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االتجاه نحو بعض أدوات اإلعالم الجديد ومجاالت ومعدل استخدامها في ضوء بعض
المتغيرات النفسية والمعرفية
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قدم للنشر4141/41/41هـ -وقبل بتاريخ 4141/4/7هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على االجتاه حنو أدوات اإلعالم اجلديد يف ضوء بعض املتغريات النفسية واملعرفية لدى عينة من
الشباب السعودي ،وتكونت عينة الدراسة من 111مبحوثاً ،وكشفت نتائج الدراسة إىل أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين حيملون اجتاهات
استخداما .أشارت نتائج الدراسة
إجيابية حنو أدوات اإلعالم اجلديد كانت عالية جداً  ،%01وفيما يتصل بأكثر تطبيقات اإلعالم اجلديد
ً

إىل أن أكثر أدوات اإلعالم اجلديد استخداماً هي :اليوتيوب ،يليه تويرت مث استخدام الفيسبوك ،ويليها استخدام تطبيقات أخرى ألدوات
اإلعالم اجلديد .فيما يتعلق باملعدل اليومي الستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد أشارت نتائج الدراسة إىل أن  081مبحوثاً ميثلون ما نسبته
 %71من عينة الدراسة يستخدمون اإلنرتنت مبعدل يومي أكثر من  41ساعات يومياً وأكثر ،كما أشار  481من أفراد عينة الدراسة بأهنم
يستخدمون تطبيقات اإلعالم اجلديد مبعدل  1ساعات يومياً ،يف حني أن  01من أفراد عينة الدراسة يستخدمون اإلنرتنت مبعدل ساعتني
يومياً .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات الشباب األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم اجلديد
يف كل من املتغريات النفسية :التفاؤل ،والتشاؤم ،وقلق املستقبل .وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً بني الشباب األكثر واألقل استخداماً
ألدوات اإلعالم اجلديد يف الدافعية للتعلم لصاحل األقل استخداماً لإلعالم اجلديد .وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات
الشباب األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم اجلديد يف القلق االجتماعي لصاحل األكثر استخداماً.
الكلمات المفتاحية :اإلعالم اجلديد ،التفاؤل ،والتشاؤم ،الدافعية للتعلم ،القلق االجتماعي.

4يشكر الباحثان مركز البحوث الرتبوية بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود على دعم هذا البحث
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مدخل إلى مشكلة الدراسة:

تدريبي ــة للتعام ــل معه ــا لالس ــتفادة م ــن إجيابياهت ــا وا ــد م ــن
سلبياهتا على املستوى الشخصي واجملتمعي (.)Ahn, 2011
وقد حققت مواقع التواصل االجتماعي فعاليتها يف
حياتنا اليومية يف ش ى جماالت ا ياة اليومية ،كما حدثت
ويالت إجيابية متنوعة يرأت على الشرائح االجتماعية
املختلفة من قبيل توفري فرص التعاون والوعي اجملتمعي (Na-
 ،)songkhla,2011ف الً عن تداول األفراد لق اياهم
االجتماعية ،والصحية ،واالقتصادية ،والسياسية من خالل
تلك الشبكات االجتماعية.
بيد أهنا قد أفر ت العديد من املشكالت النفسية املتنوعة
ال ميكن النظر إليها بوصفها ضريبة القتحام تلك أدوات
التواصل االجتماعي حياتنا من قبيل القلق االجتماعي،
وضع مهارات التواصل االنفعايل واالجتماعي ،وإدال
القيام بالواجبات األسرية؛ لذا يواجه الرتبويون وا باء إىل
وجود العديد من املشكالت املتنوعة ال تواجه مستخدمي
أدوات التواصل االجتماعي ملا مله تلك الوسائل من
منحى سليب (.)Ahn, 2011
وقد أشار عدد من الباحثني إىل أن الوقت الطويل الذي
يق يه الفرد يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي من
العوامل األساسية املعوقة للتواصل األسري ،األمر الذي قد
أدى بالفرد إىل الشعور بالوحدة ،واالكتئاب ،والعزلة،
واخلجل ،واإلحباط يف أثناء استغراقه لوقت أيول أمام مواقع
التواصل االجتماعي ( Hamburges & Arzi,3003

يُشكل األفـراد اجتاهـات متباينـة ،إجيابيـة أو سـلبية،
حيــال األش ــياء واملوض ــوعات اةيط ــة ــم ،مب ــا فيه ــا اإلع ــالم
اجلديد ،4وبالذات وسائل التواصل االجتماعي (تويرت ،فـيس
ب ــوك ،يوتي ــوب ،).وتتمث ــل أدي ــه دراس ــة االجتاه ــات يف أهن ــا
حم ــدد مه ــم لس ــلوك األف ـ ـراد يف املواق ـ ـ ال ـ ـ تت ــمن هـ ــذه
األشــياء واملوضــوعات ،ووفق ـاً اــذا االف ـرتاض ميكننــا الوقــوف
علــى يبيعــة اجتــاه األف ـراد حنــو بعــض أدوات اإلعــالم ،وجمــال
اســتخدامهم ،ف ـالً عــن ا ثــار النفســية واملعرفيــة ال ـ قــد
تنعكس على مستخدميها.
وتعـد مواقــع الشــبكات االجتماعيــة Social Networks
) Sites (SNSمن أهم تطبيقات اإلعالم اجلديد وال تعتمد
علـ ــى  Web 2.0حبيـ ــث يقـ ــوم املاليـ ــني مـ ــن مسـ ــتخدمي
اإلنرتنت حول العامل بتبادل املعلومات وا راء ،والوصول إىل
مصدر املعلومات املتعددة من خـالل اإلنرتنـت كمسـتخدمي
تقني ـ ــات التفاع ـ ــل والتواص ـ ــل املت ـ ـ ـوافرة بكثاف ـ ــة عل ـ ــى مواق ـ ــع
اإلنرتنت وأدواهتا وشبكاهتا االجتماعية .ولعل من أبـر تلـك
Twitter
األدوات الفيس ـبوك  Facebookوت ــوتري
ويوتيوب .)Ahn, 2011( YouTube
وغ ــي ع ــن البيـ ــان أن الش ــبكات االجتماعي ــة يسـ ــتخدمها
مئـ ــات املاليـ ــني مـ ــن النـ ــا حـ ــول العـ ــامل للقيـ ــام بعـ ــدد مـ ــن
األنشطة من قبيل تبادل ونشر مقـايع الفيـديو (يوتيـوب) أو
لتب ـ ــادل األخب ـ ــار والنص ـ ــوص القص ـ ــرية كم ـ ــا ه ـ ــو ا ـ ــال يف
(تويرت) .كما توجد عدد من الشـبكات االجتماعيـة األخـرى
األق ــل ش ــهرة -املتخصص ــة يف جم ــاالت حم ــدده م ــن حي ــثاةتــوى أو اجلمهــور املســتخدم؛ لــذا يؤكــد عــدد مـن البــاحثني
أن مواق ـ ــع التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي ت ـ ــا من ـ ــا إىل إخ ـ ــاعها
للدراســة والبحــث للكشـ عــن مـواين القــوة وال ــع الـ
قد تؤثر على حياتنا اليومية ،بل البد من إجياد يـرق وبـرامج

.);Bahk,2008

كما أدى استخدام اإلنرتنت إىل خفض دائرة العالقات
االجتماعية ،و يادة الشعور بالوحدة النفسية ،وكذلك
ارتفعت معدالت انتشار االكتئاب لدى مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي (عمارة0111،؛ الكحكي،)0110،
ويتسق ذلك أي اً مع ما كشفت عنه حسن) )0110من
وجود آثار نفسية سلبية نامجة عن استخدام مواقع التواصل
االجتماعي ،تتمثل يف العزلة االجتماعية ،واخنفاض مستوى

 1يطلق على اإلعالم اجلديد عدد من املصطلحات من قبيل :اإلعالم
البديل،أو اإلعالم االجتماعي ،أو مواقع التواصل االجتماعي
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 .1ما جماالت استخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد؟
 .1هل توجد فروق بني معدل الساعات األكثر واألقل
استخداماً ألدوات اإلعالم اجلديد يف بعض املتغريات
النفسية واملعرفية؟

التحصيل الدراسي نتيجة لق اء الفرد لساعات يويلة يف
استخدام مواقع التواصل االجتماعي يومياً.
واملتفحص ملعدل انتشار مواقع التواصل االجتماعي
ك رورة اتصالية جيد أن املؤشرات اإلحصائية العالية على
اهتمام اجلمهور السعودي مبواقع التواصل االجتماعي
(تويرت ،فيسبوك ،يوتيوب )..فقد وصل عدد مستخدمي
الفيسبوك يف السعودية بنهاية عام  0141إىل  4،0مليون
مستخدم أي ما ميثل معدل انتشار بنسبة ، % 40،0
ويذكر أن ثلثي مستخدمي الفيسبوك يف السعودية هم
الشباب الذين ترتاوح أعمارهم مابني ( )00-41سنة ،
كما قفزت معدالت رفع مقايع الفيديو على موقع يوتيوب
من عام  0144إىل  0140بنسبة  ،%011وا دادت
مرات املشاهدة بنسبة( %011كلية ديب لإلدارة ا كومية
 ،)0144 ،وقد أشار تقرير شركة سبوت أون Spot On :
 Public Relationsللعالقات العامة أن عدد املشرتكني يف
خدمة فيسبوك يزيد على  %18يف السعودية ملن هم ت
سن  01عاماً وتبلغ نسبة مستخدمي الفيسبوك السعوديني
الذكور (%17أبو يالب.)0140،
لعل الوقائع السابقة تم علينا وضعها ت جمهر الدراسات
املنهجية للكش عن معدالت استخدامها وجماالت
االستخدام لبعض أدوات اإلعالم اجلديد ،بل امتد ذلك
االهتمام إىل دراسة ما ينتج عن هذه االستخدامات من
التأثري املتنوع على خمتل املستويات النفسية واملعرفية .مما
عددا من األسئلة البحثية ،وهي على النحو
جيعلنا نقرتح ً
التايل:
 .4ما يبيعية االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد
لدى الشباب؟
 .0ما أكثر أدوات اإلعالم اجلديدة استخداماً من قبل
هؤالء الشباب؟
 .4ما معدل ساعات االستخدام اليومي ألدوات اإلعالم
اجلديدة؟

أه د دددار الدراس د ددة :تس ـ ــعى الدراس ـ ــة إىل قي ـ ــق األه ـ ــداف
ا تية:

 الكش ـ عــن يبيعــة االجتــاه حنــو بعــض أدوات اإلعــالماجلدي ـ ـ ــد وجم ـ ـ ــاالت اس ـ ـ ــتخدامهما ومع ـ ـ ــدل االس ـ ـ ــتخدام
اليومي.
 الوقــوف علــى مــدى وجــود فــروق يف معــدل االســتخداماليـ ــومي ل ـ ـبعض أدوات اإلعـ ــالم اجلديـ ــد تبع ـ ـاً لعـ ــدد مـ ــن
املتغريات النفسية واملعرفية.

أهمية الدراسة:

من املتوقع أن تسهم هذه الدراسة ،بدرجات متفاوتة ،يف
قيق عدد من املكاسب على كل من املستوى النظري
والتطبيقي ال ميكن إمجااا فيما يأيت:
 .4إثراء أدبيات البحث النفسي يف اجملتمع السعودي
املتصلة باالجتاه حنو أدوات اإلعالم اجلديد والسيما أن
تلك الدراسات النفسية املتعلقة باجتاهات حنو أدوات
اإلعالم اجلديد تعد قليلة نسبياً ،وحديثة مقارنة باجملاالت
النفسية األخرى.
 .0االستفادة من نتائج الدراسة ا الية يف الكش عن
يبيعة اجتاهات يالب اجلامعة حنو أدوات اإلعالم
اجلديد تبعاً لعدد من املتغريات النفسية واألكادميية ،ف الً
عن الكش عن معدل استخدامهم اليومي ،ودوافع
استخدامهم.
 .4قد تساعدنا اخلطوة السابقة يف الوقوف على إمكان
بناء برامج إرشادية وقائية للشباب تكفل ام االستفادة
من تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي بشكل إجيايب.
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مصطلحات الدراسة:
سوف يقوم الباحثان يف هذا اجلزء بتعري
الدراسة إجرائياً ،وهي على النحو ا يت:

استح ار للذكريات واخلربات املاضية غري السارة ،مع
ت خيم للسلبيات ودحض لإلجيابيات اخلاصة بالذات
والواقع ،جتعل صاحبها يف حالة من التوتر وعدم األمن ،مما
قد يدفعه لتدمري الذات والعجز الواضح وتعميم الفشل
وتوقع الكوارث ،وتؤدي به إىل حالة من التشاؤم من
املستقبل ،وقلق التفكري يف املستقبل ،واخلوف من
املشكالت االجتماعية واالقتصادية املستقبلية املتوقعة،
واألفكار الوسواسية وقلق املوت واليأ " (شقري.)0111 ،
ويتم قياسها يف هذه الدراسة بالدرجة ال يتم ا صول
عليها يف املقيا املستخدم.

مصطلحات

 -4االتجاه نحو بعض أدوات اإلعالم الجديد :يعرف

االجتاه  Attitudeحنو أدوات اإلعالم اجلديد بأنه " نسق
من التصورات و املعتقدات سواء أكانت إجيابية أم سلبية،
ومشاعر تف يلية أم غري تف يلية ،وال دد مدى (ومدة)
االستخدام أو االبتعاد عن بعض تطبيقات اإلعالم اجلديد
(تويرت ،فيس بوك ،يوتيوب.)..
 -0القلق االجتماعي  Social anxiety :يُعرف بأنه:
انكماش اجتماعي مفرط أو الوجل الشديد ،أو التهيب من
االختالط بالغرباء أو االختالط م بدرجة تكفي للتأثري
على الوظيفة االجتماعية ويتداخل يف عالقة الفرد برفاقه
خلشيته ح ى من نظرة ا خرين له ،ويف ا االت ا ادة ال
يستطيع الفرد جمرد املغامرة أو التجرؤ با ديث أمام
ا خرين)عبد اهلل .)0114 ،ويعرفه الباحثان إجرائياً هو ما
يقيسه اختبار القلق االجتماعي املطبق يف هذه الدراسة.

 -1دافعية التعلم  :Learning Motivationهي حالة
داخلية لدى املتعلم ض سلوكه حنو املوق التعليمي
وتوجهه وتبقي عليه ح ى يتحقق التعلم ،وتتحدد يف هذه
الدراسة بالدرجة الكلية ال حيصل عليها املبحوث على
مقيا دافعية التعلم املستخدم يف الدراسة (الرافعي،
.)0110

حدود الدراسة:

-4تتحدد بزمان التطبيق للعام 4144هـ.
-0كذلك تتحدد أي اً باألداة املستخدمة يف الدراسة وهي
بطارية اختبارات على صفحة اإلنرتنت تقيس متغريات
الدراسة (االجتاه حنو استخدام أدوات اإلعالم اجلديد
وتطبيقاته ،وعدد الساعات ،وجماالت االستخدام ،التفاؤل
والتشاؤم ،قلق املستقبل ،الدافعية للتعلم ،القلق االجتماعي)
-4واقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من منطقة عسري.

 -4التفاؤل  :Optimismيُعرف بأنه "نظرة استبشار حنو
املستقبل ،جتعل الفرد يتوقع األف ل ،وينتظر حدوث اخلري،
ويرنو إىل النجاح ،ويستبعد ما خال ذلك ""(عبد اخلالق،
.)4001
 -1التشاؤم

Pessimism

يعرف بأنه " :توقع سليب

لألحداث القادمة ،جيعل الفرد ينتظر حدوث األسوأ،
ويتوقع الشر والفشل وخيبة األمل ،ويستبعد ما عدا ذلك
إىل حد بعيد "(عبد اخلالق ،)4001 ،ويتم قيا كل من
التفاؤل والتشاؤم بالدرجة ال حيصل عليها الفرد على
القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ال أعدها أمحد عبد
اخلالق(.)4001
 -1قلق المستقبل

:Future Anxiety

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً :اإلعالم الجديد وبعض أدواته:

تعيش اجملتمعات اإلنسانية اليوم ثورة معرفية وتكنولوجية
غري مسبوقة ،فلقد أفر ت التطورات الراهنة يف وسائل
اإلعالم اجلديد منطاً اتصالياً جديداً له مسات ختتل عن
مسات القنوات االتصالية التقليدية ،تسمى منط االتصال

هو "خلل أو

اضطراب نفسي املنشأ ينجم عن خربات ماضية غري سارة،
مع تشويه و ري إدراكي معريف للواقع وللذات من خالل
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 .4الفيس ـبوك Facebook:ويعــد أكــرب مواقــع الشــبكات
االجتماعيــة مــن ناحيــة ســرعة االنتشــار والتوســع ،قيمتــه
السـ ــوقية عاليـ ــة وتتنـ ــافس علـ ــى ضـ ــمه كربيـ ــات الشـ ــركات،
ونقطـة القـوة األساسـية يف الفـيس بـوك هـي " التطبيقـات "
ال أتاحت الشبكة فيهـا للمربجمـني مـن خمتلـ أحنـاء العـامل
برجم ـ ــة تطبيق ـ ــاهتم املختلف ـ ــة وإض ـ ــافتها للموق ـ ــع األساس ـ ــي.
سهل العاملون يف الفيسبوك املهمة للمربجمني بإنشاء API
و ّ
 أكواد برجمية مساعدة – ختتصر الكثري عليهم وتساعدهميف الوص ــول إىل امللف ــات الشخص ــية وبن ــاء تطبي ــق تس ــتفيد
منه .ورابطه /http://www.facebook.com
 .0تويرت  :Twitterويعد شبكة اجتماعية تقدم خدمة
التدوين  ،حبيث ميكن ملستخدميه إرسال ديثات ال
تتعدى  411حرفاً ،سواء عن يريق تويرت مباشرة ،أو عن
يريق التطبيقات اخلارجية ال يقوم ا املطورون .ورابطه

الوسطي ،إذ يتسم بسمات كل من االتصال الشخصي
املواجهي واالتصال اجلماهريي وله وسائله االتصالية
اخلاصة ،فله من مسات االتصال الشخصي قلة عدد
املشاركني وإمكان السيطرة على مواق االتصال والتفاعل
الثنائي فكرياً وإمكان إظهار رد الفعل فورياً ،كما له من
مسات االتصال اجلماهريي من حيث عدم جتانس املشاركني
يف السمات ،والبعد املكاين ،وفورية الرسائل ،ومن هنا ظهر
مصطلح االتصال الوسطي(أمني.)0110،
وقد ركز بعض الباحثني على دراسة األبعاد التفاعلية
لإلنرتنت واستكشاف االختالفات بينها وبني وسائل
اإلعالم التقليدية واختبار قدراهتا كوسيط اتصايل خيلق
شبكة اجتماعية ثقافية تشبع احتياجات النا املعرفية
واالتصالية؛ لذا يفرتض بعض الباحثني وجود ارتباط بني
الدوافع الشخصية والدوافع املتعلقة بالوسيلة ،ولتجديد
دوافع االستخدام يشري كل من باجملرين ورايبورن
 Palmgreen & Rayburn,إىل أن النا يستخدمون مواقع
التواصل االجتماعي إلشباع كل من :
أ-ا اجات الشخصية )على سبيل املثال السيطرة،
االسرتخاء ،السعادة وااروب( .
ب-ا اجات ال ميكن إشباعها تقليدياً من مواقع التواصل
االجتماعي مثل )التفاعل االجتماعي ،ومت ية الوقت،
واكتساب املعلومات ،والتسلية( (.الكحكي.)0110،
ووفقاً ملدخل االستخدامات واإلشباعات فإن ا اجة
لالتصال تتفاعل مع العوامل االجتماعية والنفسية لتنتج
الدوافع لالتصال ،وقد حاول الباحثون اختبار تأثري كل من
االجتاه  Attitudeوالطبع الشخصي  Dispositionاللذين
يؤثران على اإلشباعات ال حيصل عليها الفرد من استخدام
حمددا لالجتاه حيااا.
مواقع التواصل االجتماعي بوصفها ً
ويأيت يف مقدمة أدوات اإلعالم اجلديد أو مواقع التواصل
االجتماعي ما يأيت:

/http://twitter.com

 .4اليوتيوب  :YouTubeوتقوم فكرة املوقع على إمكان
إرفاق أية ملفات تتكون من مقايع الفيديو على شبكة
اإلنرتنت دون أية تكلفة مالية  ،فبمجرد أن يقوم املستخدم
بالتسجيل يف املوقع يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه
امللفات لرياها ماليني األشخاص حول العامل  ،كما يتمكن
املشاهدون من إدارة حوار مجاعي حول مقطع الفيديو من
خالل إضافة التعليقات املصاحبة  ،ف ال عن تقييم مل
الفيديو من خالل إعطائه قيمة نسبية مكونة من مخس
درجات لتعرب عن مدى أدية مل الفيديو من وجهة نظر
مستخدمي املوقع .ويب ًقا لتصني أليكسا العاملي فإن
موقع يوتيوب يأيت يف املركز الثالث من حيث أكثر املواقع
العاملية مشاهدة ،بعد كل من حمرك البحث ياهو ،Yahoo
وجوجل ( Googleأمني)0110،
ثانياً :القلق االجتماعي:

يع ــرف القل ــق االجتم ــاعي بأن ــه قل ــق عص ــايب يف املواقـ ـ
االجتماعية .ويكون معوقًا للنشاط ،ويعد القلـق االجتمـاعي
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ثالثاً :التفاؤل والتشاؤم:

ثالــث االضــطرابات النفســية انتشـ ًـارا بعــد االكتئــاب ،وينتشــر
بني عشرة ماليـني أمريكـي مـن كـل األعمـار بـدءًا باأليفـال،
وهــذا االضطـ ـراب يع ــرف عل ـى أنــه خــوف حــاد يف املواق ـ
االجتماعيـ ــة وال ـ ــذي يصـ ــاحبه إح ـ ـرا يـؤث ـ ــر بالسـ ــلب عل ـ ـى
املواق ـ االجتماعي ــة ،ويص ــاحبه نوب ــات م ــن اخل ــوف ،وه ــذا
القلق ال يطابق الذهـان أو ااـو  ،فـإن املصـابني يـدركون أن
متاما وإن كان هذا الفهم ال
قلقهم مبالغ فيه ويفهمون ذلك ً
يظهـر يف مرحلـة الطفولـة ) .)Bernstein, 2004فهـو انفعـال
وخــربة مؤملــة منــر ــا عنــدما نتواجــد وســط جمموعــة مــن النــا
ألنن ـ ـ ـ ــا ال نش ـ ـ ـ ــعر بالراح ـ ـ ـ ــة يف ح ـ ـ ـ ــور ا خ ـ ـ ـ ـرين ،والقل ـ ـ ـ ــق
االجتمـ ــاعي يصـ ــاحب اخلجـ ــل وعـ ــدم اللباقـ ــة االجتماعيـ ــة،
وجتنــب التفــاعالت االجتماعيــة ،واألشــخاص الــذين يعــانون
م ـ ـ ـ ــن القل ـ ـ ـ ــق االجتم ـ ـ ـ ــاعي جي ـ ـ ـ ــدون ص ـ ـ ـ ــعوبة يف التح ـ ـ ـ ــدث
واالبتس ــامة ،و إج ـراء االتص ــاالت التليفوني ــة ،و ال ــدخول يف
حج ـ ـ ــرة مليئ ـ ـ ــة بالغرب ـ ـ ــاء ،أو مقابل ـ ـ ــة الن ـ ـ ــا يف ا ف ـ ـ ــالت،
والتفاعالت االجتماعية السيئة باستمرار ( Sharon & Soul,

يشيع بني النا استخدام مفهومي التفاؤل والتشاؤم يف
ش ى أمناط حياهتم اليومية يف ثنايا تعبرياهتم بدالالت
توجها يف ا ياة بوجه
متعددة ،فقد يعد التفاؤل والتشاؤم ً
عام ،أو صفة يوص ا خمتل األفراد ،أو حالة نفسية
تتأثر بظروف داخل الفرد أو خارجه (عبد اخلالق.)0111،
ويرى األنصاري ( )4008أن كالً من التشاؤم والتفاؤل
عبارة عن مستني من مسات الشخصية وليست حالة،
ويعددا عبد اخلالق ( )4000من السمات الصغرى أو
ال يقة للشخصية وليست من األبعاد األساسية للشخصية.
وعند استقراء لطبيعية العالقة بني التفاؤل والتشاؤم ،سنجد
هنالك توجهني متباينني يف النظر اذين املفهومني ،ودا
على النحو ا يت:
 .4الفريق األول :يرى أن التفاؤل والتشاؤم مسة واحدة
ثنائية القطب  ,Bipolarاا قطبـان متقابالن مت ـادان،
لكل فرد مركز واحد على املتصل ،حبيث يقع بني التفاؤل
املتطرف على الطرف املوجب ،والتشاؤم الشديد على
الطرف السالب ،ويت من ذلك أن الفرد الواحد – بصورة
عامة – ال ميكن أن يكون مثالً متفائالً جداً أو متشائماً
جداً ،إذ إن له درجة واحدة على املتصل (وهو األمر ذاته
يف مسة االنبساط – االنطواء) (األنصاري .)0114 ،ويف
السياق نفسه يرى " كوليجان وآخرون" ( Colligan et al
 )1994بأن التفاؤل والتشاؤم مسات ثنائية القطب ،متكننا
من التنبؤ بالصحة اجلسمية لألفراد ،ومستوى صيلهم
الدراسي ،والكفاية الذاتية ،ومدى ممارسة العادات الصحية
السيئة ،وأحداث ا ياة ال اغطة ،واالكتئاب.
 .0الفريق الثاين :ينظر إىل أن التفاؤل والتشاؤم مستان
مستقلتان ،ولكنهما مرتبطتان ،مبعىن آخر أن لكل مسة
متصال مستقالً نسبياً جيمع بني خمتل الدرجات على
ً
السمة الواحدة ،ولكل فرد موقع على متصل التفاؤل
مستقل عن مركزه على متصل التشاؤم ،وكل مسة هنا تعد –

. )1993

كمــا يت ــمن القلــق االجتمــاعي اخلـوف الـدائم والشــديد
واالرتب ــاك .واألش ــخاص يف مث ــل ه ــذه ا ال ــة (والـ ـ تس ــمى
أي ــا باخلـ ـواف االجتمــاعي) غالبً ـا مــا يتجنبــون املشــاركة يف
األنش ـ ــطة االجتماعي ـ ــة أو العام ـ ــة مث ـ ــل إلق ـ ــاء اخلطـ ـ ــب ،أو
املق ـ ـ ــابالت م ـ ـ ــع ا خـ ـ ـ ـرين أو االجتماعـ ـ ـ ـات .إذ إن القل ـ ـ ــق
االجتم ـ ـ ــاعي ي ـ ـ ــؤدي إىل تركي ـ ـ ــز االنتب ـ ـ ــاه ح ـ ـ ــول انتق ـ ـ ــادات
الغري).(Schneier,2003
وميكن أن نستخلص مما سبق أن القلق االجتماعي هو
توتر أو خوف شديد يشعر به الفرد يف املواق ال تتطلب
التعامل مع ا خرين مما قد ينتج عنهـا الشعور باالرتباك يف
األماكن العامة والعجز عن املشاركة يف األنشطة االجتماعية
أو االندما يف ا ياة االجتماعية بالشكل اإلجيايب.
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أق ــرب إىل التش ــاؤم ،أم ــا إذا دل تفس ــريه عل ــى أن األس ــباب
قابل ــة للتغي ــري وال تنطب ــق إال يف نط ــاق ض ــيق فس ــيكون ه ــذا
الفرد أقرب إىل التفـاؤل .ويبقـاً اـذا النمـوذ فـاألفراد الـذين
لـديهم األسـلوب التفسـريي املتفائـل يرجعـون علـة أو أسـباب
األح ــداث السـ ــيئة لألسـ ــباب اخلارجيـ ــة املؤقتـ ــة واةـ ــدودة أو
اجلزئي ـ ــة يف ح ـ ــني يرج ـ ــع األف ـ ـ ـراد ال ـ ــذين ل ـ ــديهم األسـ ـ ــلوب
التفسـ ـ ــريي املتشـ ـ ــائم علـ ـ ــة األحـ ـ ــداث لألسـ ـ ــباب الداخليـ ـ ــة
والدائمة والعامة أو الكلية.

بشكل مستقل – أحادية القطب ،تبدأ من أقل درجة على
التفاؤل (قد تكون صفراً) إىل أقصى درجة .ويتكرر األمر
ذاته – مستقالً – بالنسبة للتشاؤم (األنصاري.)0114 ،
عكسا دقيقاً للتشاؤم.
مبعىن أن التفاؤل ليس بال رورة
ً
وتتيح هذه الرؤية للباحث قيا هاتني السمتني مبقيا
واحد إذ ميكن اعتبار درجة أحددا مقلوباً لآلخر .إمجاالً
جند أن لكل من وجه النظر مربراهتما .وسواء مت اعتبار
التشاؤم والتفاؤل من السمات ثنائية القطب أم أحادية
القطب فإنه ميكن إجراء دراسات لكل من السمتني بشكل
مستقل عن األخرى ومبقاييس فرعية مستقلة ،وقد مت هذا
اإلجراء الذي قام به الباحثان يف الدراسة ا الية.
ولق ـ ــد تع ـ ــددت تفسـ ـ ـريات العلم ـ ــاء والب ـ ــاحثني للتف ـ ــاؤل
والتش ــاؤم ،ونع ــرض هن ــا بإجي ــا إىل ه ــذه التفس ـريات ،فف ــي
ضوء منوذ تنظيم الذات  Self- regulationافرتض كل مـن
شــري وكــارفر ) (Scheier & Carver, 2001أن التفــاؤل
والتشاؤم ميـثالن توقعـات للحصـول علـى خمرجـات إجيابيـة أو
سلبية عامة إذ ميثالن مؤشرين متقاربني للتعبري عن عمليـات
التوافق النفسي ،واملتفائل هو الشخص الذي يتوقع ا صول
علــى خ ـربات إجيابيــة يف املســتقبل ،يف حــني يكــون املتشــائم
هو الشخص الذي يتوقع املـرور ربـربات سـلبية يف املسـتقبل،
ويعتم ــد ه ــذا التص ــور املف ــاهيمي عل ــى من ــوذ توق ــع القيم ــة
اخلاصــة بالدافعيــة والـ تشــري إىل أن كــل ســلوكيات اإلنســان
تنــتظم حــول الســعي لتحقي ــق األهــداف املنشــودة أو جتن ــب
األهداف السلبية ،والدرجة ال يشعر الفرد عندها بالثقة أو
الشــك يف مــدى قــق تلــك األهــداف املنشــودة .كمــا قــام
س ـ ــيلجمان ( (Seligman, 2006بتأص ـ ــيل مفه ـ ــوم التف ـ ــاؤل
والتشــاؤم يف ضــوء نظريتــه عــن أســاليب العــزو أو التفســري
 Attributional stylesمــن خــالل النظــر إىل كيفيــة تفســري
الفـ ــرد لألح ـ ــداث ال ـ ـ تق ـ ــع يف حياتـ ــه ،ف ـ ــإذا ك ـ ــان تفس ـ ــريه
للمحصــالت الســيئة يــوحي بــأن الســبب ســيكون حاضـ ًـرا يف
املســتقبل وســينطبق علــى كثــري مــن اإلحــداث فــإن هــذا الفــرد

رابعاً :قلق المستقبل:

ميثل قلـق املسـتقبل أحـد أنـواع القلـق الـ تشـكل خطـورة
يف حياة الفرد وال متثل خوفاً من جمهـول يـنجم عـن خـربات
ماض ــية (وحاض ــرة أي ـ ـاً) يعيش ــها الف ــرد جتعل ــه يش ــعر بع ــدم
األمــن وتوقــع اخلطــر ويشــعر بعــدم االســتقرار .وتســبب لديــه
هــذه ا الــة شــيئاً مــن التشــاؤم واليــأ الــذي قــد يــؤدي بــه يف
هنايــة األمــر إىل اضــطراب حقيقــي وخطــري مثــل االكتئــاب أو
اضطراب نفسي عصيب خطري (شقري .)0111،ويظهـر قلـق
املسـ ــتقبل نتيجـ ــة تعـ ــرض الشـ ــخص جملموعـ ــة مـ ــن التغي ـ ـريات
املعــربة عــن الشــعور بعــدم الثقــة باملســتقبل .وبــذا يت ــمن قلــق
املســتقبل حالــة مــن اخلــوف وعــدم االيمئنــان ،واخلــوف هنــا
ه ــو م ــن املواق ـ غ ــري املرغوب ــة ال ـ ق ــد يُفاج ــأ ــا الف ــرد يف
املســتقبل ،ويفســر قلــق املســتقبل معرفي ـاً علــى أنــه حالــة مــن
الت ـ ـ ــوتر وع ـ ـ ــدم الراح ـ ـ ــة واخل ـ ـ ــوف بس ـ ـ ــبب التمثي ـ ـ ــل املع ـ ـ ــريف
للمستقبل ،كما إن لقلق املستقبل مكونات معرفية قوية ،أي
أن ــه مع ــريف أكث ــر م ــن كون ــه انفعالي ـاً (املعرف ــة أوالً مث القل ــق)،
ويعد التمثيل املعريف هو أسا قلق املستقبل ،ويعتمد ( قلق
املســتقبل) أي ـاً علــى القــدرة الذاتيــة للفــرد والـ تســاعده يف
حـ ـ ــث مـ ـ ــن حولـ ـ ــه إلجنـ ـ ــا أهـ ـ ــدافهم الشخصـ ـ ــية ومواجهـ ـ ــة
التحديات اخلطـرة ) ،(Zaleski, 1996مبعـىن أنـه القلـق النـاتج
عن التفكري باملسـتقبل ومفاجآتـه ،كمـا حيمـل يف يياتـه نظـرة
تشاؤمية ملا قد يتوقع حدوثه مستقبالً.
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الدافعي ــة نوعي ــة تل ــك األه ــداف ال ـ ـ يس ــعى الطلب ــة إليه ــا؛
وهكذا فهي تؤثر على األهداف ال خيتارها الطالب.
 -0ـ ــدد اجله ـ ــد والطاق ـ ــة الـ ـ ـ يب ـ ــذاا املتعلم ـ ــون لتحقي ـ ــق
اادف؛ إذ تزيد الدافعية من كميـة اجلهـد والطاقـة الـ يبـذاا
الطالــب يف أي ـة مهم ــة ،و ــدد أي ً ـا امل ــدى الــذي يتــابع ب ــه
الطالب املهمة حبما وإخالص من جهة أو ب ـع وعـدم
مباالة من جهة أخرى.
-4تعزي ــز املث ــابرة فالدافعي ــة ــدد الدرج ــة ال ـ ـ يس ــتهل ــا
الطالب نشـاياهتم باسـتقاللية ويثـابرون مـن أجـل تتمـة تلـك
النشـ ــايات ،فهـ ــم يبـ ــدؤون باملهمـ ــة ويثـ ــابرون علـ ــى إجنا هـ ــا
وإمتامهــا ح ــ ى وإن ق ــايعهم أحــد أثن ــاء أداء تل ــك املهم ــة أو
عند شعورهم باإلحباط.
-1تش ــجع عل ــى معاجل ــة املعلوم ــات بش ــكل حيق ــق اا ــدف؛
ذل ــك أن الط ــالب اةفـ ـزين بالدافعي ــة ينتبه ــون أكث ــر ،وه ــذا
االنتبـ ــاه ضـ ــروري مـ ــن أجـ ــل تسـ ــهيل دخـ ــول املعلومـ ــات إىل
ال ــذاكرة العامل ــة وال ــذاكرة يويل ــة امل ــدى يف دم ــا اإلنس ــان،
فعنـدما يستفسـر الطـالب اةفــزون بالدافعيـة عـن مهنـة معينــة
ـدال م ــن حماول ــة
ف ــإهنم مييل ـون إىل فه ــم امل ــادة بش ــكل جي ــد ب ـ ً
اسـ ـ ـ ـ ــتظهارها ب ـ ـ ـ ـ ــدون فهـ ـ ـ ـ ــم ،وتك ـ ـ ـ ـ ــون تلـ ـ ـ ـ ــك األس ـ ـ ـ ـ ــئلة أو
االستفس ــارات م ــن أج ــل توض ــيح ش ــيء مع ــني أو م ـن أج ــل
ممارسة أكثر للمهمة.
-1اــا وظيفــة تعزيزيــة؛ إذ ــدد الدافعيــة ماهيــة األشــياء ال ـ
تعز الطالب ،وذلك من وجهة نظر السلوكيني؛ فكلما كان
الطــالب حمف ـزين أكثــر لتحقيــق النجــاح الدراســي كــانوا أكثــر
فخـراً حبصــوام علــى عالمــة  ،01وســيكونون منــزعجني فيمــا
إذا حصلوا على عالمة  ،11أو ح ى عالمة.81
 -1سني األداء ،إذ تؤدي الدافعية إىل سني األداء وذلك
بسبب العوامل السابقة ،وهنا نستطيع القول إنه كلمـا ادت
الدافعية عند الطالب اد صيل الطالب الدراسي
وينظــر الباحثــان يف تعريـ مقــرتح مفــاده أن " دافعيــة الــتعلم
هــي حالــة متميــزة مــن الدافعيــة العامــة تتجســد بوجــود رغبــة

ويرى الباحثان أن قلق املستقبل هو حالة من الشعور
االنفعايل يتص باالرتباك وعدم االرتياح واخلوف جيعل
تفكري الشخص سلبياً حنو ا ياة بشكل عام واملستقبل
بشكل خاص ،باإلضافة إىل عدم الثقة بالنفس وتعطيل
قدرته على التفاعل االجتماعي وضعفه على مواجهة
املخاير والتحديات يف حياته ،فقلق املستقبل خربة انفعالية
غري سارة قد دث للفرد حاالت من اخلوف الغامض
والتنبؤ السليب لألحداث ال سوف تقع ،فيشعر بالتوتر
وال يق واالنقباض عند إسهاب التفكري فيها ،مما قد يؤدي
إىل ضع يف قدرة الفرد على قيق أهدافه املستقبلية.

خامساً :دافعية التعلم
ظ ــى الدافعي ــة بأدي ــة بالغ ــة يف جم ــال عل ــم ال ــنفس ملـ ــا
للدافعية من أدية يف بناء الشخصية وتكاملها ،و ديد أنواع
السلوك اإلنساين ،فال يكاد أي نشاط يقوم به الكائن ا ـي
إال يك ــون ل ــه ه ــدف ومغ ــزى يس ــعى إىل قيق ــه وإش ــباعه،
واإلنس ــان ك ــائن ح ــي ق ــادر عل ــى أداء تش ــكيلة واس ــعة م ــن
السـ ــلوكيات كـ ــاإلدراك والتـ ــذكر وحـ ــل املشـ ــكالت والـ ــتعلم.
وتــرب أديــة الدافعيــة مــن الوجهــة الرتبويــة مــن خــالل تأثريهــا
على تعلم وسلوك الطلبة؛ إذ إنه ليس هناك تعلم دون دافع؛
فااـدف مــن الــتعلم يشــكل دافعـاً ،ويــرى العديــد مــن علمــاء
ال ـ ــنفس والرتب ـ ــويني أن األس ـ ــباب الرئيس ـ ـة يف وج ـ ــود الف ـ ــروق
الفرديــة يف التحصــيل بــني املتعلمــني تعــود إىل تبــاين مســتوى
الدافعي ــة ل ــديهم (قط ــامي .)0111 ،كم ــا أن هن ــاك ارتبايـ ـاً
وثيقاً بني السلوك والدوافع؛ فوراء السلوك تكمن جمموعة من
الدوافع ال تسـتثري بـدورها السـلوك يف ظـروف معينـة وتعمـل
علـ ــى اسـ ــتمراره حـ ــ ى ينتهـ ــي إىل غايـ ــة معينـ ــة هـ ــي اإلشـ ــباع
وإعادة التوا ن (عبد اهلل.)0114 ،
وتش ـ ــري ارم ـ ــرود ( )Ormrod, 1995إىل أن ت ـ ــأثري
الدافعية على التعلم وسلوك الطالب يتمثل مبا يأيت:
-4توجه السـلوك حنـو هـدف معـني ،فـاألفراد ي ـعون أهـدافًا
مث يقوم ــون بتوجي ــه س ــلوكياهتم حن ــو تل ــك األه ــداف ،و ــدد
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اجلامعي ملوقع يوتيوب يف الرغبة يف إمدادهم باألخبار
املهمة املصورة واللقطات اإلخبارية النادرة ،مث التسلية
والرتفيه ،والرغبة يف مشاهدة أجزاء من برامج تليفزيونية مل
يتم التمكن من مشاهدهتا ،والف ول للتعرض لنمط
إعالمي جديد ،أما فيما يتعلق باإلشباعات املتحققة ،فقد
جاءت اإلشباعات املعرفية يف مقدمة اإلشباعات ال
ققت لعينة الدراسة تالها قيق إشباعات التسلية
والرتفيه وشغل أوقات الفرا عند هؤالء الطلبة.
دراس ـ ـ ــة حس ـ ـ ــن ( )0110ه ـ ـ ــدفت الدراس ـ ـ ــة إىل رص ـ ـ ــد
وتوصي أثر مواقع التواصل االجتماعي على يبيعـة وحجـم
العالقــات والتفــاعالت االجتماعيــة واالتصــالية داخــل األســرة
املصرية والقطرية .وقد توصلت الدراسـة إىل أن هنـاك ارتبايـاً
سـ ــلبياً بـ ــني معـ ــدل اسـ ــتخدام املواقـ ــع االجتماعيـ ــة ومسـ ــتوى
التفاعــل االجتمــاعي بــني األفـراد ،كمــا وجــدت ارتبايًـا ســلبياً
أي ـ ـاً ب ــني مع ــدل االس ــتخدام واخنف ــاض مس ــتوى التحص ــيل
الدراس ــي ل ــدى أفـ ـراد العين ــة .كم ــا توص ــلت الدراس ــة إىل أن
الفيسـ ــبوك واليوتيـ ــوب واملايسـ ــبيس احتلـ ــت مواقـ ــع الص ـ ـدارة
كشبكات اجتماعيـة مف ـلة ألفـراد العينـة الـذين يعتـربون أن
أص ــدقاءهم يع ــدون املرج ــع األول يف حال ــة ح ــدوث مش ــكلة
ام.
دراس ــة خ ــر ( )0110وه ــدفت الدراس ــة إىل التع ــرف
علـ ــى دوافـ ــع اسـ ــتخدام الشـ ــباب املصـ ــري ملوقـ ــع الفيسـ ــبوك،
والكش ـ ع ــن يبيع ــة العالق ــات االجتماعي ــة ،كم ــا ه ــدفت
أي ً ـا إىل رصــد و ليــل ا ثــار النفســية واالجتماعيــة (الســلبية
واإلجيابي ـ ــة) املرتتب ـ ــة عل ـ ــى تعام ـ ــل عين ـ ــة الدراس ـ ــة م ـ ــع موق ـ ــع
الفيس ـ ــبوك ،وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل عين ـ ــة عمدي ـ ــة متاح ـ ــة م ـ ــن
مس ـ ـ ــتخدمي الفيس ـ ـ ــبوك م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــالب اجلامع ـ ـ ــات املصـ ـ ـ ـرية
(ا كومية واألجنبية) مقدارها  441يالباً يف جامعة القاهرة
واجلامع ـ ــة الربيطاني ـ ــة .وق ـ ــد توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إىل أن داف ـ ــع
التسـ ــلية والرتفيـ ــه ي ـ ــأيت علـ ــى رأ دواف ـ ــع اسـ ــتخدام ي ـ ــالب
اجلامعـ ــة ملوقـ ــع الفيسـ ــبوك ،وبنسـ ــبة مقـ ــدارها  %10،0مـ ــن

وميل داخلي عند املتعلم لبلو أهداف التعلم ،والتحسـن يف
جمــال اخلــربة عــن يريــق بذلــه جهــود وعمليــات عقليــة موجهــة
ألداء نش ـ ـ ـ ــايات أكادميي ـ ـ ـ ــة هادف ـ ـ ـ ــة واالس ـ ـ ـ ــتمرار يف تل ـ ـ ـ ــك
النشــايات حــ ى تتحقــق حبيــث يــؤدي إشــباعها إىل مكافــأة
ورضا ذايت".

الدراسات السابقة
لكي نتمكن من الوقوف على مالمح يبيعة االجتاه حنو
بعض أدوات اإلعالم اجلديد ،سوف نعرض لبعض
الدراسات املنهجية ال أجريت يف الثقافات العربية والغربية
ال عنيت بالوقوف على يبيعة اجتاهات الشباب حنو
أدوات اإلعالم اجلديد ،للكش عن أبعاد تلك الظاهرة،
واالستفادة من نتائج تلك الدراسات .وفيما يأيت نعرض
عدداً من الدراسات ال تنتظم يف الفئات ا تية:
 دراسات عنيت بدراسة االجتاه حنو بعض أدواتاإلعالم اجلديد ومعدل وجماالت استخدامها.
 دراسات عنيت بدراسة االجتاه حنو أدوات اإلعالماجلديد يف ضوء بعض املتغريات النفسية واملعرفية.
.1دراسات عنيت بدراسة االتجاه نحو بعض أدوات
اإلعالم الجديد ومعدل ودوافع استخدامها:

دراسة أمني ( )0110اهتمت بدراسة دوافع استخدام
الشباب البحريي ملوقع يوتيوب كأحد أدوات اإلعالم
اجلديد ،وقد بلغت العينة مائة واثنتني وعشرين من الطالب
والطالبات الدارسون جبامعات مملكة البحرين العامة
واخلاصة مو عة على جامعات )البحرين ،اململكة ،األهلية،
دملون( ،حيث أفاد % 71من الشباب اجلامعي أهنم
يتعرضون لإلنرتنت بشكل يوم  ،وإن تفاوتت عينة الدراسة
يف املدة الزمنية ال يق يها هؤالء الشباب مع اإلنرتن  ،إذ
ذكر أكثر من ثلث العينة  % 40،4أهنم يستخدمون
اإلنرتنت أقل من ساعة يف اليوم ،يف حني أفاد 00،0
%أهنم يتعرضون لإلنرتنت ملدة منية ترتاوح من ساعة إىل
ساعتني يوميًا .وقد متثلت دوافع استخدام الشباب
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االجتم ـ ــاعي تكم ـ ــن يف تغذي ـ ــة األ م ـ ــات السياس ـ ــية وهتيئ ـ ــة
الفرص ــة لعملي ــات االس ــتقطاب الفك ــري ،و ي ــادة االحتق ــان
وتعمي ــق اخلالف ــات ،وبنس ــبة وص ــلت إىل  .%78أم ــا أه ــم
اإلجيابيــات فقــد متثلــت يف تعري ـ املســتخدمني مبوضــوعات
تســاعدهم علــى النقــاش مــع ا خـرين وبنســبة بلغــت .%17
أما ما يتعلق بتأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على
وسائل اإلعالم واالتصال األخرى ،فقد أظهـرت الدراسـة أن
اخنفاضـا ملحوظًـا يف مطالعــة الكتــب وقـراءة الصــح
هنــاك
ً
واجملــالت واالســتماع للراديــو ومشــاهدة الف ــائيات وبنســب
تراوحت ما بني .%81 -%71
دراسـ ــة جنـ ــادات ( )0140للتعـ ــرف علـ ــى اسـ ــتخدامات
األسرة األردنية لشبكة الفيسبوك ودوافع هذه االستخدامات
واإلشباعات املتحققة منها .وقد توصلت الدراسة إىل أن مـا
نس ــبته  %11,1م ــن املبحوث ــات ل ــديهن حس ــاب شخص ــي
علـ ــى موقـ ــع الفيسـ ــبوك ،وأن الـ ــدوافع املتمثلـ ــة بالبقـ ــاء علـ ــى
اتصـال مــع األصـدقاء القــدامى واجلـدد ،واالســتمتاع والتســلية
وشــغل أوقــات الفـرا  ،و يــادة املعرفــة وااليــالع علــى أحــدث
التط ـ ــورات اةلي ـ ــة والدولي ـ ــة ه ـ ــي الـ ـ ـ دفع ـ ــت باملبحوث ـ ــات
الســتخدام الفيســبوك .كمــا كشــفت الدراســة أن "إشــباعات
التواصــل االجتمــاعي" تقــدمت علــى غريهــا مــن اإلشــباعات
األخ ــرى عن ــد املبحوث ــات ،ومبتوس ــط حس ــايب مرتف ــع مق ــداره
 4,40عل ـ ــى املقيـ ـ ــا الربـ ـ ــاعي ،عنـ ـ ــد اسـ ـ ــتخدامهن ملوقـ ـ ــع
الفيســبوك ،ممــا يــدلل علــى أديــة هــذا املوقــع يف إبقــاء األف ـراد
على اتصال وتفاعل مع بع هم بع اً.
دراسة املنتشري ( )0140اهتمت ببحث استخدامات
الشباب السعودي ملوقع اليوتيوب واإلشباعات املتحققة
منه .على عينة قوامها  111مبحوثاً .وقد توصلت الدراسة
إىل عدة نتائج مهمة ،كالفروق بني الشباب من الذكور
واإلناث يف استخدامات اليوتيوب ،إذ إن استخدام الذكور
للموقع أكثر من اإلناث ،كما بينت أن اإلناث أكثر فاعلية
من خالل رفع أفالم الفيديو على اليوتيوب ،وأشارت

إمجايل عينـة املبحـوثني ،يف حـني جـاء دافـع تكـوين صـداقات
جدي ـ ــدة ،وداف ـ ــع التواص ـ ــل م ـ ــع ا خـ ـ ـرين وتط ـ ــوير عالق ـ ــات
اجتماعية معهم يف املرتبتني الثانية والثالثة ،وبنسبة %14،0
و( %47،1لك ــل منهم ــا عل ــى التـ ـوايل .فيم ــا يعتق ــد معظ ــم
عين ــة الدراس ــة ب ــأن موق ــع الفيس ــبوك حيم ــل آث ــاراً اجتماعي ــة
إجيابية على حياهتم األكادميية.
دراسـة السـقاف ( Al-Saggaf )2011عنيـت بالكشـ
ع ـ ــن جترب ـ ــة الفتي ـ ــات الس ـ ــعوديات يف تع ـ ــاملهن م ـ ــع ش ـ ــبكة
الفيســبوك ،وذلــك مــن خــالل إج ـراء مقــابالت شخصــية مــع
 41فتـ ــاة س ـ ــعودية مم ـ ــن يسـ ــتخدمن الفيس ـ ــبوك مم ـ ــن ت ـ ـرتاوح
أعمارهن بني  01-40سنة يدرسـون يف جامعـة أهليـة .وقـد
توصـ ــلت الدراسـ ــة إىل أن الفتيـ ــات السـ ــعوديات يسـ ــتخدمن
الفيســبوك ــدف ا فــاب علــى روابــط الصــداقة القائمــة مــع
أقـراهنن اجلــدد والقــدامى ،وللتعبــري عــن شــعورهن جتــاه خمتلـ
الق ــايا املطروح ــة ومش ــاركة ا خـ ـرين أفك ــارهم م ــن خ ــالل
ــديث حمت ــوى س ــريهتن الذاتي ــة عل ــى املوق ــع ،باإلض ــافة إىل
التسلية من خالل أسئلة املسابقات واختبار املعلومات .كما
توص ــلت الدراس ــة إىل أن تك ــوين ص ــداقات ع ــرب الفيس ــبوك
جبعلهن يشعرن بالثقة والشعور بكوهنن أكثر اجتماعيات من
قبل ،غري أن بعض الفتيات األخريات أبدين ختوفهن من أن
هــذا االنشــغال بالفيســبوك قــد ي ـؤثر علــى عالقــتهن بأســرهن
وعلى صيلهن الدراسي.
دراســة املصــري ((0144هــدفت إىل التعــرف علــى مــدى
اس ـ ــتخدام الطلب ـ ــة اجل ـ ــامعيني الفلس ـ ــطينيني ملواق ـ ــع التواص ـ ــل
االجتمـ ــاعي ،وأثـ ــر ذلـ ــك علـ ــى متـ ــابعتهم لوسـ ــائل اإلعـ ــالم
األخرى ،كما هـدفت الدراسـة أي ـاً إىل التعـرف علـى ا ثـار
السـ ــلبية واإلجيابيـ ــة السـ ــتخدام الطلبـ ــة اـ ــذه املواقـ ــع ،وذلـ ــك
بالتطبيق على عينة قوامها  11يالبـاً .وقـد توصـلت الدراسـة
إىل أن م ــا نس ــبته  %10م ــن املبح ــوثني يس ــتخدمون مواق ــع
التواصل االجتماعي ملدة تصل إىل ساعتني يومياً ،كما بينت
الدراسة أن أهم سـلبيات اسـتخدام املبحـوثني ملواقـع التواصـل
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وكذلك ظهور مشاعر الوحدة النفسية واالكتئاب لدى أبناء
تلك األسر (.)Kraut, et al.1998
دراسة هامبور وآرثزي(  Hamburger & Artzi (2003ال
هدفت إىل اختبار العالقة بني االستخدامات املختلفة
لالنطوائيني واالنبساييني لإلنرتنت ومستوى الشعور
بالوحدة النفسية ،بلغ عدد العينة  81فرداً ممن يصفون
أنفسهم بأهنم من مستخدمي اإلنرتنت ،وممن يرتاوح
أعمارهم من  18-41سنة ،ت منت أدوات الدراسة
مقيا الستخدام خدمات اإلنرتنت ومقيا ايتشتك
للشخصية ومقيا روسيل للوحدة النفسية ،وأسفرت
النتائج عن عدم وجود اختالفات جوهرية بني اإلناث
والذكور يف مقيا الشخصية االنطوائية واالنبسايية
ومقيا الوحدة النفسية أي اً ،وارتبطت الشخصيات
االنبسايية لدى الذكور والشخصيات االنطوائية لدى
اإلناث إجيابياً بالوحدة النفسية ،وارتبطت الشخصية
االنبسايية لدى الذكور بالعينة إجيابياً باستخدام اإلنرتنت
يف البحث عن املعلومات واخلدمات الرتفيهية ،يف حني
ارتبطت االنطوائية والوحدة النفسية لدى اإلناث إجيابياً
باستخدام اخلدمات االجتماعية على اإلنرتنت كنتيجة
لشعورهم بالوحدة وكوسيلة للحد من هذا الشعور.
دراسة باهك ) Bahk(2008اهتمت بالكش عن
التحليل النفسي واالجتماعي لالستغراق يف اإلنرتنت ،بلغت
عينة البحث قوامها 041استخدم الباحث أداة االستبانة
ومشل مقاييس)االستغراق مع اإلنرتنت – استخدام اإلنرتنت
–القلق من التفاعل االجتماعي – ملكية الكمبيوتر –
املتغريات الدميوجرافية( ،وأسفرت نتائج البحث عن أن
متوسط استخدام العينة لإلنرتنت بلغ  81،0دقيقة
يومياً،كما أشارت النتائج إىل أن األعلى يف مستوى القلق
االجتماعي ،هم األعلى يف مستوى االندما مع اإلنرتنت
واألكثر اعتماداً عليه للتخلص من الشعور بالوحدة.

النتائج إىل أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً
موقع اليوتيوب ،وجاءت خدمة «البحث» كأكثر اخلدمات
استخداما من عينة الدراسة ،يف حني بر « قيق الذات»
ً
يف مقدمة دوافع الشباب الستخدام اليوتيوب.
دراسة أبويالب ( )0140هدفت إىل الكش عن مدى
اعتمــاد اجلمهــور الســعودي علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي
كمص ــدر للمعلوم ــات الص ــحية مقارن ــة باملص ــادر األخ ــرى،
والتأثريات املعرفية والسلوكية املرتبطة .وتكونـت عينـة الدراسـة
مــن  000مبحوثـاً يف مدينــة الريــاض .وقــد توصــلت الدراســة
إىل أن األيب ــاء والص ــيادلة م ــا الوا أه ــم مص ــدر للمعلوم ــات
الصــحية لــدى اجلمهــور الســعودي وجــاءت شــبكة اإلنرتنــت
وق ــد حظ ــي موق ــع اليوتي ــوب عل ــى درج ــات املتابع ــة مث موق ــع
ت ــويرت وم ــن مث موق ــع الفيس ــبوك ،وكان ــت م ــن أه ــم األس ــباب
لالعتمــاد علــى تل ـك املصــادرة هــو مســاعدهتم اختــاذ ق ـرارات
معينة يف اجلانب الصحي ،يليها مسـاعدهتم يف التغلـب علـى
التوتر والقلق.
.2دراس د ددات عني د ددت بدراس د ددة االتجاه د ددات نح د ددو أدوات
اإلع ددالم الجديدددد فد ددي ضدددوء بعدددض المتغي د درات النفسدددية

والمعرفية:

دراسة فريق حبثي جبامعة كارنيجي ميللون
Mellon University؛ ببحث إشكالية اإلنرتنت Internet
عامال اجتماعيًا تقنيًا له دوره يف خفض
 paradoxبوصفه ً
االندما االجتماعي ومستوى الصحة النفسية .وقد
عاما كامالً من عام  4001إىل
استغرقت هذه الدراسة ً
 ،4001إذ قامت هذه الدراسة بتدريب  74أسرة على
استخدام اإلنرتنت يف املنزل .وبعد فرتة مت قيا أثر
االندما االجتماعي على أفراد تلك األسرة ،ومستوى
صحتهم النفسية ،وقد كشفت نتائج الدراسة أن تلك
األسرة أصبحت تعاين من اخنفاض مستوى العالقات
االجتماعية نتيجة لزيادة معدل استخدامهم اإلنرتنت،
Carnegie
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بالنسبة للمستوى املتوسط وذلك لصاحل اإلناث ،ووجود
فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث من مستخدمي
اإلنرتنت بالنسبة للمستوى املرتفع من متغري التعقيد وذلك
لصاحل الذكور ،وأظهر متغري االغرتاب وجود فروق دالة
إحصائيًا بني الذكور واإلناث بالنسبة للمستوى مغرتب
لصاحل اإلناث ،ومل يظهر متغري تقدير الذات وجود أي
فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث من مستخدمي
اإلنرتنت بالنسبة اذا املتغري.كما أشار أفراد العينة إىل أن
جلوءهم لإلنرتنت يأيت يف كثري من األحيان بسبب
إحساسهم بعدم األمان يف املستقبل من قبيل عدم توفر
فرص بعد التخر  ،وتأخر سن الزوا بالنسبة للفتيات
فيبحثون عن مهرب من ذلك باجللو أمام الكمبيوتر
واستخدام اإلنرتنت.
دراسة كريبنسكا ( )Karpinski,2009كشفت أن يالب
اجلامعة املستخدمني للفيسبوك حصلوا على معدل تراكمي
أقل من مالئهم الذين ليس لديهم حساب على الفيسبوك
مبعىن أهنم يق ون وقتًا أيول يف تصفح الفيسبوك على
حساب ق اء هذا الوقت يف دراستهم وحل واجباهتم
األكادميية.
دراسة الكحكي( )0110وال هدفت إىل معرفة
استخدام اإلنرتنت وعالقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل
الشخصية لدى عينة من اجلمهور بدولة قطر ،وقد تكونت
عينة الدراسة 447من املستخدمني لإلنرتنت ترتاوح
أعمارهم من  – 41أكثر من  11سنة من الذكور واإلناث
ومن القطريني وغري القطريني .وأسفرت عن جمموعة من
النتائج أدها :أن نسبة عالية تصل إىل  (11,1من العينة
تستخدم اإلنرتنت يومياً ،وفيما يتعلق بدوافع االستخدام:
متثلت الدوافع يف شغل وقت الفرا  ،والشعور باملرح ،يليه
نسيان ااموم واملشكالت ،مث الشعور بالوحدة والبحث عن
الصحبة ،وجاء اكتساب املعرفة يف اجملاالت املختلفة يف
مقدمة الدوافع النفعية الستخدام اإلنرتنت ،يليه التواصل مع

فالكنرب وبيرت) Valkenburg & Peter( 2008اهتمت
بالكش عن التفاعل االجتماعي على اإلنرتنت ومفهوم
الذات ،أجريت هذه الدراسة على عينة من املراهقني
ااولنديني يف املرحلة العمرية من  47 – 41سنة ،وافرتض
الباحثان أن املراهقني الذين يعانون من الشعور بالوحدة
والقلق االجتماعي غالباً ما يستخدمون اإلنرتنت إلثبات
هويتهم بدرجة أكثر من غريهم ،ويرح الباحثان سؤاالً حبثياً
متثل يف :إىل أي مدى ميكن أن يكون هناك فروق بني
الذكور واإلناث؟ وأسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج
أدها أن الشعور بالوحدة والقلق من التفاعل االجتماعي
لدى أفراد العينة كان مؤشراً على إفصاح املراهقني عن ذاهتم
على اإلنرتنت مع األشخاص ا خرين ،وات ح أن اإلناث
أعلى يف مستوى الشعور بالوحدة والقلق من التفاعل
االجتماعي عن الذكور ،ومل تت ح فروق بني الذكور
واإلناث يف إثبات هويتهم لآلخرين من خالل اإلنرتنت.
دراسة ربيع( )0110رصد بعض ا ثار النفسية
واالجتماعية ملستخدميها من الشباب الريفي خالل تطبيقه
على عينة مكونة من  401من الشباب املصري ،تراوحت
كال من القلق
أعمارهم من 00-48سنة ،وحبثت الدراسة ً
االجتماعي ،والتعقيد ،وتقدير الذات واالغرتاب .وقد
توصلت الدراسة إىل :أن نسبة استخدام اإلنرتنت من أفراد
عينة الدراسة من شباب الري املصري الذين أجريت عليهم
حرصا على
الدراسة  ،% 84,01وكانت اإلناث أكثر ً
استخدام اإلنرتنت من الذكور ،أي ًا كانت اإلناث أكثر
استخداما للتطبيقات التفاعلية لإلنرتنت من الذكور ،أما
ً
بالنسبة للتطبيقات غري التفاعلية فقد كان الذكور أكثر
استخداما من اإلناث ،و جاءت املواقع الرتفيهية يف الرتتيب
ً
األول من حيث تف يل أفراد العينة اا ،يف حني جاءت
املواقع الثقافية والسياسية يف الرتتيب الرابع واخلامس ،وفيما
يتعلق بالقلق االجتماعي كشفت الدراسة عن وجود فروق
دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث من مستخدمي اإلنرتنت
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استخدام اإلنرتنت وإشباعاته ،يف حني اهتم عدد قليل من
الدراسات العربية باختبار تأثري استخدام اإلنرتنت على
التفاعل االجتماعي والتفكك األسري وأغفلت دور
املتغريات النفسية املؤثرة يف هذا االستخدام.
 مثة ندرة يف الدراسات ال عنيت بالوقوف على يبيعة
اجتاهات حنو مواقع التواصل االجتماعي يف ثقافتنا اةلية،
ف الً على أن بعض نتائج تلك الدراسات مل سم بعد،
من حيث معدل الوقت الذي يق يه الفرد يف مواقع
التواصل االجتماعي ،وكذلك جماالت مواقع التواصل
االجتماعي.

ا خرين وإجادة يف التعامل مع النا مث مناقشة بعض
األمور من خالل املنتديات .وجاء استخدام الربيد
اإللكرتوين يف مقدمة اخلدمات ال تستخدمها العينة
باإلنرتنت ويليه نقل امللفات و ميل الدرو والربامج مث
التواصل مع األهل واألصدقاء عن يريق ااات ويليه
االستماع إىل األغاين ومشاهدة األفالم ومن أكثر املواقع
اإللكرتونية ال تزورها أفراد العينة هي املواقع الثقافية
والتعليمية ،وجاءت مواقع املوسيقى والشات بنسبة متوسطة
مث املواقع اإلخبارية ومواقع املنتديات .كما أشارت الدراسة
إىل وجود عالقة ارتباييه دالة بني مستوى الشعور بالوحدة
النفسية وكثافة استخدام اإلنرتنت ،إذ إن األكثر شعوراً
بالوحدة هم األعلى يف معدل استخدام اإلنرتنت.

منهج الدراسة:

اس ـ ــتخدم يف ه ـ ــذه الدراس ـ ــة امل ـ ــنهج الوص ـ ــفي التحليل ـ ــي
ملالءمت ــه لطبيع ــة املش ــكلة وأه ــدافها ومتغرياهت ــا .ويق ــوم عل ــى
أســا الوصـ املــنظم للحقــائق واخلصــائص املتعلقــة بظــاهرة
أو مشكلة حمددة بشكل عملي ودقيق .ويعتمد على أسـا
ديد خصائص الظاهرة ووص يبيعتها ونوعية العالقة بني
متغرياهتـا وأســبا ا واجتاهاهتــا ومــا إىل ذلــك مــن جوانــب تــدور
ح ــول س ــرب أغـ ـوار مش ــكلة أو ظ ــاهرة معين ــة والتع ــرف عل ــى
حقيقته ـ ــا يف أرض الواق ـ ــع .كم ـ ــا يتع ـ ــدى امل ـ ــنهج الوصـ ـ ــفي
التحليلي جمرد مجع بيانات وصفية حول الظاهرة إىل التحليل
والـ ـ ـ ـ ـربط والتفس ـ ـ ـ ــري ا ـ ـ ـ ــذه البيان ـ ـ ـ ــات وتص ـ ـ ـ ــنيفها وقياس ـ ـ ـ ــها
واس ـ ـ ــتخالص النت ـ ـ ــائج منه ـ ـ ــا ،وتس ـ ـ ــتند البح ـ ـ ــوث الوص ـ ـ ــفية
التحليلية إىل عدد من األسس مثل التجريد والتعميم.

التعقيب على الدراسات السابقة:

حــني نلقــي نظــرة فاحصــة ملــا استعرضــناه مــن دراســات
سابقة جند لزاماً علينا تسجيل عدة ملحوظات للوقوف على
أوجــه قــوة تلــك الدراســات لالســتفادة منهــا؛ إلث ـراء الدراســة
الراهنــة وتوجيــه مســارها علــى حنــو أكثــر دقــة .ومعرفــة نقــاط
ضعفها لتالفيها .وهي على النحو ا يت:
 تشري عدد من الدراسات السابقة إىل معدالت مرتفعة
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي مما يزيد من أدية
دراسة ا ثار الناجتة عن هذا االستخدام على بعض
املتغريات النفسية واملعرفية.
 اهتمت الدراسات السابقة ببعض املتغريات النفسية
كالقلق االجتماعي ،واالكتئاب واالستغراق ومفهوم الذات
ونوع الشخصية )انبسايية – انطوائية) واسرتاتيجيات
املواجهة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

مجتمع وعينة الدراسة:

ميث ــل اجملتم ــع الس ــعودي ،وق ــد مت اش ــتقاق عين ــة الدراس ــة
بالطريقـ ــة العش ـ ـوائية الس ـ ــهلة ،إذ حصـ ــل مجيـ ــع الش ـ ــباب يف
منطق ـ ــة عس ـ ــري عل ـ ــى نف ـ ــس الفرص ـ ــة ليكون ـ ــوا ض ـ ــمن عين ـ ــة
الدراســة .وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  111شــاباً ميثلــون
منطقـ ــة عسـ ــري املتواجـ ــدين يف مدينـ ــة أ ـ ــا ت ـ ـرتاوح أعمـ ــارهم
م ـ ــابني 01-40س ـ ــنة .أكملـ ـ ـوا اإلجاب ـ ــة عل ـ ــى بطاريـ ـ ـة م ـ ــن

 ندرة الدراسات ال عنيت بدراسة االجتاه حنو أدوات
اإلعالم اجلديد وأثرها على بعض املتغريات النفسية
واألكادميية لدى الشباب يف جمتمعنا السعودي ،يف حني
اهتمت العديد من الدراسات باستخدامات اإلنرتنت
وجماالت استخدامه واهتم البعض منها بدراسة دوافع
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ارتبــاط اليــأ واالكتئــاب والقلــق والوس ـوا القهــري ســلبيًا
بالتفاؤل ،وارتبايها إجيابيًا بالتشاؤم.
وقـد قـام الباحثـان بـالتحقق مــن ثبـات وصـدق القائمـة علــى
عينة مكونة  11يالباً:
 ثب ـ ــات القائم ـ ــة العربي ـ ــة للتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم مت حس ـ ــابالثب ـ ـ ـ ــات بطريق ـ ـ ـ ــة ألفاكرونب ـ ـ ـ ــام فك ـ ـ ـ ــان معام ـ ـ ـ ــل الثب ـ ـ ـ ــات
للتفاؤل ، 1,01يف حني معامل الثبات للتشاؤم 1,70
 حساب صدقه التال مي باختبـار قلـق املسـتقبل إذ بلغـتنتــائج االرتبــاط مبقيــا التفــاؤل ،-1،77ومقيــا التشــاؤم
بلغ . 1,71

االختب ـ ـ ـ ــارات ع ـ ـ ـ ــرب اإلنرتن ـ ـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــان متوس ـ ـ ـ ــط أعم ـ ـ ـ ــارهم
47,41باحنراف معياري وقدرة 4,11
أدوات الدراسة:
ق ــام الباحث ــان باس ــتخدام األدوات ا تي ــة يف دراس ــتهما،
بعد التحقيق من خصائصها السيكومرتية:
 .4القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم.
 .0اختبار قلق املستقبل.
 .4الدافعية للتعلم.
 .1اختبار القلق االجتماعي.
 .1استمارة البيانات األولية.
وفيم ـ ــا يل ـ ــي اس ـ ــتعراض األدوات املس ـ ــتخدمة يف الدراس ـ ــة،
وخصائصها السيكومرتية ،وهي على النحو ا يت:

 اختبار قلق المستقبل:
مــن إعــداد الباحثــان ( )0144ويتكــون مــن  11بنــداً.
وق ـ ــد خ ـ ــع االختب ـ ــار إىل ع ـ ــدد م ـ ــن اخلطـ ـ ـوات املنهجي ـ ــة
للوص ـ ــول إىل ص ـ ــورته ا الي ـ ــة ،مث ـ ــة ع ـ ــدد ال ب ـ ــأ ب ـ ــه م ـ ــن
االختبــارات ال ـ تقــيس قلــق املســتقبل ،األمــر الــذي جيع ــل
استخدام أحدها أمراً مربراً علمياً ،انطالقاً من مبدأ تراكميـة
املعرفـ ـ ـ ــة .وعنـ ـ ـ ــد قيـ ـ ـ ــام البـ ـ ـ ــاحثني بفحـ ـ ـ ــص حمتـ ـ ـ ــوى تلـ ـ ـ ــك
االختبارات ،وجدا أهنا تعاين من أوجه قصور متعددة ،منها
أن منظــور املســتقبل لــدى الشــباب الســعودي عامــل متغــري
بغري السياق الثقايف واالجتماعي للحقبة املعاصـرة؛ لـذا رأى
الباحث ـ ــان ض ـ ــرورة أن يقوم ـ ـا بإع ـ ــداد مقي ـ ــا جدي ـ ــد لقل ـ ــق
املستقبل ،آخذيْن يف االعتبار اجلهود العلميـة السـابقة .وقـد
اجتـ ــا هـ ــذا املقيـ ــا ليص ـ ــل إىل صـ ــورته ا اليـ ــة اخلط ـ ـوات
التالية:
أ -االيــالع علــى اجلهــود البحثيــة الســابقة املعنيــة بالكش ـ
عن قلق املستقبل سـواء أكانـت عربيـة أم غربيـة ،وقـد نـتج
عن هذه اخلطوة استخالص 11بنداً.
ب -قُـ ـدام املقي ــا يف ص ــورته املبدئي ــة  11بن ــداً إىل ع ــدد م ــن

 القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم:

من إعـداد أمحـد عبـد اخلـالق ( )4001وتتكـون القائمـة
م ــن مقياس ــني ف ــرعيني منفص ــلني ،أح ــددا للتف ــاؤل وا خ ــر
للتشاؤم وحيتوى كل منهما على 41بنداً .ومت تقنني القائمة
يف ص ـ ــورهتا النهائي ـ ــة عل ـ ــى  4101يالب ـ ـ ـاً ويالب ـ ــة جبامع ـ ــة
الكويــت .وقــد مــرت هــذه القائمــة ربطـوات منهجيــة رصــينة
للوصول إىل صورهتا ا الية ،وتتمتـع هـذه القائمـة ربصـائص
س ــيكومرتية عالي ــة .وفيم ــا يتعل ــق بالص ــدق فق ــد مت عرض ــها
على عـدد مـن اةكمـني ويلـب مـن كـل مـنهم وضـع تقـدير
لكــل بنــد لتحديــد مــدى كفاءتــه يف قيــا التفــاؤل (ونفــس
األمر بالنسبة للتشاؤم) ،وتراوحـت التقـديرات مـن صـفر إىل
 1وحسب متوسط تقديرات اةكمني لكل بند ،واستبقيت
البنود ال حصلت على متوسط تقدير  4و 1فقط ،ف الً
عــن حســاب صــدقه التال مــي باختبــار التوجــه حنــو ا يــاة إذ
بلغـ ــت نتـ ــائج االرتبـ ــاط مبقيـ ــا التفـ ــاؤل  ،1,78ومقيـ ــا
التش ـ ــاؤم بل ـ ــغ  .1,10كم ـ ــا اتس ـ ــقت نتائج ـ ــه م ـ ــع بع ـ ــض
التوقع ــات القائم ــة عل ــى أس ــس نظري ــة ،والنابع ــة م ــن جم ــال
دراس ـ ــات االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية إذ كش ـ ــفت النت ـ ــائج ع ـ ــن

املتخصصـ ــني يف علـ ــم الـ ــنفس بعـ ــد تقـ ــد تعري ـ ـ قلـ ــق

 يقدم الباحثان الشكر لكل من السادة اةكمني على جهودهم ،وهم :
أ.د مجال حممد علي .أ.د إمساعيل املري .أ.د عبدالرمحن مصيلحي .أ.د
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حيىي الرافعي وخالد الرقاص :االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد وجماالت ومعدل استخدامها يف ضوء ....

خصائص المقياس السيكومترية:

املســتقبل ،ويلــب مــنهم دي ــد هــل تتســم صــياغة تل ــك
البن ـ ـ ــود بالوض ـ ـ ــوح أم بالتعقي ـ ـ ــد؟ وم ـ ـ ــا إذا ك ـ ـ ــان ل ـ ـ ــديهم
مقرتحات ومالحظات أخرى؟
 يف ضوء مـا اقرتحـه اةكمـون مـن مالحظـات مت إدخـالبعض التعديالت على املقيـا متثلـت يف دمـج بعـض البنـود
مع بع ها بع ً ا ،وحذفت بعض البنود غـري املفهومـة ،كمـا
مت إدخ ـ ــال تع ـ ــديالت يف الص ـ ــياغة اللغوي ـ ــة ل ـ ــبعض البن ـ ــود
الغام ــة لتكــون واضــحة .وبــذا أصــبح املقيــا يتكــون مــن
 11بنــداً .وقــد صــيغت بــدائل اإلجابــة بطريقــة "ليكــرت"،
وبتدر مخاسي (دائماً  ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً).
د -وقــد مت تقــدير الكفــاءة الســيكومرتية للمقيــا  ،وذلــك
باسـ ــتخرا دالالت الثبـ ــات والصـ ــدق وذلـ ــك علـ ــى النحـ ــو
ا يت:
ثبــات مقيــا قلــق املســتقبل مت حســاب معــامالت االتســاق
الداخلي للبنود مع الدرجة الكلية لالختبار ال تراوحت ما
بني .1,17 -1,41
ص ــدق اةكم ــني :مب ــا أن اةكم ــني ق ــرروا أن بن ــود املقي ــا
تنتمـ ــي لألبعـ ــاد الفرعيـ ــة اـ ــذا املقيـ ــا بدرجـ ــة مرتفعـ ــة مـ ــن
االتفــاق فيمــا بيــنهم بلغــت ،%81فهــذا يعــد مؤشـراً إضــافياً
لصدق حمتوى األداة.

صدق المقياس:
مت اس ـ ــتخرا دالالت الص ـ ــدق ا ـ ــذا املقي ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل
سليمان ( )4080عن يريق عرضـه علـى حمكمـني مـن ذوي
االختصاص يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية ،وبناء
علــى ذلــك اســتقر املقيــا علــى  41فقــرة ،وقــد مت حســاب
معامل االرتباط بني الفقرات على كل بعد من أبعاد املقيـا
والدرج ــة الكلي ــة للمقي ــا  ،وق ــد كان ــت االرتباي ــات إجيابي ــة
أعطـ ــت املقيـ ــا داللـ ــة صـ ــدق علـ ــى النحـ ــو ا يت :معامـ ــل
ارتب ــاط الفقـ ـرات عل ــى األبع ــاد الس ــتة تراوح ــت ب ــني–1,04
 ،1,74ومعامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية تراوح مـا
بني.1,14 –1,44
وقـ ـ ــد قـ ـ ــام الرافعـ ـ ــي ( )0110للتأكـ ـ ــد مـ ـ ــن ثبـ ـ ــات أداة
الدراســة يف الدراســة ا اليــة ،قــام الباحثــان باســتخدام إعــادة
االختبـ ــار ،وذل ـ ــك بتو يـ ــع أداة الدراس ـ ــة علـ ــى عين ـ ــة مكون ـ ــة
مــن 41يالب ـاً مــن خــار عينــة الدراســة بفــارق أســبوعني بــني
التطبي ــق األول والتطبي ــق الث ــاين ،مث اس ــتخر معام ــل الثب ــات
باسـ ــتخدام معامـ ــل ارتبـ ــاط بريسـ ــون ،فبلغـ ــت قيمتـ ــه،1,87
وهذه النسبة وفق يريقة بريسون كافية إلعطاء املقيـا صـفة
الثبات.
كمــا قــام حبســاب صــدقه بعــد أن مت تغيــري صــياغة بعــض
الفق ـ ـ ـرات ل ـ ــتالئم ي ـ ــالب جامع ـ ــة املل ـ ــك خال ـ ــد ،وإمك ـ ــان
اس ـ ــتخدامه ،ل ـ ــذا ق ـ ــام الباح ـ ــث بع ـ ــرض املقي ـ ــا يف ص ـ ــورته
األولي ـ ــة ،وال ـ ــذي يتك ـ ــون م ـ ــن  48فق ـ ــرة ،عل ـ ــى جلن ـ ــة م ـ ــن

اختبار دافعية التعلم:

يع ـ ــد اختب ـ ــار لقي ـ ــا الدافعي ـ ــة حن ـ ــو ال ـ ــتعلم ،وق ـ ــد أع ـ ــد
للمواق ـ ـ التعليمي ـ ــة ال ـ ـ يواجهه ـ ــا الطال ـ ــب يف املدرس ـ ــة أو
اجلامع ــة وق ــد ُع ــرب ه ــذا املقي ــا وي ــور م ــن قب ــل س ــليمان
( )4080باالعتماد على مقيا كو يكي وأنتوسل .وتكـون
املقيا يف صورته النهائية من  41فقرة.

اةكمـ ــني واملختص ـ ــني يف جم ـ ــال القي ـ ــا والتق ـ ــو  ،والرتبي ـ ــة
اخلاصــة ،وعلــم الــنفس الرتبــوي ،واإلرشــاد الرتبــوي ،واملنــاهج
ويــرق التــدريس ،ــدف كــيم املقيــا مــن حيــث الصــياغة
 يشكر الباحثان السادة اةكمني وهم :أ.د مجال حممد علي .أ.د
إمساعيل املري .أ.د عبدالرمحن مصيلحي .أ.د عبداهلل سليمان .أ.د حممد
السيد عبدالرمحن .أ.د السيد عبدالدا  .أ.د محزة الرياشي .د .امحد جابر.
د .السيد الف ايل .د .السيد البحريي.

عبداهلل سليمان .أ.د حممد السيد عبدالرمحن .أ.د السيد عبدالدا  .أ.د محزة
الرياشي .د .امحد جابر .د .السيد الف ايل .د .السيد البحريي.
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للتفـ ـ ـ ـ ــاؤل والتشـ ـ ـ ـ ــاؤم ووصـ ـ ـ ـ ــل معامـ ـ ـ ـ ــل االرتبـ ـ ـ ـ ــاط مبقيـ ـ ـ ـ ــا
التفاؤل ،-1،17ومقيا التشاؤم بلغ .1،80

اللغوية ،ومدى وضوح الفقـرات ،وانتمـاء الفقـرات ألبعادهـا،
والتع ــديل املق ــرتح املناسـ ــب ،وأي ــة مالحظـ ــات يراه ــا اةكـ ــم
مناسبة ،وقد مت اعتماد الفقرات ال أيد صالحيتها 8خرباء،
مـ ــن أصـ ــل  ،41أي بنسـ ــبة ( ،)%81يف حـ ــني اسـ ــتبعدت
الفقرات ال حظيت بنسـبة أقـل مـن هـذه النسـبة ،ويف ضـوء
آراء اةكمـ ـ ــني أعيـ ـ ــدت صـ ـ ــياغة الفق ـ ـ ـرات ال ـ ـ ـ تـ ـ ــا إىل
صياغة ،وحذفت الفقرات غري املناسبة ،و ذا أصبح املقيا
مشتمال على  41فقرة.
يف صورته النهائية
ً

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
 -4مت إعداد مقاييس الدراسة لقيا املتغريات النفسية وهي
التفاؤل والتشاؤم وقلق املستقبل والقلق االجتماعي ،ف الً
عن اختبار لقيا الدافعية حنو التعلم كمقيا معريف.
 -0مت إعداد استبانة مفصلة لقيا االجتاه حنو أداوت
اإلعالم.
 -4مت وضع أدوات الدراسة بعد التأكد من كفاءهتا
السيكومرتية على صفحة أو رابط يف اإلنرتنت كما يف

 اختبار القلق االجتماعي:

وهـ ـ ــو اختبـ ـ ــار خمتصـ ـ ــر لقيـ ـ ــا مـ ـ ــدى الشـ ـ ــعور بـ ـ ــالقلق
االجتم ـ ـ ـ ــاعي م ـ ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد الب ـ ـ ـ ــاحثني ( )0144وتتك ـ ـ ـ ــون
م ــن40بن ــداً .م ــن قبي ــل "أجتن ــب التح ــدث إىل أش ــخاص ال
جيدا"
أعرفهم ً
وق ــد خ ــع االختب ــار إىل ع ــدد م ــن اخلطـ ـوات املنهجي ــة
للوصــول إىل ص ــورته ا اليــة ،فق ــد مت عرضــه عل ــى عــدد م ــن
اةكم ــني يف ك ــل م ــن جامع ــة املل ــك خال ــد وجامع ـ ـة املل ــك
ســعود وقــد أشــار اةكمــون إىل جــودة تلــك البنــود يف تقــدير
مشاعر القلق االجتماعي.

العنوان اآلتي:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?for
mkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E
6MQ

 -1قام الباحثان مبساعدة عدد من املعيدين ويالب
الدراسات العليا يف جامعة امللك خالد  بوضع الرابط
السابق يف عدد من الصفحات واملنتديات التعليمية ال
يتجمع فيها الطالب مبختل شرائحهم العمرية .
 -1قام الباحثان باستبعاد فئة اإلناث لعدم توفر العدد
املناسب للتحليل اإلحصائي واقتصرت إجراءات التحليل
اإلحصائي على فئة الذكور يف هذه الدراسة.
 -1بعد ذلك مت مجع البيانات وفئات االستجابة املختلفة،
لتحليلها وتفسريها.

ثبات المقياس:

مت حساب الثبات بطريقتني خمتلفتني دا:
أ  -القس ــمة النصـ ــفية إذ مت جتزئ ــة املقيـ ــا إىل فئ ــة فرديـ ــة،
ـردا ووصـ ــل معامـ ــل االرتبـ ــاط ب ـ ــني
و وجيـ ــه لعـ ــدد  11فـ ـ ً
اجلـ ـ ـزأين  . 1,71وباس ـ ــتخدام معادل ـ ــة س ـ ــبريمان يـ ـ ـراون
وص ـ ـ ــل معام ـ ـ ــل االرتب ـ ـ ــاط إىل  1,81وه ـ ـ ــو دال عن ـ ـ ــد
مستوى .1,14
ـردا ويبــق املقيــا
ب -إعــادة التطبيــق علــى عينــة مــن  44فـ ً
مرتني بفاصل مي  11يوماً وكان معامل الثبات 1,11

خامساً :أساليب التحليل اإلحصائي :استخدمت
التحليالت اإلحصائية ا تية:
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية. -اختبار (ت) للفروق بني املتوسطات.

صدق المقياس:

مت حســاب الصــدق باســتخدام الصــدق التال م ـي وذلــك
عل ــى عينـ ـة قوامه ــا 11ف ــرداً ،وحس ــب معام ــل االرتب ــاط ب ــني
درج ــاهتم عل ــى مقي ــا القل ــق االجتم ــاعي والقائم ــة العربي ــة

 يشكر الباحثان كالً من الفريق املساعد للباحثني وهم ناي
عبدالرمحن القرين ،وهاجد العتييب ،و عبدالرمحن العنزي على مساعدهتم يف
نشر رابط أدوات الدراسة يف عدد من املنتديات ،أي اً الشكر موصول
النهاري،

لطالب ويالبات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد.
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نتائج الدراسة وتفسيرها

شكل 2أدوات اإلعالم الجديد األكثر استخداماً

الس د د د د ال األول :مد د د ددا طبيعيد د د ددة االتجد د د دداه نحد د د ددو بعد د د ددض
أدوات اإلعالم الجديد؟

تلقــي دراســة اجتاهــات عين ــة الدراســة حنــو بع ــض أدوات
اإلعالم اجلديد ال وء مبا يسمح بتكوين صورة أكثر وضوحاً
ملالمح تلك االجتاهـات يف اجملتمـع العـام ،ولكـي نـتمكن مـن
القيام بتلك املهمة عمدنا إىل تقد سؤال قوامه :هل لـديك
اجتاهات إجيابية أم سلبية يف ظـل مـا يشـهده العـامل اليـوم مـن
ت ـ ــأثري أدوات اإلع ـ ــالم اجلدي ـ ــد عل ـ ــى ش ـ ــ ى منـ ـ ـاحي حياتن ـ ــا
اليومية؟ وقد كشفت النتائج عن وجود اجتاهـات إجيابيـة حنـو
أدوات اإلعالم اجلديد كما يف الرسم البياين ا يت:

ويوضـ ــح شـ ــكل  0ب ـ ـأن أكثـ ــر تطبيق ـ ــات اإلعـ ــالم اجلدي ـ ــد
ـتخداما ه ـ ــي اليوتي ـ ــوب إذ أش ـ ــار ( 411مبحوث ـ ـ ـاً أهن ـ ــم
اس ـ ـ ً
يســتخدمون اإلنرتنــت يف مشــاهدة مــا يعــرض علــى اليوتيــوب
يف حــني جنــد أن  011مــن أف ـراد عينــة الدراســة يســتخدمون
تويرت ،يليها استخدام الفيسبوك  ، 041وأن  011من أفراد
عينة الدراسة يستخدم تطبيقات أخرى لإلعالم اجلديد.

شكل  1اتجاهات عينة الدراسة نحو بعض أدوات اإلعالم
الجديد

الس ال الثالث :ما معدل ساعات االستخدام اليومي
ألدوات اإلعالم الجديد؟

شكل  3معدل ساعات االستخدام اليومي ألدوات اإلعالم
الجديد

مــن خــالل مــا ســبق يت ــح مــن شــكل  4أن اجتــاه عينــة
الدراسة حنو اإلعالم اجلديد متسقاً مع تصـوراهتم ومشـاعرهم
ال تسري يف الوجهة اإلجيابية فقد أشار ما نسـبته %01مـن
أفراد عينة الدراسة بأن لديهم اجتاهات إجيابية حنو تطبيقـات
اإلع ـ ــالم اجلدي ـ ــد يف ح ـ ــني أوض ـ ــح  %41م ـ ــن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة
الدراســة ب ـأن لــديهم اجتاهــات ســلبية حنــو تطبيقــات اإلعــالم
اجلديـ ــد .فالنتـ ــائج إمجـ ــاالً تشـ ــري إىل اجتـ ــاه عـ ــام إجيـ ــايب حنـ ــو
استخدام أدوات اإلعالم اجلديد.
الس د د د ال الثد د دداني :مد د ددا أكثد د ددر أدوات اإلعد د ددالم الجديد د ددد

يت ح من شكل  4بأن املعدل اليومي الستخدام
تطبيقات اإلعالم اجلديد يشري إىل أن  081مبحوثاً
يستخدمون اإلنرتنت مبعدل يومي أكثر من  41ساعات

استخداماً؟
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بعــض املواقــع اإلباحيــة علــى مــا نســبته ،%01وجنــد أن نتــائج
الدراســة ا اليــة تتفــق مــع مــا توصــلت إليــة دراســات ســابقة
كدراسة خ ر ( )0110ال توصلت إىل أن دافع التسلية
والرتفيه يأيت على رأ دوافع اسـتخدام يـالب اجلامعـة ملوقـع
الفيس ـ ــبوك ،وبنس ـ ــبة مق ـ ــدارها  %10,0م ـ ــن إمج ـ ــايل عين ـ ــة
املبح ــوثني ،يف ح ــني ج ــاء داف ــع تك ــوين ص ــداقات جدي ــدة،
ودافع التواصل مع ا خرين وتطوير عالقات اجتماعية معهم
يف املـ ـ ـرتبتني الثاني ـ ــة والثالث ـ ــة ،وبنس ـ ــبة  %14،0و%47،1
لكل منهما على التوايل.

يومياً وأكثر ،كما أشار  481من أفراد عينة الدراسة
يستخدمون تطبيقات اإلعالم اجلديد مبعدل  1ساعات
يومياً ،يف حني أن  01من أفراد عينة الدراسة يستخدمون
اإلنرتنت مبعدل ساعتني يومياً وتلتقي هذه النتيجة مع ما
أشارت إليه دراسة أمني ( ) 0110إىل أن  % 71من
الشباب اجلامعي يتعرضون لإلنرتنت بشكل يومي  ،وإن
تفاوتت عينة الدراسة يف املدة الزمنية ال يق يها هؤالء
الشباب مع اإلنرتنت ،إذ ذكر أكثر من ثلث العينة
 % 40,4أهنم يستخدمون اإلنرتنت أقل من ساعة يف
اليوم td ،يف حني  % 00,0يستخدمون اإلنرتنت ملدة
منية ترتاوح من ساعة إىل ساعتني يوميًا.

الس ال الخامس :هل توجد فروق بين معدل الساعات

األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم الجديد في

الس د ال الرابددع :مددا مجدداالت اسددتخدام تطبيقددات أدوات

المتغيرات النفسية؟

اإلعالم الجديد؟

جدول()1

استخداما
الفروق بين أن أفراد عينة الدراسة األكثر واألقل
ً

شكل  4مجاالت استخدام تطبيقات أدوات اإلعالم الجديد

لتطبيقات اإلعالم الجديد في بعض المتغيرات النفسية

المتغير

م

ع

م

ع

التفاؤل

440,10

47.74

410,1

40,44

1,11

التشاؤم

18,40

01.78

11,80

01,78

1,71

قلق

10,78

41.18

14,44

40,18

4,41

01,41

1.40

40,81

7,14

*4,14

المستقبل
القلق

يت ـ ـ ــح مـ ـ ــن شـ ـ ــكل  1ب ـ ـ ـأن جمـ ـ ــاالت مواقـ ـ ــع التواصـ ـ ــل
االجتمـ ــاعي كانـ ــت مو ع ـ ـة علـ ــى النحـ ــو ا يت  %81مـ ــنهم
يسـ ـ ـ ــتخدمون اإلنرتنـ ـ ـ ــت للرتفيـ ـ ـ ــه والتسـ ـ ـ ــلية والتواصـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع
األص ــدقاء ،كم ــا جن ــد أن  %47,1م ــن أف ـراد عين ــة الدراس ــة
يسـ ـ ـ ــتخدمون مواقـ ـ ـ ــع التواصـ ـ ـ ــل االجتمـ ـ ـ ــاعي يف األغ ـ ـ ـ ـراض
التعليميـ ـ ــة واألكادمييـ ـ ــة والبحـ ـ ــث ،يليهـ ـ ــا اجلوانـ ـ ــب الثقافيـ ـ ــة
واملعرفي ــة وقـ ـراءة الص ــح اليومي ــة  ،%01يف ح ــني حص ــل
اســتخدام االنرتنــت لل ـدوافع الش ـرائية والتســوق والبحــث عــن
املس ـ ــتجدات عل ـ ــى نس ـ ــبة قليل ـ ــة قوامه ـ ــا  ،%00,1وبلغ ـ ــت
جوانب أخرى كاسـتخدام الربيـد اإللكـرتوين واجلـوال وتصـفح

األكثد د ددر اسد د ددتخداماً األق د ددل اس د ددتخداماً قيمد د د د ددة
ت
(ن=)44
(ن= )282

االجتماعي

يالحظ من جدول 4عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطة درجات الشباب األكثر واألقل استخداماً اإلعالم
اجلديد يف املتغريات النفسية (التفاؤل-التشاؤم-قلق
املستقبل) وقد يعزى ذلك إىل أن نتائج هذا التساؤل
اعتمدت فئة عمرية تنتمي إىل مرحلة الشباب .وبشكل عام
ميكن أن يقال إن خرباهتم متقاربة نسبياً مما جيعل الفروق يف
املتغريات النفسية غري واضحة املعامل ،وعند النظر يف
متوسطات تلك املتغريات سنجد على سبيل املثال أن أفراد
عينة األكثر استخداماً لديهم مظاهر قلق املستقبل مقارنة
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الســابقة كدراســة (حســن (0110،إىل أن اســتخدام مواقــع
التواص ــل االجتمـ ــاعي بش ــكل متواصـ ــل ي ــؤدي إىل اخنفـ ــاض
التفاعل االجتماعي من قبيل تف يل الفرد التعامـل مـع تلـك
املواقــع علــى التعامــل مــع األف ـراد ،وعــدم تــوفر الوقــت الكــايف
ملشـ ــاركة األسـ ــرة ،وأي ـ ـاً صـ ــعوبة القيـ ــام بالزيـ ــارات األس ـ ـرية
لالنشغال باإلنرتنت(.)Al-Saggaf,2011
كما أشارت دراسة كريبنسكا ( )Karpinski,2009إىل أن
يالب اجلامعة املستخدمني للفيسبوك حصلوا على معدل
تراكمي أقل من مالئهم الذين ليس لديهم حساب على
الفيسبوك مبعىن أهنم يق ون وقتًا أيول يف تصفح الفيسبوك
على حساب ق اء هذا الوقت يف دراستهم وحل واجباهتم
األكادميية.

استخداما لإلنرتنت ،وعلى الرغم من عدم داللتها
باألقل
ً
اإلحصائية بيد أهنا تتمثل يف عدم القدرة على مواجهة
املستقبل واخلوف والذعر الشديد من التغريات االجتماعية
والسياسية املتوقع حدوثها يف املستقبل مع التوقعات السلبية
لكل ما حيمله املستقبل وبشكل خاص بعدم وضوح أو
عدم ديد املستقبل املهي فإنه يستشعر إحبايًا وقل ًقا على
ذاته وعلى مستقبله ،فقد توصلت دراسة ربيع ( )0110إىل
أن االنشغال مبواقع التواصل االجتماعي يأيت يف كثري من
األحيان بسبب إحساسهم بعدم األمان يف املستقبل من
قبيل عدم توفر فرص بعد التخر  ،وتأخر سن الزوا
بالنسبة للفتيات فيبحثون عن مهرب من ذلك باجللو أمام
اإلنرتنت .وقد أشارت بعض الدراسات إىل نتائج أخرى
فقد أوضحت دراسة هامبور وآرثزي ( & Hamburger
 Artzi (2003إىل أن االنطوائية والوحدة النفسية ارتبطتا
لدى اإلناث إجيابياً باستخدام مواقع التواصل االجتماعي
كنتيجة لشعورهم بالوحدة وكوسيلة للحد من هذا الشعور.
ويت ح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوس ـ ـ ــطي درج ـ ـ ــات الش ـ ـ ــباب األكث ـ ـ ــر واألق ـ ـ ــل اس ـ ـ ــتخداماً
لتطبيق ـ ــات اإلع ـ ــالم اجلدي ـ ــد يف القل ـ ــق االجتم ـ ــاعي لص ـ ــاحل
األكث ــر اس ــتخداماً عن ــد مس ــتوى دالل ــة  1،11وتش ــري تل ــك
النتيج ــة إىل أن عين ــة الدراس ــة كلم ــا اد مع ــدل اس ــتخدامهم
لإلنرتنـ ـ ــت؛ تبـ ـ ــدو علـ ـ ــى سـ ـ ــلوكهم آثـ ـ ــار تعـ ـ ــرب عـ ـ ــن العزلـ ـ ــة
االجتماعية ،مما يدعم ذلك فقد أشارت نتائج سؤال مفتـوح
قوامه :هل ـرص علـى ح ـور املناسـبات االجتماعيـة؟ فقـد
أشارت عينة الدراسـة بـأهنم يعزفـون عـن املشـاركة االجتماعيـة
من قبيل جتنب ح ور املناسبات االجتماعية ،واالبتعاد عـن
التواج ـ ــد م ـ ــع أن ـ ــا آخ ـ ـرين نظ ـ ـ ًـرا عل ـ ــى انش ـ ــغاام ب ـ ـواقعهم
االفرتاض ــي اإلنرتنـ ـ  ،والش ــعور بالوح ــدة ح ــ ى وإن ك ــان م ــع
أفراد أسرته .ومن مث فإن تلك النتيجة تتسـق مـع املشـاهدات
املالحظــة يف اجملتمــع مــن عــدم قــدرة الشــباب عل ـى االنــدما
االجتم ـ ــاعي ،ف ـ ـالً عمـ ـ ـا أش ـ ــارت إلي ـ ــه بع ـ ــض الدراس ـ ــات

الس ال الخامس :هل توجد فروق بين معدل الساعات

األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم الجديد في
المعرفية (الدافعية للتعلم)؟
جدول()2

استخداما لتطبيقات
الفروق بين أفراد عينة الدراسة األكثر واألقل
ً
اإلعالم الجديد في الدافعية للتعلم

المتغير

الدافعية

األكثر استخداماً
(ن= )282

األقل استخداماً
(ن=)44

م

ع

م

ع

411,47

414,4

414,01

8,40

قيمة ت

*0,41

للتعلم

ويكش ـ جــدول 0عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني
متوس ـ ـ ــطة درج ـ ـ ــات الش ـ ـ ــباب األكث ـ ـ ــر واألق ـ ـ ــل اس ـ ـ ــتخداماً
لتطبيقــات اإلعــالم اجلديــد يف الدافعيــة للــتعلم لصــاحل األقــل
استخداماً عند مستوى داللة ( )1.11وتعزى تلك النتيجة
إىل أن الش ــباب األكث ــر اس ــتخداماً ألدوات اإلع ــالم اجلدي ــد
تكــون الدافعيــة حنــو الــتعلم منخف ــة نتيجــة إىل عــدم وجــود
وقـ ـ ــت لـ ـ ــديهم للتحصـ ـ ــيل الدراسـ ـ ــي مقارنـ ـ ــة بـ ـ ــأقراهنم مم ـ ـ ـن
يســتخدمون أدوات اإلعــالم اجلدي ـد بدرجــة أقــل ،إذ جيــدون
وقتـاً كافي ـاً للمــذاكرة والتحصــيل ويكونــون أكثــر حرصـاً علــى
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نسبة قليلة قوامها  ،%00،1وبلغـت جوانـب أخـرى (تتعلـق
باإلنرتن ـ ــت عموم ـ ـاً) كاس ـ ــتخدام الربي ـ ــد اإللك ـ ــرتوين واجلـ ـ ـوال
وتصــفح بعــض املواقــع اإلباحيــة علــى مــا نســبته .%01ولعــل
تلــك النتــائج الســابقة تكش ـ عــن دواعــي عــزوف الشــباب
عــن املشــاركة االجتماعيــة فقــد أشــارت النتــائج إىل أن أف ـراد
عينــة الدراســة األكثــر اســتخداماً لتطبيقــات اإلعــالم اجلديــد
يش ـ ـ ــعرون مبظ ـ ـ ــاهر القل ـ ـ ــق االجتم ـ ـ ــاعي فكلم ـ ـ ــا اد مع ـ ـ ــدل
استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي؛ تبدو علـى سـلوكهم
آثــار تعــرب عــن العزلــة االجتماعيــة ،مــن قبيــل جتنــب ح ــور
املناسـ ــبات االجتماعيـ ــة ،واالبتعـ ــاد عـ ــن التواجـ ــد مـ ــع أنـ ــا
نظرا النشغاام بواقعهم االفرتاضي ،والشعور بالوحدة
آخرين ً
حـ ى وإن كـان مـع أفـراد أسـرته .ممـا قـد يـؤدي إىل مشـكالت
اجتماعي ـ ــة متع ـ ــددة م ـ ــن قبي ـ ــل تف ـ ــيل الف ـ ــرد التعام ـ ــل م ـ ــع
ا اســب ا يل علــى التعامــل مــع األفـراد ،وعــدم تــوفر الوقــت
الك ـ ــايف ملش ـ ــاركة األس ـ ــرة ،وأي ـ ـاً ص ـ ــعوبة القي ـ ــام بالزي ـ ــارات
األسرية لالنشغال باإلنرتنت.
كمــا خلصــت الدراســة إىل وج ـود فــروق بــني أف ـراد عينــة
الدراس ــة األكث ــر واألق ــل اس ــتخداماً ألدوات اإلع ــالم اجلدي ــد
يف الدافعي ــة لل ــتعلم لص ــاحل األق ــل اس ــتخداماً ،وتع ــزى تل ــك
النتيجــة إىل أن الشــباب األكثــر اســتخداماً ألدوات اإلعــالم
اجلديد تكون دافعيته حنو التعلم منخف ة نتيجة لعدم وجود
وقـ ـ ــت لـ ـ ــديهم للتحصـ ـ ــيل الدراسـ ـ ــي مقارنـ ـ ــة بـ ـ ــأقراهنم مم ـ ـ ـن
يســتخدمون أدوات اإلعــالم اجلديــد بدرجــة أقــل مــن ال ــذين
جيــدون وقت ـاً كافي ـاً لالســتذكار ويتصــفون بارتفــاع التوجهــات
الدافعية الداخلية حنو التعلم.
وفيما يتصل باملتغريات النفسية أظهرت نتائج الدراسة
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني أفراد عينة الدراسة
األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم اجلديد يف
التفاؤل والتشاؤم وقلق املستقبل ،وقد يعزى ذلك إىل عوامل
من قبيل الفئة العمرية املتقاربة ال تعكس التشابه يف معدل
اخلربات اليومية ف الً عن التقارب الثقايف واألسري داخل

النج ــاح بتفـ ــوق وأكث ــر رغبـ ــة ومي ــل داخلـ ــي لبل ــو أهـ ــداف
ال ــتعلم ،والتحس ــن يف جم ــال اخل ــربة ع ــن يري ــق ب ــذل جه ــود
وعملي ـ ــات عقلي ـ ــة موجه ـ ــة ألداء نش ـ ــايات أكادميي ـ ــة بن ـ ــاءة
واالس ــتمرار يف تل ــك النش ــايات ح ــ ى تتحق ــق حبي ــث ي ــؤدي
إش ـ ــباعها إىل مكاف ـ ــأة ورض ـ ــا ذات ،فالدافعي ـ ــة حن ـ ــو ال ـ ــتعلم
تتطلب أكثر من جمرد رغبة أو نية للتعلم ،فهي تشتمل على
نوعيــة اجلهــد العقلــي للمــتعلم ( Johnson & Johnson,
 .)1995وقد أشارت دراسة السقاف( )Al-Saggaf,2011إىل
أن مع ــدل االنش ــغال بالفيس ــبوك ل ــدى عين ــة الدراس ــة عام ــل
م ـ ـؤثر عل ــى عالق ــتهن بأس ــرهن وعل ــى ص ــيلهن الدراسـ ــي،
كـ ـ ــذلك أشـ ـ ــارت دراسـ ـ ــة (حسـ ـ ــن )0110،إىل أن معـ ـ ــدل
االس ـ ـ ــتخدام املرتف ـ ـ ــع ملواق ـ ـ ــع التواص ـ ـ ــل االجتم ـ ـ ــاعي ي ـ ـ ــؤدي
الخنفاض مستوى التحصيل الدراسي.

تفسير عام لنتائج الدراسة:
تتمثل أدية دراسة االجتاهـات يف أهنـا حمـدد مهـم لسـلوك
األفـراد يف املواقـ ال ـ تت ــمن هــذه األشــياء واملوضــوعات،
ووفقاً اذا االفـرتاض ميكننـا الوقـوف علـى يبيعـة اجتـاه األفـراد
حن ــو تطبيق ــات اإلع ــالم اجلدي ــد ،وجم ــال اس ــتخدامهم لتل ــك
التطبيقـ ــات ،ف ـ ـالً عـ ــن ا ثـ ــار املرتتبـ ــة عـ ــن جمـ ــال ومعـ ــدل
استخدامهم لتلـك التطبيقـات يف شـ ى منـاحي حيـاهتم .ـذا
الصــدد كشــفت النتــائج أن نســبة أف ـراد عينــة الدراســة الــذين
حيمل ـون اجتاهــات إجيابيــة حنــو أدوات اإلعــالم اجلديــد كانــت
عالي ــة ج ــداً ،ولع ــل تل ــك النتيج ــة تتس ــق م ــع ارتف ــاع املع ــدل
اليومي الستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد.
وعن ــد الكشـ ـ ع ــن م ــربرات اس ــتخدام مواق ــع التواص ــل
االجتماعي فقد كانت مو عة على النحو ا يت  %81منهم
مــن يســتخدم اإلنرتنــت للرتفيــه والتســلية والدردشــة ،كمــا جنــد
أن  %47،1مــن أف ـراد عينــة الدراســة يســتخدمون اإلنرتنــت
يف األغ ـراض التعليميــة واألكادمييــة والبحــث ،يليهــا اجلوانــب
الثقافي ــة واملعرفي ــة وق ـ ـراءة الص ــح اليومي ــة ،%01يف ح ــني
حص ــل اس ــتخدام االنرتن ــت ل ــدوافع الشـ ـرائية والتس ــوق عل ــى
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حيىي الرافعي وخالد الرقاص :االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد وجماالت ومعدل استخدامها يف ضوء ....

 ما أثر عامل املرغوبية االجتماعية يف عملية اإلفصاحعن دوافع استخدام بعض مواقع التواصل االجتماعي لدى
فئات اجملتمع السعودي املختلفة؟
 الفروق بني مستخدمي وغري مستخدمي مواقع التواصلاالجتماعي يف إدارة الوقت وأثر ذلك على مستوى حياهتم
اليومية والتحصيل الدراسي؟
 ما دوافع استخدام ويبيعة االجتاه حنو مواقع التواصلاالجتماعي لدى اإلناث يف اجملتمع السعودي؟

اجملتمع السعودي .بيد أن تلك النتيجة قد ال تعكس واقعنا
الفعلي؛ لذا فنحن حنتا إىل وضعها ت املخرب العلمي
لفحصها جمدداً فقد أشارت عدد من الدراسات السابقة إىل
أن ق اء أوقات يويلة يف تصفح اإلنرتنت تؤدي إىل ظهور
بعض املظاهر النفسية السلبية.
التوصيات المستقبلية:
نقرتح يف ضوء ما خلصت إليه نتائج الدراسة ا الية
عدداً من التوصيات املتنوعة ال نأمل تفعليها خلدمة
جمتمعنا ،وهي على النحو ا يت:
 استثمار االجتاه اإلجيايب حنو أدوات اإلعالم اجلديدلدى الشباب السعودي يف تعزيز القيم االجتماعية السائدة
يف اجملتمع من خالل نشر تلك القيم االجتماعية عرب
تطبيقات اإلعالم اجلديد.
 تكوين وعي جمتمعي معلومايت لدى يالب ويالباتاجلامعة بدور تلك الوسائل على املستوى التعليمي كوسيلة
تعليمية من قبيل التواصل مع أع اء هيئة التدريس من
خالل تويرت على سبيل املثال ال ا صر.
 تصميم معايري وقواعد أخالقية تُرسخ و تنظم كيفيةاستخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي ،يف سبيل
تدعيم روح الرقابة الذاتية . Self-Control
 بناء الربامج الوقائية واإلرشادية الفعالة يف التعامل معشبكات التواصل االجتماعي ،وتزخر الدراسات النفسية
اإلرشادية والعالجية بالعديد من التطبيقات من قبيل تعديل
البناء املعريف حيال التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.

المراجع

المراجع العربية:

 .4أبويالب ،ينب ( .)0140شبكات التواصل االجتماعي كمصدر
للمعلومات الصحية لدى اجلمهور السعودي .المجلة العربية

لإلعالم واالتصال.401 -14 ، 7،
 .0أمني ،رضا عبد الواحد ( .)0110استخدامات الشباب اجلامعي

ملوقع يوتيوب على اإلنرتنت .الم تمر الدولي اإلعالم الجديد

(تكنولوجيا جديدة لعالم جديد) .جامعة البحرين 0-7 ،إبريل
 :0110ص .148-144
 .4األنصاري ،بدر ( .)0114التفاؤل والتشاؤم :قياسهما وعالقتهما
ببعض متغريات الشخصية لدى يالب جامعة الكويت .الرسالة
 ،400الحولية الثالثة والعشرون ،جملس النشر العلمي ،جامعة
الكويت .الكويت.

 .1األنصاري ،بدر حممد ( .)4000التفاؤل والتشاؤم :المفهوم
والقياس والمتعلقات .جلنة التألي

والتعريب والنشر .جملس النشر

العلمي – جامعة الكويت.
 .1حسن ،أشرف جالل ( .)0110أثر شبكات العالقات االجتماعية
والتفاعلية باإلنرتنت ورسائل الف ائيات على العالقات االجتماعية
واالتصالية لألسرة املصرية والقطرية .مؤمتر "األسرة واإلعالم
وتحديات العصر" ،جامعة القاهرة يف الفرتة ما بني  47-41فرباير

الدراسات المستقبلية

0110م.

