .ويرى الباحث
أن هـ ــذه النتيجـ ــة غـ ــري متوقعـ ــة بـ ــأن يكـ ــون مـ ــديرو املـ ــدارس
الثانوية غري املؤهلني تربويا ميارسون أسلوب املشاركة يف قيادة
املرؤوسـ ــني أكثـ ــر مـ ــن املـ ــديرين املـ ــؤهلني تربويـ ــا .وقـ ــد يرجـ ــع
الس ــبب يف ذل ــك إىل أن امل ــديرين امل ــؤهلني تربوي ــا مل يدرسـ ـوا
اإلدارة والقيادة وأساليبها يف كليـات الرتبيـة وإعـداد املعلمـني.
وختتل ــف ه ــذه النتيج ــة م ــع نتيج ــة ك ــل م ــن دراس ــة األغ ــِّبي
(4442م)  ،ودراسـ ــة كفيـ ــة (4134ه ـ ــ) ،ودراسـ ــة حريـ ــري
(4136هـ) اليت توصلت إىل أنه
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 _4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1014يف آراء أفراد
 _1الدراسة حول ممارسة مدير املدرسة أسلوب املشاركة
باختالف متغري املؤهل الدراسي (تربوي ،غري تربوي) .

بمدين ــة الري ــاض ب ــاختالف متغي ــر ال ــدورات التدريبي ــة ف ــي مج ــال

القيادة المدرسية ؟

لإلجابة عن هـذا السـؤال أجـرى الباحـث اختبـار ( ت )
ملعرفة الفروق بني إجابـات أفـراد الدراسـة حـول درجـة ممارسـة
أساليب القيـادة املوقفيـة لـدى مـديري املـدارس الثانويـة مبدينـة
الريــاض بــاختالف متغــري الــدورات التدريبيــة .واجلــدول رقــم (
 ) 4يوضح ذلك.

الس ــؤال الثال ــث  :ه ــل تختل ــف آراء أفـ ـراد الدراس ــة ف ــي درج ــة

ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة

جدول رقم ( ) 5

نتيجة اختبار " ت " لداللة الفروق بين متوسط المديرين الذين تدربوا ,ومتوسط المديرين الذين لم يتدربوا في محاور الدراسة.
األساليب القيادية
أسلوب اإلبالغ

أسلوب اإلقناع

أسلوب املشاركة

أسلوب التفويض

اجملموعات

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

حضر دورة

43

3044

4044

مل حيضر دورة

46

3041

4064

حضر دورة

43

4014

4044

مل حيضر دورة

46

3041

4016

حضر دورة

43

4041

4041

مل حيضر دورة

46

4022

4044

حضر دورة

43

4034

4064

مل حيضر دورة

46

3064

4044

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )4أن ــه ال توج ــد ف ــروق ذات
داللــة إحص ـائية عنــد مســتوى ( )1014بــني أف ـراد الدراســة
بــاختالف متغــري الــدورات التدريبيــة يف جمــال القيــادة املدرســية
فيما يتعلق باألساليب القيادية ( اإلبالغ ،اإلقناع ،املشاركة،
التفويض) .و تدل هذه النتيجـة علـى أن آراء املـديرين الـذين
تدربوا  ،و املديرين الذين مل يتدربوا يف جمال القيادة املدرسـية
متماثل ــة يف درج ــة ممارس ــة م ــدير املدرس ــة ألس ــاليب القي ــادة
املوقفي ــة .وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع نتيج ــة دراس ــة املغي ــدي
(4446م)،الــيت توصــلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى ( )1014ب ـ ـ ــني أف ـ ـ ـ ـراد الدراس ـ ـ ــة

قيمة ت

الداللة

1023

غري دالة

1041

غري دالة

1044

غري دالة

1036

غري دالة

باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال العمل فيما يتعلق
باألساليب القيادية ( اإلبالغ ،اإلقنـاع ،املشـاركة ،التفـويض)
 .وختتل ـ ـ ــف ه ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع نتيج ـ ـ ــة دراس ـ ـ ــة آل ن ـ ـ ــاجي
(3114م) ال ــيت توص ــلت إىل أن ــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى ( )1014ب ـ ـ ــني أف ـ ـ ـ ـراد الدراس ـ ـ ــة
باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال العمل فيما يتعلق
باألســاليب القياديــة (اإلبــالغ ،اإلقنــاع ،املشــاركة ،التفــويض)
لصاحل أفراد الدراسة الذين تلقوا التدريب .
الســؤال الرابــع  :هــل تختلــف آراء أف ـراد الدراســة فــي درجــة

ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة
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بمدينــة الريــاض بــاختالف متغيــر عــدد س ـنوات الخبــرة فــي مجــال

اإلدارة المدرسية؟

لإلجابــة عــن هــذا السـؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل
التبــاين ،وذلــك لتحديــد مــدى اخــتالف وجهــات النظــر بــني
م ـ ــديري امل ـ ــدارس الثانوي ـ ــة مبدين ـ ــة الري ـ ــاض ب ـ ــاختالف ع ـ ــدد
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ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة املدرســية  .واجلــدول رقــم ()6
يوضح ذلك.

جدول رقم ()6

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في األساليب القيادية باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية .
األساليب القيادية

أسلوب اإلبالغ

أسلوب اإلقناع

أسلوب املشاركة

أسلوب التفويض

درجات

مجموع

متوسط

قيمة

الحرية

المربعات

المربعات

ف

بني اجملموعات

3

10414

1044

داخل اجملموعات

414

444044

3044

بني اجملموعات

3

60224

4011

داخل اجملموعات

414

344064

3046

بني اجملموعات

3

4033

4064

داخل اجملموعات

414

444014

4044

بني اجملموعات

3

4044

3044

داخل اجملموعات

414

443044

3044

مصدر التباين

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )6أن قيم ــة ( ف) غ ــري دال ــة
إحص ـ ــائيا عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )1014يف درج ـ ــة ممارس ـ ــة م ـ ــدير
املدرسـ ــة ألسـ ــاليب القيـ ــادة املوقفيـ ــة بـ ــاختالف متغـ ــري عـ ــدد
ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة املدرســية .ممــا يــدل علــى عــدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني آراء مــديري املــدارس
الثانويــة بــاختالف متغــري عــدد ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة
املدرسية .أي إن آراء املديرين أفراد الدراسة متماثلة يف درجة
ممارســة مــدير املدرســة ألســاليب القيــادة املوقفيــة .وتتفــق هــذه
النتيجـ ــة مـ ــع نتيجـ ــة كـ ــل مـ ــن دراسـ ــة املغيـ ــدي (4446م)،
ودراسـ ــة األغ ـ ــِّبي (3114م) ،ودراس ـ ــة احلم ـ ــدان والفض ـ ــلي
(4134هـ) اليت توصـلت إىل أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة

الداللة

1014

غري دالة

4044

غري دالة

1044

غري دالة

4013

غري دالة

إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )1014يف درج ـ ــة ممارس ـ ــة م ـ ــدير
املدرسـ ــة ألسـ ــاليب القيـ ــادة املوقفيـ ــة بـ ــاختالف متغـ ــري عـ ــدد
سنوات اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية .
وختتلـف هــذه النتيجــة مــع نتيجـة كــل مــن دراســة األغــِّبي
(4442م) ،ودراسة كفية (4134هــ) اللتـني توصـلتا إىل أنـه
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مســتوى ( )1014يف
درجـ ـ ــة ممارسـ ـ ــة مـ ـ ــدير املدرسـ ـ ــة ألسـ ـ ــاليب القيـ ـ ــادة املوقفيـ ـ ــة
ب ـ ـ ــاختالف متغ ـ ـ ــري ع ـ ـ ــدد س ـ ـ ــنوات اخل ـ ـ ــِّبة يف جم ـ ـ ــال اإلدارة
املدرسية.
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السؤال الخامس  :هل ختتلف آراء أفراد الدراسة يف درجة
ممارسة أساليب القيادة املوقفية لـدى مـديري املـدارس الثانويـة
مبدينة الرياض باختالف متغري عدد املعلمني يف املدرسة ؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل
التبــاين ،وذلــك لتحديــد مــدى اخــتالف وجهــات النظ ـر بــني

م ـ ــديري امل ـ ــدارس الثانوي ـ ــة مبدين ـ ــة الري ـ ــاض ب ـ ــاختالف ع ـ ــدد
املعلمــني يف املدرســة  .واجلــدول رقــم (  )4يوضــح ذلــك.

جدول رقم ()7
تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في األساليب القيادية باختالف متغير عدد المعلمين في المدرسة
األساليب القيادية
أسلوب اإلبالغ
أسلوب اإلقناع
أسلوب املشاركة
أسلوب التفويض

درجات

مجموع

المربعات

المربعات

بني اجملموعات

3

43024

6011

داخل اجملموعات

416

344014

3042

بني اجملموعات

3

1041

1044

داخل اجملموعات

416

344046

3064

بني اجملموعات

3

2041

1034

داخل اجملموعات

416

342041

3024

بني اجملموعات

3

4044

4044

داخل اجملموعات

416

414041

3024

مصدر التباين

الحرية

متوسط

قيمة ف

الداللة

3041

غري دالة

1044

غري دالة

4044

غري دالة

1064

غري دالة
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يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( )4أن قيم ـ ــة ( ف) غ ـ ــري دال ـ ــة
إحصائيا عند مسـتوى ( )1014يف مجيـع األسـاليب القياديـة
ب ــاختالف متغ ــري ع ــدد املعلم ــني يف املدرس ــة .مم ــا ي ــدل عل ــى
عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني آراء مـ ــديري
املدارس الثانوية أفراد الدراسة باختالف متغري عدد املعلمني
يف املدرس ــة .أي إن آراء امل ــديرين أفـ ـراد الدراس ــة متماثل ــة يف
درجة ممارسة مدير املدرسة ألسـاليب القيـادة املوقفيـة .وتتفـق
ه ــذه النتيج ــة م ــع نتيج ــة دراس ــة حري ــري (4136ه ـ ـ ) ال ــيت
توصـ ــلت إىل أنـ ــه ال توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية يف
درجة
ممارس ــة م ــدير املدرس ــة ألس ــاليب القي ــادة املوقفي ــة ب ــاختالف
متغــري عــدد املعلمــني يف املدرســة .وختتلــف هــذه النتيجــة مــع
نتيج ــة دراس ــة آل ن ــاجي (3114م) .ال ــيت توص ــلت إىل أن ــه
توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية يف درجـ ــة ممارسـ ــة أف ـ ـراد
الدراسـ ــة ألسـ ــاليب القيـ ــادة املوقفيـ ــة بـ ــاختالف متغـ ــري عـ ــدد
املعلمني يف املدرسة.
ملخص أهم النتائج :
-4احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار ( )16و
نسبة مئوية (.)%1401
-3جاء أسلوب املشاركة يف املرتبة الثانية بتكرار ()44
ونسبة مئوية (.)%3404
 -4وجاء أسلوب اإلقناع يف املرتبة الثالثة بتكرار ()34
ونسبة مئوية (.)%3104
-1احتل أسلوب اإلبالغ املرتبة الرابعة بتكرار ( )44ونسبة
مئوية (.)%404
-4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1014يف درجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى
مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر أفراد
الدراسة باختالف متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي،
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الدورات التدريبية ،عدد سنوات اخلِّبة ،عدد املعلمني يف
املدرسة).
-6توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
أقـل مــن ( )1014يف آراء أف ـراد الدراســة حــول ممارســة مــدير
املدرسـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـ ـ ــلوب املشـ ـ ـ ـ ــاركة بـ ـ ـ ـ ــاختالف متغـ ـ ـ ـ ــري املؤهـ ـ ـ ـ ــل
الدراس ـ ـ ــي(تربوي – غ ـ ـ ــري ترب ـ ـ ــوي ) لص ـ ـ ــاحل امل ـ ـ ــديرين غ ـ ـ ــري
الرتبويني.
توصيات الدراسة  :بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث
مبا يأيت :
 -4أن تقوم وزارة الرتبيـة والتعلـيم بزيـادة االهتمـام يف اختيـار
مديري املدارس املؤهلني تربويا
وإداريــا ،ملــا هلــم مــن أثــر فاعــل وإجيــايب يف رفــع مســتوى أداء
اإلدارة املدرسية ،والعملية التعليمية والرتبوية.
 -3أن تقـوم وزارة الرتبيـة والتعلــيم بعقـد لقــاءات دوريـة تضــم
مــديري مــدارس التعلــيم العــام علــى مســتوى املنــاطق التعليميــة
لتبــادل اخلـِّبات التعليميــة والرتبويــة بصــفة عامــة ،واخلـِّبات يف
جمال أساليب القيادة اإلدارية الرتبوية بصفة خاصة.
 -4تضــمني الـِّبامج التدريبيــة املقامــة ملــديري مــدارس التعلــيم
العام مقررا دراسـيا يعـىن بأسـاليب القيـادة اإلداريـة ،و خاصـة
أساليب القيادة املوقفية يف إدارة املدرسة.
 -1أن تق ـ ــوم إدارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم بزي ـ ــادة تعزي ـ ــز أس ـ ــلويب
التفــويض واملشــاركة لــدى مــديري مــدارس التعلــيم العــام لكــي
يسـ ــتطيعوا رفـ ــع مسـ ــتوى أدائهـ ــم بشـ ــكل أفضـ ــل يـ ــؤدي إىل
حتس ــني مس ــتوى اإلدارة املدرس ــية ،وحتقي ــق أه ــداف العملي ــة
التعليمية والرتبوية.
مقترحـ ــات الدراسـ ــة :يقـ ــرتح الباحـ ــث إج ـ ـراء الدراسـ ــات
اآلتية:
 -4إج ـراء دراســة مشــاهبة للدراســة احلاليــة علــى عينــة أكــِّب
تشمل املناطق التعليمية يف اململكة العربية السعودية ‘ وذلك
للتأكد من نتائج هذه الدراسة.
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 -3إج ـراء دراس ــة مشــاهبة للدراس ــة احلاليــة عل ــى عينــة ممثل ــة
للمعلمني ،املديرين ،املشرفني الرتبـويني علـى مسـتوى اململكـة
العربية السعودية.

 -4األغبري ,عبد الصمد ( 3114م ) تأثري اإلجناز األكادميي وبعض
املتغريات األمناط القيادية لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام باملنطقة
الشرقية ،اململكة العربية السعودية ،اجمللة الرتبوية ،العدد ( ، )66اجمللد

 -4إجراء مقارنة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية
ب ــني مـ ــديرات م ــدارس التعلـ ــيم الع ــام احلكوميـ ــة واألهليـ ــة يف
مدين ــة الري ــاض دراس ــة مقارن ــة ملعرف ــة م ــدى ممارس ــة أس ــاليب
القيادة املوقفية بني مديري ومديرات مدارس التعليم العـام يف
اململكة العربية السعودية .

 -1حريري ,موفق (4136هـ) منط السلوك القيادي ( وفق منوذج هريسي
وبالنشرد) وعالقته بنضج التابعني من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئهم
مبدينة مكة املكرمة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم اإلدارة الرتبوية

 -1إجراء دراسة مقارنة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة
املوقفية بني مديري مدارس التعليم العام احلكومية واألهلية
يف مدينة الرياض .
 -4إجراء دراسة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية
للمديرين كما يراها معلمو املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
 -6إجراء دراسة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية
من قبل املديرات من وجهة نظر معلمات مدارس التعليم
العام مبدينة الرياض .

( ،)44جامعة الكويت.

والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.

 -4الحمدان جاسم ,الفضلي خلود (4134هـ) األمناط القيادية السائدة
لدى مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت حسب النظرية املوقفية،
جملة جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ،اجمللد ،31
العدد  ،3النشر العلمي جامعة امللك سعود.

 -6الطبيب ,أحمد محمد (4444م) اإلدارة التعليمية ،أصوهلا وتطبيقاهتا
املعاصرة ،ط ، 4مصر ،اإلسكندرية  ،املكتب اجلامعي احلديث .
 -4العجمي ,محمد (4132هـ) االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية
والتنمية البشرية ،األردن ،عمان  ،دار املسرية .
 -2العساف ,صالح (4144هـ) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
الرياض،مكتبة دار الزهراء .

 -4كفية ,سحر (4134هـ) األساليب القيادية ملديرات املدارس االبتدائية
مبكة املكرمة من منظور النظرية املوقفية هلريسي وبالنشرد ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.

 -4زيادة عدد أفراد الدراسة حبيث يضاف إىل أفراد الدراسة
احلالية املدارس املتوسطة واالبتدائية .فيكون أفراد الدراسة
مجيع مديري مدارس التعليم العام مبراحله الثالثة (
االبتدائية ،املتوسطة ،الثانوية).

 -44المغيدي ,الحسن ,آل ناجي ,محمد (4441م) األساليب
القيادية لعمداء الكليات جبامعة امللك فيصل باملنطقة الشرقية ،جملة احتاد

 -2التعرف على استخدام مدير املدرسة ألساليب القيادة
املوقفية من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية أو املشرفني
الرتبويني.

 -43المغيدي ,الحسن (4446م) أثر األساليب القيادية يف مستوى
الرضا الوظيفي للمعلمني مبحافظة األحساء التعليمية ( من منظور النظرية
املوقفية هلرسي وبالنشرد ونظرية الدوافع هلرزبورغ) ،جملة مركز البحوث

مراجع الدراسة

 -41كنعان  ,نواف ( 3114م) القيادة اإلدارية ،األردن  ،عمان  ،دار
الثقافة .

اجلامعات العربية ،العدد (.)34

الرتبوية ،العدد التاسع ،مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر.

 -44مالئكة ,عبد العزيز ( 4134هـ) مبادئ ومهارات القيادة واإلدارة،

أوالً  :المراجع العربية :

 -4األغبري  ,عبد الصمد (4442م) األمناط القيادية السائدة من وجهة
نظر عينة من مديري ووكالء مدارس التعليم العام باملنطقة الشرقية يف اململكة
العربية السعودية ،جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،العدد ( ، )22جامعة
الكويت.

 -3األغبري ,عبد الصمد (3111م) اإلدارة املدرسية البعد التخطيطي
والتنظيمي املعاصر ،لبنان ،بريوت ،دار النهضة العربية.

اململكة العربية السعودية ،جدة  ،دار العلم .

 -41آل ناجي ,محمد (4143هـ) اإلدارة التعليمية واملدرسية نظريات
وممارسات يف اململكة العربية السعودية ،ط  ،1اململكة العربية السعودية ،
جدة  ،السروات .

 -44آل ناجي ,محمد (3114م) األمناط القيادية ومدى فعاليتها
للمشرفني الرتبويني يف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري ،جملة مركز البحوث
الرتبوية ،العدد ( ،)31مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر.
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Abstract: The study aims to identify the reality of practicing the methods of the Situational Leadership Secondary School
Principals. In Riyadh, as well as to identify the degree of divergence of opinions among members of the study about the
degree of secondary school principals leadership styles depending on situational variables of the study (qualification,
training courses in the area of school leadership, the number of years of experience in the field of school administration, the
number of teachers in school)
The number of members of the community study (118) Director of the School. The study concluded the following1 occupied the authorization method ranked first repeat (46) and percentage(41.4%).
2 - The method of participating in the second repeat (31) and percentage (27.9%).
3 - The method of persuasion in the third repeat (23) and percentage (20.7%).
4 - occupied the method of reporting fourth repeat (11) and percentage (9,9%).
5 - No statistically significant differences at the level of less than (0,05) in the degree of situational leadership styles among
the principals of secondary schools in Riyadh city from the viewpoint of members of the study in all study
variables (academic qualifications, training courses, number of years of experience, number of teachers At school)
In light of the results of the study, the researcher recommended a number of suggestions
Key words: Situational Leadership,Secondary School Principals
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تطور قيم طالب الجامعة خالل خمسين عاما ( )2111-1958دراسة ميدانية

المستخلص:

إعداد
عال عبد الرحيم أمحد
مدرس بقسم أصول الرتبية
كلية الرتبية -جامعة الفيوم
قدم 4144/4/44هـ – وقبل 4141/44/1هـ

أهداف الدراسة:
-

تعرف مظاهر التغري داخل اجملتمع املصري وحتديد العوامل اليت أدت إليه..

-

مقارنــة قــيم طــالب اجلامعــة يف مصــر اآلن بقــيم طــالب اجلامعــة يف فــرتة اخلمســينيات والســتينيات والثمانينيــات للتعــرف علــى القــيم الــيت مت
تأكيدها أو فقدها وكذا تعرف مدى تناسق النسق القيمي داخل اجملتمع.

-

وضع تصور مقرتح لتأكيد القيم اإلجيابية والتغلب ومواجهة القيم السلبية.

نتائج الدراسة:
الفرض األول:
وهـو وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني طـالب اجلامعــة أعـوام  4444و 4463و 4424و 3141يف النسـق القيمــي لــديهم .أثبتـت الدراســة صــحة
هذا الفرض بالنسبة لعـدد مـن األمنـاط القيميـة وهـي منـط القـيم األخالقيـة ومنـط القـيم االجتماعيـة ( )4و منـط القـيم االجتماعيـة ( )3ومنـط القـيم الذاتيـة
( ) 4ومنط القيم اجلسمانية ومنط القيم الرتوحيية ومنط قيم األمن ومنط القيم العملية كما أثبتت الدراسة رفض الفرض األول بالنسبة لباقي القيم .
الفرض الثاني:

وهو وجود فروق ذات داللة إحصائ ية بني الطلبة والطالبات يف نسق القيم ،وأثبتت الدراسة عدم صحة هذا الفـرض يف كافـة األمنـاط القيميـة
ما عدا القيم الذاتية( ) 4ومنط القيم اجلسمانية ومنط القيم العملية كما توجد فروق بني الطلبة والطالبات لصاحل الطالب.

الكلمات المفتاحية :تطور – القيم – طالب اجلامعة
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مق ــدمـة
ش ـ ـ ــهد اجملتم ـ ـ ــع املص ـ ـ ــري العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن التغ ـ ـ ـ ـريات
االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة والسياسـ ــية والتكنولوجيـ ــة والعلميـ ــة
واليت اتسمت بـالقوة والشـدة أحيانـا والتنـاقض مـع نظرائهـا يف
ف ـرتات س ــابقة أحيان ــا أخ ــرى ،األم ــر ال ــذي ك ــان ل ــه ت ــأثريات
إجيابي ـ ــة أحيان ـ ــا وس ـ ــلبية أحيان ـ ــا أخ ـ ــرى عل ـ ــى ق ـ ــيم وع ـ ــادات
واجتاهــات اجملتمــع بصــفة عامــة وشــبابنا باعتبــاره القــوى احملركــة
ومستقبل األمة بصفة خاصة.
فعلى املستوى االقتصادي مثال مر اجملتمع بتغـريات
جذريـة بعـد ثــورة يوليـو  4443حيــث التحـول إىل االشـرتاكية
وحتديـ ــد امللكيـ ــة وظهـ ــور الطبقـ ــة املتوسـ ــطة  ،وهـ ــذا أدى إىل
ســياق اجتمــاعي حيكمــه إىل حــد مــا نســق قيمــي ســاد خــالل
الفرتة من اخلمسينيات وحىت هناية السبعينيات .
كمــا أن هــذه الفــرتة شــاهدت تغ ـريات ســامهت يف
تطــور قــيم اجملتمــع وتغريهــا ،ومــن هــذه التغ ـريات ارتفــاع دخــل
األس ــرة وت ــوفر اخل ــدمات الص ــحية ب ــالريف واألحي ــاء الش ــعبية
باملدينــة وتــوفري ميــاه الشــرب النقيــة تــدرجييا بــالقرى واألحيــاء
الشــعبية وكهربــة الريــف خاصــة بعــد بنــاء الســد العــايل وتــوفري
امل ــدارس ب ــالقرى وانتش ــار ت ــأثري وس ــائل اإلع ــالم عل ــى وع ــي
الفالحـ ــني مـ ــن خـ ــالل انتشـ ــار أجهـ ــزة الراديـ ــو والصـ ــحف مث
التليفزيون.
غ ــري أن ــه بع ــد ح ــرب أكت ــوبر ويف ف ــرتة الس ــبعينيات
تعــرض اجملتمــع ملتغــري آخــر وهــو سياســة االنفتــاح االقتصــادي
ال ــذي اجت ــه حن ــو االس ــتهالك وإع ــالم الق ــيم املادي ــة والرغب ــة يف
الكســب السـريع بأقــل جمهــود ،ممــا ســاهم يف تغــري نســق القــيم
الســائد يف اجملتمــع ،وشــيوع أمنــاط مــن الســلوكيات الــيت يتســم
بعضها بقـدر مـن الالمعياريـة كالكـذب والنفـاق والرشـوة وبيـع
املخ ــدرات والبلطج ــة وتزاي ــد العن ــف والبح ــث ع ــن املص ــلحة
الشخصــية دون املصــلحة العامــة وغريهــا مــن الســلوكيات الــيت
سامهت يف إحداث خلل كبري يف البناء االجتماعي بأكمله.
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وم ــا يق ــال ع ــن املس ــتوى االقتص ــادي ينطب ــق عل ــى
املستوى االجتمـاعي والسياسـي والتكنولـوجي ،كمـا جيـب أن
نشــري إىل تــداخل هــذه العوامــل وتشــابكها فهــي ليســت جــزرا
منعزل ــة ،فتغ ــري وتط ــور إح ــداها ي ــؤثر بالتبعي ــة عل ــى الن ـ ـواحي
األخ ــرى ،فم ــثال أدت التط ــورات التكنولوجي ــة املتسـ ــارعة إىل
زيــادة معــدل التغــري علــى كافــة املســتويات بدرجــة ميكــن القــول
معها أن العادات والقيم اليت كانـت تتغـري مـن جيـل إىل جيـل
أصبحت تتغري يف نفس اجليل لعدة مرات.
ه ــذا التغ ــري والتح ــول ال ــذي انتق ــل اجملتم ــع ب ــه م ــن
التوجه االشرتاكي إىل التوجه الرأمسايل ،ومن نظام حكم يقوم
علــى التنظــيم الواحــد إىل نظــام يــدعو لتعــدد األحـزاب  ،ومــن
حك ــم تس ــلطي يق ــوم عل ــى ف ــرض احلك ــم ب لي ــات حم ــددة إىل
توجــه دميقراطــي يــدعو الختيــار احلــاكم مــن خــالل االنتخــاب
احل ــر ،وم ــن تغ ــري يف من ــط العالق ــات الدولي ــة ،وانفت ــاح ثق ــايف
ومعريف يقف وراءه ثـورة االتصـاالت ،كـل هـذا وغـريه كـان لـه
تأثريه على نسق القـيم السـائد وخاصـة لـدى الشـباب  ،وهـذا
ي ــدعونا إىل حماول ــة رص ــد نس ــق الق ــيم الس ــائد اآلن ،وحماول ــة
تع ــرف أبع ــاد التغ ــري يف ه ــذا النس ــق القيم ــي مقارن ــة مب ــا ك ــان
سائدا يف اخلمسينيات ،وكذلك عقب التحـوالت الـيت مـر هبـا
اجملتمع يف الثمانينيات .