عددا من الدراسات املستقبلية ال ميكن أن تساعدنا
نقرتح ً
يف الدراسة الظاهرة بشكل أكثر استفاضة من خمتل
جوانبها ،وهي على النحو ا يت:
 ما مدى شيوع تصديق وترديد الشائعات لدىمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟

 .1خ ر ،نرمني كريا .)0110( .ا ثار النفسية واالجتماعية الستخدام
الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية :دراسة على موقع
الفيسبوك" .مؤمتر "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" ،جامعة
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The attitude towards some of the new media tools, motives rate of use, in the light of some academic and
psychological variables among a sample of university students.
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Abstract: This study aimed to identify the reality the attitude towards tools of new media, light of some psychological and
academic variables among youth in Abha. The current study descriptive has applied analytical method. The study sample
consisted of 400 simple of youth.The results of the study revealed that the percentage of the study sample who hold positive
attitudes towards new media tools were very high 90%. Concerning the commonly used applications of new media, the study
results revealed that YouTube is the most common used. the study pointed out that 355 respondents, representing a total of
88.7% of the sample, use the Internet to watch what is being shown on YouTube, followed by Twitter, where results showed
that266 of the study sample, representing a total of66.5% ,use Twitter, Followed by Facebook and use other applications for
the new media tools. With respect to the daily rate of use of new media applications, The study results indicated that the 280
respondents representing about 70%of the sample, use the Internet daily at an average of more than 10 hours a day and more,
as indicated by 186 of the study sample, representing 46.5%, use the applications of new media at 4 hours per day. While 94
of the study sample, use the Internet at an average of two hours a day. As there is no statistically significant differences
between youth most and least frequently use the applications of new media in each of the psychological variables such as
optimism, pessimism, and anxiety about the future. There were statistically significant differences between the high & low
new media tools users in the motivation of learning in the favour of the low used of new media tools. As well as, the presence
of statistically significant differences between high & low new media tools users in social anxiety in favour of the high new
media tools users.
Keywords: The new media tools, optimism, pessimism, motivation of learning, social anxiety
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فاعلية الذات لدى المعلمين بغرفة مصادر التعلم بمدينة نجران
علي محمود شعيب
أستاذ الصحة النفسية والرتبية اخلاصة
جامعة جنران باململكة العربية السعودية
جامعة املنوفية – مجهورية مصر العربية

قدم للنشر 4141/7/5هـ -وقبل بتاريخ 4141/42/22هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على فاعلية الذات لدى املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدارس مدينة جنران .واعتمدت
الدراسة على عينة قوامها  41من املعلمني 6 ،من املعلمات هم كل من يعمل بغرف مصادر التعلم مبدارس مدينة جنران .واعتمدت الدراسة على مقياس
فاعلية الذات التدريسية لدى هؤالء املعلمني الذي مت تعريبه من مقياس ) (Theodore , Breton ; 1997إذ مت التحقق من معايري ثباته وصدقه.
وأوضحت النتائج أ ن فاعلية الذات التدريسية قد حتققت بدرجة كبرية يف حني كانت الفاعلية العامة متحققة بدرجة كبرية للمعلمني وبدرجة متوسطة
للمعلمات .مل تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف فاعلية الذات كما ارتبطت هذه الفاعلية إجيابيا بعدد احلاالت اليت
جنح املعلمون واملعلمات يف التعامل معها من ذوي صعوبات التعلم.
الكلمات مفتاحية :فاعلية الذات التدريسية ،غرف مصادر التعلم ،صعوبات التعلم.
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المقدمة واإلطار النظري:

 ،motivationوأمناط التفكري
واإلدراك الكامل لفاعلية الذات.

ظهرت غرفة مصادر التعلم  resource roomكحاجة ملحة
لتعليم التالميذ الذين يعانون من إعاقات بسيطة إىل معتدلة
يف القدرات العقلية ،وضعف احلواس ،وصعوبات التعلم،
واالضطرابات السلوكية واالنفعالية ،والتوحد ،واضطرابات
التواصل ،واالضطرابات البدنية ،إذ يقضي فيها هؤالء
التالميذ بعض الوقت ،وبقية اليوم املدرسي يقضونه يف
فصوهلم العادية .ويتلقى هؤالء التالميذ يف غرف مصادر
التعلم رعاية أكادميية فردية ويكلفون بواجبات مدرسية
عالجية تتناسب وحالة كل منهم (Cheng and Ren ,
) .2010p44ويذكر حممد أبو عليا ،وعبد القادر ملحم
( 4991ص  )46أن غرفة مصادر التعلم هي غرفة ذات
بيئة تربوية  educational settingتقدم فيها خدمات
التقييم والتعليم العالجي للطلبة املعوقني وفق جدو زمين
منتظم خال جزء من اليوم املدرسي ،ويتم فيه دمج الطلبة
املعوقني يف صفوف الطلبة العاديني بقية اليوم املدرسي،
وهبذا يعدها املربون شكال من أشكا الدمج
.mainstreaming
و ُّ
يعد ) Bandura(1977من األوائل الذين لفتوا النظر
واالنتباه ملفهوم فاعلية الذات  ،Self-Efficacyفقد شرح
فيه مدى توقعات الفرد لفاعلية ذاته مبا ميكنه أن يتصرف
بنجاح من خال استبصاره بقدراته وإمكاناته وطاقاته،
هبدف الوصو إىل حتقيق نتائج أو خمرجات حمددة عالية
الدقة ،فالفرد عادة يكون يف موقف حرج حتت تأثري
التحدي لقدراته وإمكاناته ،فحيثما وجدت الكفاءة الذاتية
كانت التوقعات والنواتج إجيابية ).(McAruther,2008p17
وعرف ) (Bandura , 1997p3فاعلية الذات بأهنا "ذلك
االعتقاد الذي يسود الفرد حو قدراته وإمكاناته ألن تنتظم
مجيعها من أجل خمرجات معينة وحمددة" .وقد أوضح
) (Fankhauser , 2010p1أن باندورا ارتكز يف نظريته
على عدد من الركائز تتمثل يف :االختيار  ،choiceوالدافعية

of thinking

،patterns

وتعرف زينب أمحد علي (2119ص )474املدرسة الفاعلة
 effective schoolبأهنا اليت تقدم تعليما عايل اجلودة لكل
متعلم يف بيئة تعليمية غري منطية ترتكز على املتعلم وتقوم
على وسائل وأساليب التعلم النشط باستخدام تكنولوجيا
االتصا مبا ميكن املتعلم من التزود مبهارات التعلم
الذايت ،self-learningوالتفكري العلمي والتفكري الناقد
واملهارات احلياتية.
ويوضح حممد أبو عليا ،وعبد القادر ملحم (4991ص
 )47األسلوب الذي من خالله ميكن الكشف عن مدى
تقدم الطلبة من ذوي الصعوبات األكادميية امللتحقني بغرفة
املصادر يف اكتساب املهارات األكادميية ومدى التحسن
الذي طرأ على مستوى حتصيلهم األكادميي ،وذلك من
خال املقارنة بني أدائهم يف االختبار القبلي وأدائهم يف
االختبار البعدي على مقياسني حتصيليني أحدمها يف اللغة
العربية ومهاراهتا ،والثاين يف الرياضيات.
إن هؤالء الطالب الذين يلتحقون بغرف املصادر يتلقون يف
النهاية برامج تعليمية فردية individual learning program
) (ILPيف أفضل ظروف تعليمية ممكنه تتناسب وقدر
الصعوبات اليت يعانون منها ،ومن مث ميكننا القو إن دور
غرف مصادر التعلم يتصف بالتحدي من جانب املعلمني
القائمني عليها للتغلب على مشكالهتم التعليمية اليت يعانون
منها يف الفصو العادية ) .(Farrell,2001ومما ال شك فيه
أن هذه التحديات جبانب ضغوط العمل األخرى قد تكون
سببا يف اخنفاض معنوياهتم ومن مث رضاهم الوظيفي job-
 .satisfactionوقد ذهب أحد الباحثني للقو إن القيادة
املدرسية تتطلب قيادة يف فصو الرتبية اخلاصة
).(Fankhauser, 2010p14

وبالرغم من أن بناء وإعداد املعلمني واالهتمام بفاعليتهم قد
حظي باالهتمام والتدقيق الكامل على مدى األعوام األخرية
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امللحوظ يف البيئة املنزلية لرعاية هذا الطالب أكادمييا ،حىت
إن البعض مثل )(Denham and Michael ,1981p41
ُّ
عدوا ذلك مسة من مسات املعلم املعياري normative
 .teacherإن كفاءة املعلم لن تنشأ إال من خال ثقته أنه
قادر على حتقيق هذا النجاح ; Theodore and Berton
) .)1997p 230ولقد اهتم الباحثون ;(Ashton and Webb
) 1986) , (Gibsson and Dembo,1985مبفهومني يف جما
الفاعلية :فاعلية التدريس  ،teaching efficacyوالفاعلية
الشخصية يف التدريس  ،personal teaching efficacyوقد
قاد هذان املفهومان ملفهوم جديد وهو كفاءة املعلم
 ،teacher – efficacyمبا جعل الباحثني مثل (Hoy and
) Woolfolk ; 1990أن يطلقوا عليها أيضا الفاعلية
التدريسية العامة  ،general teaching efficacyوالفاعلية
التدريسية الشخصية  ،personal teaching efficacyإال أن
) (Theodore and Berton ; 1997 p 230طورمها إىل
الفاعلية العامة والفاعلية الشخصية general and personal
 .teaching efficacyويؤكد ذلك (Ashton and Webb ,
1986; Hoy and Woolfok , 1993 and
) McAruther,2008مبفهومي فاعلية الذات :فاعلية الذات
العامة واليت تعين مبدى اعتقاد املعلم أن طالبه قابلون
للتعلم ،أما الثاين فهو الفاعلية اخلاصة واليت تشري إىل إدراك
املعلم لقدراته وإمكاناته يف حتقيق ذلك .وبالرغم من أن
هذين املكونني لفاعلية الذات متكامالن ،فإهنما مستقالن
يف مجلة العوامل اليت تؤثر يف كل منهما .ويشري (Hoy and
) Woolfok , 1993p 501ملفهوم الفاعلية الكلية collective
 efficacyاليت تشمل الفاعلية الشخصية والفاعلية املدرسية.
يقو ) ، (Bandura , 1997p79إن االعتقادات تتشكل يف
فاعلية الذات لدى املعلم من أربعة مصادر أساسية :مرحلة
اإلتقان الضعيف  enactive masteringواليت يستد فيها
على مؤشرات القدرات واإلمكانات والطاقات ،مرحلة
اخلربات غري املباشرة  vicarious experiencesاليت تفيد

يف العقدين املاضيني ،فإن عددا قليال من الباحثني قد أوىل
هذا البعد – فاعلية الذات – االهتمام املطلوب يف ختصص
ذوي االحتياجات اخلاصة (Theodore and Berton ,
) .1997p 230فلقد أنشأ كل من (Gibsson and Dembo ,
) 1985p173أداهتما الشهرية The Gibsson – Dembo
Self –Efficacy scaleلقياس فاعلية الذات لدى املعلمني
العاديني واليت مل يتم تطويرها اال أخريا لتقيس فاعلية الذات
لدى املعلمني يف جما الرتبية اخلاصة (Theodore &Breton
 , 1997p 230).وقد أوضح الباحثان Gibsson and
 Demboأن مفهوم الفاعلية يرتبط إىل أي مدى مبا يعتقده
املعلمون أهنم قادرون يف التأثري على تعليم تالميذهم.
وتشري ) (Carlson ,Lee and Westfort;2004p354جملموعة
من العوامل املدرسية ميكن أن تكون هي األكثر تأثريا يف
بناء معلم الرتبية اخلاصة ،ملا أكدته الدراسات يف هذا
الصدد من أن نوعية املعلم تؤثر بفاعلية كبرية يف التحصيل
الدراسي لطالبه .وهذه العوامل اخلمسة هي :اخلربة
 ،experienceالرصيد األكادميي  ،credentialsالفاعلية
الذاتية  ،self-efficacyاألنشطة املهنية professional
 activitiesوأخريا تلك التدريبات املدرسية املختارة بعناية
فائقة.
وبالرغم من التطور الذي حدث ملفهوم فاعلية الذات وطرق
قياسه ،فإن املفهوم مل يتغري عن ذلك البناء الذي وضعه
باندورا من  45عام كإطار مرجعي لفهم وفحص هذا
املفهوم .لقد افرتض ) (Bandura,1997p193أن السلوك
اإلنساين يتأثر باعتقادات الفرد جتاه فئتني من التوقعات:
األو – ما يتوقعه الفرد مما لديه من إمكانات وطاقات
وقدرات ،والثاين – ما يتوقعه هذا الفرد من وصوله للهدف
والنواتج اليت حيددها.
ويف جما التعلم ،فإن النواتج املرغوبة تكون مصاغة من
املعلم الذي يعتقد أن ما سوف يقدمه من مهارات وقدرات
ذاتيه يف موقف التعلم سيكون قادرا على ختطي ذلك التدين
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يولد حالة من عدم التقبل بينهم وبني طالهبم
) .(McAruther,2008p18وال شك أن اخلربة املرتاكمة لدى
هذا املعلم والنمذجة السلوكية ،ومالحظة مواطن النجاح
لدى اآلخرين قد وصلت لديهم ملستو ات متدنية .إن
حتسني الفاعلية الذاتية للمعلم سوف يعود بالتايل إىل فاعلية
املدرسة الذاتية ككل ).(Yoon,2004

الفاعلية من خال تراكم اخلربات ونقل ما ميكن نقله من
اآلخرين ،مرحلة اإلقناع اللفظي  verbal persuasionاليت
تتفق مع املؤثرات االجتماعية إذ يقو الفرد ويعلن عن
طاقاته وقدراته ،مث املرحلة األخرية ،وهي مرحلة العوامل
املدرسية والفسيولوجية  .وقد توصل أيضا الستنتاج يوضح
الرابطة بني فاعلية املعلم ،وأدائه يف غرفة الفصل ،فقد وجد
أن التنظيمات املؤثرة والبناءات الفاعلة تتيح معلمني أكفاء
مما ينتج طالبا أكفاء أيضا.
إن فاعلية املعلم يف غرف مصادر التعلم ال شك أهنا ترتبط
به هو كمعلم بعوامل شخصيه ،وببيئة املدرسة بصفة عامة
وغرفة مصادر التعلم بصفة خاصة .إن املعلمني حيتاجون
للشعور بالثقة يف إمكاناهتم وأهنا سوف تقود هبم ألحداث
الفرق يف مستوى حتصيل طالهبم للمستوى الذي يتمنون
الوصو إليه ) .(Franhauser , 2010p19إن العوامل الفردية
واملدرسية بال شك الزمة لتحقيق الفاعلية من خال تعميق
مفهوم إمكان النجاح  a can – do belief systemلدى
الفرد ،فمفهوم الفاعلية الشخصية قد يتغري لدى الفرد مبرور
الزمن زيادة أو نقصانا ،نظرا ألن الفاعلية الشخصية ليست
راكدة  stagnantولكنها تتأثر بذلك التغيري والقوى اخلارجية
وأن الفاعلية الفردية تساعدنا حبق يف التعرف على العوامل
املدرسية اليت قد تقود للزيادة أو النقصان يف فاعليته يف
غرف مصادر التعلم مبدارس الرتبية اخلاصة.
وربط الباحثون بني فاعلية املعلم ورضاه الوظيفي ،فاملعلمون
الذين يعتقدون أهنم قادرون على حتقيق النجاح مع طالهبم
هم يف احلقيقة راضون بدرجة عالية عن وظائفهم كمعلمني
يف جما الرتبية اخلاصة ،فاملعلم الذي ميتلك قدرات جتعله
قادرا على التحدي سيكون راضيا وظيفيا (Ashton and

مشكلة الدراسة:

ما من جمتمع إال وجند فيه نوعية من الطالب حيتاجون إىل
رعاية خاصة يف خدماهتم التعليمية يطلق عليهم ذوي
االحتياجات اخلاصة بصفة عامة وذوي الصعوبات
األكادميية يف التعلم بصفة خاصة .وقد انشئت لذلك
الغرض مدارس لذوي االحتياجات اخلاصة ،وأدجمت أيضا
يف مدارس العاديني فصوال تعرف بغرف مصادر التعلم يقوم
على تقدمي اخلدمة فيها معلمون مت إعدادهم أكادمييا لتحمل
مسؤوليتهم يف التحدي الذي ينتظر قدراهتم وإمكاناهتم
وطاقاهتم للنهوض هبذه الطبقة من املتعلمني الذين يعانون
حبق من صعوبة بالغة يف التعامل مع اللغة العربية ومهاراهتا
من ناحية والرياضيات من ناحية أخري .ويتم يف احلقيقة
تزويد غرف املصادر باإلمكانات الالزمة اليت تعني هؤالء
املعلمني يف حتقيق جناح مقابل ذلك التحدي الذي يدركونه.
ولعلنا جند أنفسنا أمام حقيقة إما جناح أو فشل تلك
احملاوالت اليت تقدم هلؤالء الطالب .وقد يكون الفشل
ألسباب ال تتعلق باملعلم كما إن النجاح قد ال يكون
بسبب إمكانات املدرسة.
وحتاو الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .4ما درجة فاعلية الذات التدريسية والعامة ملعلمي
ومعلمات غرف مصادر التعلم مبدينة جنران؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف فاعلية الذات
التدريسية والعامة ملعلمي ومعلمات غرف املصادر
بعامل اجلنس؟

Webb,1986,Caprara,Barbaranelli,Borgogoni,Steca,
)2003;Johnson and Birkeland,2003

إن املعلمني الذين يعملون مع طالب من ذوي اإلمكانات
املتواضعة هم يف احلقيقة حتت هتديد شديد من خفض
لفاعليتهم ملا يتوقعونه من إخفاق يف نواتج جمهوداهتم مبا
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) Berton , 1997وقام الباحث احلايل بتعريبه لتطبيقه على
عينة املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدارس
مدينة جنران باململكة العربية السعودية.
 .2غرف مصادر التعلمresource room:
هي غرف ذات بيئة تربوية يتم فيها تقدمي خدمة تعليمية
لربنامج تعليم فردي )(ILPحلاالت بعينها تعاين من
صعوبة واضحة يف تعلم اللغة العربية ومهاراهتا والرياضيات،
إذ يتعلم فيها جلزء من اليوم املدرسي هبذه الغرفة ،ويتعلم
بقية يومه يف الفصل العادي.

 .4هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني
فاعلية الذات التدريسية والعامة ملعلمي ومعلمات
غرف مصادر التعلم وأعداد احلاالت الناجحة اليت قام
هبا هؤالء املعلمون على مدار السنة األخرية؟
أهداف الدراسة:

 .4التعرف على فاعلية الذات التدريسية والعامة للمعلمني
واملعلمات القائمني على غرف مصادر التعلم مبدينة
جنران
 .2التعرف على الفروق اجلوهرية يف فاعلية الذات
التدريسية والعامة للمعلمني واملعلمات القائمني على
غرف مصادر التعلم مبدينة جنران حبسب عامل اجلنس
(معلمني ومعلمات).
 .4التعرف على العالقة االرتباطية بني فاعلية الذات
التدريسية والعامة للمعلمني واملعلمات القائمني على
غرف مصادر التعلم مبدينة جنران وعدد احلاالت اليت
عرضت عليهم يف السنة األخرية

الدراسات السابقة:

تفتقر الدراسات العربية لالهتمام بفاعلية الذات التدريسية
يف غرف مصادر التعلم إال أهنا اهتمت بدراسة أثر غرف
مصادر التعلم على بعض جوانب العملية التعليمية ،ففي
الدراسة اليت قام هبا حممد أبو عليا ،وعبد احلكيم ملحم
( ،)4991اخترب الباحثان فاعلية غرفة املصادر يف التقليل
من املشكالت السلوكية لدى عينة من ذوات صعوبات
التعلم األكادميية من طالبات الصفني الثالث والرابع يف
إحدى مدارس عمان باألردن .ومت إجراء الدراسة على عينة
مكونة من  25طالبة مت تقسيمها إىل جمموعتني ضابطة
وجتريبية طبق عليها اختبار قائمة املشكالت السلوكية لذوي
صعوبات التعلم األكادميية مرتني بفاصل زمين أربعة أشهر.
وأظهرت النتائج أن االختبار البعدي كان فارقا بداللة
إحصائية عن التطبيق األو فقد حتسنت الطالبات يف
ضعف االنتباه ،ويف العالقة مع اآلخرين ،والتقليل من
العدوانية ،واخنفاض مستوى التمرد واخلجل والعزلة ،وزيادة
الثقة يف النفس وحتسن العمل املدرسي وذلك كله بفعل
برنامج غرفة املصادر.
وحاولت الدراسة اليت قامت هبا )(McAruther,2008
توضيح العالقة بني فاعلية املعلمني والرضا الوظيفي لديهم
وتأثريمها املباشر يف بقائهم مبهنتهم كمعلمني يف جما
صعوبات التعلم .واستخدمت الدراسة  461من املرخص

اهمية الدراسة:

تناقش الدراسة احلالية فاعلية الذات التدريسية للمعلمني
بغرف مصادر التعلم بربنامج صعوبات التعلم يف مدينة
جنران وهي حماولة مل يتم دراستها من قبل يف حدود علم
الباحث.

تحديد المصطلحات:
 .1فاعلية الذات التدريسيةteaching self -efficacy :
حددها ) (Gibsson and Dembo , 1984p173مبا
يعتقده املعلمون أهنم قادرون على التأثري يف تعليم طالهبم
من ذوي صعوبات التعلم .ويعرف إجرائيا بالدرجة اليت
حيصل عليها املعلم من خال إجابته على بنود اختبار
فاعلية الذات بشقيه التدريسي :قدرة املعلم التدريسية
بنجاح لذوي صعوبات التعلم ،والعام :وهو ما يعتقده
املعلم حو بعض املؤثرات اليت تعوقه عن التدريس بنجاح
لذوي صعوبات التعلم ،الذي أعده (Theodore and
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غرف مصادر التعلم يف تايوان من خال الضغوط اليت
يشعرون هبا وبعض اخلصائص الشخصية هلم .ولقد طبقت
الدراسة على  454من معلمي املرحلة االبتدائية لغرف
مصادر التعلم بسؤاهلم من خال االستبانات املتبوعة مبقابلة
شخصية لعدد  41من قدامى املعلمني يف غرف مصادر
التعلم لتزويد الباحث بانطباعاهتم عن هذه الوظيفة .ولقد
أوضحت النتائج أن مجيع احلاالت كانت حتت ضغوط
شديدة واليت كانت من املتنبئات بالفاعلية السلبية للذات.

هلم مبزاولة مهنة التدريس مع ذوي االحتياجات اخلاصة
بوالية نيوجريسي األمريكية ،وطبقت عليهم مقياس الرضا
الوظيفي ،ومقياس الفاعلية الذاتية ببعديها الشخصي والعام
إذ بينت النتائج أن هؤالء املعلمني خططوا بالفعل لرتك
مهنتهم كمعلمني يف جما الرتبية اخلاصة ،كما إن نتائج
االحندار اخلطي املتعدد أشارت إىل أن الفاعلية الذاتية تلعب
دورا مهما يف التنبؤ بالرضا الوظيفي هلؤالء املعلمني.
وهدفت الدراسة اليت قام هبا ) (Fankhauser , 2010إىل
التعرف على العوامل املدرسية اليت تدعم أو تقلل الكفاءة يف
غرف مصادر التعلم مبدارس الرتبية اخلاصة باملناطق الريفية.
وللتوصل إىل هذه العوامل مت استخدام منوذج دراسة احلالة
النوعي  qualitative case studyمدعمة باملقابالت
الشخصية وتسجيل املالحظات وحتليل البيانات لكل من
املعلمني بغرف مصادر التعلم ،املدرسني العاديني ،واإلداريني
يف منطقة لنكولن التعليمية مستخدمني منوذج باندورا
 .4977ولقد استنتجت الدراسة أن مدير املدرسة إن مل
يطبق اسرتاتيجيات قائمه على زيادة فاعلية ذات هؤالء
املعلمني العاملني مبجا صعوبات التعلم على وجه
اخلصوص فإن الدالئل تشري لزيادة رغبة هؤالء املعلمني
هجر هذه الوظيفة كي يقبلوا بالتحدي للعمل والنهوض
هبؤالء الطالب.
ويف دراسة ) ،(Cheng and Ren,2010قام الباحث بالتعرف
إىل أي مدى ميكن التنبؤ بالرضا الوظيفي لدى املعلمني يف

فروض الدراسة:
 .4تتصف فاعلية التدريس لدى املعلمني واملعلمات بغرف
مصادر التعلم مبدينة جنران باالرتفاع.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من فاعلية
الذات التدريسية وفاعلية الذات العامة بني املعلمني
واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران.
 .4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني فاعلية
الذات التدريسية وفاعلية الذات العامة لدى املعلمني
واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران وعدد الطالب
الذين جنحوا يف تلقي برنامج التعليم الفردي يف السنة
األخرية.

العينة واألدوات:

مت تطبيق الدراسة احلالية على جمتمع املعلمني واملعلمات
العاملني بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران .ويوضح اجلدو
رقم ( )4بيان بأعداد وخصائص املشاركني بالدراسة
جدول ()1

بيان بعدد وخصائص المعلمين والمعلمات في غرف مصادر التعلم بمدينة نجران الذين شاركوا بالدراسة
مسار

متوسط سنوات الخبرة

البكالوريوس

الجنس

العدد

متوسط العمر

معلمون

10

26.6

10

معلمات

6

33

6

) صعوبات تعلم(

أداة الدراسة :مقياس فاعلية الذات لدى املعلمني العاملني
مبدارس الرتبية اخلاصة مبدينة جنران الذي أعده

متوسط عدد الحاالت التي تم التعامل

في غرف مصادر التعلم

معها بنجاح في السنة األخيرة

3.2

4

4.5

8.7

( Breton , 1997تعريب الباحث احلايل( وتتكون األداة
من جزئني ،يقيس األو فاعلية الذات التدريسية ملعلم غرف

; Theodore
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وللجزء الثاين بني  51كأعلى فاعلية عامة للذات41 ،
كأقل فاعلية عامة للذات.

مصادر التعلم والثاين يقوم بتحديد فاعلية الذات العامة.
وتتكون بنود اجلزء األو من  44عبارة يف حني تتكون بنود
اجلزء الثاين من  41عبارات .وتتم اإلجابة على املقياس
جبزئية من خال تعليمات تسأ املعلم ألي مدى يتحقق
هذا البعد وفق تقدير مخاسي يبدأ بعدم التحقق إىل التحقق
التام .وترتاوح الدرجات على البعد األو بني  55كأقصى
فاعلية تدريسية للذات 44 ،كأقل فاعلية تدريسية للذات.

ثبات العبارات :مت حساب معامالت ثبات األداة من خال
ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لسبريمان براون باستخدام
الربنامج اإلحصائي  .SPSS-V20ويوضح اجلدو رقم ()2
بيان بنتائج الثبات ملقياس الفاعلية التدريسية والعامة ملعلمي
ومعلمات غرف مصادر التعلم مبدينة جنران

جدول رقم ()2

بيان بنتائج معامالت الثبات لمقياس الفاعلية التدريسية والعامة لمعلمي ومعلمات غرف مصادر التعلم بمدينة نجران
الجنس

فاعلية الذات العامة

فاعلية الذات التدريسية
ألفا كرونباخ

سبيرمان براون

ألفا كرونباخ

سبيرمان براون

معلمون

0.512

0.642

0.518

0.442

معلمات

0.690

0.976

0.673

0.969

الرتتيب .وحبساب معامل الصدق الذايت باستخدام
سبريمان براون لفاعلية الذات التدريسية كانت القيم ،0.82
 0.99للمعلمني واملعلمات على الرتتيب ،وبالنسبة للفاعلية
العامة للذات كانت القيم  0.99 ،0.66للمعلمني
واملعلمات على الرتتيب .وتوضح هذه القيم أهنا مرتفعة
بدرجة تطمئن لالعتماد على املقياس يف حتديد فاعلية
الذات التدريسية والعامة للمعلمني واملعلمات بغرف
مصادر التعلم مبدينة جنران.
 .4التناسق الداخلي :ويتم فيها حساب معامالت
االرتباط بني الدرجة على العبارة والدرجة الكلية للبعد فإن
كانت إجيابية ومرتفعة وذات داللة إحصائية كلما أمكننا
االعتماد عليها يف بناء املقياس .ويوضح اجلدو ( )4بيان
بنتائج التناسق الداخلي ملقياس فاعلية الذات التدريسية
والعامة لدى املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم
مبدينة جنران.

ويوضح اجلدو ( )2أن قيم الثبات مجيعها مرتفعة ودالة
إحصائيا مما يطمئن الستخدام املقياس يف حتديد فاعلية
الذات
التدريسية والعامة لدى املعلمني واملعلمات بغرف مصادر
التعلم مبدينة جنران
صدق المقياس:

 .4صدق احملكمني :مت عرض املقياس على جلنة من
أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة إذ أفادت بقبو
العبارات باللغة العربية مقابل نظريهتا يف األصل باللغة
اإلجنليزية.
 .2الصدق الذايت :وهو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات
ويوضح السقف الذي ميكن الوصو إليه يف الصدق
لألداة .وحبساب معامل الصدق الذايت باستخدام ألفا
كرونباخ لفاعلية الذات التدريسية كانت القيم 0.83 ،0.72
للمعلمني واملعلمات على الرتتيب ،وبالنسبة للفاعلية العامة
للذات كانت القيم  0.83 ،0.72للمعلمني واملعلمات على
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جدول ()3

بيان بنتائج التناسق الداخلي لمقياس فاعلية الذات التدريسية والعامة لدى المعلمين والمعلمات بغرف مصادر التعلم بمدينة نجران
فاعلية الذات التدريسية

رقم العبارة

فاعلية الذات العامة

المعلمون

المعلمات

المعلمون

المعلمات

1

0.94

0.82

0.77

0.85

2

0.87

0.91

0.74

0.83

3

0.75

0.91

0.73

0.90

4

0.77

0.93

0.74

0.88

5

0.75

0.94

0.76

0.84

6

0.73

0.91

0.76

0.90

7

0.75

0.48

0.74

0.90

8

0.75

0.90

0.74

0.83

9

0.74

0.93

0.74

0.85

11

0.77

0.89

11

0.75

0.69

0.74

0.70

قيم معامالت ارتباط بريسون عند درجات حرية  1ومستوى داللة إحصائية  0.7=0.05وعند مستوى 0.83 = 0.01
قيم معامالت ارتباط بريسون عند درجات حرية  6ومستوى داللة إحصائية  0.9=0.05وعند مستوى 0.97 = 0.01

الفرض األول :وينص على :تتصف فاعلية التدريس لدى
املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران
باالرتفاع .ولقد مت اختبار صحة هذا الفرض إحصائيا
باستخدام املتوسطات املعيارية واالحنرافات املعيارية والنسب
املئوية للتكرارات.
ويوضح اجلدو رقم ( )1واجلدو ( )5بيان بنتائج
اختبار صحة هذا الفرض إحصائيا:

وتوضح نتائج اجلدو ( )4أن معامالت االرتباط
الداخلية ألبعاد مقياس الفاعلية مرتفعة وتصل معظمها
ملستوى الداللة اإلحصائية مما يطمئن الستخدام املقياس يف
حتديد فاعلية الذات التدريسية والفاعلية العامة لدى املعلمني.
النتائج ومناقشتها:

جدول ()4
بيان بقيم المتوسط الوزني واالنحراف المعياري والنسب المئوية للتكرارات لدرجات فاعلية الذات التدريسية للمعلمين والمعلمات بغرف
مصادر التعلم بمدينة نجران

البعد

الجنس

رقم

تتحقق

تتحقق

تتحقق

تتحقق

بدرجة
قليلة

بدرجة

بدرجة تتحقق

ال

العبارة

متوسطة

كبيرة

تماما

%

%

%

%

%

المتوسط
الوزني

االنحراف
المعياري

تحقق

الفاعلية

التدريسية

فاعلية الذات

املعلمون

4

20

10

0

60

10

3.3

1.4

متوسطة

2

0

0

20

40

40

4.2

0.78

كبرية

4

0

0

0

40

60

4.6

0.53

متاما
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5

0

0

10

40

50

4.4

0.70

كبرية

6

0

40

40

10

3.5

0.85

متوسطة

7

0

0

0

30

70

4.7

0.48

متاما

1

0

10

40

20

30

3.7

1.06

كبرية

9

0

10

10

60

20

3.9

0.88

كبرية

41

10

10

40

20

20

3.3

1.25

متوسطة

44

0

20

30

50

0

3.1

0.74

متوسطة

4

0

33

50

17

0

2.8

0.75

متوسطة

2

0

0

17

50

33

4.17

0.75

كبرية

4

0

0

50

33

17

3.7

0.82

كبرية

1

0

0

33

33

34

4

0.89

كبرية

5

0

50

17

33

0

2.8

0.93

متوسطة

6

0

0

17

17

66

4.5

0.83

كبرية

7

0

0

0

83

17

4.17

0.41

كبرية

1

0

0

17

33

50

4.33

0.81

كبرية

9

0

50

33

17

0

2.67

0.81

قليلة

41

0

0

17

66

17

4

0.63

كبرية

44

0

0

50

0

50

4

1.09

كبرية

املعلمات

1

0

0

0

30

70

4.7

0.48

متاما

10

3.9

3.7

كبرية

كبرية

جدول ()5

بيان بقيم المتوسط الوزني واالنحراف المعياري والنسب المئوية للتكرارات لدرجات فاعلية الذات العامة للمعلمين والمعلمات بغرف مصادر
التعلم بمدينة نجران

تتحقق

تتحقق

تتحقق

تتحقق

قليلة

متوسطة

كبيرة

العبارة

%

%

%

%

%

ال

البعد

الجنس

فاعلية الذات التدريسية

املعلمون

رقم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

تتحقق
تماما

المتوسط
الوزني

االنحراف

تحقق

المعياري

الفاعلية

4

0

20

20

50

10

3.5

0.97

متوسطة

2

0

0

0

10

90

4.9

0.32

متاما

4

0

0

0

20

80

4.8

0.42

متاما

1

10

10

50

20

10

3.1

1.1

متوسطة

5

0

10

40

30

20

3.6

0.97

متوسطة

6

0

10

10

50

30

4

0.94

كبرية

7

0

0

0

10

90

4.9

0.32

متاما

1

0

0

0

10

90

4.9

0.32

متاما

9

0

0

0

10

90

4.9

0.32

متاما
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املعلمات

41

0

0

0

10

90

4.9

0.32

متاما

4

33

17

17

33

0

2.5

1.38

قليلة

2

0

0

0

17

83

4.8

0.41

متاما

4

0

33

17

50

0

3.2

0.99

متوسطة

1

33

33

0

34

0

2.3

1.37

قليلة

5

66

17

17

0

0

1.5

0.84

ال حتدث

6

17

0

33

33

17

3.3

1.37

متوسطة

7

0

0

33

67

0

3.6

0.52

كبرية

1

17

0

0

0

83

4.3

1.63

كبرية

9

16

17

0

50

17

4.2

1.50

كبرية

41

0

17

17

0

66

3.3

1.33

متوسطة

وتشري النتائج املوجودة باجلداو ( )5 ،1أن قيم
املتوسط الوزين تبني أن فاعلية الذات التدريسية لدى
املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم حتققت بدرجة
كبرية يف حني أن فاعلية الذات العامة حتققت متاما لدى
املعلمني وبدرجة متوسطة لدى املعلمات مما حيقق صحة
الفرض األو ُّ .
ويعد ذلك صفة إجيابية لدى هؤالء املعلمني
واملعلمات البد من احلفاظ عليها .ولعل غرف مصادر
التعلم اليت يتم من خالهلا التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
مؤهلة للقيام هبذا الدور من حيث وجود املتخصصني وهم
معلمون ومعلمات خرجيي اجلامعة مسار صعوبات التعلم،

3.3

متوسطة

وجتهيزات مادية وقياسات هلذا الغرض مما يسهل حتقيق
املهمة هلذه الغرف.
الفرض الثاني :وينص على :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف كل من فاعلية الذات التدريسية وفاعلية الذات
العامة بني املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة
جنران .ولقد مت اختبار صحة هذا الفرض إحصائيا
باستخدام اختبار مان وتين لداللة الفروق بني العينات غري
املرتبطة .ويوضح اجلدو ( )6بيان بنتائج اختبار صحة هذا
الفرض إحصائيا
جدول ()6

بيان بنتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات غير المرتبطة لدرجات المعلمين والمعلمات بغرف مصادر التعلم بمدينة
نجران على مقياس فاعلية الذات التدريسية والعامة

المتغير
فاعلية
التدريس
الفاعلية العامة

المجموعات

العدد

متوسط الرتب

معلمون

10

9.30

معلمات

6

7.17

معلمون

10

11.30

معلمات

6

3.83

معلمة مان وتني
22

نسبة z
0.875

القيمة االحصائية
0.428

غري دالة

0.001

دالة عند أي
مستوى

2
3.051

وتشري نتائج اجلدو ( )6إىل حتقق الفرض جزئيا إذ مل
تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف
فاعلية التدريس يف حني تفوق املعلمون على املعلمات يف
الفاعلية العامة .كما توضح النتائج أن املعلمني واملعلمات

الداللة

يتفقان يف فاعلية الذات التدريسية واجلهد املبذو يف برامج
التعليم الفردية لذوي صعوبات التعلم يف القراءة واحلساب.
وميكن تفسري تفوق املعلمني عن املعلمات مبا هو متاح
هلؤالء املعلمني من قدرة يف التأثري على اآلخرين غري متاحة
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لدى املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران
وعدد الطالب الذين جنحوا يف تلقي برنامج التعليم الفردي
يف السنة األخرية .وقد مت اختبار صحة هذا الفرض إحصائيا
باستخدام معامل ارتباط بريسون ويلخص اجلداو ()7
نتائج معامالت ارتباط بريسون لفعالية التدريس والفاعلية
العامة للمعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران

للمعلمات .وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة
حسام حممود ذكي علي ( )2144اليت مل تصل لفروق بني
اجلنسني يف فاعلية الذات .كذلك تتفق وما توصلت إليه
) (Gonzalez-Mercedes,2010من عدم وجود فروق بني
اجلنسني يف فاعلية الذات.
الفرض الثالث :وينص على :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية بني فاعلية الذات التدريسية وفاعلية الذات العامة
جدول ()7

قيم معامالت االرتباط لبيرسون للمعلمين والمعلمات بغرف مصادر التعلم بمدينة نجران لفعالية التدريس والفعالية العامة
المتغير

المجموعة

العدد

معامل ارتباط بيرسون

الداللة اإلحصائية

فعالية التدريس

معلمون

10

0.578

غري دالة

معلمات

6

0.903

معلمون

10

0.017

معلمات

6

0.979

الفعالية العامة

وتشري نتائج معامالت االرتباط لبريسون إىل االرتفاع بداللة
إحصائية لدى املعلمات عنها لدى املعلمني يف فاعلية
الذات التدريسية والعامة ،ويعود ذلك إىل أن متوسط عدد
احلاالت من ذوي صعوبات التعلم اليت جنحت املعلمات يف
النهوض هبا من خال غرف مصادر التعلم بلغ مثاين
حاالت باملقارنة لثالث حاالت تقريبا بالنسبة للمعلمني
الذكور .وقد يفسر ذلك صعوبة حاالت صعوبات التعلم
لدى األطفا الذكور عنها لدى اإلناث وعدم التزامهم
منزليا بالواجبات املدرسية كالتزام اإلناث رغم تقارب
متوسط سنوات اخلربة لدى كل من املعلمني واملعلمات
للعمل بغرف مصادر التعلم.

دالة

عند 0.05

غري دالة
دالة عند

0.05

المراجع

 .4حسام حممود ذكي علي ( )2144فعالية اإلرشاد بالواقع لتنمية
فعالية الذات االجتماعية لدى عينة من الطلبة املتأخرين دراسيا بكلية
الرتبية جامعة املنيا – رسالة دكتوراه غري منشورة – كلية الرتبية جامعة

املنيا
 .2زينب أمحد علي ( ،)2119معايري جودة غرف مصادر صعوبات
التعلم مبدارس الدمج الكلي ،اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية-461 ،
.499
 .4حممود أبو عليا ،عبد القادر ملحم ( )4991فاعلية برنامج غرفة
املصادر يف التقليل من املشكالت السلوكية لدى عينة من ذوي
الصعوبات التعليمية األكادميية من طالبات الصفني الثالث والرابع يف
إحدى مدارس مدينة عمان ،مؤته للبحوث والدراسات ،اجمللد )6(44
.49-44
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Abstrac: Teaching self - efficacy was investigated for teachers working in resource rooms in Najran public schools. Sample
was 10 male teachers and six female teachers. Self-efficacy was measured by the Arabic version of Theodore; Breton, 1997
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ملحق
جامعة جنران
كلية الرتبية
قسم الرتبية اخلاصة
مقياس فاعلية الذات لدى املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم
إعداد أ.د/علي حممود شعيب بروفيسور الصحة النفسية والرتبية اخلاصة
بيانات أوليه:
العمر بالسنوات............ :

 -اجلنس :ذكر  /أنثى املؤهل األكادميي.............. :

 عدد سنوات اخلربة يف ختصص الصعوبات ---- :سنة  -عدد سنوات اخلربة بغرفة املصادر  ....سنة عدد احلاالت اليت جنحت يف التعامل معها يف السنة األخرية:تعليمات :فيما يأيت عبارات تسأ ألي مدى تتحقق فاعليتك يف مهنتك كمعلم  /معلمة لغرف مصادر التعلم من خال جمموعة من العبارات كل منها
جياب عنها خبمسة اختيارات تبدأ من عدم التحقق الكامل إىل التحقق الكامل .ال توجد عبارات صحيحه وأخرى خاطئة .الحظ أن امسك غري
مسجل ،فال يهمنا إال صدق إجابتك لغرض البحث العلمي ،وشكرا لتعاونكم الصادق مع الباحث
ال حتقق
قليلهمتاما

2

حينما يبدي أحد طاليب من ذوي صعوبات التعلم حتسنا ،فإن ذلك بسبب إدراكي للطريقة الصحيحة
لتدريسه

4

إذا متكن أحد طاليب من ذوي صعوبات التعلم من الفهم السريع ألحد املهارات اليت درستها له ،فهذا
بسبب إدراكي لألسلوب الصحيح لتدريس هذه املهارة

1

عندما تتحسن درجات حتصيل طاليب من ذوي صعوبات التعلم ،فهذا بسبب أنين طبقت أسلوب
تدريس فعا

5

حينما يصعب على أحد طاليب من ذوي الصعوبات عمل واجبه فإنين أقوم بتخفيض مستوى الصعوبة
فورا

6

ما بني برنامج إعدادي كمعلم للصعوبات ،وخربايت التدريسية ،فقد متكنت من امتالك املهارات الالزمة
ألصبح معلم غرف مصادر على درجة عالية من التمكن
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بدرجة متوسطة
حتقق بدرجة

4

إذا مل يستطع أحد الطالب أداء الواجب املطلوب ،فإنين أدرك بدقة أن الواجب كان على مستوى من
الصعوبة املطلوبة

بدرجة كبرية
حتقق

فاعلية الذات التدريسية:

حتقق

م

حتقق متاما

الفقرات

علي حممد شعيب :فاعلية الذات لدى املعلمني بغرفة مصادر التعلم مبدينة جنران
7

إذا مل يتذكر أحد طاليب من ذوي الصعوبات معلومات شرحتها له من قبل ،فإنين أبذ قصارى جهدي
معه يف احلصة املقبلة إلعادة تعليمه مرة أخرى

1

إذا بذلت قصارى جهدي فإنه ميكنين حتقيق أكرب إجناز مع طاليب من ذوي الصعوبات فاقدي االهتمام
بالتعليم

9

لقد اشرتكت يف تدريبات كافية للتعامل مع أكثر املشكالت التعليمية تعقيدا يف غرفة املصادر

41

إذا كتب إيل الوالدان من ارتفاع أداء ابنهم يف واجباته من خال غرفة املصادر ،فهذا بسبب ما لدي
من وسائل وأساليب دقيقة جدا يف التعامل معه

44

إذا أدى أحد طاليب يف املصادر بدرجة عالية ،فهذا بسبب اجلهد الكبري واملهارات املتوفرة لدي

فاعلية الذات العامة:
4

إذا مل تنجح احملاوالت املضنية لغرفة املصادر فهذا بسبب ضعف دافعية الطالب وليس بسبيب

2

كثريا ما أحبث عن رفع مستوى أدائي من خال اإلنرتنت والدورات التدريبية

4

مهما بذلت من جمهود مع طاليب بغرفة املصادر فلن أجنح إال مبساعدة الوالدين يف الواجبات املنزلية

1

اإلحباط الدائم من جناح طاليب وقلة الدعم االجتماعي ال يشجعاين على بذ اجملهود الذي أمتناه بغرفة
املصادر

5

إذا فقد طاليب التعود على النظام يف املنز  ،فليس من السهل أن أعودهم على النظام مرة أخرى بغرفة
املصادر

6

مع األخذ يف االعتبار تثبيت كافة املثريات األخرى ،فإن معلم غرف املصادر ال يصنع املعجزات يف رفع
حتصيل طالبه

7

فاعلية معلم غرف املصادر مرتبطة إجيابيا بفاعلية الوالدين مع الطالب من حيث قيمة الدراسة وأمهيتها
والنجاح فيها

1

إذا بذ الوالدان جهدا مع ابنهم ذوي صعوبات التعلم ،فسوف أبذ أضعافه بغرفة املصادر

9

مهما كانت فاعلية معلم غرفة املصادر ،فمن املنطقي أنه لن ينجح مع كل احلاالت

41

اجملهود املنزيل يف احلقيقة ال يقل عن التدريس الفعا يف غرف املصادر
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درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد المدرسة الثانوية بمدينة الرياض
إعداد

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين
أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1141/11/62هـ -وقبل بتاريخ 1141/1/62هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة توافر الكفايات التقنية ومعوقاهتا لدى قائد املدرسة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية
مبدينة الرياض .وبلغت عينه الدراسة ( )424معلماً  .وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأيت :
جاءت ترتيب حماور الكفايات التقنية كما يأيت :اوأو ااجما املهار ,والثا ي ااجما املعر ي والثال اجا اتااجاهات .أن الكفايات التقنية تتوافر لدى قائد املدرسة الثانوية  ي ااجماتات املعرفية واملهارية واتااجاهات بدرجة متوسطة من وجهة نظر املعلمني مبدينة الرياض.جاءت ترتيب حماور املعوقات التقنية كما يأيت :اوأو املعوقات املالية والثا ي املعوقات الفنية والثال املعوقات الشخصية. توجد معوقات الكفايات التقنية  ي مجيع ااجماتات وهي :املعوقات الشخصية والفنية واملالية موجودة لدى قائد املدرسة الثانوية بدرجة منخفضةومتوسطة من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض .
 توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني آراء املعلمني أفراد الدراسة حو معوقات التقنية احلديثة  ي اجا املعوقات املالية باختالف متغري اخلربة  ي اجاالتدريس لصاحل املعلمني ذو ,اخلربة الطويلة.
الكلمات المفتاحية :الكفايات التقنية مدير املدرسة الثانوية.
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المقدمة:

اوأعما اإلدارية املدرسية كما يرون أن تقنية املعلومات
تساعد مدير املدرسة اجلديد  ي أداء مهامه اإلدارية
باإلضافة إىل دورها  ي تفعيل اجلوانب اخلاصة بشؤون
الطالب  ي تلك التطبيقات (اهلدلق 1144ه).
ومن منطلق تطوير أداء اإلدارة املدرسية وتدريب
أفرادها من أجل رفع املستوى املهين هلم قدمت حركة الرتبية
القائمة على الكفايات وعوداً وآماتاً بإعادة صياغة اختيار
وتدريب العاملني  ي الرتبية على أساس من الكفايات
الالزمة هلم وذلك من خال تبين قوائم كفايات خاصة
باملعلمني واملشرفني الرتبويني ومدير ,املدارس تكون هذه
القوائم مبثابة إطار مرجعي لكل من العاملني  ي ااجما
الرتبو( ,مرعي 6114م).
ومن هنا اهتمت الدو املتقدمة بتدعيم وتنمية
كفايات القادة (مدير ,املدارس) ليكونوا قادرين على
مواجهة التحديات اليت تواجه املؤسسات التعليمية وذلك
وأن العمل القياد ,وما تتطلبه الوليفة من مهام
ومسؤوليات ملساعدهتم على التقدم  ي مسارهم الوليفي
واملهين خاصة وأن املستقبل حيمل  ي طياته متطلبات
جديدة من تلك القيادات وتزايد اتاهتمام  ي السنوات
اوأخرية بالكفايات املهنية للقيادات.
ويقصد بالكفايات ذلك احملتوى من املهارات والولائف
واملهام اليت جيب على قائد املدرسة (املدير) أن ميتلكها أو
ينبغي أن تتوافر لديه لتأدية عمله وإجنازه بفاعلية فهناك
ارتباط بني الكفاية وإمتام العمل إذ إن إمتام العمل يتوقف
على القدرة املهارية واملعرفية واملعلوماتية (العجمي
6112م).
ولكي يساير قائد املدرسة الثانوية عصر الثورة
املعلوماتية املليء بالتحديات التقنية اليت تواجه اإلنسان
ولكي ينجح  ي هذا التحد ,ويسري  ي الطريق الصحيح
ويولفها خلدمة العمل املدرسي حيتاج إىل فكر جديد جيدد
ويبدع وميتلك املهارات واملعارف واتااجاهات اليت تقوم عليها

يتميز العصر احلاضر بالتقدم والتطور العلميني السريعني  ي
شىت اجاتات احلياة اإلنسانية ومن أبرز مسات هذا العصر
أنه عصر الثورة املعلوماتية إذ تعيش ااجمتمعات البشرية عصر
التقنية احلديثة .فقد فرض هذا الوضع على مجيع مناشط
احلياة ومن بينها اجا التعليم وعليه زاد اهتمام مجيع
الدو بالتعليم وأنه يعد اوأداة الفاعلة لتطوير ااجمتمع لكي
يلحق بالركب العاملي  ي لل تقدم وتطور التقنية احلديثة.
وأصبحت التقنية احلديثة مورداً من املوارد اوأساسية
واملهمة جلميع اجاتات اوأعما ومنها اجا الرتبية والتعليم
وجزء منه اإلدارة املدرسية اليت تتكون من اجموعة أفراد
ااجمتمع املدرسي وأهم فرد فيه قائد املدرسة الذ ,يعد
املسؤو اوأو عن إجناز املهام اإلدارية والفنية من أعما
اإلدارة املدرسية .وتسهل التقنية احلديثة لقائد املدرسة إجناز
أعما اإلدارة املدرسية .ومن إجيابيات استخدام التقنية
احلديثة  ي اجا اإلدارة املدرسية اتاستغناء عن العمل الورقي
والتحو إىل العمل اإللكرتو ي وكذلك تساعد قائد املدرسة
على توفري الوقت للتفكري بتطوير اإلدارة املدرسية.
وإن عملية التحو من اتاعتماد على العمل الورقي
إىل العمل اإللكرتو ي له أثار كبرية على املستوى التقين
واإلدرا ,والتنظيمي داخل املدرسة إذ إن تقنية املعلومات
تعمل على اإلسهام  ي إدارة املدرسة بصورة فاعلة ورشيدة
وتساعد مدير املدرسة  ي عملية اختاذ القرارات اإلدارية
بشكل فاعل كما تعمل على زيادة إمكانات وقدرات
املدرسة  ي التعامل مع املعلومات وتنظيمها  ي قواعد
البيانات .باإلضافة إىل زيادة سرعة ودقة وسرية تباد
املعلومات بني الوحدات التنظيمية  ي املدرسة واجلهات
اخلارجية (إدارة ووزارة الرتبية والتعليم) (املنديل 1141هـ).
وتوصلت إحدى الدراسات إىل أن أفراد الدراسة
لديهم ااجاهات إجيابية وقناعات عالية جداً بأن توليف
تقنية املعلومات يوفر الوقت واجلهد ويسهم  ي إجناز معظم
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احلاسوبية حباجة ماسة إىل مزيد من التطوير والرتقية لتواكب
املتطلبات احلالية لإلدارة املدرسية وذلك لنقصها وقصورها
من جهة وعدم ترقيتها وحتديثها بشكل مستمر مع
مايستجد  ي اجاتات اإلدارة املدرسية (محد1161 ,ه
اهلدلق 1144ه).
وكذلك يشري الواقع الرتبو ,إىل الضعف  ي توفر بعض
الكفايات ومنها :اجا التطوير املهين والتدريب وقد جاء
ترتيبه  ي املرتبة اوأخرية من حي توفره  ي اجا الكفايات
الالزمة ملشرفات اإلدراة املدرسية مبدينة الرياض (حجر
 1161ه).
من خال ختصص الباح  ي اجا اإلدارة الرتبوية
وإطالعه على عدة دراسات سابقة تتعلق مبجا الكفايات
التقنية لدى قائد املدرسة اتضحت له قلة الدراسات اليت
تناولت موضوع الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة وعليه
يعد موضوع الكفايات التقنية من املوضوعات احلديثة على
مستوى الدراسات  ي الوطن العريب واململكة العربية
السعودية .ورغم حاجة ااجما الرتبو ,هلذه الدراسات
املهمة وبناءً على ماسبق ذكره تتضح احلاجة الشديدة إىل
إجراء دراسات عن الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة
الثانوية مبدينة الرياض .و ي ضوء ماسبق ذكره حتدد مشكلة
الدراسة احلالية  ي التعرف على مدى توافر الكفايات التقنية
ومعوقاهتا لدى قائد املدرسة الثانوية من وجهة نظر معلمي
املرحلة الثانوية مبدينة الرياض.

الكفايات املهنية لقائد املدرسة ومنها الكفايات التقنية اليت
تعد من أهم اوأسس  ي رفع كفاءة وحتسني اوأداء الوليفي
لقائد املدرسة لكي حيقق اجلودة الشاملة  ي املخرجات
التعليمية وحتقيق أهداف اإلدارة املدرسية.
وتأسيساً على ماسبق ذكره فقد أصبحت اوأدوار
اجلديدة تفرض على قائد املدرسة املتميز أن يكون من
معايري جناحه أن يقوم بتطبيق وممارسة عملية التقنية احلديثة
وتوليفها  ي أعما اإلدارة املدرسية .وانطالقاً من أمهية
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية واحلاجة
لدراستها فإن معرفة درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة الثانوية مبدينة الرياض أصبح موضوعاً جديراً
بالدراسة والبح العلمي.
مشكلة الدراسة :إدراكاً من وزارة الرتبية والتعليم  ي اململكة

العربية السعودية وأمهية اإلدارة املدرسية  ي العملية التعليمية
فإن الوزارة تنفق املبالغ الطائلة على عدة مشاريع تعليمية
هدفها اوأو تطوير التعليم الذ ,يشمل عدة اجاتات  ي
العملية التعليمية .وتسعى وزارة الرتبية والتعليم إىل تطوير
اإلدارة املدرسية عن طريق الدعم املاد ,الكبري لتحسني
العملية الرتبوية من خال تشجيع قائد املدرسة على النمو
املهين عن طريق الدورات التدريبية .ولكي تؤد ,اإلدارة
املدرسية دورها بكفاءة وفاعلية ينبغي على قائد املدرسة
امتالك الكفايات املهنية اوأساسية ومنها :الكفايات القيادية
والفنية واملهارية واملعرفية والكفايات التقنية .لكن واقع اإلدارة
املدرسية يشري إىل أن هناك صعوبات كثرية تعيق سريها إذ
تعرتض قائد املدرسة بعض الصعوبات التقنية أثناء أدائه
لعمله اليومي املدرسي وهي بدورها قد تعيقه عن حتقيق
أهداف العملية الرتبوية والتعليمية املنشودة ومن أبرز تلك
الصعوبات التقنية اليت تواجه مدير ,املدارس  ي مراحل
التعليم العام ما يأيت :ندرة الدورات التدريبية ضعف التأهيل
التقين البىن التحتية غري مهيأة تاستخدام اإلدارة اإللكرتونية
 ي املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة .وأن التطبيقات

أسئلة الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن

اوأسئلة اآلتية:
-1ما درجة توافر الكفايات التقنية (ااجما املعر ي –
ااجما املهار – ,اجا اتااجاهات) لدى قائد املدرسة الثانوية
مبدينة الرياض ؟
-6ما املعوقات التقنية احلديثة (املعوقات الشخصية –
املعوقات الفنية – املعوقات املالية) اليت تواجه قائد املدرسة
الثانوية مبدينة الرياض؟
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 -4قد تفتح هذه الدراسة ااجما إلجراء دراسات مماثلة
لقياس مستوى الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة
الثانوية على عينة أكرب أو مناطق أكثر على مستوى
اململكة العربية السعودية.

-4هل ختتلف آراء أفراد الدراسة  ي درجة توافر
الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية باختالف
متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي الدورات التدريبية
اخلربة  ي اجا التدريس )؟
-1هل ختتلف آراء أفراد الدراسة  ي معوقات التقنية
احلديثة اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية باختالف
متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي الدورات التدريبية
اخلربة  ي اجا التدريس)؟

أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اوأهداف
اآلتية:
 -1التعرف على درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة الثانوية مبدينة الرياض.
 -6التعرف على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة  ي درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية
باختالف متغريات الدراسة( :املؤهل الدراسي الدورات
التدريبية  ي اجا احلاسب اآليل اخلربة  ي اجا
التدريس).
 -4التعرف على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة  ي
معوقات التقنية احلديثة اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
باختالف متغريات الدراسة (املؤهل الدراسي الدورات
التدريبية اخلربة  ي اجا التدريس)؟
 -1التوصل إىل توصيات ميكن أن تسهم  ي رفع مستوى
توافر الكفايات التقنية  ي أداء قائد املدرسة الثانوية
ملهامه اإلدارية والفنية  ي اجا اإلدارة املدرسية.

أهمية الدراسة:
 -1قد تكون هذه الدراسة من أوىل الدراسات – حسب
علم الباح – اليت تناولت درجة توافر الكفايات
التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية من وجهة نظر
املعلمني كدراسة مستقلة على مستوى اململكة العربية
السعودية.
 -6تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية قائد املدرسة
الذ ,يعد من أهم ركائز العملية الرتبوية والتعليمية  ي
املدرسة.
 -4أمهية الكفايات التقنية  ي ااجما الرتبو ,مبدارس التعليم
العام.
 -1تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من خال تسليط الضوء
على واقع توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة
للتعرف عليه ودعمه  ي مدارس التعليم العام باململكة
العربية السعودية.
 -1كوهنا دراسة ميدانية تسعى ملعرفة الواقع الفعلي لدرجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة من وجهة
نظر معلمي املرحلة الثانوية.
 -2يتوقع الباح أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج علمية
يستفاد منها باستخدام قائد املدرسة للكفايات التقنية
وتطوير العملية اإلدارية على مستوى التعليم العام  ي
اململكة العربية السعودية.

حدود الدراسة :اقتصرت هذه الدراسة على واقع توافر

الكفايات التقنية ومعوقاهتا لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة
الرياض من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية .وقد مت إجراء
الدراسة امليدانية على معلمي املرحلة الثانوية (أفراد الدراسة)
خال الفصل الدراسي الثا ي من العام الدراسي
1141/1144هـ كما اقتصرت هذه الدراسة على معلمي
املرحلة الثانوية احلكومية النهارية  ي وزارة الرتبية والتعليم
مبدينة الرياض.
مصطلحات الدراسة

الكفايات التقنية :هي اجموعة من املعارف واملهارات

واتااجاهات  ي اجا التقنية احلديثة اليت ميتلكها قائد (مدير)
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وهدفت دراسة العريين (1161ه) إىل التعرف على
مدى ممارسة مدير ,مدارس التعليم العام  ي اململكة العربية
السعودية لكفاياهتم اوأساسية .وبلغت عينة الدراسة ()141
مديراً من الرياض املدينة جازان تبوك الدمام .وتوصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن مدير ,مدارس التعليم العام  ي اململكة ميارسونكفاياهتم اوأساسية بدرجة عالية.
تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني أفراد عينةالدراسة  ي ممارستهم للكفايات اوأساسية تبعاً ملتغري املؤهل
العلمي .
 توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة ي ممارستهم للكفايات اوأساسية تبعاً ملتغري اخلربة  ي اجا
اإلدارة املدرسية لصاحل ذو ,اخلربة الطويلة.
وأما دراسة حجر (1161ه) اليت هدفت إىل
التعرف على درجة توفر وأمهية الكفايات الالزمة لدى
مشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة الرياض .وقد بلغ أفراد
الدراسة ( )14مشرفة وقد توصلت الدراسة إىل النتائج
اآلتية:
 أن ( )16كفاية متوفرة بدرجة كبرية و( )16كفايةمتوفرة بدرجة متوسطة وكفاية واحدة متوفرة بدرجة
ضعيفة.
 أن ( )16كفاية مهمة بدرجة كبرية جداً و()4كفايات مهمة بدرجة كبرية.
وهدفت دراسة جوزيف ( )Joseph,2008إىل التعرف
على كيفية تغيري دور مدير املدرسة الثانوية عند استخدام
التقنية احلديثة  ي اجا اإلدارة املدرسية وكان منهج
الدراسة املقابالت اليت أجراها الباح مع مدير ,املدارس
الثانوية  ي بسريبج  ي الوتايات املتحدة اوأمريكية
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

املدرسة الثانوية وميارسها  ي أدائه ملهامه ومسؤولياته
املدرسية ومتكنه من خالهلا إتقان العمل وتساعد على
حتسني إجناز أعما اإلدارة املدرسية وحتقيق أهدافها
املنشودة  ي املدرسة الثانوية مبدينة الرياض.
قائد المدرسة الثانوية :هو مدير املدرسة الثانوية واملسؤو

عن أداء املهام اإلدارية والفنية واإلنسانية  ي اجاتات اإلدارة
املدرسية كما إنه املسؤو اإلدار ,والرتبو ,عن مجيع أفراد
ااجمتمع املدرسي ويسعى لتحقيق اوأهداف التعليمية
والرتبوية املنشودة من املدرسة الثانوية مبدينة الرياض.

الدراسات السابقة:
أوضحت دراسة وايت ) (white,2001اليت هدفت إىل
التعرف على أمهية استخدام احلاسب اآليل  ي أعما اإلدارة
املدرسية وكذلك التعرف على املعوقات اليت تواجه مدير,
املدارس  ي استخدام احلاسب اآليل  ي أعما اإلدارة
املدرسية وقد بلغ أفراد عينة الدراسة ( )664مديراً من
مدير ,املرحلة املتوسطة  ي وتاية أوهايو بالوتايات املتحدة
اوأمريكية وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن آراء مدير ,املدارس املتوسطة ختتلف فيما بينهم  يدرجة أمهية استخدام احلاسب اآليل  ي أعما اإلدارة
املدرسية.
 أن مدير ,املدارس املتوسطة حديثي اخلربة  ي اجااإلدارة املدرسية يفضلون استخدام احلاسب اآليل أكثر
وبدرجة أكرب من املديرين الذين هلم خربة  ي اجا اإلدارة
املدرسية.
 يرى مديرو املدارس املتوسطة أن املعوقات اليتتواجههم  ي استخدام احلاسب اآليل  ي إجناز أعما
اإلدراة املدرسية هي :نقص املوارد املالية قلة تدريب
املديرين على بعض الربامج احلاسوبية املختلفة اليت
حيتاجوهنا  ي إجناز أعما اإلدارة املدرسية  ي املدارس
املتوسطة.
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 جاءت الكفايات التقنية  ي الرتتيب اوأخري من حيدرجة املمارسة من وجهة نظر أفراد اجتمع الدراسة.
 توجد فروق ذات دتالة إحصائية  ي حتديد درجةاملمارسة بني أفراد اجتمع الدراسة تبعاً ملتغري سنوات اخلربة
 ي العمل ومتغري الدورات التدريبية.
وأشارت دراسة محد1161( ,ه) اليت هدفت إىل
الكشف عن الصعوبات (اإلدارية البشرية التقنية الرباجة
املالية) اليت حتد من استخدام اإلدارة اإللكرتونية  ي إدارة
املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة ومشلت عينة الدراسة
( )141مديراً ووكيالً ومن أهم نتائج الدراسة:
 حاجة املدارس إىل مولف فين خمتص  ي تشغيلوصيانة تقنيات اإلدارة اإللكرتونية.
 ندرة الدورات التدريبية ملدير ,ووكالء املدارس الثانوية. اتافتقار إىل خطط تاستخدام اإلدارة اإللكرتونية. اتاعتماد على الوثائق الورقية أكثر من اإللكرتونية. البىن التحتية اإلنشائية للمدارس غري مهيأة تاستخداماإلدارة اإللكرتونية.
 ضعف التأهيل التقين للمديرين والوكالء. حمدودية اخلطوط اهلاتفية التأخري  ي الدعم الفينضعف الصيانة وقدم اوأجهزة املتوافرة  ي املدارس.
 الرباجيات املتوافرة تا ترقى ملستوى التطبيقات العامليةاملتقدمة ندرة مصممي الربامج اإلدارية املدرسية.
وأوضحت دراسة العمر1141( ,ه) اليت هدفت
إىل التعرف على كفايات التعليم اإللكرتو ي ودرجة توافرها
لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية .وقد
بلغ عدد أفراد الدراسة ( )412معلماً وتوصلت الدراسة
إىل النتائج اآلتية :
 تتوافر كفايات التعليم اإللكرتو ي لدى معلمي املرحلةالثانوية مبحافظة املخواة  ي حمور ثقافة التعليم اإللكرتو ي
وقيادة احلاسب وقيادة الشبكات واإلنرتنت وتصميم
الرباجيات والوسائط املتعددة التعليمية بدرجة متوسطة.

 يرى مديرو املدارس الثانوية بأن التقنية احلديثة مفيدة ي إجناز مهام اإلدارة املدرسية فيما يتعلق بالطالب
واملعلمني وأولياء اوأمور.
 يرى مديرو املدارس الثانوية أن التقنية احلديثة ساعدتكثرياً  ي حتسني إصدار التعليمات وأصبح أولياء أمور
الطالب أكثر فاعلية  ي اوأنشطة املدرسية.
وهدفت دراسة الفهيقي (6112م) إىل الكشف
عن درجة امتالك وممارسة مدير ,ومديرات املدارس
احلكومية مبنطقة تبوك للكفايات التقنية  ي اإلدارة املدرسية
من وجهة نظرهم مبنطقة تبوك  ي ضوء متغريات النوع
اتاجتماعي وسنوات اخلربة اإلدارية واملؤهل الرتبو,
وتكونت عينة الدراسة من ( )112من مدير ,ومديرات
مدارس منطقة تبوك بنسبة  %44من اجتمع الدراسة .وقد
توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -1ميتلك مديرو ومديرات املدارس  ي منطقة تبوك
كفايات تقنية بدرجة متوسطة.
 -6ميارس مديرو ومديرات املدارس  ي منطقة تبوك
كفايات تقنية بدرجة متوسطة.
 -4عدم وجود فروق ذات دتالة إحصائية  ي درجة
امتالك مدير ,ومديرات املدارس مبنطقة تبوك للكفايات
التقنية تعزى ملتغري اخلربة اإلدارية وللمؤهل الرتبو.,
وأجرى الشهر1161( ,ه) دراسة هدفت إىل
حتديد الكفايات املهنية ملشر ي اإلدارة املدرسية والتعرف
على درجة أمهيتها وممارستها .وقد بلغ عدد أفراد الدراسة
( )12مشرفاً لإلدارة املدرسية و( )12مديراً للمدرسة
الثانوية  ي إدارات تعليم حمايل عسري املخواة رجا أملع
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن مجيع أفراد اجتمع الدراسة يرون أمهية الكفاياتاملهنية لدى مشر ي اإلدارة املدرسية بدرجة عالية جداً.
 أن أفراد اجتمع الدراسة يرون أن مشر ي اإلدارة املدرسيةميارسون الكفايات املهنية هلم بدرجة متوسطة.
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تصميم التدريس واسرتاتيجياته بني () 4741 – 4741
ويقابل التقدير بدرجة ممارسة كبرية.
 تراوح املتوسط احلسايب لتقديرات عينة أفراد الدراسةلدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني اجمايل
التقومي واستخدام اوأجهزة والتقنيات بني (– 4712
 )4714ويقابل التقدير بدرجة ممارسة متوسطة
 بلغ املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد العينة على درجةاملمارسة ككل ( )4712ويقابل التقدير بدرجة ممارسة
متوسطة .
 وجود ارتباط موجب ذ ,دتالة إحصائية بني درجةتوافر الكفايات التكنولوجي لدى املعلمني ودرجة ممارستهم
هلا وهذا يشري إىل أنه كلما زاد توافر الكفايات لدى
املعلمني تزداد درجة ممارستهم هلا.
وأشارت دراسة اهلدلق (1144ه) اليت هدفت إىل
التعرف على واقع اتاستخدام الفعلي لتطبيقات تقنية
املعلومات  ي اجاتات اإلدارة املدرسية لدى طالب املاجستري
املتخصصني  ي اإلدارة الرتبوية وتكونت عينة الدراسة من
( )44طالباً من طالب املاجستري  ي قسم اإلدارة الرتبوية
بكلية الرتبية  ي جامعة امللك سعود .وقد توصلت الدراسة
إىل النتائج اآلتية:
 ميارس أفراد الدراسة تطبيقات تقنية املعلومات  ي اجااإلدارة املدرسية بدرجة عالية.
 إن الرباجيات احلاسوبية املستخدمة  ي اإلدارة املدرسيةمل ترق إىل املستوى املأمو وأهنا حباجة ماسة إىل مزيد من
التطوير والرتقية لتواكب املتطلبات احلالية لإلدارة املدرسية
وذلك لنقصها وقصورها من جهة وعدم ترقيتها وحتديثها
بشكل مستمر مع ما يستجد  ي اجاتات اإلدارة املدرسية.
 حاجة أفراد الدراسة إىل التدريب على استخدامتطبيقات تقنية املعلومات.

 توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني إجابات أفرادالدراسة تعزى لسنوات اخلدمة لصاحل املعلمني اوأحد
خدمة.
 تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني إجابات أفرادالدراسة تعزى للدورات التدريبية  ي اجا احلاسب اآليل.
وأما دراسة سلمان (6111م) اليت هدفت إىل
التعرف على فاعلية التدريب لتطوير الكفايات اإلدارية
ملدير ,ومديرات املدارس اتابتدائية  ي حمافظة دياىل
بالعراق وبلغ أفراد عينة الدراسة ( )21مديراً ومديرًة .
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن فاعلية التدريب لتطوير الكفايات اإلدارية ملدير,املدارس اتابتدائية تتسم باإلجيابية  ي تطبيق مبادئ التدريب
والتزامهم بقواعد الدورات التدريبية ملساعدهتم  ي تطوير
كفاياهتم اإلدارية واملهنية.
 ليس ملتغري املؤهل العلمي أثر على فاعلية التدريب كمايراه املديرون واملديرات.
 ليس ملتغري مدة اخلدمة  ي اإلدارة املدرسية أثر علىفاعلية التدريب كما يراه املديرون واملديرات.
وهدفت دراسة احلياصات (6111م) إىل معرفة
درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني ودرجة
ممارستهم هلا من وجهة نظر مدير ,املدارس واملشرفني
الرتبويني  ي مديرية تربية لواء الرمثا  ي اوأردن إذ تكون
اجتمع الدراسة من مجيع مدير ,املدارس واملشرفني الرتبويني
وعددهم ( )24و ُعدوا مجيعاً عينة للدراسة .وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:
 بلغ املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجةتوافر الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني على اوأداة
ككل ( ) 4741وهو يقابل التقدير بدرجة توافر كبرية.
 تراوح املتوسط احلسايب لتقديرات عينة أفراد الدراسةلدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني اجمايل
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 -1اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة
 ي عينة الدراسة إذ اقتصرت الدراسة احلالية على معلمي
املرحلة الثانوية  ي حني كانت عينة دراسة العريين
(1161هـ) تتكون من مدير ,التعليم العام .وأما دراسة
حجر (1161هـ) فتتكون من مشرفات اإلدارة املدرسية
وأما دراسة الشهر1161( ,هـ) فإن أفراد الدراسة هم من
مشر ي اإلدارة املدرسية ومدير ,املدارس الثانوية.
 -1اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة
 ي مكان التطبيق فقد طبقت الدراسة احلالية مبدينة
الرياض  ي حني طبقت دراسة العريين (1161ه)  ي
بعض مناطق اململكة العربية السعودية وأما دراسة محد,
(1161هـ) فقد طبقت  ي مكة املكرمة وأما دراسة
العمر1141( ,هـ) فقد طبقت  ي حمافظة املخواة.
 -2استفاد الباح من الدراسات السابقة فيما يأيت:
بناء اإلطار النظر ,للدراسة طريقة بناء أداة الدراسة
اختيار منهج مناسب للدراسة اختيار عينة مناسبة
للدراسة اختيار أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة.
 -4متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة
بانفرادها على دراسة الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة
مبدينة الرياض مستقلة وكذلك متيزت وأهنا من وجهة نظر
معلمي املرحلة الثانوية وأهنم حمايدون.

 إن طالب املاجستري املتخصصني  ي قسم اإلدارةالرتبوية يرون قصوراً  ي تطبيقات تقنية املعلومات احلالية  ي
اجا اإلدارة املدرسية وذلك بدرجة عالية.
وأوضحت دراسة الشميمر ,واحلسن ( AL
 )shumaimeri and ALhassan,2013اليت هدفت إىل
حتديد مدى توفر واستخدام تقنيات املعلومات واتاتصا
ملعلمي اللغة اإلجنليزية  ي املرحلة الثانوية  ي اململكة العربية
السعودية .وقد بلغ أفراد عينة الدراسة (  ) 414معلماً.
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن أكثر موارد تقنية املعلومات استخداماً تضمنتاستخدام اإلنرتنت وأجل اتاطالع على املستجدات  ي
اجا التدريس.
 إن املعلمني يشعرون بأهنم تا ميتلكون اخلربات الكافية ي استخدام احلاسب اآليل.
 إن املعلمني يشعرون بأن إدارة الرتبية والتعليم تا توفرهلم الدعم الكا ي واملعدات الالزمة والفرص التعليمية  ي
اجا تقنيات املعلومات واتاتصا .

التعليق على الدراسات السابقة :يتضح من عرض
الدراسات السابقة حو الكفايات لدى القائد الرتبو,
والتقنية احلديثة  ي اجا التعليم العام أن هناك اتفاقاً
واختالفاً فيما بينها  ي بعض اجلوانب وهي كما يأيت:
 -1اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة
اليت استعرضها البح  ي اهلدف وهو التعرف على درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة  ي اجا التعليم
العام مثل دراسة الفقيهي (6112م).
 -6اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  ي
استخدام اتاستبانة كأداة رئيسة للدراسة وأن مجيع
الدراسات اليت استعرضها الباح كانت دراسات ميدانية.
 -4اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة العمر1141(,هـ)
 ي أفراد الدراسة وهم معلمو املرحلة الثانوية.

إجراءات الدراسة :يتناو
وإجراءاهتا على النحو اآليت:

منهج الدراسة :استخدم الباح

الباح

منهج الدراسة

 ي هذه الدراسة املنهج

الوصفي وبناءً عليه مت وصف درجة توافر الكفايات التقنية
لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة الرياض عن طريق إجابة
املعلمني أفراد الدراسة على عبارات اتاستبانة املعدة لذلك.
مجتمع الدراسة :يتكون اجتمع هذه الدراسة من مجيع

معلمي املدارس الثانوية  ي مكاتب الرتبية والتعليم (مكتب
الشما _ اجلنوب – الشرق – الغرب ) مبدينة الرياض
 ي الفصل الدراسي الثا ي للعام الدراسي
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خصائص عينة الدراسة :يتصف أفراد عينة الدراسة بعدد

1141/1144هـ وقد بلغ عددهم ( )1211معلماً
(.وزارة الرتبية والتعليم 1141هـ) .وقد قام الباح بتوزيع
اتاستبانة على ( )111من أفراد اجتمع الدراسة بنسبة
( )41711وقد عاد منها ( )424استبانة.

من اخلصائص ميكن توضيحها  ي اجلدو رقم (.)1

جدول رقم ( ) 1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة
المؤهل الدراسي
التدريس

الخبرة في مجال

الحاسب اآللي

التدريب في مجال

أداة الدراسة:استخدم الباح

التكرار

النسبة المئوية

بكالوريوس

441

1176

دراسات عليا

64

471

غري مبني

1

171

قصرية (أقل من  1سنوات)

161

4176

متوسطة ( 1إىل  11سنوات)

114

6171

طويلة (أكثر من  11سنوات)

161

4171

غري مبني

4

172

حضر دورة

644

2174

مل حيضر دورة

161

4471

غري مبني

2

174

اآلتية:
 1ـ معدومة  6ـ منخفضة  4ـ متوسطة  1ـ عالية.
ومت توزيع العبارات الـ ( )24على ستة حماور ميكن
توضيحها  ي اجلدو رقم (.)6

اتاستبانة أداة للدراسة

وتكونت مما يأيت:
 1ـ القسم اوأو  :يتكون هذا القسم من بيانات شخصية
عن أفراد عينة الدراسة تتعلق باملؤهل الدراسي وعدد
سنوات اخلربة  ي اجا التدريس الربامج التدريبية (الدورات)
 ي اجا احلاسب اآليل.
 6ـ القسم الثا ي :يتكون هذا القسم من ثالثني ( )41عبارة
متثل الكفايات التقنية.
.4القسم الثال  :يتكون هذا القسم من ثال
( )44عبارة متثل املعوقات التقنية احلديثة.
وطلب الباح

جدول رقم ()2

يوضح توزيع العبارات على محاورالدراسة
اسم المحور

وثالثني

عدد العبارات

 1ـ كفايات ااجما املعر ي

( 11من  1إىل )11

 6ـ كفايات ااجما املهار,

 ( 11من  11إىل )61

 4كفايات اجا اتااجاهات ( 11من  61إىل )41

من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن كل

عبارة بوضع عالمة ( )أمام واحد من اتاختيارات
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 1ـ املعوقات الشخصية

( 14من  1إىل )14

 . 1املعوقات الفنية

( 11من  1 1إىل )64

 .2املعوقات املالية

 (11من  61إىل )44
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صدق األداة :بعد اتانتهاء من بناء أداة الدراسة  ي صورهتا

وأن معامل الثبات الكلي لالستبانة ( ) 1714وهذه القيمة
تش ــري إىل أن معام ــل ثب ــات اتاس ــتبانة مرتف ــع بدرج ــة عالي ــة
جـ ـ ــداً إذ إن درج ـ ـ ــة معام ـ ـ ــل ثب ـ ـ ــات أداة الدراس ـ ـ ــة املرتفع ـ ـ ــة
باإلض ــافة إىل عرض ــه عل ــى أربع ــة عش ــرة ( )11حمكم ـ ـاً م ــن
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس  ي اج ــا اإلدارة الرتبوي ــة واستش ــارة
املختصــني  ي اجــا التحليــل اإلحصــائي  ي مركــز حبــو كليــة
الرتبية جبامعـة امللـك سـعود ر مراجعتهـا لغويـاً قبـل صـياغتها
النهائي ـ ــة ميك ـ ــن أن يع ـ ــد دل ـ ــيالً عل ـ ــى ص ـ ــدق أداة الدراس ـ ــة
وصــالحيتها حبي ـ ميكــن اتاعتمــاد عليهــا  ي حتقيــق أهــداف
هـ ــذه الدراسـ ــة وكـ ــذلك ميكـ ــن اعتبـ ــار هـ ــذه اتاسـ ــتبانة أداة
مناسبة للدراسة.

اوأولية مت قياس صدقها على النحو اآليت:
أ ـ صدق المحكمين (الظاهري):

قام الباح بعرض أداة الدراسة على اجموعة من
احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم أربعة عشرة
حمكماً من ذو ,اخلربة واتاختصاص من أعضاء هيئة
التدريس بكلية الرتبية  ي جامعة امللك سعود وكلية العلوم
اتاجتماعية  ي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ومشرفات تربويات من التعليم العام.
ب ـ صدق االتساق الداخلي :للتأكد من صدق

اتاتساق الداخلي وأداة الدراسة استخدم الباح معامل
اتارتباط لبريسون لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة
الكلية لكل حمور من حماور اوأداة .وقد جاءت عبارات
اتاستبانة ذات دتالة إحصائية عند مستوى ( )1711وهذا
يد على أن أداة الدراسة صادقة وتقيس اجلوانب اليت
أعدت من أجل قياسها.

أساليب المعالجة اإلحصائية :قام الباح باعتمـاد أنسـب
اوأساليب اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة وهي:
معام ـ ـ ــل ارتب ـ ـ ــاط بريس ـ ـ ــون معام ـ ـ ــل ثب ـ ـ ــات ألفاكرونب ـ ـ ــا

التكرارات النسب املئوية املتوسـطات احلسـابية ,اتاحنرافـات
املعيارية اختبار (ت)  t.Testحتليل التباين.

عرض النتائج ومناقشتها :يشمل هذا اجلزء من الدراسة
عرض النتائج اليت أسفرت عنها إجابات أفراد عينة الدراسة
عن عبارات اتاستبانة ومناقشتها وذلك باإلجابة عن أسئلة
الدراسة على النحو اآليت:

ثبات أداة الدراسة :قام الباح بقياس ثبات أداة الدراسة

باستخدام معامـل ثبـات ألفـا كرونبـا ()Alpha Cronbach
واجلـدو رقــم ( )4يوضــح معامـل الثبــات حملــاور أداة الدراســة
الستة وهي:

السؤال األول :ما درجة توافر الكفايات التقنية (المجال المعرفي

جدول رقم ( ) 3

– المجال المهاري – مجال االتجاهات ) لدى قائد المدرسة

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
الرقم

محاور االستبانة

معامل الثبات

1

ااجما املعر ي

1716

2

ااجما املهار,

1716

3

اجا اتااجاهات

1711

4

املعوقات الشخصية

1711

5

املعوقات الفنية

1714

6

املعوقات املالية

1712

الثبات الكلي لالستبانة

1714

الثانوية بمدينة الرياض؟

أوالً :المجال المعرفي:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد الدراسة حنو درجة توافر
الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية لكل عبارة من
عبارات ااجما املعر ي .كما مت ترتيب هذه العبارات حسب
املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة .واجلدو رقم ( )1يوضح ذلك.

يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدو رق ـ ــم ( )4أن قيم ـ ــة معام ـ ــل
الثبــات (ألفــا كرونبــا ) ت ـرتاوح بــني ( )1716إىل ()1712
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جدول رقم ()4

رقم العبارة

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المجال المعرفي .
المتوسط الحسابي

درجة توافر الكفاية

الترتيب

1

ينظم اجلداو املدرسية إلكرتونياً .

4764

عالية

1

6

يرتب توزيع الطالب على الفصو إلكرتونياً.

4711

متوسطة

6

4

يربط املراسالت داخل املدرسة وخارجها إلكرتونياً

4712

متوسطة

4

1

يسعى لتحدي قاعدة املعلومات الالزمة لربامج اإلدارة املدرسية.

4711

متوسطة

1

2

يفهم تطبيقات احلاسوب  ي أعما اإلدارة املدرسية .

4711

متوسطة

1

1

ينظم أعما اتاختبارات إلكرتونياً.
يُلم  ي إجراءات توجيه املعلمني الفنية إلكرتونياً .

4711

متوسطة

2

6741

متوسطة

4

6742

متوسطة

2

6744

متوسطة

1

6724

متوسطة

11

2

الكفايات

11

يرسل النشرات الرتبوية إلكرتونياً لتحسني أداء العمل املدرسي .

1

يدرك أمهية مشاركة املعلمني  ي اختاذ القرار إلكرتونياً .

4

يقيم اوأداء الوليفي للمعلمني إلكرتونياً .

2.66

المتوسط الكلي

أما فيما يتعلق بكل كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق
بااجما املعر ي لدى قائد املدرسة الثانوية فيتضح من اجلدو
( :)1أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو
الكفايات اليت تتعلق باملديرين تراوحت بني
(4764و )6724وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة
يرون أن الكفايات التقنية اليت تتعلق بااجما املعر ي ترتاوح
بني عالية ومتوسطة.كما يتضح من اجلدو أن الكفاية
املتمثلة  ي الرقم ( )1بلغ متوسطها احلسايب درجة عالية إذ
بلغت ( )4764وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون
أن العبارة املتمثلة  ي "ينظم اجلداو املدرسية إلكرتونيا" هي
أكثر الكفايات التقنية ممارسةً من قبل مدير ,املدارس
الثانوية  ي ااجما املعر ي ورمبا يرجع ذلك لكون اجلداو
املدرسية اإللكرتونية تعمل على تسهيل العمل على املعلمني
وتساعد  ي سرعة إجناز العمل والتعامل مع مستجدات
ومتغريات اجلدو املدرسي بشكل أفضل.
وأقل الكفايات توسطاً مقارنة بالكفايات التقنية اليت
تتعلق بااجما املعر ي هي" :يدرك أمهية مشاركة املعلمني  ي

يتضح من اجلدو ( :)1أن املتوسط احلسايب العام
آلراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر الكفايات التقنية
اليت تتعلق بااجما املعر ي لدى قائد املدرسة بلغ ()6 12
وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات
التقنية اليت تتعلق بااجما املعر ي تتوافر لدى قائد املدرسة
بدرجة متوسطة .ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف وعي املديرين
بأدوارهم ومسؤولياهتم احلديثة ورمبا يرجع ذلك لقلة
إدراكهم بأمهية مواكبة التطورات والتكنولوجيا احلديثة  ي
اجا اإلدارة املدرسية أو قد يرجع ذلك إىل كثرة املهام
واوأعباء اإلدارية لدى قائد املدرسة اليت تعيقه عن توليف
التكنولوجيا احلديثة  ي إدارة املدرسة وهذا ما أكدته
الدراسة نفسها إذ بينت أن من أكثر املعوقات التقنية
احلديثة اليت تتعلق باملدير كثرة اوأعباء اإلدارية لقائد
املدرسة.
وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة ااجمايل
(6116م) ودراسة الفيهقي (6112م) اليت بينتا أن امتالك
مدير ,املدارس للكفايات التقنية جاء بدرجة متوسطة .
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اختاذ القرار إلكرتونياً" ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف إدراك
املديرين وأمهية إشراك املعلمني  ي اختاذ القرار ودوره  ي حل
مشكالت العمل وحتفيز املعلمني للقيام بأدوارهم على
أكمل وجه كما قد يرجع ذلك تاعتقاد املديرين بأن دورهم
يقتضي إخبار املعلمني مبا جيب أن يقوموا به وليس
مشاركتهم  ي اختاذ القرارات.
ثانياً :المجال المهاري:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية لكل عبارة
من عبارات ااجما املهار .,كما مت ترتيب هذه العبارات
حسب املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر
أفراد الدراسة .واجلدو رقم ( )1يوضح ذلك.

جدول رقم ()5

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المجال المهاري.

رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الكفايات

العبارة

المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط درجـ ــة التـ ــوافر الترتيب

الحسابي

الكفاية

11

يتواصل مع اآلخرين من خال الرسائل القصرية ( .)sms

4716

عالية

1

12
11

جيمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالعملية اإلدارية إلكرتونياً .

4711

متوسطة

6

يستخدم احلاسب اآليل  ي إعداد اخلطة املدرسية.

4711

متوسطة

4

11

يولف التقنية كقاعدة بيانات ومعلومات عن املعلمني واملولفني.

4712

متوسطة

1

11

يولف التقنيات احلديثة لتحسني اوأعما اإلدارية.

4711

متوسطة

1

12

يولـ ــف الرباجي ـ ــات احلديث ـ ــة خ ـ ــال تواص ـ ــله م ـ ــع املعلم ـ ــني كربن ـ ــامج ال ـ ـواتس أب 6711
() whatsApp

متوسطة

2

14

يتقن املراسلة عن طريق

6711

متوسطة

4

61

ميارس املهام اإلدارية إلكرتونياً.
يولف التقنيات احلديثة لتحسني اوأعما الفنية.

6711

متوسطة

2

6711

متوسطة

1

14

يولف اإلنرتنت لالطالع على الدراسات والبحو  ي ااجما الرتبو.,

6724

متوسطة

11

16

الربيد اإللكرتو ي(.)E-mail

3.44

المتوسط الكلي

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الفيهقي
(6112م) ودراسة ااجمايل (6116م) اللتان بينتا أن امتالك
مدير ,املدارس للكفايات التقنية جاء بدرجة متوسطة.
أما فيما يتعلق بكل كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق
بااجما املهار ,لدى قائد املدرسة الثانوية فيتضح من
اجلدو (:)1أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة
حو الكفايات اليت تتعلق باملديرين تراوحت ما بني
(4716و )6724وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة
يرون أن الكفايات التقنية اليت تتعلق بااجما املهار ,ترتاوح
ما بني درجة عالية ومتوسطة.

يتضح من اجلدو ( :) 1أن املتوسط احلسايب العام
آلراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر الكفايات التقنية
اليت تتعلق بااجما املهار ,لدى قائد املدرسة بلغ . 4 11
وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات
التقنية اليت تتعلق بااجما املهار ,تتوافر لدى قائد املدرسة
بدرجة متوسطة  .ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف رغبة املديرين
 ي تطوير مهاراهتم القيادية اجاه الكفايات التقنية كما قد
يرجع ذلك إىل ضعف التحاق مدير ,املدارس بالدورات
التدريبية اليت متكنهم من اكتساب املهارات واملعارف اليت
تتفق مع اتااجاهات احلديثة والتقنية الالزمة لقيادة املدرسة.
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الدراسات والبحو  ي ااجما الرتبو ",ورمبا يرجع ذلك إىل
ضعف وعي املديرين بأمهية الدراسات والبحو  ي إثراء
مستوى ممارساهتم القيادية.

كما يتضح من اجلدو أن الكفاية املتماثلة  ي الرقم
( )11بلغ متوسطها احلسايب بدرجة عالية إذ بلغت
( )4716وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن
الفقرة املتماثلة  ي "يتواصل مع اآلخرين من خال الرسائل
القصرية ( ")smsهي أكثر الكفايات التقنية ممارسةً من
قبل مدير ,املدارس الثانوية  ي ااجما املهار ,ورمبا يرجع
ذلك إىل زيادة وعي مدير ,املدارس بأمهية تعميق التواصل
مع املعلمني والذ ,من شأنه يساعد  ي رفع مستوى أدائهم
باملدرسة .
وأقل الكفايات توسطاً مقارنة بالكفايات التقنية اليت تتعلق
بااجما املهار ,هي" :يولف اإلنرتنت لالطالع على

ثالثاً :مجال االتجاهات:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية لكل عبارة
من عبارات اجا اتااجاهات  .كما مت ترتيب هذه العبارات
حسب املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر
أفراد الدراسة .واجلدو رقم ( )2يوضح ذلك.

جدول رقم ()6

رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال االتجاهات .
الكفايات

العبارة

المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط درجـ ــة التـ ــوافر الترتيب

الحسابي

الكفاية

61

ميتدح املعلمني الذين يولفون احلاسب اآليل للتغلب على الصعوبات املدرسية.

6711

متوسطة

1

64

يدعم إجراء عمليات القبو و التسجيل للطالب إلكرتونياً .

6712

متوسطة

6

6721

متوسطة

4

64

يعزز التواصل مع املعلمني باملدرسة إلكرتونياً .

6721

متوسطة

1

متوسطة

1
2

41

يؤيد حفظ ملفات املعلمني والطالب إلكرتونياً .

62

يتابع الربامج اجلديدة  ي عامل التقنية لتوليفها  ي اجا اإلدارة املدرسية.

6721

61

يشارك  ي تصميم موقع املدرسة على الشبكة العنكبوتية .

6711

متوسطة

61
62

يفضل وضع مواعيد الزيارة الصفية للمعلمني إلكرتونياً .

6712

متوسطة

4

يسهم  ي تقدمي برامج إثرائية للمعلمني من خال موقع املدرسة على النت .

6711

متوسطة

2

61

يدعم إرسا تقارير إلكرتونية للمعلمني عن الزيارات الصفية.

6712

منخفضة

1

66

يشجع على تصميم موقع لكل معلم باملدرسة .

6744

منخفضة

11

2.22

المتوسط الكلي

التقنية اإللكرتونية بالشكل املطلوب وقلة درايتهم
باملتطلبات واتااجاهات السليمة  ي استخدام التقنيات
احلديثة؛ مما يؤثر بشكل سليب على املعلمني ااجميدين الذين
يريدون توليف التقنيات احلديثة  ي عملهم وطرائق
تدريسهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة ااجمايل
(6116م)ودراسة الفيهقي (6112م) اللتان بينتا أن

يتضح من اجلدو ( :)2أن املتوسط احلسايب العام آلراء
أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر الكفايات التقنية اليت
تتعلق مبجا اتااجاهات لدى قائد املدرسة بلغ .6746
وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات
التقنية املتعلقة مبجا اتااجاهات تتوافر لدى قائد املدرسة
بدرجة متوسطة .ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف وعي مدير,
املدارس باوأساليب املناسبة لتوجيه املعلمني إىل توليف
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امتالك مدير ,املدارس للكفايات التقنية جاء بدرجة
متوسطة.
أما فيما يتعلق بكل كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق
مبجا اتااجاهات لدى قائد املدرسة الثانوية فيتضح من
اجلدو ( :)2أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة
الدراسة حو الكفايات اليت تتعلق باملديرين تراوحت بني
(6711و  )6744وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة
يرون أن الكفايات التقنية اليت تتعلق مبجا اتااجاهات
ترتاوح بني درجة متوسطة ومنخفضة.
كما يتضح من اجلدو أن الكفايات املتمثلة  ي الرقم
( )61بلغ متوسطها احلسايب درجة متوسطة إذ بلغت
( )6711وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن
الفقرة املتمثلة  ي "ميتدح املعلمني الذين يولفون احلاسب
اآليل للتغلب على الصعوبات املدرسية" هي أكثر الكفايات
التقنية ممارسةً من قبل مدير ,املدارس الثانوية  ي اجا
اتااجاهات ورمبا يرجع ذلك إىل حرص املديرين على دعم
املعلمني معنويًا وأن يسود اتاحرتام بينهم مبا يساعد على
إجياد احللو للمشكالت اليت تواجه الصعوبات املدرسية.
وأقل الكفايات توسطاً مقارنة بالكفايات التقنية اليت تتعلق
مبجا اتااجاهات هي" :يشجع على تصميم موقع لكل
معلم باملدرسة" ورمبا يرجع ذلك إىل عدم تفهم املديرين
لدور املواقع اإللكرتونية اخلاصة باملعلمني  ي إثراء املستويات
التحصيلية للطالب ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف رغبة
املديرين  ي إحدا مثل هذه املواقع والنظر إليها على أهنا
مضيعة للوقت.
وأجرى الباح تلخيصاً لنتائج الدراسة املتعلقة بدرجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة
الرياض من وجهة نظر املعلمني أفراد الدراسة .واجلدو رقم
( )4يوضح ذلك.

جدول رقم ()2

ترتيب المتوسطات تنازلياً لمحاور الدراسة

الترتيب

محاور الدراسة

المتوسط الحسابي

ااجما املهار,

4711

1

ااجما املعر ي

6712

6

اجا اتااجاهات

6746

4

املتوسط احلسايب العام

6711

جلميع حماور الدراسة

يتضح من اجلدو رقم ( )4ما يأيت:
 -1تكونت استبانة الكفايات التقنية من ثالثة حماور وهي:
(ااجما املعر ي ااجما املهار ,اجا اتااجاهات).
 -6أن املتوسط احلسايب العام جلميع حماور الدراسة بلغ
( )6711من أصل ( .)1وهذا يعين أن املعلمني أفراد
الدراسة يؤكدون توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة
الثانوية بدرجة متوسطة.
 -4تراوح املتوسط احلسايب حملاور الكفايات التقنية بني
( )6746وبني ( )4711وعلى هذا كانت درجة التوافر
هلذه احملاور متوسطة.
 -1تتوافر الكفايات التقنية  ي مجيع ااجماتات الواردة  ي
استبانة الدراسة إذ تؤكد نتيجة هذه الدراسة أن مجيع
اجاتات الكفايات التقنية وهي :ااجما املعر ي وااجما
املهار ,واجا اتااجاهات تتوافر لدى قائد املدرسة الثانوية
بدرجة متوسطة .وأخرياً مل حيصل أ ,اجا من اجاتات
اتاستبانة على درجة توافر من قبل قائد املدرسة على درجة
عالية أو منخفضة أو معدومة.
 -1جاءت حماور الدراسة مرتبة تنازلياً حسب قيم
املتوسطات احلسابية.
 جاء باملرتبة اوأوىل ااجما املهار ,مبتوسط حسايب:(.)4711
 و ي املرتبة الثانية جاء ااجما املعر ي مبتوسط حسايب:(.)6712
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 و ي املرتبة الثالثة جاء اجاحسايب.)6746(:

اتااجاهات مبتوسط

السؤال الثاني :ما المعوقات التقنية الحديثة (المعوقات الشخصية

– المعوقات الفنية – المعوقات المالية) التي تواجه قائد المدرسة
الثانوية بمدينة الرياض ؟

تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات الفيهقي

أوالً  :المعوقات الشخصية:
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة
اإلعاقة لكل عبارة من العبارات اليت ختص اجا املعوقات
الشخصية .كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط
احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
واجلدو رقم ( )2يوضح ذلك.

(6112م) والشهر1161( ,ه) والعمر1141( ,ه)
واحلياصات (6111م) وااجمايل (6116م ) اليت بينت أن
امتالك مدير ,املدارس للكفايات التقنية جاء بدرجة
متوسطة .وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات العريين
(1161ه) وحجر(1161ه) واهلدلق (1144ه) اليت
توصلت إىل أن أفراد الدراسة ميارسون تطبيقات تقنية
املعلومات  ي اجا اإلدارة املدرسية بدرجة عالية.

جدول رقم ()8

رقم

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال المعوقات الشخصية
المعوقات

العبارة

المتوسط

درجة

الحسابي

اإلعاقة

الترتيب

11

كثرة اوأعباء اإلدارية ملدير املدرسة الثانوية .

6721

متوسطة

1

11

ندرة تقدمي الربامج التدريبية  ي احلاسب اآليل ملدير املدرسة .

6721

متوسطة

6

14
6

تتطلب تطبيقات احلاسب وقتاًكبرياً على حساب أعما اإلدارة املدرسية.

6724

متوسطة

4

ضعف التعاون بني املدير واملعلمني  ي توليف التقنية احلديثة لصاحل تطوير العملية اإلدارية.

6721

متوسطة

1

1

ضعف التواصل مع املعلمني عن طريق الربيد اإللكرتو ي (.)E-mail

6714

متوسطة

1

4

قلة توليف التقنية احلديثة  ي أعما اإلدارة املدرسية .

6711

متوسطة

2

1

ضعف مهارات مدير املدرسة  ي استخدام التقنية احلديثة.

6711

منخفضة

4

2

عدم حصو مدير املدرسة على دورات تدريبية متقدمة  ي احلاسب اآليل .

6712

منخفضة

2

2

نقص ثقة املدير  ي جدوى استخدام التقنية احلديثة .

6744

منخفضة

1

1

مقاومة املدير تاستخدام التقنية احلديثة  ي عملية التغيري والتطوير .

6744

منخفضة

11

16

تد ي مستوى الوعي لدى مدير املدرسة بأمهية تطبيقات احلاسب اآليل.

6746

منخفضة

11

4

موقف مدير املدرسة غري اإلجيايب حيا استخدام التقنية احلديثة.

6741

منخفضة

16

1

ضعف التواصل مع املعلمني من خال الرسائل القصرية ( . ) sms

6711

منخفضة

14

2.48

المتوسط الكلي

شخصية تتعلق باملديرين بدرجة ضعيفة .ورمبا يرجع ذلك إىل
إدراك املديرين وأدوارهم ومسؤولياهتم اجاه تفعيل التقنية
احلديثة أو قد يرجع ذلك إىل نظرة املديرين اإلجيابية إىل
التقنية احلديثة؛ اوأمر الذ ,يؤد ,إىل اتاهتمام هبا كوسيلة

يتضح من اجلدو ( :)2أن املتوسط احلسايب العام
آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات الشخصية اليت تتعلق
باملديرين اجاه التقنية احلديثة بلغ  .6712وهذا يد على أن
أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات
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إلكرتونية ومن طباعة وتصوير مما يؤد ,إىل انشغا
املديرين وقلة الوقت املخصص لتفعيل التقنية احلديثة .
وأقل املعوقات ارتباطاً باملعوقات الشخصية اليت تتعلق
باملديرين اجاه التقنية احلديثة هي :ضعف التواصل مع
املعلمني من خال الرسائل القصرية .ورمبا يرجع ذلك إىل
زيادة وعي مدير ,املدارس بأمهية تعميق التواصل مع
املعلمني الذ ,من شأنه أن يساعد على رفع مستوى أدائهم
باملدرسة .

لتنمية قدرات املعلمني والطالب.
أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوقات الشخصية اليت
تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة فيتضح من اجلدو
( :)4أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو
املعوقات الشخصية اليت تتعلق باملديرين تراوحت ما بني
( 6721و )6711وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة
يرون أن املعوقات الشخصية املتعلقة باملديرين اجاه التقنية
احلديثة ترتاوح بني درجة متوسطة ومنخفضة.
وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو كل معوق من هذه
املعوقات املتعلقة باملديرين اجاه التقنية احلديثة يتضح أن
أكثر املعوقات الشخصية اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية
احلديثة مقارنةً باملتوسطات احلسابية هي":كثرة اوأعباء
اإلدارية ملدير املدرسة الثانوية" .ورمبا يرجع ذلك إىل تعدد
املهام املناطة باملديرين من إدارية وفنية على مستوى املدرسة
باإلضافة إىل املهام اوأخرى ذات العالقة بالتقنية احلديثة من
إدخا بيانات سواء للمعلمني أو الطالب واستقبا تعاميم

ثانياً  :المعوقات الفنية:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة
اإلعاقة لكل عبارة من العبارات اليت ختص اجا املعوقات
الفنية .كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب
لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .واجلدو
رقم ( )1يوضح ذلك.

جدول رقم ()6

رقم

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال المعوقات الفنية
المتوسط

المعوقات

العبارة

درجة اإلعاقة

الترتيب

الحسابي

64

ضعف البنية التحتية للتقنية احلديثة  ي املدارس الثانوية احلكومية .

4711

متوسطة

1

14

ضعف الدعم الفين من قبل الشركات للتدريب على الربامج احلديثة للحاسب اآليل.

4712

متوسطة

6

12

ضعف متابعة صيانة أجهزة احلاسب اآليل بصفة دورية .

4711

متوسطة

4

12

ضعف الدعم الفين للشركات بعد بيع أجهزة احلاسب اآليل .

4711

متوسطة

1

61

تكرار مشكالت انقطاع اتاتصا أثناء تصفح اإلنرتنت.

6714

متوسطة

1

66

بطء حتميل امللفات اليت حتتو ,على الصوت والصورة .

6712

متوسطة

2

11

استخدام نسخ غري أصلية من الربامج والتطبيقات احلاسوبية .

6721

متوسطة

4

11

صعوبة زيادة طاقة أجهزة احلاسب اآليل .

6724

متوسطة

2

61

صعوبة مالحقة التطور السريع  ي تقنية احلاسب اآليل من قبل مدير املدرسة .

6721

متوسطة

1

11

تعطل أجهزة احلاسب اآليل  ي املدارس الثانوية .

6721

متوسطة

11

2.65

المتوسط الكلي

آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات الفنية اليت تتعلق

يتضح من اجلدو ( :)1أن املتوسط احلسايب العام
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للتقنية احلديثة  ي املدارس الثانوية احلكومية" .ورمبا يرجع
ذلك إىل ضعف التواصل بني اإلدارة املدرسية واجلهات
العليا املسؤولة عن البنية التحتية للتقنية احلديثة من إدارات
الرتبية والتعليم إىل وزارة الرتبية والتعليم ورمبا يرجع ذلك إىل
قلة اإلمكانات املالية واملادية والقصور  ي تأهيل الكوادر
البشرية املتخصصة  ي تصميم وتنفيذ البنية التحتية اجليدة
للتقنية احلديثة  ي املدارس احلكومية.
وأقل املعوقات متوسطاً مقارنة باملعوقات الفنية اليت تتعلق
باملديرين اجاه التقنية احلديثة هي :تعطل أجهزة احلاسب
اآليل  ي املدارس .ورمبا يرجع ذلك إىل التزويد املستمر من
قبل اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بأجهزة احلاسب السليمة
وحرصها على املتابعة املستمرة لصيانة هذه اوأجهزة.

باملديرين اجاه التقنية احلديثة بلغ  .6711وهذا يد على أن
أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات
فنية تتعلق باملديرين بدرجة متوسطة .ورمبا يرجع ذلك إىل
القصور  ي عمل الدراسة الدقيقة وأوضاع التقنية احلديثة
الراهنة  ي املدرسة من قبل املديرين والقصور  ي اختيار
القيادات الرتبوية املناسبة للقيام باوأعما الفنية املتعلقة
بالتقنية احلديثة وتوزيع املسؤوليات اخلاصة هبا بشكل جيد
وضعف إعداد مستلزمات العمل البشرية واملالية واملادية
الكافية لتنفيذ متطلبات التقنية احلديثة.
أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوقات الفنية اليت تتعلق
باملديرين اجاه التقنية احلديثة فيتضح من اجلدو ( :)1أن
املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات
الفنية اليت تتعلق باملديرين تراوحت بني ( 4711و )6721
وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن املعوقات
الفنية تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة جاءت بدرجة
متوسطة.
وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو كل معوق من هذه
املعوقات اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة يتضح أن
أكثر املعوقات الفنية اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة
مقارنة باملتوسطات احلسابية هي" :ضعف البنية التحتية

ثالثاً :المعوقات المالية:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة
اإلعاقة لكل عبارة من العبارات اليت ختص اجا املعوقات
املالية .كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب
لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .واجلدو
رقم ( )11يوضح ذلك.

جدول رقم ()14
رقم

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال المعوقات المالية
المعوقات

المتوسط

درجة اإلعاقة

62

ندرة احلوافز اليت تقدم ملدير ,املدارس تاستخدام التقنية احلديثة  ي أعما اإلدارة

4714

متوسطة

1

46

حمدودية مصادر التمويل املدرسي.

4712

متوسطة

6

61

قلة املخصصات املالية لتصميم برامج احلاسوب  ي اإلدارة املدرسية وتطويرها .

4716

متوسطة

4

62

قلة املخصصات املالية لعقد برامج تدريبية ملدير ,املدارس  ي اجا احلاسب اآليل.

4712

متوسطة

1

41

شح املخصصات املالية لشراء التجهيزات التقنية احلديثة  ي املدارس الثانوية.

4712

متوسطة

1

61

قلة املخصصات املالية املوجهة لصيانة أجهزة احلاسب اآليل .

4714

متوسطة

2

61

قلة املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ أساليب اإلدارة اإللكرتونية املختلفة.

4714

متوسطة

4

44

قلة امليزانية املخصصة لزيادة اخلطوط اهلاتفية  ي املدرسة .

4711

متوسطة

2

العبارة

الحسابي
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41

ارتفاع تكلفه الربامج اجلاهزة وأعما اإلدارة املدرسية .

4711

متوسطة

1

64

الكلفة املادية العالية تاستخدام التقنية احلديثة  ي اإلدارة املدرسية .

6714

متوسطة

11

3.48

المتوسط الكلي

كلفة املبا ي املدرسية املالئمة وغريها .
وأجرى الباح تلخيصاً لنتائج الدراسة املتعلقة بدرجة

يتضح من اجلدو (: )11أن املتوسط احلسايب العام
آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات املالية اليت تتعلق
باملديرين اجاه التقنية احلديثة بلغ  .4712وهذا يد على أن
أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات
مالية تتعلق باملديرين بدرجة متوسطة .ورمبا يرجع ذلك إىل
القصور  ي توفري ميزانية خاصة للوفاء مبتطلبات التقنية
احلديثة من قبل اإلدارة العامة للرتبية والتعليم واعتماد
املديرين على إيرادات املدرسة اخلاصة باملقصف وغريه للوفاء
بتلك املتطلبات أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوقات
املالية اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة فيتضح من
اجلدو ( :)11أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة
الدراسة حو املعوقات املالية اليت تتعلق باملديرين تراوحت
بني ( 4714و  )6714وهذا يد على أن أفراد عينة
الدراسة يرون أن املعوقات املالية اليت تتعلق باملديرين اجاه
التقنية احلديثة جاءت بدرجة متوسطة.
وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو كل معوق من هذه
املعوقات اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة يتضح أن
أكثر املعوقات املالية اليت تتعلق باملديرين اجاه التقنية احلديثة
مقارنةً باملتوسطات احلسابية وهي" :ندرة احلوافز اليت تقدم
ملدير ,املدارس تاستخدام التقنية احلديثة  ي املدارس
الثانوية" .ورمبا يرجع ذلك إىل القصور  ي إدراك أمهية احلوافز
من قبل إدارات الرتبية والتعليم ودور تلك احلوافز  ي استثارة
املديرين بشكل إجيايب على توليف التقنية احلديثة مبا حيقق
اوأهداف العامة لوزارة الرتبية والتعليم .
وأقل املعوقات مقارنة باملعوقات املالية اليت تتعلق باملديرين
اجاه التقنية احلديثة هي  :الكلفة املادية العالية تاستخدام
التقنية احلديثة  ي اإلدارة املدرسية .ورمبا يرجع ذلك إىل
حمدودية املوراد املالية اخلاصة بالتقنيات احلديثة باملقارنة مع

اإلعاقة للكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة
الرياض من وجهة نظر املعلمني أفراد الدراسة .واجلدو رقم
(  )11يوضح ذلك.
جدول رقم ()11

ترتيب المتوسطات تنازلياً لمحاور الدراسة

الرتتيب

حماور الدراسة

املتوسط احلسايب

املعوقات املالية

4712

1

املعوقات الفنية

6711

6

املعوقات الشخصية

6712

4

املتوسط احلسايب العام

6721

جلميع حماور الدراسة
يتضح من اجلدو رقم ( )11ما يأيت:
-1تكونت استبانة معوقات الكفايات التقنية من ثالثة
حماور وهي( :املعوقات الشخصية املعوقات الفنية املعوقات
املالية ).
-6أن املتوسط احلسايب العام جلميع حماور الدراسة بلغ
( )6721من أصل ( .)1وهذا يعين أن املعلمني أفراد
الدراسة يؤكدون وجود معوقات الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة الثانوية بدرجة متوسطة.
-4تراوح املتوسط احلسايب حملاور الكفايات التقنية بني
( )6712وبني ( )4712وعلى هذا كانت درجة اإلعاقة
هلذه احملاور بني منخفضة ومتوسطة .
-1توجد معوقات الكفايات التقنية  ي مجيع ااجماتات الواردة
 ي استبانة الدراسة .إذ تؤكد نتيجة هذه الدراسة أن مجيع
اجاتات معوقات الكفايات التقنية وهي :املعوقات
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عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني :درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة الرياض

اليت توصلت إىل أن أفراد الدراسة يواجهون معوقات التقنية
احلديثة ( املعوقات الشخصية – املعوقات الفنية – املعوقات
املالية )  ي اجا أعما اإلدارة املدرسية وتتفاوت درجة
اإلعاقة فيما بينها  ي الدراسات السابقة الذكر.

الشخصية والفنية واملالية موجودة لدى قائد املدرسة الثانوية
بدرجة منخفضة ومتوسطة .وأخرياً مل حيصل أ ,اجا من
اجاتات اتاستبانة على درجة اإلعاقة من قبل قائد املدرسة
الثانوية على درجة عالية أو معدومة.
-1جاءت حماور الدراسة مرتبة تنازلياً حسب قيم
املتوسطات احلسابية.
 جاءت باملرتبة اوأوىل املعوقات املالية مبتوسط حسايب:(.)4712
 و ي املرتبة الثانية جاءت املعوقات الفنية مبتوسطحسايب.)6711( :
 و ي املرتبة الثالثة جاءت املعوقات الشخصية مبتوسطحسايب.)6712(:
تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات وايت
) (white,2001ومحد1161( ,ه) واهلدلق (1144ه)
وامشيمر ,واحلسن )(ALshumaimeri and ALhassan,2013

السؤال الثالث :هل تختلف آراء أفراد عينة الدراسة في درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد المدرسة الثانوية باختالف

متغيرات الدراسة (المؤهل الدراسي,الدورات التدريبية ,الخبرة في

مجال التدريس ) ؟

 -1متغير المؤهل الدراسي :

لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار (ت)
ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو درجة
توافر الكفايات التقنية باختالف متغري املؤهل الدراسي.
واجلدو رقم ( )16يوضح ذلك.

جدول رقم ()12

يبين نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير المؤهل الدراسي في محاور الدراسة.
المحاور

المجموعات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ااجما املعر ي

بكالوريوس

441

61711

4716

1714-

 1721غري دالة

دراسات عليا

64

61,14

4766

بكالوريوس

441

61741

4724

دراسات عليا

64

41,12

4711

بكالوريوس

441

61744

1711

دراسات عليا

64

41744

1741

بكالوريوس

441

21742

66712

دراسات عليا

64

21721

61764

ااجما املهار,
اجا اتااجاهات
الدرجة الكلية

يتضح من اجلدو (:)16أن قيمة (ت) = 1 11
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي وهذه القيمة
غري دالة إحصائياً  .وهذا يد على أنه تا توجد فروق ذات
دتالة إحصائية عند مستوى  1 11بني آراء أفراد عينة

171217121711-

 1761غري دالة
 1761غري دالة
 1741غري دالة

الدراسة حو درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة الثانوية بالرياض تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي وهذا
يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة احلاصلني على بكالوريوس
واحلاصلني على دراسات عليا يرون بنفس املستوى درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بالرياض
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(6111م) اليت توصلت إىل أنه تا توجد فروق ذات دتالة
إحصائية عند مستوى الدتالة ( )1, 11بني آراء أفراد عينة
الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي.

وأن املؤهل الدراسي ليس له تأثري على وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة حو درجة توافر الكفايات التقنية.
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو
كل اجا من اجاتات الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي
فيتضح من اجلدو ( )16أن قيمة (ت) غري دالة إحصائياً
عند مستوى  1 111بني آراء أفراد عينة الدراسة حو كل
اجا من اجاتات الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العريين (1161ه)
ونتيجة دراسة الفهيقي (6112م) ونتيجة دراسة سلمان

 -2متغير الدورات التدريبية :

لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار (ت) ملعرفة
الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية باختالف متغري الدورات التدريبية.
واجلدو رقم ( )14يوضح ذلك.

جدول رقم ()13

يبين نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير الدورات التدريبية في محاور الدراسة.
المحاور
ااجما املعر ي
ااجما املهار,
اجا اتااجاهات
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

المجموعات

الحسابي

المعياري

644

61711

4711

مل حيضر دورة

161

64,21

4,14

حضر دورة

644

41726

4724

مل حيضر دورة

161

62,12

2,12

حضر دورة

644

41714

1721

مل حيضر دورة

161

62,16

2,21

حضر دورة

644

24724

66716

مل حيضر دورة

161

21,24

61,61

حضر دورة

العدد

يتضح من اجلدو ( :)14أن قيمة (ت) = 6711
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بالرياض تبعاً
ملتغري الدورات التدريبية .وهذه القيمة دالة إحصائياً .وهذا
يد على أنه توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى
 1 11بني آراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بالرياض تبعاً
ملتغري الدورات التدريبية  .ومبقارنة املتوسطات احلسابية آلراء
احلاصلني وغري احلاصلني على دورات تدريبية اتضح أن هذه
الفروق لصاحل احلاصلني على دورات تدريبية وهذا يد
على أن احلاصلني على دورات تدريبية يرون أن درجة توافر

قيمة ت

مستوى
الداللة

6722
6716

 17111دالة
 17116دالة

1724

 17114غري
دالة

6711

 17116دالة

الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بدرجة أكرب مما
يرى غري احلاصلني على دورات تدريبية ورمبا يعود ذلك إىل
وفرة الدورات التدريبية املتخصصة  ي اجا التقنية احلديثة.
ولتحديد الفروق بني آراء احلاصلني وغري احلاصلني على
دورات تدريبية حو درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة يتضح من اجلدو أن قيمة (ت) دالة إحصائياً  ي
اجالني من اجاتات الكفايات التقنية( :ااجما املعر ي ااجما
املهار .),وهذا يد على أنه توجد فروق ذات دتالة
إحصائية عند مستوى  1 11بني آراء احلاصلني وغري
احلاصلني على دورات تدريبية حو درجة توافر الكفايات
التقنية لدى قائد املدرسة  ي كل من ااجما املعر ي وااجما
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشهر,
(1161ه) اليت تنص على أنه توجد فروق ذات دتالة
إحصائية تبعاً ملتغري الدورات التدريبية.
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمر,
(1141ه) اليت توصلت إىل أنه تا توجد فروق ذات دتالة
إحصائية تبعاً ملتغري الدورات التدريبية لدى أفراد الدراسة .

املهار ,ومبقارنة املتوسطات احلسابية آلراء احلاصلني وغري
احلاصلني على دورات تدريبية  ي كل من هذين ااجمالني
اتضح أن هذه الفروق لصاحل احلاصلني على دورات تدريبية
وهذا يد على أن أفراد عينة الدراسة من احلاصلني على
دورات تدريبية يرون درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
املدرسة بدرجة أكرب من غري احلاصلني على دورات تدريبية.
كما يتضح من اجلدو أن قيمة (ت) غري دالة
إحصائيًا  ي اجا اتااجاهات وهذا يد على أنه تا توجد
فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى  1 11بني آراء
احلاصلني وغري احلاصلني على دورات تدريبية حو درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية  ي اجا
اتااجاهات.

 -3متغير الخبرة في مجال التدريس :

لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار
(ف) ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو
درجة توافر الكفايات التقنية باختالف متغري اخلربة  ي اجا
التدريس .واجلدو رقم ( )11يوضح ذلك.

جدول رقم ()14

تحليل التباين األحادي لداللة الفرق في محاور الدراسة باختالف متغير الخبرة في مجال التدريس .
المحاور
المجال المعرفي

المجال المهاري
مجال االتجاهات
الدرجة الكلية

مصدر

درجات

مجموع

متوسط

قيمة

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

ف

بني ااجمموعات

6

21,12

41741

داخل ااجمموعات

414

11241746

11,11

بني ااجمموعات

6

41,66

11,21

داخل ااجمموعات

414

61111724

12,21

بني ااجمموعات

6

162,12

24,61

داخل ااجمموعات

414

41416,16

22,11

بني ااجمموعات

6

111,11

646,41

داخل ااجمموعات

414

146141,2

121,16

يتضح من اجلدو ( :)11أن قيمة (ف) =1 124
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية تبعاً ملتغري اخلربة
 ي اجا التدريس .وهذه القيمة غري دالة إحصائياً .وهذا
يد على أنه تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند

مستوى الداللة

1,261

 17142غري دالة

1,444

 17414غري دالة

17411

 17116غري دالة

1,124

 17141غري دالة

مستوى  1 11بني آراء أفراد عينة الدراسة حو درجة
توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية تبعاً ملتغري
اخلربة  ي اجا التدريس .وهذا يشري إىل أن أفراد عينة
الدراسة يرون بنفس املستوى درجة توافر الكفايات التقنية
لدى قائد املدرسة .وأن اخلربة  ي اجا التدريس ليس هلا
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 ي حني ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات العريين
(1161ه) ونتيجة دراسة الشهر1161( ,ه) ونتيجة
دراسة العمر1141( ,ه) اليت بينت أنه توجد فروق ذات
دتالة إحصائية بني آراء أفراد الدراسة تبعاً ملتغري اخلربة  ي
اجا العمل املدرسي.

تأثري على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حو درجة توافر
الكفايات التقنية.
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو
واقع كل اجا من اجاتات الدراسة يتضح من اجلدو أن
قيمة (ف) غري دالة إحصائياً حو كل اجا من اجاتات
درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية
وهذا يد على أنه تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند
مستوى 1,11بني آراء أفراد عينة الدراسة حو الكفايات
التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بالرياض.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفهيقي (6112م)
ونتيجة دراسة سلمان (6111م) اللتني توصلتا إىل أنه تا
توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني آراء أفراد عينة الدراسة
تبعاً ملتغري اخلربة  ي اجا التدريس.

السؤال الرابع :هل تختلف آراء أفراد الدراسة حول معوقات
التقنية الحديثة التي تواجه قائد المدرسة الثانوية باختالف

متغيرات الدراسة (المؤهل الدراسي ,الدورات التدريبية ,الخبرة

في مجال التدريس) ؟

لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار (ت)
ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو درجة
إعاقة الكفايات التقنية باختالف متغري املؤهل الدراسي.
واجلدو رقم ( )11يوضح ذلك.

جدول رقم ()15

يبين نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير المؤهل الدراسي في محاور الدراسة.
المحاور

المجموعات

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

مستوى

املعوقات الشخصية

بكالوريوس

441

41722

1721

1724

دراسات عليا

64

62,66

11,11

 1714غري
دالة

بكالوريوس

462

61714

4711

1711

دراسات عليا

64

61711

2,14

 1711غري
دالة

بكالوريوس

461

41712

2711

1761-

دراسات عليا

64

46,41

1,11

 1761غري
دالة

بكالوريوس

441

11744

64741

1711

دراسات عليا

64

11,11

61,12

 1722غري
دالة

املعوقات الفنية
املعوقات املالية
الدرجة الكلية

الحسابي

يتضح من اجلدو ( :)11أن قيمة (ت) = 1,11
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات اليت
تواجه قائد املدرسة ااجاه التقنية احلديثة تبعاً ملتغري املؤهل
الدراسي وهذه القيمة غري دالة إحصائياً .وهذا يد على
أنه تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى 1,11
بني آراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات اليت تواجه قائد

المعياري

الداللة

املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة تبعاً ملتغري املؤهل
الدراسي وهذا يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة احلاصلني
على بكالوريوس واحلاصلني على الدراسات العليا يرون
بنفس مستوى املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
ااجاه التقنية احلديثة وأن املؤهل الدراسي ليس له تأثري على
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حو تلك املعوقات .ولتحديد
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لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار (ت) ملعرفة
الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو درجة إعاقة
الكفايات التقنية باختالف متغري الدورات التدريبية.
واجلدو رقم ( )12يوضح ذلك.

الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو كل اجا من
اجاتات الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي فيتضح من
اجلدو ( )14أن قيمة (ت) غري دالة إحصائياً عند مستوى
 1,11بني آراء أفراد عينة الدراسة حو كل اجا من
اجاتات الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسي.

جدول رقم ()16

يبين نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير الدورات التدريبية في محاور الدراسة.
المحاور

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

مستوى

المجموعات

644

41711

11711

1711-

مل حيضر دورة

111

46721

2741

 17142غري
دالة

حضر دورة

641

62711

2742

1712-

 17142غري

مل حيضر دورة

111

61,11

4712

حضر دورة

646

41722

2721

مل حيضر دورة

112

41711

2,24

حضر دورة

644

21722

61711

مل حيضر دورة

111

16744

61,22

املعوقات الشخصية حضر دورة
املعوقات الفنية
املعوقات املالية
الدرجة الكلية

الحسابي

يتضح من اجلدو ( :)12أن قيمة (ت) =-1,11
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات اليت
تواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة تبعاً ملتغري
الدورات التدريبية .وهذه القيمة غري دالة إحصائياً .وهذا
يد على أنه تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند
مستوى1,11بني آراء أفراد عينة الدراسة حو املعوقات
اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة تبعاً
ملتغري الدورات التدريبية .وهذا يشري إىل أن أفراد عينة
الدراسة احلاصلني وغري احلاصلني على دورات تدريبية يرون
بنفس املستوى املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
ااجاه التقنية احلديثة وأن الدورات التدريبية  ي اجا التقنية
احلديثة ليس هلا تأثري على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
حو معوقات التقنية احلديثة .وهذا تا يعين إغفا الدورات
التدريبية فرمبا يرجع ذلك إىل أن حمتوى الدورات التدريبية
تا يركز على التقنية احلديثة بشكل فعا وعلى متطلبات

المعياري

الداللة

دالة
1711

 17224غري
دالة

1711-

 17461غري
دالة

التقنية احلديثة وكيفية احلد من املعوقات اليت تواجهها.
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو كل معوق
من املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة ااجاه التقنية احلديثة
تبعاً للدورات التدريبية .فيتضح من اجلدو ()12أن قيمة
(ت) غري دالة إحصائياً عند مستوى  1,11بني آراء أفراد
عينة الدراسة حو كل معوق من املعوقات اليت تواجه قائد
املدرسة الثانوية اجاه التقنية احلديثة تبعاً للدورات التدريبية.
وهذا يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة احلاصلني وغري
احلاصلني على دورات تدريبية  ي اجا التقنية احلديثة يرون
بنفس املستوى كل معوق من املعوقات اليت تواجه املديرين
اجاه التقنية احلديثة .وأن الدورات التدريبية ليس هلا تأثري
على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حو كل معوق من
معوقات التقنية احلديثة.
لإلجابة عن هذا السؤا أجرى الباح اختبار (ف) ملعرفة
الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة حو درجة إعاقة
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واجلدو رقم ( )14يوضح ذلك.

الكفايات التقنية باختالف متغري اخلربة  ي اجا التدريس.

جدول رقم () 12

تحليل التباين األحادي لداللة الفرق في محاور الدراسة باختالف متغير الخبرة في مجال التدريس .
المحاور
المعوقات الشخصية
المعوقات الفنية
المعوقات المالية

الدرجة الكلية

مصدر

درجات

مجموع

المربعات

المربعات

بني ااجمموعات

6

141,12

641744

داخل ااجمموعات

412

41641,12

12,12

بني ااجمموعات

6

424,11

121,41

داخل ااجمموعات

411

66644,22

26,14

بني ااجمموعات

6

411,41

411,41

داخل ااجمموعات

411

61111,26

46,21

بني ااجمموعات

6

1111,16

6164,42

داخل ااجمموعات

412

112112,11

112,24

التباين

الحرية

يتضح من اجلدو ( )14مايأيت:
 -1أن قيمة (ف) غري دالة إحصائيًا  ي اجايل (املعوقات
الشخصية واملعوقات الفنية ) .وهذا يد على أنه تا توجد
فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى  1,11بني آراء
أفراد عينة الدراسة حو املعوقات الشخصية والفنية اليت
تواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة.
 -6أن قيمة (ف) = 1,164للمتوسط العام آلراء أفراد
عينة الدراسة حو املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
ااجاه التقنية احلديثة تبعاً للخربة  ي اجا التدريس .وهذه
القيمة دالة إحصائياً .وهذا يد على أنه توجد فروق ذات
دتالة إحصائية عند مستوى  1,11بني آراء أفراد عينة

متوسط

قيمة
ف

مستوى الداللة

6,166

 17111غري
دالة

6,222

17114
غري دالة

17161

1,164

17111
دالة
17111
دالة

الدراسة حو املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
بالرياض اجاه التقنية احلديثة تبعاً للخربة  ي اجا التدريس.
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو كل
معوق من املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه
اخلربة  ي اجا التدريس فيتضح أن قيمة (ف) دالة
إحصائياً  ي اجا املعوقات املالية اليت تواجه قائد املدرسة
الثانوية اجاه التقنية احلديثة .وهذا يد على أنه توجد فروق
ذات دتالة إحصائية عند مستوى  1,11بني آراء أفراد عينة
الدراسة حو املعوقات املالية لدى قائد املدرسة الثانوية اجاه
التقنية احلديثة .وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن
مصدر الفروق واجلدو رقم ( )12يوضح ذلك.
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جدول رقم ()18

نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق في محاور معوقات التقنية الحديثة باختالف متغير الخبرة
م

عدد سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي قص ـ ـ ـ ــيرة (أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن  5متوس ـ ـ ــطة( 5إل ـ ـ ــى  14طويل ــة (أكث ــر مـ ــن 14
سنوات) 1

 1قصرية ( أقل من  1سنوات)

61711

 6متوسطة(  1إىل  11سنوات)

61762

 4طويلة ( أكثر من  11سنوات)

46722

سنوات) 2

سنوات) 3
*

*

يتضح من اجلدو رقم ( )12ما يأيت:
-1أن هناك فروقًا ذات دتالة إحصائية  ي آراء معلمي
املدارس الثانوية ذو ,اخلربة القصرية (أقل من  1سنوات)
وبني آراء معلمي املدارس الثانوية ذو ,اخلربة الطويلة (أكثر
من  11سنوات) لصاحل املعلمني ذو ,اخلربة الطويلة إذ بلغ
املتوسط احلسايب لدى املعلمني ذو ,اخلربة الطويلة
( )46,22درجة  ي حني بلغ املتوسط احلسايب لدى
املعلمني ذو ,اخلربة القصرية ( )61,11درجة .وتد هذه
النتيجة على أن معلمي املدارس الثانوية ذو ,اخلربة الطويلة
يرون أن درجة اإلعاقة  ي حمور املعوقات املالية أكثر تأثرياً مما
يراه معلمو املدارس الثانوية ذو ,اخلربة القصرية .
-6أن هناك فروقًا ذات دتالة إحصائية بني آراء معلمي
املدارس الثانوية ذو ,اخلربة املتوسطة ( 1إىل أقل من 11
سنوات) و بني آراء معلمي املدارس الثانوية ذو ,اخلربة
الطويلة (أكثر من  11سنوات) لصاحل املعلمني ذو ,اخلربة
الطويلة إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى املعلمني ذو ,اخلربة
الطويلة ( )46722درجة  ي حني بلغ املتوسط احلسايب
لدى املعلمني ذو ,اخلربة املتوسطة ( )61762درجة .وتشري
هذه النتيجة إىل أن معلمي املدارس الثانوية ذو ,اخلربة
الطويلة يرون أن درجة اإلعاقة  ي حمور املعوقات املالية أكثر
تأثريا مما يراه معلمو املدارس الثانوية ذوو اخلربة املتوسطة .
ً
وتشري هذه النتيجة إىل أن معلمي املدارس الثانوية ذو,
اخلربة الطويلة يعانون من املعوقات املالية أكثر من معلمي
املدارس الثانوية ذو ,اخلربة القصرية واملتوسطة .ويستنتج من
ذلك أنه كلما قلت سنوات اخلربة لدى معلمي املدارس

*

الثانوية كانت نظرهتم لواقع معوقات التقنية احلديثة  ي اجا
املعوقات املالية أكثر إجيابية ورمبا يعزى السبب  ي ذلك إىل
أنه كلما قلت اخلربة عند املعلم أصبح أقل دراية ومعرفة
مبعوقات التقنية احلديثة  ي اجا املعوقات املالية.
ويرى الباح أن هذه النتيجة طبيعية ومنطقية وأن يكون
معلمي املدارس الثانوية الذين أمضو مدة زمنية أطو  ي
اجا العمل املدرسي قد اكتسبوا خربات ومعرفة جيدة  ي
اجا املعوقات املالية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العريين (1161ه)
ونتيجة دراسة الشهر1161( ,ه) إذ توصلتا إىل أن هناك
فروقًا ذات دتالة إحصائية بني آراء أفراد الدراسة  ي اجا
اخلربة التعليمية لصاحل أفراد الدراسة ذو ,اخلربة الطويلة  ي
اجا التعليم.
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمر1141( ,ه)
اليت توصلت إىل أن هناك فروقًا ذات دتالة إحصائية بني
آراء أفراد عينة الدراسة  ي اجا اخلربة التعليمية لصاحل أفراد
الدراسة ذو ,اخلربة القصرية  ي اجا التعليم.
توصيات الدراسة :بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباح

مبا يأيت:
-1كشفت نتائج الدراسة عن توافر الكفايات التقنية  ي
ااجما املعر ي بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد الدراسة
وعليه يوصي الباح بأن تقوم مكاتب الرتبية والتعليم
بالتأكيد على مدير ,املدارس الثانوية بزيادة درجة توافر
الكفايات التقنية  ي ااجما املعر ي لرفع مستوى أدائهم  ي
إجناز أعما اإلدارة املدرسية لتحقيق أهداف العملية
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فاعلية التقنية احلديثة بدرجة متوسطة لذلك يوصي الباح
أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املخصصات املالية
واوأجهزة والوسائل التعليمية واحلوافز املادية الالزمة للمديرين
لنجاح العملية اإلدارية املدرسية لكي يستطيع قائد املدرسة
الثانوية خفض مستوى حدة املعوقات التقنية  ي اجا
املعوقات الفنية.
-4تبني من نتائج هذه الدراسة أن املعوقات املادية حتد من
فاعلية التقنية احلديثة بدرجة متوسطة لذلك يوصي الباح
أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املخصصات املالية
الالزمة لتنفيذ الربامج التقنية وكذلك توفري اوأجهزة
والوسائل التعليمية واحلوافز املادية الالزمة للمديرين لنجاح
العملية اإلدارية املدرسية لكي يستطيع قائد املدرسة الثانوية
خفض مستوى حدة املعوقات التقنية  ي اجا املعوقات
املادية.

التعليمية.
-6كشفت نتائج الدراسة عن توافر الكفايات التقنية  ي
ااجما املهار ,بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد الدراسة
وعليه يوصي الباح بأن تقوم مكاتب الرتبية والتعليم
بالتأكيد على مدير ,املدارس الثانوية بزيادة درجة توافر
الكفايات التقنية  ي ااجما املهار ,لرفع مستوى أدائهم  ي
إجناز أعما اإلدارة املدرسية لتحقيق أهداف العملية
التعليمية.
-4كشفت نتائج الدراسة عن توافر الكفايات التقنية  ي
اجا اتااجاهات بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد
الدراسة وعليه يوصي الباح بأن تقوم مكاتب الرتبية
والتعليم بالتأكيد على مدير ,املدارس الثانوية بزيادة درجة
توافر الكفايات التقنية  ي اجا اتااجاهات لرفع مستوى
أدائهم  ي إجناز أعما اإلدارة املدرسية لتحقيق أهداف
العملية التعليمية.
 -1أن تقوم إدارة الرتبية والتعليم بتنمية الكفاية املهنية لدى
قائد املدرسة الثانوية عن طريق الدورات التدريبية
املتخصصة  ي ااجما التقين لرفع مستواهم املهين لكي يواكب
وجيار ,قائد املدرسة الثانوية الثورة التكنولوجية ليصل إىل
حتقيق أهداف اإلدارة املدرسية املنشودة ورفع مستوى أداء
العملية التعليمية.
-1اتضح من نتائج الدراسة احلالية أن املعوقات الشخصية
حتد من فاعلية التقنية احلديثة بدرجة منخفضة؛ لذا يوصي
الباح أن يقوم املسؤولون عن اإلدارة املدرسية بتخفيف
اوأعباء اإلدارية اليت يقوم هبا قائد املدرسة الثانوية؛ وأن هذه
النتيجة تعد إجيابية وهذا دليل على أن قائد املدرسة الثانوية
يسعى لتطوير أدائه  ي إجناز مهامه الوليفية  ي إدارته
للمدرسة لتحقيق أهداف العملية التعليمية املدرسية لكي
يستطيع خفض مستوى حدة املعوقات التقنية  ي اجا
املعوقات الشخصية.
-2تبني من نتائج هذه الدراسة أن املعوقات الفنية حتد من

مقترحات الدراسة :يقرتح الباح إجراء الدراسات امليدانية

اآلتية:
-1إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية على عينة أكرب
تشمل املناطق التعليمية  ي اململكة العربية السعودية وذلك
للتأكد من نتائج هذه الدراسة.
-6إجراء دراسة عن درجة توافر الكفايات التقنية لدى
مديرات املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
-4إجراء دراسة درجة توافر الكفايات التقنية لدى املشرفني
الرتبويني مبدينة الرياض.
-1إجراء دراسة مقارنة عن الكفايات التقنية بني مدير,
مدارس التعليم العام احلكومية واوأهلية مبدينة الرياض.
 -1إجراء دراسة مقارنة عن الكفايات التقنية بني مديرات
مدارس التعليم العام احلكومية واوأهلية مبدينة الرياض.
-2إجراء دراسة ملعوقات التقنية احلديثة لدى مديرات
املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
-4إجراء دراسة ملعوقات التقنية احلديثة لدى املشرفات
الرتبويات مبدينة الرياض.
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 -11العمر ,علي بن مردد (1141ه) كفايات التعليم اإللكرتو ي ودرجة
توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية رسالة
ماجستري غري منشورة قسم املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية جامعة
أم القرى.
 -11العريين عبدالعزيز بن عبداهلل (1161ه) الكفايات اوأساسية ملدير,
مدارس التعليم العام  ي اململكة العربية السعودية رسالة دكتوراه غري
منشورة قسم اإلدارة الرتبوية كلية الرتبية جامعة امللك سعود .
-16الفيهقي صاحل مبارك (6112م)درجة امتالك وممارسة مدير,
ومديرات املدارس احلكومية للكفايات التقنية  ي اإلدارة املدرسية من وجهة
نظرهم  ي منطقة تبوك رسالة ماجستري غري منشورة جامعة مؤتة كلية
الرتبية قسم اوأصو واإلدارة الرتبوية .
 -14الشهر ,عوض بن أمحد (1161ه) واقع الكفايات املهنية ملشر ي
اإلدارة املدرسية رسالة ماجستري غري منشورة قسم اإلدارة الرتبوية
والتخطيط كلية الرتبية جامعة أم القرى .

المراجع
 -1اهلدلق عبداهلل عبدالعزيز (1144ه) واقع تطبيقات تقنية املعلومات
 ي اجاتات اإلدارة املدرسية لدى طالب املاجستري بقسم اإلدارة الرتبوية
جبامعة امللك سعود رسالة الرتبية وعلم النفس العدد  42اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) الرياض.
 -6حجر سعاد سامل (1161ه) الكفايات الالزمة ملشرفات اإلدارة
املدرسية وأساليب تنميتها  ي مدينة الرياض رسالة ماجستري غري منشورة
قسم اإلدارة الرتبوية كلية الرتبية جامعة امللك سعود .
 -4احلياصات وفاء حممد (6111م) الكفايات التكنولوجية الالزمة
للمعلمني ودرجة ممارستهم هلا من وجهة نظر مدير ,املدارس واملشرفني
الرتبويني اجلة جامعة اوأنبار للعلوم اإلنسانية العدد 4جامعة اوأنبار
العراق .
 -1محد ,موسى بن عبداهلل (1161ه) الصعوبات اليت تواجه استخدام
اإلدارة اإللكرتونية  ي إدارة املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من
وجهة نظر مدير ,املدراس ووكالئها رسالة ماجستري غري منشورة قسم
اإلدارة الرتبوية والتخطيط كلية الرتبية جامعة أم القرى .
-1ااجمايل سوسن حممود (6116م)درجة امتالك مدراء املدارس احلكومية
 ي حمافظة الزرقاء للكفايات التقنية واإلدارية وممارستهم هلا من وجهة نظر
املعلمني رسالة ماجستري غري منشورة جامعة آ البيت كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية واوأصو .
 -2املنديل عبداهلل حممد (1141ه)تطوير أداء مدير ,املدارس الثانوية
مبدينة الرياض من خال برامج اإلدارة اإللكرتونية املدرسية رسالة املاجستري
غري منشورة قسم اإلدارة الرتبوية كلية الرتبية جامعة امللك سعود .
-4مرعي توفيق (6114م) الكفايات التعليمية  ي ضوء النظم اوأردن
عمان دار الفرقان .
-2سلمان معن لطيف (6111م) فاعلية التدريب لتطوير الكفايات
اإلدارية ملدراء املدارس اتابتدائية اجلة الفتح العدد ( )11كلية الرتبية
اوأساسية حمافظة دياىل العراق .
-1العجمي حممد حسنني (1162ه) اتااجاهات احلديثة  ي القيادة
اإلدارية والتنمية البشرية اوأردن عمان دار املسرية
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The availability degree of technical competencies For the leader of the high school in Riyadh
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Abstract: The study aimed to identify the degree of availability of technical skills and constraints to the commander of the
high school from the viewpoint of secondary school teachers in Riyadh. The study sample was (363) teachers. One of the
most important results of this study include the following:
- The order of axes technical competencies as follows: The first skill domain, and the second cognitive domain, and the third
field directions.
- That the technical skills available to the commander of the high school in the fields of knowledge, skills and attitudes
moderately from the viewpoint of teachers in Riyadh.
- The order of axes technical constraints as follows: the first financial constraints, and the second technical the obstacles, and
the third personal obstacles.
- There are obstacles of technical competencies in all areas, namely: personal obstacles, technical and financial found at the
high school commander low-grade and medium from the perspective of secondary school teachers in Riyadh.
- There are significant differences between the views of teachers, members of the study on the impediments of modern
technology in the field of financial obstacles variable depending on teaching experience in the field, for the benefit of
teachers with long experience
Key words: technical competences, Secondary School Principal

44
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أثر العوامل البيئية على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدني لدى طالبات
جامعة عفت في المملكة العربية السعودية
خلود غازي بني هاني

قسم التعليم العام ،جامعة عفت .جدة ،اململكة العربية السعودية

قدم للنشر 4101/6/03هـ -وقبل بتاريخ 4101/4/8هـ

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر العوامل البيئية املتعلقة بـ  :الطالبات  ،األسرة ،واجلامعة ،واإلعالم على السلوك الغذائي والنشاط
البدين املمارس من قبل طالبات جامعة عفت يف اململكة العربية السعودية .تكونت عينة الدراسة من ( )97طالبة ميثلون تسع شعب دراسية من مساق
الصحة واللياقة البدنية للفصل الدراسي األول  .2340/2342ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة استبانة لدراسة السلوك الغذائي والنشاط البدين
قليال يف
لدى الطالبات .أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل البيئية بشكل عام تؤثر بشكل كبري يف السلوك الغذائي لدى الطالبات فيما تؤثر األسرة ً
النشاط البدين لديهن وتؤثر اجلامعة بشكل كبري يف النشاط البدين للطالبات فيما يؤثر اإلعالم بشكل متوسط يف النشاط البدين لدى الطالبات.
توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها أمهية زيادة التوعية اجملتمعية بالنشاط البدين وزيادة مستوى احلركة بنفس مقدار أمهية السلوك الغذائي
الصحيح.
الكلمات المفتاحية :العوامل البيئية ،السلوك الغذائي ،النشاط البدين.
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المقدمة

أهمية الدرسة

INTRODUCTION

إن التقدم والتطور التكنولوجي السائد عامليًا وزيادة الطلب
على الرفاه االجتماعي ووسائل التسلية اإللكرتونية واإلفراط يف
تناول الطعام والوجبات السريعة باإلضافة لقلة احلركة ،واخلمول
والكسل أدى إىل رفع معدالت البدانة عامليًا وكذلك عربيًا إذ
بلغت معدالت البدانة عام  2338لدى الذكور فوق سن
 23سنة يف اململكة العربية السعودية  2791فيما تبلغ نسبتها
لدى السيدات  1091حسب منظمة الصحة العاملية
( (SaudiArabia, Healthprofileكما إن اململكة حتتل املرتبة
السادسة عامليًا بنسبة البدانة لدى الذكور فيما حتتل املرتبة
الثامنة عامليًا يف نسبة البدانة لدى السيدات حسب منظمة
الصحة العاملية عام  )Badran,Et Al,2011) 0202هذا ويتوقع أن
يزيد معدل حاالت البدانة  %43عامليًا.

IMPORTANCE OF THE STUDY

ترجع أمهية هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على دور العوامل
البيئية احمليطة بالطالبات يف زيادة الوزن والبدانة وخماطر بدانة
كبارا بدناء يف املستقبل
األطفال إذ يتوقع أهنم سيصبحون ً
ويواجهون خماطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب والعديد
من األمراض املزمنة األخرى وأحيانًا يواجهون هذا النو من
كبارا بالغ  .وكذلك دورها يف إلقاء
األمراض قبل أن يصبحوا ً
الضوء على العوامل البيئية والعادات الغذائية السلوكية والنشاط
البدين والدور الذي تلعب يف التأثري على البدانة لدى طالبات
جامعة عفت ( )21-49سنة ،مما يسهل على الدارس
وضع إرشادات سلوكية غذائية تتناسب مع نتائج هذه الدراسة
للوقاية من زيادة الوزن ومرض البدانة وأثاره السلبية على
صحتهم .وتعد هذه الدراسة من البحوث امليدانية املهمة ال
تعىن بدراسة العوامل البيئية احمليطة ودورها للوقاية من زيادة
الوزن والبدانة منذ الصغر.

أمــا اليــوم فــريى ) (Clayson,2010أن اإلحصــائيات أظهــرت أن
نس ـ ــبة  %03م ـ ــن الب ـ ــالغ و %21م ـ ــن األطف ـ ــال يق ـ ــاومون
البدانة .كما إن األطفال املصاب بالبدانـة يتحولـون إىل بـالغ
أيضا ،ومـن م إصـابتهم بـالنو الثـاين مـن السـكر والـذي
بدناء ً
حيـ ــم اجلسـ ــم علـ ــى مقاومـ ــة األنس ـ ـول والـ ــذي مـ ــن الصـ ــعب
عالجـ  ،كمــا إن البدانــة تــؤدي إىل زيــادة الكولســرتول وارتفــا
ضغط الدم على املدى الطويل وهي خماطر رئيسة على الصحة
نتيجـ ــة البدانـ ــة وزيـ ــادة الـ ــوزن ..باإلضـ ــافة إىل اآلثـ ــار النفسـ ــية
واالجتماعيــة الـ يتـأثر هبــا الطفــل البــدين مــن نظرتـ إىل نفسـ
ونظرة أقران واجملتمع إلي فيتولد عنده الشعور بـالنق واخلجـل
وعــدم احـرتام الــذات .باإلضــافة إىل الــدور الــذي تلعبـ العوامــل
البيئيــة امللتلفــة مثــل األســرة واملدرســة واإلعــالم يف التــأثري علــى
ســلوكيات امل ـراهق و طهــم املعيشــي ممــا يزيــد مــن فرصــة زيــادة
أوزاهنــم أو وصــورم ملرحلــة البدانــة .ويــرى ( (Claysonأن اخلطــر
األكــا حاليً ـا هــو الزيــادة يف ع ــدد املصــاب بــالنو الثــاين م ــن
السكر إذ أظهرت اإلحصائيات يف العقدين األخريين أن نسبة
إصابة األطفال والبالغ ارتفعت إىل .%13

مشكلة الدراسة

PROBLEM OF THE STUDY

لوحظ يف العقود األخرية زيادة نسبة بدانة األطفال وآثارها
السلبية على الطفل واألسرة واجملتمع نتيجة لزيادة كميات
الطعام املستهلكة وتدين مستوى النشاط احلركي لدى الطلبة
مما أدى إىل زيادة معدل الوزن .وأكدت ذلك دراسة قام هبا
معهد الكويت لألحباث العلمية يف مشرو املسح التغذوي
الوطين يف الكويت بالتعاون مع إدارة التغذية واإلطعام يف وزارة
الصحة أن نسبة البدانة وزيادة الوزن لألطفال والشباب بلغت
حوايل  %01للذكور و % 28لإلناث يف ح بلغت نسبة
انتشارها عند البالغ حوايل  ٪93للذكور و ٪91لإلناث
)األحباث ،)2343 :وملا رذه الظاهرة من انعكاسات على
ومستقبال
احلالة الصحية والنفسية واالجتماعية للطلبة حاليًا
ً
ومن م زيادة األمراض وانعكاس ذلك على اقتصاد الفرد
والدولة من صرف على حتس الناحية الصحية للمجتمع
واألفراد ،لذلك أتت هذه الدراسة للتعرف إىل دور وأثر
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العوامل البيئية احمليطة بالطالبات يف اململكة العربية السعودية
على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين .وللعمل على
توضيح أثر هذه العوامل ،ومن م العمل على تقليل تأثريها -
دورا يف السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين
إن وجد أن را ً
لدى الطالبات -لوقايتهم من زيادة الوزن والبدانة وانعكاساهتا
الصحية واالقتصادية على الفرد واألسرة والدولة.
أهداف الدراسة

 .1هل يوجد أثر لدور األسرة على ممارسة النشاط البدين
يف املنزل على سلوك البنات
 .1هل يوجد أثر للجامعة على السلوك الغذائي املمارس لدى
طالباهتا خالل يومهن الدراسي
 .6هل يوجد أثر للجامعة على درجة ممارسة النشاط البدين
لدى طالباهتا خالل يومهن الدراسي
 .9هـ ـ ــل يوجـ ـ ــد أثـ ـ ــر لـ ـ ــدور اإلعـ ـ ــالم علـ ـ ــى السـ ـ ــلوك الغـ ـ ــذائي
املمارس لدى طالبات اجلامعة
 .8هـ ـ ـ ــل يوجـ ـ ـ ــد أث ـ ـ ـ ـر ل ـ ـ ـ ـدور اإلعـ ـ ـ ــالم علـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة ممارسـ ـ ـ ــة
النشاط البدين لدى طالبات اجلامعة

OBJECTIVES OF THE STUDY

هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على تأثري العوامل البيئية وهي
(الطالبة ،األسرة ،اجلامعة ،واإلعالم) احمليطة بالطالبات على
السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين لدى طالبات الفئة
العمرية ( 21-49عام) يف اململكة العربية السعودية من خالل
التعرف إىل اآليت:
 درجة اهتمام الطالبات بالعادات السلوكية الغذائية وممارسةالنشاط البدين.
 أثر دور األسرة بتنمية السلوك الغذائي الصحيح وممارسةالنشاط البدين لدى الطالبات يف املنزل.
 أثر دور اجلامعة بالسلوك الغذائي الصحيح وممارسة النشاطالبدين لدى الطالبات يف اجلامعة.
 أثر دور اإلعالم يف التوعية بأمهية السلوك الغذائي الصحيحوالنشاط البدين لدى الطالبات.
أسئلة الدراسة

التعريفات اإلجرائية
العوامل البيئية

DEFINITIONS

(Factors

 :)Environmentalهي الظروف

احمليطة بالفرد مثل األسرة ،واجلامعة ،واإلعالم وال تؤثر على
ط حيات وتكسب سلوًكا معينًا.
البدانة ( :)Obesityهي الزيادة يف تراكم نسبة الدهون فوق

احلالة املسماة بزيادة الوزن إذ تكون هذه الزيادة على مقدار
دهون اجلسم فقط.
السلوكيات الغذائية

(Behaviors

 :)Nutritionalهي عادات

وسلوكيات غذائية يسلكها الفرد بشكل متكرر يف حيات
اليومية.
النشاط

البدني(Activity

 :)Physicalهي سلوكيات حركية

مقدارا من
(بدنية) ميارسها الفرد يف حيات اليومية وتتطلب
ً
الطاقة للقيام هبا.

QUESTIONS OF THE STUDY

ولتحقيق أهداف الدراسة مت وضع األسئلة اآلتية:

اإلطار النظري للدراسة

 .4ماهي السلوكيات الغذائية ودرجة ممارستها من قبل طالبات
اجلامعة
 .2م ـ ــاهي درج ـ ــة ممارس ـ ــة النش ـ ــاط الب ـ ــدين م ـ ــن قب ـ ــل طالب ـ ــات
اجلامعة
 .0هل يوجد أثر لدور األسرة على السلوك الغذائي املمارس
يف املنزل على سلوك البنات

THEORETICAL FRAMEWORK

OF THE STUDY

ارتفعــت نســبة بدان ــة األطفــال يف الع ــاإ العــر والغ ــر إىل
مرضـا وبائيًـا يف بعــا البلــدان .ومـن املعلــوم أن
حــد أن ُعــدت ً
زيــادة الــوزن والبدانــة لــدى امل ـراهق رــا أثــر مهــم علــى الصــحة
البدنيــة والنفســية لــدى األطفــال وعلــى الــرغم مــن عــدم التوصــل
إىل اآلليــة ال ـ حتــدث هبــا البدانــة وتطورهــا إال أن العوامــل ال ـ
دورا مه ًم ـ ـا يف ح ـ ــدوثها معروف ـ ــة .وه ـ ــذه العوام ـ ــل ه ـ ــي
تلع ـ ــب ً
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العوامل البيئية ،و ط احلياة وكذلك الثقافة البيئية وال را أثرها
الكبـري يف تفشــي هــذه الظــاهرة حــول العــاإ (Hill & Peter,
).1998
وعموم ـا فإننــا إذا اســتثنينا األســباب املرضــية املؤديــة لزيــادة
ً
الــوزن والبدانــة وال ـ غالبًـا مــا تــأيت مــن زيــادة يف كميــة الــدهون
والس ــعرات احلراري ــة ال ـ ـ ت ــدخل اجلس ــم ،وقل ــة ممارس ــة احلرك ــة
والنشـ ــاط الرياضـ ــي فإنن ـ ــا نـ ــرى أن زي ـ ــادة اسـ ــتهالك الس ـ ــعرات
احلراري ــة وت ــدين مس ــتوى النش ــاط احلرك ــي رم ــا أث ــر واضـ ــح يف
البدانة ،ومن هنا ال بد من اتبا ط حيـايت متـوازن بـ هـذين
العــامل للوقايــة مــن أمـراض البدانــة وزيــادة الــوزن وتبعاهتــا .مــن
هنا نرى ضرورة التطرق إىل أسباب البدانة.

إىل املراج ــع الثقافي ــة وقل ــة وف ــرة املعلوم ــات املتنوع ــة أوج ــد بيئ ــة
سامة مسؤولة عـن البدانـة واضـطرابات العـادات الغذائيـة .كمـا
ي ــرى ت ــوبر وج ــوورت( )2331أن هن ــاك جمموع ــة م ــن العوام ــل
البيئية املعينة واآلليات املعقدة للغاية وال تعد مـؤثرة يف البدانـة
منه ـ ــا ع ـ ــادات األك ـ ــل واخلي ـ ــارات الغذائي ـ ــة والعوام ـ ــل النفس ـ ــية
واالجتماعي ــة إذ تش ــرتك هيعه ــا أو بعض ــها يف عملي ــة حص ــول
البدان ـ ــة مث ـ ــل الوجبـ ـ ــات الغذائي ـ ــة واخلمـ ـ ــول والنش ـ ــاط البـ ـ ــدين
والعوامل النفسية واالجتماعية.
أما أهم العوامل البيئية ال ستناقش دورها هذه الدراسـة فهـي
األســرة أو املنــزل ،واملدرســة ،ووســائل اإلعــالم لــذلك ال بــد مــن
التطــرق إىل األدب النظــري الســابق املتعلــق هبــذه العوامــل وأورــا
املنزل أو األسرة.

 .4مرض ي ييية :تؤك ـ ــد الدراس ـ ــات أن ح ـ ــدوث البدان ـ ــة مـ ـ ـرتبط

أ .المنزل :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم { كيل موليود يوليد

أسباب البدانة

عل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الفر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي بوا ي ودانيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه أوين ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرانه

بالتوازن ب كميـة السـعرات املسـتهلكة الداخلـة للجسـم وكميـة
دورا مه ًمـا يف
السعرات املصروفة ،إال أن العامـل الـوراثي يلعـب ً
البدانــة ،فاجلينــات الوراثيــة ال ـ حيملهــا الطفــل رــا دور كبــري يف
زيــادة وزن ـ يف ح ــال ت ــوفر بيئــة مش ــجعة عل ــى زي ــادة اس ــتهالك
الس ــعرات احلراري ــة .ويف ح ــاالت أخ ــرى تك ــون هن ــاك أس ــباب
مرضــية مثــل نقـ هرمــون الليبيتـ أو قصــور يف الغــدة الدرقيــة
هرمـون النمـو أو اآلثـار اجلانبيـة للملـدرات & (Hill
ونقـ
).Peter, 1998

أويمجسانه(الترمذي911،م).

قال صلى اهلل عليه وسلم { :ما مأل ابن آدم وعاء شراً من برنه
بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلث

لرعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه(ابن رجب.)1009،

األحاديم النبوية الشريفة السابقة تؤكد على دور األسرة
الكبري يف تنشئة أبنائها وتعليمهم جمموعة املبادئ اخللقية
والشرعية والسلوكيات ال يتحلى هبا الطفل .وكذلك من

واجب األبناء على اآلباء تعليمهم العادات والسلوكيات
الصحيحة يف كل جماالت حياهتم فكي باجلانب السلوكي
أساسا مبا يرتىب علي األبناء ويتعلمون
الصحي الذي يرتبط ً
من القدوة األوىل أال ومها األب واألم ،وملا لألسرة من أثر
مهم وفعال يف تعليم أبنائهم العادات والسلوكيات الصحية
الصحيحة للحفاظ على توازن أجسامهم و وهم ووقاية رم
من البدانة وتبعاهتا.كما يرى كوبالن وآخرون ( )2331أن
صحة الطفل وتغذيت مرتبطة ببيئة املنزل ومهارة األسرة يف
غرس قيم وتشجيع أبنائهم على مبادئ ط احلياة الصحي
من حيم العادات الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدين.

دورا يف تطــور البدانــة
 .2بيئييية :مــع أن العوامــل اجلينيــة تلعــب ً

إال أن انتشــارها بشــكل كبــري يف العقــدين األخــريين يؤكــد علــى
دورا أساس ــيًا يف تط ــور البدان ــة ،إذ
أن العوام ــل البيئ ــة تلع ــب ً

يــرى ) (Tauber & Jouret,2004أن تــاريخ اإلنســانية خــالل
تغريا جـذريًا وسـر ًيعا علـى البيئـة،
العشرين ً
عاما املاضية شهدت ً
وأن هذا النو من التغري حيـول دون إمكـان التكيـ اجليـين بـل
ينبغ ـ ــي أن يك ـ ــون هن ـ ــاك مقاوم ـ ــة ب ـ ــالتغيري الس ـ ـريع وال ـ ــدائم يف
الس ــلوك .إن تن ــو املـ ـواد الغذائي ــة عل ــى م ــدار األرب ــع وعشـ ـرين
ساعة يوميًا وعلى مدار العام وتغيري خصائ الغذاء واالفتقار
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خلود غازي بين هاين :أثر العوامل البيئية على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين لدى طالبات...

ـريا يف منــاحي احليــاة امللتلفــة  .فأصــبحت تبــم لـ
رــا ً
دورا كبـ ً
رسائل معينة ذات أهداف وأغراض حمددة من قبل املعلن مما
عــزز دوره كمســتهلك .ومــن هــذه الرســائل املنتجــات الغذائيــة
واإلعــالن عــن الوجبــات الغذائيــة اجلــاهزة وإعالنــات املطــاعم
ال ـ توج ـ لفئــة حم ـ الطعــام ،وال يقتصــر تــأثري هــذه الرســائل
على حمـ الطعـام فقـط بـل يشـمل ويعـم هيـع مـن يشـاهدها.
مهم ـ ـ ــا يف التكي ـ ـ ـ
وك ـ ـ ــذلك تلع ـ ـ ــب مش ـ ـ ــاهدة التلف ـ ـ ــاز ً
دورا ً
االجتمــاعي لألطفــال ،فـريى ) (Anderson et al, 2009أن
ازديــاد اقتنــاء األســر للعديــد مــن وســائل الرفاهيــة التكنولوجيــة
وال يقضي األطفال أوقاتًا طويلة أمامها ل أثر سل عليهم،
وقـ ــد أظهـ ــرت الدراسـ ــات الطوليـ ــة وجـ ــود عالقـ ــة ب ـ ـ معـ ــدل
س ــاعات مش ــاهدة التلف ــاز وازدي ــاد مع ــدالت أم ـراض البدان ــة.
وكذلك زيادة معـدالت الوجبـات الـ يتناورـا األطفـال خـالل
فرتات مشاهدة التلفاز باإلضافة إىل احلد من نشاطهم البـدين
واخنفاض معدالت صرف الطاقة.

إذ جيب زر القيم اجلادة واملوقفية لدى األطفال من خالل
مكافأة وتعزيز السلوك املطلوب ،وتصرف الوالدين كقدوة
ألبنائهم سيعمق هذا السلوك لدى األطفال .لذا فليس من
الغريب أن السلوكيات اخلاطئة والبدانة ،وغريها من عوامل
خماطر اإلصابة بأمراض مزمنة متيل إىل التواجد يف بعا
األسر .ورغم أن بعا عوامل اخلطر هذه قد يكون را عنصر
وراثي ،غري أن أثر اجلانب السلوكي فيها قوي .لذا فإن
جدا يف الوقاية ومنع البدانة يف أطفارا من
كبريا ً
أثرا ً
لألسرة ً
خالل زيادة معدالت نشاطهم البدين وتعزيز العادات الغذائية
الصحية.

ب -المدرسيية :تـأيت املدرســة باملرتبــة الثانيــة بعــد املنــزل يف
دوره ــا يف تنش ــئة وتربي ــة وتعل ــيم الطلب ــة ،إذ يكتس ــب الطلب ــة
الكثري من سلوكياهتم وعاداهتم من مدرسيهم وزمالئهم الطلبة
ـريا م ــن وق ــتهم معه ــم ،كم ــا
اآلخ ـرين ال ــذين يقض ــون ج ــزءًا كب ـ ً
يت ـأثرون بالبيئــة ال ـ يعيشــوهنا داخــل جــدران املدرســة وكــل مــا
فيها من تفاصيل ،رذا من املهم البحم يف أثر البيئة املدرسية
على البدانة .يرى كوبالن وآخرون ( )2331أن لبيئة املدرسة
مهم ــا يف بدان ــة األطفـ ــال ألن األطف ــال يقض ــون معظـ ــم
ً
دورا ً
هنــارهم يف املدرســة ،وحيصــلون علــى ثلــم متطلبــاهتم الغذائيــة
مــن الوجبــات ال ـ يتناولوهنــا يف املدرســة كمــا يصــرفون نص ـ
طــاقتهم احلركيــة يف املدرســة حســب طــول اليــوم الدراســي ممــا
جيعـ ــل املدرسـ ــة تعطـ ــي العديـ ــد مـ ــن الفـ ــرو للطلبـ ــة ليتعلم ـ ـوا
ويتل ــذوا قـ ـراراهتم ح ــول املوازن ــة بـ ـ الطع ــام ال ــذي يتناولونـ ـ
والنشاط احلركي الذي ميارسون  ،رذا كـان مـن الضـروري علـى
املدرسة أن تؤسس لتعزيز ودعم تناول الغذاء الصحي وممارسة
النشاط البدين.

الدراسات السابقة
تعددت البحوث والدراسات السابقة ال عنيت مبوضوعات
الغذاء والتغذية وخاصة يف اململكة العربية السعودية غري أن إ
توجد دراسات حديثة تعىن بدور العوامل البيئية يف البدانة
لدى املراهقات على حد علم الباحثة .وهناك دراسات عربية
وأجنبية تناولت العوامل البيئية املؤثرة يف البدانة لكن ال توجد
دراسة مستقلة من هذه الدراسات حتدت عن هذه العوامل
جمتمعة.
ومن الدراسات احلديثة ال حبثت يف السمنة يف الدول
العربية ) (Badran& Laher, 2011ال أظهرت أن السمنة قد
أيضا أثر يف
أبعادا وبائية يف هيع أحناء العاإ ،وهذا ً
اختذت ً
البلدان الناطقة بالعربية ،وخباصة يف البلدان ذات الدخل
املرتفع ،واملنتجة للنفط .وانتشار السمنة يف األطفال واملراهق
ترتاوح من  1يف املائة إىل  41يف املائة من الذكور ومن  0يف
املائة إىل  48يف املائة ب اإلناث .وهناك زيادة كبرية يف
معدل اإلصابة بالسمنة مع انتشار  2–11باملائة ب اإلناث
LITERATURE REVIEW

ج -وس ييائل اإلع ييالم :للتط ــور التكنول ــوجي واملع ــريف الل ــذين

سـادا يف العقــدين األخــريين تـأثري كبــري يف اجملتمعــات ،فازديــاد
وس ــائل اإلع ــالم وتنوعه ــا ( تلف ــاز ،إذاع ــة ،وإنرتن ــت) وتع ــدد
وتنو الاامج واألخبار واملعلومات ال تبثها وتعرضـها .ونظ ًـرا
لتأثر املشاهد مبا يعـرض علـى هـذه القنـوات والشاشـات ُجعـل
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صن اجمليبون كمستلدم التلفزيون ملدة حمدودة (أقل من 2
س 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 ــاعة  /يوميًـ 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 ـا) ،متوس 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 ــطي
مش ـ ـ ــاهدي التلفزي ـ ـ ــون ( 1-2س ـ ـ ــاعات يوميًـ ـ ـ ـا) ،ومش ـ ـ ــاهدي
التلفزيــون بكثــرة (≥  1ســاعات يوميً ـا) .ب ـ أف ـوا الشــباب،

البالغات و 4-03باملائة لدى الذكور البالغ  .التغريات يف
االستهالك الغذائي والعوامل االجتماعية واالقتصادية
والدميوغرافية ،والنشاط البدين واحلمل املتعدد قد تكون من
العوامل املهمة ال تسهم يف زيادة انتشار السمنة ال جتتاح
البلدان الناطقة بالعربية.
وأما الدراسات ال تناولت جماالت املتابعة الوالدية وسلوك
مشاهدة التلفاز مع الغذاء فهي على النحو اآليت:
دراسة ) (Kerri et al, 2010وال حبثت دور املتابعة الوالدية
باالشرتاك مع الطفل البدين نفس لدى  83عائلة لديهم
أطفال بدناء ترتاوح أعمارهم ما ب (  42-8سنة) اختريوا
بطريقة عشوائية إذ خضعوا لانامج متابعة مدت  1شهور.
حبثت الدراسة املتغريات اآلتية :حجم اجلسم لدى األطفال
والوالدين ،مقدار السعرات احلرارية ال يتناورا األطفال،
األنشطة البدنية لألطفال يف برنامج متابعة ملدة  6أشهر.
وأظهرت نتائج الدراسة أن جمموع "املتابعة الوالدية" وجمموعة
"املتابعة الوالدية مع الطفل" رما نفس األمهية يف خسارة الوزن
لدى الطفل ونشاط احلركي ومقدار السعرات احلرارية ال
يتناورا الطفل .وتؤكد الدراسة على أن أسلوب اجملموعات هو
طريقة جيدة ملعاجلة بدانة األطفال.
أمـا ) Anderson et al (2009فتنـاولوا االرتبـاط بـ سـلوك
مشاهدة التلفزيون مع املدخول الغذائي ملدة مخس سنوات عن
طري ــق مسـ ــح البيان ــات وحتليلهـ ــا ،كمـ ــا ال ــت الدراسـ ــة وقـ ــت
مشاهدة التلفزيون واسـتبانات تكـرار تنـاول الطعـام لـدى 161
لطــالب املــدارس املتوســطة و 4066مــن طــالب املــدارس
الثانوي ــة ال ــذين ت ــوفرت ع ــنهم بيان ــات كامل ــة مت ــوفرة يف الف ــرتة
األوىل ،وهـي ( ،)4777-4778م الفـرتة الثانيـة وملـدة مخـس
سنوات الحقـة .مت فحـ وحتليـل العالقـة بـ سـلوك مشـاهدة
التلفزي ــون يف الف ــرتة األوىل ونوعي ــة امل ــدخول الغ ــذائي يف الف ــرتة
الثانيــة وزمــن تنــاول الطعــام مــع ضــبط اخلصــائ االجتماعي ــة
والدميوغرافي ــة للف ــرتة األوىل للم ــدخول الغ ــذائي وجمم ــو الطاق ــة
اليومية املأخوذة.

ـاوال
وجــدت الدراســة أن مشــاهدي التلفزيــون بكثــرة هــم أقــل تنـ ً
ـاوال للمشـروبات احملـالة بالسـكر واحللويـات
للفاكهـة وأعلـى تن ً
أيضـا أن مشـاهدي التلفـاز
مـن اجملمـوعت األخـري  .ووجـدت ً
بكثـرة خـالل الفـرتة األوىل هـم أقـل اسـتهال ًكا للفواكـ واخلضــار
واحلبوب الكاملة واألطعمة الغنية بالكالسيوم ،وأكثر استهال ًكا
لألطعم ـ ــة غ ـ ــري املش ـ ــبعة ،وال ـ ــدهون املقلي ـ ــة واألغذي ـ ــة السـ ـ ـريعة
والوجبــات اخلفيفــة ،واملشــروبات احملــالة بالســكر (املنتجــات
املعلـن عنهـا بـالتلفزيون عـادة(  ،أي إن مشـاهدة التلفـاز بكثـرة

خـالل املـرحلت املتوســطة والثانويـة تــؤدي إىل اسـتهالك أطعمــة
فق ــرية غ ــذائيًا مل ــدة مخ ــس س ــنوات الحق ــة .وأن املـ ـراهق ه ــم
األهـ ـ ــداف الرئيس ـ ـ ـة إلعالنـ ـ ــات مطـ ـ ــاعم الوجبـ ـ ــات الس ـ ـ ـريعة،
والوجبات اخلفيفة ،واملشـروبات احملـالة بالسـكر ،والـ قـد تـؤثر
خصوصا خالل
على خياراهتم الغذائية .وأن مشاهدة التلفزيون
ً
املرحلة الثانوية ،قد يكون را آثار طويلة األجـل علـى اخليـارات
الغذائيــة املتناولــة واملســامهة يف ســوء الســلوك الغــذائي يف مرحلــة
الشباب.
أما يف جمال دور املدرسة قام ) Hipple et al (2007بدراسة ألثر
الدوام املدرسي على زيادة الوزن وكتلة اجلسم عند 1083
طالب رياض أطفال والص األول يف  043مدرسة خالل
العام الدراسي مقارنة بالزيادة خالل العطلة الصيفية .أظهرت
الدراسة أن كتلة اجلسم كان معدل وه مثاليًا خالل عطلة
الصي مقارنة بنموه خالل العام الدراسي ،كما أظهرت أن
معدالت و الطلبة السود واألسبان وذوي الوزن الزائد كان
أكا بثالث مرات عن الطالب اآلخرين يف بداية دوام رياض
األطفال .مما يعين أن احلمية والتمارين خالل املدرسة هي أقل
مثالية وأن البيئة املدرسية للمراحل املبكرة تسهم بشكل أقل يف
زيادة الوزن من البيئة غري املدرسية.
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أما يف جمال العادات الغذائية قامت بين هاين ()4771
بدراسة تناولت دور تعديل العادات الغذائية على التكوين
اجلسماين والوزن لدى السيدات مقارنة بانامج تدريب رياضي
خلسارة الوزن .تكونت عينة الدراسة من نساء من عمان
أعمارهن ( 01- 23عام) مت تقسيم املشاركات يف الدراسة
إىل جمموعت  ،ختضع اجملموعة األوىل لانامج تعديل عاداهتم
الغذائية فقط ،يف ح خضعت اجملموعة الثانية من النساء
لانامج رياضي هبدف إنقاو الوزن يف مركز اللياقة البدنية.
وبعد دراسة اآلثار املرتتبة على الاناجم على مدى تسعة
أسابيع ،وجدت فروق ذات داللة إحصائية ب اجملموعت
ولصاحل جمموعة الانامج السلوكي ،كما أظهرت النتائج أن كال
الاناجم يؤثران على التكوين اجلسماين والوزن .
كم ـ ـ ــا قام ـ ـ ــت ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن احل ـ ـ ــا والش ـ ـ ـريدة( )4777بدراس ـ ـ ــة
االهتمامات الصحية للمراهق يف دولة الكويـت ومـن ضـمنها
جمال الغـذاء والتغذيـة " احملافظـة علـى الـوزن الطبيعـي ،الـتلل
مــن البدانــة ،طــرق التغلــب علــى مشــكالت النحافــة" إذ بلغــت
نس ـ ــبة اهتم ـ ــام الطلب ـ ــة مبوض ـ ــو كيفي ـ ـ ـة احملافظ ـ ــة عل ـ ــى ال ـ ــوزن
الطبيع ــي ،% 12،1يف حـ ـ بلغ ــت نس ــبة اهتم ــام املـ ـراهق
مبوضو الـتلل مـن البدانـة  ،% 17،4أمـا موضـو التغلـب
علـ ــى النحافـ ــة فقـ ــد جـ ــاء بنسـ ــبة  .%03،4هـ ــذا وقـ ــد سـ ــأل
الطلبــة عــن مواضــيع أخــرى رــا عالقــة مبجــال الغــذاء والتغذيــة
حسب التسلسل اآليت :النظـام الغـذائي الصـحي اليـومي ،سـوء
التغذيــة ،مكونــات الوجبــة الغذائيــة املتكاملــة ،تصــني األغذيــة
صـ ـ ــحية وغـ ـ ــري صـ ـ ــحية ،الـ ـ ــرجيم الصـ ـ ــحي دون مضـ ـ ــاعفات،
األمراض الناجتة عن نق العناصر الغذائية ،التسمم الغذائي،
أمهي ـ ــة الرياض ـ ــة لل ـ ــتلل م ـ ــن البدان ـ ــة ،الس ـ ــعرات احلراري ـ ــة يف
الغذاء.
أما ) )Brownell and Kaye,1982فقد قاما بدراسة على 60
طفال بدينًا ترتاوح أعمارهم ب  42-1سنة شاركوا بانامج
ً
لتعديل السلوك ،وتثقي غذائي وأنشطة بدنية ملدة 43
أسابيع مبشاركة جمموعة الشبكة االجتماعية (األسرة ،إدارة

ويف دراسـة قــام هبـا ) Datar and Sturm(2004لقيـاس أثــر فــرتة
الت ــدريب الب ــدين عل ــى تغ ــري كتل ــة اجلس ــم ل ــدى طلب ــة املرحل ــة
االبتدائي ــة ،إذ اسـ ــتلدما بيانـ ــات  7914مـ ــن طـ ــالب ريـ ــاض
األطف ــال يف الوالي ــات املتح ــدة عل ــى م ــدى ع ــام باس ــتلدام
التغــري يف الفروقــات للتوصــل إىل أثــر زيــادة وقــت التــدريب ب ـ
مرحلـة ريـاض األطفـال والصـ األول والثـاين علـى مؤشـر كتلـة
اجلســم مســتلدم مقــاييس الطفــل نفس ـ للســنوات الدراســية
امل ـ ــذكورة .أظه ـ ــرت النت ـ ــائج أن طلب ـ ــة الصـ ـ ـ األول (اإلن ـ ــاث
ذوات الــوزن الزائــد واإلنــاث املــائالت إىل الــوزن الزائــد) الــاليت
تــدربن ملــدة ســاعة إضــافية عــن طلبــة ريــاض األطفــال اخنفــا
معدل كتلة اجلسم لديهم مبعـدل ( ،)3,04-يف حـ إ تكـن
هنـاك أيــة فــروق ذات داللــة إحصــائية لــدى الـذكور ذوي الــوزن
الزائـد أو املـائل للبدانـة ،إذ بلغـت ( ،)3,39-كمـا إ يلحــظ
أية فروق لدى الطلبة الذكور واإلناث ذوي الوزن الطبيعي.
وقامت احلا وآخرون ( )4777بدراسة هدفت إىل تعرف
األ اط الغذائية ألطفال الرياض بدولة الكويت من خالل
التعرف على وجبة الفطور ال يتناورا األطفال باملنزل،
والوجبة الغذائية املدرسية ال يتناورا األطفال بالروضة
واملشكالت ال تواج األمهات يف تغذية أطفارن باملنزل
طفال و ًأما ،فأظهرت نتائج الدراسة أن
والروضة على ً 497
نسبة ( )%11,4من األطفال يتناولون فطورهم باملنزل قبل
الدوام املدرسي ،وأن نسبة ( )%28,1من األطفال يشرتون
املأكوالت واملشروبات اجلاهزة بعد االنتهاء من الدوام
املدرسي .كما أفادت معظم األمهات أن األطفال يرفضون
اآليت :شرب كوب من احلليب يف وجبة الفطور ،تناول
الفاكهة يف الوجبات الرئيسة ،تناول الوجبة الغذائية املتكاملة،
ويتناولون البفك واملشروبات الغازية ب الوجبات الرئيسة،
ويتهرب الطفل من تناول وجبة الغداء فور رجوع من الروضة،
كما يصر األطفال على شراء الوجبات اجلاهزة لتناورا على
العشاء.
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وصياغة أهداف وأسئلة الدراسة ،واختيار املنهجية وأداة هع
املعلومات املناسبة ووضع تصور أوضح حملاور وجماالت الدراسة
ال صيغت عليها االستبانة .وقد متيزت هذه الدراسة عن
الدراسات األخرى بأهنا تعىن باملرأة وحدها ،كما أهنا تناولت
دور كل من األسرة ،واجلامعة واإلعالم يف السلوكيات الغذائية
والنشاط البدين وهو ما إ تتناول أية دراسة عربية سابقة على
حد علم الباحثة.

املدرسة ،مدرب رياضي  ،دائرة اخلدمات الغذائية ومساعدة
متريضية) .مت مقارنة هذه اجملموعة مع جمموعة ضابطة من
األطفال البدناء الذين ال خيضعون ألي برنامج %71 .من
الطلبة الذين خضعوا للانامج خسروا وزن مقارنة بـ %24من
اخنفاضا يف الوزن
اجملموعة الضابطة ،فأظهرت جمموعة الانامج
ً
بنسبة  %41،1ومبعدل 1،1كيلو غرام .كما إن اجملموعة ال
خضعت للانامج إ تستعد الوزن السابق الذي كانت علي
قبل الانامج .وأكدت نتائج هذه الدراسة أن الانامج الشامل
يف املدارس يعطي نتائج دالة على خسارة الوزن وحيمي
األطفال من زيادة درجة البدانة لديهم.
من خالل استعراض الدراسات السابقة فإننا جند أهنا تناولت
يف جمملها أهدافًا متعددة مثل التعرف إىل دور السلوك الغذائي
والنشاط البدين على البدانة وكذلك دور الرقابة الوالدية
(األسرة) على البدانة .باإلضافة إىل ذلك أثر املدرسة على
بدانة األطفال .وقد حبثت بعا الدراسات أثر وسائل اإلعالم
على اخليارات الغذائية والسلوك الغذائي لدى طالب املراحل
املتوسطة والثانوية .هذا وقد أظهرت الدراسات وجود أثر
للعوامل البيئية والسلوكية السابقة على زيادة الوزن والبدانة.
وبناء على العرض السابق للدراسات فإن الدراسة احلالية
استفادت من جمموعة الدراسات السابقة يف بعا اجلوانب
أمهها االطال على األدب النظري املرتبط مبوضو هذه
الدراسة مما أدى إىل فهم أعمق ملوضو ومشكلة الدراسة،

إجراءات الدراسة

METHODOLOGY

مجتمع الدراسة وعينت ا-:

تكون جمتمع الدراسة من هيع طالبات مساق الصحة
واللياقة البدنية يف جامعة عفت يف اململكة العربية السعودية
والبالغ عددهن ( )419طالبة ومن خمتل التلصصات
وامللتحقات بالدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
.2340 /2342
بلغت عينة الدراسة ( )97طالبة مت اختيارهن بطريقة
عشوائية من  7شعب مطروحة ملساق الصحة واللياقة البدنية،
ومتثل ما نسبت ( )%1099من جمتمع الدراسة إذ مت تطبيق
الدراسة عليهن يف أول أسبو دراسي من الفصل الدراسي
األول للعام الدراسي  2340 /2342يف جامعة عفت.
واجلدول ( )4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات
الدراسة (الكلية ومقياس كتلة اجلسم).

تبعا لمتغيري الكلية ومؤشر كتلة الجسم
جدول رقم  .9توزيع أفراد عينة الدراسة ً
المتغيرات

الكلية

مؤشر كتلة اجلسم ()BMI

العدد

النسبة المئوية

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

49

2491

ارندسة

06

1196

إدارة االعمال

26

0297

حتت الطبيعي :أقل من 48

43

4299

طبيعي2197-48 :

13

6090

وزن زائد2797-21 :

42

4194

بدين :أكا من 03

9

897
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أدا الدراسة :

متوسطة ورا ثالث درجات.
قليلة ورا درجتان.
جدا ورا درجة واحدة.
قليلة ً
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ومب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن مقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات
احلس ـ ـ ـ ـ ــابية ك ـ ـ ـ ـ ــان مخاس ـ ـ ـ ـ ــيًا فإن ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ـ ــد مت اعتم ـ ـ ـ ـ ــاد املعي ـ ـ ـ ـ ــار
اخلماسي لتحديد درجة املمارسة :
كبرية جداً ()1 -1923
كبرية ))1947 -0913
متوسطة )(3.39-2.60
قليلة ()2917 -4983
جدا (أقل من .)4983
قليلة ً

بعــد مراجعــة العديــد مــن الدراســات واألدب النظــري الــذي
تنــاول البدانــة والعوام ــل البيئيــة املــؤثرة فيه ــا ،ولتحقيــق أه ــداف
مقياسا للعوامـل السـلوكية والبيئيـة
هذه الدراسة ،طورت الباحثة ً
اش ــتمل يف ص ــورت األولي ــة عل ــى ( )11فق ــرة مت عرض ـ ـها عل ــى
جمموعة مـن اخلـااء واحملكمـ ممـن حيملـون شـهادة الـدكتوراة يف
التغذي ـ ــة م ـ ــن كلي ـ ــة العل ـ ــوم الص ـ ــحية يف اريئ ـ ــة العام ـ ــة للتعل ـ ــيم
التطبيقي والرتبية البدنية من نادي الشباب واإلحصاء وبعضهم
ممن يعملون يف البحوث الرتبوية يف وزارة الرتبية الكويتيـة ،وبنـاءً
عل ـ ــى مالحظ ـ ــات احملكم ـ ـ فق ـ ــد مت ح ـ ــذف بع ـ ــا الفق ـ ـرات
وتعديل بعضها وإعادة صياغة للبعا اآلخر وبذلك مت اعتماد
( )17فقــرة موزعــة علــى أربعــة جمــاالت هــي  :دور الطالــب يف
الســلوك الغــذائي وممارس ــة النشــاط الب ــدين ،وتكــون م ــن ()04
فقــرة وجم ــال دور األس ــرة يف الس ــلوك الغ ــذائي وممارس ــة النش ــاط
البداين وتكون من ( )40فقرة ،وجمـال دور اجلامعـة يف السـلوك
الغذائي وممارسة النشاط البداين وتكون من ( )9فقـرات وجمـال
دور اإلع ــالم وتكـ ــون مـ ــن ( )8فق ـ ـرات .هـ ــذا وقـ ــد مت حـ ــذف
الفقــرة( )04مــن املقيــاس لتشــاهبها يف املعــىن مــع الفقــرة ()26
حرصا على سالمة النتائج.
ومت استبقاء األرقام كما هي ً
كم ــا تك ــون ميـ ـزان اإلجاب ــة فيه ــا م ــن مخـ ـس مس ــتويات ك ــون
املقياس املستلدم هو مقياس ليكرت مخاسي األبعاد وهي:
جدا ورا مخس درجات.
كبرية ً
كبرية ورا أربع درجات.

صدق األدا وثبات ا :

مت التحق ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق احملت ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ألدوات الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بعرضـ ـ ـها عل ـ ــى جمموع ـ ــة م ـ ــن احملكمـ ـ ـ امللتصـ ـ ـ يف جم ـ ــايل
التغذيـ ــة والنشـ ــاط البـ ــدين والتحليـ ــل اإلحصـ ــائي للتحقـ ــق مـ ــن
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق حمتواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومت األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ مبالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهتم ومت إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء
التع ـ ـ ــديالت املطلوب ـ ـ ــة يف ص ـ ـ ــياغة فقـ ـ ـ ـرات االس ـ ـ ــتبانة لتك ـ ـ ــون
وفهم ـ ـ ـا .و ُعـ ـ ــدت نسـ ـ ــبة املوافقـ ـ ــة  %70علـ ـ ــى
أكثـ ـ ــر وضـ ـ ـ ً
ـوحا ً
فق ـ ـ ـرات األداة مبثابـ ـ ــة صـ ـ ــدق األداة .كمـ ـ ــا مت تقـ ـ ــدير ثبـ ـ ــات
أداة الدراسـ ــة مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتلدام معادلـ ــة كرونبـ ــا ألفـ ــا
) (Cronbach Alphaلالتسـ ــاق الـ ــداخلي ،وخلصـ ــت النتـ ــائج
إىل اآليت:

جدول رقم .1قيم معامل كل من صدق وثبات أدا الدراسة باستخدام كرونباخ ألفا
المجال

عدد العبارات

ال دق

الثبات

الطالب

03

3,83

3,61

األسرة

40

3,82

3,68

اجلامعة

9

3,84

3961

اإلعالم

8

3,76

3972

الثبات الكلي لالدا
3982

يشري اجلدول إىل أن قيم الثبات قد كانت أكا من ( 3963وهي القيمة ال حددها كوهن يف معظم الدراسات) مما يشري إىل ثبات جماالت أداة
الدراسة ومناسبتها ألغراض الدراسة احلالية.
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توزيع االستبانات وتجميع ا:

بعرضها وفقاً لتسلسل أسئلة الدراسة .وقد مت استلدام
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على جماالت الدراسة وفيما يأيت عرض للنتائج ال مت
التوصل إليها باالعتماد على تسلسل األسئلة ال وضعتها
الباحثة من خالل اجلداول اآلتية:
السؤال األول :ماهي السلوكيات الغذائية املمارسة من قبل
طالبات اجلامعة

بعد تقدير صدق وثبات االستبانة وإجراء التعديالت املناسبة
عليها مت توزيعها بإشراف الباحثة على طالبات مبحم اللياقة
البدنية والصحة يف جامعة عفت للفصل الدراسي االول
.2340/2342

عرض ومناقشة النتائج

بعد أن قامت الباحثة جبمع البيانات باستلدام أداة
الدراسة قامت بتحليلها باستلدام برجمية  ،SPSSإذ ستقوم

جدول .3المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال السلوكيات الغذائية ودرجة الممارسة من قبل طالبات الجامعة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الممارسة

الرقم
.4

أتناول ثالث وجبات

0947

4940

متوسطة

.2

أتناول وجبات خفيفة

0983

3971

كبرية

.0

ال آكل كميات كبرية من الطعام

0921

4948

متوسطة

.1

أتناول الطعام اجلاهز السريع

0962

3977

كبرية

.1

أتناول الطعام وأنا اشاهد التلفاز

0919

4943

كبرية

.6

أتناول الطعام وأنا أتصفح اإلنرتنت

2986

4941

متوسطة

.9

أمضغ طعامي ببطء

0922

4941

متوسطة

.8

أتناول طعامي بسرعة

2982

4948

متوسطة

.7
.43

أتناول  8أكواب من املاء يوميًا
أزيل الدهون عن الطعام قبل تناول (جلد الدجا  ،املايونيز...،

2911

4942

قليلة

2972

4940

متوسطة

.44

أتناول املشروبات الغازية( بيبسي كوال...،

0911

4926

كبرية

.42

أتناول الطعام إذا توترت

2979

4921

متوسطة

.40

أتناول الشيبس يوميًا
أتناول الشوكوال

2961

4948

متوسطة

0911

4934

كبرية

.41

أذهب إىل النوم مباشرة بعد تناويل الطعام

2969

3970

متوسطة

.46

2996

4937

كبرية

.48

أتناول اخلضار يوميًا
أتناول الفواك يوميًا

2990

4926

متوسطة

أتناول طعامي يف صحن متوسط احلجم

0911

3971

كبرية

.47

أهتم بنوعية وجبات طعامي

2916

4939

قليلة

.23

أتناول فطوري قبل الذهاب للجامعة

2996

4921

متوسطة

.24

أتناول املشروبات اخلالية من السكر

2968

4923

متوسطة

.22

أتبع نظام محية لتجنب زيادة وزين

2929

49319

قليلة

المجال ككل

0934

49473

متوسطة

.41

.49

العبار
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فيها الطالبات على مقاعد الدراسة وميض حوايل عشر
ساعات من يومهن يف التنقل ب البيت واجلامعة وقاعات
الدرس ،فال مكان وال وقت للطبخ وجتهيز الطعام ،باإلضافة
إىل ما حتمل الطالبات من كتب وأدوات للدراسة جيعلهن غري
قادرات على محل املزيد من احلمل .أما فقرة "أتبع نظام محية
لتجنب زيادة وزين" فنجد أن أقل اهتمامات الطالبات فأغلب
الطالبات يتمتعن جبسد متناسق ومتناسب بسبب املرحلة
العمرية ال ميرن هبا .أما املرتبة الثانية يف السلوكيات األقل
أمهية فهي "أتناول  8أكواب من املاء يوميًا" وتعزوها الباحثة
إىل أن ذلك يعود إىل كثرة تناول الطالبات للمشروبات الغازية
والعصائر وهذا يعوض شعورهن بالظمأ .أما املرتبة الثالثة األقل
أمهية فهي فقرة " أهتم بنوعية وجبات طعامي" وتعزو الباحثة
ذلك إىل تواجد نوعيات طعام مغرية يف البيئة احمليطة
بالطالبات مثل اآليس كرمي والدوناتس والفطائر والكيك
مبلتل أنواع وكذلك البسكويت والشوكوال مما جيعلهن
يفضلن هذه األنوا على أنوا األكل املطبو والذي يقدم يف
مطعم اجلامعة.
السـؤال الثــاين :مـا هــي درجــة ممارســة النشــاط البــدين مــن قبــل
طالبات اجلامعة

يب اجلدول رقم( )0بأن السلوكيات الغذائية ال متارسها
الطالبات بدرجة كبرية هي "أتناول وجبات خفيفة" مبتوسط
حسا  0983تالها باملرتبة الثانية "أتناول الطعام اجلاهز
السريع" مبتوسط حسا  0962تالها باملرتبة الثالثة " أتناول
الشوكوال" مبتوسط حسا  ،0911أما أقل العادات الغذائية
ممارسة فقد متثلت بـ " أتبع نظام محية لتجنب زيادة وزين "
ومبتوسط حسا  2929تالها أتناول  8أكواب من املاء
يوميًا ".مبتوسط حسا  2911تالها " أهتم بنوعية وجبات
طعامي " مبتوسط حسا .2916
تعتقد الباحثة أن الفقرة ال حلت باملرتبة األوىل وكانت
األكثر ممارسة لدى الطالبات" أتناول وجبات خفيفة" هو نو
من السلوك الغذائي الصحي أحيانًا وغري الصحي أحيانًا
أخرى وهذا يعتمد على النوعية والكمية .وإن تناول الطالبات
للوجبات اخلفيفة يعود إىل األسباب اآلتية :سهولة تواجده يف
متناول اليد ،وال حيتا إىل جهد إلعداده ،وتوفره بأشكال
وأنوا متعددة ومغرية ،ومثن أقل مقارنة بالطعام املطبو ،
تتناول الطالبات لكي ال يشعرن باجلو حل العودة إىل املنزل
وتناول الطعام مع أفراد العائلة .أما فقرة " أتناول الطعام
اجلاهز" فهذا سلوك طبيعي يف هذه الفرتة من العام ال تكون

جدول .4المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ممارسة النشاط البدني من قبل طالبات الجامعة
االنحراف

درجة الممارسة

.20

أمارس رياضة خفيفة خالل األسبو

2918

4944

قليلة

.21

أمارس مهام منزلية خفيفة مثل( التنظي  ،غسل الصحون..،

0948

4938

متوسطة

.21

أعمل لساعات طويلة على الكمبيوتر يوميًا
أمارس األلعاب اإللكرتونية ال ال تتطلب حركة

0908

4924

متوسطة

2911

4940

قليلة

.29

أمارس أنشطة بدنية ما بعد ساعات اليوم الدراسي

2921

4936

قليلة

.28

أشارك يف أنشطة رياضية خالل اليوم الدراسي

2921

3977

قليلة

.27

أنا عضو يف فرقة رياضية

2928

4931

قليلة

.03

بدال من املصعد
أستلدم السالإ ً

0919

49384

كبرية

2917

3911

قليلة

الرقم

.26

المتوسط

العبار

الحسابي

المجال ككل
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المعياري
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هي " أشارك يف أنشطة رياضية خالل اليوم الدراسي " و "
أمارس أنشطة بدنية ما بعد ساعات اليوم الدراسي" ومبتوسط
حسا  2921تالها " أنا عضو يف فرقة رياضية " مبتوسط
حسا  2928وهيعها جاءت بدرجات ممارسة قليلة
جدا ،وتعزو الباحثة ذلك إىل
ومبتوسطات حسابية متقاربة ً
ثقافة العيب يف اجملتمع السعودي إذ ال جيوز للمرأة أن متارس
األنشطة الرياضية ولذلك جند أن الكثري منهن إ متارس
األنشطة الرياضية يف مرحلة ما قبل اجلامعة وأن عدم ممارستهن
لألنشطة البدنية والرياضية رغم توفرها يف اجلامعة إ ا هو
امتداد لعدم ممارستهن را يف مرحلة املدرسة ،كما قامت
الباحثة بسؤال بعا الطالبات شفهيًا عن أسباب عدم
رغبتهن مبمارسة األنشطة الرياضية فأجنب  :عدم توفر الوقت،
والرغبة يف الرتكيز على الدراسة ،وعدم حمبتهن للرياضة،
واخلوف من الفشل أمام اآلخرين ،وعدم التشجيع على ممارسة
األنشطة الرياضية يف اجلامعة ،وأن األنشطة الرياضية غري
مهمة.
السؤال الثالم :هل يوجد أثر لدور األسرة على السلوك
الغذائي املمارس يف املنزل على سلوك بناهتا

يب اجلدول رقم( )4بأن النشاط البدين الذي متارس
بدال من املصعد
الطالبات بدرجة كبرية هو " أستلدم السالإ ً
" مبتوسط حسا  0919وترى الباحثة أن هذا يعود إىل أن
الطالبات ميض معظم وقتهن يف اجلامعة بالتنقل ب قاعات
الدرس ،ومباين اجلامعة مؤلفة من طابق ويتواجد فيها مصعد
واحد فقط لكل مبىن  .تاله يف املرتبة الثانية عبارة "أعمل
لساعات طويلة على الكمبيوتر يوميًا" مبتوسط حسا 0908
فتعزو الباحثة ذلك إىل أن الطالبات جيلسن على الكمبيوتر
لساعات طويلة ألسباب كثرية منها تصفح األنرتنت والشات
وكذلك أداء الواجبات املطلوبة منهم يف اجلامعة وال تتطلب
الكثري من ساعات العمل على الكمبيوتر .أما املرتبة الثالثة
فجاءت فيها عبارة "أمارس مهام منزلية خفيفة مثل(التنظي ،
غسل الصحون "..،مبتوسط حسا  0948وبدرجة ممارسة
متوسطة ،وتعزو الباحثة ذلك إىل وجود اخلادمات وكذلك
عدم تواجد الطالبات يف املنزل لساعات طويلة بسبب الدوام
يف اجلامعة ،فتكون معظم أعمال املنزل قد أجنزت عند عودهتن
للمنزل ،وكذلك عدم رغبة بعا الطالبات القيام مبثل هذه
املهام البدنية بسبب الكسل ،أما أقل األنشطة البدنية ممارسة

جدول .5المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور األسر في السلوكيات الغذائية ودرجة الممارسة وقيمة "ت"
بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

الرقم

العبار

02
00

مطبوخا يف املنزل
طعاما
ً
آكل ً
تشجعين عائل على احلركة

01

المتوسط

االنحراف

درجة

0971

3978

كبرية

0961

4931

كبرية

الحسابي

المعياري

الممارسة

الطعام الصحي مثل اخلضروات والفواك
متوفر يف منزيل

1901

3980

01

الشوكوال متوفرة يف منزيل

0987

3976

كبرية

06

الشيبس متوفر يف منزيل

0916

4938

كبرية

08

آكل الطعام السريع يف منزيل

0918

4943

كبرية

07

تطلب مين عائل االهتمام بوزين

0919

4903

كبرية

10

مصرويف اليومي كبري

0910

3978

كبرية

0994

3913

كبرية

اجملال ككل

77

كبرية جدا

قيمة ت

مستوى

42969

39333

الداللة

خلود غازي بين هاين :أثر العوامل البيئية على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين لدى طالبات...

هذا سلوك غذائي صحي ،فاملعروف أن الغذاء املطبو منزليًا
كثريا من الطعام اجلاهز من حيم املكونات واجلودة
هو أفضل ً
والنوعية وبرغم ممارسة األسرة رذا السلوك الصحي إال أهنا
متارس توفري الطعام السريع يف املنزل بدرجة كبرية ،وهي متارس
مطبوخا يف املنزل" مما يعين
طعاما
ً
بدرجة أقل من فقرة "آكل ً
أن األسر اآلن حتاول أن توازن ما ب توفري الطعام املطبو
منزليًا وما ب الطعام السريع حىت ال يغلب توفري أحدمها على
بدال من االعتماد
اآلخر وهذا يعد حماولة جيدة من األسر ً
كليًا على توفري الطعام السريع .املرتبة الثالثة جاءت فيها عبارة
"الشوكوال متوفرة يف منزيل" ومبتوسط حسا  0,87أي إهنا
متارس بدرجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أن األهل حيبون
بدال من التسوق
توفري كل ما يرغب أوالدهم يف أكل يف املنزل ً
يوميًا ورمبا يروا أن الشوكوال متنح أبناءهم الطاقة والشعور
باملتعة.
السؤال الرابع :هل يوجد أثر لدور األسرة على ممارسة
النشاط البدين يف املنزل على سلوك بناهتا

يب اجلدول رقم ( )1أن قيمة ت احملسوبة والبالغة
( )42969مبستوى داللة ( )39333وجود فرق ب املتوسط
احلسا للمجال والبالغ ( )0994وب قيمة مرجعية متثل
متوسط أوزان سلم ليكرت املستلدم يف هذه الدراسة والبالغة
( )093حبيم أن هذا الفرق كان بأفضلية ملتوسط احلسا
للمجال الذي كان األكا والذي يب وجود أثر لألسرة على
السلوك الغذائي املمارس يف املنزل من قبل بناهتا لطالبات
جامعة عفت إذ يالحظ من خالل حتليل فقرات (أسئلة)
اجملال بأن هيع السلوكيات املذكورة في متارس بدرجة كبرية من
قبل أسر الطالبات إال أن السلوك الغذائي األكثر ممارسة لدى
األسرة هو"الطعام الصحي مثل اخلضروات والفواك متوفر يف
منزيل" ومبتوسط حسا  1901وتعزو الباحثة ذلك إىل ازدياد
وعي األسر بأمهية تواجد اخلضار والفواك باملنزل باستمرار
وارتباطها بصحة أفراد العائلة ،أما السلوك الغذائي الذي حل
طعاما
باملرتبة الثانية ومتارس األسرة بدرجة كبرية هو " آكل ً
مطبوخا يف املنزل " مبتوسط حسا  0971وترى الباحثة أن
ً

جدول .6المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور األسر على النشاط البدني ودرجة الممارسة وقيمة "ت" بين
قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة
المتوسط

االنحراف

درجة

4932

قليلة
قليلة

الرقم

العبار

09

أمارس األنشرة البدنية مع عائلتي

2928

13

أمارس الرياضة في األندية مع عائلتي

2933

3972

14

هناك منرقة للعب حيث أسكن

2992

4921

متوسرة

12

بدال من استخدام السيار
ترلب مني عائلتي المشي ً

2903

4937

قليلة

0914

4921

كبير

2911

3990

قليلة

11

هناك أج ز رياضية في منزلي
المجال ككل

الحسابي

يب اجلدول رقم( )6أن قيمة ت احملسوبة والبالغة ()1964
مبستوى داللة ( )39333وجود فرق ب املتوسط احلسا
للمجال والبالغ ( )2911وب قيمة مرجعية متثل متوسط أوزان
سلم ليكرت املستلدم يف هذه الدراسة والبالغة ( )093حبيم
أن هذا الفرق كان بأفضلية ملتوسط احلسا لسلم ليكرت

المعياري

الممارسة

قيمة ت

1964

مستوى الداللة

39333

الذي كان األكا والذي يب وجود فرق دال من الناحية
اإلحصائية إذ تب أن متوسط أثر األسرة على حجم النشاط
البدين املمارس يف املنزل من قبل بناهتا قد جاء بدرجة قليلة
( )2911وهو أقل من متوسط سلم ليكرت إذ يالحظ من
خالل حتليل فقرات (أسئلة) اجملال بأن النشاط البدين األكثر
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بدرجات حرارة عالية معظم السنة واحتمال حدوث فيضانات
إن أمطرت شتاء ،والثقافة اجملتمعية السائدة باحلرو الزائد
على النساء وعدم السماح رن باملشي مبفردهن .أما السلوكان
اللذان حال باملركزين األخريين "أمارس األنشطة البدنية مع
عائل " و "أمارس الرياضة يف األندية مع عائل " وبدرجة
ممارسة قليلة فتعزوه الباحثة إىل الثقافة اجملتمعية السائدة يف
اململكة العربية السعودية وكذلك قلة توفر أندية أو أماكن
خمصصة لألنشطة البدنية العائلية أو أندية للعائالت ،وكذلك
إحجام النساء عن مثل هذه األنشطة بسبب عدم مناسبة
الزي ملثل هذه السلوكيات ال تعد غالبًا خارجة عن ثقافة
اجملتمع السعودي مع وجود مؤشرات تشري إىل تغريات ملموسة
حول ممارسة املرأة السعودية للرياضة ولكن ضمن ثقافة اجملتمع
وقواعد الدين.

ممارسة لدى األسرة هو "هناك أجهزة رياضية يف منزيل"
ومبتوسط حسا  0914وتعزو الباحثة ذلك إىل ازدياد وعي
األسر بارتباط ممارسة األنشطة البدنية بصحة أفراد العائلة
والعمل على توفري أجهزة وأدوات رياضية يف املنزل لتشجيع
أبنائهم على ممارسة األنشطة الرياضية ورمبا كذلك بدأوا
بأنفسهم ،أما النشاط البدين الذي حل باملرتبة الثانية ومتارس
األسرة بدرجة متوسطة هو" هناك منطقة للعب حيم أسكن
" مبتوسط حسا  2992وترى الباحثة أن األسر تسعى إىل
السكن مبناطق يتوفر فيها مناطق للعب لتشجيع أبنائهم على
ممارسة األنشطة البدنية وتوفرها قريبة من مناطق سكناهم يرفع
احتمال ممارسة أبنائهم را .املرتبة الثالثة جاءت فيها عبارة
بدال من استلدام السيارة"
"تطلب مين عائل املشي ً
جدا ،وتعزو
ومبتوسط حسا  2903إهنا متارس بدرجة قليلة ً
الباحثة هذا األمر إىل صعوبة ذلك يف اململكة العربية السعودية
ألسباب عديدة منها :بعد املسافات ب أماكن السكن
واملدارس أو اجلامعات ،عامل اجلو إذ متتاز مدينة جدة

السؤال الخامس .هل يوجد أثر للجامعة على السلوك الغذائي
الممارس لدى طالبات ا خالل يوم ن الدراسي

جدول .7المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور الجامعة في السلوكيات الغذائية ودرجة الممارسة وقيمة "ت"
بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

الرقم

العبار

المتوسط

االنحراف

درجة

11

تتوفر األطعمة الصحية مثل الفواك واخلضروات يف مطعم
اجلامعة

0989

3978

كبير

18

أستطيع إجياد مراجع التغذية الصحية يف اجلامعة

0907

3989

كبير

17

يتوفر الكثري من األغذية العالية والسعرات يف اجلامعة وال
تغري بشرائها

0961

3976

كبير

14

أتعلم العادات الصحية يف اجلامعة

0923

3977

متوسرة

0910

3963

كبير

الحسابي

اجملال ككل

يب اجلدول رقم( )9أن قيمة ت احملسوبة والبالغة ()9981
مبستوى داللة ( )39333وجود فرق ب املتوسط احلسا
للمجال والبالغ ( )0910وب قيمة مرجعية متثل متوسط أوزان

المعياري

الممارسة

قيمة
ت

48.7

مستوى
الداللة

08000

سلم ليكرت املستلدم يف هذه الدراسة والبالغة ( )093حبيم
أن هذا الفرق كان بأفضلية املتوسط احلسا للمجال الذي
كان األكا والذي يب وجود جمال تأثري دور اجلامعة يف
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خلود غازي بين هاين :أثر العوامل البيئية على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين لدى طالبات...

(سنيكرز ،توكس ومارس) وكذلك أكياس الشيبس ،اآليس
كرمي و الكروسان وبسؤارن عن أطعمة الوجبات الغذائية
الرئيسة أجنب بأهنا معتدلة السعرات احلرارية .أما يف املركز
الثالم فجاءت فقرة " أستطيع إجياد مراجع التغذية الصحية
يف اجلامعة" وبدرجة كبرية ومبتوسط حسا  0907وتعزو
الباحثة ذلك إىل درجة الوعي الكبرية لدى اجلامعة بأمهية توفري
خصوصا أهنن يف سن يكون اجلمال حمور
املراجع للطالبات
ً
اهتمامهن واجلسم املتناسق جزء من اجلمال .أما الفقرة ال
جاءت يف املرتبة الرابعة واألخرية وكانت ممارستها بدرجة
متوسطة فهي " أتعلم العادات الصحية يف اجلامعة" وتعزو
الباحثة ذلك إىل توفر مساق دراسي واحد فقط تتعلم في
الطالبات العادات الصحية بشكل دقيق أما فيما عدا ذلك
فتكون العادات الاليت يتعلمنها هي عادات الزميالت ومبا أن
احدا يعىن باألمور الصحية فهذا يدل
اجلامعة توفر مساقًا و ً
على دور اجلامعة املهم بتوعية الطالبات يف أمورهن الغذائية
من أجل صحة أفضل.

السلوكيات الغذائية ودرجة املمارسة لدى طالباهتا خالل
يومهن الدراسي إذ يالحظ من خالل حتليل فقرات (أسئلة)
اجملال بأن السلوك الغذائي األكثر ممارسة لدى اجلامعة هو
"تتوفر األطعمة الصحية مثل الفواك واخلضروات يف مطعم
اجلامعة" ومبتوسط حسا  0989أي بدرجة ممارسة كبرية
وتعزو الباحثة ذلك إىل درجة وعي عالية لدى اجلامعة بأمهية
التنو الغذائي وتوفريها لوجبات مصنعة طازجة يف مطعم
اجلامعة وتنو وجبات الطعام املقدمة ما ب اخلضار واألرز
وهيع أنوا الاوت والسلطات املتنوعة باإلضافة إىل ذلك فإن
مطعم اجلامعة يوفر الفواك جنبًا إىل جنب مع احللويات ومن
م فإن أغلب اخليارات املطروحة أمام الطالبات هي خيارات
صحية .أما السلوك الغذائي الذي حل باملرتبة الثانية ومتارسها
اجلامعة بدرجة كبرية هو " يتوفر الكثري من األغذية العالية
السعرات يف اجلامعة وال تغري بشرائها" مبتوسط
حسا  0961وبسؤال الطالبات خالل تطبيق األداة عن ما
هي األغذية العالية السعرات ال تقدمها اجلامعة أجنب
إجابات متعددة مثل :طبق احللو اليومي املعد يف مطبخ املطعم
وحجم متوسط إىل صغري ،وكذلك ألواح الشوكوالت مثل

السؤال السادس :

هل يوجد أثر لدور الجامعة على درجة

ممارسة النشاط البدني لدى طالبات ا خالل يوم ن الدراسي

جدول . .8المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور الجامعة على النشاط البدني ودرجة الممارسة وقيمة "ت"
بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة
المتوسط

االنحراف

درجة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

الممارسة

ت

الداللة

4938

متوسرة
كبير

الرقم

العبار

16

هناك أنشطة بدنية ميكن ممارستها خالل أوقات الفراغ
يف اجلامعة

2996

19

أستلدم الدر للوصول إىل صفويف

1948

3989

13

تدرس مواد أنشطة بدنية يف اجلامعة

0917

3971

كبير

0914

3964

كبير

اجملال ككل

يب ـ اجلــدول رقــم( )8أن قيم ـة ت احملســوبة والبالغــة ()9917
مبس ــتوى دالل ــة ( )39333وج ــود ف ــرق بـ ـ املتوس ــط احلس ــا
للمجال والبالغ ( )0914وب قيمة مرجعية متثل متوسط أوزان
سلم ليكرت املستلدم يف هذه الدراسة والبالغـة ( )093حبيـم
أن هــذه الفــرق كــان بأفضــلية املتوســط احلســا للمجــال الــذي

9917

39333

كــان األكــا والــذي يبـ وجــود أثــر لـدور اجلامعــة علــى حجــم
النشاط البدين املمارس لدى طالباهتا خالل يومهن الدراسي إذ
يالحــظ مــن خــالل حتليــل فق ـرات (أســئلة) اجملــال بــأن النشــاط
البـ ــدين األكثـ ــر ممارسـ ــة لـ ــدى اجلامعـ ــة هـ ــو "أسـ ــتلدم الـ ــدر
للوصول إىل صـفويف" ومبتوسـط حسـا  1948وتعـزو الباحثـة
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يرجع إىل عدم رغبة الطالبـات مبمارسـة األنشـطة البدنيـة خـالل
أوق ــات ف ـراغهن بس ــبب كثاف ــة الس ــاعات الدراس ـية يوميًــا فه ــن
يفضلن استغالل ساعات الراحة ب احملاضـرات للراحـة وتنـاول
الطع ــام وك ــذلك عن ــد انته ــاء ي ــومهن الدراس ــي فم ــا إن ينه ـ ـ
ساعاهتن الدراسية حىت يسارعن بالـذهاب إىل املنـزل لتقيـدهن
مبواعيــد املواصــالت اخلاصــة رغــم أن اجلامعــة تــوفر صــالة متـارين
رياضية ،فيها مسبح ،وملعب ،وكرة سلة وهيعها مفتوحة على
مدار الساعة للطالبات.

ذل ــك إىل ع ــدم ت ــوفر املص ــاعد بكث ــرة يف اجلامع ــة وك ــذلك تع ــد
الســالإ هــي األكثــر ســهولة وســرعة لالســتلدام كمــا إن كــل
مبــاين اجلامع ــة مؤلف ــة مــن ط ــابق فق ــط .أمــا النش ــاط الب ــدين
الــذي جــاء يف املرتبــة الثانيــة ومتارس ـ اجلامعــة بدرجــة كبــرية هــو
"ت ـ ــدرس م ـ ـواد أنش ـ ــطة بدني ـ ــة يف اجلامع ـ ــة " مبتوس ـ ــط حس ـ ــا
 3.59وتــرى الباحثــة أن هــذا يــدل علــى أن اجلامعــة إ ــا هتــتم
بتثقي وتوعية طالباهتا بأمهية النشاط البـدين واملتعلـق بالصـحة
وذلك بتوفري مواد دراسية تعىن بالصحة البدنية والتغذية والبيئة.
املرتب ــة الثالث ــة ج ــاءت فيه ــا عب ــارة "هن ــاك أنش ــطة بدني ــة ميك ــن
ممارســتها خــالل أوقــات الف ـراغ يف اجلامعــة" ومبتوســط حســا
 2.76أي إهنــا متــوفرة بدرجــة متوســطة وت ـرى الباحثــة أن ذلــك

السؤال السابع  :هل يوجد أثر لدور اإلعالم على السلوك الغذائي
الممارس لدى طالبات الجامعة

جدول . 1المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور اإلعالم في السلوكيات الغذائية ودرجة الممارسة وقيمة "ت"
بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

الرقم

العبار

المتوسط

12

أستفيد من املقاالت واملعلومات املتعلقة بالتغذية
والصحة املنشورة يف الصح

0920

11

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالتغذية
والصحة وال تبم على القنوات التلفزيونية احمللية

0911

16

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالتغذية
والصحة وال تبم على القنوات الفضائية

0910

18

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالتغذية
والصحة وال تنشر على اإلنرتنت

0900

3973

0908

3991

اجملال ككل

الحسابي

يب ـ ـ ـ اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( )7أن قيم ـ ــة ت احملس ـ ــوبة والبالغ ـ ــة1910
مبسـ ــتوى داللـ ــة ( )39333وجـ ــود فـ ــرق ب ـ ـ املتوسـ ــط احلسـ ــا
للمج ــال والب ــالغ  0908وب ـ قيم ــة مرجعي ــة متث ــل متوس ــط أوزان
ســلم ليكــرت املســتلدم يف هــذه الدراســة والبالغــة ( )093حبيــم
أن هذه الفرق كان بأفضلية املتوسط احلسا للمجال الذي كان
األكا والذي يب وجود أثر لدور اإلعالم على السلوك الغـذائي
املم ــارس ل ــدى طالب ــات اجلامع ــة إذ يالح ــظ م ــن خ ــالل حتليـ ــل
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االنحراف
المعياري
4932
3971
3971

درجة

الممارسة

قيمة ت

مستوى
الداللة

متوسرة
كبير
كبير

1910

39333

متوسرة
متوسرة

مهمـا يف السـلوك الغـذائي
أثرا ً
فقرات (أسئلة) اجملال بأن لإلعالم ً
املمارس من قبل الطالبات إذ إن الطالبات يستفدن من الـاامج
واملعلومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة وال ـ تبــم علــى القن ـوات
التلفزيوني ـ ــة احمللي ـ ــة وذل ـ ــك حس ـ ــب املتوس ـ ــط احلس ـ ــا للفق ـ ــرات
"أســتفيد مــن الـاامج واملعلومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة والـ
تب ــم عل ــى القنـ ـوات التلفزيوني ــة احمللي ــة" و" أس ــتفيد م ــن الـ ـاامج
واملعلومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة وال ـ تبــم علــى القن ـوات

خلود غازي بين هاين :أثر العوامل البيئية على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين لدى طالبات...

مبتوس ــط  0900وبدرج ــة متوس ــطة ،أم ــا الفق ــرة الـ ـ ج ــاءت يف
يض ـا فهي"أســتفيد مــن املقــاالت
املركــز األخــري وبدرجــة متوســطة أ ً
واملعلومـ ــات املتعلق ـ ــة بالتغذي ـ ــة والص ـ ــحة املنش ـ ــورة يف الص ـ ــح "
مبتوسط حسـا  0920إذ إن الصـح هـي األقـل حبثًـا مـن قبـل
الطالبات يف مرحلتهن العمرية.
السـؤال الثــامن :هــل يوجــد أثــر لــدور اإلعــالم علــى درجــة ممارســة
النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى طالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اجلامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الفضائية "ومبتوسط حسا  0911و 0910على التوايل وبدرجة
كب ــرية ،وتع ــزو الباحث ــة ذل ــك إىل أنـ ـ م ــن املع ــروف أن القن ـ ـوات
تفضيال من قبل الناس لقرهبا منهم وسهولة
التلفزيونية هي األكثر
ً
تواجـدها يف البيــوت وكـذلك تفــرض الـاامج نفســها بسـبب وقــت
بثها أو بسبب عدم وجود برامج أخرى جتذب انتباههن يف ذلك
الوق ـ ــت ،تالمه ـ ــا يف املرتب ـ ــة الثالث ـ ــة الفق ـ ــرة "أس ـ ــتفيد م ـ ــن ال ـ ـاامج
واملعلومات املتعلقة بالتغذية والصحة وال تنشر على اإلنرتنت"

جدول . 90المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت ثير دور اإلعالم على النشاط البدني ودرجة الممارسة وقيمة "ت"
بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

الرقم

العبار

المتوسط

االنحراف

10

أستفيد من املقاالت املعلومات املتعلقة بالنشاط البدين
املنشورة يف الصح

0920

4931

11

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالنشاط البدين
وال تبم على القنوات التلفزيونية احمللية

0912

3987

19

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالنشاط البدين
وال تبم على القنوات الفضائية

0913

3971

17

أستفيد من الاامج واملعلومات املتعلقة بالنشاط البدين
وال تنشر على اإلنرتنت

0911

3971

0906

3999

اجملال ككل

الحسابي

يب اجلدول رقم ( )43أن قيمة ت احملسوبة والبالغة ()1946
مبس ــتوى دالل ــة ( )39333وج ــود ف ــرق بـ ـ املتوس ــط احلس ــا
للمجال والبالغ ( )0906وب قيمة مرجعية متثل متوسط أوزان
سلم ليكرت املستلدم يف هذه الدراسة والبالغـة ( )093حبيـم
أن هــذا الفــرق كــان بأفضــلية املتوســط احلســا للمجــال الــذي
كان األكا والذي يب وجود أثر اإلعالم على حجم النشاط
البدين املمارس لدى طالبات اجلامعة لطالبات جامعة عفت إذ
يالحــظ مــن خــالل حتليــل فقـرات (أســئلة) اجملــال بــأن لإلعــالم
ـريا يف النشــاط البــدين املمــارس مــن قبــل الطالبــات إذ إن
أثـ ًـرا كبـ ً
الطالب ــات يس ــتفدن م ــن ال ـاامج واملعلوم ــات املتعلق ــة بالنش ــاط
البــدين وال ـ تنشــر وتبــم علــى اإلنرتنــت والقن ـوات التلفزيونيــة
احملليـ ــة والفضـ ــائية وذلـ ــك حسـ ــب املتوسـ ــطات احلسـ ــابية ال ـ ـ

المعياري

درجة

الممارسة

قيمة
ت

مستوى
الداللة

متوسرة
كبير
كبير

1946

39333

كبير
متوسرة

ج ـ ــاءت للفقـ ـ ـرات"أس ـ ــتفيد م ـ ــن الـ ـ ـاامج واملعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة
بالنش ــاط الب ــدين والـ ـ تنش ــر عل ــى اإلنرتن ــت" و" أس ــتفيد م ــن
ال ـاامج واملعلوم ــات املتعلق ــة بالنش ــاط الب ــدين وال ـ تب ــم عل ــى
القن ـوات التلفزيونيــة احملليــة"و" أســتفيد مــن ال ـاامج واملعلومــات
املتعلق ــة بالنش ــاط الب ــدين والـ ـ تب ــم عل ــى القنـ ـوات الفض ــائية
"ومبتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــا ( )0913( ، )0912( ، )0911علـ ـ ـ ــى
التوايل وبدرجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أن اإلنرتنت اآلن
يع ـ ــد الوس ـ ــيلة اإلعالمي ـ ــة األكث ـ ــر انتش ـ ـ ًـارا يف املرحل ـ ــة العمري ـ ــة
للطالب ــات يليه ــا بـ ـرامج التلفزي ــون ،أم ــا الفق ــرة الـ ـ ج ــاءت يف
املرك ــز األخ ــري وبدرج ــة متوس ــطة فه ــي" أس ــتفيد م ــن املق ــاالت
واملعلومـ ــات املتعلقـ ــة بالنشـ ــاط البـ ــدين املنشـ ــورة يف الصـ ــح "
مبتوسـط حســا ( )0920إذ إن الصــح هـي األقــل حبثًـا مــن
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الطالبــات للــدر للوصــول إىل قاعــات الــدرس ،تــدريس م ـواد
أنشـ ــطة بدنيـ ــة باإلضـ ــافة إىل تـ ــوفري أنشـ ــطة وأمـ ــاكن ملمارسـ ــة
األنش ــطة البدني ــة خ ــالل أوق ــات ف ـراغ الطالب ــات خ ــالل الي ــوم
الدراسي.
كبريا على السلوكيات الغذائية املمارسـة
 -9أن لالعالم ً
دورا ً
مــن قبــل طالبــات اجلامعــة ويتمثــل ذلــك يف اســتفادة الطالبــات
مــن الـاامج واملعلومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة وتبــم علــى
القنوات التلفزيونية احمللية والفضائية.
دورا متوسـ ـطًا عل ــى حج ــم النش ــاط الب ــدين
 -8أن لالع ــالم ً
املمــارس مــن قبــل طالبــات اجلامعــة ويتمثــل ذلــك يف اســتفادة
الطالب ــات م ــن ال ـاامج واملعلوم ــات املتعلق ــة بالتغذي ــة والص ــحة
وال تبم على القنوات التلفزيونية احمللية والفضائية.