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة احلالية إىل:
 تعــرف مــا هيــة القــيم وخصائصــها وكــذلك مظــاهر التغــريداخل اجملتمع املصري وحتديد العوامل اليت أدت إليه.
 مقارن ــة ق ــيم ط ــالب اجلامع ــة يف مص ــر اآلن بق ــيم ط ــالباجلامعـ ــة يف فـ ــرتة اخلمسـ ــينيات والسـ ــتينيات والثمانينيـ ــات
للتعرف على مدى تغـري نسـق قـيم طـالب اجلامعـة خـالل
هذه الفرتة.
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 تعــرف القــيم الــيت يــزداد تأكيــدها لــدى طــالب اجلامعــةاآلن.
 تعرف القيم اليت يقل تأكيـدها أو يفقـد الطـالب إميـاهنمهبا اآلن.
 تعرف مدى تناسق النسق القيمي لدى طالب اجلامعة. وضــع تصــور لتأكيــد القــيم اإلجيابيــة والتغلــب ومواجهــةالقيم السلبية.
مشكلة الدراسة
ميكن حتديد تساؤالت الدراسة يف األسئلة اآلتية:
 -4ما هية القيم ؟ وما خصائصها؟
 -3مــا األســباب الــيت ســاعدت علــى تغــري اجملتمــع املصــري؟
وما مظاهر هذا التغري؟
 -4إىل أي مــدى تغــري نســق قــيم طــالب اجلامعــة يف مصــر
اآلن مقارنـ ـ ـ ـ ـ ــة بطـ ـ ـ ـ ـ ــالب اجلامعـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اخلمسـ ـ ـ ـ ـ ــينيات
والستينيات والثمانينيات؟
 -1مــا أهــم القــيم الــيت يــزداد تأكيــدها لــدى طــالب اجلامعــة
اآلن؟
 -4ما أهم القيم اليت يقل تأكيدها أو يفقد الطالب إمياهنم
هبا اآلن؟
 -6هل النسق القيمـي لطـالب اجلامعـة حيـوي قيمـا متضـاربة
أو متعارضة بعضها مع البعض اآلخر؟
أهمية الدراسة
تتضح أمهية الدراسة فيما يلي:

أ -أمهيــة نظريــة  :حيــث ميكــن أن تســاعد الدراســة يف تعــرف
مظــاهر واجتاهــات التغــري الــيت حــدثت داخــل اجملتمــع املصــري
والعوامل اليت أدت إليـه ومـدى تـأثري هـذا التغـري علـى منظومـة
القيم داخل اجملتمع املصري.
ب -أمهيـ ــة تطبيقيـ ــة  :حيـ ــث ميكـ ــن أن تسـ ــاعد الدراسـ ــة يف
تع ــرف م ــدى تغ ــري نس ــق ق ــيم ط ــالب اجلامع ــة يف مص ــر اآلن
باملقارن ــة مب ــا ك ــان علي ــه النس ــق يف اخلمس ــينيات والس ــتينيات
والثمانينيــات وحتديــد اجتــاه هــذا التغــري ،ومــن مث وضــع تصــور
يــتم م ــن خالل ــه حتدي ــد دور الرتبيــة يف تأكي ــد الق ــيم اإلجيابي ــة
والتغلــب ومواجهــة القــيم الســلبية ،وإزالــة مــا قــد يصــيب القــيم
من تضارب أو تعارض.
منهج الدراسة وأدواتها

س ــوف تس ــتخدم الدراس ــة أس ــلوب حتلي ــل احملت ــوى
لتحليل السري الذاتية للطالب عينة الدراسة والوقوف على
م ــا حتتوي ــه ه ــذه الس ــري م ــن ق ـ ـيم ،ولتحلي ــل احملت ــوى ع ــدة
تعريف ـ ــات ،حي ـ ــث تعرف ـ ــه دائ ـ ــرة املع ـ ــارف الدولي ـ ــة للعل ـ ــوم
االجتماعيــة علــي أنــه أحــد املنــاهج املســتخدمة يف دراســة
مض ــمون وسـ ــائل االتص ــال املكتوبـ ــة أو املس ــموعة بوضـ ــع
خطــة منظمــة تبــدأ باختيــار عينــة مــن املــادة حمــل التحليــل
وتصنيفها وحتليلها كميا وكيفيا( .طعيمة ) 3111،
ويعرفه بريلسون بأنه  :أسلوب للبحث يهـدف إيل
الوصــف املوضــوعي  ،واملــنظم ،والكمــي للمحتــوي الظــاهر
لالتصال( .جابر )4446،
ويقص ـ ــد باملوض ـ ــوعية :إمك ـ ــان التوص ـ ــل إيل نف ـ ــس
النتيجــة إذا مــا حــاول أكثــر مــن باحــث حتليــل نفــس احملتــوي
بنفس األسلوب الذي استخدمه الباحث األول.
ويقصــد بــاملنظم :أنــه يقــوم علــي قواعــد حمــددة هــي
نف ــس قواع ــد امل ــنهج العلم ــي م ــن حي ــث حتدي ــده للف ــروض
واملف ــاهيم  ،واختي ــاره للعين ــة ولرم ــوز التحلي ــل املس ــتخدمة م ــع
مراعاة شروط الثبات والصدق.
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ويقص ــد بالكمي ــة :أن الباح ــث يعم ــد إيل حس ــاب
تك ـرار فكــر أو ظــاهرات معينــة تظهــر يف احملتــوي  ،وأن كــان
التحلي ــل الكم ــي ل ــيس أس ــلوب التحلي ــل الوحي ــد  ،إذ ميك ــن
استخدام حتليل كيفي كأن نستخدم وصف أكثر مـن أو أقـل

من( .آدم ) 4423،
وتتوقف سالمة حتليل احملتوي علي بعـض الضـوابط
منها:تعريف الفئات املستخدمة يف عملية حتليـل احملتـوي
تعريف ــا واض ــحا حم ــددا تص ــنيف امل ـ ـواد املتص ــلة مبوض ــوع
حتلي ـ ــل احملت ـ ــوي تص ـ ــنيفا منهجي ـ ــا واس ـ ــتخدام األس ـ ــلوب
الكمي ملعرفة أمهية املادة وتأكيد حمتواها من أفكار هامة
(حممود .)3114،

رابعاً :خطوات عملية تحليل المحتوي
هذا ويتكون حتليـل احملتـوى لسـري حيـاة الطـالب مـن
ثالث خطوات سوف تتبعها الدراسة احلالية وهي :

 قراءة تاريخ احلياة بعناية .

 حتديــد العبــارات الــيت تكشــف أو تتضــمن قيمــا وتعيــني مــا
هية هذه القيم.

وتتمثل أداة الدراسة يف تطبيق صحيفة تعليمات
على عينة من الطالب يطلب منهم من خالهلا كتابة السري
الذاتية اخلاصة هبم (انظر ملحق رقم (.))4
أما عن األساليب اإلحصائية املستخدمة يف
الدراسة فسوف تستخدم الباحثة حتليل التباين ذو االجتاهني
 Two Ways anovaوOne Way Annovaإلجياد الفروق بني
اجملموعات األربع واليت ترجع لعامل الزمن وعامل اجلنس
وتفاعل عامل الزمن واجلنس  ،كما سوف تستخدم معامل
ارتباط الرتب لسبريمان حلساب مدى االرتباط يف ترتيب
القيم لدى العينات يف املراحل الزمنية املختلفة ،وسوف
تستعني الباحثة حلساب ذلك بِّبنامج الـ. SPSS
ملحوظة :يشرتط لتعميم نتائج التحليل التأكد من
جتانس تباين اجملموعات وسوف تقوم الباحثة باستخدام
اختبار ليفن للتأكد من جتانس اجملموعات غري أن اختبار
حتليل التباين املزدوج من القوة حبيث ميكن التخلي عن هذا
الشرط مع احلذر عند تعميم النتائج(.)4
فروض الدراسة

حتــاول الدراســة احلاليــة التحقــق مــن صــحة الفــروض

 كتابــة الــوزن اخلــام أمــام كــل قيمــة أي الوحــدات القيميــة
اليت تصف مدى قـوة العبـارة الـيت تتضـمنها القيمـة ومـدى
تأكيدها ألمهيتها ،وهذه األوزان ترتاوح مـا بـني 4، 3، 4
فإذا تضمنت العبارة جمرد قبول القيمة عـني هلـا وزنـا قيمتـه
واحــد ،وإذا ص ــرحت بقب ــول القيم ــة ع ــني هل ــا اثن ــان ،وإذا

التايل:
 -4توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية يف النس ــق القيم ــي
لطـ ــالب اجلامع ـ ــة يف س ـ ــنوات 4424، 4463، 4442
.3141،
 -3توجــد فــروق ذات دالل ــة إحصــائية ب ــني النســق القيم ــي

ص ــرحت العب ــارة بتأيي ــدها الش ــديد ع ــني هل ــا ثالث ــة ،وإذا

للطلبة والنسق القيمي للطالبات.

كانت القيمة سلبية أي غري مرغوب فيهـا أضـيف للقيمـة

خطوات الدراسة:
تتمثل خطوات الدراسة فيما يلي:
 -4اإلطار النظري ويتضمن :

حرف النفي " ال ".
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( )4تتوجــه الباحثــة بالشــكر إىل دكتــور مصــطفي حفيظــة مــدرس بقســم
علم النفس لتقدميه العون للباحثة يف اجملال اإلحصائي.
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 مفهــوم القــيم وتص ــنيفها وأمهيتهــا وذل ــك لإلجابــة عل ــى
السؤال األول.
 تغري اجملتمع املصري وأسباب هذا التغري وذلـك لإلجابـة
على السؤال الثاين.
 -3إج ـ ـ ـ ـراءات الدراسـ ـ ـ ــة امليدانيـ ـ ـ ــة ونتائجهـ ـ ـ ــا وذلـ ـ ـ ــك
لإلجابة على السؤال الثالث والرابع واخلامس والسادس .
 -4وضـ ــع تصـ ــور يوضـ ــح دور الرتبيـ ــة يف عـ ــالج أزمـ ــة
القيم داخل اجملتمع املصري.
الدراسات السابقة
مت تقســيم الدراســات الســابقة إىل حمــورين ،األول تنــاول
تطـ ــور الق ـ ــيم داخ ـ ــل اجملتم ـ ــع املص ـ ــري ومنه ـ ــا دراس ـ ــة بعن ـ ـوان
التغريات البنيوية يف اجملتمـع املصـري وانعكاسـاهتا علـى أنسـاق
القـ ــيم يف النصـ ــف الثـ ــاين مـ ــن القـ ــرن العش ـ ـرين" اسـ ــتهدفت
الدراس ـ ـ ــة دراس ـ ـ ــة العالق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني الق ـ ـ ــيم االجتماعي ـ ـ ــة والواق ـ ـ ــع
االجتم ــاعي واس ــتخدمت امل ــنهج الوص ــفي التحليل ــي  ،وق ــد
توصـ ـ ــلت إىل حتديـ ـ ــد املالمـ ـ ــح العامـ ـ ــة للوجـ ـ ــود االجتمـ ـ ــاعي
وانعكاسـ ــاته علـ ــى أنسـ ــاق القـ ــيم االجتماعيـ ــة مـ ــن منتصـ ــف
اخلمسينيات حىت منتصف السبعينيات يف القرن العشرين كما
قامت بتحديد أثر التغـريات البنائيـة خـالل حقبـة السـبعينيات
علـ ــى أنسـ ــاق القـ ــيم االجتماعيـ ــة ومسـ ــتقبل التنميـ ــة (أمحـ ــد
.)3114،
كما قام أمحد جمدي (3114م) بإجراء دراسة بعنوان "
حتــول القــيم وتبــدهلا لــدى الشــباب املصــري – دراســة يف أزمــة
القــيم" والــيت اســتهدفت حتديــد التحــول القيمــي الــذي حــدث
يف مصــر وللمص ـريني ،وهــل حــدث حتــول للقــيم مــن اإلجيابيــة
إىل الس ــلبية؟ ومل ــاذا ؟ ويف أي اجت ــاه ؟ واس ــتخدمت الدراس ــة
املــنهج الوصــفي ،وتوصــلت إىل عــدة نتــائج متثلــت يف مظــاهر

األزم ـ ــة األخالقي ـ ــة  -حتدي ـ ــد الق ـ ــيم املس ـ ــتحدثة  -مؤشـ ـ ـرات
الت ــدهور وانعكاس ــاهتا عل ــى الف ــرد وعل ــى اجملتم ــع املص ــري -
احلراك االجتماعي  -األزمة اجملتمعية (حجازي .)3114،
كم ـ ـ ــا أج ـ ـ ــرى حمم ـ ـ ــد إبـ ـ ـ ـراهيم منص ـ ـ ــور وآخ ـ ـ ــرون
( )3112دراس ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــتهدفت التع ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ـ ــى التح ـ ـ ـ ــوالت
االقتص ــادية واالجتماعي ــة والسياس ــية ال ــيت تع ــرض هل ــا اجملتم ــع
املص ـ ــري وأحـ ـ ــدثت انقالبـ ـ ــا يف منظوم ـ ــة القـ ـ ــيم االجتماعيـ ـ ــة
،واســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي التحليلــي ،وتوصــلت
إىل عــدة نتــائج منهــا أن اجملتمــع يعــاين مــن أزمــة أخالقيــة ولــذا
قامــت بوضــع إس ـرتاتيجية للتغلــب علــى هــذه األزمــة (منصــور
وآخرون.) 3112،
وس ــوف تس ــتفيد الباحث ــة م ــن ه ــذه الدراس ــات يف
حتديد أهم تغريات اجملتمع املصـري وحتديـد اجتـاه التغـري مبـا قـد
يفي ــد يف وض ــع تص ــور لتحدي ــد دور الرتبي ــة يف مواجه ــة ه ــذا
التغــري ،وتتشــابه الدراســة احلاليــة مــع دراســات هــذا احملــور يف
ســعيها لتحديــد التغ ـريات االجتماعيــة وتأثريهــا علــى منظومــة
الق ــيم ،غ ــري أهن ــا ختتل ــف معه ــا يف تركيزه ــا عل ــى ت ــأثري ه ــذه
التغ ـريات يف منظومــة القــيم لــدى شــباب اجلامعــة فقــط ولــيس
اجملتمع بأكمله.
أما المحور الثاني فقد تناول دراسات حول تطور

القيم لدى طالب اجلامعة ومـن هـذه الدراسـات دراسـة حممـد
إب ـراهيم ( )4463والــيت اســتهدفت التعــرف علــى تطــور قــيم
الط ـ ـ ــالب يف الف ـ ـ ــرتة م ـ ـ ــن ، 4463 – 4444واس ـ ـ ــتخدمت
الدراس ــة امل ــنهج حتلي ــل احملت ــوى ،وتوص ــلت الدراس ــة إىل ع ــدة
نت ــائج منه ــا وج ــود ف ــروق ب ــني عين ــة  4444و 4463ترج ــع
لعامل الزمن وأن هناك جمموعة من القيم قد تضـاءلت خـالل
اخلم ــس س ــنوات منه ــا الق ــيم الذاتي ــة ( )4والق ــيم اجلس ــمانية
والرتوحيية كما أن هناك جمموعة من القيم اليت تأكدت خالل
اخلمس سنوات وهي قيم األمن والقيم املتنوعة (حممد إبراهيم
.)4463،
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كم ــا أج ــرى ودم ــان(  )4444دراس ــة اس ــتهدفت
الدراســة دراســة تــأثري الكليــة علــى قــيم الطــالب واســتخدمت
الدراس ــة امل ــنهج التحليل ــي لتحلي ــل البيان ــات الطولي ــة ال ــيت مت
جتميعهــا عــن الطــالب والبيانــات الــيت مت جتميعهــا مــن الكليــة
وتوص ــلت الدراس ــة إىل ع ــدة نت ــائج من ــا أن ال ــدور األساس ــي
تلعبــه خلفي ـة الطــالب ،كمــا أوضــحت أن بيئــة الكليــة تــؤثر
على قيم الطالب خالل قضائهم فرتة الدراسة باجلامعة(1979
.(Weidman's,

كم ــا ق ــام يوس ــف س ــيد ( )4441ب ــإجراء دراس ــة
اس ــتهدفت التع ــرف عل ــى تط ــور ق ــيم الط ــالب خ ــالل ثالث ــني
عام ـ ــا م ـ ــن  4424- 4444واس ـ ــتخدمت الدراس ـ ــة م ـ ــنهج
حتلي ــل احملت ــوى ،وق ــد توص ــلت الدراس ــة إىل ع ــدة نت ــائج منه ــا
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عينات الطالب الثالث
أعـ ـوام  4444و 4463و 4424يف النس ــق القيم ــي ل ــديهم
على مجيع األمنـاط القيميـة مـا عـدا منـط القـيم املعرفيـة والذاتيـة
(( )3حممود )4441،
كم ــا ق ــام ل ــوري ب ــإجراء دراس ــة اس ــتهدفت دراس ــة
ت ــأثري بيئ ــة اجلامع ــة وم ــا تق ــوم ب ــه م ــن أنش ــطة نظامي ــة وغ ــري
نظامية مثل املشاركة اجملتمعية على تطـوير القـيم املدنيـة Civic
واليت ختتلف بني الطالب من خمتلف األجناس ،كما حاولت
حتديـد مــا إذا كـان اجلــنس واملسـتوى االجتمــاعي واالقتصــادي
له تأثري علـى تطـوير هـذه القـيم ،واسـتخدمت الدراسـة املـنهج
الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها
وجود اختالف واضح بني اجملموعات ،كما أوضـح أن هنـاك
اختالف بني اجملموعات اعتمادا على اجلـنس وخلفيـة الفصـل

االجتماعية ).(Lori J. Vogelgesang & others,1999

كم ــا أجري ــت دراس ــة ع ــن ط ــالب كلي ــات الرتبي ــة
اســتهدفت البحــث عــن مــا هيــة القــيم الــيت ميتلكهــا الطالــب
املعلــم م ــن خــالل ب ـرامج تعلــيم املعل ــم وكيــف أن ه ــذه الق ــيم
تتغري خالل دراسـتهم ،وكـذلك حتديـد العوامـل الـيت تسـهم يف
تكوينهم وتطورهم ،واستخدمت الدراسة منهج حتليلي ،كمـا
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توصـلت إىل عـدة نتـائج منهـا أن الــتعلم الفعـال لـه تـأثري علــى
اكتساب أهداف برامج تعليم املعلمـني ،كمـا حـددت الطـرق
ال ــيت ميك ــن م ــن خالهل ــا تص ــميم بـ ـرامج إلع ــداد املعل ــم حتق ــق
التعلم الفعال)(Wong Ping Ho & Others ,2005
كم ــا مت إجـ ـراء دراس ــة اس ــتهدفت حتدي ــد التغـ ـريات
الــيت ظهــرت يف القــيم واملعــايري املرتبطــة بــنظم اإلدارة واحلكــم
يف التعلــيم العــايل الِّبتغــايل خاصــة بعــض صــدور القـوانني الــيت
عملت على استقالل اجلامعة  ،كما هدفت إىل حتديد مـدى
تقب ــل متخ ــذي القـ ـرار هل ــذه التغـ ـريات وكي ــف يتع ــاملون معه ــا
،واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي ،وقد توصلت الدراسة
إىل عدة نتائج منها أن قيم التعليم العايل التقليدية قد تغريت
،كمــا أوضــحت أن هنــاك تغــري واضــح بصــفة عامــة يف القــيم
واملعايري (Mogalhaes & others, 2007) .
وهنــاك مشــروع قام ــت بــه كليــة ه ــويل كــروس س ــنة
 3114هــدف إىل قيــاس مــا ميتلكــه الطــالب داخــل اجلامعــة
مــن قــيم ماديــة وأخالقيــة وروحيــة ومدنيــة وتقــو تطــور هــذه
الق ــيم ،كم ــا يق ــوم املش ــروع بتق ــو م ــدى جنـ ـاح ك ــل كلي ــة يف
إعط ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـرامج وف ـ ـ ــرص تش ـ ـ ــجع الط ـ ـ ــالب عل ـ ـ ــى اكتش ـ ـ ــاف
معتقــداهتم األخالقيــة والروحيــة ،واســتخدمت املشــروع مــنهج
حتليلـي ،وتوصـل إىل عـدة نتـائج منهـا اكتشـاف طـرق جديــدة
ملعرف ــة مس ــار من ــو الط ــالب يف ه ــذه الق ــيم ،كم ــا عم ــل عل ــى
تطـ ــوير اس ـ ـرتاتيجيات تقـ ــو جديـ ــدة ميكـ ــن أن تشـ ــرتك فيهـ ــا
مسـتقبال كليـات دوليـة أخـرى (College of the Holly Cross,
)2009

كم ـ ــا قام ـ ــت اليزابي ـ ــث(  )3141ب ـ ــإجراء دراس ـ ــة
اســتهدفت التعــرف علــى كيفيــة تطــور قــيم العمــل االجتمــاعي
للط ـ ــالب املش ـ ــاركني يف بـ ـ ـرامج دراس ـ ــية خارجي ـ ــة يف أمريك ـ ــا
واســكتلندا  ،وكيــف ميكــن أن تســهم هــذه ال ـِّبامج يف تطــوير
ه ــذه الق ــيم ،واس ــتخدمت الدراسـ ــة امل ــنهج التحليل ــي ،كمـ ــا
توصلت إىل عدة نتائج منها أن هذه الِّبامج ميكن أن تسـهم
يف الــوعي والــتكهن ملــا ميتلكــه الشــخص مــن قــيم ومعتقــدات

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  441 – 411الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

146

عال عبد الرحيم :تطور قيم طالب اجلامعة خالل مخسني عاما ( )3141-4442دراسة ميدانية

والوعي االجتمـاعي بالتحـديات الـيت تواجـه القـيم واملعتقـدات
االجتماعيــة احلضــارية وتقــدير االخــتالف وحلساســية الثقافيــة

للممارسات العنصرية ,

).(Elizabeth W. Lindsey,2010

كمــا أجريــت دراســة اســتهدفت التعــرف علــى قــيم
وس ـ ــلوكيات الط ـ ــالب وكي ـ ــف ت ـ ــؤثر الق ـ ــيم عل ـ ــى س ـ ــلوكيات
الطـ ـ ــالب ،واسـ ـ ــتخدمت الدراسـ ـ ــة املـ ـ ــنهج التحليلـ ـ ــي ،كمـ ـ ــا
توص ـ ــلت إىل ع ـ ــدة نت ـ ــائج منه ـ ــا أن ( )%41م ـ ــن الط ـ ــالب
أوضحوا أن سلوكهم ال يعكس قيمهم ،وأن حـوايل ()%41
مــن الطــالب قــد صــمموا خططــا لتغيــري ســلوكهم ليتوافــق مــع
قــيمهم بــالرغم مــن عــدم سـؤاهلم عــن وضــع أي خطــط لتغيــري
سلوكهم(Eric Pappas & others,2011) .
وتعتِّب الدراسة احلالية امتداد لدراسـة إبـراهيم كـاظم
ويوسف سيد ،كما سوف تستعني الدراسة احلالية بدراسـات
هــذا احملــور يف حتديــد الطــرق الــيت ميكــن اســتخدامها يف قيــاس
الق ــيم وتطوره ــا وارتباطه ــا بنم ــو شخص ــية اإلنس ــان وبالت ــايل
ميكن االستفادة منها يف وضع تصور لتعديل وتنمية ما ميتلكه
الطالب من قيم ،وتتشابه الدراسة احلالية مع هذه الدراسات
من حيث هدفها وهو التعرف على تطور قيم طالب اجلامعة
،غــري أهنــا ختتلــف معهــا يف عــدم تركيزهــا فقــط علــى تــأثري بيئــة
اجلامع ــة وم ــا تقدم ــه م ــن بـ ـرامج ،ولكنه ــا ترك ــز عل ــى تغـ ـريات
اجملتمع ككل.
أوالً :اإلطار النظري
أوالً :مفهوم القيم

ال يوجــد اتفــاق حمــدد حــول مــا هيــة القــيم ،فهنــاك
مــن يتعامــل معهــا مــن خــالل االجتاهــات ،وهنــاك مــن يربطهــا
باالهتمام ــات ،ويوج ــد فري ــق ثال ــث ميي ــل إىل ص ــعوبة حتدي ــد
مفهوم شامل للقيم بل يصنفها طبقـا العتبـارت اجتماعيـة أو
أخالقية أو نفسية مث حيدد ما هية كل قيمة تبعا لذلك.
فالقسـم األول والــذي يتعامــل مـع القــيم مــن خــالل
االجتاهـات يــرى أنــه كثـريا مــا تتجمــع االجتاهـات املتفــردة علــى

مــر الســنني وتتكامــل وتنــتظم يف منــاذج شــاملة تســمى القــيم
،ويــرى أصــحاب هــذا االجتــاه أن الفــرق بــني القيمــة واالجتــاه
فــرق يف الدرجــة ولــيس يف النــوع ،فالقيمــة مــن وجهــة نظــرهم
أكثر عمقا وإن كانت تستخدم للداللة على اجتاهات األفراد
ويف هذا الساق تعرف القيم بأهنا " مفهوم يدل على جمموعة
مــن االجتاهــات املعياري ــة الــيت تتكــون ل ــدى الفــرد يف املواق ــف
االجتماعية فتحدد له أهدافه العامة يف احلياة واليت تتضـح يف
سلوكه العلمى أو اللفظي(سامل )3114،
ومــن الناحيــة االجتماعيــة ميكــن تعريــف القــيم بأهنــا
"نتــاج التفاعــل االجتمــاعي بــني أف ـراد اجملتمــع ،حيــث تنتقــي
اجلماعــة م ــن خــالل تفاع ــل أفراهــا جمموع ــة ماديــة أو معنوي ــة
تك ــون ذات قيم ــة عن ــدهم ،وحت ــوز قب ــوال واس ــعا فيم ــا بي ــنهم
،فيصطلحون على أهنا قيم اجتماعية هتدي سلوكياهتم وتنظم
العالقات فيما بينهم ،وكلما سـادت تلـك القـيم اجملتمـع كلمـا
ساد بني أفراده الود والتفاهم والتعاون ،هذا ويتم تقسـيم هـذا
النــوع م ــن القــيم إىل قس ــمني ق ــيم اجتماعيــة إجيابي ــة وس ــلبية.
(علي ) 3114،
وهناك من يربط القيم بالناحية األخالقية ،ويصنف
أصحاب هذا االجتاه القيم األخالقية إىل قيم أخالقية موجبـة
وس ـ ــالبة ،وتش ـ ــري الق ـ ــيم األخالقي ـ ــة اإلجيابي ـ ــة إىل " جمموع ـ ــة
صـ ـ ــفات معياريـ ـ ــة تـ ـ ــؤدي إىل اإلرتقـ ـ ــاء باحليـ ـ ــاة االجتماعيـ ـ ــة
والنهــوض مبســتوى املعيشــة ورقــي الســلوك اإلنســاين (منصــور
وآخرون ) 3112،
كم ــا يعتِّبه ــا ال ــبعض موجه ــات عام ــة للس ــلوك ،ومع ــىن
ذلـك أن جمموعــة القــيم الــيت يـدين هبــا شــخص أو مجاعــة هــي
الــيت حتركــه حنــو الســلوك (الفعــل) وتدفعــه حنــو العمــل بطريقــة
معينــة ،ويتخــذها مرجــع لــه يف احلكــم بــأن ســلوكه مرغــوب أو
غ ــري مرغ ــوب في ــه م ــن قب ــل اجلماع ــة أو اجملتم ــع "( .منص ــور
وآخرون ) 3112،
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ثانيا :تصنيف القيم وأهميتها:
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ذات ــه وبعض ــها خ ــارجي ي ـ ـرتبط بتح ــديات م ــؤثرة يف بني ــة

ميكن تصـنيف القـيم إىل ثـالث مسـتويات هـي قـيم
إلزاميـ ــة وقـ ــيم تفضـ ــيلية وقـ ــيم مثاليـ ــة ومنهـ ــا تصـ ــنف إىل قـ ــيم
اجتماعي ــة وق ــيم ديني ــة وق ــيم أخالقي ــة وق ــيم مجالي ــة (يوس ــف
) 3114،
وهن ـ ــاك م ـ ــن يص ـ ــنفها إىل ق ـ ــيم نظري ـ ــة واقتص ـ ــادية
ومجاليـ ــة واجتماعيـ ــة وفيمـ ــا يلـ ــي توضـ ــيح لكـ ــل قيمـ ــة( علـ ــي
) 3114،
تغير المجتمع المصري وأسباب التغير