قبـل الطالبــات يف مــرحلتهن العمريــة كمـا ذكــرت يف نتــائج حمــور
دور اإلعالم يف السلوك الغذائي لدى الطالبات.
نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة ما يأيت:
 -4أن الس ـ ــلوكيات الغذائي ـ ــة األكث ـ ــر ممارس ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل
طالبــات اجلامعــة هــي تنــاول الوجبــات اخلفيفــة ،تنــاول الطعــام
عموم ـا ســلوكيات غــري صــحية.
اجلــاهز وتنــاول الشــوكوال وهــي ً
أمــا الســلوكيات الغذائيــة األقــل ممارســة لــديهن فهــي تتبــع محيــة
لتجنب زيادة الوزن ،تناول  8أكواب من املاء يوميًا واالهتمام
بنوعيـ ــة وجب ـ ــات الطع ـ ــام وه ـ ــي س ـ ــلوكيات ص ـ ــحية تس ـ ــهم يف
احملافظــة علــى صــحة اجلســم والوقايــة مــن األمـراض الناجتــة عــن
الس ــلوكيات الغذائي ــة اخلاطئ ــة مث ــل الس ــكري ،الض ــغط وزي ــادة
الوزن.
 -2أن حج ــم النش ــاط الب ــدين املم ــارس م ــن قب ــل طالبـ ــات
اجلامعــة هــو قليــل وأن النشــاط البــدين األكثــر ممارســة مــن قب ـل
الطالبات هو استلدام السالإ ،وإ ا كان هذا النشاط ميارس
بكثــرة بســبب طبيعــة املبــاين يف جامعــة عفــت إذ تتكــون مــن
دورين فقط.
ـريا علــى السـلوكيات الغذائيــة املمارســة
 -0أن لألسـرة ً
دورا كبـ ً
من قبل طالبات اجلامعة وأمهها توفري الطعام الصحي يف املنزل
مثل اخلضار والفواك  ،الطبخ املنزيل وكذلك تشجيع الطالبات
على احلركة واالهتمام بالوزن.
ـيال علــى حجــم النشــاط البــدين الــذي
دورا قلـ ً
 -1أن لألســرة ً
متارس طالبات اجلامعة وأن السلوك الذي ميارس بدرجـة كبـرية
هو توفري أجهزة رياضية يف املنزل.
كبريا على السلوكيات الغذائية املمارسة
 -1أن للجامعة ً
دورا ً
من قبل طالبات اجلامعة ويتمثل ذلك بتوفري أطعمة صحية يف
مطعـ ــم اجلامعـ ــة وتـ ــوفري مراج ـ ـع التغذيـ ــة الصـ ــحية يف اجلامعـ ــة
باإلضافة إىل توفريها أغذية عالية بالسعرات احلرارية.
ـريا عل ـ ــى حج ـ ــم النش ـ ــاط الب ـ ــدين
 -6أن للجامع ـ ــة ً
دورا كب ـ ـ ً
املمــارس مــن قبــل طالبــات اجلامعــة ويتمثــل ذلــك يف اســتلدام

التوصيات

يف ضوء النتائج ال توصلت إليها الدراسة فإن الباحثة توصي
مبا يأيت:
 إطالق برامج جمتمعيـة تعـىن بالتوعيـة بالسـلوكيات الغذائيـةالصــحيحة وأمهيــة األنشــطة البدنيــة وزيــادة مســتوى احلركــة مــن
قبــل اجلامعــات واملؤسســات الصــحية يف اجملتمــع الســعودي و
اجملتمعات العربية بصفة عامة.
 ختصي وقت مع يف اجلامعة لكي متارس في الطالباتاألنشطة البدنية امللتلفة.
 طرح مواد حرة أكثر تعىن بالنشاط البدين يف اجلامعة إط ــالق بـ ـرامج تع ــىن ب ــالطبخ الص ــحي موجه ــة لألمه ــاتواإلناث بصفة عامة.
 إضافة املزيد من اإلثارة إىل برامج التلفاز ال تعـىن بـاامجالنشاط والغذاء لرفع مستوى اإلقبال عليها.
 طرح مواد تتناول موضو التغذية والسلوك الغذائي وأثرهـاعلى الصحة باإلضافة إىل عالقتها مبمارسة األنشطة البدنية.
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Abstract: This study aimed to investigate the effects of environmental factors on nutritional behavior and physical activities
for the female students at Effat University in Saudi Arabia. To accomplish study goals, a questionnaire of four domains was
developed by the researcher covering the following factors: (student, Family, university and media) and the sample consisted
of (79) female students at Effat University 2012/2013. the results showed that environmental factors in general affects
strongly the student's nutritional behavior, while environmental factors moderately influence student's physical activities, the
family factor has little influence on student's physical activity. The university factor has large influence on student's physical
activity and the media factor moderately influences the physical activity. It was recommended that universities and health
institutions should raise the level of society awareness of physical activity practice and as same as right nutritional behaviors.
Key words: Environmental factors, Nutritional behavior, Physical activities.
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اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة الموجودة في مناهج اللغة العربية المطورة للمرحلتين
االبتدائية والمتوسطة ,في محافظة الخفجي.
قطنة أحمد هزاع مستريحي
جامعة الدمام ـ كلية العلوم واآلداب باخلفجي ـ
الدمام ـ اململكة العربية السعودية

قدم للنشر 4141/6/8هـ -وقبل بتاريخ 4141/41/41ه ـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة العربية
املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وأثر كل من اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة التدريسية يف اجتاهاهتم حنو هذه االسرتاتيجيات ،وقد حاولت اإلجابة
عن السؤالني اآلتيني:
األول :ما اجتاهات معلمي اللغة العربية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة العربية
املطورة؟
الثاين :هل ختتلف اجتاهات معلمي اللغة العربية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة باختالف اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة التدريسية؟
تكونت عينة الدراسة من ( )124معلما ومعلمة ممن يدرسون مناهج اللغة العربية املطورة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،خضعوا للتدريب ،موزعني
على املدارس احلكومية التابعة إلدارة التعليم يف حمافظة اخلفجي .وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
السؤال األول :مستوى االجتاهات كانت على النحو اآليت:
أ -االجتاه اإلاجيا:ي :كانت نسبت حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي (.)9.14
ب -االجتاه احملايد :كانت نسبت حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي (.)2.9
ج -االجتاه السليب :كانت نسبت حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي (.)5.7
السؤال الثاين :تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a=0,05يف االجتاهات ،يعزى ملتغريي اخلربة التدريسية ،واملؤهل العلمي ،كما
أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) a=0,05يف االجتاهات ،تعزى ملتغري اجلنس ولصا ح اإلنا يف اسرتاتيجيات التقومي
احلديثة إذ بلغت ( .)0.047
الكلمات المفتاحية :اجتاهات معلمي اللغة العربية ،اسرتاتيجيات التدريس ،اسرتاتيجيات التقومي ،مناهج اللغة العربية.
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المقدمة:

الذايت ،وهذا يتطلب تطوير مهارات املعلمني يف اجملاالت
الرتبوية ،واالجتاهات املتعلقة بإكساب الطالب كيفية
احلصول على املعرفة ،و ري نياقاهتم حنو مهارات البحث
والنقد واإلبداع ،وتزويدهم بالدافعية والرغبة لتحقيس ذواهتم.
لذا عمدت وزارة الرتبية والتعليم متمثلة بقسم املناهج
والتدريب والتطوير الرتبوي ،بدعم من القيادة الرشيدة هلذا
البلد ،بإصدار وثيقة منهاج اللغة العربية عام( 4114هـ) ال
جاات مثرة من مثرات املشروع الشامل لتطوير املناهج
الدراسية ،ونقلة نوعية يف بناا منهاج يتسم باالنسجام مع
االجتاهات الرتبوية احلديثة يف تعلم اللغة العربية
وتعليمها(الوثيقة،ص .)8وذل شيا مع متطلبات العصر،
واالنفجار املعريف ،والتطور يف عيع اجملاالت املعرفية
والتكنولوجية.
وملواكبة التطور يف املناهج ،وتنفيذها ،ال ننسى املعلم الذي
يؤثر تأثريا مباشرا يف املناهج واملتعلمني ،وكان ال بد من
إخضاعهم للتدريب على كيفية تنفيذ مثل هذه املناهج،
وتغيري توجهاهتم السابقة إىل توجهات إاجيابية حنو املناهج
املطورة اجلديدة ،ومن هنا جاات فكرة البحث وهي الكشف
عن اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة العربية للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة.
ويف هذا اجملال ال بد من توضي مفهوم االجتاه ،فقد
اختلف العلماا يف تعريف موحد لالجتاه ،إذ ذهب كل
حسب وجهة نظره ،ومن التعريفات املشهورة ما أورده كل
من الدهري والكبيس4111 ( ،م) نقال عن جيلفورد ،الذي
عرف االجتاه بأن استعداد خاص وعام يكتسب األش اص
ّ
بدرجات متفاوتة ليستجيبوا للمواقف ال تعرتضهم بأساليب
معينة ،قد تكون مؤيدة أو اجتماعية ،وهتدف إىل تقييم
األشياا بطريقة مميزة ومتماسكة ،فاالجتاهات استعدادات
لالستجابة تتنبأ بالسلوز ،أو مكتسبة وتتأثر بسلوز
اآلخرين.

جــاا االهتمــام باللغــة العربيــة كوآــا لغــة القــر ن الكــرمي،
ووعـاا حفــمل املوروثـات اإلســالمية والعربيـة ،كمــا تعـد إحــدى
الوســائل املهمــة يف قيــس املدرســة واجلامعــة وظائفهــا املتعــددة
ألآـ ــا أه ـ ــم وسـ ــائل االتص ـ ــال والتف ـ ــاهم بـ ــني امل ـ ــتعلم والبي ـ ــة،
واألساس الذي يستند إليـ يف الرتبيـة عيعهـا ،كمـا إآـا مرتكـز
ك ــل نش ــا ي ــؤدي يف املدرس ــة أو اجلامع ــة س ـواا أك ــان ذل ـ
استماعا أم دثا ،أم قرااة وكتابـة .وامـتالز زمـام اللغـة العربيـة
يعــك كــن املــتعلم مــن أدوات املعرفــة ال ـ كن ـ مــن امــتالز
املهــارات واملعــارف الالزمــة للفــرد فاللغــة العربيــة ليســت مــادة
دراســية فحســب ،لكنهــا وســيلة لدراســة املوضــوعات األخــرى،
وأداة تســت دم يف الســيطرة عليهــا ،وهــي أداة كــذل تســاعد
علــى عمليــة التفكــري والنشــا العقلــي ووســيلة قــس االتصــال
باألفراد واجملتمع وتلبية املنافع واحلاجات.
فهــي وســيلة املــتعلم يف اإلبانــة واإلفصــاو عــن مكنونــات
الــنفس ،واالســتيعاب الصــحي مل ـا يقول ـ اآلخــرون ويكتبون ـ ،
كما إآا أداة صيل العلـم واملعرفـة والتفكـري والتعبـري ،تشـكل
وجــدان اإلنســان وفكــره ،وت ـرب النــانيقني ــا يف عيــع أحن ـاا
العــاف ،فهــي تــؤدي وظيفتهــا كاملــة يف حيــاة الفــرد واجلماعــة
بامتدادها إىل فروع املعرفة األخرى.
وحيظى تعليم اللغة العربية وتعلمها ،بأمهية متزايدة لـدى
البـاحثني واملـربني يف العــاملني اإلسـالمي والعــر:ي ،فقــد شــهدت
مي ـ ــادين الرتبي ـ ــة خ ـ ــالل ه ـ ــذا العص ـ ــر تط ـ ــورا كب ـ ــريا يف عي ـ ــع
اجملــاالت ،يف أهــدافها وأســاليبها وبراجمهــا ،تبع ـا لتطــور العصــر
احل ـ ــا تط ـ ــورا سـ ـ ـريعا يف حج ـ ــم املعرف ـ ــة العلمي ـ ــة وتطبيقاهت ـ ــا
التكنولوجية ،الذي يؤدي في املعلم دورا رياديا.
غري أن الفجوة اتسعت بني حاجات الطالب التعليمية
وبني قدرات املعلمني املهنية على مواكبة التغريات السريعة،
مما اجيعل احلاجة تزداد إىل توظيف العديد من اسرتاتيجيات
التدريس الرتبوية احلديثة للسعي حنو تطوير مهارات الطالب
يف التفكري الناقد واإلبداعي ،وتطوير مهارات االنضبا
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فقد جاات هذه الدراسة لقياس اجتاهات معلمي اللغة العربية
حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية ال يدرسوآا.

وقد حدد زيتون(4188م) مكونات االجتاهات يف ثالثة
مراحل ،األوىل متمثلة يف املكون املعريف يف تكوين االجتاه،
والثانية املكون االنفعا  ،يف تكوين االجتاه ،والثالثة مكون
السلوز ،يف تكوين االجتاه.
وتنبع أمهية االجتاهات من كوآا ترتب بسلوز الفرد ،كما
ذكر كل من هرمز( )4184وأبو شنب( ،)4111فاجتاهات
املعلمني الرتبوية ،أو من سيتم إعدادهم ملهنة التعليم ،هلا تأثري
وفعال يف سلوز املعلمني أنفسهم ،ويف توجي نيلبتهم،
قوي ّ
فاالجتاهات النفسية تضفي على إدراز الفرد ونشانيات معىن
يساعده يف إجناز الكثري من األهداف ،لذل فإن دراسة
االجتاهات وقياسها ستبقى من أهم احلاجات لغرض تفسري
السلوز اإلنساين ،والتنبؤ باحتماالت اإلاجيابية والسلبية ،ال
سترتكها على واقع اجملتمع ،ومن مث الت طي ملواجهة
املؤشرات ال تشكل االجتاهات السلبية.
وقد ركز قطامي (،)4181على أن معرفة االجتاهات
تساعد على التنبؤ بالسلوز املستقبلي لألفراد ،وتعد وسيلة
لتفسري السلوز ،ومؤثرا من املؤثرات على السلوز الظاهر
للفرد،ال إذ يتأثر األفراد حنو املوضوعات وموقفهم منها مبا
لديهم من اجتاهات إاجيابية أو سلبية ،تتكون نتيجة التفاعل
املتبادل بني الفرد وبي ت  ،كما إآا تشكل اإلنيار الذي
يست دم الفرد يف إصدار أحكام حنو املوضوعات واملواقف
ال يتعامل معها ،فهي مكتسبة ومتعلمة ،وال تولد مع الفرد،
وميكن تقديرها وقياسها ،ومن مثم تعديلها بالطرق املناسبة
إلحدا التغيري املطلوب( .قطامي .)4181
لذل ال بد أن تكون اجتاهات املعلمني اإلاجيابية حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي تدفعهم إىل احلماس يف
است دامها والنظر إليها كجزا أساسي يف العملية التعليمية
التعلمية .فهي تعمل كموجهات للسلوز ،ويستدل عليها من
السلوز الظاهري ،وميكنها التنبؤ بسلوز املعلم التدريسي
(زيتون4111 .م).

مشكلة الدراسة:

قامت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية ،بتقدمي
الربامج التدريبية للمعلمني الذين يدرسون املناهج املطورة،
حىت ترفع كفاياهتم املهنية ،باست دام اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي احلديثة ،وذل يف العامني السابقني ،لتشمل املعلمني
الذين يدرسون املناهج املطورة دف تطوير اجتاهات إاجيابية
لدى املعلمني حنو هذه االسرتاتيجيات ،وألن عملية التطوير
حديثة ،فال بد من حماولة التعرف إىل اجتاهات املعلمني الذين
خضعوا للتدريب ،هل مت تنفيذها يف امليدان أم ال؟ وما
أهدافهم وأغراضهم من است دامها ،وما هي معتقداهتم
ومعرفتهم عن هذه االسرتاتيجيات ،وما الوضع احلا
ملمارستهم هلا ،وكيف يوافقون بني هذه االسرتاتيجيات.
ونظرا لعدم وجود دراسات حديثة ( بعد عملية التطوير) يف
اململكة العربية السعودية ـ حسب علم الباحثة ـ تناولت
اجتاهات املعلمني بشكل عام ومعلمي اللغة العربية بشكل
خاص حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي ،وبناا على ما
تقدم ،تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس
اآليت:
ما اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة املطورة للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ال يدرسوآا؟
هدف الدراسة وأسئلتها:

جاات الدراسة للكشف عن اجتاهات معلمي اللغة
العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج اللغة
العربية املطورة ،من خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
 -4ما اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة؟
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 اسرتاتيجيات التقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية :هي اسرتاتيجيات التقومي ال تضمنتها مناهج اللغة
العربية املطورة ال قامت وزارة التعليم بإعداد الربامج
التدريبية للمعلمني للتدرب عليها ،ومشلت :اسرتاتيجية
التقومي املعتمد على األداا ،والتحصيل ،واملالحظة (وزارة
التعليم 4114هـ).
 أدوات التقومي :هي األدوات املست دمة يف املناهجاملطورة ،وقامت الوزارة بإعداد برامج تدريبية للمعلمني
عليها ،ومنها قائمة الرصد ،والشطب ،وسلم التقدير،
والسجل القصصي ( وزارة التعليم 4114هـ).

هل ختتلف اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو
-1
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة باختالف
اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة التدريسية؟
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

 اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريسوالتقومي :هو استعداد مؤيد أو معارض أو حمايد
للمثريات ال تؤثر يف معلم اللغة العربية ضمن أبعاد
معرفية وسلوكية وعانيفية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
تعرف على أآا استجابة معلمي اللغة العربية يف
إجرائياّ :
حمافظة اخلفجي ،الذين يدرسون مناهج اللغة العربية
املطورة عن االستبانة ال أعدهتا الباحثة هلذا الغرض.
 مناهج اللغة العربية :هي الكتب املدرسية ال قامتوزارة التعليم بتطويرها ضمن مشروع تطوير املناهج
و سينها ،والذي بدأ العمل ب منذ عام (-4114
4118هـ ).
يدرس أحد
 معلم اللغة العربية :هو الش ص الذي ّموضوعات اللغة العربية ،وحيمل مؤهال علميا يف اللغة
العربية ،وأجيز من قبل وزارة التعليم للتدريس.
 التدريس :جمموعة األساليب واالسرتاتيجيات ال يتبعهامعلم اللغة العربية أثناا تنفيذ املنهاج.
 اسرتاتيجيات التدريس املتضمنة يف مناهج اللغة العربية:هي االسرتاتيجيات التدريسية ال تضمنتها مناهج اللغة
العربية املطورة ال قامت وزارة التعليم بإعداد الربامج
التدريبية للمعلمني عليها .ومشلت :اسرتاتيجي التعلم
التعاوين ،والتفكري اإلبداعي ،والعصف الذهك ،وحل
املشكالت ،والتفكري الناقد ،باإلضافة إىل التدريس
املباشر (وزارة الرتبية والتعليم سنة 4114هـ ).

حدود الدراسة ومحدداتها:
اقتصرت الدراسة احلالية على الكشف عن
اجتاهات معلمي اللغة العربية يف املدارس احلكومية التابعة
حملافظة اخلفجي ،يف املنطقة الشرقية الدمام ،للعام الدراسي
4141/4144هـ  ،وهم الذين يقومون بتدريس مناهج اللغة
العربية والبالغ عددهم ( )411معلما ومعلمة ،سبس هلم
االشرتاز يف دورات تدريبية حول كيفية توظيف اسرتاتيجيات
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،واست دامها يف أثناا
تدريسهم داخل الغرفة الصفية.
أهمية الدراسة:

تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع املطروو ،وهو
التعرف إىل اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات
املطورة ،إذ
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية ّ
باتت الرغبة لدى الباحثة يف التعرف إىل هذه االجتاهات من
خالل متابعتها ملستوى الطالبات القادمات من هذه املدارس،
وكذل مستوى املعلمات من خالل ورشة تدريبية على
هلن ،ضمن برنامج خدمة
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة ّ
اجملتمع والتعاون ما بني الكلية ومديرية التعليم يف املنطقة ،لذا
جاات هذه الدراسة لتبحث يف اجتاهات معلمي اللغة العربية

89

قطنة أمحد مسرتحيي :اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج...

حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ال يدرسوآا.
كما إن اهتمام وزارة التعليم يف اململكة العربية
السعودية بتطوير املناهج الدراسية جلميع املراحل ضمن اخلطة
املوضوعة يف التعليم العام ،فـرض تغريا شامال لكل عناصر
العملية التعليمية التعلمية مبا فيها تطوير دور كل من املعلم
واملتعلم ،ومن مثم تغيري يف اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
ليتناسب مع العملية التطويرية الشاملة لكل عناصر العملية
التعليمية ،واستدعى ذل مزيدا من االهتمام بدرجة وعي
املعلمني هلذه التطورات ،ومن مثم إحدا االجتاهات اإلاجيابية
لديهم حنو عملية التطوير ،ورفع كفاياهتم لتحقيس األهداف
املرسومة.
الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة إىل تعرف اجتاهات معلمي اللغة
العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف
كتب اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة،
وقد مت البحث يف املصادر الرتبوية من حبو ودوريات
مت صصة ،وقواعد البيانات عرب الشبكة العنكبوتية عن
الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،وفيما
يأيت عرض لبعض هذه الدراسات منها:
 دراسة أجراها عمار(1111م) بعنوان" :اجتاهاتمدرسي اللغة العربية قبل اخلدمة حنو تصميم الدروس
وفس املنهج السلوكي ،وعالقتها بتحصيلهم يف مقرر
تصميم الدروس وتطويرها" ،وقد هدفت إىل بناا مقياس
يست دم يف قياس اجتاهات نيالب ونيالبات قسم اللغة
العربية يف كلية الرتبية جبامعة املل فيصل حنو مقرر
تصميم الدروس وتطويرها ،عن نيريس استبانة مكونة من
مخسة جماالت هي :النقا التعليمية ،واألغراض
السلوكية ،واملناش التعليمية ،والتقومي ،وأخريا جمال
التغذية الراجعة .وقد أظهرت النتائج اجتاهات إاجيابية
حنو مقرر تصميم الدروس ،وأن هناز فروقا ذات داللة

إحصائية ملتغري اجلنس ولصا ح اإلنا  ،وأن هناز عالقة
ارتبانيي دالة بني اجتاهات الطالب والطالبات
و صيلهم يف املقرر.
 ويف دراسة قام ا أبو ف يذة (4111م) بعنوان ":اجتاهاتمعلمي الرتبية اإلسالمية يف حمافظة رام اهلل والبرية حنو كتب
الرتبية اإلسالمية العليا" .وقد هدفت الدراسة إىل التعرف
إىل اجتاهات معلمي الرتبية اإلسالمية يف حمافظة رام اهلل
والبرية حنو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف األساسية العليا
(الثامن والتاسع والعاشر) ،ومعرفة أثر عوامل اجلنس واخلربة
التدريسية واملؤهل ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )11معلما
ومعلمة ،متّ اختيارهم عشوائيا ،واست دمت استبانة مكونة
من ( )11فقرة موزعة على ستة جماالت هي :األهداف،
وحمتوى الكتاب ومادت العلمية ،وأسلوب ولغة الكتاب،
واألنشطة البنائية ،واخلتامية ،والتقومي ،وتنمية التفكري ،وقد
أظهرت النتائج أن اجتاهات معلمي الرتبية اإلسالمية كانت
إاجيابية حنو مناهج الرتبية اإلسالمية ،كما أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس
واخلربة واملؤهل .هذا باإلضافة إىل دراسات يف جماالت
أخرى منها:
 دراسة يوري(  ،) y0re,2006هدفت إىل قياس اجتاهاتمعلم العلوم يف املرحلة الثانوية حنو القرااة كاسرتاتيجية
تدريس ،واست دمت الدراسة استطالعا مشل ()118
استبانة نيبقت على ( )142معلما .وقد أظهرت
النتائج أن املعلمني هلم اجتاهات إاجيابية حنو القرااة
كاسرتاتيجية يف تدريس العلوم ،وإن القرااة كاسرتاتيجية
تدريس ،تقوي وتعزز التعليم ملادة العلوم ،وف تظهر
النتائج وجود أثر ملتغريات اجلنس واملؤهل واخلربة يف
اجتاهات املعلمني حنو القرااة كاسرتاتيجية تدريس يف
العلوم.
 أما دراسة األمسر (4116م) بعنوان " :اجتاهات معلميالعلوم يف مدارس حمافظة نابلس للمرحلتني األساسية
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وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد .هدفت الدراسة إىل
الكشف عن اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس
الثانوية حنو النشانيات املرافقة للمنهاج وبيان أثر بعض
املتغريات كاملؤهل العلمي واخلربة واجلنس على
االجتاهات ،وقد تكونت العينة من ( )441معلما
ومعلمة تابعني ملديرية الرتبية والتعليم حملافظة إربد ،وقد
أظهرت النتائج على أن االجتاهات ملعظم أفراد عينة
الدراسة كانت إاجيابية حنو النشانيات املرافقة للمنهاج،
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات اجتاهات املعلمني حنو النشانيات املرافقة
للمنهاج تعزى ملتغريي املؤهل العلمي ،يف حني ف تظهر
فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغريي اجلنس واخلربة.
النصار ( )1114بعنوان "مقياس فون"
 أما ورقة عمل ّ( )Vaughanاملطور لقياس اجتاهات املعلمني حنو
تدريس القرااة يف املواد الدراسية .هدفها تطوير املقياس
والتأكد من مدى صدق وثبات ومن مث ترعت إىل اللغة
العربية وتطبيق على عينة من معلمي ومعلمات
املرحلتني املتوسطة والثانوية للتعرف على اجتاهاهتم حنو
تدريس القرااة يف املواد الدراسية.
بعد استعراض الدراسات السابقة ظهر اآليت :معظم
الدراسات ركزت على اجتاهات املعلمني حنو بعض
اسرتاتيجيات التدريس ومدى فاعليتها ،والعوامل املؤثرة
عمار ( ،)1111وبعضها حبث يف
فيها كدراسة ّ
اجتاهات املعلمني حنو التغري والتعليم ومعايري التعليم
كدراسة أبو هالل( )4114واألمسر ()4116

والثانوية ،حنو تقنيات التعليم" ،هدفت إىل الكشف عن
اجتاهات معلمي ومعلمات العلوم يف مدارس حمافظة
نابلس للمرحلتني األساسية والثانوية ،حنو تقنيات
التعليم ،ومتّ است دام استبانة مكونة من ( )61فقرة
كأداة جلمع املعلومات ،وأظهرت النتائج أن مستوى
اجتاه معلمي العلوم حنو تقنيات التعليم كان مرتفعا ،وأن
هناز فروقا ذات داللة إحصائية بني متوسطات
اجتاهات معلمي العلوم حنو تقنيات التعليم تعزى ملتغري
املرحلة ،يف حني ف تكن هناز فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس واملؤهل واخلربة.
 ودراسة خليفات (1144م) بعنوان"اجتاهات معلميالفيزياا يف حمافظة العاصمة حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املتضمنة يف مناهج العلوم ال يدرسوآا" فقد
هدفت إىل الكشف عن اجتاهات معلمي الفيزياا حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املتضمنة يف مناهج
العلوم ،وأثر كل من اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة
التدريسية على اجتاهاهتم حنو االسرتاتيجيات ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )411معلما ومعلمة ،ممن
يدرسون مناهج العلوم وسبس هلم أن تدربوا على
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املتضمنة يف مناهج العلوم
موزعني على مديريات الرتبية يف حمافظة العاصمة ،وقد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ) a=0,05يف اجتاهات معلمي الفيزياا حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج العلوم تعزى
ملتغريي اجلنس ،واملؤهل العلمي ،كما أظهرت وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) a=0,05يف
اجتاهات معلمي الفيزياا حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املتضمنة يف مناهج العلوم ،تعزى ملتغري اخلربة
التدريسية لصا ح الف ة (من )42-2سنة.
 دراسة أبو هالل (  )4114بعنوان":اجتاهات املعلمنيحنو النشانيات املرفقة للمناهج يف املدارس الثانوية يف

الطريقة واإلجراءات:

المجتمع:

تكون جمتمع الدراسة من عيع معلمي ومعلمات اللغة
العربية الذين تدربوا على االسرتاتيجيات ،ويدرسون مناهج
اللغة العربية املطورة يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التعليم
يف حمافظة اخلفجي ،والبالغ عددهم ( )411معلما ومعلمة،
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أداة الدراسة:

منهم ( )64معلما و ( )24معلمة ،وفقا لإلحصائيات
الرمسية يف مديرية التعليم مبحافظة اخلفجي للعام الدراسي
4141/4144هـ  ،واجلدول اآليت يبني ذل :

متّ إعداد استبانة لقياس اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
بالعودة لألدب الرتبوي ،وصياغة
العربية املطورة ،وذل
فقرات االستبانة حسب تدرج مقياس ليكرت اخلماسي ،وقد
بلغت الفقرات ( ،)42متّ عرضها على احملكمني ،كما متّ
حساب الصدق والثبات واالتساق الداخلي لقياس ما
وضعت ألجل  ،إذ است دمت معادلة كرونباخ ألفا ألفراد
عينة الدراسة لقياس االتساق الداخلي بعد تطبيس األداة ،إذ
بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة ( ،)1،84وهي نسبة
مقبولة.

جدول ()1
المديرية

الجنس

العدد

النسبة المئوية

منطقة اخلفجي

ذكر

64

%21

أنثى

24

%16

411

%411

اجملموع الكلي

عينة الدراسة:
مشلت عينة الدراسة عيع معلمي ومعلمات اللغة العربية
ممن خضعوا للتدريب على املناهج املطورة واسرتاتيجيات
التدريس والتقومي ،يف املدارس احلكومية التابعة حملافظة
اخلفجي ،والبالغ عددهم ( )411معلما ومعلمة ،للعام
الدراسي 4141/4144هـ ،واجلدول اآليت يبني توزيع أفراد
العينة حسب اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة التدريسية.

إجراءات الدراسة:
-

جدول رقم()2
المتغير

المتغيرات الجزئية

العدد

النسبة المئوية

اجلنس

ذكر

64

%21

أنثى

24

%16

اجملموع

411

%411

دبلوم تربية متوس

11

%48

بكالوريوس

18

%41

فوق البكالوريوس

1

%4

اجملموع

411

%411

أقل من ()2
سنوات

64

%21

أقل من ()42

46

%11

املؤهل العلمي

اخلربة
التدريسية

-

-

متغيرات الدراسة :احتوت الدراسة على نوعين هما:
أ-
-4
-1

سنة.
أكثر من ()42
سنة.

14

%46،1

اجملموع

411

%411

إعداد االستبانة ،و كيمها.
التحقس من الصدق لألداة.
ديد جمتمع الدراسة الذي يتكون من معلمي حمافظة
اخلفجي.
احلصول على تصري من مركز التطوير الرتبوي يف مدينة
الدمام ،ومدير التعليم يف مدينة اخلفجي.
تعميم االستبانة مع توضي املطلوب على مدارس
الذكور واإلنا  ،ومتابعتها مع املسؤولني يف إدارة
التعليم.
عع االستبانات هيدا لتفريغها ،وإرساهلا إىل مراكز
التحليل اإلحصائي لبيان اجتاهات املعلمني.

-4
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املتغريات املستقلة :و توي على أنواع هي:
متغري اجلنس ول مستويان ،ذكور وإنا .
متغري اخلربة ول ثالثة مستويات 2 :سنوات ،من
42 -2سنة ،أكثر من  42سنة.
متغري املؤهل العلمي ،ول ثالثة مستويات هي:دبلوم
تربية متوس  ،بكالوريوس ،أعلى من بكالوريوس.
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و ليل التباين األحادي ( ،)ANOVAواختبار املقارنات
البعدية بطريقة (توكي)

ب -املتغري التابع هو اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج اللغة
العربية املطورة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:

تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية:

أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما اتجاهات معلمي اللغة
ً
العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم في مناهج اللغة العربية

است دم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي للكشف عن
اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي احلديثة يف املناهج املطورة ،كما متّ است دام
املعاجلات اإلحصائية كاملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات
املعيارية ،والنسب امل وية ،واختبار (ت) لعينتني مستقلتني،

المطورة؟

لقد متّ است راج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات املعلمني ،واجلدول ( )4يوض ذل :

جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي اللغة العربية لفقرات استبانة االتجاهات نحو استراتيجيات التدريس والتقويم
الموجودة في مناهج اللغة العربية المطورة.
رقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

رقم الفقرة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

1

4.33

0.68

20

4.08

0.83

2

4.38

0.87

21

3.55

1.18

3

4.21

0.79

22

3.02

1.14

4

3.96

0.77

23

1.58

0.95

5

4.14

0.78

24

2.02

1.28

6

4.15

0.81

25

4.10

0.76

7

3.81

0.97

26

3.81

0.91

8

3097

0.90

27

3.81

0.94

9

3.99

0.76

28

4.10

0.86

10

3.13

0.79

29

3.77

0.95

11

4.16

0.73

30

4.03

0.89

12

3.98

0.84

31

3.61

0.89

13

3.75

0.81

32

3.81

0.91

14

3.89

0.81

33

3.78

0.94

15

4.15

0.85

34

3.53

1.09

16

4.08

0.79

35

4.57

0.95

17

4.26

0.77

3.82

0.47

اسرتاتيجيات التدريس

18

4.00

0.78

3.90

0.63

اسرتاتيجيات التقومي

19

4.09

0.86

3.85

0.48

األداة ككل
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( )4أن اجتاهات معلمي اللغة العربية للفقرتني أقل من
( )4,11ومها الفقرتان ( ،)11 ،14يف حني كانت أكثر
من ( )1,11ل ـ ( )44فقرة من فقرات االستبانة ،وهي
الفقرات (،44 ،46 ،42 ،44 ،41 ،6 ،2 ،4 ،1 ،4
 ،)42 ،41 ،18 ،12 ،11 ،41 ،48أما االجتاهات
ملعلمي اللغة العربية لبقية فقرات االستبانة فرتاوحت بني
(.)1,11 -4,11
كما متّ است راج املتوس احلسا:ي الستجابات كل معلم
لفقرات استبانة االجتاهات حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة ،واجلدول
( )1يبني ذل :

يبني اجلدول ( )4أن املتوس احلسا:ي الكلي الجتاهات
معلمي ومعلمات اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجودة يف كتب اللغة العربية املطورة يف املرحلتني
االبتدائية واملتوسطة بلغت ( )4,82على األداة ككل،
و( )4,81على اسرتاتيجيات التدريس ،و( )4,11على
اسرتاتيجيات التقومي .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية
لالجتاهات حسب فقرات االستبانة بني ( )4,28للفقرة
( )14ال تنص على :ليس لدى معلم اللغة العربية متسع
من الوقت لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات بسبب ارتفاع
النصاب ،و(  )1,24للفقرة ( )42ال تنص على ":اجيب
تقليل عدد احلصص ملعلم املناهج املطورة ،كما يبني اجلدول

الجدول رقم ()4

المتوسط الحسابي الستجابات كل معلم لفقرات استبانة االتجاهات نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج اللغة العربية
المطورة.

رقم

المتوسط

رقم

المتوسط

رقم

المعلم

المتوسط
الحسابي

رقم

المعلم

الحسابي

المعلم

الحسابي

المعلم

الحسابي

4.26

105

3.80

79

1

4.17

27

4.80

53

106

3.71

80

3.91

2

3.49

28

4.26

54

4.69

3.80

2.83

107

3

3.63

29

4.46

55

3.69

81

108

3.97

109

3.89

4

4.00

30

3.86

56

3.69

82

3.91

5

4.03

31

2.86

57

3.34

83

3.74

3.62

6

4.29

32

3.80

58

4.26

84

3.63

110

7

4.34

33

3.66

59

4.40

85

3.91

111

3.49

8

4.31

34

3.74

60

3.69

86

3.77

112

3.29

9

3.89

35

3.77

61

3.89

87

3.86

113

3.49

10

4.09

36

4.09

62

4.11

88

3.57

114

4.09

11

4.03

37

2.57

63

4.14

89

4.17

115

3.63

12

2.76

38

4.43

64

4.23

90

4.11

116

3.51

13

2.51

39

3.46

65

4.23

91

3.20

117

3.83

14

4.11

40

3.86

66

3.69

92

3.54

118

4.00

15

3.14

41

4.40

67

3.03

93

4.43

119

4.24

16

3.97

42

3.31

68

4.31

94

3.86

120

3.77

17

3.31

43

2.00

69

4.11

95

3.86

121

4.11

18

3.54

44

3.49

70

4.23

96

3.94

122

4.23

19

3.74

45

3.63

71

4.31

97

3,71

123

3.77

20

3.49

46

3.66

72

4.31

98

4.31

124

3.66

21

2.77

47

3.46

73

4.74

99

4.71

املتوس احلسا:ي

()3.85
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المتوسط

رقم المعلم

المتوسط
4.55

الحسابي
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22

4.09

48

4.06

74

4.23

100

3,83

23

3.97

49

3.71

75

4.60

101

3.77

24

3,94

50

3.71

76

3.96

102

3.66

25

3.86

51

3.57

77

4.11

103

3.77

26

2.97

52

4.63

78

4.34

104

4.69

يظهر اجلدول ( )1أن املتوس احلسا:ي الكلي =
( ،)4,82واالحنراف املعياري الكلي ( ،)1418ولتحديد
مستويات االجتاه للمعلمني ،متّ اعتماد املعايري اآلتية للحكم
على اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،وهي:
اجتاه سليب من (-4أقل من  ،)1,2واجتاه حمايد من
( ،)4-1,2واجتاه إاجيا:ي ( ،)2-4,2وبذل تكون
اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،كما هو موض يف اجلدول (.)2

( ،)2,4وهي نسب غري مؤثرة بالقياس مع االجتاه اإلاجيا:ي،
وهذا يدل على أن املعلمني واملعلمات لديهم اجتاهات
إاجيابية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي حنو هذه
االسرتاتيجيات ،وقد يعود ذل إىل شعورهم بأمهية التطوير
الذي نيرأ على اسرتاتيجيات التدريس والتقومي ،باإلضافة إىل
الفائدة ال جنوها من خالل التدريب عليها من قبل وزارة
الرتبية والتعليم ،وإمياآم بالتغيري حنو األفضل ،والت لص من
األساليب القدمية ال تعتمد على التلقني ،واعتبار الطالب
حمور العملية التعليمية التعلمية ،فهو املسؤول عن تعلم
واملشاركة يف احلصول على املعرفة بإشراف املعلم ،وليس
تلقيها ،وهذا مؤشر رائع يفيد تقبل املناهج املطورة وتنفيذها
وتقوميها باست دام اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة
يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة.
باإلضافة إىل أن االجتاه اإلاجيا:ي بني املعلمني ل عالقة
بالرضا الوظيفي وباالستمتاع بالعمل ،وهذا ش ّكل لديهم
شعورا عانيفيا ظهر واضحا يف استجابات معلمي هذه الف ة
على فقرات االستبيان ذات العالقة بالرضا الوظيفي ،وهي
الفقرات( ،44 ،41 ،1 ،8 ،4 ،6 ،2 ،1 ،4 ،1 ،4
،14 ،11 ،41 ،48 ،44 ،46 ،42 ،41 ،44 ،41
،41 ،44 ،41 ،44 ،41 ،11 ،18 ،14 ،16 ،12
 ،)42فقد كانت تقديراهتم عالية جدا ،ويعود ذل إىل
است دام اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف املناهج املطورة،
واكتشافهم مدى جدواها يف التدريس ،وكذل تدريبهم
على مفاهيمها وقواعدها ،وقناعتهم فيها ،مما عمس االجتاه
وعززه لديهم.

الجدول رقم ()5
مستوى االتجاه

التكرارات النسبة المئوية

سليب ( -1أقل من )2.5

2

% 5.7

حمايد (أكثر من )3 -2.5

1

%2.9

اإلاجيا:ي( أكثر من -3.5

32

%91.4

)5

اجملموع

35

االحنراف املعياري

()0.641

%100

يظهر من اجلدول ( ،)2أن نسبة املعلمني واملعلمات ذوي
االجتاه اإلاجيا:ي حنو هذه االسرتاتيجيات بلغ (،)%14,1
وهي نسبة ممتازة تدل على قناعة تامة يف است دام
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة يف املناهج املطورة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،باإلضافة إىل أمهية تدريب
املعلمني واملعلمات عليها قبل البدا يف تدريسها .بدليل
ارتفاع نسبة االجتاهات اإلاجيابية إىل فوق %11
أما نسبة املعلمني واملعلمات ذوي االجتاه احملايد حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي فقد بلغت ( ،)1,1ونسبة
املعلمني ذوي االجتاه السليب حنو هذه االسرتاتيجيات
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كما اختلفت مع دراسة خليفات ( ،)1144من حيث
أظهرت النتائج اجتاهات إاجيابية متدنية حنو اسرتاتيجيات
التدريس يف مناهج العلوم.

أما االجتاه السليب ،فال نستطيع أن ندعوه اجتاها ألن عدد
الفقرات ال أيدت الفقرتني ( ،)11 ،14وهي نسبة ال
تذكر ،وقد يكون مرد ذل راجع إىل عدم قناعة أصحاب
هذا االجتاه ذه االسرتاتيجيات من باب مقاومة التغيري،أو
قد ميتل املعلم املعرفة الكاملة عن االسرتاتيجيات ،ولكن
ليس لدي الرغبة يف توظيفها ،ورمبا ف يكن واثقا من نفس
يف است دامها ،ومهما كان األمر ،بالنسبة لالجتاه السليب
فإن ال يكاد يذكر بالقياس مع االجتاه اإلاجيا:ي.
أما االجتاه احملايد لف ة املعلمني فإآا تعد نسبة ال تتجاوز
الفقرة الواحدة فق  ،وهذه نسبة غري مؤثرة باملقارنة مع
االجتاه االاجيا:ي ،فاالجتاه احملايد ميثل اجلمود القيمي الذي ف
رك عيع التطورات أو الربامج التدريبية املطورة لتحسني
أداا املعلم .وهذه النتيجة تعك أن نسبة االجتاهات االاجيابية
ملعلمي اللغة العربية ممن يدرسون املناهج املطورة حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي هي نسبة عالية ،وقد اتفقت
عمار ( ،)1111من حيث
هذه النتيجة مع دراسة ّ
االجتاهات االاجيابية العالية ملدرسي اللغة العربية حنو مقرر
تصميم الدروس ،وأبو ف يذة ( ،)4111من حيث
اجتاهات معلمي الرتبية االسالمية كانت إاجيابية حنو مناهج
الرتبية اإلسالمية ،ويوري ( ،)1116من حيث االجتاهات
االاجيابية ملعلمي العلوم حنو القرااة كإسرتاتيجية تدريس،
واألمسر ( ،)4116من حيث االجتاهات االاجيابية حنو
تقنيات التعليم ،وأبو هالل( ،)4114من حيث االجتاهات
االاجيابية ملعظم أفراد العينة حنو النشانيات املرافقة للمنهاج.

ثانيا :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها:

السؤال الثاني":هل تختلف اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو
استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج اللغة العربية

المطورة باختالف الجنس ,والمؤهل العلمي ,والخبرة
التدريسية؟".

فقد متّ است راج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الجتاهات معلمي اللغة العربية جنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجود يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ،واختبار (ت) لبيان أثر كل من متغريي
اجلنس واملؤهل العلمي يف اجتاهات املعلمني حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة ،و ليل التباين األحادي( ،) ANOVA
واملقارنات البعدية بطريقة (توكي) لبيان أثر متغري اخلربة
التدريسية يف اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي.

أوال :الجنس
ً
لقد متّ است راج املتوسطات احلسابية ،واالحنرفات املعيارية
الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة ،واختبار (ت) لبيان
أثر متغري اجلنس يف اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة،
واجلدول ( )6يبني ذل .

الجدول رقم ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي اللغة العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج اللغة
العربية المطورة للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة حسب الجنس ,واختبار (ت) ألثر الجنس في االتجاهات.

الجنس

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف

درجة الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

ذكور

67

3.77

0.539

122

2.004

0.047

إنا

57

3.94

0.382

الحسابي

المعياري
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واملؤهل واخلربة يف اجتاهات املعلمني حنو القرااة كاسرتاتيجية
تدريس يف العلوم .ودراسة األمسر ( ،)4116من حيث عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس
واملؤهل واخلربة .ودراسة خليفات ( ،)1144يف عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ،ودراسة أبو هالل
( ،)4114من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري اجلنس.

يبني اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس
والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية تعزى ألثر اجلنس،
إذ بلغت قيمة ت ( )1,111عند مستوى الداللة
( )a=0,05لصا ح اإلنا يف اسرتاتيجيات التقومي املوجودة
يف مناهج اللغة العربية املطورة.
وقد يعزى ذل أن اإلنا أكثر التزاما يف تطبيس
اسرتاتيجيات التقومي من الذكور ،األمر الذي ظهر من
خالل تفوق اإلنا على الذكور يف هذا اجلانب .وتتفس
عمار
نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل منّ :
( ،)1111من حيث االجتاهات اإلاجيابية لصا ح اإلنا
حنو مقرر تصميم الدروس.
كما اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة أبو ف يذة
( ،)4111من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغريات اجلنس واخلربة واملؤهل ،ودراسة
يوريال( ،)1116من حيث عدم وجود أثر ملتغريات اجلنس

ثانيًا :المؤهل العلمي.

است رجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،واختبار (ت) لبيان أثر متغري املؤهل العلمي يف
اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،واجلدول ( )4يوض ذل .

جدول ()7
المؤهل العلمي

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف

درجة الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

بكالوريوس

106

3.86

0.460

122

0.591

0.555

دبلوم متوس

18

3.79

0.592

الحسابي

المعياري

تعزى لصا ح املؤهل العلمي ،وكذل دراسة كل من األمسر
( ،)4116وخليفات ( )1144وأبو هالل ( )4114من
حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصا ح
املؤهل العلمي.

يتض من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى للمؤهل العلمي ،فقد بلغت قيمة (ت)
( )1,214عند مستوى الداللة ( ،)1,222وهذا يوض
أن املؤهل العلمي ملعلمي اللغة العربية ال يؤثر يف اجتاهاهتم
حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف حمافظة
اخلفجي .وقد يعود ذل إىل أثر التدريب الذي تلقاه معلمو
اللغة العربية املطورة ،من قبل وزارة الرتبية والتعليم متمثلة يف
مركز التطوير الرتبوي ،رغم اختالف مؤهالهتم.
وتتفس نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو ف يذه
( )4111من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

ثالثًا :الخبرة التدريسية
لقد متّ است راج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،
الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
املوجودة يف كتب اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،واجلدول ( )8يبني ذل :
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قطنة أمحد مسرتحيي :اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج...
الجدول()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي
اللغة العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في
حسب الخبرة التدريسية.

عدد

المتوسط

الخبرة التدريسية

األفراد

الحسابي

المعياري

أقل من (67 ) 2
سنوات

3.82

0.477

36

3.91

0.519

من  42 -2سنة

الكلي

124

3.85

0.479

يظهر من خالل اجلدول ( )8أن ال يوجد اختالف واض
يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حنو
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
ولتحديد داللة هذه الفروق بني املتوسطات احلسابية ،متّ
است دام ليل التباين األحادي ( )ANOVAملتغري اخلربة
التدريسية ،واجلدول ( )1يبني ذل :

مناهج اللغة العربية المطورة للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة
االنحراف

أكثر من  42سنة

21

3.85

0.425

جدول ()9

تحليل التباين األحادي لبيان أثر الخبرة التدريسية في اتجاهات معلمي اللغة العربية المطورة للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة.
مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

القيمة االحتمالية

بني اجملموعات

0.192

2

0.96

4.13

0.663

داخل اجملموعات

28.058

121

0.232

الكلي

28.250

123

يظهر من اجلدول ( )1عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة تعزى ألثر اخلربة التدريسية إذ
بلغت قيمة ف (.)1,44
وقد اتفقت نتائج الدراسة ذا اجملال ،بدراسة أبو ف يذة
( ،)4111ودراسة األمسر ( ،)4116ودراسة أبو هالل
( ،)4114من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري اخلربة.

التوصيات:

يف آاية الدراسة ميكن است الص التوصيات اآلتية:
 -4االهتمام باسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة ،لتطوير
التعليم.
 -1تعميم الربامج التدريبية ال تعقدها وزارة الرتبية والتعليم،
وقسم التطوير الرتبوي على املدارس يف خمتلف املراحل
التعليمية.

 -4استحدا رتب للمعلمني مرتبطة بالربامج التدريبية ،مع
وضع شرو وضواب لكل رتبة ،مما يشجع املعلمني على
اجتيازها ،وتطوير أنفسهم باستمرار.
 -1تطوير أساليب واسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة،
وتدريب املعلمني عليها.
المراجع:
-1األمسر ،ناصر (1996م) ,دراسة اتجاهات معلمي العلوم في مدارس

محافظة نابلس للمرحلتين األساسية والثانوية نحو تقنيات التعليم ,رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاو ،نابلس ،فلسطني.
-2أبو شنب ،نداا (4111م) ,اتجاهات معلمي الصفين األول والثاني

األساسيين في مديرية عمان الكبرى الثانية نحو التطور التربوي ونحو

البرامج التدريبية أثناء الخدمة ,رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية،
عمان األردن.

-3أبو ف يذة ،ععة (4111م) ،اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية في
محافظة رام اهلل والبيرة نحو كتب التربية اإلسالمية للصفوف األساسية

العليا ,رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة القدس ،القدس ،فلسطني.
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-4أبو هالل ،عمر (4114م) ,اتجاهات المعلمين نحو النشاطات المرافقة

 -11قطامي ،يوسف ( ,)1989سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي ,دار

رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموز ،إربد ،األردن.

النصار،صا ح عبد العزيز (2111م) ,ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر
ّ -44
جمعية القراءة والمعرفة ,القاهرة ،يف الفرتة من .1114 /2 /41-44

للمنهاج في المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعليم في محافظة إربد,

-5خليفات ،ساف حممد سليمان (2111م) ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث

(العلوم اإلنسانية) ,مجلد  ،)4( 12نابلس ،فلسطني.

-6الدهري ،صا ح والكبسي (1999م) ,علم النفس العام ,إربد :دار
الكندي للنشر والتوزيع ،األردن.
--7زيتون ،عايش (4111م) ,أساليب تدريس العلوم ،)4 (،دار الشرق

الشروق ،األردن :عمان.

 -12وزارة الرتبية والتعليم (4114هـ) ,وثيقة منهاج اللغة العربية ,قسم
املناهج والتطوير الرتبوي ،اململكة العربية السعودية ،الرياض.

للنشر والتوزيع :،األردن :عمان.

-8زيتون ،عايش (4188م) ,االتجاهات والميول العلمية في تدريس

العلوم ,ععية املطابع التعاونية ،األردن :عمان.

عمار ،وسام (1111م) ,اتجاهات مدرسي اللغة العربية قبل الخدمة
ّ -9
نحو تصميم الدروس وفق المنهج السلوكي وعالقتها بتحصيلهم في مقرر
تصميم الدروس وتطويرها ,جملة جامعة دمشس.161 -61 ،)1( 46 ،
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13- Yore,L. (2006), Secondary science Teachers

Attitudes toward science reading. Journal of Research
in Science Teaching, 28 (1), 55-72.
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Abstract: This study aims to reveal the tendencies of Arabic teachers towards the new teaching and assessment strategists in
developed Arabic curricula for primary and intermediate stages in Al-Khafji and the effect of these factors: sex, qualification
and teaching experiences in their tendencies towards these strategists . It tries to answer the following questions:
First, what are the tendencies of Arabic teachers towards the new teaching and assessment strategists in developed Arabic
curricula for primary and intermediate stages in Al-Khafji with taking into consideration the previous factors?
Second, do the tendencies of Arabic teachers towards the new teaching and assessment strategists in developed Arabic
curricula for primary and intermediate stages vary according to the factors like the sex, qualification and teaching
experience?
The sample of this study consists of 124 male and female teacher who are teaching the developed Arabic curricula in both
primary and intermediate stages and who have undergone training for primary and intermediate stages at the public schools in
Al-Khafji. The study has shown the following results:
The first question: the level of the tendencies was as the following :
The positive tendency : the percentage regarding the teaching and assessment strategists was 91.4,
The neutral tendency: the percentage was 2.9,
The negative tendency: the percentage was 5.7
The second question: there were no statistical differences at this level (a=0.05) because of these two factors: the teaching
experience and qualification. The results have shown some statistical differences at this level (0=0.05) in the tendencies
because of the 'sex' factor for female teachers in new assessment strategists . The percentage reached 0.047.
Key words: tendencies of Arabic teachers, teaching strategists, assessment strategists, Arabic curricula.
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سوسن عزالدين ونسرين سبحي :دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة للمرحلة االبتدائية ...

دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات المطورة للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من المعلمات
والمشرفات بمنطقة مكة المكرمة

نسرين حسن سبحي

سوسن حممد عزالدين
أستاذ دكتور املناهج وطرق تدريس الرياضيات

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد

كلية الرتبية  /جامعة امللك عبد العزيز جبدة

كلية الرتبية  /جامعة امللك عبد العزيز جبدة

قدم للنشر 6141/66/61هـ -وقبل بتاريخ 6141/2/9هـ
المستخلص :يهدف البحث إىل إجراء دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية وإلقاء الضوء على أهم
الصعوبات اليت واجهت عملية التطبيق من وجهة نظر كل من املعلمات واملشرفات مبنطقة مكة  ،ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثتان بإعداد استبانة
تتضمن حمورين رئيسني (املنهج -البيئة التعليمية) مت تطبيقها على أفراد عينة البحث  .وحاول هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
س -ما واقع تطبيق مناهج العلوم الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية باململكة؟ وما هي أهم الصعوبات اليت تواجه تطبيق هذه املقررات من وجهة نظر
كل من املعلمات واملشرفات مبنطقة مكة؟.
ولإلجابة عن سؤال البحث مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية  :معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس  -معامل ارتباط بريسون لقياس
االتساق الداخلي حملاور املقياس -النسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لوصف آراء الفئة املستهدفة  -اختبار ( )T-testحلساب
داللة الفروق بني آراء الفئة املستهدفة ،ويف ضوء النتائج مت تقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات اليت قد تفيد يف جمال البحث .
الكلمات المفتاحية :تقييم املقررات ،الصعوبات ،املناهج املطورة ،معلمات ومشرفات العلوم والرياضيات ،الواقع التطبيقي ،املرحلة االبتدائية.
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مقدمـ ــة:

املشروع وفق معايري عاملية مع الرتكيز على آخر ما توصلت
إليه األحباث واالستفادة من اخلربات العاملية املتميزة يف هذا
اجملال ،هبدف بناء جيل إجيايب قادر على حل مشكالته
ومشكالت جمتمعه ووطنه ويسهم بشكل فاعل يف بنائهما
ورقيهما .كما يسعى املشروع اىل تطوير قدرات وكفايات
املعلمني واملعلمات لتتواكب مع تلك املعايري وحتسني البيئة
التعليمية ،وقد متت االستعانة بأحدث طبعة من
سالسل"ماك جروهل" Mc. Graw Hillاألمريكية للعلوم
والرياضيات املطورة .
هذا وحيث املشروع على تنمية مهـارات عليـا من
التفكري ،كاالستقصاء العلمي وحل املشكالت والتفكري
الناقد ،وإجياد مناخ للحوار والنقاش العلمي والبحث ،فهو
ضخا
يركز على صحة ودقة املفهوم قبل أن يكون ً
اسعا
للمعلومات .إال أن تطبيق تلك املناهج أحدث ً
جدال و ً
بني معارض ومؤيد ،ففي حني ترى الوزارة أن املشروع
يهدف إىل إعداد جيل من املبدعني واملبتكرين الذين ميكنهم
توظيف العلوم والرياضيات يف نقل التكنولوجيا وتطبيقاهتا،
واالستفادة من التطور التقين والرتبوي الذي توفره بيوت
اخلربة العاملية ليواكب النقلة الكبرية اليت تشهدها بالدنا
ملنافسة دول العامل املتقدمة ،لوحظ وجود تباين يف آراء
ووجهات نظر املشرفات واملعلمات حول تطبيق هذه
املناهج ،إذ أشرن اىل وجود العديد من العوائق والصعوبات
اليت ظهرت على الساحة بعد االنتقال ملرحلة التطبيق ،واليت
قد تشكل حجر عثرة يعوق عملية التطبيق من قبل
املعلمات ،واملتابعة من قبل املشرفات ،ناهيك عن الشكاوى
املستمرة من قبل أولياء األمور بشأن عجزهم عن مساعدة
أبنائهم يف االستذكار بسبب قلة وعيهم بكيفية التعامل مع
هذه املقررات املطورة وأساليبها ،وعلى ذلك جيدن أن تلك
املقررات ال ختدم بوضعها احلايل التحول املأمول .
ومن هذا املنطلق قامت الباحثتان بإجراء دراسة
استطالعية للوقوف على مدى مناسبة املناهج املطورة

يعيش العامل يف السنوات األخرية ثورة معلوماتية كان هلا
تأثري كبري على مجيع جوانب احلياة ،األمر الذي فرض على
واضعي املناهج إعادة النظر ليس فقط يف طريقة فهمهم
لعملية التعلم ،بل يف إمكانية وضرورة استخالص مثار
جديدة من التعلم كنتيجة لتلك التطورات ،وعلى ذلك فإن
عملية تطوير املناهج باتت ضرورة ملحة يف الوقت الراهن،
وتزداد أمهيتها ألهنا قد تؤثر بشكل كبري على استيعاب
الطالب للمعلومات .ولقد اهتمت اململكة العربية السعودية
بتوجيه من خادم احلرمني الشريفني بتطوير مناهج التعليم
العام ومناهج العلوم والرياضيات بشكل خاص ،هبدف بناء
مناهج تضاهي أحدث ما توصلت له الدول املتقدمة يف هذا
اجملال ،وجاء هذا االهتمام مسايرة لألمهية اليت حتظى هبا
مادتا العلوم والرياضيات يف الدول املتقدمة اليت تعدمها األداة
الفعالة لتنشئة أفراد يتسمون بقدر من مرونة الفكر والقدرة
على اإلبداع وبناء املفكر الناقد القادر على مواجهة
مستجدات العصر بأساليب تكنولوجية متقدمة .ولقد
أجريت الكثري من الدراسات وعقدت العديد من املؤمترات
واللجان اليت نادت بأمهية تطوير مقررات العلوم والرياضيات
وتصميمها (عبد السالم،2119،ص.)144
وحرصاً من وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
السعودية على االستفادة من نتائج الدراسات واألحباث
وامللتقيات الرتبوية واللحاق بركب التقدم والدخول يف سباق
التنافس العاملي ،جاء مشروع تطوير التعليم العام الذي كان
من أبرز مشاريعه تطوير مناهج العلوم والرياضيات الذي بدأ
مطلع العام الدراسي 6141هـ يف تعميم وتطبيق مقرراته
على مجيع مدارس التعليم ،وذلك بعد جناح جتريبه على
( )661مدرسة يف خمتلف املناطق.
ويعد املشروع خطوة جريئة هتدف إىل إحداث نقلة
متعلما باحثًا عن املعرفة،
نوعية يف حياة املتعلم ليصبح
ً
جمتهدا يف ذلك وموظ ًفا هلا يف حياته ،وقد مت العمل يف
ً
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مرحلة رياض األطفال ،خبالف عدد كبري من األطفال
باململكة.
خيارا
من هنا جند أن التطوير حاجة ملحة وليس ً
وحا ،فقد يكون يف املقررات املطورة خلل سواء يف
مطر ً
تنظيم احملتوى أو حجمه أو عدم مواءمة أعداد احلصص،
فهو عمل بشري يعرتيه القصور وقابل للتعديل والتطوير
ولكن هذا املشروع كفلسفة وكخطوة تطويرية هو ما
يدا من الدراسة ،إذ إنه مت
ننشده ،إال أن التطبيق حيتاج مز ً
تطبيق املناهج دون البدء بتهيئة الطالبات لدراستها،
واألوىل قبل البدء بتطبيق املشروع تأهيل البيئة املدرسية
واهليئة التعليمية ومن مث تأيت مرحلة التطبيق.
ويف ضوء اآلراء السابقة ،ومما ملسته الباحثتان يف
مقابالت عديدة قامتا هبا مع عدد من معلمات ومشرفات
العلوم والرياضيات للمرحلة االبتدائية ،فقد أشرن إىل وجود
وحرصا
بعض االنتقادات لتلك املناهج من وجهة نظرهم،
ً
من الباحثتني على تقدمي بعض املقرتحات اليت تأمالن أن
تسهم يف االرتقاء مبستوى تلك املناهج ،ظهرت احلاجة إىل
إجراء دراسة تقييمية لواقع تطبيق مشروع مناهج العلوم
والرياضيات املطورة من وجهة نظر املشرفات واملعلمات
مبنطقة مكة لتحديد اإلجيابيات والسلبيات اليت تواجههم
أثناء تطبيق هذه املناهج .وإذ إنه مل يسبق أن مت تقومي
كتب العلوم والرياضيات املطورة للمرحلة االبتدائية – على
حد علم الباحثتني  -لذا ارتأتا ضرورة إجراء هذا البحث
للمسامهة يف تضييق الفجوة هلذه الصعوبات والعمل على
التغلب عليها كمحاولة إلجناح املشروع.

لألهداف املرجوة منها من خالل إجراء بعض املقابالت مع
جمموعة من املعلمات واملشرفات للمرحلة االبتدائية بالتعليم
العام مبنطقة مكة املكرمة بلغ عددهن ( )24معلمة
ومشرفة ،للتعرف على آرائهن حول واقع تطبيق هذه
املقررات يف املدارس والوقوف على الصعوبات اليت تعوق
هذا التطبيق ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل ما يأيت:
كثرة حشو املعلومات يف املناهج املطورة وعدم الرتكيزعلى املعلومات األساسية ،فبالنسبة لكتاب النشاط فهو
خصوصا
كبري مبا حيويه من معلومات على سن الطالبة
ً
يف الصف األول االبتدائي ،فاألنشطة فيه كثرية ومتعددة
املهارات ،وسببت تشتتًا للمعلمة والطالبة وويل األمر .
غياب التقنيات احلديثة اليت تتطلبها املناهج املطورة،وافتقار بعض املدارس للمعامل لعمل التجارب.
كثافة عدد الطالبات يف الفصول واليت تصل لـ 11طالبًابالفصل جتعل تطبيق املناهج املطورة بأساليب التدريس
احلديثة عملية مستحيلة.
 ال تستطيع املعلمة توصيل املعلومة للطالبة بسهولة لعدمتدريبها بالقدر الكايف على تطبيق املناهج املطورة  ،لقلة
عقد الدورات أو عقدها مبا ال يتناسب مع أوقات أو
ظروف املعلمات.
 األنشطة املوجودة يف كراسة النشاط كثرية ومتعددة،وحتتاج إىل وقت وجهد من الطالبة واملعلمة ال يتناسب
مع أوقات احلصص.
 أساليب عرض املادة العلمية يف املقررات أعلى منمستوى طالبات املرحلة االبتدائية وأبعد من جمال تفكريها
العقلي واجلسدي ،فعلى سبيل املثال مطلوب من الطالبة
يف الصف األول االبتدائي أن تقرأ وتكتب يف منهج
العلوم وتسجل األنشطة بيدها وهي مل تتقن بعد احلروف
اهلجائية  ،والشركة األمريكية املنتجة للمشروع اعتمدت
على أن مجيع طالب الصف األول يف أمريكا درسوا

مشكلة البحث:

لقد كان للتطورات املعاصرة واالنفجار املعريف الذي
حلق بامليدان الرتبوي أثر على االهتمام مبقررات التعليم العام
وأظهر احلاجة امللحة إلعادة النظر يف حمتواها ،ويف امللتقى
الذي نظمته كلية املعلمني باألحساء بالتعاون مع مجعية
جسنت بعنوان (ملتقى الكتاب املدرسي السعودي أصالة
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أسئلة البحث:

وجتديد ) والذي عقد يف 6124/4/4هـ ،أكد على أمهية
تطوير الكتب املدرسية يف ضوء املعايري العاملية ،مع مراعاة
اجتاهات اجملتمع وثوابته وقيمه ،ومن توصياته ضرورة إعداد
عدادا يتماشى مع عملية التطوير ،األمر
املعلم وتدريبه إ ً
الذي دعا املسؤولني وواضعي املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم
إىل بناء مشروع تطوير املقررات بدءًا بالعلوم والرياضيات ،إذ
مت إحداث تغيريات جذرية فيها مبختلف املراحل الدراسية،
كما قامت الوزارة بتدريب كل من املشرفني واملعلمني على
أسس تدريس هذه املقررات وأساليب التعامل معها ،وحثت
مجيع املشاركني يف امليدان الرتبوي على تزويدها باملقرتحات
وامللحوظات اليت قد تسهم يف االرتقاء مبستوى تلك
املقررات والتحسني من صورهتا من أجل املصلحة الوطنية.
وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت العديد من االنتقادات
لتلك املقررات بعد تطبيقها يف املدارس ،وهو أمر طبيعي
ومتوقع  ،إذ إن جممل الدراسات اليت تناولت تقومي الكتب
املدرسية على املستوى العريب واألجنيب تكاد جتمع على أنه
ال توجد جودة مطلقة لكتاب مدرسي توفرت فيه مجيع
الشروط الرتبوية والعلمية والفنية ،بل إن مجيع الكتب
تتضمن مشكالت إما تربوية وإما فنية وإما وظيفية (سلمة
 ،2111،ص .)41وقد شعرت الباحثتان باملشكلة من
خالل نتائج التوصيات واملؤمترات والدراسات السابقة  ،ومن
خالل الزيارات امليدانية املتكررة للمدارس االبتدائية مبنطقة
مكة املكرمة ،إذ أكدت خالهلا معظم املعلمات واملشرفات
أهنن يواجهن صعوبات يف تطبيق املقررات املطورة إما بسبب
عدم توفر اإلمكانات املادية وإما لغياب التدريب الكايف
على التعامل معها ،أو لقلة الوعي أو لضيق الوقت  ...إخل.
األمر الذي دعا الباحثتني إىل إجراء دراسة لتقييم واقع
تطبيق مناهج العلوم الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية
مبنطقة مكة املكرمة ،والوقوف على أبرز الصعوبات اليت
تواجه تطبيق هذه املقررات من وجهة نظر املعلمات
واملشرفات.

حياول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .6ما واقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة
االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر معلمات
العلوم والرياضيات ؟
 .2ما واقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة
االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات؟
 .4هل يوجد اختالف بني آراء املعلمات واملشرفات فيما
يتعلق بواقع تطبيق املناهج املطورة باملرحلة االبتدائية ؟
أهميـة البحث:
إن اختيار موضوع البحث مبين على أساس األمهية اليت
حتتلها مقررات العلوم والرياضيات لكوهنا على رأس أهم
فروع املعرفة اليت يهتم هبا أي جمتمع يبغي التقدم ومالحقة
التطور يف شىت اجملاالت ،وتتمثل أمهية البحث فيما يأيت:
 -6يعد خطوة حنو تقييم مشروع وطين لتطوير مناهج
العلوم والرياضيات واملطبق حالياً باملرحلة االبتدائية باململكة
العربية السعودية.
 -2يتمشى البحث مع االجتاهات احلديثة يف بناء وتطوير
وتوظيف مقررات العلوم والرياضيات مبا خيدم جمال التعليم،
بدعوة القائمني على بناء وتصميم تلك املناهج لتبين طرق
جديدة تأخذ بعني االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر
على أداء الطالبات.
 -4قد يسهم البحث يف الكشف عن الصعوبات اليت
حتول دون تطبيق املقررات املطورة بطريقة فعالة باملرحلة
االبتدائية ومن مث ميكن أن يستفيد منها املسؤولون عن
املناهج للتغلب عليها ،إذ ميثل البحث دليالً ملن يعمل يف
تدريس العلوم والرياضيات سواء أمدرساً كان أم مشرفاً.
 -1يسعى البحث إىل تزويد املسؤولني عن مناهج التعليم
للمرحلة االبتدائية باململكة باملقرتحات اليت قد تزيد من
فعالية املشروع .
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يتضمن استخدام احملكات واملستويات واملعايري لتقدير مدى
كفاية األشياء ودقتها ،ويكون التقييم كمياً وكيفياً "ص
.648
 كما يعرف بأنه إصدار حكم بناءً على وصف كمي أوكيفي أو كمي وكيفي معاً (أبو لبدة ،6981،ص.)41
 وتعرفه الباحثتان إجرائيًا بأنه :قياس مقدار التفاوت بنياستجابات أفراد العينة حول الصعوبات اليت تواجه تطبيق
املقررات املطورة ومقارنتها مبا هو مطلوب.

 -1تناول البحث مرحلة حساسة ومهمة من مراحل التعليم
العام ،واليت تعد اللبنة اليت يقوم عليها بناء خربات املتعلم،
واليت تعتمد عليها خطط وبرامج التنمية باجملتمع ،وهي
املرحلة االبتدائية.
 -1احلاجة امللحة ملثل هذه البحوث والدراسات التقوميية
للمناهج املطورة بالتعليم العام واملطبقة حديثاً يف اململكة،
ويف حدود علم الباحثتني يعد البحث من أوائل البحوث
يف هذا اجملال ،والبداية لبحوث مستقبلية تسعى لتطوير
املناهج هبدف خدمة التعليم العام.
 -4تقدمي تصور مقرتح لتطبيق مناهج العلوم والرياضيات
املطورة يف ضوء آراء الفئة املستهدفة ،حبيث جتعله صاحلاً
لالستخدام بفاعلية.
 -8تقدمي آراء ومقرتحات قد تفيد القائمني على عملية
تطوير املناهج.

مناهج العلوم والرياضيات المطورة :مت تعريفها إجرائيًابأهنا :كتب العلوم والرياضيات املقرر تدريسها لطالبات
املرحلة االبتدائية طبعة عام 6141هـ 2119 -م.
مجتمع وعينة البحث:

متثل جمتمع البحث يف مجيع مشرفات ومعلمات العلوم
والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة ،يف حني
اقتصرت عينة البحث على عينة ممثلة للفئة املستهدفة من
املعلمات واملشرفات مت اختيارهن بطريقة عشوائية ،واجلدول
اآليت ( )6يوضح هذا التوزيع:

أهداف البحث:

تتحدد أهداف البحث احلايل فيما يأيت:
 .6حتديد واقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة
باملرحلة االبتدائية.
 .2الكشف عن اإلجيابيات والصعوبات اليت تواجه
معلمات املرحلة االبتدائية أثناء قيامهن بتدريس
املقررات املطورة.
 .4الكشف عن اإلجيابيات والصعوبات اليت تواجه
مشرفات املرحلة االبتدائية أثناء إشرافهن على املعلمات
عند تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة.
 .1وضع تصور مقرتح للتغلب على الصعوبات اليت تواجه
كل من املشرفات واملعلمات ،وذلك لزيادة فعالية
تطبيق املقررات املطورة باملرحلة االبتدائية.

جدول رقم (  ) 1توزيع أفراد العينة
البيان

اجملتمع
األصلي
للمعلمات

عينة
املعلمات

نسبة العينة
للمجتمع

اجملتمع
األصلي
للمشرفات

عينة
املشرفات

جدة

421

16

%61

96

42

%41

مكة

248

11

%64

81

28

%41

اجملموع

118

96

%44

646

11

%19

نسبة
العينة
للمجتمع

حدود البحث:

 حدود زمنية :مت تطبيق البحث احلايل خالل الفصلالدراسي األول لعام 6141/6144هـ.

 -حدود بشرية :مت تطبيق البحث احلايل على عينة ممثلة

مصطلحات البحث:

للفئة املستهدفة بلغت ( )96معلمة و( )11مشرفة

التقييم  :Assessmentأورد أبو جادو( )2114تعريف

 -حدود مكانية :مدينتا مكة وجدة.

بلوم  Bloomللتقييم بأنه إصدار حكم لغرض ما على
قيمة األفكار أو األعمال أو احللول أو الطرق أو املواد ،وأنه

 حدود موضوعية :مقررات العلوم والرياضيات املطورةواملطبقة باملرحلة االبتدائية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

وقد مت جتريب املشروع يف العام الدراسي
6141/6129هـ يف ( )61إدارة تعليمية مبا يقارب 661
مدرسة (بنني-بنات) على مستوى اململكة ،ومن مث
اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم تطبيقه على مجيع مدارس
اململكة بدءًا من العام الدراسي6146/6141هـ بالصف
األول والرابع االبتدائي واألول املتوسط ،ويف العام الدراسي
6142/6146هـ طبق على الصف الثاين واخلامس ابتدائي
والثاين املتوسط ،وهكذا.

أوالً  :اإلطار النظري :ويتضمن ما يأتي:
 -6نبذة عن مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات.
 -2واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة
االبتدائية مبدارس التعليم العام باململكة.
 -4الصعوبات اليت تواجه تطبيق املقررات املطورة.
نبذة عن مشروع تطوير مناهج العلوم و الرياضيات:

يتمثل هذا املشروع يف موائمة سالسل عاملية متميزة
ملناهج العلوم والرياضيات جلميع مراحل التعليم العام
لتطبيقها يف اململكة مطابقة ملواصفات ومعايري اجمللس
الوطين للعلوم والرياضيات يف أمريكا ،والذي يضع معايري
يتطلب وجودها يف املناهج  ،مث تقوم شركات عديدة بوضع
سلسلة مناهج متكاملة وجلميع الصفوف وتكون مطابقة
لتلك املعايري ،وقد اختارت اململكة إحدى هذه الشركات
وهي شركة  McGraw Hill Educationللتعاقد معها ،كما
اختارت شركة العبيكان لتقوم بتعريب وطباعة هذه املناهج.
وهناك ثالثة مربرات رئيسة للمشروع (العبيكان:)2161،
 -6رغبة اململكة يف مواكبة التطور يف جمايل العلوم
والرياضيات واملستجدات يف جمال تصميم املواد التعليمية
واسرتاتيجيات تدريسها وتقوميها مبا يتالءم مع املعايري
العاملية والنظريات الرتبوية احلديثة ،وتوفري بيئات تعلم
مشجعة على حتقيق مستويات جودة عالية وحتسني
حتصيل املتعلمني وتوظيف التطور التقين يف هذا اجملال.
 -2رفع مستوى حتصيل املتعلمني يف املنطقة يف ماديت العلوم
والرياضيات ليتسىن هلم منافسة أقراهنم على املستوى
العاملي.
-4إتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص لإلسهام يف صناعة
املواد التعليمية وإنتاجها يف دول املنطقة ،مع االستفادة من
اخلربة العاملية والتوجهات املعاصرة يف إحداث نقلة نوعية يف
املناهج من حيث اإلعداد العلمي وأسلوب العرض
واستخدام التقنيات احلديثة.

وتستند فلسفة المشروع على المبادئ اآلتية:
 -6التعليم املتمركز حول املتعلم -2.اإلثارة املعتمدة على
الوسائط املتعددة  -4.التعلم مبداخل متعددة -1 .تبادل
املعرفة والتواصل هبا ومتثيلها بطرائق متعددة  -1.التعلم من
خالل العمل التعاوين-1 ،التعلم النشط القائم على
االستكشاف واالستقصاء -4 ،تنمية مهارات التفكري-8 ،
تنمية قرارات صناعة الذات واختاذه -9 ،تنمية قدرات
املتعلم على تقدمي املبادرات املخططة -61،ربط التعلم
بسياقات حياتيه حقيقية ( املقبل .) 2114 ،

ويهدف المشروع إلى -6:بناء مناهج العلوم والرياضيات
واملواد التعليمية الداعمة هلا (الكتب املدرسية اخلاصة بالعلوم
والرياضيات ،أدلة املعلمني ،كراسات النشاطات،كراسات
التجريب العملي ،الشفافيات ،األقراص التعليمية املدجمة )
مبا يضاهي آخر ما توصلت له الدول املتقدمة يف هذا
اجملال؛  -2احلصول على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات
ومراكز البحث العلمي من املعايري والبحوث التقوميية يف
جمال تطوير العلوم والرياضيات على املستوى الدويل؛ -4
االستفادة من نتاج اخلربات العاملية البارزة واملتخصصة يف
إنتاج املواد التعليمية املساندة ،وتوظيف التقنية يف عمليات
تطبيق مناهج هذه املقررات يف مدارس التعليم العام؛ -1
التطوير املهين للمعلمني واملشرفني وخرباء املناهج يف اململكة
من خالل الدعم والتطوير املستمر من بيوت اخلربة العاملية
املتخصصة يف هذا اجملال ،ومن خالل التدريب على
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أساليب التدريس والتقومي واإلدارة الصفية ودمج التقنية يف
التعليم؛ -1حتسني مستوى املتعلمني مبا يتفق ومبادئ التعلم
النشط والتعلم الذايت والوصول للمعرفة وبنائها.

رابعاً :تقومي وتطوير وحتديث سنوي للمنتجات التعليمية
جلميع الصفوف الدراسية من خالل التقارير اليت تصل
للوزارة عن جودة هذه املنتجات (العبيكان.)2161 ،

التعليمية اآلتية :مواد تعليمية أساسية :كتاب الطالب ،كراس
النشاط ،دليل املعلم؛ ومواد تعليمية اختيارية :حقيبة املعلم
لألنشطة الصفية ،دليل التقومي ،أشرطة فيديو ،أقراص
مدجمة ،ملصقات ومطويات وشفافيات ،ومواقع اإلنرتنت
(املقبل.)2114 ،

يف مقابل اإلجيابيات واألهداف املأمول حتقيقها من
قبل واضعي الربنامج ،كان هناك العديد من السلبيات اليت
بدأت تظهر من خالل البدء بتنفيذ املشروع ،وتطبيق
املقررات املطورة يف املدارس ،فقد كان حشو املعلومات
وعدم الرتكيز على املعلومات األساسية هي السمة البارزة يف
تلك الكتب ،مما أدى إىل مضاعفة عدد احلصص املقررة
أيضا،
وإىل إجهاد املعلمة والطالبة وسببت امللل لكليهما ً
وقد أدى ذلك الوضع باملعلمة إىل الرتكيز على إهناء تلك
املناهج يف الوقت املناسب بدون معرفة مدى استيعاب
الطالبة .ناهيك عن عجزها عن توصيل املعلومة للطالبة
بسهولة لقلة عقد الدورات لتدريس تلك املناهج أو عقدها
مبا ال يتناسب مع أوقات أو ظروف املعلمات ،إىل جانب
الشكوى املستمرة من قبل املعلمات من صعوبة تطبيق كتب
النشاط ،الذي يسمينه (الكتاب املهمل) ،ألن الوقت ال
يسعف لإلطالع عليه لكثرة األنشطة فيه واليت ال تتفق مع
عدد احلصص  ،وهي إىل جانب كثرهتا متعددة املهارات مما
سببت تشتتًا للمعلمة والطالبة أدى ذلك الستبعادها من
قبل معظم املعلمات .كما نالحظ أن بعض املعلومات اليت
حتتويها الكتب أعلى من سن الطالبة ،إذ لوحظ أن أولياء
األمور جيدون صعوبة بالغة يف فهم مواضيع املقررات
واستيعاهبا ملساعدة أطفاهلم ومتابعتهم  ،ألهنا ال تتناسب مع
أعمارهم  ،فاملطلع على كتب الرياضيات جيدها حتتوي على
مسائل جربية وأعداد ضمن املليون وأكثر  ،ناهيك عن مادة
العلوم اليت تعتمد على الفرضيات واالستقصاء والتجارب
وما حتويه من مسميات تعد غريبة على أطفال املرحلة
االبتدائية.

مخرجات المشروع :يهدف املشروع إىل إعداد املواد

واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات المطورة :

المكتسبات المتوقعة من المشروع :يقدم املشروع جمموعة
من املكتسبات ،نورد منها:

أوالً :نظريه تربويه متقدمه :يؤكد تصميم املوقف التعليمي
يف مناهج العلوم والرياضيات املستهدفة يف املشروع على
إكساب املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة من خالل
األسس اآلتية :تنميه مهارات التفكري وحل املشكالت؛
التطبيقات احلياتية؛ الرعاية للقدرات املتواضعة؛ التعبري
العلمي واالتصال ،توظيف التقنية لتحسني التعلم؛ التواصل
مع األسرة واجملتمع؛ التعلم الذايت ،العناية بالقدرات املتميزة؛
جودة العرض والتصميم واإلخراج .
ثانياً :مواد تعليمية متطورة :كتاب الطالب؛ أفالم فيديو؛
مصورات متقدمة؛ دليل املعلم؛ شفافيات؛ مصفوفات املدى
والتتابع؛ موقع إثرائي على الشبكة اإلعالمية (اإلنرتنت)؛
أقراص مدجمة  ،C.Dكتب متنوعة للنشاط (كتاب التفكري،
كتاب التحدي ،كتاب املوارد التعليمية ،كتاب التمارين )..
( املقبل. ) 2114 ،
ثالثاً :تطوير الكفايات املهنية للمتخصصني:

 -6تصميم حقائب وبرامج تدريبية للمعلمني واملعلمات
واملشرفني واملشرفات الرتبويني.
 -2تدريب املتخصصني من املشرفني الرتبويني ومشريف
املناهج واملؤلفني (بنات ،وبنني)؛  -4تدريب املعلمني
يف مجيع اإلدارات التعليمية باململكة.
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حرب على ورق إىل سلوك وتعامل داخل غرفة الدرس
(ص.)94
يتضح مما سبق أن صعوبة تطبيق املشروع باتت تربك
كل من يعمل يف امليدان الرتبوي من معلم إىل طالب إىل
هيئة إدارية أو إشرافية ،إذ إن مشروع التطوير فكرة رائعة،
يدا من البحث ،وخنشى أن يلحق
ولكن التطبيق حيتاج مز ً
هذا املشروع بسابقيه والضحايا تزداد نتيجة العشوائية
واالرجتالية  .فقد يكون املنهج املطور ذا قيمة عالية يف ذاته،
وقائما على أسس سليمة ونظرية صحيحة ،وحيتوي على
ً
مكونات جيدة ومادة علمية مفيدة ،ولكنه رمبا تكون جدواه
وفائدته حمدودة بسبب أنه ال يناسب املتعلمني الذين
يدرسونه مثالً ،أو بسبب أن املعلمني ال جييدون تدريسه ،أو
رمبا عدم مالءمته إلمكانات البيئة اليت يطبق فيها (اخلليفة،
،2111ص .)248
من هنا بدأ املهتمون والقائمون على قطاع التعليم العام
بالتفكري يف أساليب جديدة وطرح حلول بديلة للتكيف مع
بعض التحديات وتذليل الصعوبات اليت تواجه تطبيق
املقررات املطورة ،حيث ان تطبيق أي برنامج يتطلب
االستعداد اجليد ومعرفة العوائق اليت من املمكن أن تظهر.

يشاطر هذا الرأي مدير معهد العاصمة للمراحل األولية
األستاذ عبداهلل الدخيل (الرياض )2161،الذي أبدى
استغرابه من طرح هذه املناهج ،فاملناهج (كما يقول) فيها
عبارات ال ميكن للطالب فهمها يف هذا السن كالطلب منه
بأن يشرح األمناط والقياس ،فالطالب يف هذا السن غري
قادر على استيعاب هذه املسميات ،إىل جانب وجود بعض
الدروس واألبواب غري املتكاملة اليت ال تناسب مستوى
تفكري الطالب وعمره مثل اهلندسة الفراغية .وهناك قضية
تكرار بعض الدروس ،وتكدس الفصول بالطالبات مما يزيد
من تفاقم املشكلة ،ناهيك عن غياب الوسائل والتقنيات
التعليمية واملباين املدرسية غري املؤهلة لتحقيق أهداف
املشروع.
كل هذه العوامل أدت إىل ضياع اهلدف الرئيس من
تطبيق تلك املقررات ،فحبذا لو يعاد النظر فيها ومدى
تناسبها مع كل هذه الصعوبات ومن مث تطبيقها .فقد ذكر
اجلميعة والشثري للرياض (، 2161ص  )24أنه على الرغم
من اجلهود الكبرية اليت بذلتها وزارة الرتبية والتعليم يف إعداد
وبناء املناهج املطورة ،إالّ أنه من الواضح أن "تدريب
املعلم" ،وتوفري التجهيزات يف املدارس ،مها مصدر القلق يف
اخلوف من الفشل ،فاملنهج اجلديد بريء ،ولكن املشكلة أن
املعلم مل يهيأ له بعد ،كما أن األسرة أيضاً مل تستوعب هذا
أوال بتأهيلهم
التغيري .فاألوىل إعداد الكادر التعليمي ً
بالدورات املناسبة حىت يستطيعوا تطوير الطالب ،إال أن
املعلمني الذين حضروا العديد من الدورات اليت تقيمها
الوزارة للتعريف باملناهج املطورة وجدوا أهنا دورات غري
جمدية ،إذ تعد عملية التطوير ناقصة إذا مل يصاحبها
التدريب اجليد بغية إكساب املعلمني املهارات واملعلومات
واالجتاهات اليت تؤهلهم للتعامل مع املناهج املطورة بكل
كفاءة واقتدار (اخلليفة،2111 ،ص  ،)298ويضيف
احلارثي ( )2111إن تدريب املعلمني ال ينفصل عن تطوير
املناهج  ،إذ إن املعلم هو الذي يرتجم املنهاج املطور من

الصعوبات التي تواجه تطبيق المقررات المطورة:
بناء على ما سبق مت تصنيف الصعوبات اليت قد تواجه
تطبيق املقررات املطورة إىل حمورين رئيسني مها:

أوالً :المنهج :ويتضمن األهداف ،واحملتوى ،وطرق
التدريس ،واألنشطة والتمارين ،والتقومي.

ثانياً :البيئة التعليمية :ويتضمن هذا احملور املكونات
املادية ،واملكونات البشرية ،واجلوانب التنظيمية.
أ ) بالنسبة للمنهج:

ملا كان الكتاب املدرسي هو الوثيقة الرمسية اليت تتبلور
فيها مجيع مكونات عناصر املنهج مبفهومه احلديث ،وهو
العمود الفقري للمنهج ،واملرجع الرئيس للعملية التعليمية
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لتطبيق تلك املناهج وتساعد على تنفيذها يف سهولة
ومرونة ،وميكن تصنيف تلك اإلمكانات إىل:

واملرتجم ألهدافها ،وجب االهتمام به من حيث مواصفاته
اليت ينبغي أن تتوفر فيه وفق املعايري احلديثة (العسيالن،
 ،)4،2166وعلى ذلك فقد تضمنت عملية تطوير املناهج
العناصر اآلتية:

-1الجوانب المادية :مثل املعامل واألجهزة واحملاليل
واألدوات واملواد اليت ختدم املنهج (أشرطة الفيديو_ األقراص
املدجمة -اللوحات التوضيحية امللصقات والشفافيات
والبطاقات ومواقع اإلنرتنت) وغريها من اإلمكانات اليت
تساعد املعلم يف شرح املنهج وتسهل املعلومة للطالب ،للرفع
من مستوى خمرجات التعليم.

 -1األهداف :تسعى املناهج املطورة إىل حتقيق أهداف

تقوم على مستويات عقلية عالية واستخدام مهارات متقدمة
يف التفكري ،كالتحليل ،الرتكيب ،التقصي ،االستنتاج ،مما
يساعد على حتقيق جودة عالية يف مستويات تفكري وحتصيل
الطالب.

-2الجوانب البشرية :ومتثلت يف:

 -2المحتوى :ويتمثل يف مضمون وطبيعة وكمية
املعلومات يف الكتب املطورة ،فقد اهتمت بتكثيف احملتوى
مهما يف تشكيل شخصية املتعلم وبناء حصيلته
لكونه ً
املعرفية وتنمية العادات احلسنة لديه ،إىل جانب االهتمام
بإخراج الكتب وشكلها ،وتكثيف الصور وعرضها ملونة
وكبرية حىت تؤدي اهلدف منها.

الكوادر الفنية :كمحضري املعامل الذين يعينون املعلم

على جتهيز املواد واألدوات إلعداد التجارب الكثرية اليت
تزخر هبا الكتب املطورة ،وكذلك خمتصي احلاسوب الالزم
توفرهم يف املدارس حبيث ميكن اللجوء إليهم وقت احلاجة
المعلم  :يعد املعلم العامل الرئيس الذي يقع عليه العبء

األكرب واألهم يف تطبيق تلك املناهج ،األمر الذي حدا
برجال التطوير إىل التأكيد على ضرورة إخضاع املعلمني
واملعلمات للتدريب املكثف مبا يالمس احتياجاهتم النفسية
واملهارية ،وتقدمي احلوافز التشجيعية هلم لتتكون لديهم القدرة
الكافية لتطبيق املشروع بطريقة فعالة وناجحة.

-3استراتيجيات التدريس ووسائله :تتطلب املناهج

املطورة استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة،
لتقابل الفروق الفردية بني املتعلمني ،وجتعل الطالب نشيطًا
وإجيابيًا يف العملية التعليمية .كما تشجع على االهتمام
باستخدام التقنيات احلديثة لتواكب عصر التكنولوجيا
املعرفية الذي يعيشه يف الوقت احلاضر.

المتعلم :ألن املتعلم يعد احملور الرئيس الذي تتمركز عليه
العملية التعليمية يف حركة تطوير املقررات ،فإهنا تسعى
جاهدة إىل هتيئته مبدئياً وإزالة الرهبة واخلوف لديه من
عملية التطوير نفسها ،األمر الذي قد حيول دون حتقيق
أهداف املشروع ،بسبب اعتياده على التعلم بالطرق
التقليدية وعدم خربته بدوره يف التعلم باالسرتاتيجيات
احلديثة اليت تعد من أساسيات تطبيق املناهج املطورة.

-4األنشطة والتمرينات :كما اهتمت املناهج املطورة
بزيادة عدد األنشطة والتمرينات يف كتاب النشاط والتنوع يف
درجة الصعوبة ويف طرق وأساليب عرضها وتطبيقها.

-5التقويم :تسعى املناهج املطورة إىل استخدام أساليب
حديثة يف تقومي أداء الطالب ،مع التأكيد على أمهية التنوع
بدال من الرتكيز على األساليب التقليدية.
فيها ً

 -3الجوانب التنظيمية :وتتمثل يف النواحي اإلدارية

ب ) بالنسبة للبيئة التعليمية:

ومرحلة اإلعداد والتهيئة للربنامج من قبل اجلهات املسؤولة
عن املشروع لضمان جناحه وحتقيق أهدافه ،من حيث تنظيم
الدورات التدريبية للمعلمني واملشرفني لتعريفهم باملشروع

يتطلب تطبيق املناهج املطورة بيئة مدرسية من نوع
خاص تتوفر فيه خمتلف اإلمكانات حىت تكون مؤهلة
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وآلية تنفيذه ،وإعداد املقررات والكتب املصاحبة وتوفريها يف
املكتبة للمعلمني واملعلمات يف الوقت نفسه ..إخل.

ثانياً  :الدراسات السابقة:
اهتمت الكثري من البحوث والدراسات بتقومي مقررات
العلوم والرياضيات ملراحل التعليم العام باململكة ،غري أن
الدراسات اليت تناولت تقييم املقررات املطورة من حيث
حمتواها أو صعوبات تطبيقها كانت حمدودة (على حد علم
الباحثتني) ،وفيما يأيت عرض ألهم الدراسات ذات الصلة
مبوضوع الدراسة احلالية:
دراسة الدهش ( )2162وسعت إىل حتديد قيم الرياضيات
املتضمنة يف الكتب املطورة مبراحل التعليم العام باململكة العربية
السعودية ،ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث بإعداد قائمة
تشمل قيم الرياضيات وتضمنت ( )11قيمة ،وقد متثلت عينة
البحث يف كتاب الرياضيات املطور للصف األول املتوسط لعام
6146-6141هـ ،وكشفت النتائج عن قصور الكتب عن
الوفاء مبتطلبات بعض القيم الرياضية وتركيزها على كم
املعلومات ،وأوصى الباحث بضرورة إعادة صياغة الكتب مبا
يعزز وجود القيم هبا وتدريب املعلمني التدريب اجليد للتعامل مع
تلك املقررات بطريقة فعالة .كما هدفت دراسة العسيالن
( )2166للتعرف على مدى حتقيق كتاب العلوم املطور للصف
األول املتوسط ملعايري اجلودة الشاملة يف جوانبه األساسية
(اإلخراج-احملتوى-األهداف-أساليب التقومي) ،ولتحقيق ذلك
مت إعداد أداة لتحليل الكتب عينة الدراسة يف ضوء جمموعة من
معايري اجلودة ،ومت تطبيق التكرارات والنسب املئوية للحصول
على النتائج ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر يف
الكتاب من حيث إخراجه وحمتواه باإلضافة إىل تدعيم اجلانب
الوجداين .وهدفت دراسة الزهراين ( )2161إىل تقومي حمتوى
كتب العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم جملال حمتوى العلوم
(الفيزياء-الكيمياء-األحياء-علم األرض-علم البيئة) واجملال
املعريف واالستقصاء العلمي الواجب توفرها يف حمتوى هذه

114

املقررات  ،ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل حمتوى املقررات
من خالل أداة من إعداده ،وقد أسفرت النتائج عن وجود
قصور يف حمتوى املقررات عند مقارنتها مبتطلبات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم الرئيسية والفرعية يف جمال
احملتوى وبعض املتطلبات املعرفية ومهارات االستقصاء العلمي،
إىل جانب عدم توفر االستمرارية والتتابع لبعض املتطلبات.
وأجرى إبراهيم ( )2118دراسة وصفية هدفت إىل تقومي
الكتب املطورة ملادة الرياضيات للصفوف الثالثة األوىل من
املرحلة االبتدائية املطبقة حديثاً يف مصر يف ضوء آراء معلمي
الرياضيات ،وهدفت دراسة صفاء خبيتان ( )2111إىل تقييم
منهج العلوم الفلسطيين املطور للمرحلة األساسية املمتدة من
الصف األول والعاشر من وجهة نظر املشرفني ومعلمي مادة
العلوم يف املدارس احلكومية يف حمافظة مشال فلسطني للعام
معلما
 ،2111-2111وتكون جمتمع الدراسة من (ً )499
ومعلمة مت أخذ عينة عشوائية بلغت ( )29مثلت ما نسبته
 ،%21وقد مت توزيع استبانة عليهم تكونت من ( )44فقرة
تقيس فاعلية منهج العلوم املطور يف  1جماالت (األهداف-
احملتوى-األنشطة-التقييم-العالقة بني املنهج والتكنولوجيا
واجملتمع) وقد أظهرت النتائج تدين مستوى املعلمات يف تطبيق
املنهج ،وعدم حدوث أي تطور يذكر يف أدائهم التدريسي ،وقد
أعزت الباحثة ذلك إىل طبيعة الدورات التدريبية اليت غالبًا ما
تركز على احملتوى التعليمي ،إىل جانب عدم االلتزام بالتخصص
للمعلمات يف تدريس املقرر ،وهدفت دراسة مشيدت
) (Schmidt,2004إىل مقارنة مناهج العلوم بالواليات املتحدة
األمريكية مع مناهج الدول املشاركة يف املشروع ) ،(TIMSSومت
استخدام املنهج الصفي التحليلي ،ومتثلت عينة الدراسة يف مجيع
املوضوعات الواردة يف كتب العلوم للصفوف باملرحلة االبتدائية
واإلعدادية واليت طبقت عليها أداة لتحليل احملتوى ،وقد أشارت
النتائج إىل أن ما مييز املناهج األمريكية عن مناهج الدول
األخرى هو عدم الرتكيز على عمق حمتوى املنهج ،واالهتمام
جدا خاصة يف الصفوف األوىل ،إىل
بتضمني موضوعات كثرية ً
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جانب تكرار العديد من املوضوعات بالكتب .وسعت دراسة
الغياض ( )2114إىل التعرف على واقع حمتوى منهج العلوم يف
املرحلة االبتدائية يف اململكة يف ضوء معيار تقومي احملتوى من
وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم ،وقد تطلبت الدراسة بناء
معيار التقومي حمتوى املنهج يف ضوء االجتاهات احلديثة ،ومن مث
مت وضع تصور مقرتح لتطوير حمتوى املنهج عينة الدراسة ،يف
حني هدفت دراسة ميشيل )  )Michael , 2003إىل تقومي منهج
األحياء يف جامعة أوهايو يف ضوء املعايري القومية للعلوم،
واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب إذ قام بتطبيق املنهج
الذي يراعي املعايري القومية على عينة من التالميذ لقياس أثر كل
من احملتوى واالسرتاتيجيات والتقومي مقارنة باملنهج التقليدي ـ
وقد أسفرت النتائج عن التطور الكبري الذي حل على املنهج
املطور إذ كان له تأثري إجيايب على خمرجات التعليم والتعلم .كما
هدفت دراسة ليونارد ) (Leonard,2001إىل تقومي مناهج
األحياء للمرحلة الثانوية يف ضوء معايري تعليم العلوم ،وأظهرت
الدراسة أن معايري تعليم العلوم تساعد يف حتديد أوجه
االستقصاء العلمي واألنشطة واملهارات اليت ينبغي أن تتضمنها
مناهج األحياء ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير املناهج
التقليدية يف ضوء النتائج ،وهدفت دراسة عفانة ( )2116إىل
تقومي مقرر الرياضيات املطور للصف السادس يف فلسطني يف
ضوء مستويات التفكري اهلندسي لفان هايل ،وقد أوصى
الباحث بأمهية عمل دراسات ميدانية على معلمي الرياضيات
قبل اخلدمة وأثناءها هبدف تطوير أدائهم يف جمال تدريس
املقررات املطورة.كما أجرى الشراري ( )2116دراسة حتليلية
هدفت إىل تقومي كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة يف اململكة
العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني وحتديد نقاط القوة
والضعف فيها.
التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة اهتمام الباحثني
بتقومي وتطوير مقررات العلوم والرياضيات املطورة ،وقد استفاد
الباحث من االطالع على تلك الدراسات يف تصميم أداة
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الدراسة ( االستبانة ) ،واختيار املنهج املناسب ،وتكوين فكرة
عن طبيعة تطبيق املقررات والصعوبات اليت تواجه عملية
التطبيق ،ووضع تصور لبعض احللول ملساعدة املعلمات
واملشرفات على تطبيق تلك املقررات بيسر وسهولة .وقد اتفقت
معظم الدراسات على أن تلك املناهج ال زالت تعاين من بعض
الصعوبات يف تطبيقها على أرض الواقع ،األمر الذي دعا
الباحثتني إىل إجراء هذا البحث.
أداة البحث وإعدادها:

مت استخدام االستبانة (من إعداد الباحثتني) لتحقيق
أهداف البحث ،ومت تطبيقها على كل من املعلمات
واملشرفات عينة الدراسة ،ومت بناؤها وفقاً للخطوات اآلتية:

أ -تحديد الهدف :هتدف االستبانة إىل حتديد واقع تطبيق

مناهج العلوم والرياضيات املطورة بالتعليم العام مبنطقة مكة
من وجهة نظر كل من املعلمات واملشرفات.
ب -تحديد المحتوى :بعد حتديد اهلدف من االستبانة مت
حتديد حمتوى االستبانة من خالل:
 االطالع على الدراسات والبحوث السابقة يف جمال واقعتطبيق املناهج وخباصة العلوم والرياضيات بالتعليم العام
باململكة العربية السعودية ويف التعليم بشكل عام.
 استطالع آراء املعلمات واملشرفات وأعضاء هيئةالتدريس من املختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس
 زيارة املدارس االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة.ومن مث مت حتديد حموري االستبانة ،ومتثال فيما يأيت:

أوالً  :محور المنهج :ويتضمن األهداف ،واحملتوى ،وطرق

التدريس ،واألنشطة والتمرينات ،والتقومي.

ثانياً :البيئة التعليمية :ويتضمن هذا احملور املكونات املادية،

واملكونات البشرية ،واجلوانب التنظيمية.

جـ  -صياغة مفردات االستبانة :بعد حتديد حماور
االستبانة ،مت صياغة مفرداهتا يف عبارات تصف الواقع
بالنسبة لكل حمور ،وتقتصر كل عبارة على واقع واحد،
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وقد بلغ عدد املفردات  11فقرة موزعة على النحو اآليت:

 بالنسبة للمنهج :وتضمن الفقرات من ( ،) 11-6
وتشمـل مجيع اجلوانب املتعلقة باملنهـج من حيث

 بالنسبة للبيئة التعليمية :وتضمن الفقرات من (-16
 ،)11وتتناول كل ما يتعلق هبذا احملور من حيث
(املكونات املادية ،واملكونات البشرية ،واجلوانب
التنظيمية) واجلدول اآليت يوضح توزيع فقرات االستبانة
على حماورها (جدول:) 2
م
أوالً :بالنسبة للمنهج،

ثانياً :البيئة التعليمية
وتتضمن احملاور اآلتية

ب ) احملتوى

69 -9

جـ ) طرق التدريس

ويتضمن احملاور
الفرعية اآلتية

أ ) األهداف

-6

8

د ) األنشطة والتمرينات

41 -24

ه ) التقومي

11 - 41

أ ) اإلمكانات املادية

8-6

ب ) اإلمكانات البشرية

26 – 9

جـ ) اجلوانب التنظيمية

21 - 22

إجراءات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث مت اتباع اخلطوات اآلتية:
 -6االطالع على الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت
تقومي وتطوير مناهج العلوم والرياضيات مبا يواكب الثورة
املعرفية.
 -2إعداد إطار نظري يتضمن واقع تطبيق مقررات العلوم
والرياضيات مبدارس التعليم العام  ،والصعوبات اليت تواجه
أخريا مت عرض بعض الدراسات السابقة
عملية التطبيق  ،و ً
اليت تناولت تقومي مناهج العلوم والرياضيات يف التعليم
العام.
 -4الرجوع إىل املواد التعليمية األساسية (كتاب الطالب،
النشاط ،دليل املعلم) واالطالع عليها حلصر عددها
وحتديد مكوناهتا لغرض إعداد بنود االستبانة.
 -2التوصل إىل قائمة مبدئية من املعايري مت من خالهلا
تقييم واقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة.
 -4إعداد استبانات لكل من :املشرفات ،واملعلمات عن
واقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة.
 -1حتكيم االستبانات وقياس صدقها وثباهتا.
 -1اختيار عينة البحث وتطبيق أدوات البحث عليها.

د  -صدق األداة :للتحقق من صدق األداة مت
عرضها على جمموعة من احملكمني للتأكد من حيث
دقة الصياغة اللغوية للعبارات ومدى ارتباطها هبدف
البحث ،وقد لوحظ اتفاق على حماور وفقرات
االستبيان ،واجلدول اآليت (جدول )4يوضح معامل
االرتباط حملاور املقياس.

جدول( :)3يوضح معامل االرتباط لمحاور المقياس
المحاور
أوالً  :املنهج
أ ) األهداف
ب ) احملتوى
جـ ) طرق التدريس واسرتاتيجياته
د ) األنشطة والتمرينات
هـ ) التقومي
ثانياً  :البيئة التعليمية

1886

معادلة ألفا كرونباخ للحصول على النتائج ،إذ طبقت
االستبانة على عينة استطالعية عددها  42معلمة
ومشرفة ،وقد بلغ معامل الثبات ( )1892وهو معامل
ثبات مرتفع ميكن الوثوق به ،وبذلك أصبحت االستبانة
صاحلة لالستخدام يف صورهتا النهائية.

21 – 21

واسرتاتيجياته

1844

هـ  -ثبات األداة :للتأكد من ثبات األداة مت استخدام

جدول( :)2توزيع فقرات االستبانة على محاورها
المحاور

ب ) اإلمكانات البشرية
جـ ) اجلوانب التنظيمية

ويف ضوء اقرتاحاهتم مت تعديل بعض صياغات الفقرات ،إىل
أن ظهرت يف شكلها النهائي وأصبح عدد فقراهتا ()11
فقرة موزعة على حمورين ( املنهج وتضمن )11فقرة( ،وحمور
البيئة التعليمية وتضمن ( )21فقرة .

األهداف ،احملتوى ،طرق التدريس ،األنشطة ،التقومي.

العبارات

أ ) اإلمكانات املادية

1881

االرتباطات
1889
1886
1884
1888
1892
1849
1882

116

سوسن عزالدين ونسرين سبحي :دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة للمرحلة االبتدائية ...

 -1استخالص النتائج وحتليلها ومعاجلتها إحصائياً
وتفسريها.
 -4تقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء النتائج.

واملشرفات مبنطقة مكة ،مت تطبيق االستبانة على عينه
عشوائية مت اختيارها من اجملتمع األصلي (بعد التأكد من
صدقها وثباهتا) مث مت مجع البيانات وحتليلها باستخدام
األساليب اإلحصائية املناسبة لتحديد الواقع والكشف عن
اإلجيابيات والصعوبات اليت تواجه املشرفات واملعلمات
باملرحلة االبتدائية يف عملية التطبيق.

 -3النسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
لوصف آراء الفئة املستهدفة.

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما واقع تطبيق
مناهج العلوم الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية باململكة
العربية السعودية من وجهة نظر املعلمات؟.
ولإلجابة عن هذا السؤال مت بناء أداة الدراسة املتمثلة
يف االستبانة ،وقد مت حتديد درجة املوافقة على عبارات
املقياس (موافق-موافق اىل حد ما-غري موافق) وذلك
بإعطاء الدرجات (،)6-2-4ومن مث مت حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة ،واجلدول اآليت ( )1يوضح
آراء املعلمات يف احملور األول (املنهج):

األساليب اإلحصائية المتبعة:

 -1معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس.

 -2معامل ارتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي حملاور
املقياس.

عرض نتائج البحث ومناقشتها:

 -4اختبار ( )T-testحلساب داللة الفروق بني آراء
الفئة املستهدفة (املشرفات ،املعلمات).
منهج البحث:
اعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي التحليلي الذي
يهتم بوصف الظاهرة موضوع الدراسة وحماولة تفسري
العالقات بني هذه الظاهرة وغريها من الظواهر وحتليلها إىل
األسباب املشرتكة املصاحبة حلدوثها .ولتحقيق أهداف
البحث يف معرفة واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات
املطورة للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من املعلمات

جدول رقم (  ) 4يوضح آراء المعلمات في المحور األول ( بالنسبة للمنهج )
العب ــارات

م

ط

المعياري

موافق
%

2811

18144

4

484

41

4881

.2

هتدف املناهج املطورة إىل تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالبات

2811

18182

61

6681

41

4481

14

.4

أحتقق من بلوغ الطالبات لألهداف املنشودة باستخدام التقومي البعدي

2844

18116

9

989

14

1484

49

.1

هتدف األنشطة املوجودة بالكتاب إىل تزويد طالبايت بقيم وسلوكيات
إجيابية ترتبط باحلياة

ال هتدف املبادئ واملعلومات املتضمنة باملناهج املطورة إىل إكساب

تكرار

إلى حدا ما
%

غير موافق

تكرار

.6

األهــداف

المتوس

االنحراف

درجـة الموافقـة
تكرار

%

19

1488
1681
1289

2869

18419

69

2189

41

4981

41

4981

.1

ال تتضمن أهداف املناهج املطورة مراعاة املتعلمني بطيئي التعلم

6818

18111

19

1488

11

1181

2

282

.1

اجلانب القيمي واألخالقي يف املناهج املطورة حيتاج إىل جهد إضايف من
املعلمة للوصول إليه

2824

18446

44

1184

48

1688

61

6481

.4

تتالءم اخلطة الدراسية مع الواقع الفعلي للخطة التنفيذية لتطبيق املقررات

2821

18189

4

484

11

1984

41

4481

.8

ال تتالءم اخلطة الدراسية (عدد احلصص ) مع تدريس املناهج املطورة

6814

18142

14

1281

21

2481

9

989

.9

املقرر يعاجل موضوعات مرتبطة ببعضها.

2811

18111

9

989

41

4981

11

1181

2814

18444

64

6184

26

2486

11

1681

الطالبة القيم وتعديل سلوكها

 .61طالبايت ينجذبن ويبهرن باأللوان والرسوم يف حمتوى الكتب
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 .66مجيع حمتويات الكتاب املطور صحيحة لغوياً
 .62أرى أن حمتوى املقرر طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له

2811

18144

62

6482

16

1481

68

6988

6811

18421

11

1981

44

4184

64

6184

 .64يتناسب حمتوى املقرر مع الزمن املخصص لكل درس

2861

18141

9

989

19

1188

24

2184

 .61بعض املعلومات والدروس باملقررات املطورة مكررة

6881

18414

44

4184

14

1484

61

6181

 .61بعض الدروس واألبواب يف كتب املقررات غري متكاملة

2811

18411

61

6181

69

2189

14

1281

 .61حمتوى بعض موضوعات املنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية

2864

18424

26

2486

14

1484

24

2984

 .64تستخدم املناهج ألفاظاً جديدة ال تناسب تلميذات املرحلة االبتدائية

6894

18412

28

4188

16

1186

22

2182

2811

18811

22

2182

1

181

11

4184

6816

18411

14

4481

61

6681

61

6181

2824

18416

68

6988

41

4481

49

1289

2844

18181

_

_

14

1281

41

4481

2826

18414

69

2189

41

4481

48

1688

 .21الوقت املخصص للدرس كاف لتنمية املستويات العليا من التفكري

6894

18491

41

4481

41

4481

24

2984

 .21ميكنين ممارسة التعلم التعاوين يف مجيع دروس املقرر

2821

18126

9

989

16

1181

46

4186

 .21املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار

2829

18114

1

181

14

1281

41

4481

 .24ال تراعي املقررات املطورة الفروق الفردية بني املتعلمني

2811

18816

46

4186

21

2181

41

4981

 .28التمرينات املتضمنة بالكتاب مكررة ومملة

2862

18111

61

6181

12

1486

21

2481

 .29طريقة عرض األنشطة بالكتب املطورة ليس هبا عناصر التشويق واملتعة

2864

18116

66

6286

14

1281

24

2184

 .41الوقت املخصص لألنشطة اليت أمارسها يف فصلي كاف

6819

18148

49

1289

16

11،6

66

6286

كبريا يف التخطيط واإلعداد لألنشطة
 .46ابذل ً
جمهودا ً
 .42مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئًا ومضيعة للوقت
 .44حتتوي كتب املقررات املطورة على عدد كبري من التمرينات

6849

18414

48

1688

41

4481

69

2189

2844

1،411

61

6181

24

2984

19

1488

2811

18194

11

4281

61

6181

66

62،6

 .41أهتم مبتابعة طالبايت يف حل التمرينات االلكرتونية

6819

18191

62

6482

49

1289

11

1181

تسبب كثرة األنشطة والتطبيقات يف كتاب الطالبة وكتب النشاط تشتتًا
.41
للطالبة واملعلمة

6899

18491

29

4689

41

4481

28

4188

6811

18182

11

1984

44

4184

1

181

 .41أساليب التقومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف املقرر

2861

18118

64

6184

16

1181

24

2984

 .41الوقت املخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف ومناسب

6881

18164

21

2481

11

1181

66

6286

 .44التقومي القبلي للمقررات يرتبط فقط مبعلومات الوحدة

2816

18111

9

989

41

4981

11

1181

تتطلب املقررات املطورة التنوع يف استخدام أدوات التقييم مبا يتناسب مع
.48
متطلبات الدروس

2812

1،142

11

1681

21

2881

9

989

6884

18418

42

4182

49

1289

21

2281

286

1819

 .68عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط

تعتمد املناهج على الكتابة يف الصف األول والتلميذ مل يتعود على
.69
مسك القلم وال يستطيع الكتابة
.26

طرق التدريـس

.24

.41

التقويـ ــم

العلمي لدى طالبايت

 .22املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي

.21

األنشط ـ ــة

املقرر يساعدين على استخدام أساليب تدريسية لتنمية مهارات التفكري

.49

حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام أساليب التعلم
النشط يف التدريس

تتطلب نوعية األنشطة يف كتاب الطالبة مهارات متقدمة أعلى من
مستوى طالبات املرحلة االبتدائية

تتشابه الواجبات يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا مما ميثل عبئًا على
الطالبة

المحور ككل
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أن الصور اليت تضمنتها الكتب متيزت باجلاذبية والوضوح
والبعد عن التعقيد وأنه مت توظيفها بشكل جيد ،وفيما يتعلق
بعبارة (بعض الدروس واألبواب بكتب املقررات غري
متكاملة) فقد أشارت املعلمات إىل عدم صحتها بنسبة
عالية بلغت  ،% 1281مما يدل على أن حمتوى الدروس
متكامال بدرجة أعلى من املتوسط ،يف حني
واألبواب كان
ً
أشارت نسبة  %1981من املعلمات إىل أن حمتوى املقررات
طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له ،مما يدل على
أننا ال زلنا نصر على الفكر التقليدي يف تصميم املناهج
والذي يركز على أمهية كم املعلومات الكتساب املعرفة .كما
أظهرت نتائج التحليل إحدى أهم املشكالت اليت تكمن يف
املناهج ،وهي (تعتمد املناهج يف الصف األول على الكتابة
والتلميذ مل يتعود على مسك القلم وال يستطيع الكتابة ) إذ
تتفق املعلمات بنسبة  %4481على ذلك ،مما يدل على أن
املناهج مل تضع يف اعتباراهتا هذه املشكلة .كما ترى نسبة
عالية من املعلمات  %1484أن حمتوى بعض موضوعات
املنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية إىل حد ما ،وترى
نسبة  %1186منهن أن املناهج تستخدم ألفاظ ال تناسب
طالبات املرحلة االبتدائية ،ويتضح من ذلك ما يأيت:
• احلشو الزائد وكمية املعلومات هي السمة البارزة يف
الكتب الدراسية ،فمن يقرأ كتاب العلوم وخباصة الصف
الرابع يتبادر إىل ذهنه بأنه أمام موسوعة علمية.
• كثافة احملتوى ال تتناسب مع عدد احلصص ،إذ حيتاج
هذا املنهج إىل أكثر من أربع حصص أسبوعياً.
• عدم التوسع يف املبادئ األساسية للعلوم واليت تشكل
أمهية بالغة يف تشكيل شخصية الطفل وبناء العادات
احلسنة لديه ،من خالل التوجيهات اليت هتتم بصحته
وسالمته وثقافته واليت حيتاج إليها يف بداية تعليمه.
• تستخدم املناهج ألفاظاً جديدة ودقيقة ال تتنـاسب مع
تلميذ الصف األول مثل (:موطن ،التدوير ،الرتشيد،

توضح نتائج اجلدول السابق أن نسبة  % 2482أفراد
العينة من املعلمات موافقني بدرجة عالية على أن هناك
صعوبات متعلقة بتطبيق املناهج املطورة للمرحلة االبتدائية
حتول دون تطبيقها باملدارس ،بالنسبة للمحور األول ومبعدل
عام  ،286وفيما يأيت تفصيل للمحور :
أوالً  :بالنسبة للمنهج :

 -1األهداف :اتفقت نسبة عالية من املعلمات بلغت
 %19على أن األنشطة املوجودة باملقررات املطورة هتدف
إىل تزويد الطالبة بسلوكيات إجيابية ترتبط باحلياة ،كما
أشارت املعلمات بنسبة ( )%14إىل أن املقررات هتدف إىل
تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالبات ،ويف املقابل تتفق
نسبة عالية بلغت  %19على أن املقررات مل تراع ضمن
أهدافها املتعلمني بطيئي التعلم ،مما يدل على أن املناهج قد
أمهلت هذه النقطة املهمة واليت تتناول املتعلم الذي يعد
حمور العملية التعليمية من منظور الرتبية العلمية احلديثة ،كما
جتد  %12من املعلمات أن اخلطة الدراسية (فيما يتعلق
بعدد احلصص) ال تتالءم مع تدريس املقررات .وتتفق هذه
النتائج مع ما سبق ذكره من قبل أن املناهج تقوم على
مستويات عقلية عالية واستخدام مهارات متقدمة يف
التفكري،كالتحليل والرتكيب ،والتقصي ،أي إن الطالب
يشاهد ويفكر وحيلل ويشرح املادة لنفسه على أساس ما
فهمه ،وهذا ال يتناسب مع مجيع املتعلمني (كبطيئي
التعلم) ،وبذلك جند أن املناهج ال تساعد على حتقيق جودة
عالية يف مستويات وحتصيل الطالب .
 -2المحتوى  :ومن أهم ما لوحظ يف املقررات بالنسبة

هلذا اجملال  :أشارت نتائج العبارة رقم  9إىل أن املقررات
تعاجل عبارات مرتبطة ببعضها بنسبة ، %11كما أمجع أفراد
العينة على عدم صحة العبارتني ( 68- 61طالبايت
ينجذبن ويبهرن باأللوان والرسوم املستخدمة يف حمتوى
الكتب) و ( عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط )
بنسبة ( ) %1681 - %41على التوايل ،مما يدل على
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بدرجة كافية ،أو تطبيق طرق التدريس واسرتاتيجياته
املختلفة بطريقة فعالة ،ومما سبق
نستخلص ما يأيت:

موارد ،البادرة ،منوذج ،االنقراض ،التقدير والتقريب،
الدمج ،املساحة ،االحتمال ،احلساب الذهين .
• خلو املقررات تقريباً من املعارف اليت تنمي الناحية
الوجدانية لدى الطالب وأعظمها على اإلطالق.
• عدم اإلشادة جبهود العلماء املسلمني يف جمال العلوم
والرياضيات يف الكتب املطورة.
• غرس اإلميان باهلل تعاىل يف نفوس التالميذ  ،فالكون
البديع كتاب اهلل املشاهد ويف ثناياه آيات عظيمة
شاهدة على وحدانيته سبحانه وتعاىل.
• موائمة حمتوى املنهج بالبيئة السعودية غري مناسب كأمساء
بعض النباتات واحليوانات ،مثل (زنبق املاء ،ذيل
احلصان ،حشيشة الكبد ،منقار البط ،الكواال ،الراكون،
مسك الرنكة ،حشرة اليوكا ..إخل ) والعمل على استبداهلا
بصور وأمساء من البيئة احمللية .

 تتطلب املناهج املطورة استخدام اسرتاتيجيات تدريسمتقدمة عالية املستوى حتتاج من الطالب أن يشاهد ويفكر
وحيلل ويشرح املادة لنفسه على أساس ما فهمه ،وهذا ال
يتناسب مع مجيع املتعلمني.
 عدم توفر الوسائل والتقنيات احلديثة اليت يتطلبهاتطبيق املناهج املطورة واالسرتاتيجيات احلديثة .
 عدم خربة املعلمات بطبيعة االسرتاتيجيات التدريسيةاحلديثة وكيفية تطبيقها يشكل عائ ًقا حنو التفاعل مع
املناهج املطورة.

 -4األنشطة والتمرينات :فيما يتعلق بكم التمرينات يف
املناهج املطورة أمجعت املعلمات على أن الكتب حتتوي
على عدد كبري من التمرينات بنسبة عالية بلغت ،%4281
كبريا يف
كما ترى  %1688منهن أهنن يبذلن
ً
جمهودا ً
التخطيط واإلعداد لألنشطة ،وبشأن أن (الوقت املخصص
لألنشطة اليت يتم ممارستها يف الفصل كاف) مل توافق نسبة
كبرية من املعلمات بلغت  %1289على تلك العبارة ،يف
حني مل توافق نسبة كبرية بلغت  %1488على العبارة
(مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئًا ومضيعة للوقت)
وتشجيعا من قبل
تأكيدا
بل على العكس فهن جيدن
ً
ً
املشرفات على تطبيق أكرب عدد من األنشطة مع الطالبات،
كما ترى  %1984من املعلمات أن نوعية األنشطة يف
املقررات املطورة تتطلب مهارات متقدمة أعلى من مستوى
طالبات املرحلة االبتدائية ،وقد أشارت نسبة كبرية منهن
بلغت  %1181إىل أهنن ال يستخدمن تقنية متابعة
الطالبات حلل التمرينات إلكرتونياً ،يف حني أجابت نسبة
جدا باملوافقة بلغت  ،%6482مما يدل أن
منخفضة ً
املعلمات ال زلن يواجهن مشكلة خبصوص استخدام تقنيات

 -3طرق التدريس واستراتيجياته  :لوحظ وجود تفاوت

يف استجابات أفراد العينة لعبارات هذا احملور  ،إذ تشري
العبارة ( 21املقرر يساعدين على استخدام أساليب
تدريسية لتنمية مهارات التفكري العلمي) إىل أن نسبة كبرية
من أفراد العينة بلغت  %1289مل تتفق معها ،يف حني
انعدمت نسبة املعلمات الاليت يوافقن على أن (املقرر
يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي)،ويف اجملال
نفسه سجلت نسبة املعلمات الاليت يوافقن على (أن املقرر
يساعد الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار) نسبة
منخفضة بلغت ،%181كما ترى نسبة عالية بلغت
( ) %1688أن حمتوى املقررات والوقت املتاح لتنفيذه
ميكنهن من استخدام أساليب التعلم النشط يف التدريس،
جدا جتد أنه من املمكن ممارسة
غري أن نسبة منخفضة ً
التعلم التعاوين يف مجيع دروس املقرر بسهولة ،ويتضح من
ذلك أن املناهج املطورة مل توفق يف حتقيق أحد أهم
أهداف املشروع ،أال وهو تنمية مهارات التفكري بأنواعه
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على أن املقررات املطورة تتطلب التنوع يف استخدام أدوات
التقييم مبا يتناسب مع متطلبات الدروس ،وبالنسبة لعبارة
(التقومي القبلي للمقررات يرتبط فقط مبعلومات الوحدة كانت
نسبة املوافقة  % 1181وهي نسبة مرتفعة تدل على أن تلك

التعليم احلديثة يف عملية التدريس ،ومما سبق نستخلص ما
يأيت:
 كثرة األنشطة حتتاج إىل جمهود كبري ووقت أطول من
املعلم والطالب.
 بعض األنشطة تتطلب الستكشافها أكثر من حصة
وذلك غري مقبول بالنسبة لطالب مرحلة ابتدائية.
 بعض األنشطة ال ميكن تطبيقها بالشكل املطلوب
بسبب عدم توفر األجهزة جلميع التالميذ.
 معظم املعلمات ال يوجهن تلميذاهتن لتطبيق األنشطة
التفاعلية للكتب املطورة املوجودة على املوقع.

املقررات تتسم بالشمول واالستمرارية .وفيما يتعلق مبحور
املنهج نستنتج أن املشروع يسعى إىل حتقيق األهداف
املنشودة للعملية التعليمية واالرتقاء مبستوى تفكري الطالب،
غري أن التطبيق مل يكن باملستوى املرغوب ،وقد يرجع ذلك
إىل األسباب السابق مناقشتها ،أو ألسباب أخرى تتعلق
بالبيئة التعليمية  ،وميكن توضيحها فيما يأيت:

 -5التقويم :توضح نتائج التحليل ما يأيت :فيما يتعلق
بعبارة (أساليب التقومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف
املقرر )كانت نسبة املوافقة منخفضة بلغت  ،%6184يف
حني كانت نسبة الرفض  ،%2984كما جتد %41،2أن
الواجبات املنزلية تتشابه يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا مما
ميثل عبئًا على الطالبة ،وتوافق نسبة كبرية بلغت %1681

 ) 2بالنسبة للبيئة التعليمية:

يوضح اجلدول اآليت (جدول  )1آراء املعلمات أفراد
العينة فيما يتعلق بأهم الصعوبات املرتبطة باحملور الثاين وهو
البيئة التعليمية:

جدول رقم (  ) 5يوضح آراء المعلمات في المحور الثاني ( بالنسبة للبيئة التعليمية )
العبـ ــارات

م

المعياري

تكرار

6846

18469

61

6181

6811

18421

62

6482

22

6814

18181

61

6181

21

2181

1

توفر املدرسة الربامج التكنولوجية امليسرة لتطبيق األنشطة
املوجودة بكتاب املعلمة

6844

18181

-

-

41

4481

14

1

يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنيات احلديثة مبدرسيت

6824

18124

41

4189

26

2486

-

-

1

البيئة املادية يف املعامل (التهوية -اإلضاءة -التدفئة)..-
مالئمة للتدريس

6848

18811

26

2486

29

4689

16

1186

6812

18181

11

1681

46

4186

1

181

8

توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق املشرع وإجناحه

6881

18112

4

484

19

1188

21

2481

9

يتوافر عدد من املتخصصني يف جمال احلاسوب وبراجمه
لتقدمي الدعم الفين عند احلاجة

6861

18141

4

484

-

-

81

9284

61

يتوافر فنيات للمعامل تستعني هبن املعلمة لتحضري الكم

6818

18411

2

282

1

181

81

9481

6
2
4
ماديـ ــة

4

بشرية

المتوسط

موافق

االنحراف

إلى حد ما

غير موافق

تتوافر يف مدرسيت املوارد واإلمكانات الالزمة لتدريس
املقررات املطورة
تتوافر املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم والرياضيات
لتطبيق املقررات املطورة
ال تتوفر يف مدرسيت بيئة تعليمية تقنية متكاملة لتطبيق
املقررات املطورة

كثرة أعطال األجهزة التعليمية عند استخدامها تعوق
تطبيق املقررات املطورة
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%

%

تكرار

%

تكرار

44

1184

11

1181

2182

14

1281

14

1882
1281
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اهلائل من التجارب اليت يف كتب النشاط
66
62
64
61
61
61

تكدس الطالبات يف الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات
احلديثة
الوقت غري كاف الستخدام الوسائل التعليمية املعتمدة
باملقررات املطورة
توافر عدد من املدربني اخلرباء القادرين على تدريب
املعلمات بطريقة فعالة على املقررات املطورة
عدم االلتزام بالتخصص ملعلمات املرحلة االبتدائية لتطبيق
مشروعات تطوير املناهج
زيادة نصاب احلصص لكل معلم بسبب كثافة املناهج
سبب إرهاق املعلمة
املعلمة غري مؤهلة لتطبيق اسرتاتيجيات وطرق التدريس
احلديثة الالزمة لتنفيذ املقررات املطورة

6812

18414

11

4281

66

6286

61

6181

6841

18119

4

484

61

6181

41

4189

6881

18448

69

2189

11

1181

42

4182

6814

18148

11

1181

29

4689

4

484

6829

18116

44

8182

9

989

9

989

2869

18811

21

2481

24

2184

14

1484

عجز املعلمة عن تدريس املقررات املطورة لقلة عقد
64

بشري ـ ــة

2869

18869

24

2184

24

2984

16

1186

6811

18126

2

282

11

1681

44

4184

69

غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات بأدائهن التعليمي
الفاعل داخل الصف

6814

18414

18

1284

28

4188

61

6181

21

أمهية تعزيز الرضا الوظيفي لدى املعلمة

2881

18181

41

8281

61

6481

-

-

26

كثرة األعباء واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمة

6864

18482

84

9682

1

181

4

484

6841

18121

46

4186

16

1181

9

989

6844

18412

61

6481

41

4881

11

1181

21

عدم جدوى الدورات املقدمة للمعلمات

2861

18964

42

4182

61

6181

11

1981

21

وجود حصص العلوم والرياضيات يف اجلدول الدراسي يف
احلصص األخرية حيول دون التطبيق الفعال

6841

18824

18

1284

22

2182

26

2486

2824

18411

16

1186

41

4481

61

6481

6811

1811

68

22

تنظيميـ ــة

24

21

الدورات أو عقدها مبا ال يناسب أوقات أو ظروف
املعلمات
كثافة املناهج أدى باملعلمة حملاولة إهنائها يف الوقت
املناسب دون معرفة مدى استيعاب الطالبات

الربامج التدريبية والتأهيلية املقدمة يف ضوء االحتياجات
املهنية ملعلمات املقررات املطورة غري كافية
توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ( الطالبة –
املعلمة – ويل األمر ) مباهية املشروع وأهدافه

تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها ( كتاب الطالبة–
كراس النشاط– دليل املعلمة ) يف وقت واحد

المحور ككل

%4188

%2881

%4184

أ ) الجوانب المادية  :أشارت نسبة كبرية من املعلمات

تشري النتائج يف اجلدول السابق فيما يتعلق مبحور البيئة
التعليمية إىل اتفاق  %4188من أفراد العينة على غياب

بلغت %1882إىل عدم توفر البيئة التعليمية التقنية لتطبيق
املقررات املطورة ،كما أكد  %1281منهن إىل غياب
املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم والرياضيات لتطبيق
املقررات املطورة يف املدارس ،كما أشارت  %4189من

اإلمكانات بدرجة كبرية يف املدارس ،وقد بلغ املعدل العام
هلذا احملور  6,11بنسبة ،وفيما يأيت تفصيل الستجابات
املعلمات على احملور:
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فتوافق  %1181من املعلمات على أهنا تعد إحدى أهم
األسباب اليت حتد من التطبيق الفعال ،كما أكدت نسبة
 %8182أن زيادة نصاب احلصص بسبب كثافة املناهج
سبب إرهاق املعلمة  ،إىل جانب كثرة األعباء واملهام الثانوية
املسندة إىل املعلمة ،%9682كما ترى نسبة عالية بلغت
 %1284أن من أهم أسباب عدم حتقيق تقدم كبري بالنسبة
هلذا اجلانب غياب احلوافز التشجيعية ،باإلضافة إىل أمهية
تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمة بنسبة  ، %8281ونستخلص
مما سبق:

املعلمات إىل وجود نقص كبري يف املواد واألجهزة والتقنيات
احلديثة باملدارس ،يسعى إىل حتقيق األهداف املنشودة
للعملية التعليمية.
وفيما يتعلق بتوفر الربامج التكنولوجية امليسرة لتطبيق
األنشطة املوجودة بكتاب املعلمة جتد نسبة كبرية من
املعلمات بلغت  %1281إىل عدم وجودها يف املدارس،
ويف املقابل كانت نسبة املوافقة على هذه العبارة  %1مما
متاما يف املدارس برغم أمهيته ،كما
يدل إىل أنه عامل مفقود ً
أشارت املعلمات إىل أن كثرة أعطال األجهزة عند
استخدامها تعوق تطبيق املقررات املطورة بنسبة ،%1681
وبذلك كانت نسبة املوافقة على توافر اإلمكانات الالزمة
جدا بلغت  ، %484ومما
لتطبيق املشروع وإجناحه منخفضة ً
سبق يتضح ما يأيت:

بالنسبة للكوادر الفنية :عدم وجود فنيات للمعامل يف

بعض املدارس يساعدن املعلمة على تغطية الكم اهلائل من
التجارب اليت ذكرت يف الكتب املطورة ،وغياب
املتخصصني يف احلاسب حبيث ميكن االستعانة هبم عند
احلاجة.

 افتقار بعض املدارس ملعامل العلوم والرياضيات على الرغم
من كثرة األنشطة املطالبة املعلمة بتطبيقها مع الطالبة يف

بالنسبة للمعلمة  :الزالت املعلمة أقل مما يتطلع إليه مطورو

الكتب املطورة.

املناهج بالرغم من إخضاعهن للتدريب املكثف ،ذلك ألن
تدريبهن مل يالمس احتياجاهتن النفسية  ،ومن الصعوبات
اليت تتعلق باملعلمة:
 الدورات اليت تقيمها الوزارة للتدريب على املناهجاملطورة مل تكن مبستوى ضخامة املشروع ،فلم تتمكن من
الوصول ألهدافها بسبب عدم احرتافية املدربني.
 غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات بأدائهن التعليميالفاعل داخل الصف.
 كثرة األعباء واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمة حيولدون تطويرها ذاتيًا للوفاء مبتطلبات املناهج املطورة.
 زيادة نصاب احلصص مما سبب إرهاق املعلمة. يعد التخصص ملعلمات العلوم والرياضيات للربامجاملطورة من أهم العوائق اليت حتد من حتقيق األهداف
 هناك نسبة كبرية من املعلمات الاليت يف عمر متقدموقاربن على التقاعد ليس هلن أي رغبه للتطور ،األمر الذي
يشكل حجر عثرة أمام تطبيق الربنامج.

 النقص يف املواد واألدوات اليت ختدم املنهج (أشرطة الفيديو
_ األقراص املدجمة _ امللصقات-الشفافيات -البطاقات-
مواقع اإلنرتنت) تعد من أهم الصعوبات ،فال تستطيع
املعلمة شرح املنهج وتسهيل املعلومة للطالبة بدوهنا مما
يؤدي إىل ضعف خمرجات التعليم.
ب ) الجوانب البشرية  :اتفقت نسبة كبرية من املعلمات

بلغت %9284على عدم وجود متخصصات يف احلاسوب
يف املدارس لتقدمي الدعم الفين عند احلاجة ،وأشارت النسبة
نفسها تقريبًا إىل عدم وجود فنيات للمعامل لتحضري
التجارب اليت تتطلبها املقررات املطورة ،كما أشارت نسبة
كبرية بلغت  %4281إىل أن تكدس الطالبات يف الفصول
يعوق عملية التطبيق ،على الرغم من تأكيدهن على توفر
وقت كاف الستخدام وسائل تعليمية متنوعة بنسبة كبرية
بلغت  ،%4189مما يعين أن الوقت ال يشكل أي عائق
لعملية التطبيق .وفيما يتعلق بااللتزام بالتخصص للمعلمات
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بالنسبة للطالبة:

الدورات التدريبية فلم تتفق املعلمات مع عبارة عدم جدوى
الدورات التدريبية املقدمة هلن بنسبة  ،%1981يف حني
وجدت  %4182أهنا كانت جمدية ،وفيما يتعلق بتزامن
وصول املقررات بأنواعها يف وقت واحد وافقت %1186
منهن على صحة تلك العبارة .وعلى ذلك تشري نتائج
التحليل إىل أن طبيعة البيئة التعليمية يف مدارسنا ليست
مؤهلة لتطبيق املشروع وحتتاج إلعادة هيكلتها مبا يتناسب
وأمهية املناهج ويساعد على تنفيذها.
من خالل النتائج السابقة يتضح أن هناك صعوبات يف
تطبيق املناهج املطورة للمرحلة االبتدائية حتول دون التنفيذ
الفعال باملدارس ،وبذلك تكون قد متت اإلجابة عن السؤال
األول من أسئلة الدراسة.

 غياب التهيئة املبدئية للطالبات سبب الرهبة واخلوفمن التغيري وحال دون حتقيق أهداف املشروع.
 تكدس الطالبات يف الفصول يعيق تطبيقاالسرتاتيجيات احلديثة اليت يتطلبها تطبيق الربنامج املطور.
 اعتياد الطالبات على التعلم بالطرق التقليدية وعدمخربهتن بدورهن يف التعلم باالسرتاتيجيات احلديثة اليت تعد
من أساسيات تطبيق املناهج احلديثة.
 عدم مراعاة الربنامج للفروق الفردية بني املتعلمني،وتركيزه على املتعلمني ذوي مستويات التفكري العايل
 املعلمة غري املؤهلة أوجدت لدى الطالبة رهبة ،هيرهبة التغيري فثبطت اهلمم وزرعت حواجز مل تستطع
الوزارة جتاوزها.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما واقع تطبيق
مناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية باململكة
من وجهة نظر املشرفات؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد العينة ،واجلدول اآليت (جدول رقم )1

جـ ) الجوانب التنظيمية :أشارت نسبة كبرية من املعلمات
بلغت %1181إىل أن الربامج التدريبية و التأهيلية املقدمة
يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات املقررات املطورة غري
كافية إىل حد ما ،كما أشرن إىل غياب التوعية الكافية
لتعريف اجملتمع املشروع وأهدافه بنسبة  ،%1181هذا إىل
جانب أن نسبة عالية أكدت على أن وجود حصص العلوم
والرياضيات يف اجلدول الدراسي يف احلصص األخرية حيول
دون التطبيق الفعال ،من جانب آخر فيما يتعلق بتنظيم

يوضح آراء املشرفات عينة الدراسة يف احملور األول (بالنسبة
للمنهج ):

جدول (  : ) 6آراء المشرفات في المحور األول  :بالنسبة للمنهج
العب ــارات

م

األه ـ ــداف

6

المتوسط

هتدف األنشطة املوجودة بالكتاب إىل تزويد طالبايت بقيم وسلوكيات
إجيابية ترتبط باحلياة

درجـة الموافقـة

االنحراف
المعياري

موافق

إلى حد ما

غير موافق
تكرار

%

2864

18111

64

2884

41

1184

9

6181

تكرار

%

تكرار

%

2

هتدف املناهج املطورة إىل تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالبات

2811

18186

49

1181

26

4981

-

-

4

أحتقق من بلوغ الطالبات لألهداف املنشودة باستخدام التقومي البعدي

2868

18862

21

1484

69

4684

61

2181

1

ال هتدف املبادئ واملعلومات املتضمنة باملناهج املطورة إىل إكساب الطالبة
القيم وتعديل سلوكها

2818

18191

4

181

21

1684

42

1484

1

ال تتضمن أهداف املناهج املطورة مراعاة املتعلمني بطيئي التعلم

6841

18841

42

1484

66

6884

64

2884

1

اجلانب القيمي واألخالقي يف املناهج املطورة حيتاج إىل جهد إضايف من
املعلمة للوصول إليه

6811

18141

41

1181

68

4181

1

6181
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4

تتالءم اخلطة الدراسية مع الواقع الفعلي للخطة التنفيذية لتطبيق املقررات

6848

18416

62

2181

24

2884

21

1684

8

ال تتالءم اخلطة الدراسية (عدد احلصص ) مع تدريس املناهج املطورة

6812

18141

41

18،4

69

4684

1

6181

9

املقرر يعاجل موضوعات مرتبطة ببعضها

2818

18141

41

1181

21

1181

-

-

61

طالبايت ينجذبن ويبهرن باأللوان والرسوم املستخدمة يف حمتوى الكتب

2811

18191

21

4484

42

1484

8

6484

66

مجيع حمتويات الكتاب املطور صحيحة لغوياً
أرى أن حمتوى املقرر طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له.

2821

18118

66

6884

62

2181

44

1684

6811

489.

4

181

46

1684

21

1484

64

يتناسب حمتوى املقرر مع الزمن املخصص لكل درس.

6816

18181

28

1184

24

4884

9

6181

61

بعض املعلومات والدروس باملقررات املطورة مكررة

6818

18421

41

1884

26

4181

1

184

61

بعض الدروس واألبواب بكتب املقررات غري متكاملة

2816

18121

69

4684

69

46،4

22

41،4

61

حمتوى بعض موضوعات املنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية

2811

18842

69

4684

24

4884

68

4181

64
68

تستخدم املناهج ألفاظاً جديدة ودقيقة ال تناسب املرحلة االبتدائية
عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط

األنشطـ ــة

طرق التدريـ ــس

المحت ــوى

62

6898

1849

41

1181

24

1181

4

181

2811

1819

4

181

22

4184

41

1884

69

تعتمد املناهج على الكتابة يف الصف األول ،والتلميذ مل يتعود على مسك
القلم وال يستطيع الكتابة

6811

1819

22

4184

46

1684

4

6684

21

املقرر يساعدين على استخدام أساليب تدريسية لتنمية مهارات التفكري
العلمي لدى طالبايت

2811

1814

11

1184

21

4484

-

-

26

املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي

2816

1819

-

-

21

1684

41

1884

22

حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام أساليب التعلم
النشط يف التدريس .

2811

1849

26

4181

22

4184

64

2884

24

الوقت املخصص للدرس كاف لتنمية املستويات العليا من التفكري.

6816

1811

21

4484

44

1181

2

484

21

ميكنين ممارسة التعلم التعاوين يف مجيع دروس املقرر

2826

1811

21

4484

44

1181

4

6684

21

املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار .

2841

1811

26

4181

41

1181

4

181

21

ال تراعي املقررات املطورة الفروق الفردية بني املتعلمني

2811

1849

64

2884

22

4184

26

4181

24

التمرينات املتضمنة بالكتاب مكررة ومملة

2821

1814

4

6684

41

1184

69

4684

28

طريقة عرض األنشطة بالكتب املطورة ليس هبا عناصر التشويق واملتعة

2811

1881

4

181

26

4181

41

1181

29

الوقت املخصص لألنشطة اليت أمارسها يف فصلي كاف

6811

1819

41

1181

62

2181

62

2181

41

كبريا يف التخطيط واإلعداد لألنشطة
ابذل ً
جمهودا ً

6814

1841

41

1884

68

4181

4

6684

2811

1841

6

684

61

6184

19

8684

2886

1811

16

8181

4

6684

2

484

6888

1811

64

2884

44

1181

61

6184

46
42

مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئًا ومضيعة للوقت .

حتتوي كتب املقررات املطورة على عدد كبري من التمرينات

44

أهتم مبتابعة طالبايت يف حل التمرينات اإللكرتونية .

41

6896

1881

22

4184

26

4181

64

2884

2826

1844

19

8684

61

6184

6

684

41

أساليب التقومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف املقرر.

2821

1814

24

4884

29

1884

8

6484

44

الوقت املخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف ومناسبة.

2811

1881

41

1181

21

1181

1

6181

48

التقومي القبلي للمقررات املطورة يرتبط فقط مبعلومات الوحدة

6811

1819

41

1884

68

4181

4

6684

49

تتطلب املقررات املطورة التنوع يف استخدام أدوات التقييم مبا يتناسب مع
متطلبات الدروس

6814

1841

16

8181

9

6181

-

-

2811

1841

62

2181

41

1181

62

2181

2818

1814

41

التقوي ــم

تسبب كثرة األنشطة والتطبيقات يف كتاب الطالبة وكتب النشاط تشتت

11

للطالبة واملعلمة
تتطلب نوعية األنشطة يف كتاب الطالبة مهارات متقدمة أعلى من مستوى
طالبات املرحلة االبتدائية

تتشابه الواجبات املنزلية يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا مما ميثل عبئًا على

الطالبـة

المحور ككل
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تشري النتائج يف اجلدول السابق بالنسبة للمنهج إىل اتفاق

والتلميذ مل يتعود على مسك القلم وال يستطيع الكتابة)
فقد اتفق  %4184من املشرفات على ذلك ،وهو مؤشر
قوي على أمهية العبارة.

-1األهداف:فيما يتعلق بأن (األنشطة املوجودة بالكتاب

من أفراد العينة على العبارة ( املقرر يساعدين على
استخدام أساليب تدريسيـة لتنمية التفكري العلمي لدى
طالبايت) بنسبة  ،%1184يف حني مل يوافقن على أن
(املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي) بنسبة
 ، %1884كما تفاوتت استجابات املشرفات للعبارتني
(حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام
أساليب التعلم النشط يف التدريس) و( ال تراعي املقررات
املطورة الفروق الفردية بني املتعلمني ) تفاوتًا
ملحوظًا بنسبة  %2884- %41على التوايل.

نسبة  %4982من أفراد العينة على وجود صعوبات
تواجه املعلمات يف عملية التطبيق  ،إذ بلغ املعدل العام هلذا
احملور  ،2818وفيما يأيت تفصيل للمحور:

 -3طرق التدريس واستراتيجياته :وافقت نسبة عالية

هتدف إىل تزويد الطالبات بقيم وسلوكيات إجيابية ترتبط
باحلياة ) فإن نسبة عالية بلغت  %1184وافقت إىل حد
ما ،وأما كون (املناهج املطورة هتدف إىل تنمية التفكري
واالبتكار لدى الطالبات) فتؤيد نسبة عالية من املشرفات
هذه العبارة بنسبة ،%11كما جتد نسبة عالية بلغت%11
أن اجلانب القيمي واألخالقي يف املقررات حيتاج إىل جهد
إضايف من املعلمة للوصول إليه ،كما أكدت املشرفات على
أن (أهداف املناهج املطورة ال تراعي املتعلمني بطيئي التعلم)
أخريا فقد وافقت املشرفات بنسبة
بنسبة  ،%1484و ً
 %18،4على أن (اخلطة الدراسية ال تتالءم مع تدريس
املناهج املطورة ).

 -4األنشطة :ترى نسبة عالية من املشرفات بلغت

 %1184أن (التمرينات املتضمنة بالكتاب مكررة ومملة)
إىل حد ما ،إذ سجلت العبارة (حتتوي املقررات املطورة
على عدد كبري من التمرينات) أعلى نسبة موافقة بلغت
 ،%8181يف حني مل يوافقن على أن (طريقة عرض
األنشطة بالكتب املطورة ليس هبا عناصر التشويق واملتعة)
بنسبة  ، %11كما أشارت النسبة نفسها اىل أن (الوقت
املخصص لألنشطة اليت متارس يف الفصل كاف) ،كما
كبريا يف التخطيط
اتفقن على أن (املعلمة تبذل
ً
جمهودا ً
واإلعداد لألنشطة) بنسبة  ،% 1884وفيما يتعلق بالعبارة
(مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئًا ومضيعة
أخريا
للوقت) كانت نسبة الرفض عالية بلغت  ،%8684و ً
وافقت املشرفات بالنسبة نفسها على أن (تتطلب نوعية
األنشطة يف الكتب مهارات متقدمة أعلى من مستوى
طالبات املرحلة االبتدائية).

 -2المحتوى :أشارت نتائج العبارة  9إىل أن املقررات
تعاجل عبارات مرتبطة ببعضها بنسبة عالية بلغت ،%11
يف حني ال تتفق نسبة كبرية من املشرفات بلغت %1684
على أن (مجيع حمتويات الكتب املطورة صحيحة لغويًا)كما
أشرن إىل أن (بعض املعلومات والدروس باملقررات املطورة
مكررة ) بنسبة عالية بلغت  ،%1884وقد لوحظ عدم
املوافقة على أن (حمتوى املقررات طويل وال يتناسب مع
احلصص املخصصة له) بنسبة  %1484وأما عبارة
(يتناسب حمتوى املقرر مع الزمن املخصص لكل درس)
فحصلت على نسبة  ،%1184هذا وتوافق %11من
املشرفات على أن (املناهج تستخدم ألفاظاً جديدة ودقيقة
ال تتناسب مع طالبات املرحلة االبتدائية) ،وفيما يتعلق
بعبارة (عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط) فلم
توافق عليها نسبة كبرية بلغت  ،%1884وبشأن أن
(املناهج املطورة تعتمد على الكتابة يف الصف األول

-5

التقويم  :بالنسبة للعبارة (أساليب التقومي املتبعة

باملقررات املطورة حتقق أهداف املقرر) وافقت عليها
 %1884من املشرفات ،كما وافقن على أن (الوقت
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أن (املقررات املطورة تتطلب التنوع يف استخدام أدوات
التقييم مبا يتناسب مع متطلبات الدروس).

املخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف ومناسب) بنسبة
 ،%1181وأما عبارة (التقومي القبلي للمقررات املطورة
يرتبط فقط مبعلومات الوحدة) فقد وافقن عليها
بنسبة ،%1884كما اتفقت نسبة عالية بلغت %81على

 -6بالنسبة للبيئة التعليمية :توضح نتائج اجلدول اآليت
(جدول  )4آراء املشرفات يف احملور الثاين:

جدول رقم (  ) 7يوضح آراء المشرفات في المحور الثاني ( بالنسبة للبيئة التعليمية )
م

المتوس

العب ــارات

ط

 .6تتوافر يف مدرسيت املوارد واإلمكانات الالزمة لتدريس املقررات املطورة

6814

18114

64

2884

21

6818

18121

-

-

42

1484

28

1184

6816

18114

41

1884

26

4181

1

184

6841

18191

-

-

29

1884

46

1684

 .1يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنيات احلديثة مبدرسيت

6828

18124

11

4184

61

6184

1

184

 .1البيئة املادية يف املعامل (التهوية -اإلضاءة -التدفئة)..-مالئمة للتدريس

6846

18111

2

484

64

2684

11

4181

كثرة أعطال األجهزة التعليمية عند استخدامها تعوق تطبيق املقررات
.4
املطورة

6811

18191

24

4884

46

1684

1

6181

 .8توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق املشروع وإجناحه

6848

18461

-

-

41

1181

21

1181

 .9يتوافر املتخصصون يف جمال احلاسوب لتقدمي الدعم الفين عند احلاجة

6814

18114

61

6184

24

1181

24

4884

يتوافر فنيات للمعامل تستعني هبا املعلمة لتحضري الكم اهلائل من
.61
التجارب اليت يف كتاب النشاط

6818

18121

4

6684

4

181

11

8484

 .66تكدس الطالبات يف الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة

6816

18114

11

4184

66

6884

4

181

 .62الوقت غري كاف الستخدام الوسائل التعليمية املعتمدة باملقررات املطورة

6841

18191

66

6884

8

6484

16

1884

توفر املدرسة الربامج التكنولوجية لتطبيق األنشطة املوجودة بكتاب
املعلمة

6828

18124

26

4181

41

1181

4

عدم االلتزام بالتخصص ملعلمات املرحلة االبتدائية لتطبيق مشروعات
.61
تطوير املناهج

6846

18111

21

4484

24

1181

46

2684

 .61زيادة نصاب احلصص بسبب كثافة املناهج سبب إرهاق املعلمة

6811

18191

22

4184

8

6484

41

1181

املعلمة غري مؤهلة لتطبيق اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة الالزمة
.61
لتنفيذ املقررات املطورة

6848

18461

14

4684

66

6884

1

6181

6814

18114

4

6684

11

4484

9

6181

6818

18121

61

2484

22

4184

21

1181

غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات يؤثر على أدائهن التعليمي الفاعل
.69
داخل الصف

6816

18114

48

1484

68

4181

1

184

 .21أمهية تعزيز الرضا الوظيفي لدى املعلمة

6841

18191

81

9484

1

184

-

-

 .26كثرة األعباء واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمة

6828

18124

11

9181

-

-

1

6181

 .22الربامج التدريبية والتأهيلية املقدمة يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات

6881

18418

18

8181

62

2181

-

-

عجز املعلمة عن تدريس املقررات املطورة لقلة عقد الدورات أو عقدها
مبا ال يتناسب مع أوقات أو ظروف املعلمات
كثافة املناهج أدى باملعلمة حملاولة إهنائها يف الوقت املناسب دون معرفة
مدى استيعاب الطالبات

ة

تن

املطورة

181

.68

ظ

تتوافر املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم و الرياضيات لتطبيق املقررات

توافر عدد من املدربني اخلرباء القادرين على تدريب املعلمات بطريقة
.64
فعالة على املقررات املطورة

.64

يم

تكرار

%

تكرار

%

تكرار

%

1684

.1

بشري ـ ــة

المعياري

موافق

68

 .4ال تتوفر يف مدرسيت بيئة تعليمية تقنية متكاملة لتطبيق املقررات املطورة

مادي ـ ــة

االنحراف

إلى حد ما

غير موافق
4181

.2

يــــ

درجـة الموافقـة
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املقررات املطورة غري كافية
 .24عدم جدوى الدورات املقدمة للمعلمات

6881

18114

66

6884

29

1884

21

4484

توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ( الطالبة – املعلمة – ويل
.21
األمر ) مباهية املشروع وأهدافه

2868

18892

-

-

18

8181

62

2181

6811

18114

41

1181

66

6884

69

4684

6898

1844

16

1884

16

2484

1

884

.21

وجود حصص العلوم والرياضيات يف اجلدول الدراسي يف احلصص
األخرية حيول دون التطبيق الفعال

 .21تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها يف وقت واحد
.24

الربامج التدريبية والتأهيلية املقدمة يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات
املقررات املطورة غري كافية

 .28عدم جدوى الدورات املقدمة للمعلمات
.29
.41

توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ( الطالبة – املعلمة – ويل
األمر ) مباهية املشروع وأهدافه
وجود حصص العلوم والرياضيات يف اجلدول الدراسي يف احلصص
األخرية حيول دون التطبيق الفعال

 .46تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها يف وقت واحد

المحور ككل

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن نسبة %4884

6881

18418

18

8181

62

2181

-

-

6881

18114

66

6884

29

1884

21

4484

2868

18892

-

-

18

8181

62

2181

6811

18114

41

1181

66

6884

69

4684

6898

1844

16

1884

16

2484

1

884

6811

1819

%4884

%4186

%2482

عدم املوافقة  ،%11يف حني وافقت  %11من العينة
بدرجة قليلة مما يدل على عدم توافر اإلمكانات اليت قد
يعوق عملية تطبيق املناهج املطورة.

من أفراد العينة املشرفات موافقات بدرجة كبرية على وجود
بعض الصعوبات اليت تواجه عملية التطبيق ومبعدل عام
 6811فيما يتعلق هبذا احملور ،وميكن تفصيله فيما يأيت:

ب ) الجوانب البشرية  :أشارت نسبة عالية من املشرفات

اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم والرياضيات لتطبيق املقررات
املطورة ) مل توافق عليها نسبة كبرية من املشرفات بلغت
 ،%1184يف حني سجلت نسبة املوافقة على العبارة
نفسها  ،%1كما وافقن على العبارة (ال تتوفر يف مدرسيت
بيئة تعليمية تربوية تقنية متكاملة لتطبيق املقررات املطورة)
بنسبة  ،% 1884يف حني مل توافق % 1684منهن على
أن املدرسة توفر الربامج التكنولوجية امليسرة لتدريس املقرر
أيضا على أن (البيئة
واملوجودة بكتاب املعلمة ،ومل يوافقن ً
املادية يف املعامل (التهوية -اإلضاءة -التدفئة ).-مالئمة
للتدريس) بنسبة عالية بلغت  ، %4181يف حني كانت
نسبة االتفاق على العبارة صفر ،%وعلى ذلك فقد أكدت
 %4184أنه (يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنيات
احلديثة باملدارس ) ،وبشأن (توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق
املشروع وإجناحه) بلغت نسبة املوافقة عليها صفر ،%ونسبة

بلغت  %8484إىل عدم توفر فنيات للمعامل تستعني هبن
املعلمة لتحضري الكم اهلائل من التجارب اليت يف كتاب
النشاط ،كما اتفق  %4184منهن على أن (تكدس
الطالب يف الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة)،
يف حني مل توافق %1884على أن (الوقت غري كاف
الستخدام الوسائل التعليمية املعتمدة باملقررات املطورة)
بنسبة .هذا وجتد املشرفات أن (املعلمة غري مؤهلة لتطبيق
اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة الالزمة لتنفيذ املقررات
املطورة ) بنسبة مرتفعة بلغت  ،%4684وقد أكد %11
على أن (زيادة نصاب احلصص لكل معلم بسبب كثافة
املناهج سبب إرهاق املعلمة) و(كثرة األعباء واملهام الثانوية
املسندة إىل املعلمة) بنسبة عالية بلغت %91قد تكون من
أهم أسباب عدم قدرة املعلمات على تطبيق الربنامج بطريقة
فعالة ،إىل جانب (غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات يؤثر
على أدائهن التعليمي الفاعل داخل الصف) بنسبة

أ ) الجوانب المادية :فيما يتعلق بالعبارة (تتوافر املعامل
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الســابقة ،يتضــح وجــود صــعوبات يف تطبيــق املنــاهج املطــورة
للمرحلــة االبتدائيــة حتــول دون التنفيــذ الســليم باملــدارس مــن
وجهــة نظــر أف ـراد العين ـة ،وبــذلك تكــون متــت اإلجاب ـة علــى
السؤال الثاين من أسئلة البحث.

 ،%1484كما أكدت املشرفات على (أمهية تعزيز الرضا
الوظيفي لدى املعلمة) بنسبة قبول بلغت  ،%9484ملا له
من أثر بالغ يف إجناح املشروع.

ج ـ ـ ـ) الجوان ـ ــب التنظيمي ـ ــة :فيمـ ــا يتعل ـ ــق بـ ــأن (ال ـ ـربامج

ثالثً ـ ـا :النتـ ــائج المتعلقـ ــة بالسـ ــؤال الثالـ ــث :هـ ــل يوجـ ــد

التدريبي ــة والتأهيلي ــة املقدم ــة يف ض ــوء االحتياج ــات املهني ــة
للمعلم ـ ـ ــات غ ـ ـ ــري كافي ـ ـ ــة) ق ـ ـ ــد وافق ـ ـ ــت عليه ـ ـ ــا  %81م ـ ـ ــن
املش ـ ـ ــرفات ،وفيمـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ (وجـ ـ ـ ــود حصـ ـ ـ ــص العلـ ـ ـ ــوم
والرياضيات يف اجلـدول الدراسـي يف احلصـص األخـرية حيـول
دون التطبيق الفعال) فتتفـق معهـا  %11مـنهن ،مـن جانـب
آخر يؤكد  %18،4علـى (تـزامن وصـول املقـررات الدراسـية
بأنواعها يف وقت واحد) ،مما يؤكد على جانـب إجيـايب قـوي
من اجلوانب التنظيمية حيسب لصاحل املشـروع .ومـن النتـائج

اختالف بـني آراء كـل مـن املعلمـات واملشـرفات فيمـا يتعلـق
بواقع تطبيق املناهج املطورة باملرحلة االبتدائية؟.
ولإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق اختبار(ت)(T-
 testللمقارنة بني متوسطات آراء كل من املعلمات
واملشرفات فيما يتعلق بواقع تطبيق املناهج املطورة باملرحلة
االبتدائية ،واجلدول اآليت (جدول  )8يوضح ذلك:

جدول ( )8قيمة" ت "و المتوسطات الحسابية

لدرجات آراء كل من المعلمات والمشرفات فيما يتعلق بواقع تطبيق المناهج المطورة بالمرحلة االبتدائية
المتغير

المحور األول  :المنهج
المحور الثاني :البيئة التعليمية

التطبيق

العـدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

الهدف

املشرفات
املعلمات

11
96

61811
9891

2846
2811

64849

المحتوى

املشرفات
املعلمات

11
96

21884
61841

4842
4864

21811

طرق التدريس واستراتيجياته

املشرفات
املعلمات

11
96

61841
62891

2811
4811

1814

األنشطة والتمرينات

املشرفات
املعلمات

11
96

69814
64881

2891
1811

2861

التقويم

املشرفات
املعلمات

11
96

66864
9849

6886
6814

182

المحور ككل

املشرفات
املعلمات

11
96

81811
11811

61811
9849

61811

اإلمكانات المادية

املشرفات
املعلمات

11
96

62822
66812

2864
4816

2811

اإلمكانات البشرية

املشرفات
املعلمات

11
96

26811
22811

2896
1894

6869

اإلمكانات التنظيمية

املشرفات
املعلمات

11
96

9841
9811

6888
6826

1886

المحور ككل

املشرفات
املعلمات

11
96

14814
14816

1846
8848

1811

املشرفات
املعلمات

11
96

641812
614814

62884
61811

66821

االستبانة ككل

يتض ــح م ــن اجل ــدول الس ــابق ارتف ــاع متوس ــطات درج ــات
املشـ ــرفات مقارنـ ــة بـ ــدرجات املعلمـ ــات يف تطبيـ ــق االسـ ــتبانة

مستوى الداللة
181116
181116
181116
18144
181116
181116
18164
1821
1812
1811
181116

والــيت تقــيس آراءهــن فيمــا يتعلــق بواقــع تطبيــق منــاهج العلــوم
والرياضـ ـيات املط ــورة باملرحل ــة االبتدائي ــة ،فق ــد بل ــغ متوس ــط

129

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 14الرياض (ربيع األول 6141هـ /كانون أول 2161م)

معامل الرياضيات والعلوم على الرغم من كثرة األنشطة اليت
تطالب املعلمة بتطبيقها مع الطالبات يف الكتب املطورة،
وهذا األمر تشعر به املعلمات أكثر من املشرفات.

املش ـ ــرفات الع ـ ــام لالس ـ ــتبانة كك ـ ــل ( ،%641812مبتوس ـ ــط
نسـبلي  ،)2يف حـني كـان متوســط املعلمـات العـام لالســتبانة
ككل ( %614814مبتوسط نسيب  ، )6811كما تدل قيم

أما يف جانب المكونات البشرية والتنظيمية فلم توجد

"ت" علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى
 1811≤αب ـ ــني آراء املعلم ـ ــات واملش ـ ــرفات يف مجي ـ ــع أبع ـ ــاد
احمل ـ ــور األول واملتعل ـ ــق ب ـ ــاملنهج س ـ ـ ـواء أكان ـ ــت م ـ ــن حي ـ ــث
األه ـ ــداف أم احملتـ ـ ــوى أم طـ ـ ــرق التـ ـ ــدريس واس ـ ـ ـرتاتيجياته أم
األنشـ ــطة والتمرين ـ ـات أم التقـ ــومي ولصـ ــاحل املشـ ــرفات ،وهـ ــذه
النتيج ـ ــة تب ـ ــدو منطقي ـ ــة م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر الب ـ ــاحثتني إذ إن
املعلم ـ ـات يق ـ ــع عل ـ ــيهن اجلان ـ ــب التنفي ـ ــذي للمش ـ ــروع وه ـ ــن
األكثـ ـ ــر احتكا ًك ـ ـ ـا مبمارسـ ـ ــة عمليـ ـ ــة التـ ـ ــدريس يف حـ ـ ــني إن
املشرفات يقتصـر دورهـن علـى التوجيـه واإلشـراف الفـين علـى
التنفيـ ــذ ،األم ـ ــر ال ـ ــذي جيعـ ــل آراءه ـ ــن أكث ـ ــر إجيابي ـ ــة ،إذ إن
املن ـاهج املطــورة مــن الناحيــة العلميــة تتميــز بأهــداف وحمتــوى
جيد  ،وقائمة على اسـتخدام اسـرتاتيجيات تـدريس متطـورة،
غ ــري أن ع ــدم خ ــربة املعلم ــات بطبيع ــة تل ــك االسـ ـرتاتيجيات
وكيفية تطبيقها يشكل عائ ًقا يف تنفيذها ،وكـذلك عـدم تـوفر
التقني ـ ـ ــات ال ـ ـ ــيت تتطلبه ـ ـ ــا عملي ـ ـ ــة التطبي ـ ـ ــق أدى الخنفـ ـ ـ ـاض
متوســطات املعلمــات عــن املش ـرفات يف مجيـع عناصــر املــنهج
ومن مث وجود فروق ذات داللة لصاحل املشرفات.

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1811≤αبني آراء
املعلمات واملشرفات يف هذين اجلانبني وهذه النتيجة تشري
إىل أن هناك اتفاقًا بني املعلمات واملشرفات يف عدم وجود
متخصصني يف احلاسوب يف املدارس لتقدمي الدعم الفين
عند احلاجة  ،وكذلك عدم وجود فنيات للمعامل لتحضري
التجارب اليت تتطلبها املقررات املطورة  ،كما أشارت نسبة
كبرية إىل أن تكدس الطالبات يف الفصول بأعداد كبرية
يعوق عملية التطبيق .وبذلك تكون قد متت اإلجابة عن
السؤال الثالث من أسئلة الدراسة .
التوصيات والمقترحات:

خالصة القول إن فكرة تطوير مناهج العلوم والرياضيات
ال ميكن القول عنها غري أهنا ضرورية وخطوة سليمة جتاه
التنمية الشاملة للمجتمع ،وهي يف الوقت نفسه عملية
معقدة وديناميكية ،حباجة لتنظيم واضح وختطيط ال يشوبه
غموض أو التباس ،فقد لوحظ وجود بعض الفجوات يف
املشروع بسبب صعوبة تأقلم الطالبات واملعلمات مع تلك
املقررات ،ولكن من املمكن تالفيها  ،وال نستعجـل النتائج،
فمع مرور الوقت وعقد الدورات للمعلمات وعمل
اجتماعات مع أولياء األمور وتعريفهن باملشروع قد نالحظ
وتفاعال أكثر  .ومن أهم التوصيات اليت ميكن اإلشارة
تطورا
ً
ً
إليها يف هذا البحث:
 إعادة النظر يف مقررات العلوم والرياضيات املطورة
للمرحلة االبتدائية حبيث تتناسب مع طبيعة الطالبات
باململكة ومع اإلمكانات املتاحة يف املدارس.
 االستفادة من نتائج البحوث والدراسات الرتبوية اليت
تناولت تطوير املقررات.

أما بالنسبة للبيئة التعليمية فقد لوحظ وجود ارتفاع يف

متوسطات درجات املشرفات مقارنة بدرجات املعلمات يف
تطبيق االستبانة واليت تقيس آراءهن فيما يتعلق بواقع تطبيق
مناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية ،كما
تدل قيم "ت" على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى  1811≤αبني آراء املعلمات واملشرفات يف جانب
املكونات املادية لصاحل املشرفات ،وهذه النتيجة تفسر بأن
املعلمات يقع عليهن عاتق التدريس وفق ما خطط له يف
املناهج املطورة ولكن حيول دون ذلك عدم توفر التقنية
لعملية التطبيق ،وافتقار معظم املدارس للربامج التكنولوجية
امليسرة لتدريس املفاهيم املوجودة بكتاب املعلمـة ،وغياب
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 إجياد حمضرة للمعامل يف كل مدرسة ( ورقة عمل يف
امللتقى الرتبوي الثامن لقسم العلوم املقام يف جدة) .

أن تأخذ إدارة التدريب على عاتقها مسؤولية تدريب
املعلمات واملشرفات مبا يضمن رفع كفاءهتن املهنية
وحتسني مستوى أدائهن وتأهيلهن مبا يتناسب
ومتطلبات املناهج املطورة  ،وذلك من خالل:
تقدمي دورات مكثفة للمعلمات وتدريبهن على األجهزة
واألدوات املساعدة.
أن يكون تدريب املعلمات من قبل الشركة املسؤولة عن
املشروع على مستوى ( اخلرباء ).
ضرورة التأكيد على أمهية التخصص ملعلمات العلوم
والرياضيات للربامج املطورة.
من األمهية مبكان تزامن وصول املقررات بأنواعها
(كتاب الطالبة-كراس النشاط -دليل املعلم).
التأكيد على أمهية تفعيل اسرتاتيجيات التدريس
احلديثة ،ومتابعة املشرفات لذلك .
تعزيز املناهج املطورة باحلقائب والوسائل والتقنيات
التعليمية املعينة ،والعمل على توفري بيئة تعليمية تربوية
تقنية متكاملة.
العمل على تعزيز الرضا الوظيفي لدى املعلمات وربط
احلوافز التشجيعية بأدائهن التعليمي الفاعل داخل
الصف.
تقليل الكثافة العددية للطالبات يف الفصول الدراسية
يف مدارس التعليم العام.
التأكد من مالئمة اخلطة الدراسية (عدد احلصص)
لتدريس املناهج املطورة من قبل واضعي املقررات .
تثقيف الطالبات أولياء األمور مبتطلبات تعلم املناهج
املطورة وتنمية وعيهم بأساليب التعامل معها.
التوعية وتعريف اجملتمع جبديد مشروعات تطوير
املناهج ،إلجياد قاعدة تثقيفية تدعم أهداف التطوير.
ختفيض نصاب املعلمة وختفيف األعباء واملهام الثانوية
املسندة إليها ملساعدهتا على إجناز بعض املهام،
كإعداد أوراق العمل ،عمل املطويات.

ومن أهم الدراسات التي تقترحها الدراسة الحالية :
 القيام بدراسة تقوميية للتعرف على الصعوبات اليتتواجه تطبيق املقررات املطورة للمرحلة املتوسطة
والثانوية مبنطقة مكة املكرمة.
 إجراء دراسة للتعرف على واقع تطبيق املقررات املطورةللمرحلة املتوسطة والثانوية يف ضوء معايري اجلودة
الشاملة.
 القيام بدارسة جتريبية للتعرف على املستوى التحصيلي(أداء) طالبات املرحلة االبتدائية الاليت يدرسن مقررات
العلوم املطورة.
 القيام بدراسة تقوم على بناء برنامج تدرييب مقرتحملعلمات ومشرفات العلوم والرياضيات املطورة ومعرفة
دوره يف رفع مستوى كفاءهتن املهنية.

المراجــع
-6

-2
-4
-1

-1
-1

-4
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إبراهيم ،رفعت إبراهيم ( :)2118دراسة حتليلية تقوميية للكتب املطورة
ملادة الرياضيات للصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية املطبقة
حديثاً يف مصر يف ضوء آراء معلمي الرياضيات ،جملة تربويات
الرياضيات ،اجمللد ( ،)66أغسطس ،جامعة بنها.
أبو جادو ،صاحل حممد علي ( :)2114علم النفس الرتبوي  ،ط،4
دار املسرية ،عمان ،األردن .
أبو لبدة ،سبع (  :)6981مبادئ القياس النفسي والتقييم الرتبوي،
ط ، 4مجعية عمال املطابع التعاونية  ،عمان  ،األردن.
خبيتان ،صفاء حممد (  : )2111تقييم منهج العلوم الفلسطيين املطور
للمرحة األساسية من وجهة نظر مشريف ومعلمي املدارس احلكومية يف
حمافظات مشال الضفة الغربية  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،مناهج
وطرق تدريس ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس .
احلارثي ،ختطيط املناهج وتطويرها من منظور واقعي ( :) 2111
إبراهيم مسلم احلارثي ،مكتبة الرشد ،الرياض .
حلس  ،داود درويش ( :)2114معايري جودة الكـتاب املدرسي
ومواصفاته لتالميذ املرحلة األساسية الدنيا  .املؤمتر الرتبوي الثالث:
اجلودة يف التعليم الفلسطيين "مدخل للتميز"  ،اجلامعة اإلسالمية.
اخلليفة ،حسن جعفر ( :)2111املنهج املدرسي املعاصر  ،ط،1
مكتبة الرشد  ،الرياض.
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 -61عواد  ،أمحد أمحد ( :)6994علم النفس الرتبوي وصعوبات التعلم،
ط ،6املكتب العلمي للكمبيوتر ،اإلسكندرية ،ص.611:
 -64الفياض  ،راشد بن غياض ( : )2114تطوير حمتوى منهج العلوم يف
املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات
العاملية احلديثة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،قسم الرتبية – كلية
العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
 -68املقبل ،عبد اهلل صاحل .)2114( .مشروع تطوير تعليم وتعلم
الرياضيات املدرسية يف اململكة العربية السعودية( .نظرة أولية) ،تاريخ
الزيارة 2114/4/46

 -8خريية رمضان وآخرون ( :)6991الصعوبات اليت تواجه تالميذ
املرحلة االبتدائية عند حل املسائل اللفظية بدولة الكويت ،جملة
مستقبل الرتبية العربية ،اجمللد الثاين ،العددان السادس والسابع ،أبريل /
يوليو  ،6991ص .644 :
 -9الدهش ،عبداهلل أمحد ( : )2162دراسة حتليلية لقيم الرياضيات
املتضمنة بالكتب املطورة مبراحل التعليم العام باململكة العربية
السعودية ،جملة الرتبية ،عمادة البحث العلمي  ،جامعة اجملمعة .
 -61الرياض ( :)2161املناهج املطورة أكرب من إمكانات املعلم وجتهيزات
البيئة ملدرسية  ،العدد . 61164
 -66الزهراين ،غرم اهلل ( :)2161تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة
املتوسطة يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ) ،(TIMSSرسالة دكتوراه غري منشورة  ،كلية الرتبية ،
جامعة أم القرى .
 -62الشراري  ،عامر عواد ( :)2116تقومي كتب الرياضيات للمرحلة
املتوسطة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني .رسالة
ماجستري غري منشورة  ،كلية الدراسات العليا  ،اجلامعة األردنية .
 -64العبيكان  ،مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات املطورة ،
:2161
http://msd-ord.com/project.htm
 -61عسيالن  ،بندر خالد ( : )2166تقومي كتاب العلوم املطور للصف
األول املتوسط يف ضوء معايري اجلودة الشامل  ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،قسم املناهج وطرق التدريس،كلية الرتبية جامعة أم القرى.
 -61عفانة ،عزو ( :)2116تقومي مقرر الرياضيات املطور للصف السادس
يف فلسطني يف ضوء مستويات التفكري اهلندسي لفان هايل ،جملة
تربويات الرياضيات  ،كلية الرتبية  ،جامعة الزقازيق ،بنها ،اجمللد .1

http//www.almekbel.net/math-project, 1121.htm

 -69مشروع تطوير مناهج العلوم و الرياضيات:

http://w.w.w.msd-ord.com/index.htm.
http://w.w.w.gonfuthaedu.gov.sa/pdc_ms/definition
.asp
http://w.w.w.sciemaths.com/vb/index.php.
http://w.w.w.ta9weer.com/vb/index.php

-

-

25- Leonard , w , (2001) . Performance Assessment of a
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Assessment of the reality of the application of science and mathematics curricula developed for the primary stage
from the point of view of both teachers and supervisors in Makkah
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Abstract : The research aims to identify the reality of the application of the decisions of science and mathematics developed
primary and shed light on the most important difficulties encountered in the application process, and so from the point of
view of both teachers and supervisors in Mecca, and to achieve this goal the researchers prepare a questionnaire containing
two axes presidents (curriculum – Environment education) have been applied to members of the research sample, and
therefore the current research has attempted to answer the question next president: Q - What is the reality of the application
of the science curriculum of mathematics developed public education in the Kingdom of Saudi Arabia? What are the main
difficulties faced by the application of these courses developed from the point of view of both teachers and supervisors in
Mecca?.
In order to answer the research question has been the use of statistical methods the following: coefficient alpha Cornbrash to
measure the stability of the scale - Pearson correlation coefficient to measure the internal consistency of the axes of the scale
- the percentage and the arithmetical averages and standard deviations to describe the views of the target group - test (T-test)
to calculate the significance differences between the views of the target group , and in the light of the results will be
presented a set of recommendations and proposals that may be useful in the search field
Key words: Courses evaluation - developed curriculums –the reality of application - difficulties – Science& mathematics teachers and supervisors - primary level .
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زهرية عبداحلق وأمحد صومان :درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع...

درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالتجاهات التربوية الحديثة التي شملها مشروع تطوير التعليم
نحو االقتصاد المعرفي ()ERFKE

أحمد إبراهيم رشيد صومان

زهرية إبراهيم عبد الحق

كلية العلوم الرتبوية ،جامعة اإلسراء
عمان ،األردن

قدم للنشر 0141/01/72هـ -وقبل بتاريخ 0141/0/8ه ـ
تعرف درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع
المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل ّ

تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف ( *)ERFKEمن وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردن؛ تكونت عينة الدراسة من ( )27معلماً ومعلمة
من ( )01مدرسة يف مدينة عمان ،وقد مت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.
قام الباحثان بتطوير استفتاء ملعلمي اللغة العربية ،واحتوى االستفتاء يف صورته النهائية ( )26فقرة ،موزعة إىل مخسة جماالت هي :النتاجات اليت
حيتويها كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي ،تقدمي املادة التعليمية يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي ،تقومي التعلم يف كتاب اللغة
العربية للصف الرابع األساسي ،املواصفات الفنية للكتاب ،األدوات املرافقة للمنهاج .أظهرت نتائج الدراسة أن النتاجات وتقومي التعلم واألدوات املرافقة
وتقدمي املادة التعليمية ،واملواصفات الفنية يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي جاءت بدرجة متوسطة مع معايري االقتصاد املعريف ،غري أن
نسبها تتباين نوعاً ما ،فقد جاءت املادة التعليمية أوالً ،مث النتاجات التعلمية يليها تقومي التعلم ،مث املواصفات الفنية للكتاب واألدوات املرافقة.
أوصت الدراسة بضرورة االهتمام باألدوات املرافقة للمنهاج ،من حيث تزويد املدارس بأشرطة الكاسيت والفيديو املناسبة ،وضرورة تفعيل استخدام
منهاج اللغة العربية احملوسب.
الكلمات المفتاحية :تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف ( ،)ERFKEمبحث اللغة العربية ،االجتاهات الرتبوية احلديثة.
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المقدمة واإلطار النظري:

املعلومات الذو يوفره التطور املعريف يف االتصاالت
والتكنولوجيا املعاصرة .وهنا يربز دور النظام الرتبوو برتكيبته
العامة والنظام التعليمي بصفته ا اصة (ا اليلة:7112،
.)704
ه ــذا ال ــدور ال ــذو م ــن ش ــأنه إكس ــاب الطلب ــة يف التعل ــيم
العام املهارات التفكريية العليا اليت متكنهم من فهم املعلومات
وحتليله ــا واالس ــتنبا منه ــا ،وإع ــادة ترتيبه ــا وتطويره ــا لتك ــون
معرفــة قابلــة للمنافســة والتســويق .لــذل عمــدت وزارة الرتبيــة
والتعل ــيم علـ ـ إع ــادة النظ ــر يف بني ــة نظامه ــا الرتب ــوو ،وأدوار
كوادرهــا ،وعمليــات التفاع ــل مــع املواق ــف التعليميــة التعلمي ــة
ال ــيت تس ــود مدارس ــها ،وبيم ــات ال ــتعلم ،ووع ــي اجملتم ــع بأمهي ــة
التح ــول إىل االقتص ــاد املع ــريف ،ووع ــي ص ــانعي القـ ـرار بوض ــع
السياســات والتش ـريعات الالزمــة وتبــو عمليــة التحــول ،ح ـ
يصـبل جمتمـع معرفـة ) ،)LaRue, Bruce, 1999فعمليـة تطـوير
التعلـ ــيم تتطل ـ ـب إع ـ ــداد الكفـ ــاءات البش ـ ـرية لتناسـ ــب عص ـ ــر
التطـ ــور املعـ ــريف وتكنولوجي ـ ــا املعلومـ ــات واالتصـ ــاالت ،وتع ـ ــد
مهارات استخدام احلاسوب واإلملـام باللغـة اإللليزيـة مـن أهـم
املهــارات الالزمــة يف هــذا العصــر ،وهــذا مــا أكــد عليــه البنــاء
التعليم ـ ــي املعتم ـ ــد علـ ـ ـ االقتص ـ ــاد املع ـ ــريف (عم ـ ــار7111 ،؛
سورطي.) 5002،
إضـ ــافة إىل م ـ ــا س ـ ــبق فاالقتص ـ ــاد املع ـ ــريف ه ـ ــو االقتص ـ ــاد
املعتمــد عل ـ املعرفــة ،والقــائم عل ـ العامــل اإلنســا املســيطر
واملسـ ــتخدم ،ويش ـ ــكل في ـ ــه تولي ـ ــد املعرف ـ ــة واس ـ ــتثمارها ال ـ ــدور
الرئيس يف تكوين الثروة ،فالثروة يف االقتصاد املعريف تتولد مـن
خــالل رأس املــال البشــرو ولــيس عــن طريــق اســتخدام ا الت
فحس ــب ،وب ــذل فق ــد أخ ــذ االقتص ــاد املع ــريف ــل اقتص ــاد
العضالت وا الت لتوليد الثروة يف اجملتمعات ،وهذا يعو أن
املهمات اجلديدة ستكون مهمـات البحـث والت ديـد وابتكـار
وســائل تقنيــة ،وأســاليب إداريــة وتنظيميــة جديــدة ،ممــا يســتلزم
أن ي كد التعليم عل اإلعداد العلمي والتقـو للحيـاة احلديثـة،
ويركز عل تقـدمي األساسـيات الالزمـة إلعـداد البـاحثي الـذين

ي ـ ـ ـ ـ ـ دو التعل ـ ـ ـ ـ ــيم دوراً مهم ـ ـ ـ ـ ـاً يف التنمي ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة
واالقتصادية والسياسية والفكرية لدول العامل املختلفة،إذ ميثل
العام ـ ــل الـ ـ ـرئيس يف االرتق ـ ــاء ا ـ ــودة الس ـ ــلع وا ـ ــدمات ال ـ ــيت
حتتاجهــا الشــعوب ،وهــو الســبيل حنــو مســتويات معيشــية أرفــع
لألفـراد كافــة ،ومــع يايــة القــرن العش ـرين وبدايــة القــرن الواحــد
والعشرين ،ظهرت جمموعة من املفاهيم واملصطلحات اجلديدة
يف عـ ـ ــامل االقتصـ ـ ــاد مثـ ـ ــل :الت ـ ـ ــارة اإللكرتونيـ ـ ــة ،واحلكومـ ـ ــة
اإللكرتونية والفائض املعريف ،والقيمة املضافة للمعرفة ،وجمتمـع
املعلوم ــات ،واقتص ــاد املعرف ــة ،وترك ــز ه ــذه املص ــطلحات عل ـ
دور املعرف ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ رأس امل ـ ـ ــال البش ـ ـ ــرو وأمهيته ـ ـ ــا يف تنمي ـ ـ ــة
اجملتمعات املعاصرة.
إن تطور اكتساب املعرفة وتطبيق معطياهتا إلمنـاء االقتصـاد
أص ــبل مطلب ـ ـاً لتحقيـ ــق التنمي ــة االقتصـ ــادية ،وزي ــادة النشـ ــا
االقتصادو ،مما جعل املعرفة مصدر ثروة وم شر قوة ،وعنصر
تنمية إنسانية أليـة أمـة تطمـل إىل مكـان الئـق يف عـامل اليـوم،
وألو جمتم ـ ـ ـ ـ ــع ينش ـ ـ ـ ـ ــد االنس ـ ـ ـ ـ ـ ام م ـ ـ ـ ـ ــع مطال ـ ـ ـ ـ ــب العص ـ ـ ـ ـ ــر
(العسكرو)6: 7114،
كما إن التطور املعريف لدول العامل املتقدم والنامي نـتج عنـه
اســتحدال العديــد مــن التطبيقــات املفيــدة الــيت أســفرت عــن
إمكان ــات هائل ــة يف الت ــدريب والتعل ــيم ،الس ــيما التعل ــيم ع ــن
بعد ،وأساليب العالج ،وتوفري املعرفة لألفراد.
).)Yim-teo, 2004

لق ـ ــد تن ـ ــام دور املعرف ـ ــة يف ل ـ ــا منظم ـ ــات األعم ـ ــال م ـ ــع
مس ــامهتها يف حت ــول تلـ ـ املنظم ــات إىل رأس امل ــال الفك ــرو
واملعرفة ،وعل التنافس عن طريق القدرات البشرية أكثـر مـن
العناصر التقليدية (األرض ،املال ،العمل) ،فضالً عـن دورهـا
احلاسم يف حتـول املنظمـات إىل جمتمعـات معرفيـة (الكبيسـي،

.(37: 7111

ومفهوم االقتصاد املعريف مفهوم حديث العهد نسبياً ،يقوم
عل تعظيم اإلنسان وعقله وإبداعه ،واالستفادة من كم
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العمــودو الــذو يرتبــع املعلــم إىل الشــكل األفقــي الــذو يصــبل
من خالله املتعلم جـزءاً وريـاً ،ويتحـول مـن خاللـه املعلـم إىل
منس ــق للعملي ــات الرتبوي ــة واملعرفي ــة ومرش ـ ًـدا هل ــم إىل مص ــادر
املعرفة (.)Al-Edwan and Hamaidi, 2011
ومن األمهية مبكان يف هذا اجملال التأكيد عل أن االقتصاد
املعريف يتسم خبصائ عدة لعـل مـن أبرزهـا :أنـه عـاد اجلـودة
يس ـ ــتهدف التمي ـ ــز ،مثلم ـ ــا ه ـ ــو كثي ـ ــف املعرف ـ ــة يرتك ـ ــز علـ ـ ـ
االس ـ ــتثمار يف املـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية بوص ـ ــفها رأس امل ـ ــال الفك ـ ــرو
واملع ـ ــريف ،واالعتم ـ ــاد علـ ـ ـ الق ـ ــوى العامل ـ ــة امل هل ـ ــة واملدرب ـ ــة
واملتخصصـ ـ ــة ،وانتهـ ـ ــاج الـ ـ ــتعلم والتـ ـ ــدريب املسـ ـ ــتمر وإعـ ـ ــادة
التــدريب ،كمــا إنــه مــرن شــديد الســرعة والتغيــري ،يتطــور لتلبيــة
حاجــات متغــرية ،وميتــاز باالنفتــا واملنافســة العامليــة ،واعتمــاد
نظـ ـ ـ ـ ــام فاعـ ـ ـ ـ ــل للتسـ ـ ـ ـ ــو الستشـ ـ ـ ـ ــعار حاجـ ـ ـ ـ ــات األس ـ ـ ـ ـ ـوا
واملستهلكي باستمرار ،وانتقال النشا االقتصادو من إنتـاج
الس ـ ــلع وص ـ ــناعتها إىل إنت ـ ــاج ا ـ ــدمات املعرفي ـ ــة وص ـ ــناعتها،
إضــافة إىل اســتثمار الطاقــة املت ــددة ،وارتفــاع الــدخل لصــناع
املعرفــة كلمــا ارتفعــت م ـ هالهتم وتنوعــت كفايــاهتم وخ ـرباهتم،
وتوظي ــف تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات واالتص ــاالت بفاعليـ ــة لبنـ ــاء
نظ ــام معلوم ــا واتص ــاد ف ــائق الس ــرعة والدق ــة واالس ــت ابة،
وتفعيــل عمليــات البحــث والتطــوير كمحــرا للتغيــري والتنميــة (
م متن5002 ،؛ .)Malhotra, 2003
وتنطلق الرؤيـة اجلديـدة لتطـور التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف،
ال ــيت ن ــادى ظ ــا النظ ــام الرتب ــوو األرد م ــن التق ــدم بع ــزم حن ــو
توظيـ ــف التكنولوجيـ ــا يف التعلـ ــيم وهتيمـ ــة جيـ ــل مـ ــن املتعلمـ ــي
القـادرين علـ التعامــل مـع تكنولوجيــا املعلومـات واالتصــاالت
وتوظيفهـ ــا بشـ ــكل كبـ ــري ألمهيتهـ ــا ،جلعـ ــل األردن مرك ـ ـزاً لنقـ ــل
تكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا املعلومـ ـ ـ ـ ــات يف املنطقـ ـ ـ ـ ــة (أبوالضـ ـ ـ ـ ــبعات7112،
.)077:
ويعد مشروع التطوير الرتبوو ( )ERFKEمثرة من مثار هذه
الرؤيــة الــيت تســع إىل تأكيــد دور الطالــب كمحــور مــن ــاور
العملي ــة التعليمي ــة التعلمي ــة ،ع ــن طري ــق الرتكي ــز عل ـ ـ تط ــوره

ل ـ ــديهم امله ـ ــارة كاملص ـ ــممي واحمللل ـ ــي وامللم ـ ــي يف املع ـ ــارف
املختلفــة هــم عمــال ذوو معرفــة ،حتتــاج إلــيهم التنميــة يف هــذا
العصر (عرين.)22: 7114 ،
ويتطلب االنتقـال إىل االقتصـاد املبـو علـ املعرفـة ،تطـوير
اجملتمع احمللي ليصبل جمتمع معرفـة ،وذلـ بتحقيـق مسـتويات
عاليــة مــن املعرفــة ،والكفــاءة واملهــارة التكنولوجيــة واحلاســوبية،
مم ــا يتطل ــب تغي ــري دور املعل ــم وامل ــتعلم وتط ــوير ط ــر التعل ــيم
والــتعلم ،والبيمــة الصــفية وجتهيزاهتــا ،واملنــاهج والكتــب ،فلكــل
نظــام تربــوو فلســفة ينبثــق عنهــا ،ولكــل فلســفة تربويــة غايــات
تســع لتحقيقهــا ،وميكــن حتديــدها مــن خــالل اإلجابــة عــن:
ملــاذا نمعلــم ونــتعلما ،ومــا مواصــفات اإلنســان الــذو نريــدا
).)Yunus, 2001

ال ش أن الت ديد الرتبوو يف اجملال املعريف يواكبه تطـور
شـ ـ ـ ــامل يت ـ ـ ـ ــاوب مـ ـ ـ ــع احلاجـ ـ ـ ــات واملتغ ـ ـ ـ ـريات احلاليـ ـ ـ ــة .إن
التحــديات اجلديــدة الــيت تواجهنــا تقتضــي الــتخل يائيـاً مــن
كــل املنــاهج التقليديــة الــيت أصــبحت ال تت ــاوب مــع ظــروف
العص ــر ومتغرياتـ ــه .كمـ ــا إن الت ديـ ــد املعـ ــريف لرباجمنـ ــا الرتبويـ ــة
ومدارسنا مل يعد خياراً بل أضح ضـرورة اسـرتاتي ية تتطلبهـا
مقتضيات عصر املعرفة ،وتطـور وسـائلها ،والتوسـع السـريع يف
االكتشافات العلمية ).(Yuen, 2005
ومن البديهي واحلال هكذا أن يتصدر الت ديد املعريف قمة
ســلم األولويــات الرتبويــة .الــيت ينبغ ـ للمدرســة أن تســارع يف
تبنيهـ ــا مـ ــن دون إبطـ ــاء ومشلـ ــت هـ ــذه اإلصـ ــالحات جوانـ ــب
جتديدي ــة مت ــس البني ــة واحملت ــوى البن ــائي ملنظوم ــة املعرف ــة داخ ــل
املدرســة لتتمحــور ح ــول اجلوانــب ا تي ــة :األســاليب املعرفي ــة،
هرمية املعرفة ،مصادر املعرفة ،معلم املعرفة ،وبيمة املعرفة.
إن احلاجة أصبحت ماسة إىل تطوير مناهج جديدة ترتكز
عل ـ املشــاركة واحل ـوار النقــدو لكــل احلقــائق املعرفيــة ،وتعزيــز
أساليب احلوار املعريف والثقايف ،وتطوير قدرات النقد والتحليل
والتفكري عند الطلبـة ،وإبـراز أعلـ درجـات االبتكـار واإلبـداع
يف األنشــطة الصــفية ،وأن تنته ـي اهلرميــة املعرفيــة مــن الشــكل
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املوارد البشرية ،ح تنس م مع احلاجات الوطنية والتحديات
العاملي ـ ــة يف الق ـ ــرن الواح ـ ــد والعش ـ ـرين (وزارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم،
.)7114
وتعد خطة التطوير الرتبوو حنو اقتصاد املعرفة آخر
احملاوالت التطويرية؛ "فقد تبا منتدى التّعليم يف أردن
املستقبل (Forum for the Future of in Jordan 2000
 )Vision Educationرؤيةً وطنيةً ترمي إىل إجياد ٍ
نظام تربو ٍو،
حيقق التميز ،واجلودة عن طريق استثمار املوارد البشرية،
واملعرفة ،كثروةٍ ٍ
وطنية اسرتاتي ية ،وتعزيز القدرة عل البحث،
اقتصاد مت ٍ
ٍ
دد مبو
والتّعلم ،وضمان مسامهة األفراد يف بناء
م
عل املعرفة ،ويضع األردن عل خريطة الدول املتقدمة،
واملصدرة للكفاءات البشرية القادرة عل املنافسة إقليمياً
وعاملياً (وزارة الرتبية والتّعليم.)8 :7114 ،
ولقد عمدت الوزارة إلعداد املناهج من الكفايات احمللية،
وبإشـراف خـرباء ليـي ودوليــي ،ومـن ضــمنها منهـاج اللغــة
العربيــة ،ومت إلــاز اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة وا اصــة
ملرحليت التعليم األساسي والثانوو عام  ،7111وكان التطور
النوعي ا :
أوالً :إحالل النتاجات التعليمية ل األهداف.
يقص ـ ــد بالنتـ ـ ـاج التعليم ـ ــي :ا ص ـ ــائ والس ـ ــمات ال ـ ــيت
ســيكون عليهــا املــتعلم أو املتــدرب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة
التــدريس أو التــدريب وتظهــر ســلوًكا وأداء .يف حــي يعــرف
اهل ــدف بأن ــه تغ ــري متوق ــع يف س ــلوا امل ــتعلم نتي ــة تعريض ــه
لعملية تدريس أو تدريب.
ويبـ ـ ــدو الفـ ـ ــار بـ ـ ــي املفهـ ـ ــومي يف جمـ ـ ــاالت عـ ـ ــدة منهـ ـ ــا؛
املضمون واملاهية وجمال تفاعل املتعلم.
ثاني ـ ـ ـاً :إحـ ـ ــالل املنهـ ـ ــاج احمل ـ ـ ــورو ـ ـ ــل منهـ ـ ــاج الوح ـ ـ ــدات
الدراسية.
يقصــد باملنهــاج احملــورو :بنــاء مــنظم للمعــارف وا ـربات
التعليميـة يقــدم للمتعلمـي يميعـاً يف شـكل متكامــل ميكــنهم
مـ ـ ـ ــن االن ـ ـ ـ ــدماج يف اجملتم ـ ـ ـ ــع ،ومواجه ـ ـ ـ ــة مطال ـ ـ ـ ــب احلي ـ ـ ـ ــاة

بوصــفه شخص ـاً مس ـ والً فــاعالً ،وم ـواطن االقتصــاد املعــريف يف
املستقبل (الصغري0666،؛ وزارة الرتبية والتعليم.)7114،
وينطلق مشروع التطوير الرتبوو من مكونات أساسية أربعة:
المك ووون األو  :إع ــادة توجي ــه السياس ــة الرتبوي ــة واأله ــداف

االسرتاتي ية الرتبوية من خالل اإلصال احلكومي واإلدارو.

المكووون الثوواني :تغيــري ال ـربامج واملمارســات الرتبويــة لتحقيــق
خمرجات تعليمية تنس م مع االقتصاد املعريف.

المكووون الثالووث :تــوفري الــدعم لت هيــز بيمــات تعليميــة ماديــة
تتميز باجلودة.

المكووون الرابووع :تنميــة االســتعداد للــتعلم مــن خــالل الرتبيــة

ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة (م متن.)7111 ،
وتركــز األهــداف العامــة للنظــام الرتبــوو األرد عل ـ إعــادة
تش ـ ـ ــكيل النم ـ ـ ــوذج الرتب ـ ـ ــوو ومراجع ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــات الرتبوي ـ ـ ــة
واأله ــداف وبن ــاء اسـ ـرتاتي ية وطني ــة للرتبي ــة ،وإح ــدال حت ــول
نـ ـ ــوعي يف ال ـ ـ ـربامج واملمارسـ ـ ــات الرتبويـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق خمرجـ ـ ــات
تنسـ ـ ـ ـ م م ـ ـ ــع مطال ـ ـ ــب االقتص ـ ـ ــاد املع ـ ـ ــريف ،وت ـ ـ ــوفري ال ـ ـ ــدعم
والتسهيالت من أبنية ومرافق مدرسـية لت هيـز بيمـات تعليميـة
مادية تتميز باجلودة وتنمية االستعداد للتعلم ابتداءً من مرحلة
الطفولة املبكرة وتعزيز الدميقراطية وتكاف الفرص التعليمية بي
األقاليم ،ورفع كفاءة النظام التعليمي ،وزيادة فاعليته ،وتطوير
البــا التحتيــة للم سســات التعليميـة ،وتطــوير النـواحي النوعيــة
للنظــام الرتبــوو ،والســعي لتحقيــق التميــز يف براجمــه وتنويعهــا،
واالنفت ــا علـ ـ تط ــورات الثقاف ــة العاملي ــة والت ــارب الدولي ــة،
وزي ــادة املواءم ــة وتط ــوير ال ــروابني والقنـ ـوات ب ــي نـ ـواتج النظ ــام
التعليمي ومتطلبات التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ،وتطـوير
دور القط ــاع األهل ــي وتنوي ــع مص ــادر التموي ــل وغريه ــا ( وزارة
الرتبية والتعليم.)7114 ،
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا اجملــال إىل أن مشــروع تطــوير النظــام
الرتبـوو حنـو االقتصـاد املعـريف خطـة طموحـة للتحـول الشــمود
الـ ـ ـ ــذو يشـ ـ ـ ــمل منظورهـ ـ ـ ــا ومقاييسـ ـ ـ ــها وإلازاهتـ ـ ـ ــا املتوقعـ ـ ـ ــة،
وســتحدل تغي ـرياً تربوي ـاً جــذرياً حيقــق هيكليــة متطــورة لتنميــة
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زهرية عبداحلق وأمحد صومان :درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع...

 مراع ــاة الدقـ ــة واحلداثـ ــة يف امل ــادة واألسـ ــلوب واسـ ــتخداموحدات القياس العاملية.
 مالءمته ملستوى منو الطلبة الفعلي وملستواهم العلمي. تــوخي املوضــوعية والواقعي ــة يف إي ـراد املعلومــات وعرض ــهاومراعاة عناصر الثقافة احمللية.
 االهتمام باملهارات العقلية العليـا لـدى الطلبـة :كالتحليـلوالرتكيب والتقومي.
 تأكي ــد دور الطلبـ ــة ويـ ــث يكونـ ــون مبـ ــادرين ومشـ ــاركيونشيطي يف العملية التعليمية.
 مش ــول الكت ــاب علـ ـ الص ــور والرس ــوم وا ـ ـرائني املناس ــبةذات الصلة الوثيقة ببيمة الطالب ومبوضوع الكتاب.
 مراعــاة التكامــل والتنســيق مــع الكتــب األخــرى للمبحــثومع كتب املباحث املختلفة يف الصف الواحد.
ب .عرض املادة وتنظيمها يراع فيه ا :
 جتنــب األس ــلوب الس ــردو التلقي ـو ،واس ــتخدام أس ـاليبفعالة مثل :األسلوب االستقصائي يف إيصال املعلومات إىل
الطلبة.
 تنميــة مهــارات حــل املشــكالت بعــرض مواقــف وخ ـرباتمناسبة.
 حتفيز الطلبة علـ التفكـري اإلبـداعي وتنميـة رو البحـثالعلمي لديهم.
 توظيف األلوان إلبراز األجزاء احلساسة يف احملتوى. إغناء الن بالصور والرسوم.ج .التقومي يراع فيه ا :
 يقيس املعارف واملهارات املعرفية والسلوكية لدى الطلبة. الف ــرو الفردي ــة ب ــي الطلب ــة ع ــن طري ــق توزي ــع األنش ــطةواألسملة والتدريبات.
 استخدام التقومي الذا لدى الطلبة.خامساً:التطوير الذو أدخل عل دليل املعلم.
جــاءت أدلــة املعلمــي ملبي ــة لتطلعــات التطــوير حي ــث
تضــمنت أصــول تــوى الكتــاب املدرســي املقــرر ،وحــددت

ومشـكالهتا ،مـع تـوفري قـدر مـن ا ـربات التعليميـة واملعـارف
التخصصية ،اليت متكن كل متعلم من حتقيق أقص درجات
مــن النمــو ،ظــدف إشــباع حاجــاهتم والوصــول إىل حلــول
مرغوب فيها تتعلق مبا يتعرضهم من مشكالت  .أما منهاج
الوحـدات الدراســية فيقصـد بــه :تنظــيم خمطـني ملنهــاج ميــارس
مــن خاللــه املتعلمــون جمموعــة مــن أن ـواع النشــا التعليمــي
حت ــت إش ـ ـراف املعلـ ــم ،وتركـ ــز موضـ ــوعاته عل ـ ـ اهتمامـ ــات
املتعلمي ومشكالهتم (اللبان.)7111 ،
ثالثاً :املنظومات.
ج ـ ــرى حتدي ـ ــد املنظومـ ـ ــات املتنوع ـ ـ ـة؛ املعرفي ـ ــة وا ـ ـ ـربات
الرتبوي ــة والقيمي ــة وغريه ــا حتدي ــداً دقيق ـاً ،واعتم ــدت أساس ـاً
لضــبني ســالمة الكتــاب املدرســي ببعديــه األفقــي والرأســي،
ولق ــد ك ــان هل ــذا أث ــره يف حتقي ــق املب ــاد املتض ــمنة ع ــن ك ــل
منهما (املساد.)7117،
ففي البعد األفقي كان ضبني املدى ويقصد به درجة اتساع
املنه ـ ــاج يف مشول ـ ــه للمع ـ ــارف وا ـ ـ ـربات الرتبوي ـ ــة ومس ـ ــتوى
املعاجلــة .وكــان ضــبني مبــدأ التكامــل بقصــد وجــود عالقــات
ب ـ ــي املع ـ ــارف وا ـ ـ ـربات الرتبوي ـ ــة املقدم ـ ــة للم ـ ــتعلم بص ـ ــورة
متناغمة ومتسقة.
ويف البعد الرأسي(العمودو) كان ضبني مبدأ االسـتمرار،
مبعـا مراعـاة تقـدمي املعرفـة وا ـربات الرتبويـة مبـا يتناسـب مـع
نض ــج امل ــتعلم ومرحلت ــه النمائي ــة .وك ــان ض ــبني مب ــدأ التت ــابع
مبع ــا أن تك ــون املعرف ــة وا ــربة اجلدي ــدة مبني ــة علـ ـ معرف ــة
وخــربة تربويــة ســابقة ظــدف تعميقهــا وزيــادة درجــة إتقايــا.
وهكذا احلال فيما يتعلق باملنظومات القيمية وغريها.
رابعاً:التطوير الذو أدخل عل الكتب الدراسية املقررة.
وضعت إدارة املناهج والكتب املدرسية بوزارة الرتبية
والتعليم جمموعة من املواصفات للكتاب املدرسي ،من
أمهها املواصفات ا تية:
أ .احملتوى ينبغي أن تتوفر فيه:
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مس ــتوى اململكـ ــة منهـ ــا التعري ــف باإلطـ ــار العـ ــام مث برنـ ــامج
اس ـرتاتي يات التــدريس ،والتقــومي املبــو عل ـ اقتصــاد معــريف
فكان من أساليب التدريس احلديثة ا :

النتاجــات التعلميــة والســلوكية ،وذكــرت مســتويات متعــددة
مــن النشــا تناســب فمــات املتعلمــي الثالثــة؛ بطيمــي الــتعلم
والع ـ ــاديي واملتف ـ ــوقي ،كم ـ ــا عاجل ـ ــت بع ـ ــض املف ـ ــاهيم غ ـ ــري
السليمة عند الطلبة ،وأكدت عل البعدين الرأسي واألفقي
يف بنــاء املنــاهج عــن طريــق اإلشــارة إىل مـواطن التكامــل بــي
املـ ـ ـواد املق ـ ــررة ،وتت ـ ــابع املعرف ـ ــة يف املس ـ ــتويات املتتالي ـ ــة .ويف
اجلانب ا خر قدمت معلومات إثرائية مباشرة وأرشدت إىل
مص ــادر إض ــافية للمعرف ــة للتعم ــق فيه ــا واكتس ــاب خـ ـربات
تربوية جديدة .وتضمنت أدلة املعلمي تعريفاً باسرتاتي يات
تدريس ــية وتقومييـ ــة واقرتحـ ــت توظيفهـ ــا إىل جانـ ــب تصـ ــميم
مواقف صفية وتعليمية خمتارة مناسبة (املساد.)7117 ،
وب ــذل تع ــد أدل ــة املعلم ــي مرش ــداً للمعل ــم يف اكتس ــاب
املع ـ ــارف وا ـ ـ ـربات الرتبوي ـ ــة ،وإكس ـ ــاب املتعلم ـ ــي إياه ـ ــا،
ومعيـ ــاراً لضـ ــبني سـ ــلوا املعلمـ ــي حـ ــديثي العهـ ــد بـ ــالتعليم،
و ركاً لدافع التعلم لكل راغب مـن املعلمـي يف تطـوير ذاتـه
وحتسي أدائه.
سادساً :التطوير الذو طرأ عل أساليب التدريس.
كــان التــدريس يقــوم عل ـ احلفــا والتلقــي انس ـ اماً مــع
احملتــوى الدراســي الــذو يهــتم بــالكم املعــريف والســرد ،والتزامـاً
بالغايـة األوىل مـن غايـات الــتعلم املختلفـة يف تعلـم التعــرف،
وكان املعلم احملور الرئيس لعملية التدريس فهو املنظم للمادة
العلمي ــة ومقومه ــا ،وه ــو مص ــدر املعرف ــة وا ــربة التعليمي ــة،
واملـ ــتعلم سـ ــلق يلزمـ ــه تلقـ ــي املعرفـ ــة وتنفيـ ــذ أن ـ ـواع النشـ ــا
واالسـ ــت ابة للمث ـ ـريات والرضـ ــا التـ ــام واالستسـ ــالم للمعرفـ ــة
وا ــربة التعليمي ــة ال ــيت يتلقاه ــا م ــن املعل ــم ،واملعل ــم يف نظ ــر
املتعلم علـ حـق وأعلـم مـن األهـل واجملتمـع ،بـالرغم مـن أن
املعلم ــي ،مل تك ــن تت ــوفر ف ــيهم الكفاي ــات الالزم ــة لتحم ــل
مسـ ولياهتم (الصــغري0666 ،؛ وزارة الرتبيــة والتعلــيم:7114،
.)01
ك ــان للب ــدء مبش ــروع االقتص ــاد املع ــريف  ERFKEأث ــر يف
تط ـ ــوير املعلم ـ ــي أيضـ ـ ـاً ،فق ـ ــد عق ـ ــدت دورات ع ـ ــدة علـ ـ ـ

 -أس و و وولوم حو و و و المش و و ووكالت :يع ـ ـ ــرف بأن ـ ـ ــه جمم ـ ـ ــوع

اإلجـراءات التفصــيلية ا اصــة الــيت يتبعهــا املعلــم يف تــدريس
املتعلمـ ـ ـ ــي ،وتـ ـ ـ ــدريبهم عل ـ ـ ـ ـ مهـ ـ ـ ــارات التفكـ ـ ـ ــري العلمـ ـ ـ ــي
واملنطقــي ،وذكــر مســألة أو موقــف غــري مــألوف يتحــدى بــه
املعل ــم املتعلم ــي ،فيحت ــاج م ــنهم إىل تأم ــل وتفك ــر وو ــث
وصــوالً إىل إجيــاد حــل مناســب حتــت إش ـراف املعلــم نفســه،
ويف وقت دد وصة الدرس.
 -االستقصووا  :يعــرف بأنــه جممــوع اإلج ـراءات التفصــيلية

ا اصــة الــيت يتخــذها املعلــم يف إكســاب املتعلمــي املعــارف
وامله ـ ــارات وا ـ ـ ـربات باستش ـ ــارة مهمه ـ ــم وق ـ ــدراهتم العلمي ـ ــة
واملهارية لألخذ بـاملنهج العلمـي املتعمـق يف العمـل بوضـعهم
يف مواقف تثري بنيايم املعريف والثقايف وخرباهتم يف مدة زمنية
ددة وهي حصة الدرس.
 التعلم التعاوني :اسرتاتي ية يف التدريس والتدريب تدعوإىل تعـ ـ ــاون بـ ـ ــي املتعلمـ ـ ــي يميع ـ ـ ـاً وإىل تضـ ـ ــافر جهـ ـ ــودهم
لتحقيق التعلم املخطني له بصورة منظمة ( إدارة املناهج
والكتب املدرسية ،دليل املعلم.)7118 ،

 مهارة التفكير الناقد :هي نشا عقال هادفتوجهه رغبة قوية لتقومي مصداقية أمور أو أشياء ووجوده
وفق معايري علمية ومنطقية ثابتة.
سابعاً :التطوير الذو أدخل عل اسرتاتي يات التقومي.
وكان من أساليب التقومي احلديثة ما يأ :

 اختبوارات األدا  :يقصـد ظـا جممـوع اإلجـراءات املنظمــةاليت يتبعها املعلم أو الفاح لقياس
أداء امل ـ ــتعلم مل ـ ــا اكتس ـ ــب م ـ ــن مع ـ ــارف وخـ ـ ـربات تعليمي ـ ــة
وتوظيفها يف مواقف اختبارية خمطني هلا.

 -المالحظووة :هــي املشــاهدة الــيت يقــوم فيهــا املعلــم برصــد

اس ـ ــت ابات املتعلم ـ ــي ملغ ـ ـ ـريات ـ ــددة باسـ ـ ــتخدام أدوات
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تتعلق ظم عند التخطيني ألو مشروع تطـوير تربـوو بشـكل
ع ــام (ه ــيالت والقض ــاة ،)7118،ل ــذا ،ف ــإن ه ــذه الدراس ــة
سـ ــتحاول التعـ ــرف إىل درجـ ــة توافـ ــق مبحـ ــث اللغـ ــة العربيـ ــة
للص ــف الراب ــع األساس ــي لالجتاه ــات الرتبوي ــة احلديث ــة ال ــيت
مشلها مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف مـن وجهـة
نظــر معلمــي املــدارس احلكوميــة يف األردن ،وحتديــداً جــاءت
هذه الدراسة لإلجابة عن األسملة ا تية:

متنوع ــة كس ـلم التق ــدير اللفظ ــي والع ــددو ،وق ـوائم الرص ــد،
والشطب ،والس ل القصصي.
 املقابلة الشخصية. مراجعة الذات يوميات الطالب أو ملف الطالب. استخدام املستقبالت احلسية بالسمع والبصر لتقومي أداءاملتعلمي .
 استخدام احلاسوب يف قياس مهارات القراءة واالستماع.مشكلة الدراسة وأسئلتها:

السـ ـ ال األول :م ــا درج ــة تواف ــق النتاج ــات التعليمي ــة ال ــيت
حيتويه ــا كت ــاب اللغ ــة العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي م ــع
االقتصــاد املعــريف مــن وجهــة نظــر معلمــي املــدارس احلكوميــة
يف األردنا

لقــد ب ــذلت وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم يف األردن الكث ــري م ــن
الوقــت واجلهــد يف تطــوير مناه هــا الدراســية ،لتتماش ـ م ـع
خططه ــا التطوري ــة املبني ــة عل ـ ـ االقتص ــاد املع ــريف ،لتحقي ــق
خمرجات تعليمية تنس م مع متطلبات االقتصاد املعريف عن
طريق إكساب الطلبة املهارات واالجتاهات والقـيم الضـرورية
(.)Nelson,2010
إن مرحل ـ ـ ــة تط ـ ـ ــوير املن ـ ـ ــاهج الدراس ـ ـ ــية وتأليفه ـ ـ ــا جلمي ـ ـ ــع
الصفوف قد أملزت وطبقـت يف امليـدان املدرسـي ،لـذا فـإن
ذل قد ال يفي بن ا هـذا التغيـري ،إذ إن التغيـري والتطـوير
يتطل ــب معلم ــي ق ــادرين عل ـ التعام ـل م ــع ه ــذا الن ــوع م ــن
التعلــيم ،مــع أن املعلمــي تلقــوا تــدريباً عل ـ هــذا النــوع مــن
التعلــيم ،ومت متكيــنهم مــن تطبيقــه يف تــدريس طلبــتهم ،ومــع
ذلـ ـ ـ مل تظه ـ ــر أي ـ ــة دراس ـ ــة علمي ـ ــة تق ـ ـ ّـوم درج ـ ــة حتقي ـ ــق
األهــداف املرجــوة مــن تطبيــق مشــروع االقتصــاد املعريف،كمــا
إن الق ــائمي علـ ـ ه ــذا املنه ــاج مل يتأك ــدوا (حس ــب عل ــم
البــاحثي) مــن مــدى مراعاتــه ملعــايري االقتصــاد املعــريف ،ومــن
هنــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة ،ظــدف ســد بعــض الــنق
يف هــذا اجملــال ،لتربيــر اجلهــد الضــخم الــذو بــذل ويبــذل يف
ســبيل تطــوير املنــاهج املختلفــة ومنهــاج اللغــة العربيــة بشــكل
خــاص حنــو االقتصــاد املعــريف ،ممــا يســتدعي التســاؤل حــول
اجتاهات املعلمي والطلبة حنو هذا املنهاج اجلديد.
وإميان ـ ـاً بالـ ــدور احملـ ــورو الـ ــذو يضـ ــطلع بـ ــه املعلمـ ــون يف
عملي ــيت التعل ــيم وال ــتعلم وأمهي ــة االلتف ــات إىل العوام ــل ال ــيت

السـ ـ ال الث ــا  :م ــا درج ــة تواف ــق تق ــدمي امل ــادة التعليمي ــة يف
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األساســي مــع االقتصــاد
املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
الس ال الثالث :ما درجة توافق تقـومي الـتعلم يف كتـاب اللغـة
العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي م ــع االقتص ــاد املع ــريف م ــن
وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
الس ـ ال الراب ــع :م ــا درج ــة تواف ــق املواص ــفات الفني ــة لكت ــاب
اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من
وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
الس ـ ال ا ــامس :مــا درجــة توافــق األدوات املرافقــة لكتــاب
اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من
وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها من االعتبارات ا تية:
 كويــا م ــن أوائ ــل الدراس ــات الرائــدة يف ه ــذا اجمل ــال وال ــيتحتاول تعرف درجـة توافـق كتـاب اللغـة العربيـة للصـف الرابـع
األساس ــي لالجتاه ــات الرتبوي ــة احلديث ــة ال ــيت مشله ــا مش ــروع
تطــوير التعلــيم حنــو االقتصــاد املعــريف ( )ERFKEمــن وجهــة
نظر املعلمي.
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خب ـ ـ ـ ـربات تعليمي ـ ـ ــة مس ـ ـ ــتمرة ذات ص ـ ـ ــلة واجات ـ ـ ــه الراهن ـ ـ ــة
واملســتقبلية اســت ابة للتنميــة االقتصــادية املســتدامة وحتفيزهــا
ع ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ــق إع ـ ـ ـ ـ ــداد أفـ ـ ـ ـ ـ ـراد متعلم ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــوى م ـ ـ ـ ـ ــاهرة
(الكيال .)047 :7111،

 توضــل هــذه الدراســة ن ـواحي القصــور يف حتقيــق الكتــباملدرسية لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها تطوير التعليم
حنو االقتصاد املعريف.
 ي م ــل أن يس ــتفيد م ــن نت ــائج ه ــذه الدراس ــة أص ــحابالق ـرار الرتبــوو يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم ،ويف مراكــز التطــوير
الرتبــوو ،يف الكشــف عــن ن ـواحي القصــور يف تعـ ّـرف درجــة
تواف ـ ـ ــق كت ـ ـ ــاب اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة للص ـ ـ ــف الراب ـ ـ ــع األساس ـ ـ ــي
لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع تطـوير التعلـيم
حنو االقتصاد املعريف ( )ERFKEمن وجهة نظر املعلمي.
 تفيـد البـاحثي يف إجـراء دراسـات أخـرى تتكامـل مـعهذه الدراسة.

 -مبحث اللغة العربية:

ت ــوى تعليم ــي للص ــف الراب ــع األساس ــي ت ــأ وحدات ــه
انس ـ اماً مــع أه ـداف التطــوير الرتبــوو حنــو اقتصــاد املعرفــة،
وق ــد ق ــام عل ـ تأليف ــه فري ــق متخص ـ حت ــت إش ـراف إدارة
املناهج والكتب املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن،
ومت تــدريس هــذا املبحــث يف يميــع مــدارس اململكــة األردنيــة
اهلامشية اعتباراً من العام الدراسي .7112/7112
 -االتجاهات التربوية الحديثة:

 متثــل هــذه الدراســة إضــافة ومســامهة متواضــعة تمضــاف إىلاجلهود الرتبوية اليت تمبذل يف ميدان تعليم اللغة العربية وسبل
مواكبتها تطوير املناهج .كمـا إيـا تلقـي األضـواء علـ جتربـة
وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم يف جم ــال التوج ــه حن ــو اقتص ــاد املعرف ــة،
والــيت ميكــن أن يســتفيد منهــا الراغبــون يف تطــوير مثــل هــذه
املناهج يف الوطن العريب.

رؤية اسـرتاتي ية وطنيـة شـاملة للرتبيـة ،تعمـل علـ إحـدال
حتـ ـ ــول نـ ـ ــوعي يف ال ـ ـ ـربامج واملمارسـ ـ ــات الرتبويـ ـ ــة ،لتحقيـ ـ ــق
خمرجـ ــات تنس ـ ـ م مـ ــع مطالـ ــب االقتصـ ــاد املعـ ــريف ،وتـ ــوفري
الدعم والتسهيالت من أبنية ومرافق مدرسية لت هيز بيمات
تعليمية مادية تتميز باجلودة وتنمية االستعداد للـتعلم ابتـداءً
مــن مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،ورفــع كفــاءة النظــام التعليمــي،
وزيــادة فاعليتــه وتط ـوير كفاي ــات كــل مــن الطالــب واملعل ــم،
وإجيــاد البيمــة التعليميــة املناســبة احملفــزة لكــل منهمــا ،ليكونــا
قادرين علـ مواجهـة التحـديات الـيت فرضـها النمـو املتسـارع
يف وسائل وأساليب اكتساب املعلومات واملهارات ،والتقـدم
بعزم حنو توظيف التكنولوجيا يف التعلم ،وفـرض االجتـاه حنـو
اسـرتاتي يات وأســاليب تعلــم حديثــة ،ويــث تواكــب عمليــة

التعريفات اإلجرائية:

 -توافق منهاج اللغة العربية لمعوايير اقتصواد المعرفوة:

ويقص ــد ب ــه يف ه ــذه الدراس ــة درج ــة تض ــمي كت ــاب اللغ ــة
العربيــة للصــف الرابــع األساســي للعــام الدراســي لالجتاهــات
الرتبوي ـ ــة احلديث ـ ــة ال ـ ــيت مشله ـ ــا مش ـ ــروع تط ـ ــوير التعل ـ ــيم حن ـ ــو
االقتص ــاد املع ــريف ( )ERFKEم ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــي يف
املدارس احلكوميـة يف األردن ،ويقـاس بدرجـة اسـت ابة أفـراد
العينة عل فقرات االستفتاء املعد هلذا الغرض.

التط ــوير تلـ ـ  ،وتق ــدمي اسـ ـرتاتي يات التق ــومي ال ــيت ترك ــز يف
جوهرها علـ حتسـي الـتعلم ،والسـعي ملسـاعدة الطلبـة علـ
حتسي تعلمهم.

 -تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (:)ERFKE

ه ــو مش ــروع قط ــاعي مدت ــه عش ــر س ــنوات ،وتش ــارا يف
متويلــه عــدة جهــات ماحنــة ،وقــد مت تصــميمه لــيعكس رؤيــة
عام ( )7117املنبثقة من منتـدى التعلـيم يف أردن املسـتقبل،
إذ متتلـ ـ اململك ــة األردني ــة اهلامشي ــة منظوم ــات م ــن امل ـ ـوارد
البشرية ذات جودة تنافسية كف ة وقادرة علـ تزويـد اجملتمـع

الدراسات السابقة:

ق ــام الباحث ــان ب ــاالطالع عل ـ ـ عدي ــد م ــن الدراس ــات
الس ــابقة ذات الص ــلة مبوض ــوع البح ــث ،وفيم ــا ي ــأ ع ــرض
تل الدراسات.
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وجهــة نظــر مشــرفيهم تعــزى ملتغــريو ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي وا ــربة
اإلشرافية.
دراس ــة ا طي ــب وعب ــد احل ــق ( )5022ال ــيت ه ــدفت إىل
تعــرف مســتويات احتفــاص طلبــة الصــف الســابع األساســي
باملفـ ــاهيم النحويـ ــة والصـ ــرفية واألمنـ ــا اللغويـ ــة بعـ ــد تنفيـ ــذ
مشروع التطوير الرتبوو القائم عل االقتصاد املعريف ،مشلت
العينــة ( )290طالب ـاً وطالبــة مــن افظــة الزرقــاء ،اســتخدم
الباحــث اختبــاراً حتصــيلياً لقيــاس مســتوى االحتفــاص ،دلــت
النت ــائج عل ـ ـ ع ــدم وج ــود اخ ــتالف ب ــي نت ــائج الطلب ــة يف
املفاهيم النحوية والصرفية بعد التطوير الرتبوو عن نتائ هم
قبله اليت اثبتتها الدراسات ،وتشري النتائج إىل ضعف الطلبة
يف هذه املفاهيم قبل التطوير وبعده.
أجرى أبو محدان ( )5009دراسة هدفت إىل تقومي
الكتب املدرسية اجلديدة ومدى تطبيق املدارس إياها ضمن
مشروع تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة ،من خالل عينة
تكونت من الكتب اجلديدة ملبحث الرياضيات ،ومن عينة
معلما ومعلمة درسوا الكتب
للمعلمي بل عددهم ً 522
اجلديدة ألول مرة ،وتكونت أداة الدراسة من منوذج حتليل
الكتاب املدرسي ومنوذج حتليل دليل املعلم ومنوذج حتليل
احملتوى اإللكرتو وصحيفة املالحظة الصفية واستفتاء رأو
الطالب يف الكتب اجلديدة وصحيفة مقابلة الطالب ،بينت
النتائج املتعلقة بتحليل كتب الرياضيات فيما يتعلق برتكيز
األهداف عل املعرفة واملهارات واالجتاهات بأن الرتكيز
بشكل ملموس كان عل اجلانب املهارو أكثر من اجلانب
املعريف ،مع إغفال شبه تام جلانب االجتاهات ،وبالنسبة
ألسلوب عرض احملتوو بينت النتائج أن األساليب
املستخدمة كانت متنوعة كالسرد أو استدعاء خربات
سابقة أو اإلشارة إىل مواقع إلكرتونية .وحول التقومي
أشارت النتائج بتعدد أساليبه كاالختبارات أو أسملة ياية
الوحدة أو األنشطة وقد تبي أن معظم أدوات التقومي
ركزت عل جانب املفاهيم عل حساب املهارات العملية

أجــرى البنــا وجــالل ( )7107دراســة هــدفت إىل تقصــي
مهارات اقتصاد املعرفة يف كتب الرياضيات للمرحلة الثانويـة
يف األردن عــن طريــق حتلي ـل تواهــا ووجهــة نظــر معلميهــا.
ولتحقيق أهداف الدراسـة مت تطـوير أداتـي إحـدامها لتحليـل
احملتـ ــوى واألخـ ــرى لتحديـ ــد وجهـ ــات نظـ ــر املعلمـ ــي ،وقـ ــد
تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )52معلمـ ـاً ومعلم ــة للص ــف
الث ــا الث ــانوو يف القس ــم العلم ــي ،و( )00معلمـ ـاً ومعلم ــة
للصف الثا الثانوو (باقي الفروع) لتحليل الكتابي ،ومن
( )552،550معلماً ومعلمـة يدرسـون الثـا الثـانوو يف
القسم العلمي ،والثا الثانوو (باقي الفـروع) علـ الرتتيـب
لتحدي ـ ـ ــد وجه ـ ـ ــات نظ ـ ـ ــرهم .وأظه ـ ـ ــرت النت ـ ـ ــائج أن يمي ـ ـ ــع
املهــارات الـواردة يف األداتــي متــوفرة يف الكتــابي وأن ترتيــب
اجملــاالت مــن حيــث حتليــل احملتــوى هــو التمــارين واملســائل،
واألمثلــة ،والتــدريبات ،واملراجعــة ،واالختبــار الــذا للصــف
الث ـ ــا الث ـ ــانوو يف القس ـ ــم العلم ـ ــي ،والتم ـ ــارين واملس ـ ــائل،
واألمثلــة ،والتــدريبات ،واملراجعــة ،واالختبــار الــذا للصــف
الثا الثانوو (باقي الفروع) وهذه النتائج تطابق وجهة نظر
املعلم ـي ،وأظهــرت النتــائج وجــود فــرو دالــة إحصــائيًا بــي
متوسني است ابات عينـة الدراسـة يف الصـفي الثـا الثـانوو
يف القس ــم العلم ــي ،والث ــا الث ــانوو (ب ــاقي الف ــروع) تع ــزى
لتفاعل اجلنس وا ربة.
أج ــرى مص ــطف والك ــيال ( )7100ﺩﺭﺍسة ه ــدفت إىل
تعرف ﺩرجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية أدوار املعلم يف
ضــوء االقتصــاد املعــريف مــن وجهــة نظــر مشــرفيهم .تكونــت
عينة الدراسة من مشريف الرتبية اإلسالمية يف عمان ،والبـال
ع ــددهم ( )27مش ــرفاً .أم ــا أداة الدراس ــة فكان ــت اس ــتفتاء
مكونًـا مــن ( )48فقــرة .ﺃﻅهﺭﺕ النتــائج ﺃﻥ درجــة ممارس ــة
معلم ــي الرتبي ــة ﺍإلس ــالمية أﺩﻭﺍﺭ ﺍملعل ــم في ض ــوء ﺍالقتصاﺩ
املعــريف مــن وجهــة نظــر مشــرفيهم كانــت بدرجــة متوســطة،
وعــدم وجــود فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصــائية ف ـي درجــة ممارســة
معلمــي الرتبيــة ﺍإلســالمية في ضــوء االقتصــاد ﺍلمعﺭفـ ـي مــن
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وطالبة من طلبة مستوى السنة الثانية ختص معلـم صـف
من كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغول الدولية موزعي
علـ شـعبتي درسـتا مسـار العلـوم الطبيعيـة لتمثـل إحـدامها
اجملموعــة الت ريبيــة وعــددها ( )41طالب ـاً وطالبــة درســت
باستخدام دورة التعلم ،واألخرى ضابطة وعددها ( ) 41
طالبـاً وطالبـة درسـت احملتـوى التعليمـي نفسـه بالطريقـة
التقليديـة .وقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـرو ذات داللـة
إحصـائية بـي طلبـة اجملمـوعتي الت ريبيـة والضـابطة يف
مهـارات االقتصـاد املعـريف األساسـية تمعـزى إىل التـدريس
باستخدام دورة التعلم ولصات اجملموعة الت ريبية .
وه ـ ــدفت دراس ـ ــة ش ـ ــديفات ( )7112إىل تع ـ ــرف درجـ ـ ــة
ممارسـة معلمـي املـدارس األساســية يف مديريـة الرتبيـة والتعلــيم
للواء قصبة املفر لكفايات االقتصـاد املعـريف .تكـون جمتمـع
الدراســة مــن يميــع مــديرو ومــديرات املــدارس األساســية يف
مديريــة الرتبيــة والتعلــيم لل ـواء قصــبة املفــر والبــال عــددهم
( )042مديراً ومديرة وتكونت عينة الدراسة مـن يميـع أفـراد
جمتمع الدراسة .وقد قـام الباحثـان بتطـوير أداة الدراسـة بعـد
الرجوع إىل األدب الرتبوو والدراسـات السـابقة ذات الصـلة
مبوض ــوع الدراس ــة ،وق ــد مشل ــت أداة الدراس ــة ( )16كفاي ــة
موزع ــة عل ـ مخس ــة جم ــاالت ه ــي ( :الكفاي ــات الشخص ــية
والكفايـ ــات الفني ـ ــة وكفاي ـ ــة القي ـ ــاس والتق ـ ــومي وكفاي ـ ــة تقني ـ ــة
املعلوم ــات واالتص ــاالت وكفاي ــات النم ــو امله ــو) ولتحلي ــل
بيانـ ـ ــات الدراسـ ـ ــة قـ ـ ــام الباحثـ ـ ــان باسـ ـ ــتخراج املتوسـ ـ ــطات
احلس ــابية واالحنراف ــات املعياري ــة وك ــذل اس ــتخدم الباحث ــان
اختب ـ ـ ــار (ت)  .وق ـ ـ ــد توص ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ــة إىل أن معلم ـ ـ ــي
ومعلم ــات امل ــدارس األساس ــية ميارس ــون كفاي ــات االقتص ــاد
املعريف مـن وجهـة نظـر مـديرو املـدارس األساسـية يف مديريـة
الرتبية والتعليم للواء قصبة املفر بدرجة كبرية ،وقد احتـل
جمــال الكفايــات الشخصــية املرتبــة األوىل ،وجمــال الكفايــات
الفنيــة املرتبــة الثانيــة ،وجمــال كفايــات القيــاس والتقــومي املرتبــة

أما خبصوص مهار التفكري الناقد واإلبداعي فقد كان
الرتكيز عليها بشكل قليل.
أج ـ ـ ــرى الكخ ـ ـ ــن ( )5009دراس ـ ـ ــة ه ـ ـ ــدفت إىل تع ـ ـ ــرف
أساليب تعليم اللغـة العربيـة الـواردة يف وثيقـة املنهـاج ،وكتـب
اللغة العربيـة ،وأدلـة املعلمـي القائمـة علـ اقتصـاد املعرفـة يف
األردن واملتمثلـ ـ ـ ـ ــة :باس ـ ـ ـ ـ ـرتاتي يات التـ ـ ـ ـ ــدريس ،والوسـ ـ ـ ـ ــائل
التعليميــة ،واس ـرتاتي يات التقــومي .والتعــرف إىل واقــع تنفيــذ
ه ــذه األس ــاليب وس ــبل النه ــوض ظ ــذا الواق ــع .مت اس ــتخدام
املنهج الوصـفي لتحقيـق هـدف هـذه الدراسـة ،واسـتخدمت
وس ـ ــيلة املقابل ـ ــة يف يم ـ ــع بياناهت ـ ــا ا اص ـ ــة باهل ـ ــدفي الث ـ ــا
والثال ــث .أظه ــرت الدراس ــة جه ــود وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم يف
إدخال اسرتاتي يات تدريسـية وتقومييـة حديثـة لرفـع مسـتوى
تعل ــيم اللغ ــة العربي ــة ونوعيت ــه يف األردن ،وت ــدريب املعلم ــي
علـ املهــارات األساســية يف احلاســوب وتوظيفــه يف التعلــيم.
وأظهــرت الدراســة ظهــور بعــض العقبــات أثنــاء تنفيــذ هــذه
االسـ ـ ـرتاتي يات ،وأن ـ ــه ال ب ـ ــد م ـ ــن ردم اهل ـ ــوة ب ـ ــي النظري ـ ــة
والتطبيق.
أج ــرى ه ــيالت والقض ــاة ( )5002دراس ــة ظ ــدف معرف ــة
درجــة متكــن مشــريف وزارة الرتبيــة والتعلــيم ملفــاهيم االقتصــاد
املعــريف ،ولتحقيــق ذل ـ طبــق اســتفتاء عل ـ عينــة عش ـوائية
( )704مشـرفاً مـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم يف األردن ،أظهـرت
النتائج أن املشرفي ميتلكون مفاهيم االقتصاد املعريف بدرجة
كب ــرية ،كم ــا أش ــارت النت ــائج إىل وج ــود ف ــرو ذات دالل ــة
إحص ـ ــائية يف درج ـ ــة ام ـ ــتالكهم مف ـ ــاهيم االقتص ـ ــاد املع ـ ــريف
حس ـ ــب التخص ـ ـ ولص ـ ــات املش ـ ـرفي ذوو التخصص ـ ــات
العلمية.
كمـا هـدفت دراسـة إبـراهيم ( )7118إىل استقصـاء أثـر
استخدام دورة التعلم ( )5E'sيف تدريس العلوم الطبيعية يف
تنمية مهارات االقتصـاد املعـريف األساسـية لـدى طلبـة كليـة
العلـوم الرتبويـة اجلامعيـة يف األردن ،ولتحقيـق هـذا اهلـدف،
طمبقت الدراسـة علـ أفـراد الدراسـة املكونـة مـن ) )21طالبـاً
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االجتاه ـ ــات ،وأن األس ـ ــاليب املس ـ ــتخدمة يف كت ـ ــاب اللغ ـ ــة
العربية كانت متنوعة كالسرد أو اسـتدعاء خـربات سـابقة أو
اإلشارة إىل مواقع إلكرتونية ،وكذل تعدد أساليب التقومي،
وأن معظم أدوات التقومي ركـزت علـ جانـب املفـاهيم وكـان
الرتكي ــز قل ــيالً عل ـ مه ــار التفك ــري الناق ــد واإلب ــداعي (أب ــو
محدان.)5009 ،
 أش ــارت نت ــائج بع ــض الدراس ــات الس ــابقة أن ــه ال توج ــدفرو يف حتصيل الطلبة قبل وبعد التطوير الرتبوو املبو عل
االقتصاد املعريف (ا طيب وعبد احلق.)7100 ،
يف حــي تتميــز الدراســة احلاليــة بتناوهلــا م ـدى توافــق تــوى
منهــاج اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األساســي معــايري تطــوير
احملتوى يف ضوء مشروع تطوير التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف
يف األردن ،عــن طريــق تناوهلــا أربعــة جمــاالت هــي :النتاجــات
التعليمي ــة ،تق ــدمي احملت ــوى ،تق ــومي ال ــتعلم ،األدوات املرافق ــة
حملت ــوى منه ــاج اللغ ــة العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي م ــن
وجهة نظر املعلمي يف املدارس احلكومية يف األردن.