شهد اجملتمع املصـري منـذ بدايـة النصـف الثـاين مـن
الق ــرن العش ـرين تغ ـريات بنيوي ــة جذري ــة مشل ــت ك ــل مؤسس ــاته
وتنظيماته االجتماعية ،وجعلتها ختتلـف اختالفـا جوهريـا عمـا
كانــت عليــه خــالل النصــف األول مــن نفــس القــرن ،وممــا ال
شـ ــك فيـ ــه أن تـ ــاريخ  34يوليـ ــو  4443ميثـ ــل نقطـ ــة البدايـ ــة
األساســية ألعمــق التغـريات البنيويــة يف اجملتمــع املصــري خــالل
الق ــرن العشـ ـرين متاث ــل يف عمقه ــا التغـ ـريات ال ــيت تل ــت نقط ــة
البدايــة يف تــاريخ مصــر احلــديث أي عــام  4214عنــدما تــوىل
حممد على حكم مصر(أمحد .)3114،،
وبرغم أن هذه التغـريات قـد أثـرت بشـكل كبـري علـى
كافــة جوانــب احليــاة يف اجملتمــع املصــري إال أن تأثريهــا األكــِّب
ظهـ ــر جليـ ــا علـ ــى منظومـ ــة القـ ــيم واألخـ ــالق داخـ ــل اجملتمـ ــع
بالدرجة اليت نـتج عنهـا أزمـة يف هـذه املنظومـة ،وقبـل التعـرض
للعوامــل الــيت أدت إىل هــذا التغــري البــد أن نطــرح أوال بعــض
االعتبارات واليت تتضمن:
 إن األزمــة األخالقيــة ليســت أزمــة فــرد أو أزمــة ذاتيــة وإمنــا
هــي أزمــة هيكليــة أي أزمــة نســق اجتمــاعي يضــم بداخلــه
نظما اقتصادية واجتماعية وسياسية متناقضة األبعاد.
 تتشــكل األزم ــة األخالقيــة بس ــبب عوامــل خمتلف ــة بعض ــها
داخلــي يرجــع إىل تناقضــات كامنــة يف البنــاء االجتمــاعي

اجملتمـ ــع ،ويف ظـ ــل ظـ ــروف التحـ ــول يـ ــؤدي التقابـ ــل ب ـ ــني
تناقضات الداخل وحتديات اخلارج إىل تفاقم حدة األزمـة
(منصور وآخرون ) 3112،
 ب ـ ــرغم م ـ ــن تع ـ ــدد تفسـ ـ ـريات األزم ـ ــة األخالقي ـ ــة إال أهن ـ ــا
تفس ـ ـريات غـ ــري كافيـ ــة لتشـ ــكل األزمـ ــة يف منظومـ ــة القـ ــيم
،ولكنه ـ ـ ــا حتت ـ ـ ــاج إىل تط ـ ـ ــابق سياس ـ ـ ــاهتا وقوانينه ـ ـ ــا م ـ ـ ــع
طموحات األفراد ودوافعهم (أمني .) 3114،
 عن ــد دراس ــة التغ ــري االجتم ــاعي الب ــد م ــن ت ــوخي منهج ــا
حتليليــا ميكننــا مــن رؤيــة العــام واخلــاص يف تكــوين اجملتمــع
وآال نغف ـ ـ ــل اجلزئي ـ ـ ــات والتفاص ـ ـ ــيل يف خض ـ ـ ــم االهتم ـ ـ ــام
بالعموميات.
 افرتاض أن الداخل هو أصل األشياء وجوهرها وأن اخلارج
هو البيئة احمليطة اليت هتيئ ظروف التفاعل للبيئة الداخليـة
،وبنـ ــاء عليـ ــه تك ـ ــون الق ـ ـرارات والتحـ ــديات والتناقض ـ ــات
الداخلية هـي احملـرك األساسـي للتغـري ولكنهـا مجيعـا تعمـل
يف إطار عالقات خارجية قـد حتـدد مسـاراهتا ووجهتهـا يف
بعض األحيان( .زايد )3114،
 يف حتليــل األزمــة األخالقيــة ال ميكــن الفصــل بــني أبعادهــا
االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة حيـث تعمـل
هذه العناصر جمتمعة لتشكل الواقع املأزوم.
 كلما زادت االحباطـات اليوميـة لـدى أبنـاء اجملتمـع زادت
ح ـ ــاالت االنف ـ ــالت يف املع ـ ــايري وع ـ ــد اإلمي ـ ــان بالقواع ـ ــد
املنظمة للسلوك والقيم(.حجازي)3114،
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 إن س ــلوك الن ــاس وأخالقه ــم والق ــيم ال ــيت حت ــدد عالق ــاهتم
بأنفســهم وبــاآلخرين ليس ــت أبنيــة خالص ــة يضــعها الف ــرد
حبري ــة كامل ــة بعي ــدا ع ــن اجملتم ــع وأوض ــاعه الس ــائدة وإمن ــا
شــأهنا شــأن كــل مــا يتعلــق باإلنســان نتــاج تصــنعه أوضــاع
اجملتمــع مــن ناحيــة وأداة تــؤثر يف اجملتمــع وتســهم يف تغيــريه
من ناحية أخرى (.جرموين )3114،

لتبت قيما مستحدثة معارضة للمبادئ األخالقية املتعارف
عليها .
 تع ــد العوام ــل املادي ــة العام ــل احلاس ــم يف تش ــكيل معظ ــم
املشكالت االجتماعية اليت يدركها أبنـاء اجملتمـع ،ويسـوق
أصــحاب تلــك الدراســات مــِّبراهتم بــاإلعالن عــن مظــاهر
اخللــل االقتصــادي الــذي انتــاب اجملتمــع يف فــرتة االنفتــاح

وميكن إمجال العوامل اليت أدت إىل تغري اجملتمع فيما يلي:
 سياسـ ــة االنفتـ ــاح – بـ ــال حـ ــدود وبـ ــال ض ـ ـوابط – علـ ــى
ثقافات اجملتمعات الغربية والشرقية ،وما ترتـب علـى ذلـك
مــن تشــرب شــبابنا لتيــارات فكريــة غريبــة علينــا مثــل التيــار
اإلحلادي والشيوعي وتولد عنه اعتناق بعض هذا الشباب
العدي ــد م ــن الق ــيم الس ــالبة ،ه ــذا إىل جان ــب م ــا أحدثت ــه
الثورة العلمية والتكنولوجية من تغري كبري يف بعض جوانب
حياتنا نتيجة الستخدامنا الكثري من معطيات هـذه الثـورة
ومـ ــا تبـ ــع ذلـ ــك مـ ــن ظهـ ــور الكثـ ــري مـ ــن القـ ــيم اإلجيابيـ ــة

االقتصــادي والــيت مــا زالــت آثــاره مســتمرة حــىت اليــوم بــل
تفاقم ــت يف ظ ــل السياس ــات الليِّبالي ــة احل ــرة ال ــيت تتبعه ــا
مصر يف املرحلة الراهنة.
 يرج ـ ــع ال ـ ــبعض مش ـ ــكالت اجملتم ـ ــع املص ـ ــري إىل مش ـ ــكلة
التزايــد الســكاين ،والــيت تعــد العامــل األساســي يف تــدهور
أحوال اجملتمع بسبب عدم مالئمـة املـوارد احملـدودة للزيـادة
الس ــكانية مم ــا ي ــؤدي إىل ح ــدوث خل ــل وظيف ــي يص ــاحبه
أزمات مادية وسلوكية.
 وهناك من يدعي أن األزمة األخالقية بسبب التخلي عن

والسلبية لدينا (.يوسف )3114،
 أزمــة الثقــة بــني احلكومــة والشــعب والــيت تعــد مــن أخطــر

الرتاث واالنبهار بالغرب واهلرولة حنو اآلخر .

العوامـل الــيت تـؤدي إىل تفــاقم األزمـة األخالقيــة والســلوكية

 ع ــدم معياري ــة الس ــلوك ال ــذي يتح ــول بفع ــل الظ ــروف إىل

،حيث خيتفي شعور املواطن باالنتماء الوطت ويعزف عـن

ثقافــة متقبلــة أو مفروضــة علــى النــاس يســود فيهــا فوضــى

املش ــاركة اجملتمعي ــة ،وينش ــغل فق ــط بالبح ــث ع ــن وس ــائل

عامـ ــة تتأصـ ــل مـ ــع الـ ــزمن وتصـ ــبح شـ ــيئا معتـ ــادا ال ميثـ ــل

للكسب السريع بطرق يف معظمهـا غـري مشـروعة أو لسـد

خروجا عن النظام ،بل يصبح الالنظام هو العرف السائد

االحتياجـ ـ ــات اليوميـ ـ ــة لـ ـ ــدى الـ ـ ــبعض هبـ ـ ــدف البقـ ـ ــاء أو

ال ــذي يتعام ــل مع ــه أف ـ ـراد اجملتم ــع بتلقائي ــة دون وع ــي أو

التحايل من أجل االستمرار.

بوعي مزيف(.منصور وآخرون )3112،

 كلما زاد اتساع الفجوة بني النخبة واجلماهري وبني القـول

 انتش ـ ــار ق ـ ــيم الِّبجوازي ـ ــة يف اجملتم ـ ــع مم ـ ــا يزي ـ ــد م ـ ــن ح ـ ــدة

والفعل وبني األغنياء والفقراء زادت النزعة لـدى اجلمـاهري

األزمــات الــيت يعــاين منهــا الشــعب وحــدة التناقضــات الــيت
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تصل إىل درجة يصبح معها التحول إىل مرحلة االشرتاكية
أمـرا حتميــا ،ذلــك أن قــيم الِّبجوازيــة تعــوق عمليــة التنميــة
فهي قيم حتث على الكسب السـريع واالسـتهالك وتقـدير
املنتجـ ـ ـ ــات األجنبيـ ـ ـ ــة واالهتمـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــاملظهر دون اجلـ ـ ـ ــوهر
والالمباالة واحلقد الطبقي وغري ذلك من القـيم السـلبية(.
أمحد .)3114،
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التمييــز الواض ــح ب ـني م ــا هــو ص ـواب ومــا ه ــو خطــأ وبالت ــايل
ضعف مقـدرهتم علـى االنتقـاء واالختيـار بـني القـيم املتصـارعة
يف جمتمعنا املصري بل وعجزهم عن تطبيق ما يؤمنون بـه مـن
قيم.
وميكن إمجال نتائج هذه العوامل يف ما يلي-:
 أوجدت واقعا اجتماعيا جديدا لـه معـايريه وقيمـه اجلديـدة
الــيت بــادر الكثــري مــن شــبابنا إىل اعتناقهــا ،بــل والــتخلص

 ســرعة التغــري الــذي رافــق اهنيــار االحتــاد الســوفييت وظهــور

من بعض قيمنا االجتماعية واعتبارها قيدا على حركتـه يف

مؤسس ـ ــات س ـ ــاعدت عل ـ ــى انتش ـ ــار العومل ـ ــة أوج ـ ــد قيم ـ ــا

احليــاة ،ممــا جعــل هــذا الوضــع يســبب مــا ميكــن أن نطلــق

جدي ــدة يف الش ــرق والغ ــرب اس ــتعانت يف انتش ــارها بث ــورة

عليــه " أزمــة قيميــة " الــيت هــي نــوع مــن الصـراع بــني قيمنــا

املعلوم ــات مث ــل ق ــيم االس ــتهالك واحلص ــول عل ــى الش ــيء

األص ـ ــيلة ال ـ ــيت ال غ ـ ــىن عنه ـ ــا وب ـ ــني الق ـ ــيم اجلدي ـ ــدة ال ـ ــيت

بأي مثن.

صاحبت املتغريات املستحدثة  (.يوسف )3114،

 اهلجرة إىل دول الذهب األسـود باعتبارهـا مسـئولة بشـكل

 نتيج ــة للث ــورة العلمي ــة ح ــدث تذب ــذب وع ــدم اس ــتقرار يف

كبــري عمــا انتــاب اجملتمــع املصــري مــن حتــوالت علــى كافــة

القــيم املوروث ــة واملكتس ــبة عل ــى حــد س ـواء ،وع ــدم مق ــدرة

األصـ ــعدة السياسـ ــية واالجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة واالقتصـ ــادية

عــدد كبــري مــن أف ـراد اجملتمــع وخباصــة الشــباب مــنهم علــى

،فهي مسـئولة عـن تعـاظم حـدة االسـتهالك الـرتيف وازديـاد

التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطـأ ،وبالتـايل

املي ــل إىل اس ــترياد ك ــل م ــا ه ــو أجن ــيب وارتف ــاع مع ــدالت

ضــعف مقــدرهتم علــى االنتقــاء واالختيــار مــن بــني القــيم

التضــخم وزيــادة اهلــوة بــني الش ـرائح االجتماعيــة واغ ـرتاب

املتصارعة املوجودة( .علي ) 3114،

اإلنسـ ـ ــان عـ ـ ــن وطنـ ـ ــه وعـ ـ ــن قضـ ـ ــاياه القوميـ ـ ــة(.حجازي
.)3114،

 حــدوث انقــالب يف منظومــة القــيم االجتماعيــة نــتج عنــه
إحــالل جمموعــة مــن القــيم الســلبية املســتحدثة والــيت تتســم

لقد أثرت كل هذه املتغريات والعوامل على منظومة
القــيم داخــل اجملتمــع ،غــري أن الشــباب هــم أكثــر الفئــات الــيت
تــأثرت هبــذه العوامــل بدرجــة جعلــت الكثــري مــن شــبابنا يعيــد
تشــكيل معظــم مــا لديــه مــن قــيم اجتماعيــة عــن احليــاة ،بــل
وتقويض أغلب تصوراته عن ذاته وعن عامله األمر الذي أدى
بدرجة كبرية إىل التذبذب والتخبط وعـدم االسـتقرار يف القـيم
االجتماعيــة األصــيلة ،بــل وعــدم مقــدرة هــؤالء الشــباب علــى

بســلوكيات ال معياري ــة تفقــد الق ــيم اإلجيابيــة الق ــدرة عل ــى
محايــة اجملتمــع مــن الفوضــى الألخالقيــة ،ولــذلك تشــكلت
أمن ــاط س ــلوكية تعـ ـِّب ع ــن خل ــل انت ــاب البن ــاء االجتم ــاعي
بأكمله متثل يف  :غلبة القيم املاديـة علـى عالقـات األفـراد
،س ـ ـ ــيادة ق ـ ـ ــيم االس ـ ـ ــتهالك ال ـ ـ ــرتيف ،العزل ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة
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واالنس ـ ـ ـ ـ ــحاب م ـ ـ ـ ـ ــن املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف احلي ـ ـ ـ ـ ــاة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة
والسياسية( .منصور وآخرون )3112،
 تضــخم البنــاء الفــوقي  :ويقصــد بــه تضــخم البنيــة الثقافيــة
بش ـ ــكل ع ـ ــام حي ـ ــث أدت التغ ـ ـ ـريات إىل خل ـ ــق مت ـ ــايزات
مؤسســة علــى التعلــيم أو االقتصــاد أو املنصــب احلكــومي
،وتف ــتح ه ــذه التم ــايزات اجمل ــال حن ــو خل ــق فجـ ـوات ب ــني
البشـ ــر تعمـ ــل بـ ــدورها علـ ــى وجـ ــود مؤش ـ ـرات دالـ ــة علـ ــى
تضــخم البنيــة الثقافيــة مثــل املبالغــة يف االســتهالك والرتكيــز
على اجلوانب املظهرية للسلوك.
 العـ ــودة إىل املاضـ ــي – القلدنـ ــة :يف هـ ــذا الظـ ــرف يصـ ــبح
املاضــي هاجســا ي ـراود النــاس ويعــِّب عــن فشــل احلاضــر يف
تلبية حاجـات البشـر وطموحـاهتم ،فبدراسـة احليـاة اليوميـة
يتضــح حنــني النــاس للماضــي والنظــر للحاضــر علــى أنــه
ملـ ـ ــيء بالشـ ـ ــرور واملسـ ـ ــتقبل لـ ـ ــيس أفضـ ـ ــل مـ ـ ــن املاضـ ـ ــي
واحلاضر( .زايد )3114،
إجراءات الدراسة
ويف هذا احملور سوف تتناول الباحثة أهـداف الدراسـة امليدانيـة
،ووصـف أدوات الدراســة واإلجـراءات الـيت مت إتباعهــا يف بنــاء
األداة ،وكيفي ـ ــة تطبي ـ ــق الدراس ـ ــة امليداني ـ ــة ،وحتدي ـ ــد جمتم ـ ــع
الدراسـ ـ ــة وعينـ ـ ــة الدراسـ ـ ــة وخصائصـ ـ ــها ،وأسـ ـ ــاليب املعاجلـ ـ ــة
اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائية.
أوال :أهداف الدراسة الميدانية

هت ــدف الدراس ــة امليداني ــة إىل التع ــرف عل ــى التغ ــري
القيمــي لــدى طــالب اجلامعــة علــى امتــداد فــرتة زمنيــة تتعــدى
اخلمسـ ــني عامـ ــا ،ولتحقيـ ــق هـ ــذا اهلـ ــدف اعتمـ ــدت الدراسـ ــة
امليداني ــة عل ــى الدراس ــة ال ــيت أجراه ــا د .إبـ ـراهيم ك ــاظم عل ــى
عينتــني مــن طــالب اجلامعــة عــامي ، 4463، 4442ودراســة

د .يوسف سيد( )4441على عينـة مـن طـالب اجلامعـة عـام
 ، 4424هذا إىل جانب اختيار عينة من الطالب امللتحقني
باجلامعـ ــة عـ ــامي ، 3141، 3114مث تقـ ــوم الباحثـ ــة مبقارنـ ــة
نسب تأكيد العينات األربع للقيم املختلفة ومـن هـذه املقارنـة
ميك ــن حتدي ــد م ــدى التغ ــري يف النس ــق القيم ــي ل ــدى ط ــالب
اجلامعة على امتداد مخسني عاما .
ثانيا :وصف أدوات الدراسة

 مت تطبي ـ ـ ـ ــق نف ـ ـ ـ ــس األداة ال ـ ـ ـ ــيت اس ـ ـ ـ ــتخدمتها الدراس ـ ـ ـ ــتني
الســابقتني (دراســة إب ـراهيم كــاظم ودراســة يوســف ســيد )
وهي عبارة عن صحيفة تعليمات عن تاريخ احلياة
خامسا :اختيار العينة وإجراءات التطبيق
قام ــت الباحث ــة بتطبي ــق ( )61اس ــتمارة عل ــى عين ــة
م ــن ط ــالب كلي ــيت العل ــوم واآلداب جامع ــة الق ــاهرة يف ش ــهر
مــارس للعــام اجلــامعي ، 3114/3112ولقــد تركــت الباحثــة
فرتة أسبوعني لكتابة تاريخ احلياة مت متديدها ألسبوعني تاليني
،ولقد وجـدت الباحثـة صـعوبة بالغـة يف جتميـع سـري احليـاة ومل
حتصـ ــل إال عل ـ ــى ( )46اس ـ ــتمارة  ،والس ـ ــتكمال اس ـ ــتمارات
الــذكور قامــت الباحثــة بإعــادة التطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن
( )44طالب من كليات العلوم والرتبية والطب جامعة الفيوم
للعـ ــام اجلـ ــامعي  ، 3141/3114ومل حتصـ ــل إال علـ ــى ()2
اس ــتمارات ،بع ــد ذل ــك قام ــت الباحث ــة باختي ــار س ــري حي ــاة
( )41طالبــات و( )41طــالب ،وكــان معيــار االختيــار لســري
حياة الطالب هو حجم املادة املكتوبة وتنوعها واإلجابـة عـن
األس ــئلة املكمل ــة ،وراع ــت الباحث ــة ع ــامال هام ــا عن ــد اختي ــار
العين ـ ــة وه ـ ــو أال يك ـ ــون هن ـ ــاك س ـ ــابق عالق ـ ــة أو معرف ـ ــة ب ـ ــني
الباحث وأفـراد العينـة  ،ويوضـح اجلـدول التـايل وصـف وتوزيـع
أفراد العينة اليت مت اختيارها على الكليات املختلفة:
جدول رقم ()1

توزيع أفراد العينة التي تم اختيارها على الكليات المختلفة
الكلية

العدد

الكلية

العدد
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آداب – جامعة

2

تربية – جامعة الفيوم

1

طب – جامعة الفيوم

4

القاهرة

علوم -جامعة

1

علوم – جامعة

4

القاهرة
الفيوم

صدق األداة:
مل تعتمد الباحثة على معيار خارجي لقياس صدق
األداة ،بــل اعتمــدت صــدق املفحــوص يف كتابــة تــاريخ حياتــه
،وال ــيت ظهـ ــرت م ــن درجـ ــة االتس ــاق الـ ــداخلي لس ــرية احليـ ــاة
،حيث مت استبعاد سري احلياة الغري متسقة داخليا.

ثبات األداة:

مت حتديــد الثبــات علــى أســاس مــدى اتفــاق حتليــل
الباحث مع حملل أخر ،مث مدى اتفاق الباحـث مـع نفسـه يف
التحليــل ،وبالنســبة التفــاق الباحــث مــع احمللــل اآلخــر فقــد مت
اختي ــار مخـ ــس سـ ــري حيـ ــاة مـ ــن عش ـ ـرين سـ ــرية حيـ ــاة بطريقـ ــة
عش ـوائية ،ومت عرضــها علــى الزميــل اآلخــر(*)وحبســاب معامــل
الثبــات وجــد أنــه يســاوي (21و) ،وبالنســبة التفــاق الباحــث
مـع نفسـه قــام الباحـث بإعــادة حتليـل مخـس ســري حيـاة ،وكــان
الفاصل الزمت بني إجراء التحليلني شهرين ،ووجد أن معامـل
الثب ــات يس ــاوي (24و) ،وم ــن مث ميك ــن الق ــول ب ــأن هن ــاك
درجة ثبات مرتفعة يف التحليل
نتائج الدراسة الميدانية
ســوف نتنــاول أوال النتــائج العامــة للدراســة امليدانيــة
واليت يوضحها اجلدول رقم (( )3انظر ملحق رقم (:))4
مالحظة  :مت االعتماد على دراسة د .إبراهيم كاظم ودراسة
د .يوسـف ســيد حممـود يف أخــذ النتــائج الـيت مت التوصــل إليهــا
ملقارنتها بنتائج الدراسة احلالية:
يمكـ ــن مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتقراء الجـ ــدول اسـ ــتنتاج

بعض المالمح العامة لنتائج الدراسة وهي:

(*) الزميلة هي السيدة /أمساء عبد السالم مدرس مساعد بقسم أصول
الرتبية
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أوال :توجد بعض األمناط القيمية اليت زاد التأكيد عليها لدى
عين ـ ـ ـ ــة  3141باملقارن ـ ـ ـ ــة بعين ـ ـ ـ ــات الدراس ـ ـ ـ ــة لس ـ ـ ـ ــنة 4424
و 4463و 4444وهـ ـ ـ ــي:القيم االجتماعي ـ ـ ـ ــة ( )4و الق ـ ـ ـ ــيم
الذاتية ( )4وقيمة األمن القيم اجلسمانية والقيم املعرفية.
ثانيــا :توجــد بعــض األمنــاط القيميــة الــيت قلــت درجــة التأكيــد
عليها لدى عينة  3141باملقارنة بدرجة التأكيـد عليهـا لـدى
عينات 4424و  4463و 4444ومنها :القـيم الذاتيـة ()3
والقـ ــيم الرتوحييـ ــة وقـ ــيم املتنوعـ ــات والقـ ــيم األخالقيـ ــة والق ـ ــيم
االجتماعية ()3
ثالث ــا :توجـ ــد بعـ ــض األمنـ ــاط القيميـ ــة الـ ــيت احتفظـ ــت بنسـ ــبة
تأكي ـ ـ ــدها وذل ـ ـ ــك للعين ـ ـ ــات املختلف ـ ـ ــة وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه األمن ـ ـ ــاط
القيمية:القيم العملية.
وس ــوف تتن ــاول الباحث ــة فيم ــا يل ــي الف ــرق ب ــني العين ــات
املختلفة على كل منط من األمناط القيمية:
أوالً :نمط القيم األخالقية

يوضــح اجلــدول رقــم (( )4انظــر ملحــق رقــم ())4
النس ــبة املئوي ــة ل ــدرجات عين ــات الط ــالب عل ــى خ ــط الق ــيم
األخالقية
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبار ليفن وجد أن قيمة ف=  30644وهي دالة مما يعت
أن اف ـ ـرتاض جتـ ــانس تباينـ ــات اجملموعـ ــات (نسـ ــبة الـ ــدرجات)
املختارة غري صحيح  ،ولكن نظرا لقوة هذا األسـلوب سـوف
يس ـ ـ ــتخدم ولكـ ـ ـ ـن م ـ ـ ــع احل ـ ـ ــذر يف تعم ـ ـ ــيم النت ـ ـ ــائج وم ـ ـ ــن مث
باســتخدام حتليــل التبــاين املــزدوج والــذي يوضــحه جــدول رقــم
( )1انظــر ملحــق رقــم  4نســتنتج منهــا اآليت بالنســبة لــنمط
القيم األخالقية:
 بالنســبة لعامــل الــزمن :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عند مستوى أقل من (14و) .
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 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.
 بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن :ال توجد فروق ذاتداللة إحصائيا.
ثانيا :نمط القيم االجتماعية ()1
يوض ــح اجل ــدول رق ــم (( )6انظ ــر ملح ــق رق ــم ( ))4النس ــبة
املئوية لدرجات عينات الطالب علـى خـط القـيم االجتماعيـة
()4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف=  40144وهـي غـري دالـة ممـا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وإجيــاد قــيم ف والــيت يوضــحها جــدول رقــم ( )4انظــر ملحــق
رقـ ــم  4ميكـ ــن أن نسـ ــتنتج منهـ ــا اآليت بالنسـ ــبة لـ ــنمط القـ ــيم
االجتماعية()4
 بالنســبة لعامــل الــزمن :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عند مستوى (. ).14
 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.
 بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن :ال توجد فروق ذاتداللة إحصائيا.
ثالثا :نمط القيم االجتماعية ()2
يوض ــح اجل ــدول رق ــم ( )4النس ــبة املئوي ــة ل ــدرجات
عين ــات الط ــالب عل ــى خ ــط الق ــيم االجتماعي ــة (: )3انظ ــر
ملحق رقم 4

وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف=  40423وهـي غـري دالـة ممـا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وبإجي ــاد ق ــيم ف (وال ــيت يوض ــحها ج ــدول رق ــم ( )41انظ ــر
ملحــق رقــم  ) 4والــيت ميكــن أن نســتنتج منهــا اآليت بالنســبة
لنمط القيم االجتماعية (:)3
 بالنسـبة لعامــل الــزمن  :توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى ( ، ).14وعن ـ ـ ــد مقارن ـ ـ ــة نت ـ ـ ــائج عين ـ ـ ــة
3141ونت ـ ـ ــائج العين ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة باس ـ ـ ــتخدام جـ ـ ـ ــدول
املقارنات املتعددة ) (LSDوجد أن الفرق األساسي يوجد
بني نتائج عينة  3141وعينة  4424عند مستوى داللـة
(14و).
 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.
 بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن :ال توجد فروق ذاتداللة إحصائيا.
رابعا :نمط القيم الذاتية ()1
يوضـح جــدول رقـم ( )43النســب املئويـة لــدرجات
عينات الطالب على خط القيم الذاتية(( )4انظر ملحق رقم
:)4
وللوقوف على مدى جتـانس التباينـات مت تطبيـق اختبـار لـيفن
وجد أن قيمـة ف=  40441وهـي دالـة ممـا يعـت أن افـرتاض
جت ــانس تباين ــات اجملموع ــات (نس ــبة ال ــدرجات) املخت ــارة غ ــري
صــحيح  ،ولكــن نظ ـرا لقــوة هــذا األســلوب ســوف يســتخدم
ولكــن مــع احلــذر يف تعمــيم النتــائج ومــن مث باســتخدام حتليــل
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التبــاين املــزدوج وبإجيــاد قــيم ف والــيت يوضــحها جــدول رق ــم
(( )44انظ ــر ملح ــق رق ــم  ) 4ميك ــن أن نس ــتنتج منه ــا اآليت
بالنسبة لنمط القيم الذاتية (:)4
بالنس ــبة لعام ــل ال ــزمن  :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحصـائية بـني العينـات األربــع  4444و 4463و4424
و 3141عنــد مســتوى أقــل مــن (14و)  ،وعنــد مقارنــة
نت ــائج عين ــة 3141ونت ــائج العين ــات الس ــابقة باس ــتخدام
جـ ـ ـ ــدول املقارن ـ ـ ـ ــات املتعـ ـ ـ ــددة ) (LSDوج ـ ـ ـ ــد أن الف ـ ـ ـ ــرق
األساسي يوجد بني نتـائج عينـة  3141وعينـة  4463و
 4424عند مستوى داللة أقل من (14و).
-

بالنســبة لعامــل اجلــنس  :توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيا عند مسـتوى داللـة (14و) ممـا يـدل علـى وجـود
اختالف بني الطلبة والطالبات يف اسـتجابتهم حـول هـذه
القيمة.