الثالثــة وكفايــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف املرتبــة
الرابعة وكفايات النمو املهو يف املرتبة ا امسة.
وأجرى حيدر ( )7111دراسة بعنوان " :األدوار اجلديدة
مل سسات التعليم يف الوطن العريب يف ظـل جمتمـع املعرفـة "،
هدفت إىل استخالص األدوار اجلديـدة الـيت يفرضـها جمتمـع
املعرفــة علـ م سســات التعلــيم يف الــوطن العــريب مبســتوييها:
التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم اجل ــامعي .وتوص ــل الباحث ــان إىل أن
خص ـ ـ ــائ جمتمـ ـ ـ ــع املعرفـ ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــي :املعرفـ ـ ـ ــة التخصصـ ـ ـ ــية،
وجمتمع ــات ال ــتعلم ،والعم ـل يف فري ــق واالستقص ــاء ،وال ــتعلم
املســتمر ،وتقنيــات االتصــال واملعلومــات ،والعوملــة .وأخ ـرياً،
أورد الباحثــان األدوار املقرتحــة مل سســات التعلــيم يف الــوطن
العريب واليت حددها يف :التحول إىل مراكز إشعاع معرفية يف
اجملتم ــع احمل ــيني ظ ــا وتق ــدمي معرف ــة ختصص ــية عالي ــة املس ــتوى
تساعد املتعلم عل االلتحـا مبهنـة أو وظيفـة معينـه وتقـدمي
برامج أكادميية ختصصية بصورة مكثفة تتصـف باملرونـة تلـق
حاجــات العــاملي يف امليــدان مــن املنتســبي للمهــن املختلفــة
لتطــوير أدائهــم بصــفة دوريــة ملواكبــة التقــدم املعــريف والتحــول
إىل جمتمعــات تعلــم يشــرتا يميــع املنتســبي إليهــا يف تكــوين
يميعـا لبلوغهــا ،كمــا
رؤيــة ورســالة وأهــداف مشــرتكة يســعون ً
يلتزمون بالعمل اجلماعي ،والعمل يف فريق والت ريب ظدف
التحسي املستمر وغريها.

منهج الدراسة وإجرا اتها:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي كونه يناسب
طبيعة الدراسة احلالية ،فقد مت إعداد أداة الدراسة وحتكيمها
حس ـ ــب األص ـ ــول للتأك ـ ــد م ـ ــن م ـ ــدى مناس ـ ــبتها أله ـ ــداف
الدراسة و اولة لإلجابة عن أسملتها.

تعقيب على الدراسات السابقة:
بنـ ــاءً عل ـ ـ م ـ ــا تقـ ــدم وعـ ــن طري ـ ــق االسـ ــتعراض الع ـ ــام
للدراسات السابقة ميكن مالحظة ما يأ :
 دلت نتائج بعض الدراسات السـابقة علـ تـوفر مهـاراتاالقتص ـ ــاد املع ـ ــريف ل ـ ــدى املعلم ـ ــي (البن ـ ــا وج ـ ــالل7107 ،؛
مص ـ ــطف والك ـ ــيال 7100 ،؛ الكخ ـ ــن7116 ،؛ إبـ ـ ـراهيم،
7118؛ هيالت والقضاة7118 ،؛ شديفات.)7112 ،
 دل ـ ــت نت ـ ــائج بع ـ ــض الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة أن األه ـ ــدافاملتضــمنة يف كتــاب اللغــة العربيــة تركــز علـ اجلانــب املهــارو
أكثـ ــر مـ ــن اجلانـ ــب املعـ ــريف ،مـ ــع إغفـ ــال شـ ــبه تـ ــام جلانـ ــب

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكـ ــون جمتمـ ــع الدراسـ ــة مـ ــن يميـ ــع معلمـ ــي اللغـ ــة العربيـ ــة
للصـ ــف الرابـ ــع األساسـ ــي يف املـ ــدارس احلكوميـ ــة يف مدينـ ــة
عم ـ ــان والب ـ ــال ع ـ ــددهم ( )417معلمـ ـ ـاً ومعلم ـ ــة (حس ـ ــب
إحصاءات إدارة التخطيني وزارة الرتبية والتعليم.)7100 ،
أما عينة الدراسة فقد اختريت بالطريقة العشوائية البسيطة
وبلغــت ( )27معلم ـاً ومعلمــة مــن ( )01مدرســة يف مدينــة
عمان.
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أداة الدراسة:

عالم ـ ــات ملواف ـ ــق بش ـ ــدة ،وأرب ـ ــع عالم ـ ــات ملواف ـ ــق ،وثالث ـ ــة
عالمات حملايد ،وعالمتي ملعارض ،وعالمة واحدة ملعـارض
بشدة ،ومن مث فإن أية فقـرة حصـلت علـ تقـدير أكثـر مـن
( )1,70معــدت درجــة املوافقــة عليهــا عاليــة جــداً ،وأيـة فقــرة
حصلت عل تقدير من ( )4,10إىل ( )1,71معـدت درجـة
املوافقة عليها عالية ،والفقرات اليت حصلت عل تقدير من
( )7,20إىل ( )4,11معــدت درجــة املوافقــة عليهــا متوســطة،
والفق ـ ـ ـرات الـ ـ ــيت حصـ ـ ــلت عل ـ ـ ـ تقـ ـ ــدير مـ ـ ــن ( )0,80إىل
( )7,21معدت درجة املوافقة عليها ضعيفة ،يف حي معدت
درجـ ــة املوافقـ ــة عل ـ ـ الفق ـ ـرات الـ ــيت حصـ ــلت عل ـ ـ تقـ ــدير
من( (0,11إىل( )0,81ضعيفة جداً.
أمــا فيمــا يتعلــق بثبــات االســتفتاء فقــد حتقــق الباحثــان
من ثباته باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار ( test-
 ) re-testوذل بتطبيق أداة الدراسـة علـ عينـة مكونـة مـن
( )07معلم ـ ـاً ومعلم ــة م ــن خ ــارج عين ــة الدراس ــة ،وأعي ــد
تطبيق االستفتاء بعد أسبوعي عل أفراد هذه العينة ذاهتـم،
وحسب معامل الثبات بي مـر التطبيـق باسـتخدام معامـل
م
ارتب ـ ـ ــا بريس ـ ـ ــون (  ) Pearsonفكان ـ ـ ــت قيمت ـ ـ ــه ()% 82
و معدت هذه النسبة كافية لغايات هذه الدراسة.

قــام الباحثــان بتطــوير اســتفتاء ملعلمــي اللغــة العربيــة ،بعــد
االط ــالع عل ـ ـ األدب الرتب ــوو املتعلـ ــق مبوض ــوع الدراسـ ــة،
واســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة املتعلــق باملوضــوع
مث ـ ـ ـ ــل :دراس ـ ـ ـ ــة (البن ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ــالل ،)7107،دراس ـ ـ ـ ــة (أبـ ـ ـ ـ ــو
محدان ،)7116،دراسة (هـيالت والقضـاة ،)7118،ودراسـة
(شديفات.)7112 ،
وللتحقـق مـن صـد االسـتفتاء مت عرضـها علـ جلنـة مـن
احملكم ــي املختص ــي تكون ــت م ــن مخس ــة م ــن أعض ــاء هيم ــة
الت ـ ــدريس ختص ـ ـ ـ منـ ـ ــاهج وأسـ ـ ــاليب التـ ـ ــدريس والقيـ ـ ــاس
والتقــومي مــن كليــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة اإلسـراء ،وأربعــة
معلم ــي ومش ــرف واح ــد م ــن تربي ــة عم ــان الرابع ــة ،مث ق ــام
الباحث ــان ب ــإجراء التع ــديالت ال ــيت اقرتحه ــا احملكم ــون وال ــيت
تركزت يف مدى توافق الفقرات مع البعد الـذو وضـعت فيـه
وعل سالمة صـياغة الفقـرات لغويـاً ،واحتـوى االسـتفتاء يف
صــورته النهائيــة علـ ( )26فقــرة ،موزعــة إىل مخســة جمــاالت
هي:
أوالً :النتاج ــات ال ــيت حيتويه ــا كت ــاب اللغ ــة العربي ــة للص ــف
الرابع األساسي :ومشل هذا البعد عل ( )01فقرات.
ثانياً :تقدمي املادة التعليمية يف كتاب اللغـة العربيـة :واشـتمل
هذا البعد عل ( )78فقرة.
البعــد الثالــث :تقــومي الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف
الرابع األساسي :واشتمل هذا البعد عل ( )01فقرات.
البعد الرابع :املواصفات الفنية للكتاب :واشـتمل هـذا البعـد
عل ( )00فقرة.
البعـ ــد ا ـ ــامس :األدوات املرافقـ ــة للمنهـ ــاج :واشـ ــتمل هـ ــذا
البعد عل ( )01فقرات.
ويقــوم املعلمــون بوضــع إشــارة علـ مــدى مـوافقتهم علـ
الفقـ ـ ـرات املطروح ـ ــة يف االس ـ ــتفتاء م ـ ــن ب ـ ــي مخس ـ ــة ب ـ ــدائل
حس ـ ــب مقي ـ ــاس ليك ـ ــرت ا ماس ـ ــي ه ـ ــي (مواف ـ ــق بش ـ ــدة،
موافق ،حيادو ،معارض ،معارض بشدة) ،وأعطيت مخـس

إجرا ات الدراسة:

قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

 اإلطالع عل األدب الرتبوو ،والدراسات السابقة. حتديد جمتمع الدراسة وعينتها. تطــوير أداة الدراســة ،وتعــديلها ح ـ وصــلت إىل الصــورةالنهائية.
 التحقق من صد أداة الدراسة وثباهتا.ٍ
كتب تسهل مهمة توزيع االستفتاء.
 احلصول عل تطبي ــق االس ــتفتاء عل ـ املعلم ــي يف امل ــدارس املخت ــارة يفالفصل الدراسي األول للعام الدراسي .7107/7100
 تفري ـ ـ فق ـ ـرات االسـ ــتفتاء يف ج ــداول خاصـ ــة مـ ــن أجـ ــلحتليلها إحصائياً.
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االقتصاد املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية
يف األردنا
لإلجابــة عــن هــذا الس ـ ال مت حســاب املتوســطات احلســابية
واالحنرافات املعيارية الست ابات معلمي اللغـة العربيـة حـول
النتاج ــات ال ــيت حيتويه ــا كت ــاب اللغ ــة العربي ــة للص ــف الراب ــع
األساسي ،واجلدول ( )0يوضل ذل :

 العم ـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ــتخالص نت ـ ـ ـ ــائج الدراس ـ ـ ـ ــة وربطه ـ ـ ـ ــابالدراسات السابقة لإلجابة عن أسملة الدراسة.

المعالجة اإلحصائية:
اعتمــد الباحثــان يف حتليــل نتــائج أفـراد عينــة الدراســة ،علـ
تفريـ نتــائج الدراســة يف جــداول خاصــة وإجيــاد املتوســطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جدول كما هـو مب ّـي يف
اجلزء املتعلّق بنتائج الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالسؤا األو ومناقشتها:

السؤا األو  :ما درجة توافق النتاجات التعليمية اليت
حيتويها كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع
الجدو ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والنسبة المئوية لك فقرة من فقرات استبانة المعلمين حو النتاجات
التي يحتويها كتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي
الفقو و وورة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

النسبة

0

حيدد الكتاب نتاجات تعلمية واضحة يف بداية كل وحدة

1,01

0,41

0

المئوية
226.

7

حيدد الكتاب نتاجات تعلمية واضحة يف بداية كل درس

4.68

0,42

7

226.

4

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة املعرفة

4,21

0,76

1

2.62

1

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة االستيعاب

4,84

0,14

4

2265

1

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة التطبيق

4.21

1,27

1

2265

2

كتاب اللغة العربية شامل للنتاجات التعلمية كما وردت يف وثيقة املنهاج

4.17

0,18

2

.260

2

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة التحليل

7.62

1,16

8

2960

8

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة الرتكيب

7.08

1,22

01

2062

6

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل فمة التقومي

7.71

1,27

6

2.6.

01

تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل االجتاهات والقيم

4.44

1,28

2

.260

4.42

1,44

الكلي للم ال

يظه ـ ــر اجل ـ ــدول ( )0أن املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية لفق ـ ـرات
االســتبانة حــول النتاجــات الــيت حيتويهــا كتــاب اللغــة العربيــة
للص ــف الراب ــع األساسـ ــي تراوح ــت بـ ــي ( 7108إىل )1101
وأن أعل ـ متوســني كــان للفق ـرتي" :حيــدد الكتــاب نتاجــات
تعلمي ـ ــة واض ـ ــحة يف بداي ـ ــة ك ـ ــل وح ـ ــدة" و"ترك ـ ــز النتاج ـ ــات
التعلميــة يف كتــاب اللغــة العربيــة عل ـ فمــة املعرفــة" ،وأن أدىن

22.8

متوس ــني ك ــان للفق ــرة " :ترك ــز النتاج ــات التعلمي ـة يف كت ــاب
اللغــة العربيــة عل ـ فمــة الرتكيــب" .ونالحــا أن ( )4فق ـرات
م ــن أص ــل ( )01كان ــت متوس ــطاهتا أدىن م ــن الدرج ــة (،)4
وبشكل عام نالحا أن املتوسني احلسايب الكلـي هلـذا اجملـال
كــان ( ،)4142وهــذا يعطــي م ش ـراً عل ـ أن النتاجــات الــيت
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ولكــن مــن الواضــل (حســب اســت ابات عينــة الدراســة) أن
كت ــاب اللغ ــة العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي ال يرك ــز عل ـ
فمات التحليـل والرتكيـب ،مـع العلـم أن هـذه الفمـات ضـرورية
إلكس ــاب الطلب ــة مه ــارات حياتي ــة مهم ــة ،وه ــي أساس ــية يف
إكساظم األسـلوب العلمـي يف التفكـري والنقـد وإبـداء الـرأو،
ال ــيت تعـ ـد م ــن األه ــداف األساس ــية لالقتص ــاد املع ــريف (وزارة
الرتبي ــة والتعل ــيم .)7111 ،وتتواف ــق ه ــذه النت ــائج م ــع دراس ــة
(أبو محدان.)7116 ،

حيتويهــا كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األساســي تتوافــق
بدرجة متوسطة مع معايري االقتصاد املعريف.
وكذل فإن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كد أن
الكتـ ــاب شـ ــامل للنتاجـ ــات التعلميـ ــة كمـ ــا وردت يف وثيق ـ ــة
املنهــاج ،وأن ــه حيــدد نتاج ــات تعلميــة واض ــحة يف بدايــة ك ــل
وحــدة وبدايــة كــل درس ،ولكــن تركيــز النتاجــات التعلميــة يف
كتاب اللغة العربية هو عل فمة املعرفة وفمة االستيعاب وفمة
التطبيق.
كمـ ـ ــا إن النتـ ـ ــائج يف هـ ـ ــذا اجملـ ـ ــال تشـ ـ ــري إىل أن النتاجـ ـ ــات
التعليمي ــة يف كت ــاب اللغ ــة العربي ــة تعم ــل عل ـ ـ تنمي ــة الق ــيم
واالجتاهات املرغوبة لدى الطلبة ،مما يشـري إىل ناحيـة إجيابيـة
يف الكت ــاب ،إذ إن ــه م ــن الض ــرورو أن يعم ــل مبح ــث اللغ ــة
العربية يف إكساب الطلبة اجتاهات إجيابية حنو عـادات وقـيم
يوظفهــا يف مواقــف حياتيــة متنوعــة مثــل التعــاون ،والصــد ،
واالنتماء للوطن.

السووؤا الثوواني :مــا درجــة توافــق تقــدمي املــادة التعليميــة يف
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األساســي مــع االقتصــاد
املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
لإلجابــة عــن هــذا الس ـ ال مت حســاب املتوســطات احلســابية
واالحنرافات املعياريـة السـت ابات معلمـي اللغـة العربيـة حـول
تقــدمي املــادة التعليميــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع
األساسي ،واجلدول ( )7يوضل نتائج هذا الس ال:

الجدو (:)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والنسبة المئوية لك فقرة من فقرات استبانة المعلمين حو تقديم المادة
التعليمية في كتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي

الرقم

الفقو و وورة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

النسبة

المئوية

0

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بأسلوب السرد مع التوضيل بأمثلة

4,81

0,76

6

2212

7

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بأسلوب طر أسملة واإلجابة عنها

4,18

0,18

00

2011

4

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية عن طريق تقدمي مثال مث طر
أسملة

1,10

1,27

2

8711

1

كتاب اللغة العربية يراعي معرفة الطلبة ومهاراهتم القبلية

4.88

1,16

8

2218

1

النشاطات املوجودة يف كتاب اللغة العربية تراعي الفرو الفردية بي الطلبة

4.17

1,16

74

21,4

2

كتاب اللغة العربية مالئم ملستوى مناء الطلبة

4.80

1,11

01

2210

2

توجد مادة وسبة مرافقة لكتاب اللغة العربية

1,00

1,22

4

8112

8

األشكال التوضيحية كافية يف دروس كتاب اللغة العربية

1,11

1,16

1

8717

6

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بطريقة املشكلة واحلل

4.01

1,22

08

27,0

01

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بأسلوب أمثلة واستنتاج مفهوم أو
قاعدة منها

7.88

1,22

00

يفعل دور الطالب أثناء الدرس
كتاب اللغة العربية ّ

07

يرسخ كتاب اللغة العربية مبدأ التنافس اإلجيايب بي الطلبة
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71

18,2

4.17

1,27

04

2817

4.72

1,84

01
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04

كتاب اللغة العربية يثري التفكري لدى الطلبة

4.11

1,11

70

21,1

01

هنال ربني واضل بي األنشطة واملواقف احلياتية يف كتاب اللغة العربية

4,44

1,21

01

2218

01

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية عن طريق تركيب شيء من عناصره

7.82

0,02

72

18,2

02

يتم استخدام األفالم والتس يالت الصوتية كأدوات مساعدة يف التدريس

7.64

1,22

71

16,1

02

يتم استخدام الكتب واجملالت كأدوات مساعدة يف التدريس

7.82

1,21

72

18,1

08

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب وثيقة الصلة بالنتاجات التعلمية

4,64

0,02

2

8011

06

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب ممتعة للطلبة وتثري اهتمامهم

4.04

1,16

06

20,6

71

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب قابلة للتنفيذ

1,74

1,26

0

8212

70

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تنمي معرفة الطلبة

1.07

0,76

7

8112

77

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تتطلب تعاون الطلبة

4,10

0,18

07

2112

74

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب ذات هدف واضل

1,10

1,27

1

8112

71

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تنمي مهارات التفكري عند الطلبة

4.11

1,16

71

21,2

71

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب الزمة ال ميكن االستغناء عنها

4.02

1,16

02

2717

72

النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تراعي حاجات الطلبة

4.11

1,11

77

21,1

72

يتضمن عرض املادة التعليمية يف الكتاب توظيفاً للمنهاج احملوسب

4.71

1,22

02

2111

7.28

1,16

78

10,2

4.11

1,72

78

يتضمن الكتاب توظيفاً لألدوات التكنولوجية (اإلنرتنت ،التلفاز)...

الكلي للم ال

يظهـ ـ ـ ــر اجل ـ ـ ـ ــدول ( )7أن املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية لفق ـ ـ ـ ـرات
االستفتاء حول تقدمي املـادة التعليميـة يف كتـاب اللغـة العربيـة
للص ـ ـف الراب ــع األساسـ ــي تراوح ــت بـ ــي ( 7128إىل )1174
وأن أعل ـ متوس ــني ك ــان للفق ــرة" :يتض ــمن الكت ــاب توظيف ـاً
لـ ــألدوات التكنولوجيـ ــة (اإلنرتنـ ــت ،التلفـ ــاز ،")...وأن أدىن
متوســني ك ــان للفقــرة" :توج ــد مــادة وس ــبة مرافقــة لكت ــاب
اللغــة العربيــة " ،ونالحــا أن ( )1فق ـرات مــن أصــل ()78
كان ـ ــت متوس ـ ــطاهتا أدىن م ـ ــن الدرج ـ ــة ( ،)4وبش ـ ــكل ع ـ ــام
نالحـ ـ ــا أن املتوسـ ـ ــني احلسـ ـ ــايب الكلـ ـ ــي هلـ ـ ــذا اجملـ ـ ــال كـ ـ ــان
( ،)4111وهـذا يعطــي م ش ًـرا علـ أن تقـدمي املــادة التعليميــة
يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي تتوافـق بدرجـة
متوسطة مع معايري االقتصاد املعريف.
فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كد أنه
ي ـ ــتم تق ـ ــدمي املعلوم ـ ــات يف كت ـ ــاب اللغ ـ ــة العربي ـ ــة بأس ـ ــاليب
متنوع ــة ،مثـ ــل الس ــرد مـ ــع التوض ــيل بأمثلـ ــة أو ط ــر أسـ ــملة

26,1

واإلجاب ــة عنه ــا أو تق ــدمي مث ــال مث ط ــر أس ــملة ،أو بطريق ــة
املش ــكلة واحل ــل ،كم ــا إن كت ــاب اللغ ــة العربي ــة يراع ــي معرف ــة
الطلبـة ومهــاراهتم القبليـة ويراعــي الفـرو الفرديــة بـي الطلبــة،
كمــا إنــه مالئــم ملســتوى منــاء الطلبــة ،وأكــدت عينــة الدراســة
وج ـ ــود م ـ ــادة وس ـ ــبة مرافق ـ ــة لكت ـ ــاب اللغ ـ ــة العربي ـ ــة ،وأن
األشــكال التوضــيحية كافيــة يف دروس كتــاب اللغــة العربيــة،
يفعل دور الطلبة أثناء الدرس ،والنشاطات
كما إن الكتاب ّ
التعلمية املوجودة يف الكتاب ذات هدف واضل وهي وثيقـة
الصــلة بالنتاجــات التعلميــة ،وممتعــة للطلبــة وتثــري اهتمــامهم،
وقابلة للتنفيذ ،وتنمي معرفة الطلبة ،وتتطلب تعاون الطلبـة،
كما إنه يوجد ربني بي األنشطة واملواقف احلياتية.
ولكــن مــن الواضــل (حســب اســت ابات عينــة الدراســة) أن
كت ـ ــاب اللغ ـ ــة العربيـ ـ ــة للص ـ ــف الرابـ ـ ــع األساس ـ ــي ال يق ـ ـ ـ ّدم
املعلومــات بأســلوب أمثلــة واســتنتاج مفهــوم أو قاعــدة منهــا،
وال يــتم تقــدمي املعلومــات يف كتــاب اللغــة العربيــة عــن طريــق
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ه ـ ــذه النت ـ ــائج م ـ ــع دراس ـ ــة (أب ـ ــو مح ـ ــدان ،)7116 ،ودراس ـ ــة
(الكخن.)7116 ،
لإلجابــة عــن هــذا الس ـ ال مت حســاب املتوســطات احلســابية
واالحنرافات املعياريـة السـت ابات معلمـي اللغـة العربيـة حـول
تقومي التعلم يف كتاب اللغة العربيـة للصـف الرابـع األساسـي،
واجلدول ( )4يوضل نتائج هذا الس ال:

تركيب شيء من عناصـره ،كمـا إنـه ال يـتم اسـتخدام األفـالم
والتس يالت الصوتية أو الكتب واجملالت كأدوات مساعدة
يف التــدريس ،كمــا إن ع ـرض املــادة التعليميــة يف الكتــاب ال
يتضمن توظيفـاً بدرجـة كبـرية للمنهـاج احملوسـب أو لـألدوات
التكنولوجية (اإلنرتنت ،التلفاز.)...

السؤا الثالث :ما درجة توافق تقومي التعلم يف كتاب اللغة
العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي م ــع االقتص ــاد املع ــريف م ــن
وجه ــة نظ ــر معلم ــي املـ ـدارس احلكومي ــة يف األردنا وتتواف ــق

الجدو (:)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والنسبة المئوية لك فقرة من فقرات استبانة المعلمين حو تقييم التعلم
في كتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي
الرقم

المتوسط

الفقو و وورة

الحسابي

االنحرا
ف

الرتبة

المعياري

النسبة

المئوية

0

يرتبني التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية باحملتوى

1.02

0,06

7

8118

7

يوجد تنويع يف أساليب التقومي املوجودة يف كتاب اللغة العربية

7.62

1,22

2

2111

4

هنال تدرج يف صعوبة أسملة التقومي يف كتاب اللغة العربية

4.77

1,26

2

2112

1

التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية جذاب و فز للطلبة

7.01

0,12

01

1711

1

الرتكيز يف التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية عل مهارات التفكري

7.14

0,11

8

1611

2

يراعي التقومي الفرو الفردية بي الطلبة

4,71

1,82

1

2118

2

يتم استخدام أساليب التقومي الواقعي (احلقيقي) يف الكتاب

7.06

1,61

6

1418

8

التقومي الوارد يف الكتاب مناسب ملستوى الطلبة املعريف

4,68

0,01

1

8012

6

يركز التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية عل املعرفة

1.01

0,06

4

8112

01

يرتبني التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية بالنتاجات

1.72

1,22

0

8218

4,72

1,08

الكلي للم ال

يظهـ ـ ـ ــر اجلـ ـ ـ ــدول ( )0أن املتوسـ ـ ـ ــطات احلسـ ـ ـ ــابية لفق ـ ـ ـ ـرات
االســتفتاء حــول تقــومي الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف
الرابــع األساســي تراوحــت بــي ( 7101إىل  )1172وأن أعلـ
متوســني كــان للفقــرة " يـرتبني التقــومي املوجــود يف كتــاب اللغــة
العربيـة بالنتاجـات" ،وأن أدىن متوســني كـان للفقـرة " التقيــيم
املوج ـ ــود يف كت ـ ــاب اللغ ـ ــة العربي ـ ــة ج ـ ــذاب و ف ـ ــز للطلب ـ ــة"،
ونالحــا أن ( )1فقـرات مــن أصــل ( )01كانــت متوســطاهتا
أدىن مــن الدرجــة ( ،)4وبشــكل عــام نالحــا أن املتوســني

22,1

احلسايب الكلي هلذا اجملال كان ( ،)4172وهذا يعطي م ش ًـرا
عل ـ أن تقيــيم الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع
األساس ـ ــي تتواف ـ ــق بدرج ـ ــة متوس ـ ــطة م ـ ــع مع ـ ــايري االقتص ـ ــاد
املعريف.
فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كـد أن
التقــومي يراعــي الفــرو الفرديــة بــي الطلبــة ،ومناســب ملســتوى
الطلبــة املعــريف ،ويركــز التقــومي املوجــود يف كتـاب اللغــة العربيــة
عل ـ املعرفــة ،وي ـرتبني التقــومي املوجــود يف كتــاب اللغــة العربيــة

511

زهرية عبداحلق وأمحد صومان :درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع...

للطلبـ ــة ،وال يوجـ ــد تنويـ ــع يف أسـ ــاليب التقيـ ــيم املوجـ ــودة يف
كتاب اللغة العربية.

ـدرجا يف صــعوبة أســملة التقــومي يف
بالنتاجــات ،وأن هنال ـ تـ ً
كتــاب اللغــة العربيــة ،ويـرتبني التقــومي املوجــود يف كتــاب اللغــة
العربية باحملتوى.
ولكــن مــن الواضــل (حســب اســت ابات عينــة الدراســة) أن
كت ــاب اللغ ــة العربي ــة للص ــف الراب ــع األساس ــي ال يس ــتخدم
أســاليب التقيــيم الـواقعي (احلقيقــي) ،وأنــه ال يوجــد تركيــز يف
التقييم املوجود يف كتاب اللغة العربية عل مهارات التفكري،
وأن التقييم املوجود يف كتاب اللغة العربية غري جذاب و فز

السووؤا الرابووع :مــا درجــة توافــق املواصــفات الفنيــة لكتــاب
اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من
وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
لإلجابــة عــن هــذا الس ـ ال مت حســاب املتوســطات احلســابية
واالحنرافات املعياريـة السـت ابات معلمـي اللغـة العربيـة حـول
املواصـ ـ ــفات الفنيـ ـ ــة لكتـ ـ ــاب اللغـ ـ ــة العربيـ ـ ــة للصـ ـ ــف الرابـ ـ ــع
األساسي ،واجلدول ( )1يوضل نتائج هذا الس ال:

الجدو ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والنسبة المئوية لك فقرة من فقرات استبانة المعلمين حو المواصفات
الفنية لكتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي

الفقو و وورة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

النسبة
المئوية

0

موضوعات الكتاب حديثة

4.00

0,40

1

21,1

7

ال توجد أخطاء لغوية يف الكتاب

4.12

0,40

7

28,4

4

املعلومات الواردة يف الكتاب دقيقة وصحيحة علمياً
ال توجد أخطاء طباعية يف الكتاب

4.26

0,11

0

21,1

4.16

0,18

2

24,2

1

موضوعات الكتاب متسلسلة بشكل منطقي من األسهل إىل األصعب

4.77

0,71

1

21,6

2

اللغة املستخدمة يف الكتاب مناسبة

4.10

1,26

4

22,2

2

تبنيد الكتاب مناسب

4.17

0,48

8

24,7

8

وحدات الكتاب مرتابطة

7,60

0,04

01

27,1

6

لغة الكتاب سهلة وخالية من التعقيدات اللغوية

7,84

0,81

00

20,7

01

لغة الكتاب مناسبة للمستوى اللغوو للطلبة

4,17

0,48

6

24,7

00

موضوعات وحدات الكتاب مرتابطة فيما بينها

4.11

0,27

2

24,1

4.02

1,72

1

الكلي للم ال

يظه ـ ـ ـ ــر اجل ـ ـ ـ ــدول ( )1أن املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية لفقـ ـ ـ ـ ـرات
االس ـ ــتفتاء ح ـ ــول املواص ـ ــفات الفني ـ ــة لكت ـ ــاب اللغ ـ ــة العربي ـ ــة
للصف الرابع األساسي تراوحت بي ( 7184إىل  )4126وأن
أعل ـ متوســني كــان للفقــرة" :املعلومــات ال ـواردة يف الكتــاب
دقيقــة وصــحيحة علمي ـاً" ،وأن أدىن متوســني كــان للفقــرة" :
لغة الكتاب سهلة وخالية من التعقيدات اللغوية" ،ونالحا
أن يمي ــع فق ـ ـرات ه ــذا اجمل ــال كان ــت متوس ــطاهتا أعل ـ ـ م ــن
الدرج ـ ــة ( )4باس ـ ــتثناء فقـ ـ ـرتي ،وبش ـ ــكل ع ـ ــام نالح ـ ــا أن

21,0

املتوس ــني احلس ــايب الكل ــي هل ــذا اجمل ــال ك ــان ( ،)4102وه ــذا
يعطــي م ش ـراً يش ــري إىل أن املواص ــفات الفني ــة لكت ــاب اللغ ــة
العربيــة للصــف الراب ـع األساســي تتوافــق بدرجــة متوســطة مــع
معايري االقتصاد املعريف.
فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كـد أن
موضـوعات الكتـاب حديثـة ،وأنــه ال توجـد أخطـاء لغويــة يف
الكتاب ،وأن املعلومات الواردة يف الكتاب دقيقة وصحيحة
علمي ـ ـ ـ ـ ـاً ،وال توجـ ـ ـ ـ ــد أخطـ ـ ـ ـ ــاء طباعيـ ـ ـ ـ ــة يف الكتـ ـ ـ ـ ــاب ،وأن
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السؤا الخوام  :مـا درجـة توافـق األدوات املرافقـة لكتـاب

موضــوعات الكتــاب متسلســلة بشــكل منطقــي مــن األســهل
إىل األصــعب ،وأن تبنيــد الكتــاب مناســب ،وأن موضــوعات
الوحدات مرتابطة فيما بينها.
ولكــن مــن الواضــل (حســب اســت ابات عينــة الدراســة) أن
وحدات الكتاب غري مرتابطة ،وأيا ليست سهلة خالية
من التعقيدات اللغوية .وتتوافق هذه النتائج مع دراسة
(مح ـ ـ ــدان ،)7116 ،ودراس ـ ـ ــة (الكخ ـ ـ ــن ،)7116 ،ودراس ـ ـ ــة
(مصطف والكيال .)7100 ،

اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من
وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
لإلجاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ال مت حس ـ ـ ـ ــاب املتوسـ ـ ـ ـ ــطات
احلسـ ــابية واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة السـ ــت ابات معلمـ ــي اللغـ ــة
العربيــة حــول األدوات املرافقــة لكتــاب اللغــة العربيــة للصــف
الرابع األساسي ،واجلدول ( )1يوضل نتائج هذا الس ال:

الجدو ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والنسبة المئوية لك فقرة من فقرات استبانة المعلمين حو األدوات
المرافقة لكتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي

الرقم

المتوسط

الفقو و وورة

الحسابي

االنحرا

الرتبة

ف

النسبة
المئوية

المعياري

0
7

توفر املدرسة وصوالً سهالً إىل كتاب اللغة العربية احملوسب
سرعة الشبكة مناسبة لالستفادة من كتاب اللغة العربية

4

هنال تش يع من اإلدارة املدرسية عل تفعيل كتاب اللغة العربية احملوسب

7.68

1

هنال قيّم خمترب دائم يف خمترب احلاسوب

4,01

0,21

4,77

0,82

7

2

يتوفر وسائني متعددة مرافقة للكتاب ( مثل أشرطة كاسيت ،فيديو ،أقراص
مدجمة)

7.82

0,24

1

27,7

2

يوجد خمترب حاسوب خاص ملادة اللغة العربية

0,84

0,21

6

46,4

8

أجهزة احلاسوب املتوفرة يف املدرسة كافية جلميع الطالب

7,81

1,61

2

20,0

6

يتوفر وسائل توضيحية مرافقة لكتاب اللغة العربية

0,21

1,21

01

41,7

01

يتوفر دليل للمعلم مرافق لكتاب الطالب

1,18

0,24

0

81,1

7,22

1,12

1

قيّم خمترب احلاسوب متعاون أثناء استخدام املخترب

الكلي للم ال

يظهـ ـ ـ ــر اجل ـ ـ ـ ــدول ( )1أن املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية لفق ـ ـ ـ ـرات
االستفتاء حول األدوات املرافقة لكتاب اللغة العربية للصف
الرابــع األساســي تراوحــت بــي ( 0121إىل  )1118وأن أعلـ
متوســني كــان للفقــرة " :يت ـوافر دليــل للمعلــم مرافــق لكتــاب
الطال ــب" ،وأن أدىن متوسـ ــني كـ ــان للفقـ ــرة" :يتـ ــوفر وسـ ــائل
توضــيحية مرافقــة لكتــاب اللغــة العربيــة" ،ونالحــا أن ()8
فقرات هذا اجملـال مـن أصـل ( )01فقـرات كانـت متوسـطاهتا
أق ــل م ــن الدرج ــة ( ،)4وبش ــكل ع ــام نالح ــا أن املتوس ــني

0,67

1,61

8

11,0

7.02

1,21

2

17,1

0,24

1

24,0

4

21,1
21,6

11,2

احلسايب الكلي هلذا اجملال كان ( ،)7122وهذا يعطي م شـراً
علـ أن األدوات املرافقـة لكتـاب اللغـة العربيـة للصـف الرابـع
األساسـ ـ ــي تتوافـ ـ ــق مـ ـ ــع مع ـ ـ ــايري االقتصـ ـ ــاد املعـ ـ ــريف بدرج ـ ـ ــة
متوسطة.
فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كد أنه
يتوافر دليل للمعلم مرافق لكتاب الطالب ،وأن هنال قيّم
خمترب دائم يف خمترب احلاسوب ،وقيّم خمترب احلاسوب متعاون
يف أثناء استخدام املخترب.
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ولكــن مــن الواضــل (حســب اســت ابات عينــة الدراســة) أن
املدرسة ال ت من وصوالً سهالً إىل كتاب اللغة العربية
احملوسب ،وأن سرعة شبكة اإلنرتنت غري مناسـبة لالسـتفادة
من كتاب اللغة العربية ،وأنه ال يوجد تش يع
م ـ ـ ــن اإلدارة املدرس ـ ـ ــية عل ـ ـ ـ تفعي ـ ـ ــل كت ـ ـ ــاب اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
احملوســب ،وأنــه ال يوجــد خمتــرب حاســوب خــاص ملــادة اللغــة
العربيــة ،كمــا تشــري النتــائج إىل عــدم تــوفر وســائل توضــيحية
مرافقة لكتاب اللغة العربية ،وأن أجهزة احلاسوب املتـوفرة يف
املدرس ــة غ ــري كافي ــة للطلب ــة يم ــيعهم ،كم ــا ال يت ــوفر وس ــائني
متعـ ــددة مرافقـ ــة للكتـ ــاب (مثـ ــل أشـ ــرطة كاسـ ــيت ،في ـ ــديو،
أقراص مدجمة).
وتتوافق هذه النتائج مع دراسة (الكخن.)7116 ،

المراجع العربية:
 إبراهيم ،بسام .)7118( .أثر تدريس العلوم باستخدام دورة التعلم يفتنمية مهارات االقتصاد املعريف األساسية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية
اجلامعية يف األردن .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية).

.0410-0440 :)1(77
 إدارة املناهج والكتب املدرسية .)7118( .دليل املعلم للصف الرابعاألساسي.
 -أبو محدان ،يمال عبد اجلليل .)7116( .تقومي الكتب املدرسية اجلديدة

ومدى تطبيق املدارس هلا ضمن مشروع تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة،

سلسلة منشورات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ،عمان ،العدد
.017

 أبو الضبعات ،زكريا إمساعيل .)7112(.المناهج؛ أسسها ومكوناتها،األردن /عمان :دار الفكر.

 -البنا ،جرب؛ جالل ،خالد .)7107( .مدى مراعاة كتب الرياضيات

للمرحلة الثانوية في األردن لمهارات االقتصاد المعرفي ،ورقة عمل يف
م متر املناهج األردنية األول ،وزارة الرتبية والتعليم.
 -حيدر ،حسي عبد اللطيف .)7111( .اإلدارة اجلديدة مل سسات

التوصيات:

يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان با :
ضــرورة االهتمــام بــاألدوات املرافقــة للمنهــاج ،مــن
حيــث تزويــد املــدارس بأشــرطة الكاســيت والفيــديو املناســبة،
وضرورة تفعيل استخدام منهاج اللغة العربية احملوسب.

التعليم يف الوطن العريب يف ظل جمتمع املعرفة ،مجلة كلية التربية ،جامعة

اإلمارات العربية ،السنة ( ،)06العدد ( ،)70العي ،اإلمارات العربية
املتحدة.

 -ا اليلة ،صات .)7112( .أنموذج مقترح لإلصالح اإلداري للنظام

التربوي األردني في ظ توجيه التّعليم نحو اقتصاد المعرفة ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،عمان :اجلامعة األردنية.
 ا طيب ،مد؛ عبد احلق ،زهرية .)7100( .مستويات احتفاص طلبةالصف السابع األساسي باألمنا اللغوية واملفاهيم النحوية والصرفية بعد

 تعــديل النتاجــات التعليميــة ملنهــاج اللغــة العربيــة للصــفالراب ـ ــع األساس ـ ــي ،وي ـ ــث ي ـ ــتم زي ـ ــادة الرتكي ـ ــز عل ـ ـ فم ـ ــات
التحليل والرتكيب.

التطوير الرتبوو املبو عل اقتصاد املعرفة يف األردن .مجلة جامعة النجاح

 زيادة الرتكيز يف التقومي املستخدم يف كتاب اللغة العربيةللص ـ ــف الراب ـ ــع األساس ـ ــي عل ـ ـ مه ـ ــارات التفك ـ ــري العلي ـ ــا،
وضرورة تفعيل أساليب التقومي الواقعي.

لألبحاث (العلوم اإلنسانية).118-124 :)4(71 .

 سورطي ،يزيد عيس  .)7111( .االقتصاد املعريف والتعليم العاد يفالوطن العريب ،مجلة دراسات ،اجلامعة األردنية.81-12 :)0(47 ،

 -شديفات ،وليد .)7112( .درجة ممارسة معلمي المدارس األساسية

لكفايات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري المدارس في مديرية

المقترحات:

التربية والتعليم للوا قصبة المفرق .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة

 إجـراء دراسـات أخـرى حـول درجـة توافـق مبحـث مثــل:العلوم والرياضيات مع االجتاهات احلديثة اليت مشلها مشروع

آل البيت ،األردن.

 -الصغري ،حسام الدين .)0666( .أس

تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف.

ومبادئ اتفاقية الجوانب

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية( ،اتفاقية تربس) ،)0( ،

دار النهضة العربية ،القاهرة.

 عق ـ ــد ورش ـ ــات عم ـ ــل الط ـ ــالع املعلم ـ ــي علـ ـ ـ نت ـ ــائجاألوال العلمية اليت تتعلق مبباد اقتصاد املعرفة.

 -عرين ،مد .)7114( .ما هو اقتصاد املعرفة ا ،مجلة النادي العربي

للمعلومات،

العدد

(،)78

www.schoolarabia.net/areen/28
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 -العسكرو ،سليمان .)7114 ( .عاملنا العريب يف مطلع األلفية الثالثة،

الدميوغرافية .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية):)7(77 .
.210-201

(  ،)0القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب.
 الكخن ،أمي .)7118( .أساليب تعليم اللغة العربية الواردة يف وثيقةاملنهاج ،وكتب اللغة العربية ،وأدلة املعلمي القائمة عل اقتصاد املعرفة،
من
مسرتجع

التدريب.

.2002 -2002

seasons/27/27-6.doc

االقتصاد المعرفي ( (ERfKEعمان.

إعاقات جمتمع املعرفة ،مجلة العربي ،الكويت ،العدد .01- 8 :017

 -وزارة الرتبية والتعليم ،مديرية التدريب الرتبوو .)7111( .دلي

 -عمار ،حامد .)7111( .مواجهة العولمة في التعليم والثقافة،

 -وزارة الرتبية والتعليم .)7112( .أس

النجاح واإلكما والرسوم في

مرحلتي التعليم األساسي والثانوي والشام والتطبيقي للعام الدراسي

http://www.majma.org.jo/majma/res/data/

 -وزارة الرتبية والتّعليم .)7114( .مشروع التطوير التربوي نحو

 -الكبيسي ،صال الدين .)7111( .إدارة المعرفة ،)0 ( ،القاهرة:

 -وزارة الرتبية والتعليم .)7100( .منشورات إدارة التخطيني الرتبوو.

 -الكيال  ،أمنار .)7111( .االتجاهات الحديثة في التخطيط

المراجع األجنبية:

المسؤولين عن التخطيط واإلدارة في التعليم العالي ،املنظمة اإلسالمية

- LaRue, Bruce Mallory )1999) .Toward A unified View
of Working, Living, and Learning
in The
Knowledge Economy : Implications of The New
Learning Imperative for Higher Education,
Distributed Organizations, and Knowledge Workers,
The Fielding Institute.

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

لمؤسسات التعليم العالي وإدارتها ،الحلقة الدراسية الوطنية لكبار

للرتبية والعلوم والثقافة ،االيسيسكو ،عمان ،األردن.

 اللبان ،شريف درويش ( .)7111تكنولوجيا االتصا  :المخاطروالتحديات والتأثيرات االجتماعية،

( ،)0القاهرة :الدار املصرية

اللبنانية.
 -م متن ،ما .)7111( .دور النظام الرتبوو األرد يف التقدم حنو

- Malhotra, Yogish . (5000). Measuring Knowledge
Assets of A Nation : Knowledge Systems For
Development , New York City , U S A .

46, No. 4, pp. 463-486

االقتصاد املعريف ،رسالة المعلم ،جملد ( ،)14عدد ( ،)0عمان ،األردن.

464406 .

 -م متن ،ما .)7111( .منتدى التعليم في أردن المستقب  ،إدارة

a new approach" Comparative Education,Vol.
-Al-Edwan,Zaid,and Hamaidi,Diala(2011)."Evaluating
criteria of knowledge-based economy from,the

البحث والتطوير الرتبوو ،عمان ،األردن.
 -املساد ،مود وآخرون .)7117( .الت ديدات الرتبوية يف املناهج

education systems to a,knowledge-based economy:
Education.Vol. 131, No ,.3, pp. 684-696

والكتب املدرسية .رسالة المعلم.األردن ،اجمللد  10العدد  ،7وزارة الرتبية
والتعليم.
 مصطف  ،مهند؛ الكيال  ،أمحد .)7100( .درجة ممارسة معلمي الرتبيةاإلسالمية ألدوار املعلم يف ضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر مشرفيهم يف

-Nelson,Moira(2010)."The adjustment of national
"perspectives of elementary teachers in Jordan

Reforms In Malaysia, AGCESSION NO . ED
social and national education textbooks based on the

-Yim-teo. (2004). “Reforming Curriculum for knowledge
Economy: The case of Technical Education in
Singapore. Education that work”. The NCIIA
Annual Meeting. 18-20.
-Yuen, G. W. (2005). Education Reform Policy and Early
Childhood Teacher Education in Hong Kong Before
and After the Transfer of Sovereignty to China in
1997, Unpublished Dissertation, USA.
-Yunus,Aida Suraya Muhammad ,(2001). Education

األردن ،مجلة جامعة دمشق.208-280 :)4(72 ،

املهنا ،عيس سامي .)7111( .اقتصاد المعرفة والخسائر العربية.من
مسرتجع
htt://www.nesasy.com/societal/societal.html
 -اهلامشي ،عبد الرمحن؛ العزاوو ،فائزة (2007) .المنهج واالقتصاد

المعرفي ،عمان :دار املسرية للنشر التوزيع والطباعة.
 هيالت ،ظ ت؛ القضاة ،مد .)7118( .درجة امتالا مشريف وزارةالرتبية والتعليم يف األردن ملفاهيم االقتصاد املعريف يف ضوء بعض املتغريات
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The Level of Equity in the Arabic Language Curriculum of the New Educational Perspectives Included in the
Education Reform for knowledge Economy (ERfKE)

.Zahria Ibrahim Abdul-Haq

Ahmad Ibrahim Rashed Soman
ISRA University
Amman, Jordan

Submitted 02-09-2013 and Accepted on 11-01-2013
Abstract: This study was conducted to find out the level of equity in the arabic language curriculum of the new educational
perspectives included in the Education Reform for knowledge Economy (ERfKE) from teachers view in the public schools in
Jordan. A total of (62) teachers from (15) Public Schools in Amman participated in the study, which were selected randomly.
The study utilized a questionnaire and focused on five main areas of interest: Objectives, introducing the content,
Assessment, technical standards, and supported aids of the book .
The findings showed that Arabic Language curriculum does not satisfy (ERfKE) in the domains of objectives and
assessment and the supported aids of the book, but it also showed teachers satisfaction towards introducing the content
and the technical standards of the book. The study suggests to enhance the supported aids of the book such as recording
tapes and videos, and to use the computerized Arabic curriculum.
Key Words: Education Reform for knowledge Economy (ERfKE), Arabic Language Content, The new educational
perspectives.
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أمحد بن حممد احلسني :تقومي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقرتح...

تقويم مقرر التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقترح لتطوير مكوناته
في ضوء معايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية
أحمد بن محمد بن سعد الحسـين

أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قدم للنشر 0101/03/03هـ -وقبل بتاريخ 0101/0/92هـ
المستخلص :هتد الدراةة ل ى ح ديد مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية الواج مراعاهتا  ي اقمملةـة الاربيـة السـاوةية ،وبيـا مـد مراعـا اقمقـرر
قماــاي ر اوجــوة مــن وجهــة ريــر اقمالمــني الــوين يدرةــور  ،وتقــدمي تصــور مقــرتح لت ــوير مةوراتـ  ي ضــوء ماــاي ر اوجــوة  .أمــا عينــة الدراةــة غقــد بل ـ مــن
( )000مالمـا مــن مدينــة الريــات .طبق ـ الدراةــة قائمــة ماياريــة ا ــتمل علـ ( )00مايــارا ،و( )10مؤ ـرا صاًــا يتباهــا .وأ هــر النتــائض ضــاف
اوجوة للمقرر  ي ضوء حليل احملتو مبتوةط ( )9293وةرجة قليلة جدا ،كما جاء رتيجة اقمتوةط الاام قمد مراعا مقرر الرتبية االجتماعيـة والوطنيـة
للصف الرابع االبتدائي قمااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية من وجه رير اقمالمـني الـوين يدرةـو اقمقـرر مبتوةـط ( ،)0202وةرجـة متوةـ ة ،وبينـ
الدراةة عدم وجوة غروق ذا ةاللة لحصائية  ي اقمااي ر والدرجة الةلية ،طبقا ل ى اصتال التخصص عدا ماياري (مساير مت  را الاصر) و(التنيـي
اقماــر ي) .ووجــوة غــروق  ي مايــار (مســاير مت ـ را الاصــر) لصــاد مصــص التــاريخ عنــد مســتو ( )3231ومصــص اوج راغيــا عنــد مســتو (،).3230
و(مايار التنيي اقمار ي) لصاد مصصي التاريخ واوج راغيا عند مستو ةاللة (.).3230
الكلمات المفتاحية :التقومي ـ اقمقرر ـ الرتبية االجتماعية والوطنية ـ اقمااي ر ـ اوجوة .
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جملة رةالة الرتبية وعل النفس – الادة  – 14الريات (ربيع األول 0101هـ /كارو أول 9301م)

اإلطار العام للدراسة

الراب ة األمريةية للتقدم الالمي ( )AAAS ,1989والوي يقدم رؤية
بايد اقمد لإلًالح الرتبوي ،ومشروو اقمااي ر القومية للرتبية
الالمية ( (NSES) )National Science Education Standardsالوي
أًدرت (اجمللس القومي للب ـ ( )NRCعلي9332 ،م ،ص
ص  .)00-92كما اهتم كولي بتقارير وجا اخلتاء ،لذ
يش ر كل من أمبوةايدي واهلامشي (9331م) ل ى ًدور أكنر
من ( )033تقرير تتناول لًالح الرتبية والتالي وتقومي اقمناهض
األمريةية بصور عامة منو مثارينا القر الاشرين ،ول ى اقمؤرمرا
والندوا اقمختلفة واليت من أبر ها (مؤرمر اليورسةو 0290م الال
والرتبية التةنولوجية والرتبية القومية).
وبـ ــالنير ل ى أمليـ ــة اقمقـ ــرر اقمدرةـ ــي وضـ ــرور ت ـ ـويرت  ي اقمملةـ ــة
الاربيــة الســاوةية ،غقــد قام ـ و ار الرتبيــة والتالــي بت ـوير اقمقــررا
اقمدرة ــية بش ــةل ع ــام ،ومق ــررا الدراة ــا والرتبي ــة االجتماعي ــة
والوطنية بشةل صاصذ ار القـا مـن رؤيتهـا اخلاًـة ،واةـتناةا علـ
م ــا ق ــدم م ــن ةراة ــا (عربي ــة أو حملي ــة) تؤك ــد علـ ـ أملي ــة ت ـ ـوير
اقمقررا الدراةية ومـن ذلـي ةراةـا ( :ال ـول 9303م ،ومصـل
0100ه ـ ـ ــ ،وة ـ ـ ـويدا 9332م ،وحس ـ ـ ـورة 9332م ،ومرا ـ ـ ــد
9334م ،وحة ـ ــي وحنيف ـ ــة 9331م و  ره ـ ــا م ـ ــن الدراة ـ ــا )،
وكولي ما أ ـار لليـ رتـائض عـدة مـن اقمـؤرمرا والنـدوا والـور
لت ـوير اقمقــررا الدراةــية ومنهــا م ـؤرمر (جس ـ ) 9303م ،وور ــة
ةراة ــة ت ــدريس الت ــاريخ ال ــوط  ي :تش ــخيص الواق ــع واةتش ـ ـرا
اقمس ــتقبل0109ه ــ ،ورش ـرا مةت ـ الرتبي ــة الا ــري ل ــدول اخلل ــيض
الا ـ ــري ،م ـ ــن :أ يس ـ ــتند ت ويره ـ ــا عل ـ ـ ـ رت ـ ــائض التق ـ ــومي الالم ـ ــي
للمقــررا  ،مــن حي ـ أهــداغها وحمتواهــا وتقنياهتــا ،وأةــالي تقــومي
منو التالميو ،وصتا اقمالمني واقمشرغني عند تنفيوها.
وك ــولي ل ى احلاج ــة جـ ـراء مزي ــد م ــن الب ــو اقمتالق ــة بتق ــومي
اقمقــررا الدراةــية وطريقــة اةــتخدامها ،وتاــديل مواًــفاهتا ،ومــد
مناةـ ــبتها لقـ ــدرا وميـ ــول وحاجـ ــا ال ـ ــال  ،ومـ ــد حقيقهـ ــا
للنم ـ ــو اقما ـ ــر ي واقمه ـ ــاري والوج ـ ــداب ،وم ـ ــد جوةهت ـ ــا ،ومواكبته ـ ــا
خل ــط الدولــة .ل اقمتلمــل لاصـررا اقمتســارو الـوت ر واوجريــا يــر أ
عمليا تقومي اقمقررا اقمدرةية بات عملية ضرورية وم لبـا مل ـا

ينيـ ــر للمقـ ــرر اقمدرةـ ــي عل ـ ـ أر ـ ـ مـ ــن أه ـ ـ مةورـ ــا اقمـ ــنهض
احلــدي  ،ومصــدر مــن اقمصــاةر الرئيســة اقمتنوعــة أل لـ مالومــا
التالمي ـ ــو  ي اقمرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة .وي ـ ــت االعتم ـ ــاة علـ ـ ـ اقمق ـ ــرر  ي
الصــف الدراةــي بدرجــة أكــت عنــدما تةــو أريمــة التالــي أريمــة
مركزية ،أو عنـدما ال تتـوغر مصـاةر أصـر مسـاعد منوعـة ،أو عنـد
وجــوة مالمــني تقليــدين ،أو ــ ر ذلــي مــن الاوامــل ،غيت ــول ل ى
"الوثيقة اقمةتوبة اليت حمل احملتو " (يوةـف والرغـاعي9330 ،م،
ص .)091وعنــد بنــاء اقمقــرر اقمدرةــي بشــةل جيــد يصــب وةــيلة
لنقـ ــل اقمالومـ ــا ل ى التالميـ ــو بشـ ــةل مـ ــني  ،ووةـ ــيلة لـ ــو أمـ ــر
ال ال قمارغة ما يقدم البنـ  ي اقمدرةـة ،ومرجاـا كـولي للمالمـني
عن ــد التخ ــيط والتنفي ــو ،وارتق ــاء ماين ــا التال ــي واألرشـ ـ ة ،و ي
مرحلـ ــة التقـ ــومي ،كمـ ــا تسـ ــتخدم مالومات ـ ـ ثـ ــار ةاغايـ ــة التالميـ ــو
بشـ ــةل كبـ ــ ر ،وتاـ ــز مـ ــا اكتسـ ــبوت مـ ــن علـ ــوم وماـ ــار وص ـ ـتا
واجتاها .
وحيتـ ــا كـ ــل مقـ ــرر ل ى عمليـ ــا مةنفـ ــة مـ ــن الت ـ ـوير والتقـ ــومي
بش ــةل ةوري ومـ ــني ذ كور ـ ـ كـ ــولي مـ ــن أه ـ ـ مةورـ ــا اقمـ ــنهض
احل ــدي ال ــوي يت ــ ر ويتس ــارو بتس ــارو الاص ــرذ وأح ــد اقمرتةـ ـزا
الرئيســة الــيت يــنه عليهــا التالــي  ي مراحلـ اقمختلفــة ،وهــو وةــيلة
لل ة عل اقمخرجـا الـيت حيققهـا التالميـو ،ومـن م غهـو عنصـر
رئيس لنجاح عمليا التـدريس اقمتنوعـة ،لذ مينـل مـرة للتلميـو وو
أمرت مـن جهـة ،وللمالـ ومجيـع القـائمني علـ الامليـة التاليميـة مـن
جه ـ ــة أص ـ ــر  .ل التق ـ ــومي كم ـ ــا ي ـ ــر (ة ـ ــتيي  Stakeوتنتري ـ ــي
" )Tenbrinkيتض ــمن احلص ــول علـ ـ مالوم ــا ولً ــدار أحة ــام"
(ع ــالم9303 ،م ،ص  ،)93وه ــي وة ــيلة للوق ــو عل ـ ـ رق ــا
القــو والضــاف ،لذ ميةــن تازيــز رقــا القــو وحماولــة مااوجــة رقــا
الضاف بإجراء التاديال أو ت ي ر اقمقرر رفس .
ولقد اهتم كن ر من ةول الاامل اقمتقدم بتقومي اقمقررا
اقمدرةية ،ومن ذلي الواليا اقمت د األمريةية اليت قدم
مشاريع عمالقة لتقومي اقمقررا الدراةية أمنال :مشروو ()9310
الال لةل األمريةيني ( )Science For all Americansوالوي تبنت
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 .3مـا مــد مراعـا مقــرر الرتبيـة االجتماعيــة والوطنيـة للصــف الرابــع
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية قمااي ر اوجـوة لتنيـي اقمقـررا
الدراةية من وجهة رير اقمالمني الوين يدرةور ؟
 .4ه ــل متل ــف ةرج ــة مراع ــا مق ــرر الرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة
للصــف الرابــع االبتــدائي  ي اقمملةــة الاربيــة الســاوةية قماــاي ر اوجــوة
لتنيــي اقمقــررا الدراةــية مــن حي ـ حليــل حمتواهــا مــن جهــة ومــن
وجهـة ريـر اقمالمــني حسـ مصــص التــاريخ واوج راغيــا والدراةــا
االجتماعية؟
 .5مــا التصــور اقمقــرتح لت ـوير مةورــا مقــرر الرتبيــة االجتماعي ــة
والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي  ي اقمملة ــة الاربي ــة الس ــاوةية  ي
ضوء مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية؟

من التالميو أرفسه  ،وأولياء األمـور ،وةـوق الامـل ،ب ـرت تايـني
رق ـ ــا الق ـ ــو وتلكي ـ ــدها ولبرا ه ـ ــا ،وحص ـ ــر رق ـ ــا الض ـ ــاف غيه ـ ــا
ومااوجته ـ ـ ــا ،والتا ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــد مس ـ ـ ــايرهتا للتق ـ ـ ــدم الالم ـ ـ ــي
والتةنولــوجي والت ـ را االجتماعيــة اقمختلفــة ،حــت يــت ت ويرهــا،
وجالهــا متالئمــة مــع مت لبــا وحاجــا الاصــر ،ومــن م ميةــن
التار عل غاعليتها ومد مسـاملتها  ي حقيـا األهـدا الرتبويـة
اقمنشوة  ،وهو ما ةغع الباح جراء ةراةت .
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

من صـالل النيـر ل ى باـ الدراةـا السـابقة أمنـال ةراةـا :
(مص ـ ـ ــل 0100هـ ـ ـ ــ ،وال ـ ـ ــول 0103هـ ـ ـ ــ ،اقم ـ ـ ــالةي 0103هـ ـ ـ ــ،
وة ـ ـ ـ ـ ـويدا 9332م ،وحس ـ ـ ـ ـ ـورة 9332م ،ومرا ـ ـ ـ ــد 9334م،
وحة ـ ـ ــي وحنيف ـ ـ ــة 9331م) ،وال ـ ـ ــيت أ ـ ـ ــار ل ى ض ـ ـ ــرور تق ـ ـ ــومي
اقمقــررا الدراةــية ولعــاة النيــر غيهــا .ومــن صــالل صــت الباح ـ
وعمل  ي التدريس وا ـرا الرتبـوي علـ طـال الرتبيـة الامليـة،
وكولي عضـويت  ي وجـا اقمنـاهض ،الحـ أ هنـار قصـورا واضـ ا
 ي اقمق ــررا الدراة ــية بش ــةل ع ــام ،والرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة
بشــةل صــاصذ هــوا القصــور  ي بدايت ـ يةمــن  ي تركيــز اقمقــررا
الدراةية عل اقمالوما واقماار مـن جهـة ولملـال بـاقي مةورـا
احملتــو  ،وهــوا ياــوة بالدرجــة األو ى لضــاف البنــاء اقمنهجــي ،وعــدم
اعتماةت عل مااي ر تركز علـ اوجـوة بالدرجـة األو ىذ ومـن صـالل
ذل ــي كلـ ـ رأ الباحـ ـ أ يق ــف علـ ـ مق ــرر الرتبي ــة االجتماعي ــة
والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي ،ةراة ــة لواقا ـ ـ وتقومي ــا ل ـ ـ م ــن
صــالل وجهــة ريــر اقمالمــني وتقــدمي تصــور مقــرتح لت ـويرت  ي ضــوء
ماــاي ر اوجــوة لتنيــي اقمقــررا الدراةــية .وميةــن حديــد اقمش ـةلة
بشةل أةق عت التساؤال اآلتية:
 .1ما مااي ر اوجوة لتنيـي اقمقـررا الدراةـية الواجـ مراعاهتـا  ي
اقمقررا الدراةية  ي اقمملةة الاربية الساوةية؟
 .2ما مد مراعا مقرر الرتبية االجتماعيـة والوطنيـة للصـف الرابـع
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية قمااي ر اوجـوة لتنيـي اقمقـررا
الدراةية  ي ضوء حليل حمتواها؟

أهداف الدراسة:

تسا الدراةة ل ى حقيا األهدا اآلتية:
 .1حليــل حمتــو مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف الرابــع
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء مااي ر اوجـوة لتنيـي
اقمقررا الدراةية.
 .2بي ــا م ــد مراع ــا مق ــرر الرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة للص ــف
الراب ــع االبت ــدائي  ي اقمملة ــة الاربيـ ــة الس ــاوةية قما ــاي ر اوج ــوة مـ ــن
وجهة رير اقمالمني الوين يدرةور .
 .3حديــد ةرجــة مراعــا مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف
الرابــع االبتــدائي  ي اقمملةــة الاربيــة الســاوةية قماــاي ر اوجــوة لتنيــي
اقمقــررا الدراةــية مــن حي ـ حليــل حمتواهــا مــن جهــة ومــن وجهــة
رير اقمالمني من جهة أصر .
 .4تقــدمي تصــور مقــرتح لت ـوير مةورــا مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة
والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي  ي اقمملة ــة الاربي ــة الس ــاوةية  ي
ضوء مااي ر اوجوة الااقمية للمقررا الدراةية.
أهمية الدراسة:

تســتمد هــوت الدراةــة أمليتهــا مــن أمليــة اقمرحلــة االبتدائيــةذ
تةز للتالـي وحلقـة راب ـة ،ومن لقـا ل ى
كوهنا قاعد أةاةية ومر ا
مرحل ـ ــة متقدم ـ ــة ه ـ ــي اقمرحل ـ ــة اقمتوةـ ـ ـ ة .وك ـ ــولي م ـ ــن أملي ـ ــة
الدراةــا االجتماعيــة كــو أحــد أه ـ أهــداغها الرئيســة ،لعــداة
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اقمالوما  ،ا ةار الاامة للرتبية والتالي مبن قة الريات للاام
الدراةي 0109ـ 0100هـ.

اقم ـ ـواطن الصـ ــاد ،وهـ ــو مـ ــن أه ـ ـ أهـ ــدا ةياةـ ــة التال ـ ــي  ي
اقمملةة الاربية الساوةية ،وةول الاامل اقمتقـدم ،وهـوا ا عـداة لـن
يت ــلت ةو مق ــرر ةراة ــي مدرة ــي ما ــد لع ــداةا جي ــدا يواكـ ـ
أحــد اقمســتجدا احملليــة والت ــورا الاربيــة والااقميــة .وكــولي
تستمد أمليتها من:
 .0مواكبتهــا خل ــط واةـرتاتيجيا الدولــة وصصوًــا االةـرتاتيجية
الوطنية للشبا اقماـد مـن قبـل و ار االقتصـاة والتخ ـيط ،واقمتوقـع
رشرها  ي  9300ـ 9301م.
 .9وجــو التقــومي الــدوري قمقــررا الدراةــا االجتماعيــة ،قمــا هلــا
من تـلث ر ةـلع علـ أةاء مالمـي الدراةـا االجتماعيـة  ي اقمرحلـة
االبتدائية.
 .0مسـ ــاملتها بـ ــالرقي مبسـ ــتو تالـ ــي الدراةـ ــا االجتماعيـ ــة  ي
اقمرحل ــة االبتدائي ــة ،مب ــا تةش ــف م ــن مش ــةال تدريس ــية مامق ــة،
ومالحيا ميدارية لصيقة ومفيد .
 .1م ــا تقدم ــة م ــن أةوا ني ــة (ما ــاي ر علمي ــة حمةم ــة) تس ــاعد
علـ جــوة تنيــي مقــررا الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة ،وصصوًــا
عدم توغر منل تلي اقمااي ر لتنيي اقمقررا اقمدرةية.
 .1مــا تقدمــة مــن رتــائض يؤمــل أ تفيــد اقمانيــني  ي جمــال ا ـرا
عل اقمالمني ،ال ةيما مشر ي الدراةا االجتماعية.
 .1ما تقدمة مـن رتـائض يؤمـل أ تفيـد القـائمني علـ بـرامض لعـداة
مالمـي الدراةــا االجتماعيــة  ي أقســام التــاريخ واوج راغيــا واقمنــاهض
وط ــرق الت ــدريس  ي كلي ــا الال ــوم االجتماعي ــة والرتبي ــة ،وكلي ــا
لعــداة اقمالمــني وكــولي مــا تفت ـ مــن ةراةــا و ــو مســتقبلية
 ي جمال التقومي.

 الزمنية :الفصل الدراةي الناب من الاام الدراةي  0109ـ0100هـ.
مصطلحات الدراسة:

 التقومي :عملية "منيمة وجمع وحليل اقمالوما حول التامض
اقمتالقة باقمتال واقمال واألهدا وحمتو اقمقررا والوةائل
والنشاطا التاليمية واقمراغا ،وذلي قمارغة حقيا األهدا
واماذ القرارا بشل هوت التامض"( ،جميد9334 ،م،
ص .)99ويار الباح التقومي تاريفا لجرائيا :باملية منهجية
تقوم عل أةس علمية ،تستهد لًدار احلة بدقة
وموضوعية عل مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء مااي ر اوجوة
لتنيي اقمقررا الدراةية ،ومن م تقدمي تصور مقرتح لت ويرت.
 مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية :تار

األمريةية للدراةا االجتماعية ،الرتبية االجتماعية مبجموعة
اقمقررا اليت يتضمن حمتواها التاريخ واوج راغيا والرتبية الوطنية
واالجتماو والنفس (National
وعل االقتصاة واألرسا
) .Commission On the Social in the Schools. 1989ويارغ
الباح تاريفا لجرائيا :بالوي يت تدريس ل ال الصف
الرابع االبتدائي صالل الاام الدراةي 0109ـ0100هـ ،والوي
يتناول جمموعة من الوحدا الدراةية تشمل( :أةريت
وجمتماي ،والبيئة ،من قصص األربياء ،ربينا حممد ًل هلل علي
وةل  ي مةة ،ربينا حممد ًل هلل علي وةل  ي اقمدينة).

محددات الدراسة:

 الصف الرابع االبتدائي":ما يلت ا ب احلاًلو عل هاة
الصف النال  ،وغا األريمـة اليت تضاهـا اوجهـا اقمختصـة،
وهلوا الصف طبيات اخلاًة من حي ةن ال ال وصصائص
منوه الامرية ( ،)www.moe.gov.saويتفا الباح مع هوا
التاريف لجرائيا.

تقتصر الدراةة عل احملدةا اآلتية:

الموضوعية :مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابعاالبتدائي ـ الفصلني األول والناب ـ كتا
الدراةي  0100ـ 0109هـ.

ال ال

اللجنة الوطنية

ـ للاام

 اقمةارية :اقمدارس احلةومية  ي اقمرحلة االبتدائية  ي مدينةالريات (اقمملةة الاربية الساوةية) حس لحصاء مركز

 ما ـ ــاي ر اوج ـ ــوة ":ةراء حمص ـ ــلة لةن ـ ــ ر م ـ ــن األبا ـ ــاة االجتماعي ـ ــة
والالمي ــة والرتبوي ــة ،مية ــن م ــن ص ــالل ت بيقه ــا ،تا ــر الص ــور
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أمحد بن حممد احلسني :تقومي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقرتح...

 ي حــني يركــز اقمســار النــاب عل ـ تقــومي اقمقــرر الدراةــي باناًــرت
اقمتاــدة للةشــف عــن جوار ـ القــو والض ـاف  ي هــوت الاناًــر
ومــد حقيق ـ ل هــدا اقمنشــوة  ،ومــن تلــي التاــاريف ،تاري ـف
(الــدي وجمــاور0241 ،م) بلر ـ " :الامليــة الــيت يقصــد مــا احلة ـ
عل ـ مــد غااليــة عناًــر اقمــنهض أو عــدم غااليتهــا" (119ص).
وتاري ــف (الابي ــدي واوجب ــوري0290 ،م) بلر ـ ـ " :لً ــدار أحةـ ــام
تسـ ـ ـ ـتخدم كلة ـ ـ ــاس للتخ ـ ـ ــيط( ،ص .)93وتاري ـ ـ ــف (ب ـ ـ ــدوي،
9331م) بلر ـ ـ "عملي ــة تشخيص ــية ،وعالجي ــة ،ووقائي ــة مس ــتمر
مرتب ـ ــة بالامليـ ــة التاليميـ ــة (ص  .)000وتاري ـ ـف (حممـ ــد وعب ـ ــد
الايي 9300 ،م) بلر " :عملية املة تنص علـ مجيـع عناًـر
اقمنهض يقوم ما جمموع من الرتبويني" (ص .)921
ويــر كنــ ر مــن الرتبـويني أ ّ جنــاح أي ريــام تاليمــي مرهــو بقــو
وةقــة عمليــة التقــومي غي ـ  ،وهلــوا ياــد أكنــر عناًــر النيــام التاليمــي
ص ــور ذ وترتكــز ص ورت ـ  ي ريــر الباح ـ غيم ــا يرتت ـ علي ـ م ــن
قرارا ولجراءا لت ي ر أو ت وير هـوا النيـام مبـا غيـ مـن مةورـا
وعناًر أملها اقمقررا اقمدرةية ،وعل ذلـي غـإ ّ عمليـا التقـومي
ل مل تةن ً ي ة ومبنية ومرتةز علـ ماـاي ر علـ ةرجـة عاليـة
مـ ــن الدقـ ــة وا تقـ ــا  ي أةـ ــاليبها ووةـ ــائلها تـ ــليت رتائجهـ ــا حتمـ ــا
مض ــللة و ــ ر ً ـ ـ ي ة األم ــر ال ــوي يرتت ـ ـ علي ـ ـ ام ــاذ ق ـ ـرارا
ولجراءا صاطئة تضر بالنيام التاليمي أكنر مما تفيدت.
ل ّ عملي ـ ـا التق ــومي ةائم ــا  ي أه ــداغها تةش ــف ع ــن ةرج ــة
رمة ــن ك ــل تلمي ــو م ــن حقي ــا األه ــدا اقمق ــرر ذ واقماي ــار النه ــائي
لنجــاح أي ريــام تاليمــي هــو وًــول كــل تلميــو غي ـ ل ى مســتو
ا
عال من الت صـيل الدراةـي .وميةـن  ي هـوت الاجالـة عـرت أمليـة
التقومي اةتناةا ل ى أملية ةورت واحلاجة اقماةة للي علـ الن ـو اآليت:
( )0امـ ــاذ الق ـ ـرار ومـ ــن ذلـ ــي :ارتقـ ــاء األغ ـ ـراة وتـ ــو ياه  ،وتقـ ــومي
اقماــامال ةـواء أكارـ تدريســية أم تدريبيــة أم عالجيــة ،والت قــا
مــن ً ـ ة الفــروت ،وحديــد صلفيــا التالميــو الالميــة واقمهاريــة.
ولعــاة ًــيا ة األهــدا الرتبويــة )9( .حســني ةليــا التــدري .
( )0تص ــنيف التالمي ــو ةاص ــل الص ــف )1( .احلة ـ ـ عل ـ ـ جن ــاح
التالميــو )1( .عمليــا ا ر ــاة اقمتنوعــة ،وتقــدمي الت ويــة الراجاــة.

احلقيق ــة للموض ــوو اقم ـ ـراة تقومي ـ ـ  ،أو الوًـ ــول ل ى أحة ــام عل ـ ـ
الشــيء الــوي رقوم ـ " (اللقــاب واوجمــل9330 ،م ،ص .)942
ويارغهــا الباح ـ تاريف ـا لجرائي ـا :بلهنــا جمموعــة مــن احملةــا الــيت
رمن ـ ــل اقمس ـ ــتو النم ـ ــوذجي اقم ل ـ ــو ل ـ ـ ـ ةاء لتني ـ ــي اقمق ـ ــررا
الدراة ــية ،للوً ــول مبق ــرر الرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة للص ــف
الرابع  ي اقمملةة الاربية الساوةية ل ى األهدا اقمنشوة .

ثانياً :اإلطار النظري العام للدراسة:
 -اإلطار النظري:

يتنــاول الباح ـ  ي لط ــارت الني ــري قموضــوو ةراة ــت  :تق ــومي مق ــرر
الرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي وبن ــاء تص ــور
مقـ ــرتح لت ـ ـوير مةورات ـ ـ  ،مـ ــن صـ ــالل عـ ــدة مـ ــن احملـ ــاور الرئيسـ ــة
والاناًر اقمتفرعة منها اآلتية:
أ ـ التقويم:

ـ مفهوم التقويم وأهميته:
امو التااريف الـوارة  ي التقـومي مسـارين رئيسـنيذ األول :يركـز
علـ تقــومي النتــائض ،غ ركــز علـ الةشــف عــن مــد حقــا أهــدا
اقمقــرر الدراةــي ،مــن صــالل اةــتخدام أةوا متاــدة  ،ومــن تلــي
التاـ ــاريف ،تاريـ ــف (ع يـ ــو9331 ،م) بلر ـ ـ " :عمليـ ــة تشـ ــخيص
وجوارـ ـ ـ الق ـ ــو وجوارـ ـ ـ الض ـ ــاف  ي تالـ ـ ـ التالمي ـ ــو للمق ـ ــررا
الدراةية بقصد حسـني عمليـة الـتال " (ص ،)021وتاريـف (ةـيد
وةــامل 9331م) بلر ـ " :عمليــة منهجيــة تســتهد لًــدار احلة ـ
عل مدصال وخمرجا أي ريام تربوي ،ومـن م حديـد جوارـ
الق ـ ــو والقصـ ـ ـور  ي ك ـ ـ اـل منهم ـ ــا ،رمهي ـ ــدا الم ـ ــاذ قـ ـ ـرارا مناة ـ ــبة
ًــالح مــا قــد يــت الةشــف عن ـ مــن رقــا الضــاف والقصــور"
(ص .)01وتاريـ ــف (جـ ــرورالة  )Gronlundبلر ـ ـ " :حديـ ــد اقمـ ــد
ال ــوي حيق ــا غيـ ـ التالمي ــو األه ــدا الرتبوي ــة اقموض ــوعة" (ة ــااة
ولبراهي 9331 ،م ،ص .)013وتاريف (عليـا 9303،م) بلرـ :
"عملية منيمة وخم ط هلـا هتـد ل ى قيـاس مـد حقيـا اقمتالمـني
ل هـ ـ ــدا التاليميـ ـ ــة  ي اجملـ ـ ــاال اقمارغي ـ ـ ـة والوجداريـ ـ ــة واقمهاريـ ـ ــة"
(ص.)010
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 احلة عل قيمة أهدا اقمقررا الدراةية ،غاألهدا عندًيا تها تةو مبنابة غروت حتا ل ى عملية تقومي تبني مد
ًدقها أو ص ئها مما يؤةي ل ى ا بقاء عل األهدا الصاحلة
واةتنناء األهدا  ر الصاحلة.
 حديد مسار حدو التال  ي اقمقر ار الدراةية ،لذ ل ال رقاقمتباة  ي تقومي ما يت تالم تساعد  ي حديد هوا اقمسار.
 الةشف عن حاجا التالميو وميوهل وقدراهتواةتاداةاهت اليت ينب ي أ تراع  ي رشاطه و ي جوار اقمقرر
اقمختلفة ،مما يساعد  ي الامل عل تنميتها و ياةهتا.
 احلة عل مد غاالية التجار الرتبوية قبل ت بيقهاوتضمينها  ي اقمقررا الدراةية وعل ر اق واةع مما يساعد  ي
ضبط التةلفة ،و ي احليلولة ةو لهدار الوق واوجهد.
 تزويد التالميو مبالوما حمدة عن مد التقدم الوي أحر وتجتات بلوغ أهدا اقمقررا اقمنشوة  ،مما يساعده  ي التار ل ى
جوار الصوا واخل ل  ي اةتجاباهت  ،غياملو عل تنبي
االةتجابا الص ي ة ،وحو األص اء واةتبااةها.
 التلكد من اةتاداة التالميو لتال موضوو أو مفهوم ماني. اقمساعد  ي رمةني ًاراي القرارا من اماذ قرارا مناةبةحول ت وير اقمقررا الدراةية.
 تزويد أولياء األمور مبالوما ةقيقة عن مد تقدم أبنائه ،وعن الصاوبا اليت يواجهوهنا.

( )1عملي ـ ـ ــا تق ـ ـ ــومي اقمق ـ ـ ــررا الدراة ـ ـ ــية )4( .احلة ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ
اةرتاتيجيا التدريس )9( .تقدم التالي .

ـ سمات التقويم الجيد للمقرر الدراسي:
ينير ل ى التقومي اوجيد للمقرر الدراةي عندما تتوغر غي جمموعة
من السما والصفا اخلاًة ،ويتفا كل من( :بدوي
9331م ،والوكيل واقمفيت 9334م ،مل 9332م ،والاماير
9334م ،واخلليفة9303م ،عمر وةصرو 9303م) ،عل عدة
من السما والصفا اخلاًة ،واليت من أبر ها ما يليت )0( :أ
يرتبط التقومي باألهدا اقمالنة للاملية التاليمية أو احملتو
التاليمي للمقررا اقمدرةية )9(.أ يةو التقومي امال لةل
أرواو ومستويا األهدا اليت رنشدها ،غاند تقومينا للاملية
التاليمية ينب ي أال يقتصر التقومي عل تقومي حصيل التالميو
رقوم الاملية التاليمية باناًرها اقمختلفة من
غقط ،بل البد وأ ّ
أهدا  ،ومقررا مدرةية ،ووةائل تاليمية متاحة )0( .تنوو
رقوم )1( .
أةوا التقومي حت تتةامل مالوماتنا عن اجملال الوي ّ
أ يتواغر  ي أةوا التقومي الصفا الالمية كالصدق والنبا
واقموضوعية )1( .أ يةو التقومي عملية مستمر ومنيمة)1( .
أ يةو التقومي اقتصاةيا من حي الوق واوجهد والتةلفة)4( .
أ يةو التقومي تااوريا مشرتكا بني عدة من اقمتخصصني  ي
جماال خمتلفة من راحية ،وبني اقمالمني والتالميو وأولياء األمور
من راحية أصر .

ب ـ التربية االجتماعية والوطنية:

دور التقويم في القضاء على مشكالت المقرر الدراسي:

مفهوم التربية االجتماعية والوطنية:

للتقومي ةور مه  ي القضاء عل مشةال اقمقرر الدراةي
اقمتجدة  ،وجي أال رادت جمرة عملية منفصلة تستخدم عل
غرتا مناةبة مد لرضاء اجملتمع ،ولةن جي أ رنير للي
كاملية مستمر هلا عالقة قوية بةل النواحي الرتبوية والسياةة
التاليمية .وير يوةف والراغاي (9330م) أ للتقومي و ائف
متادة أملها:
 رغع مستو اقمقررا الدراةية عن طريا حديد مد تقدمالتالميو حنو األهدا الرتبوية اقمقرر  ،واماذ القرارا الال مة
لتمةينه من حصيل تلي األهدا باقمستو اقم لو .

حيـيط مبفهــوم الرتبيــة االجتماعيــة  ي مراحــل التالــي الاــام مــوت
واصتال ذ ذلـي ال مـوت الـوي يـر الشـاوا واوجـت (0103هــ)
أ مــن أه ـ أةــباب " عــدم وضــوح الاالقــة بــني الدراةــا والالــوم
االجتماعيـ ـ ـ ــة ،لال أ ماي ـ ـ ـ ـ اقم ـ ـ ـ ـربني اقمهتمـ ـ ـ ــني بتـ ـ ـ ــدريس اقم ـ ـ ـ ـواة
االجتماعيــة يتفقــو عل ـ أ اهلــد اقمهــيمن عل ـ تلــي اقم ـواة هــو
لعداة اقمواطن الصاد " (ص  .)9غفي حني يبني (اللقـاب ورضـوا
0299م) أهن ـ ــا " اقمن ـ ــاهض اقمدرة ـ ــية  ي الت ـ ــاريخ واوج راغي ـ ــا والرتبي ـ ــة
الوطنية ،وكلها مقـررا ةـ طبياتهـا ،تاـاجمل اجملتمـع وواقاـ وةمالـ
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الــوي يشــار الفــرة مبوجب ـ ًــفة اقمواطنــة وحيققهــا غي ـ  ،وهــي أيضــا
تا ـ ـ ـ تزوي ـ ــد التالمي ـ ــو باقمالوم ـ ــا ال ـ ــيت تش ـ ــمل الق ـ ــي واقمب ـ ــاةو
واالجتاه ــا احلس ــنة وتربيتـ ـ لرس ــاريا ليص ــب مواطن ــا ً ــاحلا" (ص
ص19ـ .)12
 ي حــني يؤكــد (اقمايقــل 9331م) علـ أهنــا جــزء مــن "
الرتبيــة الاام ــة ،وأر ـ ال مية ــن الفصــل بينهم ــا بش ـ ا
ـةل كب ــ ر" ،وه ــي
تقــدم جرعــة مةنفــة أو تــلهيال أكنــر حديــدا وتركيـ اـز عل ـ الصــفا
والس ــلوكيا واقمه ــارا ال ــيت رمةنـ ـ م ــن القي ــام ب ــلةوارت ومس ــؤوليات
ذا األباــاة األكنــر عموميــة .ويوض ـ كتــا (اقمواطنــة :بنــاء عــامل
صــ ر  )Citizenship: Building a world of goodبلهنــا "مســاعد
التالميــو عل ـ ت ـوير كــل طاقــاهت الةامنــة بوًــفه م ـواطنني ،ممــا
يا ـ أ يةور ـوا منتجــني ومســؤولني ومهتمــني مبــا ح ـوهل وأعضــاء
مش ـ ــاركني  ي اجملتم ـ ــع" (ص .)0ويش ـ ــ ر (النص ـ ــار والاب ـ ــد الة ـ ـرمي،
0191ه ــ)  ي ةراةــتهما لةتــا ( :ت بيقــا اقمواطنــة Citizen in
) Actionبلهنا تا " :تربية التلميـو ليامـل ويتصـر بوًـف مواطنـا،
ويشمل ذلي بناء القـي واقمهـارا الال مـة " (ص  .)1ويشـ ر (أبـو
ةية9300م) أهنا تا "مساعد التلميو عل تنميـة مشـاعر احلـ
واالعت ـزا والتال ــا بوطن ـ وأمت ـ و ي ــاة ارتباط ـ مم ــا ي ـ يص ــب
مس ـ ـ ـ ــتادا لل ـ ـ ـ ــدغاو ع ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـ ــوطن والتضـ ـ ـ ـ ـ ية  ي ة ـ ـ ـ ــبيل "
(ص .)19ومبالحية اقمفاهي السابقة ومـا تقـدم مـن عـرت ميةـن
القــول :ل الرتبيــة الوطنيــة مقــرر يســا ل ى ــرس الةنــ ر مــن القــي
واقمبــاةو واألصــالق ،واالجتاهــا ا جيابيــة اقمخ ــط هلــا  ي رفــوس
التالمي ـ ــو ،ليص ـ ــب وا مـ ـ ـواطنني ً ـ ــاحلني حيب ـ ــو وط ـ ــنه ويات ـ ــزو
باالرتمــاء للي ـ  .والواض ـ كــولي أ اقمفــاهي الســابقة تتــداصل مــع
كنـ ر مـن اقمفـاهي ذا االرتبــا بالوطنيـة واقمواطنـة وتتةامـل ماهــا،
ممــا يا ــي اقمقــررا الدراةــية غرًــة لت قيــا أهــدا أصــر أكنــر
مشولي وغائد للتالميو.

وت لاات وماضي وحاضـرت ومسـتقبل  ،وهـي تاـى بدراةـة الاالقـا
ا رســارية مــن راحيــة وعالقــة بيئت ـ مــن راحيــة أصــر واقمشــةال
واقمواق ـ ــف ال ـ ــيت تب ـ ــدو ك ـ ــرة غا ـ ــل تل ـ ــي الاالق ـ ــا " (ص ،)0ي ـ ــر
(األكلــع 9333م) أهنــا " مــا يقــر تدريس ـ  ي مــدارس التالــي قبــل
اوجاماي من موضـوعا تتالـا بدراةـة تفاعـل اجملتماـا ا رسـارية
وريمهــا ومراح ــل ت وره ــا ،والاالق ــا الــيت ت ـربط تل ــي اجملتما ــا
باضها مع با  ،والاالقا اليت ترب ها بالبيئة (ص.)04
ويــر الباح ـ مــن صــالل التاــاريف الســابقة أر ـ ميةــن
أ يستامل مص ل اقمواة االجتماعيـة للداللـة علـ الـدروس ذا
الص ــب ة االجتماعيـ ــة الـ ــيت توج ـ ـ أةاةـ ــا ل ـ ـرات التاليميـ ــة الـ ــيت
يتالمه ـ ـ ــا التلمي ـ ـ ــو ،ض ـ ـ ــمن مق ـ ـ ــرر اقم ـ ـ ـواة االجتماعي ـ ـ ــة  ي اقمرحل ـ ـ ــة
االبتدائيـ ـ ــة .وتسـ ـ ــتخدم و ار الرتبيـ ـ ــة والتالـ ـ ــي  ي اقمملةـ ـ ــة الاربيـ ـ ــة
الســاوةية اًـ الح الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة للداللــة علـ اقمـواة
ال ــيت ت ــدرس  ي اقمرحل ــة االبتدائي ــة  ي الص ــفو (الراب ــع ،واخل ــامس،
والســاةس) ،وهــي م ـواة :اوج راغيــا والتــاريخ والرتبيــة الوطنيــة ،ضــمن
ةلسـلة اقمـواة الدراةــية  ي منـاهض التالــي الاــام للبنـني والبنــا  .وأرـ
ينب ــي توحيــد عنــاوين اقمقــررا اقمدرةــية  ي اجملــال الواحــد ،لتةــو
علـ ــةل ةالةــل مرتب ــة بباضــها الــبا  ،ال كمــا هــو حاًــل
اآل من تادة وتنوو أمساء اقمقررا الدراةية.
أما ما خيص الرتبيـة الوطنيـة غقـد تاـدة مفاهيمهـا تباـا
لنيــر البــاحنني وتنــوو صلفيــاهت النقاغيــة ،لذ يــر (ألــيس ـ ،Ellis
0290م) أهن ــا " لعـ ــداة التالميـ ــو لـ ــدوره  ي اجملتمـ ــع كمسـ ــؤولني
وً ــاراي ق ـرار ومـ ـواطنني يرع ــو مص ــاد ال ــوطن"  .ي ح ــني تراه ــا
اقموةــوعة الااقميــة للتالــي جــزءا مــن اقمــنهض جياــل الفــرة يتفاعــل مــع
أعضاء جمتماـ علـ اقمسـتويني احمللـي والـوط " ( The International
 .)Encyclopedia of Education, 1985, Vol. 2. p. 725ويراهــا
(اللق ـ ــاب واوجم ـ ــل 9330م) عملي ـ ــة " ـ ــرس جمموع ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــي
واقمبــاةو واقمنــل لــد التالميــو لتســاعده علـ أ يةورـوا ًــاحلني
ق ـ ــاةرين عل ـ ـ اقمش ـ ــاركة الفاال ـ ــة والنش ـ ـ ة  ي كاغ ـ ــة قض ـ ــايا ال ـ ــوطن
ومش ـ ــةالت " (ص ص  .)41-41وه ـ ــو م ـ ــا يش ـ ــ ر لليـ ـ ـ (خمف ـ ــار
0104هـ ـ كمـا ورة  ي ةراةـة اقمايقـل 9331م) " جبـزء مـن الرتبيـة

أهمية التربية االجتماعية والوطنية:

هت ـت الرتبي ــة االجتماعي ــة والوطني ــة  ي اقمرحل ــة االبتدائي ــة،
بدراة ــة ا رس ــا وعالقاتـ ـ ب ــاجملتمع والبيئ ــة احملي ــة بـ ـ ذ وه ــي م ــن
أكنــر اقم ـواة الدراةــية ارتباطــا مبــا جيــري  ي اجملتماــا الســةارية مــن
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األه ـ ــدا وتنوعه ـ ــا وتقاطاه ـ ــا ،والباح ـ ـ ـ يلم ـ ــل مبراجا ـ ــة تلـ ـ ــي
األهـ ـ ــدا  ي الوق ـ ـ ـ احلاضـ ـ ــر (0101ه ـ ـ ــ) لتسـ ـ ــارو الت ـ ـ ــورا
االجتماعية والسياةية واالقتصـاةية  ي عاقمنـا الصـ  ر ،كمـا يلمـل  ي
لجي ــاة مص ــفوغا تا ــى ب ــولي .وك ــولي تص ــنيفها علـ ـ أه ــدا
تتص ــل ب بيا ــة اجملتم ــع الس ــاوةي وصصوً ــيت  ،وأه ــدا تتص ــل
ب بياــة الاصــر الــوي رايش ـ اآل  ،وأهــدا مرتب ــة صــائص منــو
التالميـ ــو حس ـ ـ اقمراحـ ــل والسالةـ ــل الامريـ ــة ،وأهـ ــدا مرتب ـ ــة
بـ ــالنواحي التقنيـ ــة والرتبويـ ــة .كمـ ــا يلمـ ــل الباح ـ ـ  ي الرتكيـ ــز عل ـ ـ
اهلــد األًــيل( :لعــداة اقم ـواطن أو التلميــو الصــاد) لذ ياــد مــن
أه أهدا وواجبا الرتبية الوطنية.
وحس ـ ـ ـ اقموة ـ ــوعة الااقمي ـ ــة للرتبي ـ ــة ( The International
 )Encyclopedia of Educationومــا بين ـ كــل مــن (رض ـوا ومبــارر
0294م ،والت ـ ـ ـ ـ ــل 0294م ،وة ـ ـ ـ ـ ــااة 0223م ،وأي ة ـ ـ ـ ـ ــرحا
0190هــ ،أي ةيـة 9300م) غــإ األهـدا الاامــة للرتبيـة الوطنيــة
تتشــاب وتتق ــاطع ل ى ح ــد كب ــ ر  ي كنــ ر م ــن ال ــدول ذا القواة ـ
اقمشرتكة كما  ي الواليـا اقمت ـد وأوروبـا ،أو  ي الـدول الاربيـة ،أو
 ي ةول جملس التاـاو اخلليجـي ،لذ تتفـا علـ قـوائ وعناًـر مـن
األةس والقي اقمنشوة .

ت ــورا وعالقــا وت ـ را اجتماعيــة مســتمر ذ وتــليت كــولي  ي
مقدم ــة اقمق ــررا الدراة ــية ال ــيت تس ــاعد التالمي ــو علـ ـ غهـ ـ تن ــوو
اجملتم ــع والبيئ ــة ال ــيت يايش ــو غيه ــا ،وعلـ ـ غه ـ مش ــةالهتا ولجي ــاة
احللـول اقمناةــبة هلـا .وتســا ل ى لعارـة التالميــو علـ لةرار اقمفــاهي
وتةـوين االجتاهــا واكتســا اقمهــارا الــيت تاــد ضــرورية للمواطنــة
اقم ـؤثر والفاال ــة  ي اجملتم ــعذ التص ــاهلا الوثي ــا باحلي ــا وم ــا غيه ــا م ــن
مي ــاهر متنوع ــة ،وك ــولي تس ــاعد علـ ـ غه ـ ـ األوض ــاو السياة ــية
واالجتماعيـة واالقتصـاةية اقمختلفــة .ويـر الباحـ أ طبياـة الرتبيــة
االجتماعيـ ــة والوطنيـ ــة تت ل ـ ـ أ يةـ ــو اقمقـ ــرر مرتب ـ ــا  ي حمت ـ ـوات
ارتباطــا وثيقــا  ي عالقت ـ بــاقمواة األصــر  ،ثريــا بالدراةــا احلدينــة،
مس ــاعدا علـ ـ تتب ــع األح ــدا اوجاري ــة ،ومارغ ــة أثره ــا علـ ـ الف ــرة
واجملتم ــع .ويؤكـ ــد ةـ ــااة (0223م) عل ـ ـ أ الرتبيـ ــة االجتماعيـ ــة
والوطنيــة ة ـ طبياتهــا تاــد " مســؤولة عــن لعــداة التلميــو لل يــا
وتنميــة احلساةــية والســلور االجتمــاعي الســلي  ،وتســاعدت التنميــة
عل ـ ـ غه ـ ـ وجه ـ ــة ري ـ ــر اآلص ـ ـرين ،وتق ـ ــدير كفاي ـ ــاهت وحق ـ ــوقه ،
ومشــاركته  ي ــاوره والتاــاو ماه ـ  ،وحمــل اقمســؤولية وتقــدير
اخلدما الاامة وا صـالص  ي الامـل والصـدق و  رهـا ،ممـا يـؤةي
 ي النهايــة ل ى تنميــة قدرت ـ عل ـ اقمواءمــة بــني رفس ـ واجملتمــع الــوي
يايش غي " (ص.)01
ومـ ــع تلكـ ــد أمليـ ــة الرتبي ـ ــة االجتماعيـ ــة والوطنيـ ــة ،يتلكـ ــد أملي ـ ــة
تدريســها  ي مجيــع مراحــل التالــي الاــام ،لذ أغــرة هلــا و ار الرتبيــة
والتال ـ ــي  ي اقمملة ـ ــة الاربي ـ ــة الس ـ ــاوةية موقا ـ ــا  ي مجي ـ ــع اخل ـ ـ ـط
الدراةــية .كمــا أهنــا تلقـ رواجــا وأمليــة كــت  ي الوقـ احلاضــر  ي
مجيـ ــع بـ ــالة الاـ ــامل اقمتقـ ــدم والنـ ــامي عل ـ ـ حـ ــد ة ـ ـواءذ لذ تـ ــدرس
مناهجها ب ريقـة متةاملـة  ي الواليـا اقمت ـد األمريةيـة ،وغررسـا،
واليابـا  ،وماليزيــا ،وةــن اغور  ،ومصـر ،والةويـ  ،ومملةــة الب ـرين،
وةل نة عما .
وق ـ ــد ح ـ ــدة وثيق ـ ــة م ـ ــنهض الدراة ـ ــا االجتماعي ـ ــة والوطني ـ ــة
0199ه ـ عــدةا مــن ال ايــا الاامــة قمــنهض الدراةــا االجتماعيــة
والوطنية للمرحلتني االبتدائية واقمتوة ة للتالـي الاـام ،كمـا حـدة
ع ــدةا م ــن األه ــدا الص ــفية للرتبي ــة االجتماعي ــة ،واقمالحـ ـ كن ــر

ـ ـ العوام ــم المس ــاعدة عل ــى تحقيـ ـ أه ــداف مق ــررات التربي ــة
االجتماعية والوطنية:

ميةـ ــن تقـ ــدمي با ـ ـ الاوامـ ــل اقمسـ ــاعد عل ـ ـ حقيـ ــا أهـ ــدا
مقـ ــررا الرتبيـ ــة االجتماعيـ ــة والوطنيـ ــة مـ ــن صـ ــالل اآلليـ ــا الـ ــيت
أوجزها (ب ًا 0199هـ) غيما يليت:
 .0تنميـة التفةــ ر ومهـارا الب ـ  ،وينب ـي للمقــرر اقمدرةــي أ
حيرص عل تضـمني هـوت األهـدا مـن صـالل الاناًـر اآلتيـة:
الاصــف الــوه  ،تنميــة قــدرا التلميــو عل ـ اةــتدعاء صتات ـ
السابقة ،توقـع اقمواقـف ال ارئـة ومااوجتهـا ،توقـع اقمشـةال الـيت
قــد تــنج ووضــع احللــول هلــا ،حليــل الــدروس ،التصــور الــوه ،
تص ــمي وتق ــومي ال ـ ـتامض ،تنمي ــة الام ــل التا ــاوب والام ــل ب ــروح
الفريا.
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مفهــوم ماــاي ر اوجــوة ل ى"بيــا اقمســتو اقمتوقــع الــوي وضــات هيئــة
مسـؤولة بشـل ةرجـة أو هـد ماـني ،أو التميـز اقمـراة الوًـول لليـ
لت قي ــا ق ــدر منش ــوة"(الفتالوي9339 ،م ،ص .)09كم ــا يش ــ ر
ل ى القدر الدائمة عل " تقـدمي لرتـا أو صدمـة ماينـة تتناةـ مـع
احتياج ــا اقمس ــتفيدين م ــن حي ـ ـ ة ــالمة ومتار ــة وقابلي ــة اقمن ــتض
لالةـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام " (  )Mcgoldrick,Gerryي (البةـ ـ ـ ـ ـ ــر9330،م ،ص
 ،)91وبالتمان  ي هوا اقمفهوم جند احلاجة الةب ر واقماةـة لتو يفـ
عند تصمي وتلليف اقمقرر الدراةي.

 .9تازي ــز تا ــالي ال ــدين ا ة ــالمي اقمرتب ــة بالرتبي ــة االجتماعي ــة
والوطنية.
 .0لجياة اجتات لجياي لد التالميو حنو قيمة الوق .
 .1بنــاء عقــول التالميــو وحســني رفســياهت ومهــاراهت مــن صــالل
توجي طاقـاهت وةواغاهـ بشـةل ًـ ي يسـتنمروهنا  ي ا جنـا
والتفوق.
 .1احملاغيــة عل ـ الص ـ ة مــن صــالل التقيــد بالاــاةا الص ـ ية
السليمة وت بيا مباةو السالمة.
 .1احرتام القوارني والتقيد بالنيام وتنمية روح اقمسؤولية.
 .4ضبط الوا والت ة باالرفااال .
 .9احملاغية عل اقمراغا الاامة واخلاًة.
 .2التنـ ــاغس الش ـ ـريف وتقبـ ــل النجـ ــاح والفشـ ــل ،وغه ـ ـ حقـ ــوق
اآلصرين  ي اقمناغسة والفو .
 .03تنمي ـ ــة االح ـ ـرتام اقمتب ـ ــاةل ب ـ ــني التالمي ـ ــو وحس ـ ــني الاالق ـ ــا
االجتماعي ــة .ومية ــن االة ــتفاة م ــن تو ي ــف با ـ األة ــالي
ا جرائية األصر اآلتية :األرش ة الت بيقيـة ،الـتال مـن األقـرا ،
الق ــدو احلس ــنة والنم ــوذ واقمن ــال ،اقم ــورو الش ــاع اقما ــت ع ــن
االرتماء للوطن ،الامـل ضـمن غريـا يامـل بـروح الفريـا والتاـاو
واالرتم ـ ــاء للجماع ـ ــة ،اقمش ـ ــاركة  ي الف ـ ــرق واقمنتخب ـ ــا الوطني ـ ــة
الالمي ــة والفني ــة والرياض ــية ،ورمني ــل اقمملة ــة ةاصلي ــا وصارجي ــا مم ــا
ياز قي اقمناغسة الشريفة وحقيا الوا .

ـ أهمية معايير الجودة العالمية في بناء وتأليف المقررات الدراسية:

ت ـ ــؤةي اقماـ ـ ــاي ر الااقميـ ـ ــة ةورا م ـ ـ ـؤثرا  ي بنـ ـ ــاء وتـ ـ ــلليف اقمقـ ـ ــررا
الدراةــية  ي عصـررا احلاضــر ،ذلــي أ أي مقــرر ةراةــي يشــرت لـ
عـ ــدة مـ ــن اقماـ ــاي ر الـ ــيت جي ـ ـ أ يبـ ــى  ي ض ـ ـوئها وال خيـ ــر عـ ــن
ر اقها ،و ي ل الاالقة الوثيقة بـني بنـاء اقمقـررا الدراةـية وماـاي ر
اوج ـ ــوة  ،ال يس ـ ــت يع اقمؤلف ـ ــو واقمش ـ ــاركو  ي اقمق ـ ــررا الدراة ـ ــية
ل فاهل ـ ــا .وم ـ ــن مرتة ـ ـ ـزا تل ـ ــي األملي ـ ــة ،م ـ ــا أ ـ ــار ل ـ ـ ـ (ع ي ـ ــة
0199هـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وجماه ـ ـ ـ ـ ــد  ،9339واحلري ـ ـ ـ ـ ــري 9300م ،والزك ـ ـ ـ ـ ــري
0100ه ــ) و ــ ره م ــن الب ــاحنني ،تل ــي األملي ــة ال ــيت تتبل ــور غيم ــا
يـ ــليت :تـ ــوغ ر ماـ ــاي ر مسـ ــبقة الت ديـ ــد ،قائمـ ــة عل ـ ـ مس ـ ـ ةقيـ ــا
قمت لبـ ــا اجملتمـ ــع .ووضـ ــع مس ـ ـتويا ماياريـ ــة مر وبـ ــة للمقـ ــررا
الدراةــية .وأ تواك ـ االجتاهــا احلدينــة .وأ تتلةــس عمليــا
التخ ــيط للمق ــررا الدراة ــية الحق ــا علـ ـ اقما ــاي ر اقمقرتح ــة .وأ
تتلةــس عمليــا التصــمي للمقــررا الدراةــية الحقــا علـ اقماــاي ر
اقمقرتحــة .وأ تتلةــس عمليــا التنفيــو والبنــاء والتــلليف للمقــررا
الدراة ـ ــية الحق ـ ــا علـ ـ ـ اقما ـ ــاي ر اقمقرتح ـ ــة ،وأ تتلة ـ ــس عملي ـ ــا
الت ـوير والتقــومي للمقــررا الدراةــية الحقــا عل ـ اقماــاي ر .وأ يــت

جـ :معايير الجودة العالمية لتنظيم المقررات الدراسية:

ـ مفهوم معايير الجودة:

اقما ــاي ر " أط ــر مرجاي ــة ي ــت ع ــن طريقه ــا أو بواةـ ـ تها غ ــص
اقمس ــتويا واأله ــدا ال ــيت ي ــت حقيقه ــا" (البهوا ــي9334 ،م،
ص ،)21أو هــي" :اقمواًــفا الال مــة للمنــتض اوجيــد الــوي ميةــن
قبول " (حسن وحمموة9334 ،م ،ص .)02واوجوة هـي "اقم ابقـة
للماــاي ر واقمواًــفا " (اخل يـ 0191 ،ه ــ ،ص ،)1أو "اقم ابقــة
قمت لبـ ــا  ،أو مواًـ ــفا ماينـ ــة" (طايمـ ــة وةصـ ــرو 0199 ،ه ـ ــ،

تدري مادي اقمقررا الدراسية ومؤلفيها عل ةلية عمل اقمااي ر.

ـ معايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية:

ينيــر اجملتمــع ل ى جــوة اقمنــتض الرتبــوي ،ريــر اح ـرتام وتقــديرذ
ذل ــي أهنـ ــا رمن ــل ا ًـ ــالح والت ـ ـوير بةـ ــل مااري ـ ـ  ،واوجـ ــوة مـ ــن
اقمص ل ا اليت غرضتها مت لبا الاصر احلـدي  .وجـوة اقمقـرر

ص " ،)90أو احلال ـ ـ ــة اقمنالي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت يوج ـ ـ ــد عليه ـ ـ ــا ـ ـ ــيء م ـ ـ ــا"
(  )Sallies,1994ي (الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالوي9339 ،م ،ص  .)91ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ر
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 -الدراسات السابقة:

الدراةـ ــي عام ـ ــل مس ـ ــاعد  ي جـ ــوة اقمخرج ـ ــا الرتبوي ـ ــة ،وذل ـ ــي
لالرتبا احلاًل بني اقمدصال واقمخرجا .
ويف ــرتت ك ــل م ــن( :علي ــا وةص ــرو 0229 ،م ،وب ــن ة ــلمة
واحلـ ـ ــارثي0191 ،ه ـ ـ ــ ،و ـ ـ ــ ره ) ،اقماـ ـ ــاي ر اآلتيـ ـ ــة وجـ ـ ــوة اقمقـ ـ ــرر
الدراةي:
 أ يةــو اقمضــمو الالمــي للمقــرر اقمدرةــي مســايرا قمت ـ راالاصر  ي الال والتةنولوجيا.
 أ يةت بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو التالميو. أ ينسـج حمتـو اقمـاة  ي اقمقــرر اقمدرةـي مـع ماـاي ر اقمــنهضوتفاًيل الدقيقة.
 أ تن لــا مبــاةو التالــي مــن أحــد ريريــا عل ـ الــنفسالرتبوي والتاليمي.
 أ يتجن التةرار واحلشو  ر الضروري. أ يت تاريف اقمص ل ا الالمية  ي قائمة  ي ةصر اقمقرر. أ حيتـوي علـ ـرح ل غةـار الالميـة والل ويـة ب ريقـة ميســرامال األمنلة التقريبية.
 لجياة مراجع ومصاةر متادة للمقرر الدراةي الواحد. أ يةو قابال للتال الفرةي واوجماعي  ي ة واحد. أ يتضمن مهارا التفة ر اقمختلفة. أ يراع ـ ــي مجي ـ ــع اقمس ـ ــتويا اقمارغي ـ ــة واقمهاري ـ ــة والوجداري ـ ــة،قمستويا األهدا السلوكية.
 أ ين ر ةاغاية اقمتال وحيتوي عل كن ر من جماال التازيز. االهتم ـ ــام بتض ـ ــمني اقمق ـ ــرر اقمدرة ـ ــي للت ـ ــدريبا  ،والوة ـ ــائلالتاليميـ ــة اقمختلفـ ــة ،واألرش ـ ـ ة الصـ ــفية والالًـ ــفية اقمقرتحـ ــة
ببدائل متنوعة.
 أ تتةفـ ــل وجـ ــا حمليـ ــة مـ ــن ذوي الةفـ ــاء واخلـ ــت بتـ ــلليفالةت وغا التخصص.
 أ تتةفــل مؤةســا و ــركا حمليــة ب بــع اقمقــرر الدراةــيولصراج وغا اقمواًفا الااقمية.
 أ يةو لصرا اقمقـرر الدراةـي علـ ةرجـة عاليـة مـن اوجـوةوغا الاديد من اقمت لبا .