-

بالنس ــبة لتفاع ــل عام ــل اجل ــنس وال ــزمن :ال توج ــد
فروق ذات داللة إحصائيا.

خامسا :نمط القيم الذاتية ()2
يوضــح اجلــدول رقــم ( )44النســب املئويــة لــدرجات عين ــات
الطالب على خط القيم الذاتية (( )3انظر ملحق رقم )4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف=  40346وهـي غـري دالـة ممـا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وبإجي ــاد ق ــيم ف وال ــيت يوض ــحها ج ـ ـدول رق ــم (( )46انظ ــر
ملحــق رق ــم  )4ميك ــن أن نســتنتج منه ــا اآليت بالنس ــبة ل ــنمط
القيم الذاتية ()3
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 بالنسبة لعامل الزمن :ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني العين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  4444و 4463و4424
و.3141
 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.
 بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن :ال توجد فروق ذاتداللة إحصائيا.
سادسا :نمط قيم األمن
يوضح اجلدول رقـم ( )42النسـب املئويـة لـدرجات
عينات الطالب على خط قيمة األمن ( انظر ملحق رقم )4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبار ليفن وجد أن قيمة ف=  30424وهي دالة مما يعت
أن اف ـ ـرتاض جتـ ــانس تباينـ ــات اجملموعـ ــات (نسـ ــبة الـ ــدرجات)
املختارة غري صحيح  ،ولكن نظرا لقوة هذا األسـلوب سـوف
يس ـ ـ ــتخدم ولك ـ ـ ــن م ـ ـ ــع احل ـ ـ ــذر يف تعم ـ ـ ــيم النت ـ ـ ــائج وم ـ ـ ــن مث
باس ـ ــتخدام حتلي ـ ــل التب ـ ــاين امل ـ ــزدوج وبإجي ـ ــاد ق ـ ــيم ف وال ـ ــيت
يوضــحها جــدول رقــم (( )44انظــر ملحــق رقــم  )4ميكــن أن
نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط قيم األمن:
 بالنسـبة لعامــل الــزمن  :توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عند مستوى داللة أقل مـن (14و)  ،وعنـد مقارنـة نتـائج
عينــة 3141ونتــائج العينــات الســابقة باســتخدام جــدول
املقارنات املتعددة ) (LSDوجد أن الفرق األساسي يوجد
ب ــني نت ــائج عين ــة  3141وعين ــة  4463و  4444عن ــد
مستوى داللة أقل من (14و).
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عال عبد الرحيم :تطور قيم طالب اجلامعة خالل مخسني عاما ( )3141-4442دراسة ميدانية

 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.

عند مستوى داللة أقل مـن (14و)  ،وعنـد مقارنـة نتـائج
عينــة 3141ونتــائج العينــات الســابقة باســتخدام جــدول

 بالنسـبة لتفاعـل عامــل اجلـنس والــزمن :توجـد فــروق ذاتداللة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من (14و).
وبـالرجوع إىل جـدول وسـيطات النسـب املئويـة جنـد
ازدي ــاد التأكي ــد عل ــي ه ــذه القيم ــة قل ــيال ل ــدى عين ــة 3141
( )%3046عن ــد مقارنته ــا بعين ــة  )%403( 4424إال أهن ــا
مـ ــا زالـ ــت قليل ـ ــة عنـ ــد مقارنتهـ ــا بعين ـ ــيت )%4044( 4444
وعينــة  )%4044( 4463وهــو مــا يــدل علــى تزايــد شــعور
األفراد بعدم االسـتقرار واإلحسـاس بـاالغرتاب والقلـق نظـرا ملـا
يعانيــه اجملتمــع اليــوم مــن حتــوالت وتغ ـريات أثــرت علــى حيــاة
الش ـ ــباب وأفق ـ ــدهتم الش ـ ــعور بالطمأنين ـ ــة واالس ـ ــتقرار ،كم ـ ــا
نالحظ ارتفاع هذه القيمة بني الطالبات عن الطالب وهو ما
يتفق وعينة . 4444

املقارنات املتعددة ) (LSDوجد أن الفرق األساسي يوجد
بـ ــني نتـ ــائج عين ـ ــة  3141وعينـ ــة  4444و 4424عن ـ ــد
مستوى داللة أقل من (14و).
 بالنسبة لعامل اجلنس  :توجد فروق ذات داللة إحصائياعند مستوى داللة أقل من (114و).
 بالنســبة لتفاعــل عامــل اجلــنس والــزمن :توجــد فــروق ذاتداللة إحصائيا عند مستوى داللة (14و).
ثامنا :نمط القيم الترويحية
يوضــح اجلــدول رقــم ( )34النســبة املئويــة لــدرجات
عينــات الطــالب علــى خــط القــيم الرتوحييــة (انظــر ملحــق رقــم
)4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف= 40142وهــي غــري دالــة ممــا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وبإجي ــاد ق ــيم ف وال ــيت يوض ــحها ج ــدول رق ــم (( )31انظ ــر
ملحــق رق ــم  )4ميك ــن أن نســتنتج منه ــا اآليت بالنس ــبة ل ــنمط

سابعا :نمط القيم الجسمانية
يوضح اجلدول رقم ( )31النسبة املئوية لدرجات
عينات الطالب على خط القيم اجلسمانية (انظر ملحق رقم
(:)4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختب ــار ل ــيفن وج ــد أن قيم ــة ف=  30424وه ــي دال ــة مم ــا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املختارة غري صحيح  ،ولكن نظرا لقوة هذا األسـلوب سـوف
يس ـ ـ ــتخدم ولك ـ ـ ــن م ـ ـ ــع احل ـ ـ ــذر يف تعم ـ ـ ــيم النت ـ ـ ــائج وم ـ ـ ــن مث
باس ـ ــتخدام حتليـ ـ ــل التب ـ ــاين املـ ـ ــزدوج وبإجي ـ ــاد قـ ـ ــيم ف والـ ـ ــيت
يوضــحها جــدول رقــم (( )34انظــر ملحــق رقــم  )4ميكــن أن
نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط القيم اجلسمانية:
 -بالنسـبة لعامــل الــزمن  :توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية

أن ـ ــه توج ـ ــد ف ـ ــروق ب ـ ــني عين ـ ــيت  3141و 4444عن ـ ــد

بني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141

مستوى داللـة ( )،14وبـني عينـيت  3141و 4463عنـد

القيم الرتوحيية:

 بالنسـبة لعامــل الــزمن  :توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عن ــد مس ــتوى دالل ــة أق ــل م ــن (14و) ،كم ــا يتض ــح م ــن
خالل جـدول املقارنـات املتعـددة باسـتخدام

)(LSD

وجـد

مستوى (.)،14
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 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائيا.
 بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن :ال توجد فروق ذاتداللة إحصائيا.
تاسعا :نمط القيم العملية
يوضح جدول رقـم ( )36النسـب املئويـة لـدرجات عينـات
الطالب على خط القيم العملية) (انظر ملحق رقم .)4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف= 40444وهــي غــري دالــة ممــا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وبإجي ــاد ق ــيم ف وال ــيت يوض ــحها ج ــدول رق ــم (( )34انظ ــر
ملحــق رق ــم  )4ميك ــن أن نســتنتج منه ــا اآليت بالنس ــبة ل ــنمط
القيم العملية
 بالنسبة لعامل الزمن  :توجد فروق ذات داللة إحصائيةبني العينـات األربـع  4444و 4463و 4424و3141
عن ــد مس ــتوى دالل ــة أق ــل م ــن (14و) ،كم ــا يتض ــح م ــن
خالل جدول املقارنات املتعددة باسـتخدام

)(LSD

وجـد

أن ـ ــه توج ـ ــد ف ـ ــروق ب ـ ــني عين ـ ــيت  3141و 4444عن ـ ــد
مستوى داللة (.)،14
-

بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحصائيا عند مستوى (14و) أي أنه يوجد اختالف بني
استجابات الطالب والطالبات على متط القيم العملية.

-

بالنســبة لتفاعــل عامــل اجلــنس والــزمن :ال توجــد فــروق
ذات داللة إحصائيا.

عاشرا  :نمط القيم المعرفية
يوضح اجلـدول رقـم ( )34النسـبة املئويـة لـدرجات عينـات
الطالب على خط القيم املعرفية (انظر ملحق رقم .)4
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وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف=(241و) وهــي غــري دالــة ممــا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
وبإجي ــاد ق ــيم ف وال ــيت يوض ــحها ج ــدول رق ــم (( )41انظ ــر
ملحــق رق ــم  )4ميك ــن أن نســتنتج منه ــا اآليت بالنس ــبة ل ــنمط
القيم املعرفية:
 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل ال ـ ــزمن  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصـائية بـني العينـات األربـع  4444و 4463و4424
و.3141
-

بالنس ــبة لعام ــل اجل ــنس  :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيا بني الطالب والطالبات.

 بالنســبة لتفاعــل عامــل اجلــنس والــزمن :ال توجــد فــروقذات داللة إحصائيا.
وبـالرجوع جلــدول وســيطات النسـب املئويــة نالحــظ
ارتفاع هذه القيمـة عـن عـامي  4424و 4463فتأكيـد هـذه
القيمــة يتوافــق وتطــور اجملتمــع وميــل األف ـراد لتحســني ظــروف
معيش ــتهم م ــن خ ــالل االهتم ــام ب ــالتعليم والكت ــب والتفك ــري
والتخطــيط ،كمــا ترتفــع النســبة بــني الطــالب عــن الطالبــات
وهــو مــا يعكــس ميــل الشــباب إىل حماولــة التكيــف مــع اجملتمــع
وشق طريقهم مبختلف السبل لتحقيق طموحاهتم.
إحدى عشر :نمط قيم المتنوعات

يوضح جدول رقم ( )44النسبة املئوية لدرجات
عينات الطالب على خط قيم املتنوعات (انظر ملحق رقم
(.)4
وللوق ــوف عل ــى م ــدى جت ــانس التباين ــات مت تطبي ــق
اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف=416و وهــي غــري دالــة ممــا
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات (نسبة الدرجات)
املخت ــارة ص ــحيح ،وم ــن مث باس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين امل ــزدوج
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عال عبد الرحيم :تطور قيم طالب اجلامعة خالل مخسني عاما ( )3141-4442دراسة ميدانية

وبإجي ــاد ق ــيم ف وال ــيت يوض ــحها ج ــدول رق ــم (( )43انظ ــر
ملحق رقم  )4ميكن أن نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط قيم
املتنوعات:
 بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل ال ـ ــزمن  :ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصـائية بـني العينـات األربـع  4444و 4463و4424
و. 3141
-

بالنس ـ ــبة لعام ـ ــل اجل ـ ــنس  :توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى أق ــل م ــن (14و) أي أن ــه يوج ــد
اخــتالف بــني اســتجابات الطــالب والطالبــات علــى متــط
القيم العملية.

-

بالنســبة لتفاعــل عامــل اجلــنس والــزمن :ال توجــد فــروق
ذات داللة إحصائيا.

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـالب العينـات األربـع
على منط القيم املعرفية والذاتية ( )3واملتنوعات.
الفرض الثاين:
وهــو وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني الطلبــة
والطالبــات يف نســق القــيم ،وأثبتــت الدراســة عــدم صــحة
هـ ــذا الفـ ــرض يف كافـ ــة األمنـ ــاط القيميـ ــة مـ ــا عـ ــدا القـ ــيم
الذاتية( )4ومنط القيم اجلسمانية ومنـط القـيم العمليـة: :
توجد فروق بني الطلبة والطالبات لصاحل الطالب.
يتض ــح م ــن النت ــائج الس ــابقة أن هن ــاك تغ ـ ـريا كب ـ ـريا
حـدث يف نسـق القـيم وأن هـذا التغــري منـه مـا هـو إجيــايب
جيــب تدعيمــه ومنــه م ـا هــو ســليب جيــب تعديلــه فكيــف
ميكن عمل ذلك؟ وما هو دور الرتبية جتاه هذه القضية؟
هذا ما ستتناوله الباحثة يف احملور التايل:
دور التربية في عالج أزمة القيم داخل المجتمع

ملخص النتائج
مبقارن ــة نس ــب تأكي ــد ط ــالب عين ــة  3141عل ــى
األمنــاط القيميــة املختلفــة وعلــى كــل قيمــة مــن القــيم بنســب
تأكيد طالب عينات  4444و 4463و 4424كما وردت
يف دراسة إبـراهيم كـاظم (، )4463-4442ودراسـة يوسـف
سـيد حممــود  4424وباســتخدام طريقــة حتليــل التبــاين املــزدوج
أمكن اختبار صحة الفرضني اآلتيني
الفرض األول:
وهو وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـالب
اجلامعة أعوام  4444و 4463و 4424و 3141يف النسق
القيمــي لــديهم ،أثبتــت الدراســة صــحة هــذا الفــرض بالنســبة
لعــدد مــن األمنــاط القيميــة وهــي منــط القــيم األخالقيــة ومنــط
الق ــيم االجتماعي ــة ( )4و من ــط الق ــيم االجتماعي ــة ( )3ومن ــط
القيم الذاتيـة ( )4ومنـط القـيم اجلسـمانية ومنـط القـيم الرتوحييـة
ومنط قيم األمن ومنط القيم العملية كما أثبتت الدراسة رفـض
الفــرض األول بالنســبة لعــدد مــن األمنــاط القيميــة ،حيــث ال

المصري

قب ـ ــل اإلش ـ ــارة إىل بع ـ ــض احلل ـ ــول ال ـ ــيت ميك ـ ــن م ـ ــن
خالهلا عالج ما يعانيه اجملتمع اليوم من أزمـة قيميـة البـد أوال
م ـ ــن اإلش ـ ــارة إىل بع ـ ــض املس ـ ــلمات ال ـ ــيت يق ـ ــوم عليه ـ ــا ه ـ ــذا
التصور:
 أن ه ــدف الرتبي ــة األساس ــي ه ــو احلف ــاظ عل ــى وحـ ــدة
اجملتم ــع ومتاس ــك أفـ ـراده م ــن خ ــالل م ــا تكس ــبه هل ــؤالء
األف ـراد مــن قــيم س ـواء أكانــت هــذه القــيم اجتماعيــة أم
أخالقية أم ذاتية وغري ذلك.
 بنـاء علــى ذلـك فــإن األزمــة القيميـة الــيت ميـر هبــا جمتمعنــا
اآلن ترج ــع غالب ــا إىل القص ــور ال ــذي ش ــاب مؤسس ــاتنا
الرتبوية.
 ال يقصد مبؤسساتنا الرتبويـة مؤسسـات التعلـيم النظـامي
فق ــط ب ــل ك ــل مؤسس ــات الرتبي ــة النظامي ــة والالنظامي ــة
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والـ ــيت تتض ـ ــمن اإلع ـ ــالم واألندي ـ ــة االجتماعي ـ ــة ومراك ـ ــز
الشباب ودور العبادة واملكتبات مجيعها مؤسسات تقوم
بالرتبيــة بــل ال نغــايل إذا قلنــا أن تــأثري هــذه املؤسســات
على القيم سواء بالسلب أو اإلجياب قد يفوق تأثريهـا
يف بعــض األحيــان ت ـأُثري مؤسســات التعلــيم النظــامي يف
إكساب وتنمية القيم ،فإذا أخذنا مؤسسة واحدة وهي
اإلعالم وجزء ضئيل مما تقدمه وهـو اإلعالنـات بأدواهتـا
ومضـ ــموهنا جنـ ــد أهنـ ــا سـ ــاعدت علـ ــى تعـ ــاظم الطمـ ــوح
االسـ ــتهالكي الـ ــرتيف وتبـ ــت قـ ــيم توجهـ ــات مغرتبـ ــة عـ ــن
اجملتم ــع ،كم ــا أهن ــا تع ــرض للمجتم ــع منط ــا م ــن الق ــيم
والطم ـ ــوح بعي ـ ــد ع ـ ــن ال ـ ــنمط الع ـ ــام لشخص ـ ــية اجملتم ـ ــع
جبــذوره احلضــارية واملمتــدة تارخييــا علــى مــدى أكثــر مــن
سبعة آالف سنة.
 أن التعلــيم النظــامي مــا زال يركــز علــى اجلوانــب املعرفيــة
ونقل ما يف الكتب إىل عقول التالميذ.
 إن القائمني على التعليم النظامي يرون أن الرتبية الدينية
هي وسلة تنمية القيم وذلك لقصـرهم القـيم علـى القـيم
الدينية واألخالقية وجتـاهلهم للقـيم االجتماعيـة واملعرفيـة
واجلسمانية .
تأسيســا علــى مــا ســبق ميكــن وضــع تصــور لعــالج
األزمــة القيميــة الــيت يعــاين منهــا اجملتمــع اليــوم وذلــك بإصــالح
أوج ـ ــه القصـ ـ ــور الـ ـ ــيت تنت ـ ــاب مؤسسـ ـ ــاتنا الرتبويـ ـ ــة املقصـ ـ ــودة
(النظاميــة) والغــري املقصــودة علــى أن يســري هــذا اإلصــالح يف
خطني متوازيني كما يلي:
( )1تطوير مؤسسات التربية المقصودة:
ويقصد هبا املدارس واجلامعات ويسـري هـذا التطـوير
وفق اخلطوات اآلتية:
أ -دراس ـ ـ ــة الواق ـ ـ ــع دراس ـ ـ ــة موض ـ ـ ــوعية لتحدي ـ ـ ــد مش ـ ـ ــكالته
وتشخيصها والتنبؤ ب ثارها حىت ميكن وضع إسرتاتيجية واقعية
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للتخفيــف مــن حــدهتا وحماولــة القضــاء علــى أســباهبا وتتضــمن
هذه اخلطوة :
 -4مراجع ــة ش ــاملة جلمي ــع جوان ــب العملي ــة التعليمي ــة م ــن
مناهج وطرق تدريس ومعلم ومتعلم.
 -3بنــاء علــى املراجعــة الســابقة تقــوم اجلهــات املعنيــة بوضــع
خطة زمنية لتدعيم أوجه القوة وعـالج أوجـه القصـور ،وميكـن
أن تتضمن هذه اخلطة العديد من املقرتحات منها:
 تض ـ ــمني الق ـ ــيم للمن ـ ــاهج الدراس ـ ــية يف املراح ـ ــل التعليمي ـ ــةاملختلفــة كمنــاهج التــاريخ واجلغرافيــا وعلــم االجتمــاع وغريهــا
،عل ــى أن يك ــون ه ــذا التض ــمني بطريق ــة غ ــري مباش ــرة حي ــث
أثبتت الدراسات املختلفة جدوى هذه الطريقة.
 اســتحداث مقــرر الرتبيــة السياســية لتعميــق روابــط االنتمــاءللوطن ،حبيث يوضح هذا املقرر دور الدولة واملواطن واحلقوق
والواجبات ومبادئ النظام الدميقراطي.
 أن تعمل املدرسة على تنمية الثقافـة العلميـة ورفـع املسـتوىالعلمي ملواجهة سلوكيات الشعوذة واخلرافات والسحر.
 أن تعم ــل املدرس ــة عل ــى تنمي ــة ثقاف ــة الدميقراطي ــة داخله ــاتعميقــا لقــيم التســامح واالح ـرتام املتبــادل والتعبــري عــن ال ـرأي
واحل ـوار املثمــر وتشــجيع التالمي ــذ علــى املشــاركة يف عملي ــات
صنع القرار.
 الــتخلص مــن أســاليب القهــر واالســتبداد يف عمليــة تعلــيمالطالب.
 اس ــتبدال مقـ ــرر الرتبيـ ــة الوطنيـ ــة مبق ــرر عـ ــن العلـ ــوم املدنيـ ــةاملعاص ــرة يتن ــاول خمتل ــف القض ــايا احمللي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة
بش ـ ـ ــكل مالئ ـ ـ ــم ألعم ـ ـ ــار الط ـ ـ ــالب ،ومس ـ ـ ــؤولياهتم جتاهه ـ ـ ــا
وأدوارهم كمواطنني ،واملفاهيم والقيم اليت حتكم تصرفاهتم يف
اإلطار االجتماعي .
 تأسيس برنامج للنشاط املدرسـي خيـدم مبـادئ املواطنـة مـنحيث املشاركة واالهتمام بشؤون البيئة احمليطة وقضايا اجملتمـع
احملل ـ ــي مث ـ ــل املش ـ ــاركة يف العدي ـ ــد م ـ ــن األنش ـ ــطة واخل ـ ــدمات
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التطوعيــة الــيت أثبتــت أمهيتهــا خ ـِّبات بعــض الــدول يف تعميــق
ثقافة املواطنة.
 ت ـ ـ ـ ــدريب الط ـ ـ ـ ــالب عل ـ ـ ـ ــى اكتش ـ ـ ـ ــاف احلل ـ ـ ـ ــول املناس ـ ـ ـ ــبةللمشـ ـ ـ ــكالت مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل مشـ ـ ـ ــكالت مناسـ ـ ـ ــبة لقـ ـ ـ ــدراهتم
وإمكانياهتم.
 الت ــدرج يف ت ــدريب الط ــالب عل ــى حتم ــل املس ــئولية ،مبع ــىنتع ـريض الطالــب ملواقــف تتــدرج مــن الســهل إىل الصــعب ومبــا
يتناسب ومستوى نضجه وخِّباته حىت يستطيع التعامل معهـا
،وتتول ــد لدي ــه مش ــاعر الثق ــة ب ــالنفس وتنم ــو خِّبات ــه وقدرات ــه
،فالنجاح موقف يؤدي إىل النجاح يف مواقف أخرى.
 تربية الطالب على تقبل نتائج أفعاله ومواجهة هذه النتائجدون خــوف مــن اآلثــار املرتتبــة عليهــا ،ألن اخلــوف حيــول دون
الشعور بتحمل املسئولية ومن مث فاملطلوب من املعلم التوجيـه
واملتابع ــة مل ــا يق ــوم ب ــه الطال ــب ال ــذي س ــوف يتحم ــل تبع ــات
أعماله.
 إعط ـ ــاء الطال ـ ــب حري ـ ــة االختي ـ ــار والتعب ـ ــري ع ـ ــن نفس ـ ــه يفاملواقف املختلفة.
 أن هتـ ــتم كليـ ــات الرتبيـ ــة مبوضـ ــوع القـ ــيم وأن تعمـ ــل علـ ــىتــدريب طالهبــا (معلمــي املســتقبل) علــى كيفيــة تعلــيم وتنميــة
القيم بطريقة ناجحـة حبيـث ال يقتصـر دور املعلـم علـى مـادة
ختصص ــه فق ــط ،كم ــا جي ــب أن تع ــد الكلي ــة دورات تدريبي ــة
لت ــدريب معلم ــي امل ــدارس عل ــى ذل ــك م ــع ط ــرح االجتاه ــات
احلديثة املختلفة والتدريب عليها عمليا حىت يسهل تطبيقها.
 -4أن يتم تقو اخلطة بطريقة دورية حىت ميكن عالج أوجه
القصور الـيت تنتاهبـا ووضـع حلـول ملـا قـد يعـرتض تطبيقهـا مـن
مشكالت.
()2تطوير مؤسسات التربية الغير مقصودة

ويقص ـ ـ ــد هب ـ ـ ــا اإلع ـ ـ ــالم ودور العب ـ ـ ــادة واملكتب ـ ـ ــات
والص ــحف واألندي ــة عل ــى أن يس ــري التط ــوير وف ــق اخلط ـ ـوات
اآلتية:

 -4دراسة الواقع دراسة موضوعية لتحديد مشكالته على أن
تتضـ ـ ــمن هـ ـ ــذه اخلطـ ـ ــوة دراسـ ـ ــة خطـ ـ ــة العمـ ـ ــل بكـ ـ ــل قطـ ـ ــاع
واألهــداف الــيت تنشــدها ومــدى حتقيــق بـرامج كــل قطــاع هلــذه
األهداف.
-3بنــاء علــى الدراســة الســابقة تقــوم اجلهــات املعنيــة بتحديــد
نـواحي القــوة والضــعف يف كــل خطــة عمــل بكــل قطــاع وعليــه
ميكن وضـع خطـة عالجيـة ،وميكـن أن تتضـمن اخلطـة العديـد
من املقرتحات الـيت ميكـن أن تسـاهم يف عـالج أوجـه القصـور
يف كل قطاع ومنها:
 أن يعمـ ــل اإلعـ ــالم املصـ ــري علـ ــى التصـ ــدي للمشـ ــكالتالقائمــة وذلــك بإلقــاء الضــوء علــى هــذه املشــكالت وحتديــد
أبعادها املختلفة وشحذ اجلهود املختلفة للتصدي هلا.
 أن يعم ــل اإلع ــالم عل ــى رف ــع مس ــتوى ال ــوعي االجتم ــاعيوالسياسي واحلد من السلوكيات السلبية مبـا يقدمـه مـن بـرامج
هادفة .
 إعــادة النظــر فيمــا يقــدم مــن إعالنــات مــن حيــث األدواتواملض ـ ــمون حبي ـ ــث تس ـ ــهم ه ـ ــذه اإلعالن ـ ــات يف تنمي ـ ــة وع ـ ــي
اجلمهور والقيم اإلجيابية ال السلبية.
 التوسع يف القنوات املتخصصة حبيـث تشـمل التخصصـاتاحلديثة وتتصل بأهم مراكز البحث يف جماالت العلوم.
 تكثي ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـِّبامج الش ـ ـ ــبابية والسياس ـ ـ ــية داخ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ــالموالصحافة.
 تطهري الوظائف اإلعالمية من شبهة التجمع األسري. التوسـع يف تأســيس األنديـة الشــبابية حبيـث ال تقتصــر علــىالرياضة بل توجه للعناية بالبيئة احمليطة .
 التوس ـ ــع يف بـ ـ ـرامج العم ـ ــل الص ـ ــيفي للش ـ ــباب يف خمتل ـ ــفاملراحل وتدريب الشباب على بعض احلرف املفيدة.
 تطوير املؤسسات الدينيـة وجتديـد خطاهبـا الـديت حنـو مزيـدمن العقالنية والتنوير والتسامح وتصحيح املفاهيم الدينية.
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 أن تق ــوم املؤسس ــات املختلف ــة ب ــإجراء اس ــتطالعات الـ ـرأيالعام يف خمتلف القضايا على أن تكون غري متحيزة يف بنودها
وأن تعلن نتائجها احلقيقية دون أي اعتبار آخر ،على أن يتم
ذلـ ــك بصـ ــورة دوريـ ــة بواسـ ــطة الصـ ــحف اليوميـ ــة والتليفزيـ ــون
واإلذاعة.
 تطبيق القانون حبيث يصبح من األدوات الفاعلـة يف جتـاوزحالة الفوضى السلوكية واخللل األخالقي الشائع.
علــى أن تســري خطتــا التطــوير جنبــا إىل جنــب وأن
حي ــدث تكام ــل بينهم ــا ح ــىت حتق ــق اخلط ــة أه ــدافها ،فجمي ــع
مؤسســات اجملتمــع تعمــل يف تكامــل ال يف معــزل عــن بعضــها
البعض ،فمثال ال بـد وأن حيـدث تكامـل بـني اإلعـالم والرتبيـة
وأن يــتم ربــط املدرســة باملؤسســات اإلعالميــة لتبــادل اخل ـِّبات
واإلفــادة مــن هــذه املؤسســات إعالميــا ،كمــا جيــب أن تعمــل
الرتبية على فهم الطالب للغـة اإلعـالم ومفرداتـه بعقليـة ناقـدة
وتعلمهــم كيــف يشــاركون برؤيــة تكامليــة يف اإلعــالم املدرســي
وت ـ ــدريب الط ـ ــالب عل ـ ــى إص ـ ــدار ص ـ ــحف ونشـ ـ ـرات تربوي ـ ــة
،والقي ــام بتمثيلي ــات مس ــرحية مدرس ــية وتص ــويرها ونش ــرها يف
وسائل اإلعالم املختلفة.

ملحوظة:

لقد تم إجراء هذه الدراسة واالنتهاء منهـا فـي 2111

أي قبل قيام ثورة ينـاير والتـي أظهـر فيهـا الشـباب العديـد مـن القـيم
اإليجابية التي ساعدت علـى نجـاح الثـورة وإعجـاب العـالم كلـه بهـا

وبمــا حققتــه مــن نتــائج ,فكثيــر مــن هــذه القــيم ال يتعــارض مــع مــا
توصلت إليه هذه الدراسة من نتـائج ,والتـي تمثلـت فـي زيـادة قـدرة

الش ــباب عل ــى التواف ــق والتكي ــف والص ــبر والتماث ــل ,كم ــا أن قل ــة
تأكيدهم على قيم التسامح والنجاح والتكيف ال يتنـاقض ومـا ظهـر

مــن قــيم خــالل الثــورة ,فحالــة التماســك والتــرابط واإلص ـرار التــي
شهدها المجتمع المصري أثناء الثورة قد ساعدت على وجـود مثـل
هذا النوع مـن القـيم للوصـول إلـى الغايـة التـي سـعى إليهـا المجتمـع

ككل وبذل في سـبيلها الكثيـر مـن التضـحيات ,غيـر أن هـذه القـيم
تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة للتعمــق فيهــا فــي محاولــة للحفــا
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عليه ــا واس ــتمرار تمس ــك الش ــباب به ــا اس ــتمرارا للث ــورة وتحقيقـــا
لنتائجها.

الم ـ ــراجــع

أوال :المراجع العربية

 .4إبراهيم عبد الرمحن حممـد علـي ،أثـر اسـتخدام القصـص االجتماعيـة يف
تــدريس م ــادة عل ــم االجتم ــاع عل ــى تنمي ــة بع ــض الق ــيم االجتماعي ــة ل ــدى
طــالب املرحلــة الثانويــة ،مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريس
،اجلمعيــة املص ـرية للمنــاهج وطــرق التــدريس ،القــاهرة ،العــدد(، )64اجلــزء
الثاين ،مارس 3114
أمحد زايد ،مخسون عاما من التغري يف مصر – جدل البنـاء والثقافـة ،،

.3

المؤتمر السنوي الخامس "التغيـر االجتمـاعي فـي المجتمـع المصـري خـالل
خمسين عامـا "  41-31،أبريـل ، 3114اجمللـد األول ،املركـز القـومي للبحـوث
االجتماعية واجلنائية ،القاهرة ،مركز البحوث اجلنائية ،ص ص (.)34-4
.4

أمحــد جمــدي حجــازي ،حتــول القــيم وتبــدهلا لــدى الشــباب املصــري –

دراســة يف أزمــة القــيم  ،المــؤتمر الســنوي الخــامس "التغيــر االجتمــاعي فــي
المجتمع المصري خالل خمسـين عامـا "  41-31،أبريـل ، 3114اجمللـد
األول ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القـاهرة ،ص ص(-144
.)124
.1

جــابر عب ــد احلمي ــد ج ــابر ،أمح ــد خ ــريي ك ــاظم ,من ــاهج البح ــث ف ــي

التربية وعلم النفس ،القاهرة ،دار النهضة العربية4446،
.4

جالل أمني ,ماذا حدث للمصريين ؟ تطـور المجتمـع المصـري فـي

نصف قرن ( ، )1995 -1915القاهرة:دار اهلالل 3114،
.6

رش ــدي أمح ــد طعيم ــة  ,تحلي ــل المحت ــوي ف ــي العل ــوم اإلنس ــانية ،

القاهرة  ،دار الفكر العريب 3111 ،
.4

رشيد جرموين ،قراءة يف التحوالت القيمية – دراسة مقارنة بني املغـرب

وبــاقي بلــدان العــامل ،مجلــة المســتقبل العربــي ،العــدد (، )466الســنة الثانيــة
والثالثون ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،أغسطس .3114
.2

مسري نعيم أمحد ،التغريات البنيويـة يف اجملتمـع املصـري وانعكاسـاهتا علـى

أنسـ ــاق القـ ــيم يف النصـ ــف الثـ ــاين مـ ــن القـ ــرن العش ـ ـرين ،المـ ــؤتمر السـ ــنوي
الخامس "التغير االجتماعي في المجتمـع المصـري خـالل خمسـين عامـا
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"  41-31،أبريل ، 3114اجمللـد األول ،املركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة

3. Eric Pappas & others ,Changing student values and
)behaviors , James Madison University (JMU
,Proposals (46-60) on January 26, 2011.

صالح الدين عرفة حممـود  ،تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصـر

4. Lori J. Vogelgesang & others ,The Development of
Civic Values and Skills: An Analysis by Race
,Gender and Social class ,1999.

 .41فتحي يوسف ،بعـض القـيم االجتماعيـة الالزمـة لتالميـذ مرحلـة التعلـيم

5. Mogalhaes & others ,Changing Values and Norms
in Portuguese Higher Education ,Palgrave
)Macmillan ,Higher Education Policy ,v(20) ,n(3
),September 2007 ,pp(315-338

واجلنائية ،القاهرة ،ص ص(.)144-134
.4

المعلومات  ،القاهرة  ،عامل الكتب 3114 ،

األساس ـ ــي ودور من ـ ــاهج الدراس ـ ــات االجتماعي ـ ــة يف اكتس ـ ــاهبا هل ـ ــم ،مجل ـ ــة
الدراسات التربوية ،القاهرة ،مارس 3114
 .44حممد إبراهيم كاظم ،تطورات قيم الطلبة – دراسة تربوية تتبعيه لقيم
الطالب في خمس سنوات ،القاهرة –مكتبة األجنلو املصرية 4463،
 .43حممد إبراهيم منصور وآخرون ،نحو منظومة القيم اإليجابيـة الداعمـة
لرؤي ــة مص ــر ,مرك ــز املعلوم ــات ودع ــم إخت ــاذ الق ـرار مبجل ــس ال ــوزراء ،الق ــاهرة
،فِّباير 3112

6. Weidman's ,Study of The impact of college on
students' values ,1979 ,transfer from Jeffrey f.Milem
,Attitude change in college students : examining the
effect of college peer groups and faculty groups,
GALE cengage learning ,2010.
7. Wong Ping Ho & Others ,Affective Education : The
value development of Hong Kong student – teachers
,Paper presented at redesigning pedagogy
international
conference:
Research
,policy,
practice ,Singapore ,May 2005.

 .44حممــد ســالمة آدم،المـرأة بــين البيــت والعمــل ،القــاهرة ،دار املعــارف،
4423
 .41حمم ــود ع ــوض اهلل س ــامل & أب ــو الس ــعود حمم ــد أمح ــد ،دراس ــة حتليلي ــة
للقيم البيئيـة املتضـمنة يف كتـب العلـوم باملرحلـة اإلعداديـة مبصـر ،نـدوة املنـاهج
الدراسية وتعليم القيم ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس اجلمعية
املصرية للمناهج وطرق التدريس ،القاهرة ،العدد (، )64اجلـزء الثـاين  ،مـارس
.3114
 .44يوســف ســيد حممــود  ،تغيــر قــيم طــالب الجامعــة – التغيــر القيمــي
لــدى طــالب الجامعــة خــالل ثالثــين عامــا دراســة ميدانيــة ،القــاهرة عــامل
الكتب 4441،

ثانيا :المراجع األجنبية:
1. College of the Holly Cross ,Colleges Receive Grant
to measure development of students' value systems
,January 27,2009.
2. Elizabeth W. Lindsey ,Study Abroad and Values
development social work students ,Journal of Social
work education (JSWE) ,V(41) ,N(2) ,Friday ,April
2,2010.
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Abstract
The Objectives of the Study:
Knowing the manifestation of changes inside the Egyptian society and specify its reasons
-

Comparing the University student's values in Egypt now with University student's values in the period of the Fifties
,the Sixties ,and the Eighties to know which values confirmed or lost.

-

knowing the consistency of values inside society.

-

Making suggestion to confirm the positive values and overcome and face the negative one.

The study results:
In the first assumption:
 In the values layout there are some differences which have statistically significant between university students in the
years 1957- 1962- 1989-2010. the study proved the accuracy of this assumption to a number of patterns of values
,these patterns are: Ethics values – social values1- social values2- self values 1- physical values- recreational
values- security values and practical values. Also The study proved that the rejection of the first assumption for the
another values.
The second assumption:

There are some difference has statistically significant between male and female students in the values layout and the
study proved the inaccuracy of this assumption in all values layout except in self values'1' , physical values and The
practical values, and there are difference between Male and female students For the benefit of male students
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المالح ـ ـ ـ ـ ــق
ملحق رقم ()1

صحيفة التعليمات
تاريخ الحياة

مـن أجــل فهـم اجملتمــع الـذي حنيــا فيـه ومــن أجــل بنائـه علــى أسـس ســليمة نـدعوك إىل املســامهة بنصـيبك يف هــذا البحــث
الـذي جنريـه ،حنـن هنـدف إىل معرفـة اجتاهـات الشـباب يف مجهوريــة مصـر العربيـة ومعتقـداهتم وقـيمهم وآمـاهلم كمـا تبـدو يف عرضــهم
لتاريخ حياهتم.
نطلب منك أن تكتب لنا بالتفصيل واصفا لنا طفولتك وحياتك حىت اآلن ،ابدأ بـذكر طفولتـك واحلـوادث الـيت تـذكرها
،صف اجلو العائل ي والعالقات بينك وبني والديك وأخوتك وأخواتك  .اذكر األشخاص الذين كان هلـم أثـر يف حياتـك سـواء مـن
أقاربك أو من الغرباء  .اذكر لنا بالتفصيل العوامل اليت كان هلا أثر يف حياتك وعاداتـك وهواياتـك ومـا كنـت تسـر منـه  .اذكـر مـا
تذكره عن حياتك املدرسية ومعتقداتك الدينية وأهدافك وما تصبو إليه نفسك.
نرجــو أن تــتكلم حبريــة وص ـراحة يف أي عــدد مــن الصــفحات (ح ـوايل مخســة عشــر صــفحة) فــنحن ال نطلــب منــك ذكــر
امسك أو ما يدل على شخصيتك اذكر فقط عمرك وحمل ميالدك وديانتك واألماكن اليت تنقلت فيها.
أخريا نشكرك على مسامهتك يف العمل على تقدم اجملتمع.

ملحوظة :نرجو عدم ذكر امسك لضمان سرية ما تكتب.
أسئلة مكملة:

اكتب يف هذه املوضوعات إذا مل تكن كتبت عنها يف مذكراتك:
 .4اخرت شخصا تعرفه جيدا وحترتمه وينال إعجابك " غري والدك" وصف لنا شخصيته وأعماله.
 .3اذكر أخطاء هذا الشخص الذي ذكرته لنا.
 .4اخرت سيدة تنال إعجابك واحرتامك " غري والدتك" وصف لنا شخصيتها وأعماهلا.
 .1اذكر أخطاء هذه السيدة الذي ذكرهتا لنا.
 .4اذكر شخصا من بني معارفك مل ينل سوى قدرا ضئيال من إعجابك وصفه لنا.
 .6اذكر أهم احلوادث اليت شعرت فيها بالفشل وخيبة األمل.
رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  441 – 411الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

عال عبد الرحيم :تطور قيم طالب اجلامعة خالل مخسني عاما ( )3141-4442دراسة ميدانية

163

 .4اذكر أهم املواقف اليت شعرت فيها باالرتياح والنجاح والسعادة.
 .2اذكر ما أثر يف حياتك ومل تكن لك يد فيه
ملحق رقم ()2
قائمة بالقيم

( )1المجموعة األخالقية:وتتضمن األخالق– الصدق -التقاليد  -العدالة :املساواة – الطاعة -النقاء والطهر -الدين.

()2المجموعــة االجتماعيــة ()1وتتضــمن :الظــرف أو لشــخص اللطيــف -قواعــد الســلوك – الصـِّب -التواضــع -التماثــل (جمــاراة
اآلخرين وموافقتهم ) -الكرم -التسامح -الكتمان -االندماج يف مجاعة -العطف.

( )1القيم االجتماعية ( )2وتتضمن :حب الوطن -حب اجلنس  -حب األسرة – الصداقة.
( )1القيم الذاتية ( )1وتتضمن :القوة -احلكمة -التعميم -املظهر -الشجاعة.

()5القيم الذاتية ( )2وتتضمن :اعتبار الذات -االستقالل -النجاح أو الوصول -التقدير -التسلط والسيطرة -العدوان

( )6األمن  :انعدام الشعور باألمل من أي نوع أو اخلوف أو اخلطر ويتضمن:هدوء الفكر (البال) أي عدم االنشغال على موضوع
معـ ـ ــني (انع ـ ـ ــدام القلـ ـ ــق)  -االس ـ ـ ــتقرار ع ـ ـ ــدم حـ ـ ــدوث تغ ـ ـ ــري مفـ ـ ــاجئ  -األلف ـ ـ ــة :انع ـ ـ ــدام اإلحسـ ـ ــاس ب ـ ـ ــاالغرتاب  -نس ـ ـ ــيان أو
استبعاد ما يسبب القلق -عدم الدخول يف املواقف املثرية للقلق  -اهلروب من املواقف املؤملة أو القلقة-الراحة اجلسمية.

( )7القيم الجسمانية:وتتضمن الصحة -النشاط – الراحة.

( )8القيم الترويحية:وتتضمن اخلِّبات اجلديدة -اإلثارة -اجلمال -املرح

( )9القيم العملية:وتتضمن القيمة العملية -القيمة االقتصادية  -التملك وامللكية

( )11القــيم المعرفيــة :وتتضــمن احلقــائق – املنطــق – احلكمــة –الفهــم – الكتــب – التعلــيم والرتبيــة – الــرحالت – التفكــري –
التخطيط.

()11متنوعات:وتتضمن احلرص -التكيف -النظافة – التثقيف -التوافق والتكيف.
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ملحق رقم ()2
جدول رقم ()2

وسيطات النسب المئوية للمجموعات القيمية الخاصة بعينات الدراسة
اإلناث

األنماط القيمية

الذكور
3141

4444

4463

4424

األخالقية

41042

2046

44014

االجتماعية()4

43041

41064

46033

31044

االجتماعية ()3

41034

44031

46044

43044

الذاتية ()4

44043

2046

4044

الذاتية ()3

44014

46014

44064

41014

األمن

6044

44026

4016

4021

اجلسمانية

4041

4043

4014

الرتوحيية

44014

4064

104

العملية

6044

4042

4034

املعرفية

403

4041

4046

3042

املتنوعة

4024

44011

1024

403

41032

43043

301
3044
1044

مشترك إناث وذكور
3141

4444

4463

4424

2044

43011

31063

43034

43044

4104

31044

6024

2044

44014

41014

4044

2044

6044

44042

42044

44063

44044

2046

6042

42،

4044

6064

4013

4044

41064

104

404

4104

6044

6044

4014

3044

3033

4044

6042

4041

4044

6066

41014

4404

4044
4044
4044

3141

4444

4463

4424

4032

4043

44044

44044

41016

44016

34031

4014

41014

4103

44043

6044

2046

2014

46012

44014

44063

41044

4044

4044

403

3046

1044

4043

4044

41044

6013

3024

4044

404

1044

4034

4044

3043

4034

4034

44064

6064

4064

41014

43042

3024
306
1044

جدول رقم ()1

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم األخالقية
السنة

الطلبة

النوع

1962

1957

2111

1988

4064

4044

46064

34014643

4014

44011

34014

41044243

41031

44031

44012

41011111

4046

46044

33014

43061114

6044

42044

32011

44011316

4044

4404

4404

41043444

6064

4014

3104

46034

41044

4043

3406

31066446

44014

2044

46014

33064414

202

44044

44061

41

4044

4044

3602

41041444
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31043

4024

46043

44044143

4031

6044

34033

43021443

44063

404

42064

44041224

4404

4064

4104

44022444

1064

2044

31044

44044421

44042

44016

44044

41064444

44041

2064

34044

6061444

41013

2046

4404

34044424

2024

2024

41013

30414446

جدول رقم ()1
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

340433

4

340433

40142

446و

الزمن

43310444

4

1160241

440344

111و

تفاعل اجلنس والزمن

420144

4

360442

40344

414و

داخل اجملموعات

3362032

46

340216

جدول رقم ()6

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم االجتماعية ()1
النوع

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

الطلبة

1962

1957

2111

1988

6014

44014

4304

44041243

46024

4026

44014

41042443

4024

4044

41044

34044442

6026

42014

44043

34016413

41014

44064

4404

34044441

4602

2034

33044

44041243

404

44043

44041

4404

44016

41044

6036

44044444

42044

41032

4014

36044112

44014

41024

42014

31

4044

4023

41016

36044444

44046

2041

42016

44024434
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الطالبات

44062

2044

44044

4303441

2034

44044

34041

32042244

4041

43034

2044

34044634

41046

41043

44044

46066664

43043

44014

44014

44064464

204

44034

46041

34041213

44046

4044

43033

4401144

43034

4014

36042

34043444

جدول رقم ()7
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

40411

4

40411

63و

641و

الزمن

3441014

4

4420414

34041

111و

تفاعل اجلنس والزمن

420644

4

360342

264و

164و

داخل اجملموعات

33620324

46

340216

جدول رقم ()9

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم االجتماعية ()2
السنة

الطلبة

الطالبات

النوع

1962

1957

2111

1988

41043

6064

44024

43023144

4014

41014

4041

44064413

4602

4016

44044

20222224

41044

4014

6044

43044444

1022

4064

41046

44011316

43034

31

44041

20414114

404

44043

2061

6034

6064

44041

44043

40142144

4044

4014

44036

10464414

4064

4044

44

44044614

44044

3064

31043

10444444

43024

43042

31023

44026114

6046

4042

44044

40444444

44044

43044

4401

20444114

41044

44041

34011

44044141

6026

43021

43041

46034414
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4103

1034

42044

41044114

2042

46043

41016

44063444

1034

604

44044

20344442

44043

4044

41014

44034434

جدول رقم ()11
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

620422

4

620422

30634

441و

الزمن

1410114

4

4420114

60161

114و

تفاعل اجلنس والزمن

340464

4

40441

346و

214و

داخل اجملموعات

44660144

46

340241

جدول رقم ()12
النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الذاتية ()1
النوع

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

الطلبة

الطالبات

1962

1957

2111

1988

44024

4044

304

60141346

6044

6024

4041

40644214

31014

2044

2042

41011111

4034

2014

4014

46024444

41064

43043

1034

41014344

1044

104

4104

43023144

4042

41021

1064

41

4046

44014

4046

10442642

6064

4042

4044

44014431

202

4043

4041

41042231

44044

6041

4044

44014411

41044

4061

4043

41043134

44042

4041

404

44064646

4044

404

4064

46044344

44014

202

4013

43044444

41046

4044

4044

44044632

1046

2034

41043

40423614

41043

4064

44042

41044346

4024

2046

43046

60461421

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)13ص ص  441 – 411الرياض؛ (ذي احلجة 4141هـ/أكتوبر 3144م)

عال عبد الرحيم :تطور قيم طالب اجلامعة خالل مخسني عاما ( )3141-4442دراسة ميدانية

168

2046

404

40436144

43034

جدول رقم ()11
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

160411

4

160411

40443

14و

الزمن

4410446

4

640664

40311

114و

تفاعل اجلنس والزمن

14024

4

440444

40411

321و

داخل اجملموعات

4410244

46

430236

جدول رقم ()15

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الذاتية ()2
السنة

الطلبة

الطالبات

النوع

4463

4444

3141

4422

34022

31026

2044

41041346

44043

46016

44014

36034412

34024

44044

41044

44044444

33013

44014

41044

46014431

4304

33064

34044

44043444

43034

33014

34043

42021413

41011

43044

34034

42044

42042

44036

46064

40142144

44031

46041

46034

41032444

41022

44044

2044

41044464

44044

44011

6041

4404146

43034

44063

44024

46042142

44034

44046

404

44042414

41046

2044

44014

44024141

44016

44063

4013

43044444

44014

43021

33044

44011426

44011

34044

44046

20443441

32044

43046

44044

44024414

41064

44044

42024

41042446

4404

4402

34014

46044446
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جدول رقم ()16
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

640441

4

640441

40262

446و

الزمن

4140146

4

140414

40144

344و

تفاعل اجلنس والزمن

130411

4

410144

144و

414و

داخل اجملموعات

34440446

46

440244

جدول رقم ()18
النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط قيمة األمن
النوع

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

الطلبة

الطالبات

1962

1957

2111

1988

4064

4042

4024

40216441

1

4044

3

1

1

4041

1

30333333

1012

4012

1

40624444

4044

4064

1

40143421

6044

4044

4044

40432314

41041

6044

1

304

4044

4404

1

10442642

4066

42033

4044

40444134

202

4014

3042

40144464

4044

41042

4043

1

2013

44041

4034

40121416

41042

33014

1042

1

4036

4206

4034

1

4041

4062

4044

40121244

6044

44012

1042

1

1013

4014

1

40641144

1064

44011

1

30614443

41014

2034

1

30141444

1014

44026

4043

30314223

جدول رقم ()19
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

440446

4

440446

40441

342و

الزمن

2440341

4

344014

340441

111و
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تفاعل اجلنس والزمن

4120141

4

460132

داخل اجملموعات

4430214

46

430444

144و

40433

جدول رقم ()21
النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الجسمانية
النوع

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

الطلبة

الطالبات

1962

1957

2111

1988

1014

4043

4064

30461414

43042

4064

6034

1

3014

1012

1

10111111

44046

1044

1

10213644

4044

3062

4021

40143421

104

4016

4024

20414114

41041

3046

1031

4

4044

4014

1

40142144

4041

4041

106

10464414

202

4034

4044

1

4044

401

3064

40664443

406

103

1064

10461443

4031

1026

4042

30144444

4046

3044

3014

40441434

4044

4043

1

10634314

4021

4062

1044

30434424

3042

4036

4014

60434444

4011

1

4064

6061444

1046

4023

1

1

402

4012

1

40413414

جدول رقم ()21
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

340214

4

340214

40141

134و

الزمن

4310442

4

110426

60262

111و

تفاعل اجلنس والزمن

160443

4

440444

30641

144و

داخل اجملموعات

1440316

46

60414

جدول رقم ()21
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النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الترويحية
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

4463

4444

3141

4422

النوع

الطلبة

الطالبات

41043

44044

1

40216441

43032

3041

4041

40112144

1

1024

2042

40444444

6044

4044

4044

40441424

4044

3043

4034

30164246

41064

43044

4024

30461414

34041

4014

3013

4044

41064

1046

1

40142144

44044

4044

604

1

44042

4041

1

40434143

1011

4044

4034

20636442

4041

101

4034

30231244

43014

4046

4043

30144444

6014

2044

2043

3041444

41044

44011

1022

30444634

43064

4036

41023

1

6016

4044

1042

1

4304

3046

1024

30614443

34014

4044

3044

1

44044

4024

4014

40431422

جدول رقم ()21
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

440144

4

440144

40141

441و

الزمن

4410664

4

3110222

460411

111و

تفاعل اجلنس والزمن

420644

4

430244

242و

164و

داخل اجملموعات

44440244

46

410416

جدول رقم ()26

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم العملية
النوع

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

1957

1962

1988

2111
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الطلبة

الطالبات

4044

1046

2044

40643412

4046

44036

4014

40644214

41064

402

1

40444446

4043

41043

44042

10213644

44034

4046

1044

60424464

44043

3044

3032

30461414

44043

43044

1024

44044

4014

4014

41024

40142144

4101

4014

4044

40441146

44013

4044

2044

1

36033

1046

4044

4014444

403

103

4023

40434411

4044

4042

1046

10414144

4043

4042

1044

3041444

6041

1036

3064

10444312

1044

4042

4044

10644464

406

6044

1034

40423614

304

41044

41044

40434426

404

6021

44042

10414424

6044

4023

3014

40444446

جدول رقم ()27
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

اجلنس

440641

4

440641

40244

143و

الزمن

4430332

4

610146

40344

132و

تفاعل اجلنس والزمن

420444

4

60431

414و

234و

داخل اجملموعات

44430446

46

310441

جدول رقم ()29

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم المعرفية
النوع

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

الطلبة

1957

1962

2111

1988

1024

3044

4046

1

4014

4046

1

1

4064

4014

4044

40444444

4014

6016

3046

40441424
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3034

3014

4034

30164246

4033

4036

4064

40142214

4042

4044

4034

4

4044

302

4014

10442642

306

4044

1

40441146

1

4011

4044

40144464

3033

4044

1

60414364

1034

4014

1

30344224

6014

4046

3063

30144444

4044

1064

1063

30116146

4044

3021

1044

40121244

6044

4044

4034

40122443

4016

4044

6041

1

304

4012

104

40326411

4034

4046

1024

30141444

1043

4012

4014

40441416

جدول رقم ()11
مصدر التباين

مجموع

اجلنس

324و

4

الزمن

40311

4

40414

تفاعل اجلنس والزمن

30424

4

441و

داخل اجملموعات

3460264

46

40416

المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

324و

164و

441و

134و

441و

441و

411و

جدول رقم ()11

النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط قيم المتنوعات
السنة

الطلبة

النوع

4463

4444

3141

4422

4034

41014

6064

40643412

4014

4023

41044

40644214

3011

4066

1044

30333333

4044

44013

4024

41044416

4041

44016

1044

40141432

4024

4016

4044

40432314

404

4066

4034

4034

44016

2014

46014

40444444
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الطالبات
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306

43044

4044

20444444

4064

4014

2044

44046144

4044

6041

44014

40441444

4041

44014

6064

43013442

2044

44044

4042

40142144

44044

44044

1014

10614424

4044

401

4401

10634314

2044

44046

1046

10644464

44062

4402

2014

40641144

4014

41044

4043

40434444

6042

43064

404

30141444

4011

43043

1044

40436144

جدول رقم ()12
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

ف

الداللة

اجلنس

440411

4

440411

40441

344و

الزمن

3110611

4

240444

40416

114و

تفاعل اجلنس والزمن

440464

4

340241

40224

411و

داخل اجملموعات

41210112

46

410346
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العالقة المحتملة بين طول القامة والذكاء والتزامن بينهما في السعودية
عادل عبد الجليل بترجي ,مدارس دار الذكر األهلية ،جدة ،اململكة العربية السعودية
عمر هارون الخليفة ,مؤسس مشروع طائر السمِّب ،السودان
خليل يوسف على أحمد ,أكادميية السودان للعلوم ،السودان
قدم 4144/1/4هـ – وقبل 4141/3/44هـ

المستخلص :كشفت الدراسة عن عالقة ارتباطية إجيابية دالة بني طول القامة ومعدل الذكاء حسب اختبار بريسون