أجـ ـ ــر مصـ ـ ــل (0100ه ـ ـ ــ) :ةراةـ ـ ــة لتقـ ـ ــومي منهـ ـ ــا
اوج راغي ــا  ي اقمرحل ــة األةاة ــية الالي ــا  ي ض ــوء با ـ ـ االجتاه ــا

الااقميـة .وقـد توًـل الدراةـة ل ى مجلـة مـن النتـائض مـن أبر هــا :أ

رس ــبة التـ ـواغر الاام ــة ل ــبا االجتاه ــا الااقمي ــة  ي حمت ــو منه ــا
اوج راغيــا  ي اقمرحلــة األةاة ــية الاليــا لت لي ــل احملتــو ج ــاء ةو
اقمـلمول ( )%0220وهــي رســبة ــ ر مرضـية ،كمــا أ تـواغر باـ
االجتاه ــا الااقمي ــة  ي احملت ــو م ــن وجهـ ـ ري ــر اقمالم ــني ج ــاء
بنســبة ( ،)%12201وهــي تشــ ر ل ى ضــاف النســبة الاامــة لتـواغر
ماــاي ر االجتاهــا الااقميــة  ي حمتــو منهــا اوج راغيــا .و ي الســياق
رفس ـ ـ أج ــر ال ــول (9303م) :مس ــتو ج ــوة كت ــا الت ــاريخ
اقمق ــرر عل ـ ـ الصـ ــف التاةـ ــع األةاة ــي مـ ــن وجهـ ــة ريـ ــر مشـ ــر ي
ومالمي التاريخ  ي حماغيـا ـز  .وقـد توًـل الدراةـة ل ى مجلـة
م ــن النت ــائض م ــن أبر ه ــا :ل لع ــداة الةت ــا وتلليف ـ ـ أص ــو رسـ ــبة
( )%11204واحتــل اقمرتبــة الناريــة ،وجــاء الشــةل وا صـرا الف ـ
احتـ ــل اقمرتبـ ــة األو ى بنسـ ــبة ( )%19202وجـ ــاء  ي اقمرتبـ ــة النالنـ ــة
حمتو الةتا وكار رسبت (.)%11204
وأج ـ ــر ةـ ـ ـويدا (9332م) :ةراة ـ ــة حليلي ـ ــة تقوميي ـ ــة
ل ة ــئلة الـ ـوارة  ي كت ــا اوج راغي ــا ال بياي ــة اقمق ــرر علـ ـ الص ــف
األول النــاروي  ي مــدارس اوجمهوريــة الســورية وغــا تصــنيف بلــوم  ي
اجملال اقمار ي .وقد توًل غيها ل ى :تركيز األةـئلة علـ اقمسـتويا
ال ـ ـ ــدريا م ـ ـ ــن التفة ـ ـ ــ ر لذ حص ـ ـ ــل مس ـ ـ ــتو الفهـ ـ ـ ـ علـ ـ ـ ـ رس ـ ـ ــبة
( ،)%13291وك ــولي صلـ ـ األة ــئلة مم ــا يش ــ ر ل ى مس ــتويا
الت ليل والرتكيـ  ،أمـا مسـتو التقـومي غ صـل علـ رسـبة ضـايفة
ج ــدا ( .)%3291وأج ــر كـ ــولي حس ـ ـورة (9332م) :ةراةـ ــة
لتقومي مقرر اوج راغيا للصف احلاةي عشـر  ي ضـوء ماـاي ر اوجمايـة
اوج راغيـة األمريةيــة توًــل غيهــا ل ى :أ رتـائض حليــل مقــرر اوج راغيــا
 ي ض ــوء ما ــاي ر اوجماي ــة اوج راغي ــة األمريةي ــة ،تش ــ ر ل ى أ أكن ــر
اقمااي ر تواغرا هو اقمايار األول واخلامس والسابع.
وأجــر اقمــالةي (0103ه ــ) :ةراةــة لبيــا ةور تــدريس مــاة
الرتبية الوطنية  ي تنميـة قـي اقمواطنـة لـد تالميـو اقمرحلـة االبتدائيـة.
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مق ــرتح للت ـ ـوير  ي ض ــوء اقما ــاي ر الااقمي ــة للةت ـ ـ اقمدرة ــية .وق ــد
توًـل الدراةــة ل ى مجلــة مــن النتـائض مــن أبر هــا :أ هنــار باـ
جوار القو والضاف  ي مةورـا هـوت الةتـ  .وةراةـة اقمايقـل
( :)9331حليل أرش ة التال  ي مقررا الرتبية الوطنية باقمملةـة
الاربيـة السـاوةية ووجهـة ريـر اقمالمـني جتاههـا .الـيت توًــل ل ى:
وجــوة ( )944رشــاطا  ي مقــررا الرتبيــة الوطنيــة مو عــة علـ اثـ
عشـ ـ ـر روع ـ ــا م ـ ــن األرشـ ـ ـ ة ،ج ـ ــاء مرتب ـ ــة علـ ـ ـ الن ـ ــو اآليت:
اقمناقشــا واحل ـوارا  ،كتاب ــة التقــارير واأل ــا ومجــع اقمالوم ــا ،
مج ــع الص ــور ورة ـ ـ اخل ـ ـرائط ،م ــيط اوج ــداول والب اق ــا وك ــوا
الزيــارا والــرحال اقميداريــة .وقــد أ هــر الت ليــل وجــوة صلـ اـل  ي
تو ي ـع تلــي األرش ـ ة عل ـ اقمراحــل والصــفو الدراةــية ،لذ صــال
الص ــفا الراب ــع واخل ــامس االبت ــدائي م ــن أي رش ــا  ،كم ــا صلـ ـ
اقمرحلتــا االبتدائيــة والنارويــة مــن با ـ األرش ـ ة  ،ي حــني كار ـ
اقمرحلة اقمتوة ة أكنر تةامال وتوا را.
وك ـ ــولي أجـ ـ ــر الاتيـ ـ ــع (9330م) :ةراةـ ـ ــة لت ليـ ـ ــل مقـ ـ ــرر
اوج راغيا للصف احلـاةي عشـر  ي ضـوء ماـاي ر اوجـوة  .وقـد توًـل
 ي هــوت الدراةــة ل ى :عــدم وجــوة ص ـرائط تفصــيلية للم ــاور الــيت
وً ــل ع ــن طريقه ــا ا ة ــالم ل ى ق ــار ةة ــيا وأغريقي ــا وأوروب ــا ،وأ
هنــار رقصـا  ي عــرت اخلـرائط لــبا اقموضــوعا  ،لذ حتــا هــوت
اقموضوعا لادة أكت من اخلرائط اقماروضة.
حاول الباح مجع أكت عدة ممةن من الدراةا اليت تليت  ي
لطار الدراةة احلالية ،من لقا من القر من عنوا الدراةة احلالية.
وأ تةو ضمن التخصص  ي الدراةا االجتماعية ،أو  ي أحد
اقمقررا الدراةية ،أو  ي اقمرحلة االبتدائية .وأ يةو جماهلا تقومي
مقرر .وأ تةو ذا ًلة وثيقة باقمااي ر .ومن هنا غقد اةتارت
الباح جمموعة من الدراةا لالةتفاة من با أةبيا تلي
الدراةا  ،وأةواهتا الب نية وةليا مااوجتها ا حصائية .تنوع
الدراةا اقمستارضة ما بني اقمراحل الدراةية االبتدائية واقمتوة ة
والناروية ،أو ريام احللقا  ،وكولي  ي مصصا اوج راغيا والتاريخ
والرتبية الوطنية والدراةا واقمواة االجتماعية ،وكلها مصصا
لصيقة بباضها باضا .وقد اتفق جل الدراةا اقمنبتة أو

وقد توًل الدراةة ل ى مجلة من النتائض مـن أبر هـا :اقمواغقـة علـ
أ قي اقمواطنة متواغر  ي مقـررا الرتبيـة الوطنيـة بدرجـة كبـ ر  ،وأ
مالمــي الرتبيــة الوطنيــة يقومــو بــدوره بدرجــة كبــ ر  ،وأ اقمقــررا
تس ــه  ي تا ــديل ة ــلور تالمي ــو اقمرحل ــة االبتدائي ــة لجيابيـ ـا بدرج ــة
متوة ـ ة .و ي الس ــياق رفس ـ أج ــر مرا ــد (9334م) :ةراة ــة
لتق ــومي كت ــا الرتبي ــة الوطني ــة للص ــف التاة ــع م ــن مرحل ــة التال ــي
األةاةــي  ي األرة  .وقــد توًــل الدراةــة ل ى مجلــة مــن النتــائض
مـ ــن أبر هـ ــا :أ مس ـ ـتو كتـ ــا الرتبيـ ــة الوطنيـ ــة للصـ ــف التاةـ ــع
األةاة ـ ــي ك ـ ــا ض ـ ــمن اقمس ـ ــتو اقمتوة ـ ــط بش ـ ــةل لمج ـ ــا  ،وأ
األوة ــا احلس ــابية لس ــتة جم ــاال م ــن جم ــاال الةت ــا ج ــاء  ي
اقمس ـ ــتو اقمتوة ـ ــط .وك ـ ــولي حة ـ ــي وحنيف ـ ــة (9331م) :أجـ ـ ـرا
ةراةة لتقومي مقرر االجتماعيا للمرحلة النارويـة  ي ضـوء كـل مـن
مب ــاةو ومف ــاهي اقمس ــؤولية الوطني ــة حن ــو البيئ ــة وةياة ــة التال ــي  ي
اقمملة ــة الاربي ــة الس ــاوةية .وق ــد توً ــل الدراة ــة ل ى مجل ــة م ــن
النتائض من أبر ها :غيما خيص الـوالء للمجتمـع احمللـي :عـدم احتـواء
مق ــرري الت ــاريخ واوج راغي ــا عل ـ موض ــوعا ح ـ ال ــال عل ـ
احملاغي ــة عل ـ بيئ ــته م ــن التل ــو وا ة ــهام  ي مح ــال التوعي ــة،
وغيم ــا خي ــص الـ ـوالء السياة ــي :احتـ ـواء مق ــررا الت ــاريخ واوج راغي ــا
والرتبية الوطنية عل موضوعا ح ال ال عل طاعـة احلـاك
وعدم ماصيت .
وأجــر ل يفــة الســم ري (0191ه ـ) :ةراةــة لت ليــل حمتــو
كت ـ ـ ـ الدراة ـ ــا االجتماعي ـ ــة  ي ة ـ ــن اغور  ي ض ـ ــوء األةـ ـ ــس
الفلسفية واالجتماعية للمنهض .وقد توًل الدراةة ل ى مجلـة مـن
النت ـ ــائض م ـ ــن أبر ه ـ ــا :ت ـ ــوغر عش ـ ــر مف ـ ــاهي اجتماعي ـ ــة  ي كت ـ ــا
الدراةــا االجتماعيــة للصــف النــاب االبتــدائي كــا أكنرهــا تةـرارا
احلــي وصــدما مراغــا احلــي واألًــدقاء ،وتــوغر اثنــيت عشــر قيمــة
اجتماعيـ ـ ـ ــة  ي كتـ ـ ـ ــا الدراةـ ـ ـ ــا االجتماعيـ ـ ـ ــة للصـ ـ ـ ــف الرابـ ـ ـ ــع
االبتـدائي ،وأكنرهــا تةـرارا احملاغيــة علـ الاـاةا والتقاليــد والتاــاو
والتواًل االجتماعي.
وكولي أجر عليما (9331م) :ةراةة لتقومي كت الرتبيـة
االجتماعيــة والوطنيــة  ي اقمرحلــة األةاةــية  ي األرة  ،وبنــاء منــوذ
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اقمستارضة أمنال ةراةة :ال ارورة (9332م) وعامر (9331م)
والشريد (0191هـ) وةايد (9331م) والايسري ()9330
وحممد (9333م) عل أملية اقمااي ر وةورها  ي الوق احلاضر  ي
عمليا التقومي.
ثالثاً :إجراءات الدراسة

يصف هوا اوجزء منهجية الدراةة  ي ضوء ما تقدم من أةئلة،
وذلي بقصد حقيا األهدا احملدة من صالل حديد اقمنهض
واجملتمع والاينة ،وأةا الدراةة الرئيسة (اقمايار واقمؤ را اخلاًة)
وأةالي اقمااوجة ا حصائية اليت مت اةتخدامها لت ليل البيارا
للوًول ل ى النتائض عل الن و اآليت:

 منهج الدراسة :تاتمد الدراةة عل اقمنهض اقمس ي الوًفيأو عينة كب ر
الوي يقصد ب "اةتجوا مجيع أغراة الب
منه " (الاسا 9303،م ،ص )020ذ وذلي مد
الوًف الياهر للاينة اقمدروةة وكولي " حديد طبياة اليرو
واقممارةا واالجتاها السائد  ،والب عن أوًا ةقيقة
ل رش ة واأل ياء والامليا واأل خاص"( ،غا ةالني،
9334م ،ص .)091

– المجتمع والعينة :يتةو جمتمع الدراةة من:

 .0مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف الرابــع االبتــدائي ـ
الفصل األول والناب ـ كتا ال الـ ـ للاـام الدراةـي 0109هــ،
و ار الرتبية والتالي .
 .9مجيــع مالمــي الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة  ي اقمرحلــة االبتدائيــة
 ي مدين ــة الري ــات حسـ ـ لحص ــاء مرك ــز اقمالوم ــا   ،ي ا ةار
الاامـة للرتبيـة والتالـي مبن قـة الريـات ،للاـام الدراةـي 0109هـ ـ
0100هـ ،وعدةه ( )123مالما.
 .0عينــة عش ـوائية مــن جمتمــع الدراةــة (مالمــي الرتبيــة االجتماعيــة
والوطنيـ ـ ــة للاـ ـ ــام الدراةـ ـ ــي 0109ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0100ه ـ ـ ــ) ،وعـ ـ ــدةها
( )014مالما ،مت اةتبااة ( )01اةـتبارة منهـا لاـدم اكتماهلـا أو
مناةـ ــبتها للت لي ـ ــل ا حص ـ ــائي ،لية ـ ــو الا ـ ــدة النه ـ ــائي للاين ـ ــة
الاشوائية ( )000مالما.

– األدوات:

نوع األداة المستخدمة في هذه الدراسة:
حقيقا ألهدا الدراةة ،ورمشيا مع منهجيتها ،وا جابة عن
تساؤالهتا ،مت اةتخدام اقمايار احملة ومؤ رات اخلاًةذ لتقومي
مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية ،وغا اقمصاةر اآلتية:
 .0مراجاة عدة من الدراةا السابقة والةت  ،والتقارير ذا
الاالقة الوثيقة موت الدراةة.
 .9أهدا تالي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية  ي اقمملةة
الاربية الساوةية.
 .0صصائص ومت لبا منو التالميو  ي اقمرحلة االبتدائية
وصصوًا تالميو اقمرحلة الاليا أو ما يار باحللقة النارية من
التالي األةاةي الصفو ( 1ـ  1ـ .)1
 .1با أه االجتاها الرتبوية الااقمية  ي اجملال الرتبوي
عموما ،وجمال اقمناهض وطرق التدريس صصوًا .ومن م مت
تقنني اقمايار اقما ّد وغا اخل وا اآلتية:
 .0لعداة قائمة مبدئية باقمااي ر متضمنة اقمؤ را اقمايارية،
اةتناةا ل ى اخل وا السابقة.
 .9عرت القائمة عل جمموعة من احملةمني اقمتخصصنيذ
للنير  ي ًالحية اقمايار ومؤ رات اخلاًة.
 .0لعاة عرض عل احملةمني باد حليل ةرائه مستخدما
أةلو ةلفاي  ،Delphi Methodوتاديل ما يلزم من ضبط
وًيا ة وحو ولضاغةذ للتلكد من ًالحيت للمر النارية.
وقد تضمن وحد الت ليل( :وحد اقموضوو).
صدق المعيار:

ويا ما ذكرت أبو ينة (0229م) بل "يقيس اقمايار ال رت
الوي وضع ألجل " ،وقد حقا الباح من ًدق اقمايار
بلةلوبني ملا:
 الصدق الياهري ( :)face validityويا ما ذكرت عوةت
وملةاوي (0229م ،ص   )030ي":مد ارتبا مضمو
الفقرا بالسمة اقمقاةة" .وقد طبا الباح هوا األةلو

168

أمحد بن حممد احلسني :تقومي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقرتح...

اةتخدم الباح قارو الو النسع (اقمتوةط اقمرج )ذ لت ديد
اقمؤ را اقمايارية اليت تبق من  رها ،واعتمد عل ما حصل
عل و رسع يبلغ ( )1من أًل ( ،)1أي :ما يااةل ()%93
عل أقل تقدير ،وهوت النسبة تاد مرتفاة يقوم مبوجبها الباح
ببناء قائمة مايارية حمةمة .أما ما حصل عل رسبة أقل من
( )%93غاةتباد أو أعيد ًيا ت أو رقل ل ى مةا ةصر
حس رأي احمل ّةمني ،وبولي أمةن التلكد من ًدق اقمايار.
وقد ا تمل القائمة اقمايارية  ي ًورهتا النهائية عل ()10
مؤ را صاًا،
مو عة عل ( )00مايارا ماياريا ،وعرت  ي ًورت النهائية عل
احمل ّةمني أرفسه الوين ةبا هل حةي اقمايار  ي ًورت األولية.
وكار النتيجة  ي اقمر النارية مت ابقة مع رتيجة الت ةي األو ى

اةتناةا ل ى لجابة احمل ّةمني عل مد قو ارتبا اقمؤ را
اخلاًة مب اور اقمايار.
ً دق احملةمني ( :)trustees validityويا ما ذكرت عبيدا
عل
وةصرو (9331م ،ص  )21ي" :عرت أةا الب
جمموعة من اخلتاء واقمختصني" .وقد طبا الباح هوا
األةلو بارض عل جمموعة من ذوي االصتصاص مبناهض
الدراةا االجتماعيةذ بداء ةرائه  ي قائمة اقمااي ر ومؤ راهتا
اخلاًة من حي  :مد وضوح الصيا ة الل وية ،ومد ارتبا
اقمؤ ر باقمايار ،وةرجة أملية كل مايار.
وقد مت تو يع قائمة اقمااي ر ومؤ راهتا اخلاًة  ي ًورهتا األولية
عل ( )4حمةمني .م مت مجع اقمايار باد ذلي ،وغر
ا جابا باةتخدام اوجداول التةرارية .وباد االرتهاء من الرًد

جدول ( )1نتائج عملية التحليم
المعيار

عملية

التحليم

م1/

م2/

م3/

م4/

م5/

م6/

م7/

م8/

م9/

م11/

م11/

م12/

م13/

المرة األولى

03

9

9

1

03

1

1

1

1

9

9

9

03

المرة الثانية

09

9

03

1

09

1

1

1

1

03

1

9

09

نقاط االتفاق

1

1

1

9

1

9

0

0

9

1

0

0

1

معامم الثبات العام

وقد اةتخدام الباح :
 /0مااةلة هولسيت حلسا النبا  ،عل الن و اآليت:
ماامل هولسيت =

م

2

1

2

3290

عل جمموو هوت األو ا  .وميةن التاب ر عن ذلي بالقارو

ج س

اآليت :م =
ج س
لرًد لجابا احمل ّةمني  ي عملييت الت ليل ورمييز و كل
مؤ ر عل حد  ،وعل اغرتات أ يةو ترتي األو ا
عل الن و اآليت ،0 ،9 ،0 ،1 ،1 :حي تتمنل بالابارا
اآلتية عل التوا  :كب ر جدًّا ،كب ر  ،متوة ة ،قليلة ،قليلة
جدا .مت اةتخدام قارو الو النسع اآليت:

وكـا ماامـل النبـا الاـام ـ كمـا هـو موضـ  ي اوجـدول

السابا ـ يساوي ( ،)3290وهي رسـبة مرتفاـة لحصـائيًّاذ ممـا

وكولي اةتخدم الباح ذ

يش ر ل ى أ الت ليل ذو ثبا عال.
 /9اقمتوةط احلساي اقمرج (قارو الو النسع) :وهو
جمموو حاًل ضر قي اقمؤ را اخلاًة  ي أو اهنا مقسوما
حي أ :
0×1 +9×1 +0×0 +1×9 +1×0
م =
1 +1 +0 +9 +0
ا جابا  ي صارة رق ( ،)1أي :ما مينل عبار  :كب ر  .و
مع مالحية :أ  = 0 :تةرار ا جابا  ي صارة رق
 = 0تةرار ا جابا  ي صارة رق ( ،)0أي :ما مينل عبار :
( ،)1أي :ما مينل عبار  :كب ر جدا .و  = 9تةرار
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متوة ة .و  = 1تةرار ا جابا  ي صارة رق (،)9

واقمتوةط احلساي واالحنرا اقماياري ،ولت ديـد طـول اخلاليـا
اقمسـ ــتخدم  ي الدراةـ ــة ،مت حسـ ــا اقمـ ــد (  ،)1=0-1م
تقسيم عل عدة صاليا اقمقيـاس لل صـول علـ طـول اخلليـة
الصـ ـ ي أي (  .)3293 =1/1با ــد ذل ــي مت لض ــاغة ه ــوت
القيم ـ ــة ل ى أق ـ ــل قيم ـ ــة  ي اقمقي ـ ــاس (أو بداي ـ ــة اقمقي ـ ــاس وه ـ ــي
الواحــد الص ـ ي ) وذلــي لت ديــد احلــد األعل ـ هلــوت اخلليــة،
وهةوا أًب طول اخلاليا كمـا يـليت :مـن  0ل ى  0293مينـل
(قليل ـ ــة ج ـ ــدا) ،م ـ ــن  0290ل ى  9213مين ـ ــل (قليل ـ ــة) ،م ـ ــن
 9210ل ى  0213مين ــل (متوة ـ ـ ة) ،م ــن  0210ل ى 1293
مينل (كب ر ) ،من  1290ل ى  1233مينل (كب ر جدا).

أي :ما مينل عبار  :قليلة .و  = 1تةرار ا جابا  ي
صارة رق ( ،)0أي :ما مينل عبار  :قليلة جدا.
– صدق االتساق الداخلي لألداة:

با ــد التلك ــد م ــن الص ــدق الي ــاهري للماي ــار ق ــام الباح ـ
بت بيق ـ ميــداريا ،وعل ـ بيارــا الاينــة قــام الباح ـ ســا
ماامــل ارتبــا ب رةــو قمارغــة الصــدق الــداصلي للمايــار لذ مت
حسا ماامل االرتبا بني ةرجة كل مؤ ر بالدرجـة الةليـة
للمايــار الــوي ينتمــي للي ـ اقمؤ ــر وكار ـ مجيــع القــي ةــالبة
وةالــة لحصــائيا عنــد مســتو ةاللــة ( )3230غلقــل ممــا يــدل
عل ًدق اتساقها مع حماورها.

رابعاً :تحليم نتائج الدراسة وتفسيرها
يص ــف ه ــوا اوج ــزء عين ــة الدراة ــة م ــن ص ــالل اة ــتارات
اقمؤهـ ــل والتخصـ ــص وةـ ــنوا اخل ـ ــت  ،كمـ ــا ياـ ــرت وين ـ ــاقش
بشةل تفصيلي النتائض اليت مت التوًل لليها من صالل ت بيا
اقمايار ،وذلي عل الن و اآليت:

 -الثبات:

ولقياس مد ثبا اقمايار اةتخدم الباح (مااةلة ألفا
كرورب ــا ) () )Cronbach's Alpha (αللتلك ــد م ــن النب ــا
للماي ــار ،وق ــد بل ــغ ( )329434وه ــوا ي ــدل عل ـ أ اقماي ــار
مبؤ ـ ـ ـرات اخلاً ـ ــة يتمت ـ ــع بدرج ـ ــة عالي ـ ــة م ـ ــن النب ـ ــا مية ـ ــن
االعتماة عليها  ي الت بيا اقميداب للدراةة.

-1وصف أفراد الدراسة:

تق ــوم ه ــوت الدراة ــة عل ـ ع ــدة م ــن اقمت ـ را اقمتمنل ــة  ي
اقمؤه ــل ،التخص ــص ،ة ــنوا اخل ــت  ،ور ــوو اقمؤه ــل و ي ض ــوء
هوت اقمت  را ميةن حديد صصائص أغراة عينة الدراةـة علـ
الن و اآليت:

أساليب المعالجة اإلحصائية:

لت قي ــا أه ــدا الدراة ــة وحلي ــل بياراهت ــا مت اة ــتخدام
احلـزم ا حصـائية للالـوم االجتماعيـة Statistical Package for
 ،)SPSS( Social Sciencesو التةـ ـ ـرارا والنسـ ـ ـ اقمئوي ـ ــة

جدول ( )2توزيع أفراد الدراسة وف المؤهم والتخصص
المؤهم

التكرار

النسبة

التخصص

التكرار

تربوي

89

6669

دراسات اجتماعيات

14

1165

غير تربوي

42

3166

تاريخ

68

5161

لم يحدد

2

165

جغرافيا

49

3668

المجموع

133

%111

أخرى تذكر

2

166

المجموع

133

%111

ويتض من اوجدول أ ( )92من األغراة مينلو ما
رسبت  %1122من لمجا أغراة الدراةة مؤهله تربوي وه
الفئة األكنر  ،ي حني ( )19منه مينلو ما رسبت %0021
من لمجا أغراة عينة الدراةة مؤهله  ر تربوي ،واقمؤمل

النسبة %

الحقا ارتفاو رسبة التلهيل الرتبوي قما هلا من أملية كت .
وال البية لتخصص التاريخ مبا رسبت  ،%1020بينما ()12
منه مينلو ما رسبت  %0129مصصه ج راغيا ،مقابل
( )01منه مينلو ما رسبت  %0321مصصه ةراةا
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الوكر يؤكد ذلي  ي مصصي التاريخ واوج راغيا ،وأيضا يتض
ارتفاو رسبة اقمال احلاًل عل تلهيل جاماي بنسبة
 %2921من أغراة عينة الدراةة.

اجتماعيا  ،واقمؤمل الحقا ارتفاو رسبة التلهيل األكاةميي
اقمشرتر بني األقسام الالمية  ي اوجاماا اقمب عل اقمنهض
التةاملي ،ال كما هو موجوة وقائ غاليا ،واوجدول اآلرف

جدول ( )3توزيع أفراد الدراسة وف سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة %

من سنة إلى أقم من  5سنوات

21

1561

من  5إلى أقم من  11سنوات

71

5266

من  15إلى أقم من  21سنة

33

2468

من  21سنة فأكثر

8

661

لم يحدد

2

166

المجموع

133

%111

الســعودية؟ لإلجابــة عــن هــوا الس ـؤال قــام الباح ـ بــاالطالو

يتض من اوجدول أ ( )43من األغراة مينلو ما
رسبت  %1921صتهت من  1ل ى أقل من  03ةنوا وه
الفئة األكنر  ،ي حني ( )00منه مينلو ما رسبت %9129
صتهت من  01ل ى أقل من  93ةنة ،مقابل ( )93منه
مينلو ما رسبت  %01صتهت من ةنة ل ى أقل من 1
ةنوا  ،كما أ ( )9مينلو ما رسبت  %1من صتهت من
 93ةنة غلكنر.

عل ـ عــدة مــن األةبيــا والدراةــا الســابقة ،ومــا صلص ـ
للي رتائض با اقمؤرمرا وحلقا النقا  ،وما توغر لدي من
صت  ي هوا اجملال.
لذ مت حديد لطار عام أله مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا
الدراةية وحليل مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية حليال أوليا،
لبناء قائمة باقمااي ر الواج مراعاهتا ومؤ راهتا اخلاًة ،وباـد
لجراء عمليا الصدق والنبا ورسبة اقمواغقـة ،أًـب اقمايـار
مبؤ رات ( )10جاهزا عل الن و اآليت

-2نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

السـ ــؤال األول :مـ ــا معـ ــايير الجـ ــودة لتنظـ ــيم المقـ ــررات الدراسـ ــية
الواج ــب مراعاته ــا ف ــي المق ــررات الدراس ــية ف ــي المملك ــة العربي ــة

جدول ( )4معايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية

اقمايار

م

م

0

التنيي وغا منهض واض وحمدة.

9

اقمايار
يؤكد وياز اهلوية واالرتماء.

9

االتساق غيما بني اقمةورا .

2

حقيا مهارا التفة ر.

0

حداثة وتوغر مباةو التال .

03

حداثة الوةائل التاليمية.

1

مساير مت  را الاصر.

00

توغر األةلة واقمالحا.

1

التنيي اقمار ي.

09

وضوح الل ة.

1

التنيي الداصلي.

00

جوة ا صرا .

4

الت بيقا واألرش ة والتدريبا .

-

-------

وم ــن ص ــالل اة ــتارات اوج ــدول وم ــن ص ــالل رب ــط م ــا مت
التوًـ ــل للي ـ ـ  ي ا طـ ــار النيـ ــري والدراةـ ــا السـ ــابقة ،ي ـ ــر
الباحـ أمليــة ماــاي ر اوجــوة لتنيــي اقمقــررا الدراةــية ،وأمليــة
وجوة مااي ر وطنية لتنيي اقمقررا الدراةـية ،ويـر كـولي أ

قائمــة ماــاي ر اوجــوة لتنيــي اقمقــررا الدراةــية تتفــا مــع مايـ
ما توًل للي األةبيا اقمستارضة بدرجة كب ر .
السؤال الثاني :ما مدى مراعاة مقرر التربية االجتماعية

والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية

لمعايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية في ضوء تحليم محتواها؟
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قــام الباح ـ بت ليــل حمت ـو مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة
للصف الرابع باقمرحلة االبتدائية  ي اقمملةة الاربيـة السـاوةية  ي
ضــوء ماــاي ر اوجــوة لتني ــي اقمقــررا الدراةــية ،للتاــر عل ـ

مد مراعات للماـاي ر ،وقـد كارـ رتيجـة الت ليـل علـ الن ـو
اآليت:

جدول ( )5تحليم محتوى مقرر التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء معايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية
م

المعيار

التحليم 1

المؤشرات الخاصة

اقمتوةط

التحليم 2

الدرجة

اقمتوةط

الدرجة

المتوسط
العام

 0/0منيومي (خمال ـ عمليا ـ خمرجا ).
التني ـ ـ ـ ــي وغ ـ ـ ـ ــا
0

مـ ـ ـ ــنهض واض ـ ـ ـ ـ
وحمدة.

 9/0تةاملي.
 0/0حلزوب.

9233

 1/0جماال واةاة.

قليلة

9201

قليلة

9239

 1/0حموري
 1/0قائ عل النشا
 0/9تتسا األهدا مع احملتو .

9

االتسـ ـ ــاق غيمـ ـ ــا

 9/9يتسا احملتو مع األرش ة.

بني اقمةورا .

 0/9تتسا األرش ة مع التقومي.

9213

قليلة

9291

قليلة

9204

 1/9يتسا احملتو مع الوةائل التاليمية.
 0/0ين لا من أحد ريريا عل النفس الرتبوي والتاليمي.
0

حداثـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــوغر
مباةو التال .

 9/0يقبل التال الفرةي واوجماعي  ي ة واحد.
 0/0ين ر ةاغاية اقمتال وحيتوي عل كن ر من جماال التازيز.

9233

قليلة

029

قليلة

022

 1/0يواك أحد اقمالوما الوارة .
 1/0خيلو من اقمالوما القدمية اليت ثب ضرور ت ويرها.

1

مســاير مت ـ را
الاصر.

 0/1يواك ل ت لل ة الاصر ومقروئيتة.
9233

 9/1يساير مت  را الاصر  ي الال والتةنولوجيا.

قليلة

9200

قليلة

9201

 0/1ينير ل ى اقمستقبل من صالل احلاضر.
 0/1حيقا األهدا اقمالنة.
 9/1يتض غي التدر اقمار ي.

1

التنيي اقمار ي.

1

التنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الداصلي.

 0/1يتميز بالشمول.

9203

 1/1يراعي اقمد والتتابع.

قليلة

9201

قليلة

9290

1/1يراعي مجيع اقمستويا اقمارغية واقمهارية والوجدارية ل هدا
 1/1يراعي اوجوار التوضي ية اليت تن لا من بيئة التالميو.

4

9
2

 0/1يني ب ريقة وحدا .
 9/1يني ب ريقة اقموضوعا .
 0/1يني ب ريقة عشوائية.
 0/4ينمي اقمهارا .

الت بيقا
واألرش ة

 9/4يهت بتضمني التدريبا واألرش ة.

والتدريبا .

 0/4الرتكيز عل األرش ة  ر الورقي .

يؤكد وياز
اهلوية واالرتماء.
حقيا مهارا
التفة ر.

0203

متوة ة

0211

كب ر

0219

9233

قليلة

9233

قليلة

9233

 0/9ا ةالمية.
9233

 9/9الاربية.

قليلة

9233

قليلة

9233

 0/9الوط .
 0/2يساعد عل التفة ر الناقد

0200

 9/2يساعد عل التفة ر االبتةاري.
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قليلة
جدا

0211

قليلة
جدا

0212
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المعيار

م

التحليم 1

المؤشرات الخاصة

اقمتوةط

التحليم 2

الدرجة

اقمتوةط

المتوسط

الدرجة

العام

 0/2يساعد عل حل اقمشةال .
 0/00الصور.
03

حداثة الوةائل
التاليمية

 9/00اخلرائط.
9233

 0/00الرةوم البيارية.

قليلة

029

 1/00النماذ

قليلة
جدا

022

 1/00األ ةال.
توغر األةلة

 0/09يقدم تاريف باقمص ل ا الالمية  ي قائمة  ي ةصر الةتا

واقمالحا

 9/09يوجد مراجع ومصاةر متادة للمقرر الدراةي الواحد

09

وضوح الل ة.

 0/00يقدم بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو التالميو

00

جوة ا صرا .

00

0233
0233

قليلة
جدا
متوة ة

021
0233

قليلة
جدا
متوة ة

0291
0233

 0/01متارة ال ال .
 9/01وضوح بنط ال باعة.
 0/01جوة ال باعة.

9290

 1/01مناةبة األلوا .

متوة ة

9211

متوة ة

9241

 1/01مناةبة روعية الورق.
 1/01مناةبة مقاس الصف ة.
9204

اقمتوةط

قليلة

9299

جدا

مـ ــن ص ـ ــالل النتـ ــائض اقموض ـ ـ ة أعـ ــالت يتض ـ ـ  :أ أعل ـ ـ
متوةــط لــدرجا الت ليــل جــاء  ي مايــار ( )1بدرجــة كبــ ر
ومبتوةــط يبلــغ (  .)0219ي حــني أ أقــل متوةــط جــاء  ي
مايار ( )00بدرجة قليلة جدا ومبتوةط يبلغ ( ،)0291يلي
 ي ض ـ ــاف الدرجـ ـ ــة اقمايـ ـ ــار رق ـ ـ ـ ( )2بدرجـ ـ ــة قليلـ ـ ــة جـ ـ ــدا
ومبتوة ــط يبل ــغ ( .)0212وي ــر الباحـ ـ  ي حلي ــل احملت ــو
السابا ضاف ةرجة اقمتوةط الاام ل ى (  )9204ي الت ليل
األول ،و(  )9299ي الت ليل الناب ،و(  )9293ي اقمتوةط
الا ــام ،مم ــا يا ين ــا تص ــورا  ي ض ــاف اوج ــوة  ي ض ــوء حلي ــل
احملتــو  .كمــا ياــزو ضــاف اقمتوةــط ل ى أ اقمقــرر ال يــتالءم
مع اقمااي ر واقمؤ ـرا اخلاًـة اآلرفـة الـوكر ،كوهنـا حتـا ل ى
تنيي تتوغر غي كن ر من الشرو اليت مل تت قا لادم كفاء
عمليــا التنيــي  ،وقميــل اقمــؤلفني ل ى ماــاي ر تقليديــة مقتبســة

جدا

 ي ال ال مل حقـا األهـدا  ،ويتفـا مـا طرحـ الباحـ مـع
عـ ــدة مـ ــن الدراةـ ــا السـ ــابقة ،أمنـ ــال :مصـ ــل 0100ه ـ ــ،
وال ـ ـ ـ ــول 9303م ،وحس ـ ـ ـ ــور 9332م ،وحة ـ ـ ـ ــي 9331م،
والسم ري0191هـ ،والشريد 0191هـ.
السؤال الثالث :ما مـدى مراعـاة مقـرر التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة
للصــف الرابــع االبت ــدائي فــي المملكــة العربيــة الس ــعودية لمع ــايير
الجودة لتنظيم المقررات الدراسية من وجهـة نظـر المعلمـين الـذين

يدرسونه؟

للتار عل مد مراعا اقمقرر مت حسـا التةـرارا
والنس ـ اقمئوي ــة واقمتوة ـ ا احلس ــابية واالحنراغ ــا اقماياري ــة
والرتـ ـ الة ــتجابا عين ــة الدراة ــة ،وج ــاء النت ــائض كم ــا
يوض ها اوجدول اآليت:

جدول ( )6استجابات عينة الدراسة على المؤشرات الخاصة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم

المؤشرات الخاصة

المعيار
وحمدة

واض

وغا منهض

-0التنيي

 1قائ عل النشا

التكرار

النسبة %

قليلة

9293

المتوسط

درجة الموافقة

كب ر جدا

كب ر

متوة ة

قليلة

قليلةجدا

ر

91

14

01

4

-

%

0923

1321

9120

120

-
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الحسابي

المعياري

0290

3242

الرتبة
0
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 9تةاملي.
منيـ ـ ــومي (م ـ ـ ــدصال
 – 0عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا –
خمرجا ).
 1جماال واةاة.
 1حموري.
 0حلزوب.

ر

2

13

12

01

-

%

129

0421

1121

0020

-

ر

1

02

12

09

9

%

029

9220

1022

0021

021

ر

0

10

11

90

1

%

329

0329

1920

0420

023

ر

0

04

19

00

1

%

329

9429

1021

9129

023

ر

03

40

94

-

1

%

9921

1021

9320

-

029

اقمتوةط الاام * عدة اقمؤ را هنا  4ولادم وجوة لجابة مل يشر للي الباح
تتس ـ ــا األه ـ ــدا م ـ ــع

ر

01

41

01

احملتو

%

0923

1121

9420

121

ر

09

14

13

1

-

%

223

1321

0421

023

-

يتسـ ـ ـ ــا احملتـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــع
1
الوةائل التاليمية.

ر

00

19

12

1

0

%

920

1020

0129

023

329

- 9االتساق غيما بني اقمةورا

يتسـ ـ ـ ــا احملتـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــع
9
األرش ة

0

0293

3249

0

0232

3242

1

9229

3290

1

9221

3241

1

9244
1

0

0213

3249

-

تتسـ ـ ــا األرش ـ ـ ـ ة مـ ـ ــع

ر

2

10

12

9

-

التقومي.

%

129

1421

1121

021

-

اقمتوةط الاام

3212

0241

3249

0

0211

3212

9

0210

3240

0

0212

3211

1

0211

مــن صــالل النتــائض اقموضـ ة أعــالت يتضـ  ي اقمايــار األول أ
األغـراة مواغقــو بدرجــة (متوةـ ة) علـ التنيــي وغــا مــنهض
واض ـ وحمــدة مبتوةــط ( )9244وهــو متوةــط يقــع  ي الفئــة
النالنة من غئـا اقمقيـاس اخلماةـي (مـن  9210ل ى )0213
وهـ ـ ــي الفئ ـ ـ ــة الـ ـ ــيت تش ـ ـ ــ ر ل ى صيار"مـ ـ ــد اقمراع ـ ـ ــا بدرج ـ ـ ــة
متوةـ ـ ة" .كم ــا يتضـ ـ أ هن ــار تفاوتـ ـا  ي م ــد اقمراع ــا
للتنيي لذ تراوح اقمتوة ا ما بـني ( 9221ل ى )0290
وهي متوة ا ترتاوح ما بـني الفئتـني النالنـة والراباـة واللتـا

9

3210

تش را ل ى (متوة ة ـ كب ر ) ،مما يوضـ التفـاو  ي مواغقـة
أغـ ـراة عين ــة الدراة ــة .وغيم ــا خي ــص اقماي ــار الن ــاب يتضـ ـ أ
األغـ ـراة مواغق ــو بدرج ــة (كب ــ ر ) علـ ـ االتس ــاق غيم ــا ب ــني
اقمةورــا مبتوةــط ( 0211مــن  )1233وهــو متوةــط يقــع
 ي الفئــة الراباــة مــن غئــا اقمقيــاس (مــن  0210ل ى )1293
وهي الفئة اليت تش ر ل ى صيار" مد اقمراعـا بدرجـة كبـ ر ".
ويتض ـ ـ كـ ــولي أ هنـ ــار جتارس ـ ـا  ي مواغقـ ــة األغ ـ ـراة عل ـ ـ
االتساق غيما بني اقمةورا .

تابع الجدول رقم ()6
اقمؤ را اخلاًة

رق اقمايار

التةرار

 - 0حداثة وتوغر مباةو التال

كب ر جدا

كب ر

متوة ة

قليلة

قليلةجدا

ين ل ـ ــا م ـ ــن أح ـ ــد
ريريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ر

0

14

11

4

-

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنفس الرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
والتاليمي

%

920

1321

1920

120

-

يقب ــل ال ــتال الفـ ــرةي

ر

0

10

11

1

-

 9واوجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي  ي ة
واحد

%

920

1122

1920

029

-

 0ينـ ـ ــ ر ةاغايـ ـ ــة اقمـ ـ ــتال

ر

1

11

11

1

-

0

النسبة %

ةرجة اقمواغقة

174

اقمتوةط

االحنرا

احلساي

اقماياري

0213

3210

الرتبة

0

0214

3210

9

0214

3211

0
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وحيت ـ ــوي علـ ـ ـ كنـ ـ ــ ر
من جماال التازيز

%

121

1920

1922

121

-

يواك ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحـ ـ ـ ـ ـ ــد

ر

0

11

11

2

0

اقمالوما الوارة .

%

920

1920

1920

129

329

خيلـ ــو مـ ــن اقمالومـ ــا

ر

1

10

11

93

0

 1القدمي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت ثب ـ ـ ـ
ضرور ت ويرها.

%

121

0329

1922

0123

329

1

اقمتوةط الاام

مت  را الاصر

-1مساير

يني ـ ـ ــر ل ى اقمس ـ ـ ــتقبل
0
من صالل احلاضر.

ر

1

19

11

01

0

%

121

1021

1321

0321

يواك ـ ـ ـ ل ت ـ ـ ـ لل ـ ـ ــة

ر

1

11

41

1

9

الاصر ومقروئيتة.

%

029

0121

1121

029

021

يسـ ـ ـ ـ ـ ــاير مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ را

ر

4

14

11

01

-

 9الاص ـ ـ ـ ـ ــر  ي الالـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتةنولوجيا

%

120

0120

1922

0321

-

اقمتوةط الاام
1

يراع ـ ـ ـ ـ ـ ــي اوجوار ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التوضـ ـ ـ ـ ـ ــي ية الـ ـ ـ ـ ـ ــيت

ر

1

14

12

09

تن ل ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن بيئ ـ ـ ـ ــة
التالميو.

%

029

1922

1121

223

-

- 1التنيي اقمار ي

ر

1

11

19

01

-

%

029

1920

1021

0321

-

يراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ر

1

10

11

00

اقمسـ ـ ـ ــتويا اقمارغيـ ـ ـ ــة
1
واقمهاري ـ ــة والوجداري ـ ــة
9

%

029

0920

1221

يتضـ ـ ـ غي ـ ـ ـ التـ ـ ــدر

ر

1

10

12

01

-

اقمار ي

%

029

0229

1121

0923

-

1

04

19

94

0

%

121

9429

1121

9320

329

0

يراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ر

1

10

11

03

9

والتتابع

%

023

0920

1321

9921

021

1

يتميز بالشمول

ر

اقمتوةط الاام

0210

3244

0201

3212

9

0201

3241

0

3211

0210

3240

0

0202

3240

9

-

0209

0201

3212

3241

0

1

0201

3299

1

0200

3291

1

0203

اقماي ــار النال ـ ـ يتضـ ـ أ األغ ـ ـراة مواغق ــو بدرج ــة
(كب ر ) علـ حداثـة وتـوغر مبـاةو الـتال مبتوةـط ()0210
وهــو متوةــط يقــع  ي الفئــة الراباــة (مــن  0210ل ى)1293
وهي الفئة اليت تش ر ل ى صيار" مد اقمراعا بدرجة كبـ ر ".
كمــا يتض ـ أ هنــار تفاوت ـا  ي اقمواغقــة عل ـ حداثــة وتــوغر
مبـاةو الـتال لذ تراوحـ متوةـ ا مـواغقته علـ حداثــة
وت ـ ــوغر مب ـ ــاةو ال ـ ــتال م ـ ــا ب ـ ــني ( 0290ل ى )0213وه ـ ــي

3213

-

920

ل هدا .

3242

1

0

0204
-

حيقـ ـ ـ ـ ـ ــا األهـ ـ ـ ـ ـ ــدا
0
اقمالنة

0290
0210

329

0

0209

3219

1

3210

متوة ـ ا ت ـرتاوح مــا بــني الفئتــني النالنــة والراباــة مــن غئــا
اقمقيــاس اللتــني تش ـ را ل ى (متوة ـ ة ـ كبــ ر ) ،كمــا يتض ـ
مواغقته بدرجة كب ر عل ثالثة من اقمؤ را اخلاًة.
وغيم ــا خي ــص اقماي ــار الراب ــع يتض ـ ـ أ األغ ـ ـراة مواغق ــو
بدرجــة (متوة ـ ة) مبتوةــط ( )0204وهــو متوةــط يقــع  ي
الفئــة النالنــة (مــن  9210ل ى  )0213وهــي الفئــة الــيت تشــ ر
ل ى صيــار "مــد اقمراعــا بدرجــة متوةـ ة" .كمــا يتض ـ أ
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تش ر ل ى صيار "مد اقمراعا بدرجة متوة ة" .كما يتض
أ هنار تفاوتا  ي مد اقمراعا للتنيي اقمار ي.

هنــار تفاوتــا  ي اقمواغقــة عل ـ مســاير مت ـ را الاصــر .أمــا
غيما خيص اقمايار اخلامس يتض أ األغـراة مواغقـو بدرجـة
متوة ة عل التنيي اقمار ي مبتوةط ( )0203وهو متوةط
يقع  ي الفئة النالنة (من  9210ل ى  )0213وهي الفئة الـيت

تابع الجدول رقم ()6
رق اقمايار

اقمؤ را اخلاًة

التةرار

- 1التنيي الداصلي

كبيرةجدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

ر

04

12

11

00

%

0929

1121

0020

229

يني ب ريقة
9
اقموضوعا

ر

9

10

10

00

9

%

123

0329

0920

9020

021

يني ب ريقة

ر

0

10

10

01

1

عشوائية.

%

920

0329

0920

9121

023

0

0

يني ب ريقة
الوحدا

النسبة %

ةرجة اقمواغقة
قليلةجداً
-

اقمتوةط الاام
 0ينمي اقمهارا

- 4الت بيقا واألرش ة والتدريبا

يهت بتضمني
0

التدريبا
واألرش ة
الصفية
والالًفية.
يركز عل

األرش ة ذا
9
اوجار  ر
الورقي.

ر

2

13

11

%

129

0421

1221

123

ر

01

09

11

01

-

%

0321

9921

1221

0020

ر

03

10

11

01

-

0920

1920

0923

-

اقمتوةط الاام

اهلوية واالرتماء

- 9يؤكد وياز

0

ا ةالمي.

0

الوط .

9

الاري.

ر

19

14

09

1

-

%

0021

0120

9921

121

-

ر

09

19

02

1

-

%

9120

1021

9220

023

-

ر

90

11

11

00

-

%

0129

1021

0121

920

-

- 2حقيا مهارا التفة ر

9

يساعد عل

ر

1

12

12

91

التفة ر الناقد.

%

121

0129

0129

0929

023

يساعد عل

ر

1

01

10

09

9

%

023

9420

0229

9120

123

يساعد عل

ر

1

00

10

00

9

حل

%

121

9129

0229

9129

123

االبتةاري.
0

0231

3299

0

0211

0209

0201

176

3210
3240

0

3299

3242

9

0

3219

0221

3292

0

0292

3293

9

0211

3291

0

0290
1

التفة ر

0204

3220

9

0202

اقمتوةط الاام
0

0213

3290

0

-

%

احلساي

اقماياري

0294
9

421

اقمتوةط

االحنرا

الرتبة

3211

0290

3223

0

9224

3221

9

9224

3221

0

أمحد بن حممد احلسني :تقومي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقرتح...
اقمشةال .
0231

اقمتوةط الاام

وغيمــا خيــص اقماي ــار الســاةس يتض ـ أ األغ ـراة مواغق ــو
بدرجة متوةـ ة علـ التنيـي الـداصلي مبتوةـط ( )0294وهـو
متوةط يقع  ي الفئة النالنة من غئا اقمقياس (مـن  9210ل ى
 )0213وهـي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيـار "مــد اقمراعــا بدرجــة
متوة ـ ـ ة" .كمـ ــا يتض ـ ـ أ هنـ ــار تفاوتـ ــا  ي م ـ ـواغقته عل ـ ـ
التنيي الداصلي بينه  .وغيما خيص اقمايـار السـابع يتضـ أ
األغراة مواغقـو بدرجـة (متوةـ ة) علـ مـد مراعاتـ مبتوةـط
( )0202وهو متوةط يقع  ي الفئة النارية كولي (مـن 9210
ل ى  )0213وه ــي الفئ ــة ال ــيت تش ــ ر ل ى صي ــار "م ــد اقمراع ــا
بدرجة متوة ة" .كما يتض أ هنار تفاوتا

3299

 ي مواغقـ ـ ــة أغ ـ ـ ـراة الدراةـ ـ ــة عل ـ ـ ـ الت بيقـ ـ ــا واألرش ـ ـ ـ ة
والتـ ـ ــدريبا  .وك ـ ـ ــولي  ي اقماي ـ ـ ــار النـ ـ ــامن يتض ـ ـ ـ أ األغ ـ ـ ـراة
مواغقــو عــن مــد مراعات ـ بدرجــة (كبــ ر ) مبتوةــط ()0290
وه ــو متوة ــط يق ــع  ي الفئ ــة الرابا ــة ( م ــن  0210ل ى )1293
وهــي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيــار "مــد اقمراعــا بدرجــة كبــ ر ".
وغيما خيص اقمايار التاةع يتض أ األغراة مواغقو عن مـد
مراعات بدرجة (متوة ة) مبتوةط ( )0231وهـو متوةـط يقـع
 ي الفئــة النالنــة (مــن  9210ل ى  )0213وهــي الفئــة الــيت تشــ ر
ل ى صيار اقمواغقة "مد اقمراعا بدرجة متوةـ ة" .كمـا يتضـ
م ــن النت ــائض أ هن ــار جتارس ـ ـا  ي مواغق ــة أغ ـ ـراة الدراة ــة عل ـ ـ
حقيا مهارا التفة ر.

تابع الجدول رقم ()6
اقمؤ را اخلاًة

رق اقمايار

- 03حداثة الوةائل التاليمية

0

الصور

9

اخلرائط

1

األ ةال

0

الرةوم البيارية

1

النماذ

التةرار
النسبة %

ةرجة اقمواغقة
قليلةجدا

كب ر جدا

كب ر

متوة ة

قليلة

ر

90

11

04

4

-

%

0420

1221

9429

120

-

ر

01

11

10

03

-

%

0923

1920

0920

421

-

ر

00

10

11

1

0

%

920

1122

1321

121

329

ر

00

14

10

00

0

%

920

1922

0229

920

329

ر

9

14

11

03

9

%

123

1922

1920

421

021

اقمتوةط الاام
- 00توغر األةلة واقمالحا

0

يقدم تاريف

ر

4

11

10

2

باقمص ل ا الالمية
 ي قائمة  ي ةصر

%

120

1321

1421

129

-

ر

1

19

19

09

-

%

029

0120

1020

223

-

9

يوجد مراجع ومصاةر
متادة للمقرر

اقمتوةط الاام

الل ة

 – 09وضوح

0

0242

3242

0

0211

3242

9

0211

3241

0

0213

3242

1

0211

3249

1

0212
-

الةتا

اقمتوةط
احلساي

0211

0201
0202

يقدم بل ة واض ة
مستقيمة مالئمة

ر

1

11

19

03

قمستو التالميو.

%

121

1021

1121

421

177

االحنرا
اقماياري

الرت
بة

3213
3243

3243

0

9

3212

-

0210

3243

0
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اقمتوةط الاام
9

وضوح بنط ال باعة

- 00جوة ال باعة وا صرا

0

متارة ال ال

0

جوة ال باعة

1

مناةبة األلوا

 1مناةبة مقاس الصف ة
1

مناةبة روعية الورق

0210

ر

90

11

10

0

-

%

0420

1221

0329

920

-

ر

01

49

02

1

-

%

0923

1120

9220

121

-

ر

09

12

19

1

-

%

0021

1121

0220

023

-

ر

00

11

10

4

-

%

920

1920

0920

120

-

ر

09

19

19

1

-

%

223

1021

1021

029

-

ر

01

11

12

1

-

%

0321

1321

1121

121

-

اقمتوةط الاام

0299

3241

0

0241

3240

9

0219

3241

0

0212

3249

1

0219

3240

1

0214

3241

1

0213

وغيم ــا خي ــص اقماي ــار الاا ــر حداث ــة الوة ــائل التاليمي ــة :م ــن
صالل النتائض اقموض ة للمايار ( )03يتض اقمواغقة عن مد
مراعات بدرجة (كب ر ) مبتوةـط ( )0212وهـو متوةـط يقـع  ي
الفئ ـ ـ ــة الرابا ـ ـ ــة م ـ ـ ــن غئ ـ ـ ــا اقمقي ـ ـ ــاس اخلماة ـ ـ ــي (م ـ ـ ــن 0210
ل ى )1293وهـ ــي الفئـ ــة الـ ــيت تشـ ــ ر ل ى صيـ ــار اقمواغقـ ــة "مـ ــد
اقمراعـا بدرجـة كبـ ر " .كمـا يتضـ أ هنـار جتارسـا  ي اقمواغقــة
لذ تراوحـ ـ ـ اقمتوةـ ـ ـ ا م ـ ــا ب ـ ــني ( 0211ل ى  )0242وه ـ ــي
متوة ـ ا تق ــع  ي الفئ ــة الرابا ــة مــن غئ ــا اقمقي ــاس اخلماة ــي
وال ــيت تش ــ ر ل ى ةرج ــة (كب ــ ر ) علـ ـ الن ــو اآليت " :الص ــور"
باقمرتب ــة األو ى مبتوة ــط ( ،)0242و" اخل ـ ـرائط" باقمرتب ــة الناريـ ــة
مبتوةـ ـ ـ ــط ( ،)0211و"األ ـ ـ ـ ــةال" باقمرتبـ ـ ـ ــة النالنـ ـ ـ ــة مبتوةـ ـ ـ ــط
( ،)0211و"الرةوم البيارية" باقمرتبـة الراباـة مبتوةـط (،)0213
و"النماذ " باقمرتبة اخلامسة مبتوةط (.)0211
أمـا اقمايــار احلــاةي عشــر تــوغر األةلــة واقمالحــا :مــن صــالل
النتائض اقموض ة للمايار ( )00يتض كولي اقمواغقة عن مد
مراعات بدرجة متوة ة مبتوةط ( )0202وهو متوةط يقع  ي
الفئ ـ ــة النالن ـ ــة م ـ ــن غئ ـ ــا اقمقي ـ ــاس اخلماة ـ ــي (م ـ ــن  9210ل ى
 )0213وهــي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيــار اقمواغقــة "مــد اقمراعــا

3243

3211

بدرجة متوةـ ة " .كمـا يتضـ مـن النتـائض أ هنـار تفاوتـا  ي
مواغقة األغراة عل توغر األةلة واقمالحا.
أم ـ ــا اقماي ـ ــار الن ـ ـاب عش ـ ــر م ـ ــن ص ـ ــالل النت ـ ــائض اقموضـ ـ ـ ة
للمايار( )09يتض أ أغراة عينة الدراةة مواغقـو عـن مـد
مراعات ـ ـ بدرج ــة كب ــ ر مبتوة ــط ( .)0210و ي اقماي ــار النال ـ ـ
عش ــر يتض ـ ـ أ األغـ ـراة مواغق ــو ع ــن م ــد مراعاتـ ـ بدرج ــة
(كب ر ) مبتوةط ( )9201وهو متوةط يقع  ي الفئة النارية من

غئا اقمقياس (من  0210ل ى )1293وهي الفئة اليت تش ر ل ى
صي ــار "م ــد اقمراع ــا بدرج ــة كب ــ ر " .كم ــا يتض ـ ـ أ هن ــار
جتارسا  ي مواغقة األغراة كولي .مما تقدم يالح الباح أ
اقمتوةــط الاــام قمــد مراعــا مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة
للصف الرابع االبتدائي قمااي ر اوجوة لتنيي اقمقـررا الدراةـية
مــن وجهـ ريــر اقمالمــني الــوين يدرةــو اقمقــرر بلــغ (،)0202
وهو متوةط يقع  ي ةرجة متوة ة .ويالح التفاو مـا بـني
رتيج ــة اة ــتجابا أغـ ـراة عين ــة الدراة ــة ،وب ــني حلي ــل احملت ــو
اقمق ـ ــدم م ـ ــن الباح ـ ـ ـ  ،لذ يش ـ ــ ر الت لي ـ ــل ل ى متوة ـ ــط يبلـ ـ ــغ
( )9293وهو متوةط يقع بدرجة قليلة .كما يالح الباح
أرـ مل يســت ع أي مايــار مبؤ ـرات اخلاًــة الوًــول ل ى (ةرجــة
كبــ ر جــدا) وكار ـ أعل ـ ةرجــة متوةــط حققهــا اقمايــار هــي
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(  )0221ي اقمايار رق ( ،)9كما أ أقل ةرجة حققها اقمايار
رفس هي متوةط (  )9221ي اقمايار رق (.)0
واقمالحـ التفــاو  ي لجابــا أغـراة عينــة الدراةــة مــا بــني
اقمواغقة واالصتال  ،التقار والتباعد ،وي ل  ي رير الباح
ةــب التقــار ل ى اقمفــاهي اقمشــرتكة بــني اقمالمــني ،واخلــت الــيت
حيملوهنــا ويفســرو مــن صالهلــا ارتبــا وت ـواغر مؤ ـرا اقمايــار
اخلاًــة ،أمــا ةــب التباعــد غياــوة ل ى اصــتال وجهــا النيــر
بالدرج ــة األو ى ،ول ى الفهـ ـ اخل ــاطي ل ــبا اقمف ــاهي اخلاً ــة
باقمؤ ـ ـرا اخلاًـ ــة .وبصـ ــفة عامـ ــة ميةـ ــن القـ ــول ل النتـ ــائض
اقمستخلص ـ ـ ــة تتف ـ ـ ــا م ـ ـ ــع رت ـ ـ ــائض باـ ـ ـ ـ الدراة ـ ـ ــا الس ـ ـ ــابقة
(مص ـ ـ ـ ـ ــل 0100ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ال ـ ـ ـ ـ ــول 9303م ،حس ـ ـ ـ ـ ــور 9332م،
حةي 9331م ،السم ري0191هـ،

و  رهــا) الــيت تؤكــد علـ أ اقمقــررا الدراةــية ال تــو اهتمامــا
مل و ــا حــول االةــتفاة م ــن ماــاي ر اوجــوة لتنيــي اقمق ــررا
الدراةية وتو يفها التو يف الص ي .
الســؤال الرابــع :هــم تختلــف درجــة مراعــاة مقــرر التربيــة االجتماعيــة
والوطني ــة للص ــف الراب ــع االبت ــدائي ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية
لمعايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية من حيـث تحليـم محتواهـا

مـ ــن جهـ ــة وم ـ ــن وجه ـ ــة نظـ ــر المعلم ـ ــين حس ـ ــب تخصـ ــص التـ ــاريخ

والجغرافيا والدراسات االجتماعية؟

للتار عل ما لذا كارـ هنالـي غـروق ذا ةاللـة لحصـائية
 ي لجابا األغراة طبقا ل ى اصتال مت  ر التخصص اةتخدم
الباحـ ـ ( :حلي ــل التب ــاين األح ــاةي )One Way ANOVA
لتوضــي ةاللــة الفــروق  ي ا جابــا طبقــا ل ى اصــتال مت ــ ر
التخصص ،جاء النتائض كما يوض ها اوجدول اآليت:

جدول ( )7نتائج " تحليم التباين األحادي"( )One Way ANOVAللفروق في إجابات األفراد طبقاً إلى اختالف التخصص
اقمايار

 /0التنيي

 /9االتساق غيما بني اقمةورا

 /0حداثة وتوغر مباةو التال

 /1مساير مت  را الاصر

 /1التنيي اقمار ي

 /1التنيي الداصلي

 /4الت بيقا واألرش ة
والتدريبا

مصدر التباين

جمموو مرباا

ةرجا احلرية

متوةط اقمرباا

بني اجملموعا

32103

0

32044

ةاصل اجملموعا

032130

092

32904

اجملموو

002000

009

-

بني اجملموعا

32019

0

32314

ةاصل اجملموعا

002441

092

32919

اجملموو

002204

009

-

بني اجملموعا

32142

0

32020

ةاصل اجملموعا

902303

092

32010

اجملموو

902192

009

-

بني اجملموعا

92102

0

32913

ةاصل اجملموعا

092920

092

32924

اجملموو

132909

009

-

بني اجملموعا

92331

0

32119

ةاصل اجملموعا

092001

092

32912

اجملموو

012002

009

-

بني اجملموعا

02311

0

32011

ةاصل اجملموعا

102291

092

32130

اجملموو

192220

009

-

بني اجملموعا

02011

0

32112

ةاصل اجملموعا

132910

092

32092

102192

009

-

اجملموو
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قيمة

32411

32093

02091

92992

92190

32990

02019

الداللة ا حصائية
32194

32232

32009

*32310

*32313

32119

32000
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بني اجملموعا

32141

0

32019

 /9يؤكد وياز اهلوية واالرتماء

ةاصل اجملموعا

142941

092

32112

اجملموو

192010

009

-

بني اجملموعا

12910

0

02101

ةاصل اجملموعا

912191

092

32119

اجملموو

922111

009

-

بني اجملموعا

02044

0

32112

ةاصل اجملموعا

402111

092

32111

اجملموو

402390

009

-

بني اجملموعا

02190

0

32110

ةاصل اجملموعا

112104

092

32010

اجملموو

192990

009

-

بني اجملموعا

02311

0

32011

ةاصل اجملموعا

102291

092

32130

اجملموو

192220

009

-

بني اجملموعا

32191

0

32992

ةاصل اجملموعا

112013

092

32010

اجملموو

112391

009

-

ةرجة مراعا مقرر الرتبية

بني اجملموعا

32190

0

32041

االجتماعية

ةاصل اجملموعا

112310

092

32124

المجموع

145541

132

-

 /2حقيا مهارا التفة ر

 /03حداثة والوةائل التاليمية

 /00توغر األةلة واقمالحا

 /09وضوح الل ة

 /00جوة ال باعة وا صرا

يتض ـ م ــن اوج ــدول أ رت ــائض الت ليــل قماي ــار الدراة ــة ةال ــة
لحص ـ ـ ــائيا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتو ةالل ـ ـ ــة ( )3231لذ ل قيم ـ ـ ــة " "
احملســوبة أقــل مــن قيمــة " " اوجدوليــة  ي مجيــع اقمؤ ـرا و ي
الدرجــة الةليــة للمايــار عــدا مســاير مت ـ را الاصــر والتنيــي
اقمار ي ،مما يدل عل عدم وجوة غروق ذا ةاللة لحصائية  ي
تلي اقمااي ر والدرجة الةلية ،وهوا يا بلر ال توجد

32494

32010

32322

92001

32199

32994

32930

02111

32119

32990

32191

32110

32423

32013

غروق ذا ةاللة لحصائية عند مستو ةاللة   α ≥ 3231ي
متوةـ ـ ـ ا اة ـ ــتجابا األغـ ـ ـراة للف ـ ــروق طبق ـ ــا ل ى اص ـ ــتال
التخصــص  ي ضــوء ماــاي ر تنيــي اوجــوة للمقــررا الدراةــية.
ول ــرت تلكي ــد تل ــي الف ــروق ال ــيت مت احلص ــول عليه ــا مبوجـ ـ
حلي ــل التب ــاين ) (ANOVAغق ــد مت اة ــتخدام اصتب ــار " " LSD
للفروق بني غئا التخصص.

جدول ( )8نتائج اختبار "  " LSDللفروق بين فئات التخصص
المعيار
مساير مت  را الاصر

التنيي اقمار ي

التخصص
ةراةا اجتماعيا

المتوسط

ن
01

0239

تاريخ

19

9211

ج راغيا

12

9210

أصر

9

9213

ةراةا اجتماعيا

01

9221

تاريخ

19

9211

ج راغيا

12

9240

أصر

9

9233

دراسات اجتماعيات

تاريخ

جغرافيا

-

**

*

أخرى

-

** غروق ةالة عند مستو  3230غلقل * .غروق ةالة عند مستو  3231غلقل
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وقمارغ ــة مس ــتويا الدالل ــة ب ــني اجملموع ــا  ،مت اة ــتخدم اصتب ــار
اقمقاررـا اقمتاــدة الباديــة ) (Multiple Comparisonsوغــا اصتبــار
الفـ ـ ــرق اقمانـ ـ ــوي األً ـ ـ ـ ر ) (LSDلةشـ ـ ــف الفـ ـ ــروق ب ـ ـ ـني غئـ ـ ــا
التخصص ،لذ وجد غـروق  ي مايـار (مسـاير مت ـ را الاصـر)
لصــاد مصــص التــاريخ عنــد مســتو  3231ومصــص اوج راغي ــا
عنــد مســتو  .3230و(مايــار التنيــي اقماــر ي) لصــاد مصصــي
التاريخ واوج راغيا عند مستو ةاللة .3230
الســؤال الخــام  :مــا التصــور المقتــرح لتطــوير مكونــات مقــرر التربيــة
االجتماعيــة والوطنيــة للصــف الرابــع االبتــدائي فــي المملكــة العربيــة

الســعودية فــي ضــوء معــايير الجــودة لتنظــيم المقــررات الدراســية؟  ي
ضــوء ا جابــة عم ـا تقــدم م ــن أةــئلة للدراة ــة ،يقــدم الباح ـ
تصــورا مقرتحــا لت ــوير مةورات ـ  ي ضــوء ماــاي ر اوجــوة لتنيــي
اقمقررا الدراةية ،وغا اخل وا اآلتية:
أوال_ مترا التصور:
 .0احلاجة الدائمة واقمستمر ل ى الت وير.
 .9مواكبـة اقمســتجدا والت ـوال الةــت  ي الاـامل ،واقمقــرر
عل عالقة وثيقة بولي.
 .0االةتفاة من ةليا الال والتةنولوجيا اقمتسارعة.
 .1الربط اقمبا ر صائص منو ال ال  ي الصف الرابع.
 .1االة ــتفاة مـ ــن حرك ــة اقماـ ــاي ر ومب ــاةو اوجـ ــوة الشـ ــاملة،
ومااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية.
 .1النت ــائض ال ــيت تق ــدمها الدراة ــا الس ــابقة اقمؤك ــد ألملي ــة
تنيي اقمقررا وغا مااي ر اوجوة .
ثاريا _ منطلقات التصور:
يقوم التصور اقمقرتح عل اقمن لقا اآلتية:
 .0حتمية الت وير وأر من ةنن اخلالا ةب ار وتاا ى.
 .9أملية اوجوة وأهنا م ل وط وتنموي وغةر عاقمي.
 .0أملية اقمااي ر لدقتها وةهولة الامل ما لد اقمؤلفني
واقم ورين واقمراجاني.
 .1أملية اقمرحلة (الرابع االبتدائي) لةوهنا مفصال حيويا من
مفاًل تشةل التلميو ومنوت.

والتتابع

 .1ضرور اقمصفوغا اقمايارية اليت تاى باقمد
للدراةا االجتماعية والوطنية.
ثالثاً _ مرتكزات التصور:
 .0أ الت وير جي أ ينبع من ةاصل اقمؤةسة الرتبوية
بالدرجة األو ى ،ويقع عل عاتقها.
 .9أ الدراةا االجتماعية والوطنية واألةرية بات من
اقمقررا اقمهمة اليت جي الاناية ما  ي ل الت وال
الااقمية اقمتسارعة اليت يتلثر ما جمتمانا.
 .0أ الدراةا االجتماعية والوطنية واألةرية كل ال يتجزأ.
 .1أ اقمنهض اقمستخدم  ي هوا التصور لت وير اقمقرر هو:
التةاملي قمناةبت وقدرت عل حقيا األهدا اليت ترمسها
وثيقة منهض الدراةا االجتماعية والوطنية  ي اقمرحلة
اقمتوة ة للتالي الاام وت ويرها.
 .1أ مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية وةيلة غاالة
لضبط الوًول ل ى األهدا اقملمولة.
 .1أ ت وير اقمقرر ال ميةن أ يت ةو ت وير باقي مةورا
اقمنهض.
 .4أ ت وير اقمقرر جي أ حيقا التال الناج النشط القائ
عل أ يةو ذا ماى وو يفة.
 .9أ يرتبط بالت بيا.
 .2أ حيقا مبدأ التال الوايت.
رابعاً _ خارطة التصور:
تنير الدراةة احلالية ل ى اقمقرر كةتل واحد  ،ومن م ال
ميةن حقيا جناح هلوا التصور  ي ضوء ت وير عنصر ةو
ةصر ،واخلارطة اآلتية تقدم التصور اقمقرتح للت وير وغا
مةورا اقمنهض كما يليت:
أ ـ تطوير األهداف:

لعاة النير  ي األهدا اقمشتقة من وثيقة اقمنهض ،من
حي رب ها بواقع التلميو وبيئت  ،وتوضي ها حلال اقمملةة
الاربية الساوةية وقيمها األًلية ،وتازيز اهلوية واالرتماء،
وتدرجها مع صصائص الامرية ،وتنوعها  ي اجملاال النالثة
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اقمارغية والوجدارية واقمهارية ،وتنوعها  ي مستويا الوعي
واقمشاركة واحلوار والتااو  ،ومراعاهتا وجوار التفة ر وحل
اقمشةال  ،ورب ها باةرتاتيجيا التال احلدينة ،وتةاملها
مع أهدا اقمرحلة اقمتوة ة والناروية.
ب ـ تطوير المحتوى:
لعاة النير  ي احملتو اقمقدم ورب بلهدا مقرر
الدراةا االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية ،من حي
التنيي وغا منهض واض وحمدة ،وبناؤت بشةل تةاملي بايدا
عن الدمض واوجمع ،واالتساق غيما بني اقمةورا  ،وبلور حمتوات
األو  ي ةل ةالةل ومصفوغا حقا اقمد والتتابع،
وتقدمي خلارطة مفاهيمية تالئ صصائص الامرية ،وطرح
لادة من اقمهارا  ي ل رؤية متةاملة ،وتةنيف لامليا
الت بيا ،وتو يف للتقنية ،وأ يةو قابال للتال الفرةي
واوجماعي  ي ة واحد.
جـ ـ تطوير االستراتيجيات واألنشطة:
لعاة النير  ي ةليا تقدمي اةرتاتيجيا التدريس
ورب ها بشةل واض باحملتو وأهدا اقمقرر ،من حي

حقيا مةورا االةرتاتيجية والتنويع والتوةع والسي ر
للوًول ل ى األهدا اقمنشوة بدق ومهار  ،ومناةبتها للامل
مع احملتو اقمقدم ،وقدر اقمالمني عل ت بيقها وتو يفها  ي
ًفوغه الدراةية ،ووضوحها للتالميو وأولياء األمور ،ووغر
الوةائل وماينا التالي اقمالئمة ،ومساملتها  ي حقيا
األرش ة اقمخ ط هلا ،وحداثة وتوغر مباةو التال .

د ـ ت وير ةليا التقومي:

لع ـ ــاة الني ـ ــر  ي ةلي ـ ــا التق ـ ــومي وتنوعه ـ ــا لتناة ـ ـ مقـ ـ ـرر
الدراةــا االجتماعيــة والوطنيــة مــن حي ـ  :مســاير مت ـ را
الاص ــر وط ــرح ةلي ــا للتق ــومي حق ــا التن ــوو والش ــمول ،وحقي ــا
مهارا التفة ر ،والرتكيز عل عمليا التقومي  ر الورقية.

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــوير عمليـ ــا التبوي ـ ـ الـ ــداصلي وا ص ـ ـرا وال باعـ ــة
واقمالحــا واقم ـواة ا ثرائيــة اقمص ــاحبة مــن حي ـ جــوة ال باع ــة
وا صرا  ،ووضوح الل ة واحملتو  ،وً ة اخلرائط.

و ـ من ــاذ اخلارط ــة اقماياريــة للمص ــفوغا الت ويري ــة  ي ض ــوء
مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية:

 /1نموذج ( :)1معايير التنظيم للمقرر:
م

المعيار

0

التنيي وغا منهض واض وحمدة.

9

االتساق غيما بني اقمةورا .

0

حداثة وتوغر مباةو التال .

1

مساير مت  را الاصر.

1

التنيي اقمار ي.

المؤشرات الخاصة الدالة على المعيار
 0/0منيومي (خمال ـ عمليا ـ خمرجا ) 9/0 .تةاملي.
 1/0جماال واةاة.

 0/0حلزوب

 1/0قائ عل النشا

 1/0حموري
 0/9تتسا األهدا

 9/9يتسا احملتو مع األرش ة.

مع احملتو .

 1/9يتسا احملتو مع الوةائل التاليمية.

 0/9تتسا األرش ة مع التقومي.

 0/0ين لا من أحد ريريا عل النفس الرتبوي والتاليمي.
 9/0يقبل التال الفرةي واوجماعي  ي ة واحد.
 0/0ين ر ةاغاية اقمتال وحيتو عل كن ر من جماال التازيز.
 1/0يواك أحد اقمالوما الوارة .
 1/0خيلو من اقمالوما القدمية اليت ثب ضرور ت ويرها.
 0/1يواك ل ت لل ة الاصر ومقروئيتة.
 9/1يساير مت  را الاصر  ي الال والتةنولوجيا.
 0/1ينير ل ى اقمستقبل من صالل احلاضر.
 0/1حيقا األهدا اقمالنة 9/1 .يتض غي التدر اقمار ي.
 0/1يتميز بالشمول.

 1/1يراعي اقمد والتتابع.

 1/1يراعي مجيع اقمستويا اقمارغية واقمهارية والوجدارية ل هدا .
 1/1يراعي اوجوار التوضي ية اليت تن لا من بيئة التالميو.
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م

المعيار

1

التنيي الداصلي.

4

الت بيقا واألرش ة والتدريبا .

9

يؤكد وياز اهلوية واالرتماء.

2

حقيا مهارا التفة ر.

المؤشرات الخاصة الدالة على المعيار
 0/1يني ب ريقة وحدا .
 9/1يني ب ريقة اقموضوعا .
 0/1يني ب ريقة عشوائية.
 0/4ينمي اقمهارا .
 9/4يهت بتضمني الةتا اقمدرةي للتدريبا واألرش ة الصفية والالًفية.
 0/4الرتكيز عل األرش ة ذا اوجار

 ر الورقي.

 0/9ا ةالمية.
 9/9الاربية.
 0/9الوط .
 0/2يساعد عل التفة ر الناقد
 9/2يساعد عل التفة ر االبتةاري.
 0/2يساعد عل حل اقمشةال .

03

حداثة الوةائل التاليمية

00

توغر األةلة واقمالحا.

09

وضوح الل ة.

00

جوة ا صرا .

 9/00اخلرائط

 0/00الصور
 0/00الرةوم البيارية

 1/00النماذ

 1/00األ ةال.
 0/09يقدم تاريف باقمص ل ا الالمية  ي قائمة  ي ةصر الةتا .
 9/09يوجد مراجع ومصاةر متادة للمقرر الدراةي الواحد.
 0/00يقدم بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو التالميو.
 9/01وضوح بنط ال باعة.

 0/01متارة ال ال .

 1/01مناةبة األلوا .

 0/01جوة ال باعة.

 1/01مناةبة روعية الورق 1/01 .مناةبة مقاس الصف ة.

 /2نموذج ( :)2المصفوفة المعيارية لعناصر المقرر:
م

المصفوفة المعيارية لعناصر المقرر

1

األهداف

2

المحتوى

3

االستراتيجيات واألنشطة

4

التقويم

المؤشرات الخاصة الدالة على وجود المعيار

 /3نموذج ( :)3المصفوفة المعيارية لتنظيم عناصر الوحدة الواحدة:
الموضوع1

عنوان الوحدة

الموضوع 2

الموضوع4

الموضوع 3

الموضوع 5

الموضوع 6

العالمات المرجعية الخاصة
مؤشرات األداء الخاصة
قواعد التقدير
وصفية

كمية

مستوى اإلنجاز المطلوب
المصفوفة المعيارية
المعيار 1

العناصر

المؤشرات للموضوع
/1
/2

المعيار 2

/1
/2
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الموضوع7

الموضوع8

جملة رةالة الرتبية وعل النفس – الادة  – 14الريات (ربيع األول 0101هـ /كارو أول 9301م)
/1

المعيار 3

/2

 /4نموذج ( :)4المصفوفة المعيارية لتنظيم الموضوع داخم الوحدة الواحدة
خامساً _ النتائج المأمولة من التصور:

 .2أبو ينة ،غريد (0229م) أساسيات القياس التربية ،الةوي  :مةتبة

تتوقع الدراةة أ حيقا التصور اقمقرتح لذا أحسن ت بيق النتائض
اآلتية:
 .0مقرر مب وغا مااي ر اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية.
 .9مصفوغة مايارية متةاملة لاناًر اقمقرر تاز جوة التال .
 .0مؤ را يسهل قياةها ذا ًلة حقيقية بلهدا اقمقرر.
 .1موضوعا ذا ارتبا رئيسي وأغقي حقا رو اقمد
والتتابع.
 .1عناًر ذا ًلة أكت باقموضوعا القائمة عل اقمؤ را
اخلاًة.
 .1قواعد تقدير قائمة عل مبدأ التنوو واقمناةبة والدقة ،
ومستويا حمسوةة جنا ا التالميو.
 .4أرش ة واةرتاتيجيا رش ة ،ومقرتحا لثرائية ذا
ارتبا وثيا باجملتمع.
توصيات الدراسة:

يوًي الباح  ي ضوء النتائض مبا يليت:
 .0االةتفاة من اقمااي ر واقمؤ را اقمقدمة  ي الدراةة،
واالهتمام باوجوة  ي اقمناهض.
 .9ت وير مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء مااي ر
اوجوة لتنيي اقمقررا الدراةية.
مقترحات الدراسة:

و ي ضوء ما توًل للي الدراةة من رتائض وتوًيا ،
يقرتح الباح ت بيا اقمااي ر عل مقررا الدراةا
اةتةمال لدراةت احلالية.
االجتماعية األصر لذ لهنا
ٌ
قائمة المراجع

 .1أبو ةية ،عدرا

أمحد (9300م) ،أساليب معاصرة في تدري

االجتماعيات ،عما  :ةار أةامة.

الفالح.

 .3أي ةرحا  ،ع ية عوة (0190هـ) ،دراسات في أساليب تدري
التربية االجتماعية والوطنية ،عما  :ةار اخلليض.

 .4األكلع ،غهد (9333م) ،طرق تدري

المواد االجتماعية ،الريات :ةار

ا بيليا.
 .5أمبوةايدي ،عبد اهلل ورضية راًر اهلامشي (9331م) ،أثر اةتخدام
من ى الال والنقاغة واجملتمع ) (STSعل الت صيل الدراةي
واالجتاها حنو ماة الالوم ،مجلة رسالة الخليج العربي ،مةت

الرتبية

الاري لدول اخلليض (الادة .)21

 .1بدوي ،رمضا (9331م) ،استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم
الرياضيات ،عما  :ةار الفةر.

 .4البةر ،حممد عبد اهلل (9330م) ،المجلة التربوية ،القاهر (الادة .)13

 .8بن ةلمة ،منصور ولبراهي احلارثي (0191هـ) ،المرشد في تأليف

الكتاب المدرسي ،الريات :مةت الرتبية الاري لدول اخلليض.
 .9ب ًا  ،وجي (0199هـ) ،ةور اقمناهض  ي تنمية قي اقمواطنة الصاحلة
منهض الرتبية البدرية مناال ،ةراةة مقدمة ل ى ردو ةور الرتبية البدرية  ي
تازيز اقمواطنة الصاحلة  0199هـ ،كلية الرتبية البدرية والرياضة :و ار التالي
الاا  ،الريات.
 .11ب ع ا ،حممد قاة (0191هـ) ،تقومي كت التاريخ للمرحلة الناروية  ي
األرة  ي ضوء اقمااي ر الااقمية للةت اقمدرةية وبناء منوذ مقرتح لت ويرها
 ي ضوء هوت اقمااي ر ،رةالة ةكتورات  ر منشور  ،عما  ،جاماة عما
الاربية.
 .11البهوا ــي ،الس ــيد (9334م) ،معجـ ــم مصـ ــطلحات االعتمـ ــاد وضـ ــمان
الجودة في التعليم العالي ،القاهر  :عامل الةت .

 .12التــل ،ةــايد مصـ ف (0294م) ،مقدمــة فــي التربيــة السياســية  ،عمــا :
ةار اللواء.

 .13جاماــة اقملــي ةــاوة (9303م) ،اللقــاء الســنوي الخــام

التعليم ،اوجماية الساوةية للالوم الرتبوية والنفسية (جس ).

عشــر تطــوير

 .14جاماة ا مام حممد بن ةاوة ا ةالمية (0109هــ) ،ورشة دراسة تدري

التـاريخ الـوطني فـي مراحـم التعلــيم العـام :تشـخيص الواقـع واستشـراف

المستقبم،كرةي اقملي عبد الازيز لدراةة تاريخ اقمملةة الاربية الساوةية،

الريات.
 .15اوجهيمي ،أمحد عبد الرمحن (0100هــ) ،تقـومي كتـا الفقـ (اقم ـور) اقمقـرر
عل طال الصف النال الناروي رعي  ي ضوء اقماـاي ر اقمااًـر  ،مجلـة
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رســالة الخلــيج العربــي ،مةت ـ الرتبيــة الاــري لــدول اخللــيض ،الريــات (ال
عدة.)001

 .31ة ـ ــويدا  ،صال ـ ــد (9332م) ،ةراة ـ ــة تقوميي ـ ــة ل ة ـ ــئلة الـ ـ ـوارة  ي كتـ ـ ـا
اوج راغيــا للصــف األول النــاروي  ي مــدارس اوجمهوريــة الاربيــة الســورية وغــا
تص ــنيف بل ــوم  ي اجمل ــال اقما ــر ي ،مجلـ ــة جامعـ ــة دمش ـ ـ للعلـ ــوم التربويـ ــة

 .11احلري ـ ــري ،راغ ـ ــدت (9300م) ،الج ـ ــودة الش ـ ــاملة ف ـ ــي المن ـ ــاهج وط ـ ــرق
التدري  ،عما  :ةار اقمس ر .

 .14حسـ ــن ،أحـ ــالم البـ ــا والفرحـ ــايت حممـ ــوة (9334م) ،المنـ ــتج التعليمـ ــي:

المعايير وتحقي الجودة ،ا ةةندرية :ةار اوجاماة اوجديد .
 .18حسورة ،هيفاء عدرا (9332م) ،تقومي مقرر اوج راغيا للصف احلاةي
عشر  ي ضوء مااي ر اوجماية اوج راغية األمريةية ،رةالة ماجست ر  ر
منشور  ،كلية الرتبية ،اوجاماة ا ةالمية ،ز .
 .19حةــي  ،عبــد احلميــد وحممــد حنيفــة (9331م) ،تقــومي مقــرر االجتماعيــا
للمرحل ــة الناروي ــة  ي ضـ ــوء مب ــاةو ومف ــاهي اقمسـ ــؤولية الوطني ــة حن ــو البيئـ ــة
وةياةــة التالــي  ي اقمملةــة الاربيــة الســاوةية ،مجلــة كليــة التربيــة ،جاماــة

بنها( ،اجمللد  :01الادة.)10

 .21اخلليفــة ،حســن (9303م) ،المــنهج المدرســي المعاصــر ،9 ،الريــات:

والنفسية( ،اجمللد اخلامس والاشرو  :الادة .)9+0

 .32ةــيد ،علــي أمحــد وأمحــد حممــد ةــامل (9331م) ،التق ــويم ف ــي المنظوم ــة
التربوية ،الريات :مةتبة الر د.

 .33الشريد  ،ماجد علي (0191هـ) ،تقومي كتا التجويد للصف اخلامس
االبتدائي حس رأي مالمي الالوم الشرعية ومشرغيها ،رةالة ماجست ر
 ر منشور ،كلية الرتبية جاماة اقملي ةاوة.
 .34ــابا  ،أمحــد الســيد (0221م) ،تشــخيص الصــاوبا الــيت تواجـ تالميــو
احللقة األو ى من مرحلة التالـي األةاةـي  ي تالـي الدراةـا االجتماعيـة،
مجلة كلية التربية ،جاماة الزقا يا ،مجهورية مصر الاربية( ،الادة .)90

 .35الشــاوا  ،عبــد الــرمحن حممــد ،وةــليما حممــد اوجــت (0103ه ــ) ،أهــداف
ت ــدري

الدراس ــات االجتماعي ــة ف ــي الم ــدارس االبتدائي ــة والمتوس ــطة

دراسة وصفية تحليلية ،ةلسلة مركز الب و الرتبوية ،كلية الرتبيـة :جاماـة

مةتبة الر د.

 .21اخل يـ ـ ـ  ،حمم ـ ــد ـ ـ ـ ا (0191هـ ـ ــ) ،الج ـ ــودة الش ـ ــاملة واالعتم ـ ــاد

اقملي ةاوة.
 .31ال راور ـ ــة ،حسـ ـ ــن (9332م) ،تق ـ ــومي كتـ ـ ــا الرياض ـ ــيا للصـ ـ ــف النـ ـ ــاب

االبتدائية ،المجلة التربوية ،جاماة الةوي ( ،اجمللد اخلامس :الادة.)01

 .34طايمــة ،ر ــدي وةصــرو (0199ه ــ) ،الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم بــين

األكاديمي في التعليم ،الريات :ةار اخلرجيي.
 .22اخلي ـ ــا  ،عب ـ ــد اهلل (0299م) ،تق ـ ــومي م ـ ــنهض اقمـ ـ ـواة االجتماعي ـ ــة للمرحل ـ ــة
 .23ال ــدي  ،غت ـ ــي وً ــالح جمـ ــاور (0241م) ،المـ ــنهج المدرسـ ــي أسسـ ــه
وتطبيقاته التربوية ،9 ،الةوي  :ةار التالي .

 .24رض ـ ـوا  ،أب ـ ــو الفت ـ ــوح ،وغت ـ ــي مب ـ ــارر (0294م) ،الم ـ ــواد االجتماعي ـ ــة
أهدافها ،مناهجها ،طرق تدريسها ،القاهر  :ةار اقماار .

 .25الزكـ ــري ،حممـ ــد (0100ه ـ ــ) ،مع ـ ــايير ومؤشـ ـ ـرات ض ـ ــمان ج ـ ــودة األداء
المدرسي الشاملة ،الريات :ماار للتالي .

 .21ةااة  ،جـوة (0223م) ،منـاهج الدراسـات االجتماعيـة ،بـ رو  :ةار
الال .

 .24ة ــااة  ،ج ــوة أمح ــد ،وعب ــد اهلل حمم ــد لب ـ ـراهي (9331م) ،تنظيمـ ــات
المناهج وتخطيطها وتطويرها ،عما  :ةار الشروق.

 .28ةــااة  ،جــوة أمحــد وعبــد اهلل لب ـراهي (0191ه ــ) ،المــنهج المدرســي

المعاصر ،1 ،عما  :ةار الفةر للنشر والتو يع.
 .29ةايد ،حممد (9331م) حليل مقرر اوج راغيا للصف الناب عشر  ي ضوء
مااي ر اوجوة  ،رةالة ماجست ر  ر منشور  ،كلية الرتبية ،جاماة اقملي
ةاوة ،الريات.
 .31الس ـ ــم ري ،ل يف ـ ــة ً ـ ــاد (0191ه ـ ـ ــ) حلي ـ ــل حمت ـ ــو كت ـ ـ ـ الدراةـ ـ ــا
االجتماعية اقمقرر  ي ةولة ةن اغور  ي ضوء األةس الفلسفية واالجتماعيـة
للمــنهض ،رــدو بنــاء اقمنــاهض األةــس واقمن لقــا  ،الريــات :جاماــة اقملــي
ةاوة.

األةاةي  ي األرة  ،مجلة علوم إنسانية( ،السنة الساباة :الادة .)19

مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ،عما  :ةار اقمس ر .
 .38عــامر ،طــالل ــابا (9331م) ،تقــومي مقــرر تقنيــة اقمالومــا مــن وجهــة
رير كل من طلبـة التلهيـل الرتبـوي واقمالمـني الامـاريني ،ـ مقـدم للمـؤرمر
الالم ــي الن ــاب للجماي ــة الاربي ــة لتةنولوجي ــا الرتبي ــة ـ اقمالوماتي ــة ومنيوم ــة
التالي  ،اجمللد الناب.
 .39عبـ ــد السـ ــميع ،اوجميـ ــل وعبـ ــد اهلل حممـ ــد (9331م) ،تقـ ــومي مقـ ــرر الالـ ــوم
للصف النال ا عداةي ،مجلة التربية( ،الادة .)12

 .41عبي ــدا  ،ذوق ــا وةص ــرو (9331م) البح ــث العلم ــي مفهوم ــه وأدوات ــه
عما  :ةار الفةر.
وأساليبهّ ،2 ،
 .41الابي ـ ــدي ،ـ ــاا ة ـ ــايد وحن ـ ــا عيس ـ ـ اوجب ـ ــوري (0290م) ،أساس ـ ــيات
القياس والتقويم في التربية والتعليم.

 .42الاتيع ،من ر (9330م) ،حليل مقرر اوج راغيا للصف احلاةي عشر  ي
ضوء مااي ر اوجوة  ،رةالة ماجست ر  ر منشور  ،كلية الرتبية ،جاماة اقملي
ةاوة ،الريات.
 .43الاسا ً ،اد (9303م) ،المدخم إلـى البحـث فـي العلـوم السـلوكية،

الريات :ةار الزهراء.
 .44ع و  ،حممد أمني (0221م) ،وجهة رير اقمالمني  ي كتا اوج راغيا اقمقرر
علـ تالميــو الصــف األول ا عــداةي بدولــة الب ـرين ةراةــة تقومييــة ،مجلــة

التربية المعاصرة ،السنة احلاةية عشر( ،الادة .)01
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جملة رةالة الرتبية وعل النفس – الادة  – 14الريات (ربيع األول 0101هـ /كارو أول 9301م)
 .45ع ي ـ ــو ،حمم ـ ــد جني ـ ـ (9331م) ط ـ ــرق ت ـ ــدري
والتطبي  ،الريات :مةتبة الر د.

العل ـ ــوم ب ـ ــين النظري ـ ــة

 .41ع يــة ،حمســن علــي (0199ه ــ) ،الجــودة الشــاملة والمــنهج ،عمــا  :ةار
اقمناهض.
 .44عــالم ً ،ــالح ال ــدين حممــوة (9303م) ،القي ــاس والتق ــويم الترب ــوي ف ــي
العملية التدريسية ،0 ،عما  :ةار اقمس ر .

 .48عليــا  ،ــاهر ر ــي (9303م) ،منــاهج العلــوم الطبيعيــة وطــرق تدريســها
(النظرية والتطبي ) ،عما  :ةار اقمس ر .

 .49عليـ ــا  ،يوةـ ــف ـ ــاكر ،وةصـ ــرو (0229م) ،دليـ ــم التحريـ ــر للكتـ ــب
المدرسية ،عما  :و ار الرتبية والتالي .

 .51علــي ،حممــد (9332م) ،التربيــة العلميــة وتــدري

العلــوم ،0 ،األرة :

ةار اقمس ر .

 .51عليمــا  ،عبــ ر را ــد ومنــور الســويلمني (9331م) ،التقيــيم القــائم علــى
المع ــايير :تقي ــيم كت ــاب الرياض ــيات للص ــف الس ــادس األساس ــي وبن ــاء

نمــوذج لتطــويره فــي ضــوء المعــايير العالميــة للكتــب المدرســية ،جاماــة
البلقاء الت بيقية.

 .52الام ــاير  ،حمم ــد حس ــني (9334م) ،المشـ ــكالت الصـ ــفية ،عم ــا  :ةار
اقمس ر .

 .53عمر ،حمموة وةصـرو (9303م) ،القيـاس النفسـي والتربـوي ،عمـا  :ةار
اقمس ر .
 .54عــوةت ،أمحــد وغت ــي ملةــاوي (0229م) أساســيات البحــث العلمــي فــي
التربية والعلوم اإلنسانية ،عما  :مةتبة الةناب.
 .55الايسري ،محوة علي (9330م) ،القي الوطنية اقمتضمنة  ي كت
الدراةا االجتماعية للمرحلة الناروية  ي ةل نة عما  ،رةالة ماجست ر
 ر منشور  ،قس اقمناهض وطرق التدريس ،اوجاماة األرةرية ،عما .
 .51ال رياب ،غضل (0191هـ) ،تقومي منها اوج راغيا  ي اقمرحلة ا عداةية
بليبيا ،رةالة ماجست ر  ر منشور  ،جاماة ال رمور ،عما .
 .54ال ولً ،ابرين أةي (9303م) ،مستو جوة كتا التاريخ اقمقرر عل
الصف التاةع األةاةي من وجهة رير مشر ي ومالمي التاريخ  ي
ز  ،رةالة ماجست ر  ر منشور  ،كلية الرتبية ،اوجاماة
حماغيا
ا ةالمية ،ز .
 .58غــا ةالــني ،ةيوبول ـد

(9334م) ،من ــاهج البح ــث ،ترمجــة :حممــد ربيــل

روغل وةصرين ،القاهر  :مةتبة األجنلو اقمصرية.

 .59الف ــتالوي ،ة ــهيلة حمس ــن (9339م) ،الج ــودة ف ــي التعل ــيم ،عم ــا  :ةار
الشروق.
 .11اللقـ ـ ـ ــاب ،أمحـ ـ ـ ــد حسـ ـ ـ ــني وعل ـ ـ ـ ـ أمحـ ـ ـ ــد اوجمـ ـ ـ ــل (9330م) ،معج ـ ـ ـ ــم
المصطلحات التربوية المعرفة ،القاهر  :عامل الةت .

 .11اللقــاب ،أمحــد وبـررس رضـوا (ا0299م) ،تــدري

المــواد االجتماعيــة،

 .12اقمالةي ،ع ية حامد (0103هـ) ،ةور تدريس ماة الرتبية الوطنية  ي
تنمية القي الوطنية لد تالميو اقمرحلة االبتدائية ،رةالة ماجست ر  ر
منشور  ،قس اقمناهض وطرق التدريس ،جاماة أم القر  ،مةة اقمةرمة.
 .13جماهد ،حممد ع و (9339م) ،المدرسة والمجتمع في ضوء مفاهيم
الجودة ،ا ةةندرية :ةار اوجاماة اوجديد .

 .14جميــد ،ةوةــن ــاكر (9334م) ،أس ـ

بنــاء االختبــارات والمقــايي

النفسية والتربوية ،عما  :ةيبورو لل باعة والنشر.

 .15حممــد ،ةــااة (9333م) ،تقــومي اقمســتو اقماــر ي ل ةــئلة ال ـوارة  ي كتــا
الفلسفة اقمقرر ،مجلة العلوم التربوية ،اجمللد النامن( ،الادة.)9

 .11حممــد ،عبــد اهلل ورمي عبــد الايــي ( )9300تصــميم المــنهج ،عمــا  :ةار
اقمس ر .
 .14مرا د  ،حسني (9334م) ،تقـومي كتـا الرتبيـة الوطنيـة للصـف التاةـع  ي
األرة  ،مجل ــة جامع ــة دمشـ ـ للعل ــوم التربوي ــة والنفس ــية ،اجملل ــد النال ـ

والاشرو ( ،الادة .)0
 .18مساعد  ،حممد (9331م) ،واقع القي الوطنية لد طلبة اقمدارس الناروية
 ي األرة وةور اقمالمني  ي تنميتها ،رةالة ةكتورات  ر منشور  ،عما ،
كلية الدراةا الاليا ،اوجاماة األرةرية ،عما .
 .19مصل  ،رسي رصر (0100هـ) ،تقومي منها اوج راغيا  ي اقمرحلة األةاةية
الاليا  ي ضوء با االجتاها الااقمية ،رةالة ماجست ر  ر منشور  ،كلية
الرتبية ،اوجاماة ا ةالمية ،ز .
 .41اقمايقل ،عبد اهلل حممد (9331م) ،حليل أرش ة التال  ي مقررا الرتبية
الوطنية
باقمملةة الاربية الساوةية ووجهة رير اقمالمني جتاهها ،جملة ةراةا تربوية
واجتماعية( ،اجمللد الاا ر :الادة .)0
 .41مةت الرتبية الاري لدول اخلليض (0291م) ،اخل ة اقمشرتكة لت وير
مناهض التالي  ي ةول جملس التااو  ،الريات :مةت الرتبية الاري.
 .42مل ـ  ،ة ــامي حممــد (9332م) ،القي ــاس والتق ــويم ف ــي التربي ــة وعل ــم
النف  ،عما  :ةار اقمس ر للنشر والتو يع.

 .43النصارً ،اد ورا د الابد الةرمي (0191هـ) ،الرتبيـة الوطنيـة  ي مـدارس
اقمملةــة :ةراةــة حليليــة مقاررــة  ي ضــوء التوجهــا الرتبويــة احلدينــة ،ةراةــة
مقدمـ ــة للقـ ــاء السـ ــنوي النال ـ ـ عشـ ــر لقـ ــاة الامـ ــل الرتبـ ــوي ،و ار الرتبيـ ــة
والتالي  ،الباحة.
 .44و ار الرتبية والتالي (0104هـ) ،التربية الوطنية ،الريات.

 .45و ار الرتبيــة والتال ــي (0199ه ــ) ،وثيق ــة م ــنهج الدراس ــات االجتماعي ــة
والوطنية ،الريات :مركز الت وير الرتبوي.

 .41و ار الرتبيــة والتالــي (0100ه ــ) ،التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف
الرابع االبتدائي كتاب الطالب ،ط 0109-0100هـ.

 .44و ار الرتبيــة والتالــي (0100ه ــ) ،التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف
الرابع االبتدائي دليم المعلم ،ط 0109-0100هـ.

القاهر  :عامل الةت .
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Evaluating the social and national curriculum for fourth grade and producing a proposal for the
development of its components in the light of the quality standards for the Organization of courses
Ahmad M. Alhussein
Graduate Studies & Quality Assurance Vice Dean, E-Learning & Distance Learning Deanship
Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University, Riyadh , Saudi Arabia

Submitted 05-09-2013 and Accepted on 02-12-2013

Abstract: This study aims to identify the quality standards that must be taken into account in organizing the courses in
Saudi Arabia, to declare to what extent it corresponds to the viewpoint of teachers, and to produce a proposal for the
development of its components .The study sample consisted of (133) teachers from Riyadh. The study applied a standard list
made of (13) standards, and (51) special criteria.
Results showed poor quality of the social and national curriculum for fourth grade in the light of the content analysis in an
average of (2.20 ).The result of the overall average considering the correspondence of the curriculum to the quality standards
of courses planning from the viewpoint of teachers was an average of (3.39). The study showed no significant differences
regarding standards and overall degree in the study sample answers according to their field of specialization except for the
standards (Keeping up with time changes) and (knowledge management).
the differences in the standard (Keeping up with time changes )was in favor of history specialization with a level of (0.05) vs.
a level of (0.01) for geography specialization. while both specializations were alike at the standard of (knowledge
management) at the level of (0.01).
keywords: Evaluating - curriculum - social and national curriculum - quality - standards
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صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول :منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي لدى ...