) (0.475و)(0.071

على التوايل وأن متوسط طول الذكور167.94سم واإلناث 157.63سم ،والفرق بينهما 10.31سم .كما وجد أن اإلناث يتفوقن يف معدالت
الذكاء يف األعمار الصغرى بزيادة) )2.91درجة ،يف حني يتفوق الذكور يف األعمار الكِّبى بزيادة ) (0.99درجة .ومل تظهر الدراسة عن تزامن
مثايل بني زيادة طول القامة وزيادة معدل الذكاء بني الذكور واإلناث.
الكلمات المفتاحية :الذكاء ،طول القامة ،التزامن بني طول القامة والذكاء
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عادل عبداجلليل برتجي وآخرون :العالقة احملتملة بني طول القامة والذكاء والتزامن بينهما يف السعودية

احلكــم علــى أن األطــول قامــة أكثــر إقناعــا يف عــامل املبيعــات

 .1مقـدمـة
يف ال ـرتاث العــريب اإلســالمي ،يشــري ابــن اجلــوزي -510
597هـ) (1985يف مؤلفه املوسـوعي "كتـاب األذكيـاء" للعالقـة
ب ــني "ط ــول القام ــة" وال ــذكاء يف مباح ــث عل ــم الفراس ــة ال ــيت

تتنـاول بشـكل أعـم ،وفقـا لقـول طـه

)2009

 ،(1995,العالقـة

بــني اخللــق (بفــتح اخلــاء) واخلُلــق (بضــم اخلــاء) .وقــد ال يكــون
م ــن الس ــهل احلك ــم عل ــى آراء اب ــن اجل ــوزي ع ــن مورفولوجي ــة
ال ــذكاء ،إذ ي ــرى أن الـ ـرأس إذا ك ــان ص ــغريا ،ف ــإن ذل ــك م ــن
عالمات ضعف الذكاء ولرمبا كان يف ذلك إشارة إىل حاالت
ض ــمور اجلمجم ــة وه ــي تش ــوهات خلقي ــة يك ــون فيه ــا الـ ـرأس
صـ ــغريا ويالزمهـ ــا يف الغالـ ــب قصـ ــور عقلـ ــي ملحـ ــوظ .وفيمـ ــا
يتصـ ـل بعالق ــة "القام ــة" بال ــذكاء فق ــد أورد اب ــن اجل ــوزي خ ــِّب
عجــالن حيــث قــال" :قــال يل زيــاد أدخــل علـ ّـي رجــال عــاقال.
قلــت :ال أعــرف مــن تعــت .قــال :ال خيفــى العاقــل يف وجه ــه
وقــده ،فخرجــت فــإذا أنــا برجــل حســن الوجــه ،مديــد القامــة،
فصــيح اللســان" (ص .)17:وفقــا لقــول طــه )(1995, 2009
ويف هذا تنسـجم مالحظـات ابـن اجلـوزي مـع مـا يُعـرف حاليـا
بارتب ــاط إجيـ ــايب بـ ــني طـ ــول القام ــة وفصـ ــاحة اللسـ ــان ودرجـ ــة

الــذكاء .كمــا أوضــحت دراســة تريمــان (
 )1970أن األطفــال الــذين يتمتعــون بنســب ذكــاء أكثــر مــن
Terman, 1947,

ـح أبـدانا وأطـول قامـة
 140درجة يصـبحون يف سـن الرشـد أص ّ
وأكثر جناحا مهنيا .ومت حديثا توثيق بعض اخلصائص النمائية
لألطفــال اخل ـوارق العــرب

(اخلليف ــة2007, 2008،

)2005,

فض ـ ــال ع ـ ــن العالق ـ ــة االرتباطي ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــذكاء وحم ـ ــيط الـ ـ ـرأس

(.)Khaleefa, 2009; Khaleefa, et al, 2010

هنـ ــاك انطبـ ــاع شـ ــعيب بـ ــأن األطـ ــول قامـ ــة أكثـ ــر جناحـ ــا
وجاذبيــة يف احليــاة ،وب ـالرغم مــن ســهولة نفــي هــذا االنطبــاع،
لكــن أظهــرت نتــائج البحــوث بــأن بعــض جوانــب احليــاة تعــد
أكث ــر س ــهولة بالنس ــبة لألط ــول قام ــة .عل ــى س ــبيل املث ــال ،مت

واملشـرتيات ( ،)Young & French, 1996وأكثـر جاذبيـة يف
حالــة األزواج

(1979

 .)Freedman,وعمومــا فــإن الســمات

اجلســمية تلعــب دورا مهمــا يف مكــان العمــل ويف التفاعــل بــني
رج ــال املبيع ــات والزب ــائن ،كم ــا تلع ــب دورا مهم ــا يف اجلاذبي ــة
وص ــورة ال ــذات

(1999

 .)McElroy,وم ــن احملتم ــل أن ي ــِّبز

طويل القامة كقائد أيضا (.)Higham & Carment, 1992
وثـق "لـني" ( )Lynn, 1990معـدل الزيـادة يف الطـول يف
منتص ــف الق ــرن العش ـرين بالنس ــبة لكث ــري م ــن ال ــدول املتقدم ــة
صناعيا يف أوروبا وأمريكا واليابان .وكان معدل الزيادة بالنسبة

للراش ـ ــدين الشـ ـ ــباب ح ـ ـ ـوايل  1.2سـ ـ ــم يف العق ـ ــد (
 .)Wieringen, 1978وإ ّن االحن ـراف املعي ــاري للط ــول ك ــان
Van

ح ـوايل  7ســم ،وإن الزيــادة يف معــدل الطــول خــالل النصــف
األخــري مــن القــرن العشـرين حـوايل احن ـراف معيــاري وهــي متثــل
الزيادة نفسها يف معدل الذكاء يف نصف القرن.
وعموما تشري الدراسات إىل أن الزيادة الواردة يف الطول
ترجــع للتحســن النســيب يف الغــذاء فضــال عــن اخنفــاض معــدل
األمراض املعدية ( .)Lynn, 1990ففي حوايل النصف األخري

من القرن العشرين كان هناك حتسـن كبـري يف مسـتويات احليـاة
يف الـ ــدول املتقدمـ ــة اقتصـ ــاديا .وقـ ــاد ذلـ ــك التحسـ ــن األف ـ ـراد
واجلماعات لشراء كمية أكِّب من الغـذاء وعمـل ذلـك باملقابـل
علــى حتســن معــدل الغــذاء الــذي قــاد بــدوره علــى زيــادة معــدل
الطــول .ولقــد مت توثيــق عمليــة التحســن النســيب يف الغــذاء يف
اليابان يف عدد من املسوح ما بعد احلرب العاملية الثانيـة .فقـد
رصدت بني عـام  1960وعام  1980زيـادة كبـرية يف اسـتهالك
اللح ـ ـ ــوم واأللب ـ ـ ــان ومنتوج ـ ـ ــات األلب ـ ـ ــان ) ،(300%والفواك ـ ـ ــه

) ،(100%واخلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروات ) ،(50%واألمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك )(20%

(.)Takahashi, 1986
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ويف اجملتمعــات األوروبيــة ،غالبــا مــا تصــل البنــات ألعلــى
معدل يف طول القامـة يف عمـر  12سـنة يف حـني لـألوالد فهـو

يف عمــر  14ســنة

(& Blaser, 2002

 .)Beardوكشــفت

نتــائج دراســة دمناركيــة بــأن متوســط الطــول متســاو بــني األوالد
والبنات حىت عمر  12سنة ،وبعده يكون األوالد أكثر مناء يف
الطـ ــول ،ويف عمـ ــر  16سـ ــنة يكـ ــون األوالد أكثـ ــر طـ ــوال مـ ــن
البنــات

(et al, 2006

 .)Silventoinenويف اســتونيا كانــت

البن ــات أط ــول قام ــة م ــن األوالد يف عم ــر  12و 13س ــنة ،يف
حني كان األوالد أطول قامة يف عمر  15سنة وأكثر
& Must, 2000

( Lynn,

 . )Allik,وحاليـا يبلــغ متوسـط طـول قامــة

األم ـريكيني  69.1بوص ــة ( 175.5س ــم) بالنس ــبة للرج ــال ،يف
حــني هــي  63.7بوصــة ( 161.7ســم) بالنســبة للنســاء بفــارق

أكثــر مــن  5بوصــات ( 12.7ســم) (
 .)2004وأظه ــرت نت ــائج املؤشـ ـرات الدميوغرافي ــة ب ــأن مع ــدل
Judge & Cable,

النم ــو حس ــب العم ــر ق ــد تن ــاقص يف الق ـرنني األخ ــريين ،فف ــي
أوروبا يف هناية القـرن العشـرين غالبـا مـا ينـال الراشـدون أقصـى
مع ــدل ألطـ ـواهلم يف عم ــر  26س ــنة ،يف ح ــني ه ــو يف الوق ــت
ال ـراهن يف ح ـوايل  18ســنة بالنســبة لــألوالد و 16ســنة بالنســبة
للبنـات ( .)Beard & Blaser, 2002ويتسـاءل البـاحثون هـل
لطول القامة عالقة مبستوى النجاح واجلاذبية العامة يف احلياة،
أم ال؟
طول القامة والنجاح العام

قــام بروتــر يف حـوايل عــام  1892بنشــر تقريــر عــن دراســة
بعن ـ ـوان "األس ـ ــاس اجلس ـ ــمي للنب ـ ــوغ والغب ـ ــاء" بلغ ـ ــت عينته ـ ــا
 33500طالبا ذاكرا فيه أن األداء األكادميي لطوال القامة مـن
الطــالب كــان أفضــل مقارنــة بقصــار القامــة يف الفئــة العمريــة
نفسها .ومنذ ذلـك التـاريخ أُجريـت العديـد مـن الدراسـات يف
الــدول املتقدمــة صــناعيا أظهــرت نتائجهــا بــأن الطــالب الــذين
يتــأخرون يف منــوهم اجلســدي ينــالون درجــات منخفضــة يف
مقــاييس الــذكاء

(2005
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مبســح مت مــن خاللــه توثيــق الفــروق يف توزيــع األطـوال بالنســبة
للمــديرين وكبــار التنفيــذيني مقارنــة مبتوســطي القامــة .وكشــفت
نتــائج دراس ــته ب ــأن م ــديري التســويق يُع ــدون أط ــول قام ــة م ــن
رجــال التســويق مــع وجــود نتــائج مشــاهبة للمحــامني واملعلمــني
وعمال الطرق .ويف أمريكا وبريطانيا غالبا ما جتـذب األعمـال
عالية املهارة طوال القامة بصورة أكِّب.
كمــا كشــفت دراســات أجريــت يف أمريكــا بــأن الرجــال
يف مه ــن الياق ــة البيض ــاء ه ــم أكث ــر قام ــة ببوص ــة يف املتوس ــط
مقارن ـ ــة بالرج ـ ــال يف مه ـ ــن الياق ـ ــة الزرق ـ ــاء .وأظه ـ ــرت نت ـ ــائج
الدراسات الِّبيطانية بأن متوسـط أطـوال العـاملني يف األعمـال
اإلداري ــة واملهني ــة ب ــأهنم أط ــول قام ــة بس ــتة أعشـ ـار البوص ــة يف
املتوسـ ــط مقارنـ ــة بـ ــذوي األعمـ ــال اليدويـ ــة .وتنطبـ ــق املسـ ــألة
نفسها بالنسبة للنساء ،فمثال يف بريطانيا لوحظ أن العامالت
يف احلقــل املهــت واإلداري هـ ّـن أطــول قامــة ببوصــة يف املتوســط

مقارنـة مـع العـامالت يف املهـن اليدويـة (
 .)2008وأظهــرت نتــائج دراســة كريتــز ( )Kurtz, 1969بــأن
معظـ ــم املرشـ ــحني ) (78%يف دنيـ ــا العمـ ــل يعتقـ ــدون بـ ــأن
Case & Paxson,

رجــال املبيعــات الــذين يتمتعــون بقامــة أعلــى مــن املتوســط هــم
أكثر قدرة على إقناع الزبائن مقارنة بقصار القامة.
كمــا أظه ــرت نت ــائج الدراس ــات ب ــأن ط ـوال القام ــة هل ــم
مع ــدالت دخ ــل أعل ــى ،ف ــإن زي ــادة بوص ــة واح ــدة يف الط ــول
ت ـرتبط يف املتوســط بزيــادة  2.9% - 1.4%يف معــدل الــدخل
األسـبوعي ،وبـني  2.3% - 1%زيـادة يف معـدل الـدخل بنظـام
الساعات .وكشفت نتائج البحوث التحليلية لعدد  45دراسة
مســتقلة بــأن العالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة والنجــاح يف
العمل بلغت  0.26فضال عن وجود عالقة ارتباطية بـني طـول
القامـة ومعـدل الـدخل

(& Cable, 2004

 .)Judgeوعمومـا

فالعالق ـ ــة ب ـ ــني مع ـ ــدل الط ـ ــول ومس ـ ــتوى ال ـ ــدخل ه ـ ــي دال ـ ــة
اقتصادية (.)Case & Paxson, 2008ويتسـاءل البـاحثون عـن

 .)Gale,ويف عــام  1915قــام جــوين
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ماهية العوامل أو القوى اليت تؤثر يف العالقة احملتملة بني طول
القامة ومستوى النجاح.

كيف يمكن تفسير العالقة بين الطول والنجاح

هنــاك عــدة فرضــيات و نظريــات حمللــة لتفســري العالقــة
ب ــني ط ــول القام ــة ومس ــتوى ال ــدخل ،فعل ــى س ــبيل املث ــال ال
احلصر ،يف الدول الناميـة ينـال طويـل القامـة زيـادة مسـتوى يف
الــدخل غالبــا مــا تعــزى إىل القــوة والصــحة اجليــدة الــيت ت ـرتبط
بـالطول

(& Bouis, 1991; Steckel, 1995

 )Haddadويف

ال ــدول املتقدم ــة ص ــناعيا يؤك ــد الب ــاحثون حص ــول ذل ــك عل ــى

عوام ــل أخ ــرى مث ــل تق ــدير ال ــذات (
 ،)Young & French, 1996والس ــيطرة االجتماعي ــة
(.)Hensley, 1993
;1979

Freedman,

وتعتمد مناذج النمو اجلسدي والطـول علـى جمموعـة مـن
العوام ــل ال ــيت تتض ــمن اجلين ــات ،والظ ــروف البيئي ــة ،وتفاعـ ــل
اجلين ــات م ــع البيئ ــة ،وأن حـ ـوايل  80%م ــن الف ــروق يف ط ــول
القامة ترجع لعوامل وراثية ،يف حـني  20%ترجـع لعوامـل بيئيـة
( .)Silventoinen, 2003ويعد الوضع الغـذائي والصـحي مـن
أكثــر العوامــل البيئيــة الــيت تــؤثر يف الطــول

(2002

.)Resnik,

كم ــا إن هن ــاك عالق ـة ارتباطي ــة دال ــة ب ــني ال ــوزن عن ــد ال ــوالدة
وطــول القامــة يف ســن الرشــد بالنســبة للت ـوائم الصــنوية .ويعــود
ذلك إىل أن الغذاء يف املرحلة الرمحية هو العامـل احملـدد لطـول

القامة يف سن الرشد (.)Black et al, 2007

طــرح ألفــرد إدلــر مفهــوم "عقــدة نــابليون" (
 )complexلوصـف بعـض حــاالت قصـار القامــة الـيت جتعلهــم
Napoleon

يشعرون بعدم الراحة أو الطمأنينة ،ورمبا تقـودهم حلالـة مركـب
الــنقص

(complex

 )inferiorityالــيت تــؤدي لتبــت الســلوك

العــدواين وذلــك لتعــويض فقــد طــول القامــة والقــوة (
 .)1956; Martel & Biller, 1987وأوضـحت دراسـة هـود
( )Hood, 1963نيـل قصـار القامـة مـن الـذكور درجـات أعلـى
Adler,

مـ ــن ط ـ ـوال القامـ ــة يف اختبـ ــار مركـ ــب الـ ــنقص واالكتئـ ــاب يف
مقي ـ ـ ــاس مينس ـ ـ ــوتا املتع ـ ـ ــدد األوج ـ ـ ــه وه ـ ـ ــو مقي ـ ـ ــاس مش ـ ـ ــهور
للشخصية .ومن احملتمـل أن يتوسـط السـلوك العـدواين العالقـة
بني طول القامة والنجاح يف دنيا العمـل .ولقـد كشـفت نتـائج
دراسـة ولــوجيب وبلونــت

(& Blount, 1985

)Willoughby

ب ــأن ض ــباط الش ــرطة قص ــار القام ــة يظه ــرون ق ــدرا أك ــِّب م ــن
السلوك العدواين مقارنة بالضباط طوال القامة .والسؤال الذي
تطرحه هذه الدراسـة بعـد فحـص العالقـة االرتباطيـة بـني طـول
القامــة والنجــاح ومســبباهتا :هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة حمتملــة
بني طول القامة ومعدل الذكاء؟

 .2طـول القامـة والذكـاء

ذكاء
طوال القامة أكثر ً
أظهرت العديد من الدراسـات السـيكولوجية عـن عالقـة
ارتباطيـة بـني طـول القامـة ومعـدل الـذكاء فيكـون طـوال القامــة
يف املتوس ــط الع ــام أكث ــر ذك ــاء م ــن قص ــار القام ــة .ومت توثي ــق
العالقة االرتباطية بني طول القامة ومعدل الذكاء يف دراسـات
كالسيكية ترجع على األقل لقرن إىل الوراء ،وكشفت النتائج
املبكرة بأن العالقة االرتباطية حوايل  0.20وهي دالة إحصـائيا
 .)Tanner,وكشـ ـ ـ ــفت نتـ ـ ـ ــائج دراسـ ـ ـ ــة اجمللـ ـ ـ ــس

(1979

االسكتلندي اخلاصة بعينة قدرها  75000مفحـوص مـن الفئـة
العمريــة  11ســنة بــأن العالقــة االرتباطيــة بــني الطــول ومعــدل
ال ــذكاء

1953( 0.25

Council,

 ،)Scottishوه ــي أعل ــى

حب ـوايل  0.05م ــن الدراس ــة الســابقة .ويف تقري ــر بريط ــاين لعين ــة

قــدرها  5362كانــت العالقــة االرتباطيــة ( 0.13
 ،)Ross & Simpson, 1965ويف دراس ــة أمريكيــة لع ــدد
Douglas,

 13887شــابا يف الســتينات مــن القــرن العشـرين كانــت العالقــة
االرتباطيـة

et al, 1986( 0.19

 .)Wilsonويالحـظ تنــاقص

العالق ـ ـ ــة االرتباطي ـ ـ ــة يف الدراس ـ ـ ــتني األخريت ـ ـ ــني مقارن ـ ـ ــة م ـ ـ ــع
الدراسات املبكرة.
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وكشفت نتـائج دراسـات حديثـة يف الـدمنارك عـن عالقـة
إجيابية بني طول القامة ومعدل الذكاء يف سن الطفولة املبكـرة
ومرحلة املراهقة .ومت عزو هذه العالقة االرتباطية لعوامل جينية
تؤثر يف كل من الذكاء والطول .ويرتاوح حجم العالقة اجلينيـة
بـني الطـول والـذكاء بـني

 0.16وSilventoinen et al, ( 0.65
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وصلوا لطول قامة عادي هلم معدالت ذكاء أعلى من الذين
كانوا صغارا يف أوزاهنم أثناء الوالدة وقصار القامة يف رشدهم

(.)Lundgren et al, 2001
وأظهرت دراسـة بـريس وآخـرين الـيت عنواهنـا "حبـث ألـف
أس ــرة يف نيوكاس ــل" بأن ــه م ــن ب ــني املول ــودين يف بريطاني ــا ع ــام

 .)2006ويف دراسة أخرى تبلغ درجة العالقة  0.26وهي دالة

 1947والذين متيزوا بطول القامة يف عمر  9سنوات و 13سنة

إحصـائيا يف مسـتوى .)Roberts & Herman, 1986( 0.01
وأظهـرت دراسـة مهفريـز وآخـرين ()Humphreys et al, 1985

أحرزوا معدل ذكاء أعلـى يف عمـر  11سـنة وذلـك بعـد ضـبط
ت ــأثري عام ــل الطبق ــة االجتماعي ــة .وأق ــر الب ــاحثون ب ــأن نت ــائج
دراستهم تقرتح التأثري املستمر للنمو ما بعد مرحلـة الـوالدة يف

للفئة العمرية  11و 12سنة هي عالية جدا ) .(0.40وكشـفت

القدرات العقلية لألطفال ما بعد عمر  9سـنوات

بأن العالقة االرتباطية بني طول القامة ومعدل الذكاء بالنسـبة

نتائج دراسة يابانية بأن هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني

طــول القامــة ومعــدل األداء املعــريف يف مســتوى  ،0.001وبــأن
نســبة فقــر األداء وســط قصــار القامــة أعلــى حبـ ـوايل  20%يف

حــني هــي أقــل بـ ـ  12%يف وســط ط ـوال القامــة (
.)2005

Abbott,

ومن أكثر التفسريات انتشارا أن العوامل البيئية العامة
تؤثر يف كل من الطول والذكاء أثناء مرحلة الطفولة ،وهكذا
ميكن اعتبار الطول يف سن الرشد كمؤشر ألحوال احلياة يف
الطفولة

(et al, 2006

 .)Silventoinenفقد أظهرت

دراسات التوائم أن البيئة تساهم حبوايل  65%يف العالقة
االرتباطية بني الطول ومعدل الذكاء يف حني تؤثر اجلينات
بنسبة

35%

( .)Sundet et al, 2004وقد قام بالك بفحص

البيانات املتعلقة بالتوائم املولودين يف النرويج بني عام

و1987

1967

ووجد بأن الفرق يف وزن التوائم عند امليالد يرجع

بصورة أساسية للغذاء الرمحي .ووجد يف املتوسط بأن التوائم
الذين هلم أوزان أكِّب هم أطول قامة بصورة دالة يف سن
الرشد وينالون درجات أعلى بصورة دالة يف مقاييس الذكاء

( .)Black et al, 2007وأظهرت نتائج دراسة سويدية بأن
الرجال الذين كانوا صغارا يف أوزاهنم أثناء الوالدة ولكن مؤخرا

( Perce et

 .)al, 2005وكشفت بعـض الدراسـات املتعقلـة بالتـأثري طويـل
املدى للعالج بواسطة هرمونات النمو بالنسبة للمولـودين مـن
اخلــدج بــأن معظــم الــذين مت عالجهــم أظهــروا زيــادة يف طــول
القامـة مبعـدل احنـراف معيـاري وأكثـر تتـوازى مـع زيـادة بالقــدر
نفسه بالنسبة ملعدل الـذكاء ،ولكـن الزيـادة يف طـول القامـة ال
تفســر التحســن النســيب يف معــدل الــذكاء .كمــا إن هرمونــات
النم ــو رمب ــا يك ــون هل ــا تأثريه ــا املباش ــر عل ــى وظ ــائف القش ــرة
الدماغي ــة م ــن غ ــري ارتب ــاط دال بتأثريه ــا عل ــى مع ــدل الط ــول

(.)Gale, 2005

وأظهــرت الدراســات بــأن ط ـوال القامــة يف األطفــال مــن
عم ــر مبكر(حـ ـوايل  3س ــنوات) قب ــل دخ ــول املدرس ــة ي ــؤدون
االختبــارات العقليــة بصــورة أفضــل مقارنــة مــع قصــار القامــة،
وب ــأن العالق ــة االرتباطي ــة ب ــني الط ــول يف س ــن الطفول ــة وس ــن
الرشد هي بالتقريب حوايل  0.7بالنسبة للرجال والنسـاء معـا،
وغالبا مـا يصـبح األطفـال طـوال القامـة يف الصـغر راشـدين يف
الكــِّب .وقــدم كــيس وباكســون فرضــية بــأن مكافــأة الطــول يف
مســتوى الــدخل تعــزى بصــورة أساســية للعالقــة اإلجيابيــة بــني
الطــول والقــدرات العقليــة وأن القــدرات العقليــة ولــيس الطــول

هـو الـذي يكافـأ يف عـامل العمـل ).)Case & Paxson, 2008
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ويالح ــظ ب ــأن مجي ــع الدراس ــات ال ــيت مت عرض ــها الكالس ــيكية
منها واحلديثة كانت يف الدول املتقدمة صناعيا.
يف املقابــل ظهــر يف نتــائج العديــد مــن الدراســات عــدم
وج ــود عالق ــة س ــببية ب ــني الط ــول وال ــذكاء ،منه ــا دراس ــة عل ــى
األطفــال يف ســن التاســعة املولــودين يف بريطانيــا يف عــام 1992
والـيت أظهــرت أن الطـول مل يكــن لـه عالقــة دالـة بالــذكاء علــى
ال ــرغم م ــن وج ــود عالق ــة دال ــة ب ــني الط ــول وال ــذكاء ألمه ــاهتم

(

Gale, O’Callaghan, Godfrey, Law & Martyn,

 14سنة" (ص .)30:وبعد حوايل  30سـنة قـام بـالتوقيع علـى
ه ـ ــذه النتيج ـ ــة ع ـ ــدد م ـ ــن كب ـ ــار علم ـ ــاء ال ـ ــنفس م ـ ــنهم كات ـ ــل

(1971

 )Cattell,الـذي كتـب "لقـد اتضـح مـن خـالل العــدد

الكبـ ــري مـ ــن عينـ ــات البحـ ــوث بأنـ ــه ال توجـ ــد فـ ــروق دالـ ــة يف
القدرتني العقليتني الرئيستني – الذكاء السيال واملتبلور – بني
الرج ـ ــال والنس ـ ــاء ،واألوالد والبن ـ ــات (ص ،)131:كم ـ ــا وق ـ ــع
إيزنـ ــك

(1981

 )Eysenck,قـ ــائال إن االختب ـ ــارات "تق ـ ــدم

درجـ ـ ـ ــات متسـ ـ ـ ــاوية لـ ـ ـ ــألوالد والبنـ ـ ـ ــات وللرجـ ـ ـ ــال والنسـ ـ ـ ــاء"

 .)2004كمـ ـ ــا إن ولسـ ـ ــن ومهـ ـ ــر و دنك ـ ـ ــان (
 )Hammer, & Duncan, 1986اسـتنتجوا مـن دراسـة طوليـة

"الفــروق النوعيــة يف القــدرة العقليــة العامــة هــي فــروق ص ــغرية

األعمــار بــني  8و 13ســنة مل تكــن لــه عالقــة بــالتغري يف نتــائج

 )Mackintosh,بـ ــأن

Wilson,

على  2177طفال أن التغري يف الطول النسيب بـني األطفـال يف
اختبارات الذكاء أو التحصيل األكادميي .وعالوة على ذلك،
يف جتربة معاشاة يف اآلثـار طويلـة األجـل لعـالج هرمـون النمـو
يف األطفــال الــذين يولــدون صــغارا عــن العمــر احلملــي ،أظهــر
معظـ ــم األطفـ ــال املعـ ــاجلون زيـ ــادة يف الطـ ــول مقـ ــدارها درجـ ــة
معيارية أو أكثر ،مـع زيـادات موازيـة يف معـدل الـذكاء ،ولكـن
الزي ــادة يف الط ــول مل تفس ــر التحس ــن ال ــذي ط ـرأ عل ــى مع ــدل

الـذكاء (

Van Pareren, Duivenvoorden, Slijper, Koot

.)& Hokken-Koelega, 2004
ويتســاءل البــاحثون عــن وجــود أي دراســات عــن فــروق
طول القامة بني الذكور واإلناث.

فروق الجنس في الذكاء

متت مناقشة قضية فروق اجلنس يف الـذكاء يف عـدد مـن
الدراســات الســيكولوجية ومت االتفــاق علــى أنــه ليســت هنــاك

فروق بني الذكور واإلناث .وقدم ريفني ( )Raven, 1939أول

تقري ــر يف ه ــذه القض ــية حي ــث كت ــب يف تقنين ــه للمص ــفوفات
"ليست هناك فروق يف درجات املتوسطات أو التشـتتات بـني
األوالد والبنــات حــىت عمــر  14ســنة ،وليســت هنــاك بيانــات
كافية لفحص الفروق بني اجلنسـني يف القـدرات مـا بعـد عمـر

(ص ،)41:وب ــرودي

(1992

 )Brody,ال ــذي يق ــول ب ــأن:

وواقعيا غري موجودة (ص.)323:
كمـ ــا كتـ ــب مـ ــاكنتو (1996

"الدراسـ ــات املكـ ــِّبة الختبـ ــارات ريفـ ــني قـ ــدمت كـ ــل النتـ ــائج
احملتملــة ،تفــوق الــذكور ،تفــوق اإلنــاث ،وعــدم وجــود فــروق"

(ص ،)564:فض ــال ع ــن جنس ــني

(1998

 )Jensen,ال ــذي

يق ــول" :ليس ــت هن ــاك ف ــروق منتظم ــة يف مص ــفوفات ريف ــني
املتتابع ــة املعياري ــة (للراش ــدين)" (ص .)541:ولك ــن أظه ــرت
نتــائج دراســة لــني وإرويــنج

(& Irwing, 2004

 )Lynnالــيت

قامــت مبس ــح  57دراســة ع ــن فــروق اجل ــنس يف عينــات عام ــة
استخدمت مصفوفات ريفني املتتابعة بأنه ليست هناك فـروق
بــني األطفــال بــني ســن 14 – 6ســنة ،ولكــن ينــال الــذكور
متوس ــطات أعل ــى يف االختب ــارات م ــن عم ــر  15س ــنة وح ــىت
الش ــيخوخة .ويتف ـ ـوق الراش ــدون حب ـ ـوايل  0.33احنراف ــا معياري ــا
تعادل حوايل  5درجات يف الذكاء .كما أظهرت نتائج دراسة
برتج ــي ( )2011وج ــود ف ــروق ب ــني اجلنس ــني لص ــاحل اإلن ــاث
مشلــت عينــة مــن طــالب التعلــيم العــام يف الســعودية .وتُظهــر

نتـائج عـدة دراسـات أجريـت يف السـودان (
 )2008; Khaleefa et al, in pressاخــتالف الفــروق بــني
Khaleefa et al,

اجلنســني حبســب الفئــات العمريــة  .وتنفــي هــذه النتــائج اجلــزم
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املتكـ ــرر بأنـ ــه ليسـ ــت هنـ ــاك فـ ــروق بـ ــني الـ ــذكور واإلنـ ــاث يف
املص ــفوفات املتتابع ــة وتثب ــت مص ــداقية النظري ــة النمائي ــة ب ــأن

تفوق الذكور يف معدل الذكاء يبدأ من عمر  15سنة.

مشكلة البحث
أجــرت العديــد مــن الــدول املتقدمــة صــناعيا حبوثــا تتعلــق
بالعالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة ومعــدل الــذكاء وكشــفت
النتــائج عــن عالقــة منتظمــة ومســتمرة بينهمــا .وباملقابــل ،ويف
حدود علم الباحثني ،مل جتر أي دراسة عن العالقة االرتباطية
بـني طـول القامـة ومعـدل الـذكاء يف العـامل العـريب بصـورة عامـة
والس ـ ــعودية بص ـ ــورة خاص ـ ــة .وب ـ ــذلك هت ـ ــدف الدراس ـ ــة لس ـ ــد
الفجـ ــوة يف هـ ــذا اجلانـ ــب ،ومـ ــن ذلـ ــك(:أ) :فحـ ــص العالقـ ــة
احملتملـ ــة بـ ــني الطـ ــول ومعـ ــدل الـ ــذكاء( ،ب) :فحـ ــص فـ ــروق
اجلنس والتزامن احملتمل بني معدل الذكاء والطول.
 .1منهـج البحـث
عينة البحث

قـ ـ ـ ــنن أبـ ـ ـ ــو حطـ ـ ـ ــب ) (1977يف ع ـ ـ ـ ـام  1977اختبـ ـ ـ ــار
املصــفوفات املتتابعــة املعيــاري (أممــم) علــى عينــة قــدرها
مفحوص ـ ـا يف السـ ــعودية مـ ــن حمافظ ــات مكـ ــة املكرمـ ــة وجـ ــدة
والط ـ ـ ـ ــائف م ـ ـ ـ ــنهم ) (64%) (3158م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذكور و)(1774
) (36%من اإلناث تراوحت أعمارهم ما بني  8إىل أكثـر مـن
4932

 30س ــنة .وبع ــد  33عام ــا قــام برتج ــي

(2011

)Batterjee,

بتطبي ـ ــق (أمم ـ ــم) عل ـ ــى عين ـ ــة ق ـ ــدرها ( (1682مفحوصـ ـ ـا م ـ ــن

الــذكور

)(50%

) (841واإلنــاث

)(50%

) (841تراوحــت

أعمــارهم مــا بــني ) )18-8ســنة مــن حمافظــات مكــة املكرمــة
وجدة والطائف .ومت أخذ العينة من تالميذ وتلميذات التعليم
العام خالل العام الدراسي( 2010اجلدول .)4
جدول ( : )1عينة الدراسة
العينـ ـ ـة
العمر

الن ـوع

المجموع

ذكر
37
49
66
105
110
98
87
95
86
66
42
841

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
اجملموع
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أنثى
37
49
66
105
110
98
87
95
86
66
42
841

74
98
132
210
220
196
174
190
172
132
84
1682

أدوات البحث

أوالً :اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري (أممم)

اســتخدم البــاحثون اختبــار املصــفوفات املتتابعــة املعيــاري

(أممــم)

(1960

 )Raven,ألغ ـراض هــذه الدراســة .وكث ـريا مــا

يســتخدم هــذا االختب ــار غــري اللفظــي وال ــذي يقــيس مس ــتوى
الــذكاء الســيال لــدى املفحــوص يف الــدول الناميــة لكونــه حمــررا
ثقافي ــا وإلمك ــان تطبيق ــه عل ــى املفحوص ــني ال ــذين ال ميتلك ــون
املستوى املعياري من التعليم .ولقد استخدمت املعـايري املئينيـة
الِّبيطانية واألمريكية للنتائج يف حساب معدل الذكاء .وتشري
معدالت الذكاء املذكورة يف هذه الدراسة إىل املعدل الِّبيطاين

 100كمتوسط ،و 15كاحنراف معياري.

ثانياً :قياس معدل الطول

مت قياس معدل طول مجيع املفحوصني باستخدام شريط
مصنوع من القما املغلف باملطاط واملتصـف باملرونـة ،ومتـت
عملي ــة قي ــاس الط ــول ف ــور إكم ــال املفحوص ــني الختب ــار أمم ــم
وبع ــد خل ــع احل ــذاء والوق ــوف بص ــورة معتدل ــة جبان ــب اجل ــدار
لضمان استقامة القامة بقدر اإلمكان ،ومت تسجيل الدرجات
املقاسة بالسنتيمرت يف استمارة مجع البيانات.
إجراءات البحث
ق ـ ـ ــام الباح ـ ـ ــث األول هل ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة بتك ـ ـ ــوين ف ـ ـ ـريقني
منســجمني لعمليــة مجــع البيانــات ،فريــق مــن البــاحثني الــذكور
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لعينــة التالميــذ والطــالب ،وفريــق مــن الباحثــات اإلنــاث لعينــة
التلميذات والطالبات .ومت تدريب الفريقني على كيفيـة تطبيـق
(أمم ـ ـ ــم) فض ـ ـ ــال ع ـ ـ ــن كيفي ـ ـ ــة مج ـ ـ ــع املعلوم ـ ـ ــات الدميوغرافي ـ ـ ــة
للمفحوصني واملفحوصات .ومن الناحية اجلغرافية ،مت تقسـيم
منطقة مكة املكرمة إىل  3مناطق حسب املـدن الرئيسة ،وهي
مكــة والطــائف وج ـدة ،فضــال عــن ذلــك مت تقســيم كــل مدينــة
إىل  4وح ــدات .ولق ــد أخ ــذت موافق ــة أولي ــاء أم ــور الط ــالب
علـ ـ ــى فحـ ـ ــص أبنـ ـ ــائهم فضـ ـ ــال عـ ـ ــن مجـ ـ ــع بعـ ـ ــض البيانـ ـ ــات
الدميوغرافية منهم.
مشل ــت عين ــة الدراس ــة الفئ ــة العمري ــة م ــن  8إىل  18س ــنة
ومج ـ ــيعهم م ـ ــن ط ـ ــالب التعل ـ ــيم الع ـ ــام .وب ـ ــدأت عملي ـ ــة إج ـ ـراء

القياسات من  24أبريل  2010حىت  23يونيو .2010

مت استخدام معيار جرينتش الِّبيطـاين لعـام  ،1979وهـو
املعي ـ ــار ال ـ ــذي تق ـ ــارن ب ـ ــه نت ـ ــائج مع ـ ــدالت ال ـ ــذكاء يف األم ـ ــم
املختلفة وذلك لعدم إجراء أي تعـديل يف بنـود املقيـاس فضـال
أن املقياس متحرر من أثـر الثقافـة أو قليـل التحيـز
2002, 2006

فــوق ) (15ســنة قــدرها ) . (0.246وأظهــرت نتــائج الدراســة
أيض ـ ــا أن متوس ـ ــط ط ـ ــول ال ـ ــذكور ( )167.63س ـ ــم ب ـ ــاحنراف
معي ــاري ق ــدره

) )157.65ســم بــاحنراف معيــاري قــدره ) ،(8.04وكــان الفــرق

بــني طــول الــذكور واإلنــاث ) (9.98ســم .وجيــب التــذكري بــأن
هذه املتوسطات هي للفئة العمرية أكثر من  15سنة اليت كان
متوســط طوهلــا العــام ) (162.64ســم بــاحنراف معيــاري قــدره
) .(9.88ونــال الــذكور درجــات خــام ومعــدل ذكــاء أعلــى يف
(أممـم)

بريطانيــا بعــد عــامني مــن أول عمليــة تطبيــق لــه يف الســعودية.
وجيب التذكري بأننا يف حسـاب معـدالت الـذكاء يف السـعودية
مل نقــم حبســاب الزيــادة يف معــدل الــذكاء يف بريطانيــا بــني عــام
 1979وعام  2010وطرحها من الزيادة العامة يف السعودية مبا

يسمى تأثري لني -فلني (.)Lynn-Flynn effect
 .1نتائج البحث

اخلام ) (39.47واملعدل ) (82.84على التوايل .وكان الفرق يف
اخلـ ــام ومعـ ــدل الـ ــذكاء لصـ ــاحل الـ ــذكور بزيـ ــادة قـ ــدرها

يبــني اجلــدول رقــم  3نتــائج تطبيــق اختبــار بريســون والــيت
يتض ــح منه ــا أن أكث ــر نتيج ــة ب ــارزة يف الدراس ــة احلالي ــة ه ــي
الكش ــف ع ــن عالق ــة ارتباطيـ ــة دال ــة إحص ــائيا عن ــد مسـ ــتوى
) (0.01وســط الــذكور بــني الطــول والــدرجات اخلــام يف (أممــم)
) (0.544وبني الطول ومعدل الـذكاء يف (أممـم) وسـط اإلنـاث

)(0.99

) (1.76درجة على التوايل.

جدول ( : )2العالقة االرتباطية بين الطول ودرجـات (أممـم) الخـام
ومعدل الذكاء حسب اختبار بيرسون

العالقة

مستوى

االرتباطية

الداللة

أممم اخلام

1682

**.475

.000

معدل الذكاء

1682

**-.071-

.003

أممم اخلام

1294

**.380

.000

معدل الذكاء

1294

**-.132-

.000

أممم اخلام

388

**.186

.000

معدل الذكاء

388

**.176

.000

أممم اخلام

841

**.544

.000

معدل الذكاء

841

.030

.386

أممم اخلام

841

**.404

.000

معدل الذكاء

841

-.180**

.000

أممم اخلام

647

**.431

.000

647

-.075-

.057

647

**.323

.000

647

-.207**

.000

أممم اخلام

194

.083

.251

معدل الذكاء

194

.070

.335

البيانات
العينة الكلية
أقل من 46
سنة

 46سنة
فأكثر
الذكور
اإلناث

العالقة المحتملة بين الطول والذكاء

و) (84.60علـى التـوايل ،مقارنـة باإلنـاث يف

)(40.46

( & Lynn

 .)Vanhanen,ومت تعي ــري مقي ــاس (أمم ــم) يف

)(9.00

 ،يف ح ــني متوس ــط ط ــول اإلن ــاث

العينة

الذكور أقل
من  46سنة معدل الذكاء
أممم اخلام

اإلناث أقل
من  46سنة معدل الذكاء
الذكور46
سنة فأكثر
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االرتباطية

مستوى
الداللة

عند مستوى ( .(0.01وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات

أممم اخلام

194

**.266

.000

معدل الذكاء

194

**.246

.001

السابقة يف حدودها العليا والدنيا.
وعند استخدام معدل الذكاء مل يظهر الذكور عموما -

البيانات
اإلناث46
سنة فأكثر
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العينة

العالقة

وتتف ـ ــق نت ـ ــائج الدراس ـ ــة احلالي ـ ــة م ـ ــع نت ـ ــائج الدراس ـ ــات
الكالس ــيكية ال ــيت أجري ــت يف ال ــدول املتقدم ــة ص ــناعيا وال ــيت
أظهــرت بــأن العالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة والــذكاء هــي
حـوايل 0.20وهــي دالــة إحصــائيا .كمــا نــتج عــن هــذه الدراســة
أن مع ــدل العالق ــة االرتباطي ــة للعين ــة الكلي ــة يف الس ــعودية يف
اختبــار بريســون بــني الطــول والــدرجات اخلــام بلغــت

((0.475

عن ــد مس ــتوى ( (0.01وأن قيم ــة معام ــل التحدي ــد ( = ) R2
 )0.225( = )0.475)2ممــا يشــري إىل أن طــول القامــة مســؤول
عن ما نسبته ) (%22.5من التباين يف الدرجة اخلام يف اختبار
(أممم) .وميكن القـول إن ) (%77مـن التبـاين يف الدرجـة اخلـام
عل ــى اختب ــار (أممـ ــم) ن ــاتج عـ ــن متغ ـ ـريات أخـ ــرى غ ــري طـ ــول
القامة .وبلغت أعلى قيمة لالرتباط بني طـول القامـة والدرجـة

اخلــام علــى اختبــار (أممــم) يف عينــة الدراســة احلاليــة ()0.544
عن ـ ــد مسـ ـ ــتوى ( (0.01وس ـ ــط الـ ـ ــذكور ،وتفس ـ ــر مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته

) (%29.5مـ ــن التبـ ــاين .وبلغـ ــت قيمـ ــة االرتبـ ــاط بـ ــني الطـ ــول
والدرجة اخلام وسط الذكور أقل من ( (16سنة ( (0.431عند

مسـتوى ( ،(0.01وتفسـر مـا نسـبته ) (%18.5مـن التبـاين ،يف
حــني مل يظهــر ال ــذكور فــوق ( (15ســنة عالق ــة ارتباطيــة دال ــة
عن ــد مس ــتوى ( (0.05ب ــني الط ــول والدرج ــة اخل ــام يف اختب ــار
(أمم ـ ـ ــم) ،حي ـ ـ ــث بلغ ـ ـ ــت قيم ـ ـ ــة االرتب ـ ـ ــاط ( (0.083والقيم ـ ـ ــة

االحتماليــة ( .(0.251أمــا العالقــة االرتباطيــة بــني األداء علــى
اختبار (أممـم) وطـول القامـة وسـط اإلنـاث عمومـا فقـد بلغـت

( (0.404بنســبة تفســري ) ،(%16.3وبلغــت لإلنــاث أقــل مــن
( (16ســنة ( )0.323مبعامــل حتديــد بلــغ ) ،(%10.4ولإلنــاث
ف ــوق ( (15س ــنة ( (0.266بنس ــبة تفس ــري ) ،(%7وكله ــا دال ــة

منفردين والذكور أقل من ( (16سنة ،والذكور فوق ( (15سنة
 -عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة دال ـ ــة عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( (0.05ب ـ ــني الط ـ ــول

ومعــدل الــذكاء علــى اختبــار (أممــم) ،يف حــني أظهــرت نتــائج
اإلنــاث يف عمــر ) (16ســنة فــأكثر عالقــة ارتباطي ـة دالــة عنــد
مستوى ( (0.01بني الطول ومعدل الذكاء على اختبار (أممم)
بلغت ) ،(0.246وبلغت نسبة تفسري التباين ) (%6وهي أقـل
بقلي ـ ــل مقارن ـ ــة م ـ ــع نت ـ ــائج الدراس ـ ــات الغربي ـ ــة الكالس ـ ــيكية

(.)Tanner, 1979

وتتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة مــع نتــائج روبرتــز وهريمــان
ال ــيت كش ــفت ع ــن عالق ــة ارتباطي ــة ب ــني ط ــول القام ــة ومع ــدل

الــذكاء بلغــت  0.26وهــي دالــة إحصــائيا يف مســتوى (،)0.01
ومقارن ـ ـ ــة بنت ـ ـ ــائج الدراس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية فه ـ ـ ــي أكث ـ ـ ــر ارتباط ـ ـ ــا
(& Herman, 1986

 )Robertsولك ــن العالق ــة يف ك ــال

الدراسـ ــتني دالـ ــة إحصـ ــائيا يف مسـ ــتوى ( ).0.01كمـ ــا تتفـ ــق
نت ــائج الدراس ــة الس ــعودية م ــع نت ــائج الدراس ــة الدمناركي ــة ال ــيت
أظه ــرت عالق ــة ارتباطي ــة ب ــني الط ــول وال ــذكاء ت ـرتاوح م ــا ب ــني

( )0.16و( )0.65يف س ــن الطفول ــة املبك ــرة ومرحل ــة املراهق ــة.
ويالحظ كذلك تقـارب نتـائج العالقـة االرتباطيـة يف السـعودية
مقارنة مع الدراسة الدمناركية يف مداها األول

( Silventoinen

.)et al, 2006
وتتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة كــذلك مــع نتــائج دراســة

مهفريز وآخرين ( )Humphreys et al, 1985اليت أظهرت بأن
العالق ــة االرتباطي ــة ب ــني ط ــول القام ــة ومع ــدل ال ــذكاء بالنس ــبة
للفئــة العمريــة  11و 12ســنة هــي) .(0.40ويالحــظ بــأن نتــائج

الدراسـة السـعودية تُعــد أقـل ولكنهـا دالــة إحصـائيا .كمـا تتفــق
نت ـ ــائج الدراس ـ ــة الس ـ ــعودية م ـ ــع نت ـ ــائج الدراس ـ ــة الياباني ـ ــة يف
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هونولولو الـيت كشـفت بـأن هنـاك عالقـة إجيابيـة دالـة إحصـائيا

بــني طــول القامــة ومعــدل األداء املعــريف يف مســتوى ()0.001
( .)Abbott, 2005فض ــال ع ــن ذل ــك تتف ــق نت ــائج الدراس ــة
احلالية مع العديد من الدراسات األخرى يف بريطانيا ( Perce
 ،)et al, 2005والسويد ( ،)Lundgren et al, 2001والنـرويج
( ،)Black et al, 2007واسـتونيا ( Lynn, Allik & Must,
 .)2000ويالحــظ بــأن معــدالت العالقــة االرتباطيــة بــني طــول
الق ـ ـوام ومعـ ــدل الـ ــذكاء يف الدراسـ ــات الغربي ــة ت ـ ـراوح مـ ــا بـ ــني

( )0.16و( )0.65لكنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراوح
م ـ ــا ب ـ ــني( )0.186و( )0.544يف الدرج ـ ــة اخل ـ ــام ،ويف مع ـ ــدل
ال ــذكاء م ــا ب ــني(  )0.071و( .)0.246واجل ــدير بال ــذكر ف ــإن
نتائج مجيع الدراسات الغربية والسعودية على السواء هي دالة
إحصائيا بصور كبرية.
تع ـ ـد مؤش ـ ـرات النمـ ــو املتمثلـ ــة يف الـ ــوزن وطـ ــول القامـ ــة
وحميط الدماغ ونسـبة الـوزن للطـول مـن العوامـل املـؤثرة واملهمـة
يف تقيــيم منــو األطفــال والكبــار يف اجملتمــع .كمــا إن اخــتالف
معدالت النمو بني اجملتمعات وداخل اجملتمع الواحد يعد أمـرا
مألوفا سبق أن خضع لدراسات عدة

( ;Hamill et al, 1979

 .)Kuczmarski et al, 2002ويف معظـم الـدول يـزداد معـدل
 0.8ســم5/

الطــول خطيــا بزيــادة ســنة املــيالد (ح ـوايل -0.7
ســنوات للــذكور وحـوايل  0.4ســم 5/ســنوات لإلنــاث) ،ولقــد

وجــد يف بعــض الــدول األوروبيــة أن األشــخاص مــن اجلنســني
احلاصــلني علــى مســتوى أقــل مــن التعلــيم هــم أقصــر طــوال مــن
أولئك احلاصلني على تعليم أعلى ،ويبلغ الفرق يف الطول بني

الفئت ـ ــني ح ـ ـ ـوايل  3.0–1.6س ـ ــم لل ـ ــذكور و 2.2– 1.2سـ ـ ــم
لإلنـاث ( .)Cavelaars et al, 2000ولقـد أجريـت دراسـات
عدة يف السعودية حـول معـدالت منـو األطفـال والكبـار ومتـت
مقارنة نتائجها مع معدالت دول أخرى

( Al-Amoud et al,

;2002; Al-Sekait et al, 1992; Al-Frayh et al, 1993
1994; Al-Nuaim et al, 1996

 .)Attallah,تفيــد هــذه

الدراسات أن متوسط الطول يف السعودية يرتاوح بني()174.1
و( )174.6س ـ ــنتيمرت ،م ـ ــع وج ـ ــود فروق ـ ــات ذات دالل ـ ــة ب ـ ــني
منــاطق اململكــة يف هــذه املتوســطات ( El Mouzan et al,
 .)2009وتش ـ ــري إح ـ ــدى ه ـ ــذه اإلحص ـ ــائيات إىل التفري ـ ــق يف
الطـ ــول بـ ــني الفئـ ــات العمريـ ــة يف السـ ــعودية ،فكـ ــان متوسـ ــط
الطــول مل ــن ه ــم ب ــني 30-18س ــنة ( )174.1س ــنتيمرت ،وال ــذين
تزي ـ ـ ــد أعم ـ ـ ــارهم ع ـ ـ ــن  18س ـ ـ ــنة ( )172.6س ـ ـ ــنتيمرت مقارن ـ ـ ــة
باملتوس ــط الع ــاملي للفئت ــني ( )170.5و()167.8س ــنتيمرت عل ــى
التـ ـ ـ ـوايل .وت ـ ـ ــأيت نت ـ ـ ــائج ه ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة متقارب ـ ـ ــة م ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذه
اإلحصـائيات مــن الدراســات السـابقة إذا مــا أخــذ يف االعتبــار
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق يف العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

جدول ( : )1مسارات الجنس النمائية لمعدالت الذكاء وطول القامة
العمر
8

9

10

العدد

النوع

درجات أممم

االنحراف فروق

معدالت االنحراف فروق

طول

فروق

الخام

المعياري الجنس

المعياري الجنس

القامة

الجنس

ذكور

37

17.24

5.77

إناث

37

24.67

6.09

ذكور

49

24.04

7.82

إناث

49

31.91

5.39

ذكور

66

27.53

7.63

الذكاء
81.54

10.16

7.43

12.94
94.48

10.92

85.73

11.53

7.87
5.84

126.35
2.78
129.13
132.56
10.02

95.75

10.84

82.36

11.79

2.84
135.40

9.15

3.27 136.52
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11

12

13

14

15

16

17

18

15

فأقل
فوق
15

العينة الكلية

إناث

66

33.37

5.99

ذكور

105

29.63

7.03

إناث

105

31.87

7.01

ذكور

110

31.85

7.28

إناث

110

32.81

6.69

ذكور

98

32.12

7.14

إناث

98

35.11

7.22

ذكور

87

35.82

6.23

إناث

87

36.32

6.45

ذكور

95

35.10

6.79

إناث

95

36.83

6.39

ذكور

86

38.98

5.83

إناث

86

38.61

5.97

ذكور

66

41.98

6.06

إناث

66

39.53

5.15

ذكور

42

41.09

5.52

إناث

42

41.11

4.48

ذكر

647

30.68

8.40

91.51

11.23

81.32

9.83

2.24
85.11

10.73

83.07

10.10

84.27

9.38

79.13

8.55

84.09

9.63

81.37

9.26

82.01

9.27

79.89

9.71

82.31

9.31

85.04

9.55

84.26

10.43

85.56

10.28

81.69

7.49

انثى

194

39.47

5.46

ذكر

841

32.94

8.92

159.49
5.60
153.89
161.09
4.27
156.82
166.49
9.06
157.43
169.05

82.19

7.72

12.08
156.97
167.73

0.46
81.73

6.43

81.54

10.07

2.91

ذكر

152.87

3.87

0.02

194

151.60
1.27

0.78

2.45

40.46

148.39

2.42

0.37

5.97

148.32
0.07

0.64

1.73

انثى

143.54

4.96

0.5

647

140.91
2.63

1.2

2.99

33.59

139.79
3.79

0.96

7.13

185

8.58
159.15
147.34

4.44
85.98

10.37

84.60

9.49

0.99

0.04
147.30
167.63

1.76
82.84

8.19

82.25

10.01

2.01

9.98
157.65
152.02
2.33

3.01

انثى

841

34.95

7.22

85.26

9.99

149.69

اجملموع

1682

33.94

8.17

83.75

10.12

150.85
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جدول ( : )1اختبار التباين الثنائي لحساب أثر تفاعل النوع مع العمر على معدل الذكاء

البيانات

درجة الحرية

مجموع المربعات النوع الثالث

متوسط

المربعات

قيمة (ف)

القيمة

االحتمالية

مربع إيتا
תּ2

النموذج املصحح

22095.606a

21

التقاطعات

10484372.38

1

العمر

10913.882

10

1052.172
10484372.38
6
1091.388

11.650
116081.60
8
12.084

.000

النوع

4883.867

1

4883.867

54.074

.000

.032

العمر * النوع

7364.152

10

736.415

8.153

.000

.047

اخلطأ

149929.507

1660

90.319

اجملموع

11970432.00

1682

اجملموع املصحح

172025.113

.000

.128

.000

.986
.068

1681
)a. R Squared = .128 (Adjusted R Squared = .117

فروق الجنس والتزامن المحتمل بين الذكاء والطول

يبــني (اجلــدول  )4مســارات اجلــنس النمائيــة ملعــدالت

الذكاء وطول القامة والذي يظهر تفوق اإلناث يف الدرجات
اخل ــام يف (أمم ــم) يف األعم ــار الص ــغرى م ــا ب ــني  8و 15س ــنة

بزيــادة قــدرها  2.91درجــة مقارنــة بالــذكور ،وباملقابــل تفـ ّـوق

ال ـ ــذكور يف األعم ـ ــار الك ـ ــِّبى م ـ ــا ب ـ ــني 16و 18س ـ ــنة بزي ـ ــادة
قدرها ) )0,99درجة مقارنة باإلناث.

كم ـ ــا كش ـ ــفت الدراس ـ ــة انس ـ ــجام ف ـ ــروق الط ـ ــول م ـ ــع
مع ــدالت ال ــذكاء ،إذ تفوق ــت اإلن ــاث يف األعم ــار الص ــغرى

اليت ما بـني  8و 15سـنة مقارنـة بالـذكور بزيـادة تراوحـت مـن

( (12.94إىل ( (0.64مبتوسـط قـدره ( )4.44درجـة ،يف حــني
تفوق الذكور يف األعمار الكِّبى ما بني  16و 18سنة بزيادة
قـ ــدرها ( )1.76درجـ ــة .وكانـ ــت أكـ ــِّب الفـ ــروق بـ ــني الـ ــذكور
واإلناث يف األعمار الصـغرى يف الفئـة العمريـة  8سـنة بفـارق

( )12.94درجة ،يف حني كانت أقل الفروق يف الفئة العمرية
 14س ــنة بف ــارق ( )0.64درج ــة .وبالنس ــبة لألعم ــار الك ــِّبى
كانــت أكــِّب الفــروق يف معــدالت الــذكاء يف الفئــة

العمريــة17

سنة بفارق ( )3.87درجة وأد الفـروق يف الفئـة العمريـة

18

سنة بفارق ( )0.46درجـة .ويالحـظ عمومـا بـأن هنـاك تقاربـا
يف درجات الفروق يف األعمار الصغرى والكِّبى ،وأن هنـاك
فروق ــا يف عملي ــة التط ــور ال ــيت تب ــدأ فيه ــا هناي ــة زي ــادة مع ــدل
الذكاء بالنسبة لإلناث يف عمـر  15سـنة وبدايـة زيـادة معـدل
الذكاء للذكور يف عمر  16سنة.
وال تتفق نتـائج هـذه الدراسـة مـع مـا قدمـه ريفـني ( Raven,
 )1939يف تقري ـ ــره اخل ـ ــاص بتقن ـ ــني (أمم ـ ــم) يف بريطاني ـ ــا بأن ـ ــه
"ليس ــت هن ــاك ف ــروق يف درج ــات املتوس ــطات أو التش ــتتات
بــني األوالد والبنــات حــىت عمــر  14ســنة" (ص .)30:ولكــن
يالحــظ بــأن ريفــني كــان منتبهــا خلطــورة التعمــيم يف الفئــات
العمريــة الكــِّبى مــا بعــد  14ســنة كمــا وضــح بقولــه" :ليســت
هناك بيانات كافية لفحص فروق اجلنس يف القدرات ما بعد
عمــر  14ســنة" (ص .)30:وقــدمت الدراســة احلالي ـة بيانــات
كافيــة عــن فــروق اجلــنس بعــد عمــر  15ســنة ،إذ تفــوق فيهــا
الــذكور علــى اإلنــاث .كمــا ختتلــف نتــائج الدراســة احلاليــة مــع
نت ــائج إيزن ــك ( )Eysenck, 1981القائل ــة بتس ــاوي نت ــائج
األوالد والبنات والرجال والنساء (ص.)41:
ب ــالرجوع إىل (اجل ــدول  )1جن ــد أن ف ــروق ال ــذكاء تبع ــا
للعم ــر دال ــة عن ــد مس ــتوى ) (0.01وبل ــغ حج ــم األث ــر عل ــى
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اختبــار إيتــا ،(0.068) 3وفروقــا تبعــا للنــوع دالــة عنــد مســتوى
) (0.01وبلــغ حج ــم األث ــر ) ،(0.032كم ــا ظه ــر تفاع ــل دال
ب ــني العم ــر والن ــوع عن ــد مس ــتوى ) (0.01وبل ــغ حج ــم األث ــر
) ،(0.047انظر (شكل .)4
شكل ( : )1تفاعل النوع والعمر مع معدل الذكاء

كمــا ال تتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة مــع تقريــر جنســني
( )Jensen, 1998القائــل" :ليســت هنــاك فــروق منتظمــة يف
مصــفوفات ريفــني املتتابعــة املعياريــة"(ص )541:إذ إن هن ــاك
فروق ـ ــا منتظمـ ـ ــة يف األعم ـ ــار الصـ ـ ــغرى لص ـ ــاحل اإلنـ ـ ــاث ويف
األعمــار الكــِّبى لصــاحل الــذكور .كمــا ختتلــف نتــائج الدراســة
احلالي ــة م ــع مالحظ ــات م ــاكنتو ()Mackintosh, 1996
القائلة بأن " الدراسات املكِّبة الختبارات ريفني قـدمت كـل
النتــائج احملتملــة ،تفــوق الــذكور ،تفــوق االنــاث ،وعــدم وجــود
ف ــروق" (ص .)564:إذ كش ــفت الدراس ــة احلالي ــة ع ــن تف ــوق
اإلنــاث يف األعمــار الصــغرى والــذكور يف األعمــار الكــِّبى.
وخالصــة القــول إن نتــائج الدراســة احلاليــة ال تتفــق مــع اجلــزم
املتك ــرر بأن ــه ليس ــت هن ــاك ف ــروق ب ــني ال ــذكور واإلن ــاث يف
(أمم ــم) ،مم ــا ي ــدل عل ــى أن ف ــروق اجل ــنس يف مع ــدل ال ــذكاء
تتطلب النظر بدقة يف فروق العمر.
تتفق نتائج الدراسة احلالية مع املسح الذي قام بـه لـني
وإروينج ( )Lynn & Irwing, 2004عن الفروق بني اجلنسـني
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يف عينـ ـ ــات عامـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدمت (أممـ ـ ــم) مثـ ـ ــل نيـ ـ ــل الـ ـ ــذكور
متوس ــطات أعل ــى يف االختب ــارات م ــن عم ــر  15س ــنة وح ــىت
الشيخوخة .وبذلك تثبـت الدراسـة مصـداقية النظريـة النمائيـة
بـأن تفـوق الــذكور يف معـدل الــذكاء يبـدأ مــن عمـر  16ســنة.
وأن االخ ـ ــتالف ب ـ ــني تف ـ ــوق ال ـ ـ ـذكور يف عم ـ ــر  15س ـ ــنة يف
اجملتمع ـ ــات الغربي ـ ــة وتف ـ ــوقهم يف عم ـ ــر  16س ـ ــنة يف اجملتم ـ ــع
السعودي رمبا يرجع لتأخر مرحلة البلوغ واملراهقة حـوايل عـام
يف الس ــعودية .كم ــا تتف ــق نت ــائج الدراس ــة احلالي ــة م ــع نت ــائج
دراسـة اخلليفـة وآخـرين ( )Khaleefa et al, 2008عـن تفـوق
اإلناث يف األعمار الصغرى ما بـني سـن  18-14سـنة مقارنـة
بالــذكور ،وتفــوق الــذكور يف الفئــات العمريــة الكــِّبى مــا بــني
 25-20س ــنة .ويرج ــع س ــبب االخ ــتالف النم ــائي يف ت ــأخري
تفــوق اإلنــاث بعــد ســنة  14ســنة والــذكور بعــد ســن  20ســنة
بصورة مركزية لتأخري سن البلـوغ واملراهقـة يف السـودان حبـوايل
 3سنوات مقارنة مـع سـن البلـوغ املبكـرة يف جمتمعـات الـدول
املتقدمة صناعيا.
وم ــن النت ــائج الالفت ــة لالنتب ــاه (ج ــدول  )3أن اإلن ــاث
يك ـ ّـن يف مرحل ــة من ــو ط ــويل متس ــارع م ــا ب ــني عم ــر13-8س ــنة
باس ـ ــتثناء عم ـ ــر  12س ـ ــنة ،يف ح ـ ــني يك ـ ــون ال ـ ــذكور يف من ـ ــو
متسارع بني عمر18-14سـنة ،وأن الفـرق يف منـو طـول القامـة
ب ــني ال ــذكور واإلن ــاث قب ــل عم ــر  13س ــنة ه ــو ف ــرق ض ــئيل
مبتوسط (2.14سم) لكنه بعد عمر  14سنة كبـري جـدا لصـاحل
الذكور (7.92سم) .كما يالحظ أن أصـغر فـرق يف النمـو مـا
بــني الــذكور واإلنــاث يف طــول القامــة كــان يف عمــر  12ســنة
( )0.07م ــا ميكنن ــا م ــن الق ــول إن عم ــر  12س ــنة ميك ــن أن
يكون العتبة الفارقة بني الـذكور واإلنـاث فيمـا خيـص الطـول،
غري أن أكِّب فرق يف الطول حيدث يف عمر  17سنة (12.08
ســم) .وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن قمــة منــو اإلنــاث يف
عمر  13سنة ،ومن مث يتـدهور معـدل منـو الطـول بعـد ذلـك،
ويكون الذكور أكثر منوا يف معدل الطول مقارنـة باإلنـاث يف
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عمر  14سـنة .وتؤكـد هـذه النتـائج كـذلك بـأن اإلنـاث أكثـر
ســرعة يف عمليــة النضــج املبكــر ،وهــي تظهــر كــذلك بالنســبة
لكل من الذكاء والطول ،كما تؤكد النتـائج سـالمة االفـرتاض
القائ ــل ب ــأن ف ــروق اجل ــنس يف مع ــدل ال ــذكاء تتطل ــب النظ ــرة
الثاقبة لفروق العمر.
بالرغم من اكتشاف فروق يف الطول مع معدل الـذكاء
م ــا ب ــني ال ــذكور واإلن ــاث حس ــب الفئ ــات العمري ــة ،فإن ــه مل
تتضح زيادة كل مـن الـذكاء مـع الطـول بصـورة كاملـة متزامنـة
يف الوقت نفسه .فقد وصل متيز اإلناث يف معدل الذكاء مع
معدل الطول يف سن  13و 15سنة على التوايل وذلك بفارق
س ــنتني م ــن الت ـزامن .وباملقاب ــل كان ــت بداي ــة متي ــز ال ــذكور يف
معـدل الـذكاء مـع معـدل الطـول يف عمـر  14و 16سـنة علـى
التـوايل وذلــك بفــارق ســنتني مــن التـزامن .وبكلمــات أخــرى،
ميكن القول إن نقطة االفرتاق يف طول القامة ومعدل الـذكاء
بــني الــذكور واإلنــاث هــي عمــر  14و ،16علــى التـوايل .ورمبــا
ميكـن تفســري غيــاب التـزامن الكامــل بــني الطــول والــذكاء بــأن
س ــرعة النم ــو لإلن ــاث وال ــذكور هل ــا مس ــارات خمتلف ــة بالنس ــبة
للخصائص املورفولوجيـة والسـيكولوجية .وبوسـعنا القـول :إنـه
من احملتمل بـأن هنـاك عوامـل أو قـوى داخليـة تـؤثر يف سـرعة
منو مسارات كل من الطول والذكاء بصورة متباينة.
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The possible correlation between stature and intelligence, and their synchrony in Saudi Arabia
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Abstract: The study showed a significant positive correlation between stature and intelligence (IQ) according to Pearson
test (0.475), (0.071) respectively, and that average stature of males was (167.94 cm) and females (157.63 cm) and the
difference between the two groups (10.31 cm). Additionally, it showed that females outperformed males in the IQ in young
ages with an increase of 2.91 points and by contrast, males outperformed females in old ages with an increase of 0.99
points. It showed no ideal synchrony between stature and intelligence among male and female participants because they
have different trajectories.
Keyword: intelligence, stature, synchrony
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عرض  :أ.د .محمد بن راشد الشرقي

يهــدف هــذا الكتــاب إىل إجنــاز ثالثــة أمــور  :دراســة مفهــوم
التقو ومعانيه املختلفة وعـرض تـاريخ تقـو الِّبنـامج وتطـوره
كنظــام وتعريــف القــارئ علــى بعــض العوامــل الــيت تــؤثر علــى
ممارسة التقو واخلالفات والتيارات احلالية يف هذا اجملال .
يقع هذا الكتاب يف أربعة أبواب وكل باب يتكـون مـن عـدد
من الفصول  ،يضاف إليها ملحق عن معايري تقو الِّبنـامج
وإرشــادات أساســية للمقيمــني وفهــرس األمســاء واملوضــوعات
عــالوة علــى فهــرس حمتويــات الكتــاب واملراجــع .وتعتــِّب هــذه
الطبعة من الكتاب طبعة منقحة وقد متـت مراجعـة كـل بـاب
م ــن أبواب ــه م ــن خ ــالل الكت ــب واملق ــاالت والتق ــارير األكث ــر
تــداوال كمــا متــت إضــافة العديــد مــن املراجــع اجلديــدة حبيــث
يتعـ ـ ــرف القـ ـ ــارئ كيـ ـ ــف يطبـ ـ ــق التقـ ـ ــو والنمـ ـ ــاذج اجلديـ ـ ــدة
الس ــتخدامه وال ــرؤى املتعلق ــة بتفس ــري ونش ــر النت ــائج القائم ــة
على النظريات لتمكني املشاركني لفهم هذه العملية.
يتك ــون الب ــاب األول م ــن ثالث ــة فص ــول حي ــث تن ــاول الفص ــل
األول األغ ـ ـ ـراض األساسـ ـ ــية للتقـ ـ ــو ( )Evaluationواألدوار
املختلفــة للــذين يقومــون هبــا كمــا يتنــاول هــذا الفصــل تعريــف
التق ــو والف ــروق العدي ــدة املختلف ــة ل ــه .وأنواع ــه مث ــل التق ــو
التكــويت والتقــو اخلتــامي ()Formative and Summative
واألدوار املناطه للمقوم املعـت واسـتخدامات وأهـداف التقـو
وأمهيته وحدوده وتعريـف كـل مـن التقـو الرمسـي وغـري الرمسـي
وإجيابيــات كــل منهمــا والفــرق بــني التقــو والبحــث واألدوار
واألنش ــطة ال ـيت يق ــوم هب ــا املق ــومني املهني ــني ( Professional

 )Evaluatorsمــع إعطــاء أمثلــة عــن اســتخدامات التقــو يف
الرتبي ــة  .إن م ــا يرم ــي إلي ــه الفص ــل األول ه ــو تزوي ــد الق ــارئ
باملعلومات الضرورية ليس فقـط لفهـم حمتـوى الفصـول التاليـة
وإمنــا الث ـراء الــذي حتتويــه املــادة العلميــة عــن جممــوع مــا كتــب
حـول تقـو الِّبنـامج  .وعلـى الـرغم مـن أن اجلـزء املتبقـي مــن
حمت ــوى ه ــذا الكت ــاب ي ـ ـراد تطبيق ــه يف األس ــاس عل ــى تق ــو
الِّبنـامج ،إال أن معظمـه ينطبـق أيضـا علـى تقـو السياسـات
 ،واملنتج ـ ــات كم ـ ــا ينطب ـ ــق حقيق ـ ــة عل ـ ــى أي موض ـ ــوع م ـ ــن
موضــوعات التقــو  .ويتنــاول الفصــل الثــاين التطــور التــارخيي
للتقو كقوة نامية يف تطوير الِّبامج العامة وغري الرحبية .
بينمـ ــا يتنـ ــاول الفصـ ــل الثالـ ــث العوامـ ــل السياسـ ــية واألخالقيـ ــة
والتفاعليــة الــيت تشــكل اســاس أي تقــو وكيــف خيتلــف عــن
البحـ ــث  .إن التقـ ــو خيتلـ ــف عـ ــن البحـ ــث مـ ــن حيـ ــث انـ ــه
حيـ ــدث يف العـ ــامل احلقيقـ ــي ويـ ــتم اسـ ــتخدامه مـ ــن قبـ ــل غـ ــري
الب ــاحثني بتط ــوير القـ ـرارات وهل ــذا ف ــأن م ــن يقوم ــون ب ــالتقو
يقومــون بتطــوير عالقــتهم مــع املســتفيدين مــنهم نظ ـرا ألهنــم
يعملــون يف بيئــة سياســية حيــث تتنــافس النتــائج مــع املطالــب
األخرى لذا جند أن الفرق بني التقو والبحـث يكمـن يف أن
األول ينطــوي علــى التحــدي واإلثــارة كمــا يــزود هــذا البــاب
القــارئ بالفروقــات والطــرق الــيت يعمــل هبــا مــن يقــوم بعمليــة
التقو .
يتنـاول البـاب الثـاني الطـرق البديلـة()alternative approaches
لتقــو الِّبنــامج ويتكــون مــن ســبعة فصــول مــن الفصــل الرابــع
وحــىت الفصــل العاشــر  .و يقــدم كــل فصــل معلومــات حــول
املســائل احلالي ــة والتأسيس ــية بطريقــة علمي ــة وميس ــورة  .وي ــتم
اسـ ــتخدام الق ـ ـوائم واألشـ ــكال بشـ ــكل متكـ ــرر لتلخـ ــيص أو
توضيح النقاط األساسية  ،كما يبدأ كل فصل بتوجيه أسـئلة
لتعري ــف الق ــارئ ب ــبعض املس ــائل ال ــيت مت ــت تغطيته ــا وينته ــي
بقائم ــة باملف ــاهيم والنظري ــات األساس ــية ال ــيت مت استعراض ــها
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وأسئلة للنقا والتمارين التطبيقيـة وقائمـة بـاملقررات املقرتحـة
حول املوضوع الذي مت طرحه .
يقدم الفصل الرابـع رؤى بديلـة حـول مفهـوم التقـو والعوامـل
ال ــيت أس ــهمت يف اخ ــتالف تلـ ــك ال ــرؤى املختلف ــة واجلهـ ــود
السابقة لتصنيف أساليب التقو العديدة إىل فئات أقل كما
مت تقد تلك الفئات املستخدمة يف بقية هذا الكتاب  .ويف
الفص ـ ـ ــل اخل ـ ـ ــامس إىل الث ـ ـ ــامن جي ـ ـ ــري وص ـ ـ ــف أرب ـ ـ ــع فئ ـ ـ ــات
لألساليب اليت أثرت على ممارسة التقـو والـيت كانـت سـاندة
بشكل أكِّب واألكثر شيوعا يف االستخدام وهي علـى النحـو
التايل :ـ
 .4األس ــاليب املوجه ــة إىل األحك ــام الش ــاملة للِّبن ــامج أو
املنــتج  :تشــمل هــذه األس ـاليب التقوميــات املوجهــة للخــِّبة
والتقوميـات املوجهــة للمســتهلك وهــي أقــدم أســاليب التقــو
حيث مت استخدامها من قبل العديد قبـل التطـوير الرمسـي .
إن ه ـ ــذه األس ـ ــاليب املوجه ـ ــة للخ ـ ــِّبة واملس ـ ــتهلك ختتل ـ ــف
بش ــكل كب ــري م ــن حي ــث ال ــذي جي ــري التق ــو وم ــن حي ــث
املنهجية .
 .3األس ــاليب املوجه ــة خلص ــائص الِّبن ــامج  :تش ــمل ه ــذه
األساليب التقوميات املبنية على األهداف والتقوميات املبنيـة
على املعايري والتقوميات املبنية على النظرية ويف كل اسـلوب
م ــن ه ــذه األس ــاليب اس ــتخدم املق ــوم خص ــائص الِّبن ــامج
وأهدافــه واملعــايري املصــممة لتحقيقهــا أو النظريــة الــيت يقــوم
عليه ــا الِّبن ــامج لتحدي ــد أس ــئلة التق ــو وال ــيت س ــوف يرك ــز
عليها.
 .4األس ــاليب املوجه ــة للقـ ـرارات الواج ــب اختاذه ــا بش ــأن
الِّبنامج  :تشـمل هـذه األسـاليب اسـلوب السـياق واملخـرج
والعمليــة واملنــتج العائــد .إن هــذه األســاليب تركــز علــى دور
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التقـ ـ ــو يف تقـ ـ ــد املعلومـ ـ ــات لتحسـ ـ ــني جـ ـ ــودة الق ـ ـ ـرارات
املتخذة من قبل املشاركني يف املؤسسات .
 .1األس ــاليب املوجه ــة ملش ــاركة املس ــامهني  :تش ــمل ه ــذه
األس ــاليب التق ــو املتج ــاوب والتق ــو التش ــاركي العمل ــي
والتق ـ ــو التط ـ ــوري والتق ـ ــو التمك ـ ــني  .إن وض ـ ــع ه ـ ــذه
األس ـ ــاليب يف ه ـ ــذه الفئ ـ ــات يعت ـ ــِّب إىل درج ـ ــة م ـ ــا أمـ ـ ـرا
اعتباطي ــا فالعدي ــد م ــن ه ــذه األس ــاليب متع ــددة األوج ــه
وحتتـ ــوي خصـ ــائص تسـ ــمح بوضـ ــعها يف أكثـ ــر مـ ــن فئـ ــة
واح ــدة  .عل ــى ال ــرغم م ــن أن ه ــذا الغ ــرض ل ــيس احلك ــم
على جودة كل أسلوب وإمنا بغرض توضيح القارئ .
ويف الفص ـ ــل التاس ـ ــع ي ـ ــتم مناقش ـ ــة مواض ـ ــيع أخ ـ ــرى للتق ـ ــو
تتجــاوز النمــاذج واألســاليب الفرديــة ولكنهــا ذات تــأثري مهــم
علــى ممارســة التقــو يف عــامل اليــوم  .وينــاقش الفصــل العاشــر
حتليل ُمقارن لطرق التقو واحملاذير اليت جيب أن تتخذ حول
اختيـ ــار طـ ــرق التقـ ــو البديلـ ــة ومسـ ــامهتها والتحليـ ــل املقـ ــارن
لطرقها واستخداماهتا.
وفي البابين الثالث والرابع  ،ومها ميثالن أساس الكتاب حيـث
يتنــاول البــاب الثالــث مرحلــة التخطــيط ( ،)planningالــتعلم
بشأن الـِّبامج والتحـاور مـع املشـاركني ملعرفـة األغـراض وحبـث
االس ـ ــتخدامات املس ـ ــتقبلية للدراس ـ ــة وحتدي ـ ــد أس ـ ــئلة التق ـ ــو
وبلورهتا لالسرتشاد هبا يف الدراسة  .وتطوير خطة تقو إدارة
حبيـ ــث تشـ ــمل األطـ ــر الزمنيـ ــة وامليزانيـ ــات مـ ــن أجـ ــل إج ـ ـراء
الدراسة  .يبدأ الباب الثالث بتقـد التوجهـات الـيت سـتكون
مفيــدة ملــن يقــوم بعمليــة التقــو بغــض النظــر عــن االســلوب
املستخدم أو جمموعة أساليب التقو اليت مت اختيارها.
ينــاقل الفصــل الحــادي عشــر األســباب الــيت تــؤدي إىل بــدء
تقو الِّبنامج واالعتبارات اليت حتدد مىت تتم عملية التقو .
ويف الفصل الثاين عشر مت مناقشة أمهية فهم من يقوم بعملية
التقو للوضع والسياق الذي جيـري فيـه التقـو  ،إىل جانـب
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الوصف الدقيق ملا يتوجب تقوميه  .يف الفصلني الثالث عشر
والراب ــع عش ــر حب ــث تفص ــيلي خلط ــوتني مهمت ــني يف ختط ــيط
التقــو ـ ـ حتديــد واختبــار األســئلة واملعــايري التقومييــة وختطــيط
ومجع املعلومات والتحليـل والتفسـري وتبليـغ النتـائج لآلخـرين.
كما يشتمل الفصل الرابـع عشـر علـى القليـل مـن التوجهـات
خبصوص تطوير إدارة الدراسات املتعلقة بالتقو ن والتشديد
على أمهية وضع اتفاقيات بشأنه.
إن مــا مت الرتكيــز عليــه يف هــذه الفصــول يعتــِّب بــال شــك أم ـرا
عمليا على الرغم من االستشهاد مبصادر أخرى  ،لكن ليس
القصد منها أن تكون مراجعات عملية للمحتوى الذي متت
تغطيت ـ ــه  ،ولك ـ ــن القص ـ ــد منه ـ ــا يف تق ـ ــد معلوم ـ ــات كافي ـ ــة
للمقـيرم واملســتفيد مــن التقــو بشــأن كيفيــة املتابعــة  ،واالجتــاه
إىل تغطيته بشكل مفصـل للموضـوعات يف الكتـب املدرسـية
وعلى وجه اخلصوص املوضوعات الفنية .
يتنــاول البــاب الرابــع التوجهــات العمليــة إلج ـراء واســتخدام
التقو  ،حيث يركز الفصلني اخلـامس عشـر والسـادس عشـر
حول اخليارات املختلفة الـيت يضـعها مـن يقـوم بعمليـة التقـو
بشأن مجع البيانات  .ويتم تقد اخليارات حسب التسلسل
الذي تتم فيه بشأن اختيـار التصـاميم الـيت جيـري اسـتخدامها
لإلجابة عن أسئلة التقو احملددة للِّبنامج الذي جيري تقوميه
 .وم ــن خ ــالل اختي ــار التص ــاميم احمل ــددة يس ــتطيع م ــن يق ــوم
بعمليــة التقــو دراســة اس ـرتاتيجيات معينــة ألخــذ العينــات .
ويتنــاول الفصــل اخلــامس عشــر التصــاميم املســتخدمة بشــكل
ع ــام واختي ــار العين ــات  ،والط ــرق املناس ــبة جلم ــع املعلوم ــات
احملــددة مــن خــالل أســئلة التقــو وطــرق حتليلهــا وتفســريها .
بينم ــا يتن ــاول الفص ــل الس ــادس عش ــر اس ــتخدام خل ــيط م ــن
الطرق جلمع البيانات واملعـايري املسـتخدمة يف التقـو والطـرق
الشائعة جلمع البيانات وإمكانية استخدام كـل طريقـة وكيفيـة
مش ـ ــاركة املس ـ ــتفيدين يف اختي ـ ــار وتص ـ ــميم وحتلي ـ ــل وتفس ـ ــري
القياســات  .وكي ــف خيتل ــف التحلي ــل ع ــن التفس ــري ؟ وكي ــف

تكمــن أمهيــة التفســري  .ينــاقل الفصــل الســابع عشــر اخلطـوات
ال ــيت تؤخ ــذ بع ــني االعتب ــار لإلب ــالغ ع ــن النت ــائج  ،وبع ــض
الطرق الناجتة للتواصـل مـع اآلخـرين  .وال يتضـمن كـل فصـل
مـ ـ ــن الفصـ ـ ــول امل ـ ـ ــذكورة يف هـ ـ ــذا الب ـ ـ ــاب املعاجلـ ـ ــة الكامل ـ ـ ــة
للموضــوع الــذي يعـ ُـىن بــه  ،لكــن هنــاك معلومــات وافــره عــن
موض ــوع  ،وت ــوفري مقرتح ــات عملي ــة بش ــأن كيفي ــة اس ــتخدام
مــادة املوضــوع يف تقــو فعلــي  .كمــا مت تزويــد مراجــع لكــل
موض ـ ـ ــوع ألولئ ـ ـ ــك ال ـ ـ ــذين يرغب ـ ـ ــون املزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن املعلوم ـ ـ ــات
التفص ــيلية .وتعت ــِّب الفص ــول يف ه ــذه األب ـواب متسلس ــلة أي
أهنـا متثـل (اختــاذ القـرارات) أو اإلجـراءات يف دراسـة التقــو .
كمــا مت االســتعانة بالرســوم البيانيــة الشــاملة والقـوائم واألمثلــة
بغرض التوضيح للقارئ.
لقد مت يف هذه الطبعة اجلديدة من الكتاب اإلبـداع املطلـوب
يف إجراء التقو  ،ومن الطبيعي أن كل فرد يتمتع بعدد وافر
مـن سـنوات اخلــِّبة يف إجـراء التقـو يف بيئــات متنوعـة تشــمل
املــدارس وهيئــات اخل ــدمات االجتماعيــة ومنظمــات الص ــحة
العقليــة وال ـِّبامج البيئيــة واملنظم ــات غــري الرحبيــة واملؤسس ــات
األخرى  ،كمـا يتمتـع كـل فـرد بالعديـد مـن سـنوات اخلـِّبة يف
تــدريس الطلبــة بشــأن كيفيــة اســتخدام التقــو يف املؤسســات
اليت يتبعون هلا أو اجملموعات اليت ينتمون إليها  ،لذا فأن من
امله ــم مل ــن يق ــوم بعملي ــة التق ــو ال ــوعي جملم ــل نظ ــام أس ــاليبه
واختيار العناصر األكثر مالئمة يف الِّبنامج الذي هو بصدد
تقوميه والسياق الذي جيري فيه التقو .
وأخريا يعتِّب هذا الكتاب من املراجع العلمية النادرة للعاملني
يف جمــال التقــو لــيس فقــط يف اجملــال التعليمــي وإمنــا يف مجيــع
اجمل ـ ــاالت بس ـ ــبب احتوائ ـ ــه عل ـ ــى معلوم ـ ــات قيم ـ ــة ومفي ـ ــدة
وتطبيقــات عمليــة تســاعد القــارئ املبتــدئ علــى فهــم اخللفيــة
الضرورية لعملية التقو .
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