نمذجة العالقات السببية بين الذكاء الوجداني والسعادة والتحصيل الدراسي
لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العام

صالح الدين حمدى محمد عبدالعال

وليد شـوقى شفيـق سحلول

رئيس قسم علم النفس
كلية اآلداب والعلوم /الواحات  -جامعة بنغازي

أستاذ مساعد جبامعة امللك سعود
معلم أول (أ) فيزياء باللغات التجريبية بالزقازيق  -مصر

قدم للنشر 4141/8/82هـ -وقبل بتاريخ 4141/4/41هـ

المستخلص :هدف البحث إىل دراسة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي لدى عينة مكونة من ( )155طالبـا وطالبـة
بالصف الثاين الثانوي العام .طُبق عليهم اسـتبان الـذكاء الوجـداين ،والسـعادة مـن إعـداد البـاحثني .وقـد أاـارت نتـائخ ااتبـارإتإ إىل وجـود فـرو دالـة

إحصـائيا عنـد مسـتوى ( )5051لصـا البنــات يف بُعـد إدرا اننفعـانت فقـ  .كمــا وجـدت فـرو دالـة إحصــائيا بـني طلبـة التخصصـني األديب والعلمــي
لصا طلبة التخصص العلمي عند مستوى ( )5054يف بُعد التواصل انجتماعي ،وعنـد مسـتوى ( )5051يف كـل مـن الدرجـة الكليـة للـذكاء الوجـداين،
والسعادة ،والتحصيل الدراسي .وباستخدام أسلوب حتليل املسار بدون متغريات كامنة ،حاز منوذج حتليل املسار عل قيم جيدة ملشارات حسـن املبابقـة
مما يدل عل تبابق جيد للبيانات مع النموذج.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الوجداين  -السعادة  -التحصيل الدراسي
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مقدمة:
من املفاهيم السيكولوجية ال ظهرت حديثا يف علم النفس
ٍ
باهتمام واسع
مفهوم الذكاء الوجداين ،ومنذ ظهوره وهو حيظ
من قِبل علماء النفس الذين يدرسون عالقته مبتغريات نفسية
أارى إلدراكهم بأمهية الوجدان يف حياة
الفرد النفسية ،وإدراكهم لدور الذكاء الوجداين يف جناح
الفرد يف حياته العامة واملهنية ،وارتباطه بصحة الفرد
النفسية ،واعوره بالسعادة.
فمن املنبقي أن األاخاص الذين ن يفهمون لغة املشاعر
ٍ
بشكل جيد تكون عالقاهتم باآلارين سيئة ،ون يتمتعون
بصحة نفسية جيدة؛ فعل سبيل املثال ،إذا مل يتحكم الفرد
يف غضبه داال حمي العمل ،فمن املمكن أن يُغضب
زمالءه ،ورئيسه يف العمل ،وقد يفقد عمله .وكذلك إذا مل
يفهم الفرد ويقدر مشاعر اآلارين ،فإنه سيجد
صعوبة يف إقامة عالقات اجتماعية ناجحة ،أو تكوين
صداقات (.)Ciarrochi et al., 2001: 25
ويتحدد مفهوم الذكاء الوجداين من االل رب
الذكاء بالعاطفة؛ فالذكاء الوجداين يعين توظيف املشاعر
والعواطف واننفعانت بذكاء .ويتضمن فكرتني مها :أن
جيعل الوجدان تفكرينا أكثر ذكاء ،وأن يكون تفكرينا ذكيا
حنو حانتنا الوجدانية (معمرية.)14 :8551 ،
ٍ
بشكل ااص عل معرفة كيف يُيسر الوجدان
أي إنه يركز
والذكاء بعضهما البعض ببريقة تبادلية ،وذلك للوصول إىل
مستوى مرتفع من التفكري ،ومعاجلة املعلومات املتعلقة
باننفعانت ،باإلضافة إىل حتسني املشاعر واألحاسيس

(.)Mayer, 2000: 427

وهذا ما عرب عنه ماير ( )Mayer, 2001: 8بقوله
إن الذكاء الوجداين ُُيثل القدرة عل فهم واستخدام
املعلومات الوجدانية  emotional informationوكذلك يعكس
قدرة النظام الوجداين  emotional systemعل تعزيز الذكاء.
والذكاء الوجداين يُشري إىل القدرة عل التعرف عل معاين
التفكري وانستدنل
اننفعانت ،وعالقاهتا ،وعل
أساس هذه اننفعانت
وحل املشكالت عل
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( .)Mayer et al., 1999: 267ومن مث فقد جعل الباحثون
يعيدون التفكري يف إماذا يعين أن تكون ذكيا؟إ what it
? ،means to be smartفهو ليس معامل الذكاء  ،IQوهو ليس
جمرد أرقام ،ولكنه يُعد أفضل منىبء للنجاح يف احلياة ( Mayer
.)et al., 2000: 396

ثورنديك Thorndike

وجذور الذكاء الوجداين تعود إىل أعمال
( )4285عن الذكاء انجتماعي ،وأعمال جاردنر Gardner
( )4224عن الذكاء الشخصي وانجتماعي بني األاخاص
( ،)Petrides et al., 2004: 574ولكن التقدم الواضح يف جمال
الذكاء الوجداين قبل عام ( )4225يرجع إىل باين Payne
( )4221الذي أاار إىل أن الكبت اهلائل ملشاعرنا يف هذا
العامل املتحضر قد أعا منونا الوجداين ( Mayer et al., 2000:
 ،)396وُُتثل أعمال ماير وسالويف Mayer & Salovey
( )4224 -4225نقبة حتول يف دراسة الذكاء الوجداين؛ إذ
ٍ
بشكل واضح .مث ااع هذا
مت حتديد املصبلح وتعريفه
ٍ
بشكل كبري عند ظهور كتاب الذكاء الوجداين لـ
املصبلح
جوملان .)Mayer, 2001: 7( )4221( Goleman
ويرى جوملان ( )81-81 :8555أن الفرد ُيتلك عقلني
أحدمها منبقي يفكر ،وآار عاطفي يشعر ،ومها يعمالن معا
يف تناغم دقيق؛ فالعاطفة تغذي وتزود عمليات العقل املنبقي
باملعلومات ،يف حني يعمل العقل املنبقي عل تنقية
مداالت العقل العاطفي ،وأحيانا يعرتض عليها .كما
يوجد بينهما تنسيق دقيق رائع؛ فاملشاعر ضرورية للتفكري،
والتفكري مهم للمشاعر ،لكن إذا جتاوزت املشاعر حدود
التوازن ،عندئذ تكون الغلبة للعقل العاطفي الذي يبغ
عل العقل املنبقي.
تعو من القدرة عل
والدرجة ال تشجع هبا اننفعانت أو ِّ
التفكري ،والتخبي  ،ومتابعة التدريب لتحقيق هدف بعيد،
والقدرة عل حل املشكالت وغري ذلك ،هي ال
حتدد كفاءة الفرد يف اننتفاع بقدرته الذهنية الفبرية ،وبذلك
حتدد أداءه يف احلياة .وهبذا املعىن يعد الذكاء الوجداين قوة
ٍ
بشكل كبري عل قدرات الفرد سواء كان عل مستوى
تشثر
تسهيلها ،أو التدال فيها (جوملان.)484-485 :8555 ،
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ومن مث فالوجدان يلعب دورا أساسيا يف تسيري احلياة وما
يصاحبها من القرارات الشخصية؛ فاملشاعر العنيفة تشدي
نضبراب املنبق ،كما إن نقص الوعي باملشاعر ُيكن أن
يكون مدمرا وااصة عند اختاذ القرارات ال يتوقف عليها
مصائرنا ،إذ إن قرارات احلياة متجددة ون يكفي فيها التفكري
املنبقي فحسب ،وإمنا تتبلب إىل جانبه املشاعر وحكمة
العاطفة (روبنس وسكوت.)11 :8555 ،
فاننفعانت يف جوهرها هي دوافع ألفعالنا ،واببا للتعامل
مع احلياة ،وأصل كلمة انفعال مشتق من الفعل الالتيين
 motereمبعىن يتحر  ،تسبقه البادئة  eال تعين التحر
بعيدا ،يف إاارة إىل أن كل انفعال يتضمن نزوعا إىل القيام
ٍ
بفعل ما (جوملان.)84 :8555 ،
وتعد حكمة سقراط إاعرف نفسكإ هي حجر الزاوية يف
الذكاء الوجداين ،وتعين وعي الفرد مبشاعره عند حدوثها.
والوعي بالذات هو الوعي مبشاعرنا أو انفعانتنا ،أو عواطفنا،
وكذلك الوعي بأفكارنا املرتببة هبذه العواطف واننفعانت
(روبنس وسكوت.)445-452 :8555 ،
ومن مث فالذكاء الوجداين ُُيثل قدرة الفرد عل إدرا مشاعره
والتعبري عنها ،واستخدام هذه املشاعر ،وإدارة مشاعره
ومشاعر اآلارين (.)Salovey et al., 2003: 280
وهو املسشول عن قدرة الفرد عل إدارة ذاته ،وكذلك إدارة
عالقاته باآلارين؛ فكل يوم سواء يف احلياة الشخصية
أو العملية تُتاح أمامنا العديد من الفرص واخليارات ،والذكاء
الوجداين هو الذي يساعد يف حتديد هذه الفرص ،وكيفية
اقتناصها (.)Lynn, 2002: 2
ٍ
بشكل عام كنسبة الوجدان emotion
ويُشار للذكاء الوجداين
 quotientعل أنه قدرة الفرد عل أن يكون و ٍاع مبشاعره
اخلاصة وقادر عل ضببها وإدارهتا ،وكذلك مشاعر اآلارين.
ويوجد مظهران أساسيان للذكاء الوجداين ومها :أن تفهم
نفسك ،وأهدافك ،وطموحاتك ،واستجاباتك ،وسلوكياتك.
وأن تفهم اآلارين ومشاعرهم (.)Carter, 2005: 114
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ويعرفه سالويف وماير ( )Salovey & Mayer, 1990: 189بأنه
القدرة عل مراقبة مشاعر وانفعانت الفرد واآلارين ،والتمييز
بينها ،وكذلك القدرة عل استخدام هذه املعلومات لتوجيه
تفكري الفرد واألحداث.
ويوجد بناءان للذكاء الوجداين يتمايزان تبعا لبر القياس
املستخدمة ومها :الذكاء الوجداين كسمة emotional
 trait intelligenceأو فعالية الذات الوجدانية كسمة املتعلقة
بالتصرفات اننفعالية ،وإدراكات الذات املقاسة بالتقرير
emotional
الذايت .يف حني الذكاء الوجداين كقدرة
 ability intelligenceأو القدرة اننفعالية املعرفية املتعلقة
بالقدرات املعرفية املرتببة باننفعانت ال تقاس بااتبار
األداء األقص (.)Petrides et al., 2007: 151
وبالرغم من تعدد مناذج الذكاء الوجداين ،فإنه يوجد اجتاهان
رئيسان يف تناوله ،األول :هو منوذج القدرة ،وُيثله منوذج ماير
وسالويف ،وهو يتعامل مع الذكاء الوجداين عل أنه قدرة عقلية
مثله مثل أنواع الذكاء األارى .والثاين :هو النماذج املختلبة،
وُيثلها منوذج بار-أون ،ومنوذج جوملان ،وهذا التصور يتعامل
مع الذكاء الوجداين عل أنه الي من السمات والقدرات.
والذكاء الوجداين يف منوذج ماير وسالويف & (Mayer
) Salovey, 1997: 10عبارة عن منظومة من القدرات العقلية
تضم أربعة مكونات ،هي :القدرة عل إدرا اننفعانت
بدقة ،وتقييمها والتعبري عنها .والقدرة عل توليد اننفعانت
أو الوصول إليها لتسهيل عملية التفكري .والقدرة عل فهم
اننفعال واملعرفة اننفعالية .والقدرة عل تنظيم اننفعانت
لتسهيل النمو العقلي والعاطفي.
ويتكون منوذج بار-أون ) (Bar-On, 2006: 15من مخس
كفايات ن معرفية ،وهي :كفايات اخصية .وكفايات
اجتماعية (ااصة بالعالقات بني األاخاص) .وإدارة
الضغوط ،والقدرة عل التكيف ،واملزاج العام.
ويتبىن الباحثان منوذج جوملان ألنه منوذج ُيزج قدرات الذكاء
الوجداين مع مسات واصائص الشخصية متمثلة يف اصائص
الصحة النفسية ،والدافعية ،والقدرات ال جتعل الفرد فعان يف
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املشاركة انجتماعية .وهي قدرات حيتاجها البلبة للتفاعل
داال بيئة التعلم ،وللتحصيل الدراسي الذي ن يقتصر فق
عل اكتساب املعلومات واملهارات العلمية ،وإمنا يتضمن
مهارات اجتماعية تُكتسب داال سيا حجرة الدراسة أثناء
التفاعل مع املعلمني والزمالء.
ويعرف جوملان ) (Goleman, 2001: 28الذكاء الوجداين بأنه:
عبارة عن القدرة عل التعرف عل مشاعرنا ،ومشاعر
اآلارين ،وعل حتفيز ذواتنا ،وعل إدارة انفعانتنا وعالقاتنا
ٍ
بشكل فعال .وبذلك يتكون الذكاء الوجداين يف
مع اآلارين
منوذج جوملان من مخسة مكونات ،وهي :الوعي الذايت،
وتنظيم الذات ،والدافعية؛ وهي تصف الكفايات الشخصية
 ،personal competenciesوُتثل معرفة الشخص بانفعانته،
وقدرته عل إدارهتا .و التعاطف ،واملهارات انجتماعية؛ وهي
تصف الكفايات انجتماعية  ،social competenciesوُتثل
معرفة الشخص بانفعانت اآلارين ،وقدرته عل التفاعل
معهم.
وُيكن عرض مكونات الذكاء الوجداين بشيء من التوضيح
عل النحو اآليت( :السمادوين)441-441 :8551 ،
 )4الوعي الذاتي :ويشري إىل معرفة الشخص انفعانته،
واستخدامها نختاذ القرارات بكل ثقة .فإذا مل نكن قادرين
عل إدرا مشاعرنا ،فسيكون من الصعب علينا إدرا
مشاعر اآلارين.
 )8إدارة االنفعاالت :وتعين قدرة الفرد عل إدارة انفعانته،
وأفكاره ،ومشاعره ببريقة متوافقة ومرنة عرب مواقف وبيئات

خمتلفة سواء أكانت اجتماعية أم مادية .ومن مث فهو ن يسمح
ألي موقف أن يشثر عل حالته املزاجية ،كما يركز عل أفعاله
وما الذي جيب أن يقوم به ،كما يعرب عن مشاعره ببريقة
إجيابية.
 )4الدافعية :ويشري هذا املكون إىل أن الشخص يعتمد عل
قوة دافعة داالية يف حتقيق أهدافه؛ فاحلوافز الداالية مثل
املتعة بالعمل ،وحب التعلم ،وانطالع تكون أكثر أمهية وتأثريا
يف دفع الفرد للعمل واإلبداع من احلوافز اخلارجية كاملال
واملنصب.
 )1التعاطف :ويعين قدرة الفرد عل إدرا ما يشعر به
اآلارون ،ومعرفة ما حيسون به ،وهو أمر يستلزم قدرتنا عل
فهم ذواتنا واستشعار أحاسيسنا أون.
 )1المهارات االجتماعية :وتعين قدرة الفرد عل تكوين
عالقات مع اآلارين ،والتفاعل معهم بفاعلية ،وقدرته عل
قيادهتم ،وبناء رواب اجتماعية ،وإدارة الصراع.
وقد عدل جوملان ( )Goleman, 2001: 28-29منوذجه،
وافض كفايات الذكاء الوجداين من  81إىل  85كفاية،
وكذلك افض األبعاد إىل أربعة جمانت رئيسة للذكاء
الوجداين ،وهي :الوعي الذايت ،إدارة الذات ،الوعي
انجتماعي ،وإدارة العالقات ،وقسمها يف إطار بعدين
رئيسني ،ومها :البعد الشخصي ،والبعد انجتماعي .كما
يتضح يف جدول (:)4

جدول ( )1أبعاد الذكاء الوجداني في نموذج جولمان المعدل
اآلخ ــر (كفاية اجتماعية)

ال ــذات (كفاية شخصية)
اإلدراك

الوعي الذاتي
الوعي الوجداين الذايت  -التقييم الدقيق للذات  -الثقة بالذات

التنظيم

إدارة الذات
ضب الذات  -الوفاء (اإلاالص الشديد)  -يقظة الضمري -
القدرة عل التكيف  -حافز اإلجناز – املبادرة
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الوعي االجتماعي
التعاطف  -توجه اخلدمة  -الوعي التنظيمي
إدارة العالقات
تبوير اآلارين – التأثري – التواصل  -إدارة الصراع – القيادة
 -التحفيز للتغيري  -بناء الرواب  -العمل اجلماعي والتعاون
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ويذكر كوت وهيديخ ( )Cote & Hidege, 2011: 56أن
إظهار اننفعانت والعواطف تشثر عل سلوكيات واجتاهات
ومشاعر اآلارين ،ومن مث يبذل األفراد عن وعي جهودا
لتعديل تلك اننفعانت ال يظهروهنا لآلارين.
بنوع واحد من
وجيب أن نالحظ أننا ن نشعر طوال الوقت ٍ
اننفعال ،وأن تقلبات الظروف مبا فيها من سعادة وتعاسة
تعبي للحياة نكهة ااصة ،وحتتاج إىل قدر من التوازن .ون
اك أن مفتاح السعادة العاطفية يكمن يف القدرة عل ضب
اننفعانت املزعجة دائما (السمادوين .)812 :8551 ،
ويقول راسل ( )488-484 :4221أن سر السعادة هو أن
يوسع الشخص من اهتماماته بقدر اإلمكان ،وحياول أن جيعل
اهتماماته أكثر ما تكون ودا ،وأقل ما تكون عدائية.
وتشري بعض الدراسات السابقة ال تناولت الذكاء الوجداين
وعالقته ببعض املتغريات إىل أنه يرتب إجيابيا بالرضا عن
احلياة ،والسعادة مثل دراسة جودة (Sonal ،)8551

).Bahrololoum (2012) ،(2009

والسعادة اسم يُبلق عل قباع عريض من املشاعر اإلجيابية،
ويرتاوح من انرتياح إىل الفرح وانبتهاج الشديدين ،وُيكن أن
ترتاوح املشاعر املضادة هلا –احلزن والبشس -من الشعور خبيبة
أمل طفيفة إىل املرض وانكتئاب املرضي (ماكونيل:8548 ،
.)82
واإلنسان السعيد هو ذا الذي حييا موضوعيا ،وتكون له
انفعانت حرة واهتمامات واسعة ،ويستمد سعادته من تلك
انهتمامات واننفعانت؛ ال بدورها جتعله حمور اهتمام وحمبة
بالنسبة إىل كثريين من اآلارين ،فاإلفادة من اننفعانت
سبب قوي للسعادة (راسل.)421 :4221 ،
ويذكر جروان ( )14 :8548أن العواطف تنقل معلومات
ومعرفة حول عالقات الفرد مبحيبه املادي واإلنساين ،كما إن
السعادة تشري عادة إىل عالقات ود وانسجام مع اآلارين
ومصبلح السعادة ينتمي إىل تلك الفئة من الكلمات ال
يعرف معناها اجلميع ،لكن ن يستبيع أحد أن يعبي هلا
تعريفا حمددا .وللسعادة ٍ
معان خمتلفة اعتمادا عل ما إذا كنا
نستكشف املعىن املوضوعي أو الشخصي هلا؛ فاملعىن
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املوضوعي للسعادة قد يعين اعور الفرد بالرفاهية والسالم
واحلرية ،يف حني تُوصف السعادة من الناحية الذاتية بالدرجة
ٍ
بشكل
ال يُقيم هبا الشخص جودة حياته أمجع
إجيايب ).(O’Rourke & Cooper, 2010: 95
ولقد ناقش الفالسفة تعريف السعادة آلنف السنني دون
التوصل إىل توافق هنائي يف اآلراء .فمفهوم السعادة خيتلف إىل
ٍ
حد كبري بااتالف املنظرين .فعند أرسبو  Aristotleيُعد
إدرا الفرد إلمكاناته عنصرا حامسا لتحقيق السعادة .يف حني
تتألف السعادة عند بنثام  Benthamمن وجود املتعة وغياب
األمل .وباملثل ،فإن السعادة وفقا لبعض املنظرين املعاصرين
تظهر عندما تتحقق اروط معينة يف احلياة مثل قبول الذات
environmental
 ،self-acceptanceوالتمكن البيئي
 ،masteryوالنمو الشخصي  ،personal growthوالترابط
.(Oishi et al., 2007: 346) relatedness

وعل العموم مل يعد مفهوم السعادة حكرا عل ما يبلقه
الفالسفة واملتأملون من آراء من االل جتارهبم
أو انبباعاهتم الشخصية ،بل أاذ هذا املفهوم يظهر يف
ميادين البحث العلمي من االل دراسات حبثية ُجترى عل
عامة الناس بتببيق ااتبارات نفسية مبعايري ااصة (الشويخ،
.)11 :8544
وخيتلف الشعور بالسعادة والتعبري عنها من ٍ
فرد إىل آار ،ومن
مرحلة عمرية إىل أارى ،ومن ثقافة إىل أارى؛ فقد يكون
التحصيل واإلجناز مصدرا لسعادة فرد ما ،وقد يكون تأكيد
الذات مصدر السعادة ٍ
لفرد آار ،يف حني يكون النجاح يف
احلياة الزوجية والعمل هو قمة السعادة لدى آار ،وقد يكون
الشعور باألمن وانطمئنان والرضا عن احلياة هو السعادة
بعينها لدى آار .لذا تبق السعادة أهم مبلب من مبالب
اإلنسان يف احلياة ومن أهم أهدافه ال يسع لتحقيقها
(أرجايل.)448 :4224 ،
ٍ
بشكل عام ثالثة عناصر عل األقل :اعور
وتتضمن السعادة
أكثر إجيابية ،اعور أقل سلبية ،والرضا عن احلياة .وكل واحد
من العناصر الثالثة ُُيثل لبنة مهمة من السعادة؛ ويُعد
العنصران األوليان من املكونات الوجدانية ،ويعكسان املتعة،
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يهز بقوة إىل املدى الذي جيعلك تتفحص نفسك ،واحلياة
ال تعيشها حىت تلك اللحظة ،وستشعر يف ذلك الوقت بأنه
يتعني عليك أن تبذل جمهودا إجيابيا لتغيري بعض األمور يف
سبيل مسعا حنو السعادة (تيد و جون.)882 :8545 ،
وقد وضعت (ماكونيل )412 :8548 ،خمببا يوضح أنه
من املمكن وضع روتني يضمن لك أن تصبح سعيدا قدر
اإلمكان ،يتمثل يف اكل (:)4

ومظاهر السعادة ،يف حني يُعد املكون الثالث يف املقام األول
مكونا معرفيا ،ويعتمد عل تقييم ظروف حياة الفرد احلالية
والسابقة ).(Gruber et al., 2011: 222
ومكونات املتعة يف السعادة ُُيكن تصورها مفاهيميا من حيث
زيادة املشاعر اإلجيابية ،كما يشار إليها كتأثري إجيايب
أو املتعة ،واخنفاض املشاعر السلبية ،كما يشار إليها كتأثري
سليب أو استياء ).(Gruber et al., 2011: 222
وتبدأ الرحلة حنو السعادة بالنسبة إىل الكثريين منا مبا يشبه
ساعة حماسبة الذات ،أو نقبة التحول؛ إذ حيدث ايء ما

فعل المزيد من هذا
 تحديد متىأكون أكثر
سعادة.
 ما مصادرذلك (الحالية
والماضية؟)

اتخاذ قرار
بأن أصبح
أكثر سعادة

كيف؟ اصطحاب األطفال إلى السينما،
العمل على شيء أستمتع به ،غمر جسدي
فى حوض االستحمام مع الموسيقى
والهدوء – هل يمكنني فعل أي من هذه
األشياء اآلن؟

إيجاد طرق
ألصبح أكثر سعادة

جديدة

عمل القليل من هذا
تحديد األشياء
التي تسببت فى
تعاسة شخص
مثلي

ال أتلقى التقدير فى العمل ،هناك
شجار دائم فى المنزل ،أشعر بالذنب
طوال الوقت – ماذا يمكنني أن أفعل؟

نعم ،إنني أُحسن
سعادتي – أريد أن
أستمر قى تحسين
شعوري بالسعادة

هل أشعر
أنني أفضل
حاالً أو أكثر
سعادة؟

ال ،ربما ال أريد
بالفعل أن أصبح
سعيدًا ،أو أنني ال
أعرف كيفية التغيير

اكتشاف األسباب
ومعالجتها من جذورها

شكل ( )1خطة للسعادة الشخصية

وهو األمر الذي ُيثل متنفسا لشخصياهتم ،ولنظرهتم الفريدة
إىل العامل (تيد و جون.)882 :8545 ،
فشبكة عالقات الفرد ،والتمتع برواب اجتماعية قوية رمبا
يكون أهم ايء يعزز من الشعور بالسعادة؛ إذ جتعله أكثر
قابلية لالستمتاع باحلياة ،وتساعده عل الشعور هبويته
وتقديره لذاته (جريتشن.)414-415 :8545 ،
وأفضل السبل جللب السعادة إىل نفسك هو إسعاد اآلارين
من حولك .وأحد أفضل السبل إلسعاد اآلارين من حولك
هو أن تكون أنت سعيدا (جريتشن.)411 :8545 ،
والبالب الذي ُيتلك مهارات وقدرات يف الذكاء الوجداين
أكثر قدرة عل التعامل مع املواد الدراسية من حيث اربته

فالسعادة ن تتحقق من االل السعي املتعمد لتحقيقها ،إذ
إهنا نتاج فرعي ألنشبة أارى؛ فالسعادة تتم أثناء انشغالك
بعمل أاياء أارى ،أي إنك إذا قمت بتنظيم حياتك
ٍ
بشكل عام وفعلت األاياء اجليدة ال ترغب يف فعلها،
فستحدث السعادة من تلقاء نفسها ،فقصد السعادة
كهدف يف حد ذاهتا ن يشدي إىل النتائخ املرغوبة
(ماكونيل.)2-1 :8548 ،
ون يعزل األاخاص السعداء أنفسهم عن العامل ،إذ إن
كون الشخص سعيدا ينبع من انشغاله باآلارين ،وكذلك
ينبع من تنظيم مشاركته داال جمتمعات متعددة،
فاألاخاص السعداء جيدون سبال يف التعبري عن أنفسهم،
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أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل:
 -4التعرف عل الفرو بني البنني والبنات يف الذكاء
الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي.
 -8التعرف عل الفرو بني طلبة التخصص األديب
والتخصص العلمي يف الذكاء الوجداين ،والسعادة،
والتحصيل الدراسي.
 -4التوصل إىل أفضل منوذج حتليل مسار يكشف عن
مسارات العالقات (أو التأثريات) الدالة إحصائيا بني أبعاد
الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي لدى طلبة
الصف الثاين الثانوي العام.
أهمية البحث:
تتمثل أمهية البحث احلايل يف جانبني :أحدمها نظري،
واآلار تببيقي:
 -4األهمية النظرية :وتأيت من أمهية متغرياته يف جمال علم
النفس بصفة ااصة ،ويف اجملال الرتبوي بصفة عامة؛ إذ
يتناول الذكاء الوجداين مهارات الفرد انجتماعية
واننفعالية باإلضافة إىل املعرفية ،ون اك أن هذه الرؤية
التعددية للذكاء تقدم صورة أكثر ثراءا لقدرة الفرد
وإمكانات جناحه أكثر من معيار  .IQومن مث تكمن
األمهية النظرية للبحث يف إضافة إطار نظري ملتغريات
البحث ،وكذلك إضافة جمموعة من التوصيات والبحوث
املقرتحة ،وأيضا يف تفسري العالقات السببية بني متغريات
البحث وذلك لندرة البحوث ال حاولت منذجة هذه
العالقات وااصة يف الثقافة العربية.
 -8األهمية التطبيقية :وتُكتسب من أن نتائجه قد تفيد
يف احلرص عل تنمية مكونات الذكاء الوجداين لدى كل
من البلبة واملعلمني ،وبصفة ااصة املكونات ذات
التأثريات املباارة عل السعادة والتحصيل الدراسي.
وكذلك إثارة اهتمام الباحثني إلجراء املزيد من البحوث يف
هذا اجملال مما يشدي إىل حتسني العملية التعليمية يف
مدارسنا.

ال اكتسبها من اآلارين ألنه أكثر تفاعال ،ومن مث فإن
قدرته عل معرفة البر والوسائل ال يكتسب هبا اآلارون
املعرفة واملعلومات تصبح أفضل ،إضافة إىل أن هذا التفاعل
مع اآلارين يزيد من اربته ،وسعة أفقه ،ووضع أهدافه
البعيدة ال تعمل كدافع للتحصيل األكادُيي ،أيضا يكون
أكثر قدرة عل التواصل مع املعلمني ،وانستفسار عن املادة
الدراسية ،كما إن البالب ذا الذكاء الوجداين املرتفع أكثر
انبساطا وتفاؤن ،وهذا ينعكس إجيابيا عل التحصيل
األكادُيي (املساعيد.)482 :8552 ،
والبحث احلايل سوف يُركز عل حبث عالقات التأثري والتأثُر
بني الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي .وذلك
ملا وجده الباحثان من وجود راببة نظرية قوية بينهم؛
فالذكاء الوجداين يُعد منبئا جيدا عما إذا كان الفرد قادرا
عل تكوين ابكة عالقات اجتماعية جيدة أم ن (Lopes
) ،et al., 2003: 643ويفرتض عادة أن األذكياء يتعاملون
ٍ
بشكل أفضل مع احلياة ،ومن مث يصبحون أكثر سعادة
) ،(O’Rourke & Cooper, 2010: 95كما إن العواطف
والدوافع تلعب أدوارا يف غاية األمهية بالنسبة للعملية الرتبوية
(التعليم والتعلم) برمتها ،ألهنا مسشولة عن حتريك اننتباه
الذي يقود إىل التعلم وتنشي الذاكرة (جروان:8548 ،
.)11
مشكلة البحث:
ُيكن حتديد مشكلة البحث احلايل يف التساؤنت اآلتية:
 -4هل توجد فرو بني متوسبات درجات البنني والبنات
من طلبة الصف الثاين الثانوي العام يف الذكاء الوجداين،
والسعادة ،والتحصيل الدراسي؟
 -8هل توجد فرو بني متوسبات درجات طلبة
التخصص األديب والتخصص العلمي بالصف الثاين الثانوي
العام يف الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي؟
 -4ما أفضل منوذج حتليل مسار يُفسر العالقات السببية
بني أبعاد الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي
لدى طلبة الصف الثاين الثانوي العام ؟
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 -3التحصيل الدراسيAcademic achievement :

مصطلحات البحث:
 -1الذكاء الوجدانيEmotional intelligence :
يعرف الباحثان الذكاء الوجداين بأنه قدرة الفرد عل إدرا
انفعانته ،والتحكم فيها ،وحفز ذاته لتنظيم انفعانته،
وكذلك امتالكه جملموعة من املهارات انجتماعية للتواصل
مع اآلارين ،وتعاطفه معهم.
وللذكاء الوجداين مخسة مكونات هي:
 إدرا اننفعانت :Emotional perceptionويعكس قدرة الفرد عل إدرا انفعانته الذاتية ،ومعرفة
انفعانت اآلارين.
 إدارة اننفعانت :Emotional managementويعكس قدرة الفرد عل التحكم يف انفعانته ،والتعبري
الدقيق عنها.
 تنظيم الدافعية :Motivational regulationويعكس حفز الذات إلجناز املهام بنجاح ،وختبي العقبات.
 التواصل انجتماعي :Social communicationويعكس مهارات التعامل مع اآلارين بفعالية وجناح ،والتأثري
فيهم.
 التعاطف :Empathyويعكس قدرة الفرد عل فهم احلالة اننفعالية لآلارين
ومشاركتهم فيها.
ويقاس إجرائيا من االل الدرجة الكلية ال سيحصل عليها
أفراد العينة عل استبانة الذكاء الوجداين املعدة ألغراض
الدراسة احلالية.
 -2السعادةHappiness :
يعرف الباحثان السعادة بأهنا حالة انفعالية وعقلية تتسم
باإلجيابية ،يسودها مشاعر الرضا وانبتهاج والسرور واملتعة
والتفاؤل واألمل واإلحساس بالقدرة عل التأثري يف
ٍ
بشكل إجيايب.
األحداث
وتقاس إجرائيا من االل الدرجة الكلية ال سيحصل عليها
أفراد العينة عل استبانة السعادة املعدة ألغراض الدراسة
احلالية.

اإلجناز الذي حققه البلبة يف املواد الدراسية مقدرا بالدرجة
الكلية.
البحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي:
أوالً :البحوث التي تناولت الذكاء الوجداني والسعادة:
هدف اخلويل ( )8558إىل معرفة أبعاد الذكاء الوجداين،
ومعرفة الفرو بني هذه األبعاد نتيجة ااتالف اجلنس،
وتقدير الذات ،والسعادة ،والقلق لدى ( )822من طلبة
اجلامعة ،ووجد فروقا دالة إحصائيا بني البنني والبنات لصا
البنات يف بعدي إدارة اننفعانت والتعاطف ،ولصا البنني
يف بعد الدافعية .وبني مرتفعي ومنخفضي السعادة لصا
مرتفعي السعادة يف أبعاد الوعي الذايت ،وإدارة اننفعانت،
والدافعية ،واإلمباثية.
يف حني درس فرهنام وبرتيدز (Furnham & Petrides,
) 2003العالقة بني الذكاء الوجداين والسعادة لدى ()22
من طلبة اجلامعة ،ووجدا عالقة موجبة دالة إحصائيا بني
الذكاء الوجداين والسعادة ،وأنه ُيكن التنبش بالسعادة من
الذكاء الوجداين ،ومل جيدا عالقة بني القدرة املعرفية وكل من
السعادة من الذكاء الوجداين.
وهدفت جودة ( )8551إىل الكشف عن مستويات الذكاء
الوجداين والسعادة والثقة بالنفس لدى ( )844من طلبة
اجلامعة ،ووجدت ارتباطا موجبا دان بني الذكاء الوجداين
والسعادة والثقة بالنفس ،ومل جتد فروقا حسب النوع يف
الذكاء الوجداين والسعادة والثقة بالنفس.
يف حني سع اخلضر ،والفضلي ( )8551إىل معرفة طبيعة
العالقة احملتملة بني الذكاء الوجداين والسعادة لدى ()821
من طلبة اجلامعة ،وأظهرت النتائخ ارتباطات إجيابية دالة
إحصائيا بني السعادة والذكاء الوجداين ،وأنه ُيكن التنبش
بدرجة السعادة من الذكاء الوجداين ،ومل تسفر النتائخ عن
فرو جوهرية بني اجلنسني يف مقياس السعادة ،لكنها
كشفت فروقا جوهرية بينهما يف مقياس الذكاء الوجداين
لصا اإلناث.
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الدراسي ،ومل جيدا فروقا دالة بني البنني والبنات يف الذكاء
الوجداين.
ودرس برتيدز وآارون ) (Petrides et al., 2004دور الذكاء
الوجداين يف التحصيل الدراسي ،وسلو البلبة يف املدرسة
لدى ( )115من طلبة املرحلة الثانوية ،ووجدوا أن الذكاء
الوجداين يتوس العالقة بني القدرة العقلية والتحصيل
الدراسي ،كما إن البلبة ذوي املستوى املرتفع من الذكاء
الوجداين يكونون أقل احتمان للغياب بعذر ،وأقل احتمان
للتسرب من املدرسة.
وفحص أرُيو وآارون ) (Aremu et al., 2006عالقة الذكاء
الوجداين بالتحصيل الدراسي واملشاركة األسرية لدى
( )155من طلبة املرحلة الثانوية ،وتوصلوا إىل أنه ُيكن
التنبش بالتحصيل الدراسي من الذكاء الوجداين واملشاركة
األسرية.
وهدف املساعيد ( )8552إىل معرفة الذكاء الوجداين
وعالقته بكل من دافع اإلجناز والتحصيل الدراسي واملستوى
الدراسي والتخصص الدراسي لدى ( )415من طلبة
اجلامعة ،ووجد ارتباطا موجبا دان بني الذكاء الوجداين وكل
من دافع اإلجناز والتحصيل الدراسي ،كما وجد فروقا بني
التخصصات الدراسية لصا التخصصات األدبية ،وكذلك
وجد فروقا بني املستويات الدراسية لصا الفرقة الرابعة.
& (Ogundokun
كما فحص أوجندوكن وأدييمو
) Adeyemo, 2010أثر الذكاء الوجداين والدافعية األكادُيية
عل التحصيل الدراسي لدى ( )4114من طلبة املرحلة
الثانوية ،وتوصال إىل أنه ُيكن التنبش بالتحصيل الدراسي من
الذكاء الوجداين والدافعية األكادُيية ،وكان الذكاء الوجداين
أقوى املنبئات بالتحصيل الدراسي.
يف حني هدف تامانفري وآارون (Tamannaifar et al.,
) 2010إىل دراسة عالقة الذكاء الوجداين والثقة بالذات
وتقدير الذات بالتحصيل الدراسي لدى ( )1515من طلبة
اجلامعة ،ومل يوجد تأثري للذكاء الوجداين وتقدير الذات عل
التحصيل الدراسي.

يف حني حاول سونال ) (Sonal, 2009التعرف عل العالقة
بني الذكاء الوجداين والسعادة لدى ( )421من طلبة
اجلامعة ،وتوصل إىل أن الذكاء الوجداين يرتب ارتباطا
موجبا دان بالسعادة باستثناء بعدي (التعاطف ،وإدارة
اننفعانت) ،كما إنه ُيكن التنبش بالسعادة من بعدي
الذكاء الوجداين (تنظيم اننفعانت ،وإدارة اننفعانت)،
ووجد أن البنات لديهن مستوى من السعادة أعل من
البنني.
وحبث اوصال ودوكانيا) (Khosla & Dokania, 2010تأثري
السعادة عل الذكاء الوجداين وتنظيم اننفعال واملشاعر
لدى ( )855من طلبة اجلامعة ،ووجدا أن السعداء لديهم
ذكاء وجداين ومشاعر إجيابية أكثر من غري السعداء .كما
وجدا أن البالب غري السعداء لديهم ذكاء وجداين أكثر
من البالبات غري السعيدات ،يف حني البالبات السعيدات
لديهن ذكاء وجداين أكثر من البالب السعداء.
ودرس هبرولولوم ) (Bahrololoum, 2012العالقة بني الذكاء
الوجداين والسعادة لدى ( )458من طالبات اجلامعة،
وتوصل إىل وجود ارتباط دال إحصائيا بني الذكاء الوجداين
والسعادة ،وأن الذكاء الوجداين يعد أفضل منبئ للسعادة.
كما حبث اوسروااهي وآارون (Khosroshahi et al.,
) 2013العالقة بني الذكاء الوجداين والسعادة ومسات
الشخصية لدى ( )855من طلبة اجلامعة ،ووجدوا ارتباطا
موجبا بني الذكاء الوجداين والسعادة ،وأنه ُيكن التنبش
بالسعادة من الذكاء الوجداين.
ثانيًا :البحوث التي تناولت العالقة بين الذكاء الوجداني
والتحصيل الدراسي:
هدف فارو ) (Farooq, 2003إىل فحص أثر الذكاء
الوجداين عل التحصيل الدراسي لدى ( )811من طلبة
املرحلة الثانوية ،ووجد أن مستوى الذكاء الوجداين املرتفع
يشثر إجيابيا عل التحصيل الدراسي ،يف حني املستوى
املنخفض للذكاء الوجداين يشثر سلبيا عل التحصيل
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وفحص كوين ودكورث )(Quinn & Duckworth, 2007

وهدف نورائي وأراسي ) (Nooraei & Arasi, 2011إىل
دراسة العالقة احملتملة بني الذكاء الوجداين والتحصيل
الدراسي لدى ( )221من طلبة اجلامعة ،وتوصال إىل وجود
ارتباط موجب دال إحصائيا بني بعدي الذكاء الوجداين
(الوعي انجتماعي ،وإدارة العالقات انجتماعية)
والتحصيل الدراسي ،كما إنه ُيكن التنبش بالتحصيل
الدراسي من هذين البعدين.
ودرس غالمي ) (Gholami, 2012العالقة بني الذكاء
الوجداين والتحصيل الدراسي لدى ( )114من طلبة املرحلة
الثانوية ،ووجد أن الذكاء الوجداين يرتب ارتباطا دان
بالتحصيل الدراسي ،كما إنه ن توجد فرو دالة بني البنني
والبنات يف الذكاء الوجداين.
وفحص فيتش وجستيك )(Veitch & Justice, 2012
العالقة بني الذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي والتذكر
بناء عل النوع ،والعر لدى ( )814من طلبة اجلامعة،
وتوصال إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني الذكاء
الوجداين وكل من التحصيل الدراسي والتذكر سواء من
حيث النوع والعر .
كما حبث مالك واوجا ) (Malik & Shujja, 2013العالقة
بني الذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي لدى ( )851من
األطفال ،ووجدا ارتباطا موجبا بني الذكاء الوجداين
والتحصيل الدراسي ،ومل جيدا فروقا دالة بني البنني والبنات
يف الذكاء الوجداين.
ثالثًا :البحوث التي تناولت السعادة والتحصيل
الدراسي:
هدف تشنخ وفرهنام ) (Cheng & Furnham, 2002إىل
معرفة إىل أي مدى ترتب عالقات األقران والثقة بالذات
واألداء املدرسي بالسعادة الذاتية لدى ( )25من طلبة
املرحلة الثانوية ،ووجدا أنه ُيكن التنبش بالسعادة من
التحصيل الدراسي ،كما وجدا أن حتصيل البنات أعل من
حتصيل البنني ،ون يوجد فرو بينهما يف السعادة.

طبيعة العالقة بني السعادة والتحصيل الدراسي لدى
( )811من تالميذ املرحلة انبتدائية ،ووجدا أنه ُيكن التنبش
بالتحصيل الدراسي من السعادة يف الصف اخلامس ،كما
ُيكن التنبش بالسعادة من التحصيل الدراسي السابق لتالميذ
الصف السادس؛ أي إن العالقة بني السعادة والتحصيل
الدراسي عالقة تبادلية يعزز كل منهما اآلار ،كما وجد أن
السعادة ن ترتب بالنوع أو بدال األسرة.
كما هدف تشن ولو ) (Chen & Lu, 2009إىل حبث
العالقة بني التحصيل الدراسي والدعم األكادُيي والسعادة
لدى ( )44514من طلبة املرحلة الثانوية ،واتضح أنه ُيكن
التنبش بالسعادة العامة للبلبة من التحصيل الدراسي والدعم
األكادُيي من املعلم ومن الزمالء.
يف حني فحص أوكن وآارون ) (Okun et al, 2009العالقة
بني السعادة والتحصيل الدراسي لدى ( )441من طلبة
اجلامعة ،ووجدوا تأثريا غري مباار للسعادة عل التحصيل
الدراسي من االل متغريات (كفاح البلبة من أجل
اهلدف ،ورضاهم عن العالقة بالزمالء ،والتزامهم حنو
كليتهم).
يف حني هدف أوميدي وآارون ) (Omidi et al., 2011إىل
حبث العالقة بني السعادة والتحصيل الدراسي لدى ()815
من طلبة اجلامعة ،وتوصلوا إىل أن البنات أكثر سعادة من
البنني ،ووجدوا ارتباطا دان بني السعادة والتحصيل
الدراسي.
تعقيب عام على البحوث السابقة:
يتضح من البحوث السابقة ما يأيت:
 )4إن البحوث األجنبية ال تناولت متغريات البحث
كثرية مقارنة بالبحوث العربية –يف حدود اطالع الباحثني
عل قواعد البيانات العربية واألجنبية ،-وهذا يشكد عل
أمهية هذه املتغريات ،ومن مث فالبيئة العربية يف حاجة إىل
العديد من البحوث يف هذا اجملال؛ إذ إن معرفتنا ما زالت
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حمدودة عن العالقات املتبادلة بني الذكاء الوجداين والسعادة
والتحصيل الدراسي.
 )8تنوعت أهداف البحوث السابقة وُتثلت يف الكشف
عن عالقة الذكاء الوجداين بالسعادة ،والتحصيل الدراسي،
وعالقة السعادة بالتحصيل الدراسي ،وكذلك ااتالفها من
حيث (النوع ،واملستوى الدراسي).
 )4غالبية البحوث السابقة ركزت عل عينات من طلبة
اجلامعة ،واملرحلة الثانوية ،وحبث واحد استخدم عينات يف
املرحلة انبتدائية ،وتراوح حجم العينات من – 22
 44514طالبا وطالبة ،وسوف خيتار الباحثان احلاليان
عينة حبثهما من املرحلة الثانوية لقلة البحوث ال أُجريت
عل املراهقني يف تلك الفرتة – فجميع حبوث احملور األول
البحوث ال تناولت الذكاء الوجداين والسعادة أُجريت
عل طلبة اجلامعة ،-ولذلك فنحن يف حاجة للكشف عن
بنية الذكاء الوجداين لديهم ،ومقدار سعادهتم ،ومستوى
حتصيلهم الدراسي.
 )1بالنسبة لنتائخ البحوث السابقة فكانت كما يأيت:
 توصلت حبوث احملور األول إىل إمكان التنبش بالسعادةمن الذكاء الوجداين باستثناء حبث & Khosla
 Dokania, 2010الذي وجد تأثريا للسعادة عل الذكاء
الوجداين.
 توصلت حبوث احملور الثاين إىل إمكان التنبش بالتحصيلالدراسي من الذكاء الوجداين باستثناء حبث كل

من:

 ُوجدت فرو حسب النوع يف الذكاء الوجداين -معظمها لصا البنات ،-يف حني مل جيد حبث كل من:
جودة (Malik & Shujja, Farooq, 2003; ،)8551
; 2013فروقا حسب النوع يف الذكاء الوجداين.
 توصل حبث كل منSonal, Omidi et al., 2011 :; 2009إىل وجود فرو يف السعادة لصا البنات ،يف حني
مل جيد كل من :اخلضر ،و الفضلي (Cheng & ،)8551
 Furnham, 2002; Quinn & Duckworth, 2007فروقا
حسب النوع يف السعادة.
 توصل حبث املساعيد ( )8552إىل وجود فرو يفالذكاء الوجداين لصا طلبة التخصص األديب.
ونظرا لتناقض نتائخ البحوث السابقة فسوف يدرس
الباحثان هذه املتغريات يف البيئة العربية للتأكد من هذه
النتائخ إلثراء األطر النظرية هلذه املتغريات .وسوف يعدان
استبانتني للذكاء الوجداين والسعادة ،ويستخدمان األساليب
اإلحصائية املتقدمة ال تُناسب موضوع البحث وفروضه.
فروض البحث:
يف ضوء نتائخ البحوث السابقة ُُيكن صياغة فروض البحث
احلايل عل النحو اآليت:
 -4توجد فرو بني متوسبات درجات البنني والبنات من
طلبة الصف الثاين الثانوي العام يف الذكاء الوجداين
والسعادة ،والتحصيل الدراسي.
 -8توجد فرو بني متوسبات درجات طلبة التخصص
األديب والتخصص العلمي بالصف الثاين الثانوي العام يف
الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي.
 -4يتمثل منوذج حتليل املسار الذي يفسر العالقات
السببية بني أبعاد الذكاء الوجداين إإدرا اننفعانت ،إدارة
اننفعانت ،تنظيم الدافعية ،التواصل انجتماعي،
التعاطفإ ،والسعادة ،والتحصيل الدراسي لدى طلبة
الصف الثاين الثانوي العام عل النحو الذي يوضحه اكل
(:)8

Tamannaifar et al., 2010; Veitch & Justice,

 2012إذ مل جيدوا تأثريا للذكاء الوجداين عل التحصيل
الدراسي.
 يف حبوث احملور الثالث :توصل كل منChen & Lu, : Cheng & Furnham, 2002; 2009إىل وجود تأثري
للتحصيل الدراسي عل السعادة ،وتوصل حبث Okun et
 al, 2009إىل وجود تأثري غري مباار للسعادة عل التحصيل
الدراسي ،يف حني توصل حبث Quinn & Duckworth,
 2007إىل وجود عالقة تبادلية بينهما.
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)(Bar-On, 2006: ،(Schutte et al., 1998: 167-168
).(Cooper & Petrides, 2010: 454) ،23

إدراك االنفعاالت
إدارة االنفعاالت

السعادة

 -4أعد الباحثان استبانة الذكاء الوجداين ،ومجعا أكرب عدد
ممكــن مــن العبــارات ذات الصــلة املبااــرة بالــذكاء الوج ـداين.
وتكونت انستبانة يف صورهتا األولية من ( )14مفردة موزعة
عل ـ ـ ـ ـ مخس ـ ـ ــة مكون ـ ـ ــات فرعي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتبانة  ،هـ ـ ـ ــي :إدرا
اننفعانت ،وإدارة اننفعـانت ،وتنظـيم الدافعيـة ،والتواصـل
انجتم ـ ـ ــاعي ،والتع ـ ـ ــاطف .وبع ـ ـ ــد عرض ـ ـ ــها عل ـ ـ ـ ـ السـ ـ ـ ــادة
احملكمــني للتأكــد مــن مــدى درجــة وضــوح املفــردات وحســن
ص ــياغتها وم ــدى مبابقته ــا لقي ــاس اجلان ــب ال ــذي وض ــعت
لقياس ـ ــه ،مت تع ـ ــديل ص ـ ــياغة بع ـ ــض الكلم ـ ــات والعب ـ ــارات،
وح ــذف بع ــض العب ــارات حس ــبما أا ــار الس ــادة احملكم ــون،
ومن مث استقرت الصورة األولية عل ( )12مفردة.
الخصائص السيكومترية الستبانة الذكاء الوجداني:
 -الصدق:

التواصل االجتماعي

التعاطـ ــف
تنظيم الدافعية

التحصيل
الدراسي

شكل ( )2نموذج تحليل المسار المقترح

الطريقة واألدوات:
أوالً :العينة:
 -1عينة تقنين أدوات البحث:
ااتُقت العينة اخلاصة حبساب الثبات والصد  ،وعددها
( 422طالبا وطالبة) من طلبة الصف الثاين الثانوي العام
( 21طالبا 451 ،طالبة) بإدارة ار الزقازيق التعليمية.
 -2العينة األساسي ــة:
ٍ
طالب وطالبة
تكونت عينة البحث األساسية من 155
بالصف الثاين الثانوي العام 841- ،طالبا ( 448علمي،
 484أديب) 811 ،طالبة ( 411علمي 484 ،أديب)
مبتوس عمر قدره  4101سنة ،واحنراف معياري قدره
 -102بإداريت ديرب جنم التعليمية ،وغرب الزقازيق
التعليمية.
ثانيًا :أدوات البحـث:
 -1استبانة الذكاء الوجداني( :إعداد الباحثين)
هتدف انستبانة إىل قياس الذكاء الوجداين لدى طلبة
الصف الثاين الثانوي العام.
خطـ ــوات بنـ ــاء اس ـ ــتبانة الـ ــذكاء الوجـ ــداني :مـ ــر تصـ ــميم
انســتبانة بعــدة ابـوات للوصــول إىل صــورهتا النهائيــة ،وهــي
عل النحو اآليت:
 -4انط ــالع علـ ـ األط ــر النظري ــة والبح ــوث الس ــابقة ذات
العالقة بالذكاء الوجداين.
 -8انط ــالع عل ـ بع ــض املق ــاييس اخلاص ــة بقي ــاس ال ــذكاء
الوج ـ ـ ـ ـ ــداين؛ مث ـ ـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـ ـ ــتبانة( :اخل ـ ـ ـ ـ ــويل،)412 :8558 ،

 -1صــدق المحكمــين :مت عـرض انســتبانة علـ جمموعــة
من أسـاتذة علـم الـنفس ،والصـحة النفسـية ،وعلـم انجتمـاع
جبامعـ ــة الزقـ ــازيق وذلـ ــك للتأك ـ ــد مـ ــن مـ ــدى درجـ ــة وض ـ ــوح
املفــردات وحســن صــياغتها ومــدى مبابقتهــا لقيــاس اجلانــب
ال ــذي وض ــعت لقياس ــه ،وق ــد مت تص ــحيح وتع ــديل ص ــياغة
بعض الكلمات والعبارات ،وحذف بعـض العبـارات حسـبما
أاار السادة احملكمون.
 -2التحليل العاملي االستكشافي:
قام الباحثان حبساب صد انستبانة عن طريق حساب
صد التحليل العاملي ببريقة املكونات األساسية وتدوير
إفارُياكسإ  Varimaxمبحك إكايزرإ  Kaiserفتم
استخراج مخسة عوامل جبذور كامنة أكرب من الواحد
الصحيح ،وفسرت جمتمعة  ٪ 14011من التباين الكلي
*

يشكر الباحثان كل من :أ.د /الشناوي عبداملنعم الشناوي –أستاذ علم النفس

الرتبوي ووكيل كلية الرتبية بالزقازيق ،أ.د /عزت عبداحلميد حممد حسن –أستاذ علم
النفس الرتبوي برتبية الزقازيق ،أ.د /حممد أمحد سعفان-أستاذ الصحة النفسية برتبية
الزقازيق ،أ.د /البسيوين عبداهلل جاد –أستاذ ورئيس قسم علم انجتماع بآداب
الزقازيق.
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 ٪من التباين ،وتشبعت به  45مفردات ،والعامل الثالث
(التواصل انجتماعي) جذره الكامن  1045وقد فسر
 ٪ 2011من التباين ،وتشبعت به  45مفردات ،والعامل
الرابع (التعاطف) جذره الكامن  1042وقد فسر ٪ 2011
من التباين ،وتشبعت به  45مفردات .والعامل اخلامس
(تنظيم الدافعية) جذره الكامن  4048وقد فسر ٪ 1011
من التباين ،وتشبعت به  1مفردات.

بني مفردات انستبانة ( 12مفردة) وذلك بعد حذف
املفردات ال مل تتشبع بأي من العوامل اخلمسة .ويوضح
جدول ( )8املفردات ال تشبعت بالعوامل.
والذي يتضح منه أن العامل األول (إدرا اننفعانت)
جذره الكامن  1021وقد فسر  ٪ 45044من التباين
الكلي لالستبانة ،وتشبعت به  44مفردة ،والعامل الثاين
(إدارة اننفعانت) جذره الكامن  1011وقد فسر 2041

جدول ( )2المفردات التي تشبعت بالعوامل الخمسة (الذكاء الوجداني)
رقم
المفردة

4
1
1
48
41
42
84
82
41
42
11
8
2
44
42
81
82
45
41
رقم
المفردة

15
11
4

المفـ ـ ـ ــردات

العامل
األول

ُيكنين معرفة أسباب تغري مشاعري.
ُيكنين التعبري عن مشاعري بسهولة.
أستبيع إدرا مشاعري الصادقة.
أدر أن لدي مشاعر رقيقة.
من الصعب أن أفهم مشاعر اآلارين.
ٍ
ٍ
بشكل كاف.
ن أعرف نقاط قويت وضعفي
أعرف ما يشعر به اآلارون من نربات أصواهتم.
أعرف مشاعر اآلارين مبجرد النظر إليهم.
أنا مرتاح للبريقة ال أبدو عليها.
أاعر بأنين اخص سعيد يف حيايت.
أثق يف نفسي يف معظم املواقف.

العامل
الثاني

التشب ـ ـ ـ ــع
العامل
الثالث

5012
5012
5011
5011
5012
5011
5011
5015
5042
5041
5048

أنا هادئ حتت أي ضغوط أتعرض هلا.
أنا قادر عل التحكم يف مشاعري عند مواجهة أي ابر.
أاعر بالتفاؤل واألمل عند اهلزُية.
أجد صعوبة يف مواجهة صراعات احلياة.
ن أستبيع التعبري عن أفكاري بسهولة.
أفقد أعصايب عند الغضب.
أُراجع نفسي كثريا قبل اختاذ أي قرار.
ن أاعر باحلرج أو الضيق يف ُمراجعة أفكاري وآرائي.

5018
5041

5011
5018
5012
5011
5014
5018
5015
5015

المفـ ـ ـ ــردات

عندما أتوتر ن أستبيع إكمال املهمة املبلوب مين تنفيذها.
أنس مشاعري السلبية بسهولة.
أفهم اإلاارات واإلُياءات ال تصدر من اآلارين.

العامل
األول

العامل
الثاني

5041

التشب ـ ـ ـ ــع
العامل
الثالث

5012
5014
5025
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العامل
الرابع

العامل
الخامس

العامل
الرابع

العامل
الخامس
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2
41
85
81
44
41
14
11
11
1
45
41
84
81
48
44
41
18
12

عندي قدرة عل التأثري يف اآلارين.

5011

احمليبون يب يثقون يف بسهولة.

5018

أتغاض عن أاباء اآلارين وعيوهبم.
ٍ
بشكل أفضل يف فريق عمل.
أعمل

5012

ُكون عالقات طيبة بسهولة مع اآلارين.
أ ِّ

من السهل علي تكوين صداقات.
أمدح اآلارين عندما يستحقون ذلك.
جيد اآلارون صعوبة يف التعامل معي.

5048

5012

5048

5012
5041
5041
5048

5044

أستمع جيدا ملشاكل اآلارين.
أنا قادر عل قراءة مشاعر الناس من تعبريات وجوههم.
أحس باملشاعر ال ن يفصح عنها اآلارون.
إحساسي الشديد مبشاعر اآلارين جيعلين مشفقا عليهم.
أتأثر مبشاعر الفرح واحلزن لآلارين.
ٍ
بشكل جيد.
ُكون أفكاري عن اآلارين
أ ّ
ٍ
ُخيربين أصدقائ بأاياء ااصة جدا عن أنفسهم.
من السهل علي تقبل اآلارين كما هم.
مل أجرح مشاعر أي إنسان يف حيايت.
أجد صعوبة يف رؤية األاياء من منظور اآلارين.

5041

5041

5044

الجـ ــذر الكامــن للعامـل

1021

1011

مقدار التباين المفسر بواسطة العامل

٪45044

٪2041

5041
1045

1042

٪2011

5041
5041

5021
5021
5012
5018
5014
5014
5041
4048

٪2011

أكافئ نفسي بعد أداء مهمة ما بنجاح.
أصرب دائما حلني حتقيق نتائخ جيدة.
أستمتع مبا أقوم به من أعمال.
أستبيع أن اهنمك يف إجناز أعمايل رغم التحدي.
أُسع دائما ألكون من املتفوقني.
عندما أبدأ يف ٍ
عمل ما ،فإنين أستمر فيه حىت النهاية ولو كان ااقا.
عادة أطلب املساعدة من اآلارين.

مقدار التباين الكلي المفسر

5021
5021
5011
5018
5015
5042
5042
5041
5041
5044

٪1011

1
44
41
88
81
42
14

ن أجد صعوبة يف التحدث مع الغرباء.

5025

5042

٪ 73.34

ويف حتليل عاملي من الدرجة الثانية تشبعت العوامل اخلمسة
بعامل واحد جذره الكامن  ،8011وفسر  ٪ 15018من
التباين الكلي لدرجات انستبانة ،وكان تشبع العوامل اخلمسة
عل الرتتيب .5011 ،5014 ،5025 ،5012 ،5011
 -3التحليل العاملي التوكيدي:
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قام الباحثان حبساب صد انستبانة باستخدام التحليل
العاملي التوكيدي ببريقة انحتمال األقص Maximum
)Likelihood (ML؛ إذ مت افرتاض متغري كامن واحد هو
الذكاء الوجداين تتشبع عليه مخسة متغريات مقاسة هي
مكونات الذكاء الوجداين ،ومت إاضاع النموذج للتحليل
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املبابقة كما يتضح يف جدول (:)4

العاملي التوكيدي باستخدام الربنامخ اإلحصائي،Lisrel 8.8
وقد حاز النموذج املقرتح عل قيم جيدة ملشارات حسن

جدول ( )3مؤشرات حسن المطابقة للنموذج المقترح الستبانة الذكاء الوجداني

م
4
8

المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

قيمة المؤشر

كاX2 2

1011
1
غري دالة

درجـات الحريـة df
2

مستـوى داللـة كا
2

نسبة كا

2

X / df

المدى المثالي للمؤشر

القيمة التي تشير إلى أفضل
مطابقة

أن تكون كا
غري دالة
1 -4

5021

8

صفر -

4

جذر متوسط مربعات خطأ االقتراب RMSEA

5055

صفر -

504

صفر

1

جذر متوسط مربعات البواقي RMSR

50581

صفر -

504

صفر

1
1

الصدق الزائف

المتوقع ECVI

للنموذج الحالي

5044

للنموذج المشبع

5041

مؤشر حسن المطابقة GFI

أن تكون قيمة  ECVIللنموذج احلايل أقل من أو تساوي
نظريهتا للنموذج املشبع

5022

صفر -

4

4

5021

صفر -

4

4

2

مؤشر المطابقة المعياري NFI

5022

صفر -

4

4

2

مؤشر المطابقة المقارن CFI

4

صفر -

4

4

45

مؤشر المطابقة النسبي RFI

5021

صفر -

4

4

1

مؤشر حسن المطابقة المصحح

AGFI

8

ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة كا غري دالة ،وقيم بقية
املشارات وقعت يف املدى املثايل لكل منها ،مما يشكد تشبع
مكونات انستبانة عل عامل كامن واحد هو الذكاء
الوجداين .واكل ( )4يوضح النموذج 4املقرتح نستبانة
الذكاء الوجداين وتشبعات املكونات املختلفة:

4

يتضح من اكل ( )4أن أبعاد انستبانة هلا تشبعات جيدة
احنصرت بني ( .)5011 ،5018ويوضح جدول ()1
تشبعات املكونات الفرعية عل عامل الذكاء الوجداين،
وقيمة إتإ واخلبأ املعياري.

جدول ( )7تشبعات مكونات الذكاء الوجداني
وقيمة ت والخطأ المعياري
المكونات

التشبع
القيمة

خ

ت

R2

إدراك االنفعاالت

5014

50514

2028

5015

إدارة االنفعاالت

5012

50514

1021

5041

التواصل االجتماعي

5011

50514

45011

5011

التعاطف

5011

50518

2025

5014

تنظيم الدافعية

5018

50511

1012

5042

خ :اخلبأ املعياري لتقدير التشبع
** دال إحصائيا عند مستوى ()5054

شكل ( )3النموذج المقترح الستبانة الذكاء الوجداني
 1القيم الموجودة أعلى األسهم فى الشكل ( )3تمثل التشبعات
أو معامالت صدق العوامل المشاهدة بعد حساب النموذج باستخدام
برنامج .lisrel 8.8
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 الثبات:قام الباحثان حبساب الثبات ببريقة ألفا ( αيف حالة عدد
املفردات  12مفردة) ،إذ بلغ معامل ثبات انستبانة الكلي
 ،5024وكانت معامالت ألفا لكل مفردة أقل من أو

تساوي معامل ألفا الكلي لالستبانة ،أي إن مجيع املفردات
ثابتة.
كما مت حساب الثبات مبعامل ألفا لكل بُعد عل حدة،
فكانت قيم معامالت الثبات للمكونات اخلمسة الفرعية
مرتفعة ،وذلك كما يتضح من جدول (:)1

جدول ( )3معامالت ثبات مفردات استبانة الذكاء الوجداني بطريقة α
إدراك االنفعاالت
م

إدارة االنفعاالت
م

التواصل االجتماعي
م

التعاطف
م

4

α
5024

8

1

5024

2

5011

1

5024

44

5012

41

48

5024

42

5011

85

5028

41

5021

81

5011

81

5028

81

42

5021

82

5011

44

5024

48

5011

84

5021

45

5011

41

5024

44

5011

82

5021

41

5011

14

5028

41

5011

41

5021

15

5012

11

5024

18

5012

42

5021

11

5012

11

5024

12

5012

11

5021

تنظيم الدافعية
م

α
5014

α
5014

α
5025

α
5012

1

1

4

44

5014

45

5014

2

5025

5011

5011

41

5025

41

88

5011

84

5011

5011

5011

81
42

5011

14

5012

معامل ألفا لألبعاد الفرعية
5..3

5..3

5.40

 االتساق الداخلي:مت حساب معامالت انرتباط بني درجات املفردات ودرجة
البعد الذي تنتمي إليه ،وبني الدرجة الكلية لالستبانة،

5.4.

5.4.

وكـ ــذلك حسـ ــاب معـ ــامالت انرتبـ ــاط بـ ــني درجـ ــات األبعـ ــاد
والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،فكــان انرتبــاط دان عنــد مســتوى
 5054كما يتضح من اجلدولني (:)1( ،)1

جدول ( )6معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد والدرجة الكلية الستبانة الذكاء الوجداني

م
4
1
1
48
41
42
84
82
41
42

معامل االرتباط
البعد

الدرجة الكلية

5011
5011
5011
5011
5012
5012
5015
5014
5015
5011

5014
5014
5011
5011
5018
5012
5012
5011
5015
5018

م
82
45
41
15
11
4
2
41
85
81

معامل االرتباط
البعد

الدرجة الكلية

5012
5011
5011
5011
5011
5011
5011
5024
5014
5011

5015
5014
5014
5011
5081
5011
5011
5012
5018
5011

111

م
45
41
84
81
48
44
41
18
12
1

معامل االرتباط
البعد

الدرجة الكلية

5024
5018
5012
5011
5014
5014
5011
5015
5012
5011

5011
5018
5082
5044
5014
5011
5015
5081
5011
5014
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11
8
2
44
42
81

5018
5045
5041
5044
5042
5011

5018
5012
5018
5011
5018
5014

44
41
14
11
11
1

5015
5015
5012
5015
5014
5011

5011
5011
5018
5011
5014
5024

44
41
88
81
42
14

5011
5015
5012
5015
5012
5011

5014
5044
5044
5014
5014
5081

جدول ( )4معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية الستبانة الذكاء الوجداني
إدارة االنفعاالت

األبعاد

إدراك االنفعاالت

إدارة االنفعاالت

5018

التواصل االجتماعي

5015

5011

التعاطف

5012

5044

5011

تنظيم االنفعاالت

5081

5085

5044

5044

الدرجة الكلية

5012

5015

5012

5014

ومن اإلجراءات السابقة تأكد للباحثني ثبات ،وصد استبانة
الذكاء الوجداين ،وصالحيتها لقياس أبعاد الذكاء الوجداين
لبلبة الصف الثاين الثانوي العام .وانستبانة يف صورهتا النهائية
تتكون من ( )12عبارة موزعة عل مخسة أبعاد فرعية،
وتصحح انستبانة وفقا للبدائل (دائما ،غالبا ،أحيانا ،قليال،
نادرا) بالدرجات ( )4،8،4،1،1وفقا نجتاه العبارة،
والعبارات معظمها تصحح يف انجتاه املوجب ما عدا العبارات
ذات األرقام ()12 ،11 ،15 ،82 ،81 ،42 ،42 ،41
تصحح يف انجتاه السالب ،و كلما ارتفعت الدرجة ال
حيصل عليها البالب يف العبارة ،كان البالب أكثر ذكاء
وجدانيا.
 -2استبانة السعادة( :إعداد الباحثين)
هتدف انستبانة إىل قياس السعادة لدى طلبة الصف الثاين
الثانوي العام.
خطوات بناء استبانة السعادة:
مر تصميم انستبانة بعدة ابوات للوصول إىل صورهتا
النهائية ،وهي عل النحو اآليت:
 -4انط ـ ــالع عل ـ ـ األط ـ ــر النظري ـ ــة والبح ـ ــوث الس ـ ــابقة ذات
العالقة بالسعادة.
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التواصل االجتماعي

التعاطف

تنظيم الدافعية

5011

 -8انطــالع عل ـ بعــض املق ــاييس اخلاصــة بقيــاس الس ــعادة؛
مثــل اســتبانة )،(Hills & Argyle, 2002: 1080-1081
).(Lyubomirsky & Lepper, 1999: 151
 -4أعد الباحثان استبانة السعادة ،ومجعا أكرب عدد ممكن من
العبارات ذات الصلة املباارة بالسـعادة .وتكونـت انسـتبانة يف
صــورهتا األوليــة مــن ( )11مفــردة ،وبعــد عرضــها عل ـ الســادة
احملكمني استقرت الصورة األولية عل ( )14مفردة.
الخصائص السيكومترية الستبانة السعادة:
 الصدق: -1صدق المحكمين :مت عرض انستبانة عل جمموعة من
أساتذة علم النفس ،والصحة النفسية ،وعلم انجتماع جبامعة
الزقازيق وذلك للتأكد من مدى درجة وضوح املفردات وحسن
صياغتها ومدى مبابقتها لقياس اجلانب الذي وضعت
لقياسه ،وقد مت تصحيح وتعديل صياغة بعض الكلمات
والعبارات ،وحذف بعض العبارات حسبما أاار السادة
احملكمون.
 -2التحليل العاملي االستكشافي :قام الباحثان حبساب
صد انستبانة عن طريق حساب صد التحليل العاملي
ببريقة املكونات األساسية وتدوير إفارُياكسإ Varimax
مبحك إكايزرإ  Kaiserفتشبعت مفردات انستبانة (41
مفردة) بعامل واحد (السعادة) وذلك بعد حذف املفردات
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ال مل تتشبع به ،و جبذر كامن أكرب من الواحد الصحيح،
وفسر  ٪ 84015من التباين الكلي بني مفردات انستبانة.

ويوضح جدول ( )2املفردات ال تشبعت بعامل السعادة.

جدول ( ).المفردات التي تشبعت بعامل السعادة

رقم
المفردة

2
44
81
81
1
84
81
48
88
41
81
44
45
2
42
41
42

التشبع

المفـ ـ ـ ــردات

رقم
المفردة

مرات جناحي أكثر من مرات فشلي.
يسعدين رؤية أصدقائي القدام .

5014
5011

41
84

ن أخبل بتقدمي العون والنصيحة لآلارين.
ن ينتابين أي مشاعر عندما أقرأ كتاب اهلل.
حال انقتصادية جيدة.
أصدقائي يثقون يب ويصرحون يل بأسرارهم.
يفرحين أن يقال يل أنين أديت أداء جيدا.
أاعر بالرضا عند التفكري ىف ايء جديد.
أعيش حياة أسرية مملوءة باألمل والسعادة.
مسكين اآلن أكثر مسكن أحببته.
لدي القدرة عل مواجهة مشكاليت والتغلب عليها.
تبهجين األحداث السارة ألسريت.
أسعد عند مقابلة اخص جديد.
يزعجين التواجد مع أناس سعداء.
ن أحرص عل زيارة دور العبادة ىف املناسبات
الدينية.
أسع جملاملة أو مدح األاخاص اآلارين.
أستمتع كثريا بتبادل احلديث مع أسريت وأقربائي.
الجـ ــذر الكامــن للعامـل
مقدار التباين الكلى المفسر

5014
5018
5012
5011
5011
5011
5018
5018
5018
5014
5014
5015
5015

41
82
41
4
45
1
4
1
82
85
1
8
44

5012
5011

48
44

 الثبات:قام الباحثان حبساب الثبات ببريقة ألفا ( αيف حالة عدد
املفردات  41مفردة) ،إذ بلغ معامل ثبات انستبانة ،50228

المفـ ـ ـ ــردات

التشبع

يهمين معرفة أنين اخص حمبوب.
أسرتيح عندما أقوم بأعمال تبوعية
واجتماعية.
تعاملي مع الناس ن يتسم باحلب والتسامح.
أرتاح إذا أديت العمل بكفاءة.
تواجدي ىف ج ٍو هادئ يشعرين بالراحة.
أهترب من املناقشات الصرحية واملفتوحة.
أاعر بالرضا حملافظ عل صلوايت.
أُتتع بصحة جيدة.
يسرين انبتسام لآلارين.
يسعدين زيارة األصدقاء.
حيايت مليئة باألنشبة املثرية.
أاعر بفقدان الثقة ىف نفسي.
اعبي بني أصدقائي جتعلين ىف حالة رضا.
أنا ر ٍ
اض عن حيايت األسرية.
يسعدين القيام بأعمال مفيدة.

5011
5011

يسعدين التنزه يف احلدائق العامة.
يسعدين تعلم ايء جديد.
4.0
23.35

5044
5048

وكانت معامالت ألفا لكل مفردة أقل من أو تساوي معامل
ألفا الكلي لالستبانة ،أي إن مجيع املفردات ثابتة.كما يتضح
من جدول (:)2

جدول ( )0معامالت ثبات مفردات استبانة السعادة بطريقة α

م
4
8
4
1
1
1
1

α
50225
50228
50225
50224
50221
50225
50225

م
45
44
48
44
41
41
41

م

α
50225
50222
50222
50221
50222
50222
50222

42
85
84
88
84
81
81

111

5011
5014
5014
5014
5014
5015
5015
5015
5042
5042
5041
5041
5044

α
50222
50224
50221
50222
50222
50222
50221

م
82
82
45
44
48
44
41

α
50225
50225
50222
50228
50224
50228
50222
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50221
50222

2
2

50222
50222

41
42

50221
50222

81
81

 االتســاق الــداخلي :مت حســاب معــامالت انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،فكــان انرتبــاط دان عنــدمستوى  5054كما يتضح من جدول (:)45
جدول ( )15معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية الستبانة السعادة

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

4
8
4
1
1
1
1
2
2

5042
5042
5014
5014
5012
5042
5015
5014
5015

45
44
48
44
41
41
41
41
42

5015
5014
5011
5014
5014
5011
5011
5011
5014

42
85
84
88
84
81
81
81
81

5011
5041
5011
5014
5011
5014
5014
5015
5014

82
82
45
44
48
44
41

5042
5011
5018
5041
5048
5042
5011

ومن اإلجراءات السابقة تأكد للباحثني ثبات ،وصد
انستبانة لقياس السعادة لدى طلبة الصف الثاين الثانوي
العام .وانستبانة يف صورهتا النهائية تتكون من ( )41عبارة،
وتصحح وفقا للبدائل (دائما ،غالبا ،أحيانا ،قليال ،نادرا)
بالدرجات ( )4،8،4،1،1وفقا نجتاه العبارة ،والعبارات
معظمها تصحح يف انجتاه املوجب ما عدا العبارات ذات
األرقام ( )41 ،81 ،85 ،42 ،2 ،4تصحح يف انجتاه
السالب ،وكلما ارتفعت الدرجة ال حيصل عليها البالب يف
العبارة ،كان البالب أكثر سعادة.
 -3كشوف درجات التحصيل الدراسي:

مت احلصول عل اجملموع الكلي لدرجات التحصيل الدراسي
يف الفصل الدراسي األول لعام .8544/8548
نتائج البحث:
أوالً :نتائج اختبار صحة الفرض األول ومناقشتها:
ناتبار صحة الفرض األول ونصه( :توجد فرو بني
متوسبات درجات البنني والبنات من طلبة الصف الثاين
الثانوي العام يف الذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل
الدراسي) ،استخدم الباحثان ااتبار إتإ  t-testلدى
عينتني مستقلتني ،فجاءت النتائخ كما جبدول (:)44

جدول ( )11الفروق بين البنين /البنات في متغيرات البحث

البنات (ن = )263
ع
م

البنون (ن = )233
ع
م

درجات
الحرية

قيمة "ت"

داللة
"ت"

مربع ايتا
2

إدراك االنفعاالت

23.76

1044

81011

1041

122

8052

5051

50552

إدارة االنفعاالت

84015

1051

84011

1085

122

5011 -

غري دالة

التواصل االجتماعي

88041

1051

88041

4021

122

5051

غري دالة

التعاطف

81014

1041

84024

1044

122

4012

غري دالة

تنظيم الدافعية

41012

8021

41015

8028

122

5042

غري دالة

445018

44028

452042

41045

122

4051

غري دالة

المتــغير

الدرجة الكلية

للذكاء الوجداني
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السعادة

452018

44028

451042

41045

122

4051

غري دالة

التحصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الدراسي

22022

2051

21012

2055

122

4012

غري دالة

مناقشة نتائج الفرض األول وتفسيرها:
يتضح من اجلدول ( )44أن الفرض األول مل يتحقق؛ إذ إنه
مل توجد فرو دالة إحصائيا بني البنني والبنات من طلبة
الصف الثاين الثانوي العام يف مجيع متغريات البحث -باستثناء
إدرا اننفعانت ،-فقد ُوجدت فرو دالة إحصائيا عند
مستوى ( )5051لصا البنات يف إدرا اننفعانت فق ،
وهذا يُشري إىل وجود تأثري للنوع عل إدرا اننفعانت؛ إذ
ُيكن تفسري  ٪ 502من التباين يف إدرا اننفعانت بواسبة
النوع.
وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع ما توصل إليه حبث كل من:
جودة ( Farooq, 2003 ،)8551من عدم وجود فرو
حسب النوع يف الذكاء الوجداين .يف حني ختتلف مع ما
توصل إليه اخلضر والفضلي ( )8551من وجود فرو لصا
البنات يف الذكاء الوجداين ،كما ختتلف مع نتيجة حبث اخلويل
()8558؛ إذ وجد فروقا لصا البنات يف بُعدي إدارة
اننفعانت والتعاطف ،ولصا البنني يف بعد الدافعية.
وأيضا تتفق مع ما توصل إليه كل من :اخلضر،
و الفضلي (Cheng & Furnham, 2002; Quinn ،)8551
 & Duckworth, 2007من عدم وجود فرو حسب النوع يف
السعادة .وختتلف مع نتيجة حبث كل منOmidi et al., :
 Sonal, 2009; 2011من وجود فرو يف السعادة لصا
البنات.
كما إهنا ختتلف مع ما توصل إليه Cheng & Furnham,
 2002من أن حتصيل البنات أعل من حتصيل البنني .ومل
يدرس أي من البحوث السابقة األارى الفر بينهم يف
التحصيل الدراسي.
ويرى الباحثان أن وجود فرو يف بُعد إدرا اننفعانت
لصا البنات قد يرجع إىل أن األمهات يف بيوتنا يتكلمن،
ويظهرن تعابري انفعالية أكثر حني يتفاعلن مع بناهتن مقارنة
مع أوندهن ،مما يساعد عل تبوير مهارة اإلدرا اننفعايل،
والتعبري عن اننفعال عند البنات بصورة أكرب من البنني.
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ويستعني الباحثان يف تفسريمها لعدم وجود فرو دالة إحصائيا
بني البنني والبنات يف بقية أبعاد الذكاء الوجداين (إدارة
اننفعانت ،التواصل انجتماعي ،التعاطف ،تنظيم الدافعية)،
و التحصيل الدراسي مبا أاار إليه جوملان ( )14 :8558من
أن كل فرد منا جيمع يف اخصيته معامل الذكاء والذكاء
العاطفي ،ولكن بدرجات خمتلفة.
فبالرغم من أن البنات بببيعتهن حساسات ،ويقدرن مشاعر
اآلارين ،ولديهن توازن اجتماعي حبكم طبيعتهن األنثوية
العاطفية ،إن أن البنني يتمتعون أيضا بثقتهم يف أنفسهم،
وقدرهتم عل تكوين صداقات ،وعالقات اجتماعية قوية،
ومن مث فهم يتعاطفون أيضا مع أصدقائهم .كما إن كال من
البنني والبنات لديهم الدافعية لتحقيق النجاح ،وإلجناز
ما يقومون به من مهام ،وااصة يف جمال التحصيل الدراسي،
الذي مل يعد مقصورا عل البالب البنني فق  ،بل تشار
البنات بقوة يف النجاح والتفو الدراسي لرغبتهم يف إثبات
كينونتهن ،وأهنن لسن أقل من البنني ،وااصة يف عصر حرية
التعليم الذي يعيشونه .ومن مث فهن يرغنب يف إثبات الذات،
والتميز والتفو الدراسي مثل البنني.
أما بالنسبة لعدم وجود فرو دالة إحصائيا بني البنني والبنات
يف السعادة ،فريى الباحثان أهنا نتيجة منبقية ،وتتماا مع
عدم وجود فرو بينهم يف معظم أبعاد الذكاء الوجداين،
فالعالقة بينهما عالقة منبقية؛ وهذا يتفق مع ما أورده أرجايل
( )418 :4224من أن املهارات انجتماعية ،والكفاية يف
مواقف التفاعل انجتماعي مصدر مهم آار من مصادر
السعادة ،ومن األرجح بالنسبة ملن هم أكثر فاعلية يف هذا
المجال أن يكون هلم عدد كبري من األصدقاء ،أما من هم
دون ذلك فإن األرجح أن يعيشوا يف عزلة ويزداد اعورهم
بالوحدة.
ثانيًا :نتائج اختبار صحة الفرض الثاني ومناقشتها:
ناتبار صحة الفرض الثاين ونصه( :توجد فرو بني
متوسبات درجات طلبة التخصص األديب والتخصص العلمي

صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول :منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي لدى ...

بالصف الثاين الثانوي العام يف الذكاء الوجداين ،والسعادة،
والتحصيل الدراسي) ،استخدم الباحثان ااتبار إتإ t-test
المتــغير

لدى عينتني مستقلتني ،فجاءت النتائخ كما جبدول ()48
اآليت:

جدول ( )12الفروق بين طلبة التخصص األدبي /العلمي في متغيرات البحث
األدبي (ن = )277
العلمي (ن = )236
درجات
قيمة "ت"
ع
م
ع
م
الحرية

داللة
"ت"

مربع ايتا
2

إدراك االنفعاالت

81088

1044

81021

1042

5018

122

غري دالة

إدارة االنفعاالت

84021

1084

84042

1055

4014

122

غري دالة

التواصل االجتماعي

22..2

4011

84021

1052

8011

122

5054

التعاطف

81014

1088

84024

1081

4011

122

غري دالة

تنظيم الدافعية

41015

8028

41012

4051

5015

122

غري دالة

111.13

44024

452012

44022

8051

122

5051

50552

السعادة

150.13

44024

451012

44022

8051

122

5051

50552

التحصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الدراسي

.0.22

2025

21042

2044

8082

122

5051

5054

الدرجة الكلية للذكاء
الوجداني

مناقشة نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:
يتضح من اجلدول ( )48أن الفرض الثاين قد حتقق جزئيا؛ إذ
وجدت فرو دالة إحصائيا بني طلبة التخصص األديب
والتخصص العلمي لصا التخصص العلمي عند مستوى
( )5054يف التواصل انجتماعي ،وعند مستوى ( )5051يف
كل من الدرجة الكلية للذكاء الوجداين ،والسعادة ،والتحصيل
الدراسي ،وهذا يُشري إىل وجود تأثري للتخصص الدراسي عل
هذه املتغريات؛ إذ إنه بواسبة التخصص الدراسي ُيكن تفسري
 ٪ 8من التباين يف التواصل انجتماعي ٪ 502 ،من التباين
يف الدرجة الكلية للذكاء الوجداين ٪ 502 ،من التباين يف
السعادة ٪ 4 ،من التباين يف التحصيل الدراسي .ومل توجد
فرو دالة إحصائيا بينهما يف بقية أبعاد الذكاء الوجداين.
وختتلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه حبث املساعيد
( )8552إىل وجود فرو يف الذكاء الوجداين لصا طلبة
التخصص األديب- .ومل يدرس أي من البحوث السابقة
األارى الفر بينهم يف السعادة ،أو التحصيل الدراسي ،-يف
حني توصل (علوان والنواجحة )42 :8544 ،إىل وجود
فرو دالة إحصائيا يف الذكاء الوجداين بني طلبة التخصص
األديب والتخصص العلمي لصا طلبة التخصص العلمي.
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5058

ويرجع الباحثان هذه النتيجة إىل أن طلبة التخصص العلمي
حبكم طبيعة دراستهم لديهم قدرة أكرب عل انبتكار،
ويتقنون اسرتاتيجيات تنظيم الدافعية ،كما يتصفون بالرغبة يف
التحصيل والتفو  ،ومن مث فهم مشهلون نمتال مهارات
الذكاء الوجداين ال ُتثل عنصرا فعان لتحقيق النجاح.
ومن مث يزداد حتصيلهم الدراسي؛ فالتحصيل الدراسي يتضمن
تعلم أمناط السلو ال تصبح مسات ُتيز الشخصية باإلضافة
إىل تعلم احلقائق واملعلومات ،ويعتمد عل عوامل أساسية من
أمهها معامل الذكاء العقلي ،والذكاء الوجداين ،والقدرات
اخلاصة املناسبة ،وظروف الفرد البيئية وحالته النفسية .ومن مث
يشعرون بالسعادة؛ وال تنشأ كنتيجة طبيعية إلحراز النجاح
يف عالقاته مع اآلارين ،وحتصيله الدراسي.
وهذا ما يشكده (تيد و جون )482 :8545 ،بقوهلما :إن
األاخاص ُيكن أن حيصلوا عل السعادة ،وبالتأكيد عل
إرضاء الذات من جناحهم يف كل ما يقومون به من أعمال.
ثالثًا :نتائج اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشتها:
ناتبار صحة الفرض الثالث ونصه (يتمثل منوذج حتليل
املسار الذي يفسر العالقات السببية بني أبعاد الذكاء
الوجداين إإدرا اننفعانت ،إدارة اننفعانت ،تنظيم
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اننفعانت ،التواصل انجتماعي ،التعاطفإ ،والسعادة،
والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثاين الثانوي العام عل
النحو الذي يوضحه اكل إ8إ) .استخدم الباحثان أسلوب
حتليل المسار  Path analysisبدون متغريات كامنة املتوفر

إدراك االنفعاالت

4330

4340

4300

إدارة االنفعاالت

4330
السعادة

يف برنامخ ليزرل  .LISREL 8إذ قاما بااتبار منوذج حتليل
املسار اكل ( )1اآليت ،فوجدا أنه يبابق البيانات بصورة
جيدة.

4330

التواصل االجتماعي

4303

تنظيم الدافعية

4310
4303

4301
شكل ( )7نموذج تحليل المسار
التعاطــــف

ويتضح من جدول ( )44أن منوذج حتليل املسار قد حاز عل
قيم جيدة ملشارات؛ إذ كانت قيمة كا 8غري دالة ،وقيم بقية

التحصيل
الدراسي

4304

املشارات وقعت يف املدى املثايل لكل منها ،مما يدل عل
تبابق جيد للبيانات مع النموذج.

جدول ( )13مؤشرات حسن المطابقة لنموذج تحليل المسار

م

المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

قيمة المؤشر

4

كاX2 2
درجـات الحريـة df
2
مستـوى داللـة كا

1011
4
غري دالة

8

2

نسبة كا

X2 / df

4022

المدى المثالي
للمؤشر

القيمة التي تشير إلى أفضل
مطابقة
أن تكون كا
غري دالة

1 -4

8

صفر -

4

جذر متوسط مربعات خطأ االقتراب RMSEA

5051

صفر -

504

صفر

1

جذر متوسط مربعات البواقي RMSR

5054

صفر -

504

صفر

1

الصدق الزائف
المتوقع ECVI

للنموذج الحالي

5044

للنموذج المشبع

5044

أن تكون قيمة  ECVIللنموذج احلايل أقل من أو تساوي
نظريهتا للنموذج املشبع

1

مؤشر حسن المطابقة GFI

4

صفر -

4

4

1

مؤشر حسن المطابقة المصحح AGFI

5021

صفر -

4

4

2

مؤشر المطابقة المعياري NFI

4

صفر -

4

4

2

مؤشر المطابقة المقارن CFI

4

صفر -

4

4

45

مؤشر المطابقة النسبي RFI

5022

صفر -

4

4

وم ــن نم ــوذج تحلي ــل المس ــار يمك ــن ص ــياتة مع ــادالت
المسار اآلتية:

4

 -1الس ـ ـ ــعادة = ( 5041إدرا اننفع ـ ـ ــانت) 5041
(إدارة اننفع ـ ـ ــانت) ( 5048التواص ـ ـ ــل انجتم ـ ـ ــاعي)
( 5084تنظ ـ ــيم الدافعي ـ ــة) ( 5051التحص ـ ــيل الدراس ـ ــي)
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 -2التحص ـ ــيل الدراس ـ ــي = ( 5081إدرا اننفع ـ ــانت)
( 5084التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل انجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي) ( 5085تنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
الدافعي 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) ( 5041إدارة اننفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت)
 -3التعاطف = ( 5014السعادة)
ويُالحظ من منوذج حتليل املسار ،أن معامالت املسار كلها
دالة إحصائيا ،كما يُالحظ أن قيمة ( R2معامل الثابت)
ُتتد من  5042إىل  ،5024وكلها دالة إحصائيا عند
مستوى ( ،)5054مما يدل عل ثقة يف النموذج ،وُيكن
تلخيص هذه النتائخ يف جدول ( )41الذي يتضح منه ما
يأيت:
 -4وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثري موجـ ـ ــب دال إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى
( )5054ألبع ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــذكاء الوج ـ ـ ــداين (إدرا اننفع ـ ـ ــانت،

وإدارة اننفعانت ،والتواصل انجتماعي ،وتنظيم الدافعية)
عل السعادة.
 -8وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثري موجـ ـ ــب دال إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى
( )5054ألبع ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــذكاء الوج ـ ـ ــداين (إدرا اننفع ـ ـ ــانت،
وإدارة اننفعانت ،والتواصل انجتماعي ،وتنظيم الدافعية)
عل التحصيل الدراسي.
 -4وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثري موجـ ـ ــب دال إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى
( )5054للتحصيل الدراسي عل السعادة.
 -1وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثري موجـ ـ ــب دال إحصـ ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى
( )5054للسعادة عل بُعد التعاطف.

جدول ( )17نتائج تحليل المسار للنموذج "نموذج المتغيرات المشاهدة"

المتغير المتأثر

المتغير المؤثر

السعادة

التحصيل الدراسي

إدراك
االنفعاالت

إدارة
االنفعاالت

التواصل
االجتماعي

تنظيم
الدافعية

التحصيل
الدراسي

5041

5041

5048

5084

50518

50551

50551

50551

50551

50541

قيمة "ت"

15015

11011

12028

14051

1025

التـأثير

5081

5041

5084

5085

50518

50514

50518

50542

1042

4011

1011

1084

التـأثير
خ

خ

قيمة "ت"
التـأثير

التعاطف
خ :اخلبأ املعياري لتقدير التأثري

السعادة

R2
5024

5042
5014

خ

50541
41011

قيمة "ت"

5011

** دال إحصائيا عند مستوى ()5.51

مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:
يُالحظ يف النموذج ( )1أنه قد حاز عل قيم جيدة ملشارات
حسن املبابقة ،وأن مجيع معامالت املسار دالة إحصائيا ،مما
يدل عل الثقة يف هذا النموذج.
وبصفة عامة ،فإن نتائخ هذا الفرض قد أظهرت مساندة
جتريبية كبرية للنموذج املقرتح يف منت هذا البحث ،واملشتق من
اإلطار النظري ،والبحوث السابقة؛ فقد أظهرت النتائخ وجود
تأثري دال إحصائيا ألبعاد الذكاء الوجداين (إدرا اننفعانت،

وإدارة اننفعانت ،والتواصل انجتماعي ،وتنظيم الدافعية)
عل ٍ
كل من السعادة ،والتحصيل الدراسي .ووجود تأثري دال
إحصائيا للتحصيل الدراسي عل السعادة ،وتأثري دال
إحصائيا للسعادة عل التعاطف.
ويمكن تفسير نتائج الفرض الثالث على النحو اآلتي:
 بالنسبة لتأثير الذكاء الوجداني على السعادة:تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه حبث كل من :جودة
(،)8551
الفضلي
و
اخلضر،
(،)8551
;Furnham & Petrides, 2003; Bahrololoum, 2012
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 Khosroshahi et al., 2013من إمكان التنبش بالسعادة من
الذكاء الوجداين .ولكنها ختتلف مع نتيجة حبث كل من:
اخلويل ( Khosla & Dokania, 2010 ،)8558من وجود
تاثري للسعادة عل الذكاء الوجداين.
كما تتسق مع ما ذكره اخلويل ()484 :8558؛ من حيث
أن الذكاء الوجداين يساعد الفرد عل اكتساب الصفات
انجتماعية الضرورية لالندماج يف احلياة أو يف مجاعة ما،
وحيدد كيف نتعلم ،ويشدي إىل النجاحات ،كما إنه يساعد
عل احلب والسعادة وانبتهاج.
و تشكد جريتشن ( )415 :8545ذلك بقوهلا إن التمتع
برواب اجتماعية قوية رمبا يكون أهم ايء يعزز من الشعور
بالسعادة .ومن بني األاياء ال تقدمها احلكمة للمرء ليعيش
حياته يف سعادة ،بل وأعظمها عل اإلطال هو التمتع
بصداقة.
 بالنسبة لتأثير الذكاء الوجداني على التحصيل الدراسي:وهذه النتيجة تتمش مع اإلطار النظري ،وتتفق مع ما توصل
إليه حبث كل من :املساعيد (Malik & Shujja, ،)8552
 Farooq, 2003; Aremu et al., 2006; 2013من وجود تأثري
للذكاء الوجداين عل التحصيل الدراسي .يف حني ختتلف مع
ما توصل إليه حبث كل منVeitch & Justice, 2012 :
; Tamannaifar et al., 2010يف عدم وجود تأثري للذكاء
الوجداين عل التحصيل الدراسي.
وهي نتيجة منبقية؛ إذ إن التحصيل ن يعتمد فق عل
املهارات العقلية ،واملعارف ،ولكنه يتبلب مهارات اجتماعية،
وانفعالية ،وعقلية .ويذكر (السمادوين )421 :8551 ،أن
اننفعانت تسهل التعلم األكادُيي ،فاننتباه ،والتعلم،
والتذكر ،واختاذ القرار ،مجيعها هلا عالقة باننفعانت.
 بالنسبة لتأثير التحصيل الدراسي على السعادة:وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل منChen & Lu, :
 Cheng & Furnham, 2002; 2009من حيث وجود تأثري
للتحصيل الدراسي عل السعادة .يف حني ختتلف مع ما
توصل إليه كل من Quinn & Duckworth, 2007:يف وجود
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تأثري مباار للسعادة عل التحصيل الدراسي،
 2009يف وجود تأثري غري مباار للسعادة عل التحصيل
الدراسي.
وتتمش مع اإلطار النظري ،وما يذكره أرجايل (:4224
 )81من أنه ُيكن فهم السعادة بوصفها انعكاسا ملعدنت
تكرار حدوث اننفعانت السارة ،وادة هذه اننفعانت.
كما إنه أكد عل دور عالقات الفرد انجتماعية يف نشوء
السعادة.
 بالنس ـ ــبة للت ـ ــأثيرات الزائ ـ ــدة ع ـ ــن النم ـ ــوذج المقت ـ ــرحوالناتجة عن مؤشرات التعديل:
وتتمثل يف وجود تأثري دال إحصائيا للسعادة عل بُعد
التعاطف.
وهذه النتيجة تتمش مع اإلطار النظري ،وتتفق مع سر
السعادة؛ فالسعادة كما تقول ماكونيل ( )45 :8548هي
عاطفة واعور ،وهي تبدأ وتدوم نتيجة لنية بسيبة :أن جتعل
نفسك سعيدا ،وذلك بأن تسعد اآلارين .وأن األاخاص
السعداء هم أكثر تعاونا ،وأقل أنانية ،وأكثر رغبة يف تقدمي يد
العون لآلارين.
ويرى الباحثان أن نتيجة الفرض الثالث منبقية يف جمملها؛ إذ
إن الذكاء الوجداين ُيثل اليبا من القدرات العقلية
والعاطفية ،ومن الصعب فصل تفكرينا عن عواطفنا؛ فكل
سلوكياتنا تشثر فيها معتقداتنا ،وقيمنا ،وانفعالتنا ،وقدراتنا
العقلية .ومن مث فمن املنبقي أن يشثر الذكاء الوجداين يف
التحصيل الدراسي ،والذي يُعد النجاح والتفو فيه بدوره
سببا لشعور الفرد بالرضا ،وتقدير الذات ،مما يولد اعورا
بالسعادة لدى الفرد ،ومن مث تزداد نظرته اإلجيابية للحياة،
وتقوى عالقاته انجتماعية مع اآلارين ،ويزداد إحساسه هبم،
ومبشاعرهم ،ومشكالهتم ،فيتعاطف بدوره معهم ،ويقدم هلم
املساعدة لتخبي هذه املشكالت ،فيشعرون بدورهم
ٍ
بشكل
بالسعادة ،فاملشاعر اإلجيابية تشدي إىل نتائخ اجتماعية
كبري.
Okun et al,
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المقترحات والتوصيات التربوية:
يقرتح الباحثان يف ضوء نتائخ هذا البحث بعض املقرتحات
والتوصيات الرتبوية اآلتية:
 )4تضمني مهارات الذكاء الوجداين يف املقررات
الدراسية املختلفة ملساعدة البلبة عل تبوير مهاراهتم
ٍ
بشكل عام
لتحقيق النجاح األكادُيي ،والنجاح يف احلياة
.
 )8تعليم األفراد املهارات انجتماعية والوجدانية
اإلجيابية وتزويدهم بالتدريب املناسب عل مهارات
التوافق مع مشاعرهم اننفعالية السلبية والتعامل مع
املشكالت والضغوط احلياتية اليومية.
 )4إعداد برامخ إراادية ملهارات الذكاء الوجداين
لآلباء واملعلمني ملساعدة األبناء ،والبلبة عل اكتساهبا.
 )1انهتمام باألنشبة اجلماعية لتقوية مهارات الذكاء
الوجداين لدى البلبة من االل تفاعلهم مع اآلارين.
 )1تكرار مثل هذا البحث عل عينات أارى من
املفحوصني ،وباستخدام أعداد أكرب ،ومراحل عمرية
خمتلفة ،وعينات من بيئات ثقافية متباينة ،للتأكد من
ٍ
بشكل عام.
نتائخ البحث
 )1إجراء املزيد من البحوث حول الذكاء الوجداين،
ودراسة عالقته مبتغريات أارى كعالقته بالذكاء
انجتماعي ،والتفكري العلمي ،والتفكري اإلبداعي،
والتفاعل انجتماعي ،والتكيف ،وضغوط العمل ،والرضا
عن احلياة.
 )1إجراء حبوث تتعلق بالذكاء الوجداين ملعرفة املزيد من
العوامل ال قد تشثر أو تتأثر به عند البلبة.

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد (، )8
.441-444
جودة ،آمال ( .)8551الذكاء اننفعايل وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى
طلبة جامعة األقص  ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم
اإلنسانية( ،العدد (.142-121 ،)4
السمادوين ،السيد إبراهيم ( .)8551الذكاء الوجداني :أسسه – تطبيقاته –
تنميته ،عمان ،دار الفكر.
راسل ،برتراند ( .)4221تزو السعادة :كيف تكون سعي ًدا في الحياة
الزوجية العمل المجتمع ،ترمجة مسري ايخاين ،بريوت ،دار األمري
للثقافة والعلوم.
معمرية ،بشري ( .)8551الذكاء الوجداين (مفهوم جديد يف علم النفس)،
مجلة شبكة العلوم النفسية العربية ،العدد (.14-15 ،)1
ليونزيس ،تيد و باكل  ،جون ( .)8545صناعة السعادة ،ترمجة سعيد
احلسنية ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ناارون.
روبن ،جريتشن ( .)8545مشروع السعادة ،ترمجة مكتبة جرير ،اململكة العربية
السعودية ،مكتبة جرير.
جوملان ،دانييل ( .)8555الذكاء العاطفى ،ترمجة ليل اجلبايل ،مراجعة حممد
يونس ،الكويت ،عامل املعرفة.
روبنس ،بام و سكوت ،جني ( .)8555الذكاء الوجداني ترمجة صفاء
األعسر ،عالء الدين كفايف ،القاهرة ،دار قباء.
اخلضر ،عثمان محود و الفضلي ،هدى ملوح ( .)8551هل األذكياء وجدانيا
أكثر سعادة؟ ،مجلة العلوم االجتماعية جامعة الكويت ،العدد (،)8
.42- 44
جروان ،فتحي عبدالرمحن ( .)8548الذكاء العاطفي والتعلم االجتماعي
العاطفي ،عمان ،دار الفكر.
ماكونيل ،كارميل ( .)8548خطة السعادة ،ترمجة مكتبة جرير ،اململكة العربية
السعودية ،مكتبة جرير.
أرجايل ،مايكل ( .)4224سيكولوجية السعادة ،ترمجة فيصل عبدالقادر،
مراجعة اوقي جالل الكويت ،عامل املعرفة.
علوان ،نعمات و النواجحة ،زهري ( .)8544الذكاء الوجداين وعالقته باإلجيابية
لدى طلبة جامعة األقص مبحافظات غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية ،العدد (.14-4 ،)4
اخلويل ،هشام ( .)8558الذكاء الوجداين كدالة للتفاعل بني اجلنس ،تقدير
الذات ،السعادة ،والقلق لدى عينة من طلبة املرحلة اجلامعية ،مجلة
كلية التربية ببنها ،العدد (.412-442 ، )18

الشويخ ،إبراهيم حممد ( .)8544السعادة بين العقل والوحي (شهادات
وآراء)،عمان ،دار ابن اجلوزي.

Aremu, O. A., Tella, A., & Tella, A. (2006). Relationship
among emotional intelligence, parental involvement
and academic achievement of secondary school
students in Ibadan, Nigeria. Essays in Education, 18,
70–82.
Bahrololoum, H. (2012). Emotional intelligence and
happiness of female students participating in the sport
Olympiad of Iranian universities: A correlational

المراجع:
أوالً :المراجع العربية:

املساعيد ،أصالن صبح ( .)8552الذكاء اننفعايل وعالقته بكل من التحصيل
األكادُيي ودافع اإلجناز لدى طلبة اجلامعة يف ضوء بعض املتغريات،

191

ثانيًا :المراجع األجنبية:

)م8541  كانون أول/هـ4141  – الرياض (ربيع األول11 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
Lynn, A. B. (2002). The emotional intelligence activity
book: 50 activities for developing EQ at work. New
York: AMACOM.
Lyubomirsky, S. & Lepper, H. (1999). A measure of
subjective happiness: reliminary reliability and
construct validation, Social Indicators Research, 46,
137–155.
Malik, F. & Shujja, S. (2013). Emotional intelligence and
academic achievement: Implications for children’s
performance in schools. Journal of the Indian
Academy of Applied Psychology, 39,1, 51-59.
Mayer, J. D. (2000). Emotion, intelligence, and emotional
intelligence. In J. P. Forgas (Ed.), Handbook of affect
and social cognition (pp. 410-431). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum & Associates.
Mayer, J. D. (2001). A field guide to emotional
intelligence. In J. Ciarrochi, J. Forgas, and J. Mayer
(Eds.), Emotional intelligence in everyday life: A
Scientific Inquiry (pp. 3-24). New York: Psychology
Press.
Mayer, J. D., Caruso, D., & Salovey, P. (1999). Emotional
intelligence meets traditional standards for an
intelligence. Intelligence, 27, 267-298.
Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional
intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds).
Emotional development and emotional intelligence:
Implications for educators (pp. 3-31). New York:
Basic Books.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models
of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.).
Handbook of Intelligence (pp. 396-420). Cambridge,
England: Cambridge University Press.
Nooraei, M. & Arasi, I. (2011). Emotional intelligence and
faculties' academic performance: The social
competencies approach. International Journal of
Education Administration and Policy Studies, 2, 4,
45-52.
O’Rourke, J. & Cooper, M. (2010). Lucky to be happy: A
study of happiness in Australian primary students.
Australian
Journal
of
Educational
&
Developmental Psychology, 10, 94-107.
Ogundokun, M. O. & Adeyemo, D. A. (2010). Emotional
intelligence and academic achievement: The
moderating influence of age, intrinsic and extrinsic
motivation. The African Symposium, 10, 2, 127-141.
Oishi, S., Diener, E., & Lucas, R. (2007). The optimum
level of well-being: Can people be too happy?
Association for Psychological Science, 2, 4, 346-360.
Okun, M. A., Levy, R., Karoly, P., & Ruehlman, L. (2009).
Dispositional happiness and college student GPA:
Unpacking a null relation. Journal of Research in
Personality, 43, 711–715.
Omidi, A., Akbari, H., & Mahdian, M. (2011). Association
of happiness, perceived stress and academic
achievement in Kashan university of medical
sciences students. Paper presented at the International
Conference
on
Medical,
Biological
and
Pharmaceutical Sciences, Pattaya.
Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004).
The role of trait emotional intelligence in academic
performance and deviant behavior at school.
Personality and Individual Differences, 36, 277-293.

study. Far East Journal of Psychology and
Business, 7, 2, 22-29.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social
intelligence (ESI). Psicothema, 18 , 13-25.
Carter, P. (2005). The complete book of intelligence tests:
500 exercises to improve, upgrade and enhance your
mind strength. England: John Wiley & Sons Ltd.
Chen, S., & Lu, L. (2009). Academic correlates of
Taiwanese senior high school students' happiness.
Adolescence, 44, 176, 979-992.
Cheng, H. & Furnham, A. (2002). Personality, peer
relations, and self-confidence as predictors of
happiness and loneliness. Journal of Adolescence,
25, 327–339.
Ciarrochi, J., Chan, A.Y., Caputi, P., & Roberts, R. (2001).
Measuring emotional intelligence (EI). In J.
Ciarrochi, J. Forgas, and J. Mayer (Eds.), Emotional
intelligence in everyday life: A Scientific Inquiry
(pp. 25-45). New York: Psychology Press.
Cooper, A. & K. V. Petrides, K. (2010). A Psychometric
analysis of the trait emotional intelligence
questionnaire–short form (TEIQue–SF) using item
response theory, Journal of Personality Assessment,
92, 5, 449–457.
Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others
via emotion displays: A new dimension of emotional
intelligence. Organizational Psychology Review, 1,
1, 53-71.
Farooq, A. (2003). The effects of emotional intelligence on
academic performance. Doctoral dissertation.
University of Karachi. Pakistan.
Furnham, A. & Petrides, K. (2003). Trait emotional
intelligence and happiness. Social Behavior and
Personality, 31, 8, 815-824.
Gholami, R. A. (2012). An investigation into the emotional
intelligence and the degree of success in foreign
language achievement in Iranian EFL context. The
Iranian EFL Journal, 8, 1, 301-317.
Goleman, D. (2001). An EI-based theory of performance.
In D. Goleman, & C. Cherniss (Eds.), The
emotionally intelligent workplace: How to select for,
measure, and improve emotional intelligence in
individuals, groups, and organizations (pp. 27-44).
San Francisco: Jossey-Bass.
Gruber, J., Mauss, I., & Tamir, M. (2011). A dark side of
happiness? How, when, and why happiness is not
always good. Perspectives on Psychological Science,
6, 3, 222–233.
Hills, P. & Argyle, M. (2002). The Oxford happiness
questionnaire: a compact scale for the measurement
of psychological well-being, Personality and
Individual Differences 33, 1073–1082.
Khosla, M. & Dokania, V. (2010). Does happiness promote
emotional intelligence?. Journal of the Indian
Academy of Applied Psychology, 36, 1, 45-54.
Khosroshahi, J., Abad, T., & Abassi, N. (2013). The
relationship between personality traits, emotional
intelligence and happiness among university students,
Journal of Kermanshah University of Medical
Sciences, 16, 6.
Lopes, P., Salovey, P., & Straus, R. (2003). Emotional
intelligence, personality, and the perceived quality of
social relationships. Journal of Personality and
Individual Differences, 35, 641-658.

191

...  منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي لدى:صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول
of social psychology: International processes (pp.
279-307). Oxford, England: Blackwell Publishers.
Schutte, N., Malouff, J., Hall, L., Haggerty, D., Cooper, J.,
Golden, C., & Dornheim, L. (1998). Development
and validation of a measure of emotional intelligence,
Personality and Individual Differences, 2, 5, 167177.
Sonal, R. (2009). Are the emotionally intelligent happier?:
Associations between the trait emotional intelligence
questionnaire (TEIQUE) and external measures of
happiness and well-being. Doctoral dissertation. The
University of Edinburgh.
Tamannaifar M. R., Sedighi A. F., & Salami M. F. (2010).
Correlation between emotional intelligence, selfconcept and self-esteem with academic achievement.
Iranian Journal of Educational Strategies, 3, 3,
121-126.
Veitch, B. & Justice, M. (2012). Developmental education
and emotional intelligence in three rural EAST Texas
community colleges. American International
Journal of Contemporary Research, 2, 3, 183-190.

Petrides, K. V., Furnham, A., & Frederickson, N. (2004).
Emotional intelligence. The Psychologist, 17, 574577.
Petrides, K. V., Furnham, A., & Mavroveli, S. (2007). Trait
emotional intelligence: Moving forward in the field of
EI. In G. Matthews, M. Zeidner, & R. Roberts, R.
(Eds.). Emotional intelligence: Knowns and
unknowns (pp. 151-166). Oxford: Oxford University
Press.
Quinn, P. D. & Duckworth, A. L. (2007). Happiness and
academic achievement: Evidence for reciprocal
causality. Poster presented at the annual meeting of
the American Psychological Society, Washington,
D.C.
Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence.
Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185211.
Salovey, P., Woolery, A., & Mayer, J. D. (2003). Emotional
intelligence: Conceptualization and measurement. In
G. Fletcher & M. Clark (Eds.), Blackwell handbook

191

)م8541  كانون أول/هـ4141  – الرياض (ربيع األول11 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد

Causal model of the relationship between emotional intelligence, happiness,
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Abstract: The study aimed at examining the fitness of the theoretical relationship between emotional intelligence, happiness
& academic achievement as indicated by the suggested model. & studying the differences in the study variables according to
sex & academic specialization.
The questionnaires of emotional intelligence & happiness (prepared by the researchers) were applied for (500) students in the
2nd secondary.
By using t-test & path analysis, the results revealed that:
- There is a statistically significant difference due to sex in emotional perception only for girls.
- There are statistically significant differences due to academic specialization in social communication, total score on
emotional intelligence, happiness & academic achievement for the scientific specialization.
- The validity of the suggestive path analysis model in this research is proved.
Key Words: Emotional intelligence - Happiness - Academic achievement
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مندور عبدالسالم فتح اهلل :فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب بعض العادات غري الصحية و....

فاعلية برنامج مقترح مدعوم بالمشاركة الوالدية في تصويب بعض العادات غير الصحية وتنمية مهارات السالمة الشخصية
لدى أطفال المستوى األول برياض األطفال
مندور عبدالسالم فتح اهلل
أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك
كلية العلوم واآلداب بعنيزة  -جامعة القصيم

قدم للنشر 4404/4/03هـ -وقبل بتاريخ 4401/4/44هـ
المستخلص :يهدف هذا البحث إىل دراسة فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب بعض العادات غري
الصحية وتنمية مهارات السالمة الشخصية لدى أطفال املستوى األول برياض األطفال بعنيزة مبنطقة القصيم باململكة العربية

السعودية .وجاءت نتائج الدراسة تؤكد النتائج اآلتية-:
 .4توجد ( )41مخسه عشر عادة من العادات غري الصحية لدى أطفال املستوى األول( )1-4سنوات ،ويتكرر ممارسة هذه
العادات غري الصحية بنسبة ( )41فأكثر لدى أفراد عينة الدراسة التشخيصية.
 .4ميارس أطفال املستوى األول( )1-4سنوات مهارات السالمة الشخصية ويتكرر ممارساهتم هذه املهارات بنسبة أقل من
( )41لدى أفراد عينة الدراسة التشخيصية.

الكلمات المفتاحية :العادات غري الصحية –مهارات السالمة الشخصية –املشاركة الوالدية –رياض األطفال
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وكانت اململكة العربية السعودية قد وضعت العناية
بالصحة وتنمية الوعي الصحي هدفا رئيسا يف مناهجها
التعليمية بداية من مرحلة رياض األطفال ،وحىت هناية املرحلة
الثانوية ،وجاءت نتائج دراسات هالة العمودي()4334
ومها احلوسين وآخرون( )4330وهالة خبش( )4119لتأكد
احلاجة إىل تصميم برامج مستقلة معاونة للمناهج املقررة
ملساعدة املتعلمني على حتسني مستوى وعيهم بالعادات
الصحية السليمة وللتخلص من العادات غري الصحية .وتأيت
هذه التوصيات متفقة مع ما أكده ديفيد وجني
 David&Gene,1995بضرورة بناء برامج لألطفال هتدف
إىل تعريفهم بالعادات غري الصحية وكيفية تعديلها
واإلجراءات اليت جيب اتباعها لوقاية أنفسهم واآلخرين من
املواقف اخلطرة واحلوادث (مهارات السالمة الشخصية)،
وحدد بعض املوضوعات اليت جيب أن تتضمنها هذه الربامج
ومنها :أسباب احلوادث ،واألمان يف املدرسة ،واألمان يف
عبور الشارع ،واألمان يف املنزل ،واحلوادث و الطوارئ،
والسلوك اآلمن.
وعلى الرغم من أمهية تصميم برامج متخصصة وتقدميها
يف تعديل العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة
الشخصية ألطفال ما قبل املدرسة من قبل معلمات رياض
دراسات
نتائج
أشارت
األطفال

مقدمة:

تعد مرحلة ما قبل املدرسة من املراحل املهمة يف حياة
الطفل ،فعلى أساسها تبىن احلياة املستقبلية؛ ففي هذه
املرحلة يتم وضع اللبنة األوىل ملهارات السالمة الشخصية
للطفل ،وكما تتكون خالهلا العادات الصحية السليمة
للطفل؛ لذلك فقد أوصت منظمة الصحة العاملية ()4334
بضرورة االهتمام بنشر الوعي الصحي والتعليمي بني
األطفال ،ونبذ العادات غري الصحية.
وتلعب معلمة رياض األطفال دورا رئيسا يف مساعدة
األطفال على ممارسة العادات الصحية السليمة يف حياهتم
اليومية ،فهي املسئولة عن كل ما يتعلمه الطفل إىل جانب
مهمة توجيه عملية منو كل طفل لتنمية مهارات السالمة
الشخصية يف مرحلة حساسة من حياهتم.
وعلى الرغم من االهتمام العاملي بالعادات الصحية
السليمة لألطفال ،وأمهية دور برامج تربية األطفال يف تنمية
العادات الصحية لدى األطفال جند أن الدراسات ذات
العالقة بالعادات الصحية ،أكدت أن هناك تدنيا يف
مستوى العادات الصحية مثل :دراسة حممد أمحد ()4191
ودراسة حممد مهران( )4114اللتان أكدتا ممارسة األطفال
للعادات غري صحية مثل(عدم االعتناء بالنظافة الشخصية،
متشيط الشعر بأمشاط غريه يف املنزل ،التحدث والفم مملوء
بالطعام ،ومشاهدة التليفزيون عن قرب شديد) كما أكدت
دراسة ) Triches & Giuliani,(2005تكرار ممارسة األطفال
يف مرحلة ما قبل املدرسة للعادات غري الصحية اآلتية (مص
اإلهبام ،اإلكثار من تناول احللويات ،عدم اختاذ وضع
االعتدال عند القراءة والكتابة) ،و أكدت دراسة الفت
مطاوع( )4331على وجود مشكالت مرتبطة بعدم ممارسة
األطفال لعادة العناية بتفريش األسنان ،وبعد تدريس وحدة
لتعديل والعناية باألسنان جاءت النتائج تؤكد عدم وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني نتائج التحصيل للمفاهيم الصحية
واالجتاه حنو العناية بالفم واألسنان.

(Carter,2002,Bakker&Denessen,2007,Sandy
Christenson, The new york state education

) Department,2010إىل أن قيام األسرة بتقدمي اخلدمات
ألطفاهلم بشكل فردي وبدون املشاركة مع الروضة يؤدي إىل
نتائج سلبية ،وذلك نظرا جلهل األسرة وعدم قدرهتا على
مواجهة املشكالت املتوقعة ،كما كشفت نتائج الدراسات
إىل أن تواجد األم مع الطفل يساعد على استثارة الدافع
للتحصيل ،وهذا يؤكد أمهية املشاركة الوالدية يف كل
العمليات املختلفة املقدمة ألبنائهم يف املدرسة لتنمية
قدراهتم وتطويرها ،ويشري بوجنرز وجيل & Youngers
 )2010(Jillوايزابيل كارتر( )4331إىل أنه جيب وضع برامج
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وأنشطة لتنمية مهارات األطفال وعاداهتم الصحية؛ لكي
تتمكن الربامج من حتقيق أهدافها ينبغي إعداد دليل
إرشادي للمعلم أو املعلمة ملساعدهتم يف تنفيذ الربنامج
بالطريقة املطلوبة ،إضافة إىل ذلك لكي تنمو املهارات
والعادات الصحية لدى األطفال بصورة أكثر فعالية جيب
مشاركة األسرة ملعرفة كيفية التعامل مع الطفل.
مشكلة البحث وتساؤالته :يف ضوء ما مت عرضة من الدراسات

السابقة؛ يتبني أن هناك مشكلة يف ممارسة الكثري من
األطفال  -يف مرحلة ما قبل املدرسة  -العادات غري
الصحية يف الوقت الذي حترص فيه مؤسسات التعليم
والصحة يف اململكة العربية السعودية على ضرورة ممارسة
األطفال العادات الصحية السليمة ومهارات السالمة
الشخصية لألطفال فكالمها هدف رئيس من أهداف
التعليم يف مرحلة رياض األطفال .
ومن خالل عمل الباحث مبراجعة التقارير اخلاصة بالرتبية
امليدانية للطالبات املعلمات يف شعبة األسرة والطفولة؛
الحظ الباحث أن هناك شكوى من ممارسة األطفال يف
مرحلة ما قبل املدرسة يف املستوى األول( )1-4سنوات
للعادات غري الصحية مثل مضغ األجسام الصلبة كاألقالم،
واليت قد تتسبب يف كسر ألسنانه ووصول امليكروبات
للمعدة.
وجود خلل يف التعاون والتكامل واملشاركة فيما بني
البيت ،والروضة .كما الحظ وجود شكاوى متعددة من
ممارسة العادات غري الصحية لدى األطفال؛ خصوصا يف
السنة األوىل من رياض األطفال ،وكذلك وجود تقارير حول
مهارات السالمة الشخصية لألطفال؛ وهذا يؤكد اخنفاض
مستويات األطفال يف الكثري من مهارات السالمة
الشخصية ،والتأكد من البيانات اخلاصة بتقارير الطالبات
واليت تؤكد اخنفاض مستوى ممارسة األطفال للعادات غري
الصحية ،ومهارات السالمة الشخصية ،وقد قام الباحث
بإجراء دراسة استطالعية على عينة من أطفال مرحلة ما قبل

املدرسة أعمار من ( )1-4سنوات للوقوف على مستوى
ممارسة العادات غري الصحية لألطفال ومهارات السالمة
الشخصية من وجهة نظر أمهاهتم ،ومعلمات رياض
األطفال؛ إذ اشتملت العينة على ( )440أم ومعلمة
وخلصت الدراسة إىل ما يأيت:
 تكرار ممارسة العادات غري الصحية بني أطفال ما قبلاملدرسة ( )1-4سنوات ؛ تساوي أو أكثر من  %41يف
( )41عادة من العادات غري الصحية املوجودة يف بطاقة
املالحظة اخلاصة بالعادات غري الصحية واليت تتضمن ()41
عادة غري صحية
 وجود اخنفاض يف مستوى أداء أطفال ما قبل املدرسة (-4 )1سنوات إىل  %41يف ( )9مهارات شخصية من
املهارات الشخصية املوجودة يف استطالع الرأي اخلاصة
مبهارات السالمة الشخصية؛ والذي يتضمن ( )41مهارة،
 ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة اليت نعرضها من خاللالتساؤل اآليت:
ما فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب
بعض العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة
الشخصية لدى أطفال املستوى األول برياض األطفال بعنيزة
مبنطقة القصيم باململكة العربية السعودية؟ ويتفرع من هذا
السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
.4م ــا الع ــادات غ ــري الص ــحية ال ــيت يتك ــرر ممارس ــتها بنس ــبة
( )41ف ـ ـ ـ ــأكثر ل ـ ـ ـ ــدى أطف ـ ـ ـ ــال املس ـ ـ ـ ــتوى األول()1-4
سنوات برياض األطفال ( أفراد عينة الدراسة التشخيصية).
.4ما مهارات السالمة الشخصية اليت يتكرر ممارستها بنسبة
أق ـ ــل م ـ ــن ( )41ل ـ ــدى أطف ـ ــال املس ـ ــتوى األول()1-4
سنوات برياض األطفال ( أفراد عينة الدراسة التشخيصية).
.0ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تصويب العادات غري
الصحية لدى أطفال املستوى األول يف حالة وجود املشاركة
الوالدية مقارنة بالربنامج املقرتح يف عدم وجود املشاركة
الوالدية يف الربنامج؟
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 .2العادات غري الصحية األكثر شيوعا بني أطفال
املستوى األول برياض األطفال ،واليت هلا انعكاسات مباشرة
على صحة الطفل.
 .3أكثر مهارات السالمة الشخصية املناسبة ألطفال
املستوى األول برياض األطفال ،واليت هلا انعكاسات مباشرة
على صحة الطفل وصحة البيئة احمليطة.
 .4عينة عشوائية من روضات األطفال مبحافظة عنيزة
مبحافظة عنيزة ،وحتديدا من أطفال املستوى األول يف
الروضات (األوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة) لتطبيق
أدوات وجتربة البحث ميدانيا.
 .5عينــة املعلمــات ( )41معلمــة وســت مــن األخصــائيات
االجتماعيـ ــات موزع ـ ـة (مخـ ــس معلمـ ــات وأخصـ ــائيتني بكـ ــل
جمموعة من اجملموعات الثالث).

.4ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات السالمة
الشخصية ألطفال املستوى األول يف حالة وجود املشاركة
الوالدية مقارنة بالربنامج املقرتح يف عدم وجود املشاركة
الوالدية يف الربنامج؟
.1ما طبيعة العالقة االرتباطية بني كل من تصويب العادات
غري الصحية وممارسة مهارات السالمة الشخصية ألطفال
املستوى األول برياض األطفال يف التطبيق البعدي
للمجموعات الثالثة ( التجريبية األوىل والثانية والضابطة) ؟
أهمية البحث :تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها من خالل:

 .1إبراز احلاجة إىل أمهية املشاركة الوالدية يف حتقيق
أهداف الربامج التعليمية باملستوى األول برياض األطفال يف
تصويب العادات غري الصحية .ومهارات السالمة الشخصية
لألطفال.
 .2تقدمي قائمة بالعادات غري الصحية .وأخرى مبهارات
السالمة الشخصية ألطفال املستوى األول برياض األطفال.
 .3الكشف عن مدى إملام أطفال املستوى األول من
رياض األطفال بالعادات غري الصحية ،ومهارات السالمة
الشخصية احملددة بالقائمة.
 .4تقدمي مقياس للعادات غري الصحية ألطفال املستوى
األول برياض األطفال ،وبطاقة ملالحظة مهارات السالمة
الشخصية لألطفال ،وميكن استخدامها يف تقومي عادات
ومهارات األطفال.
 .5تقدمي برنامج مقرتح لتصويب العادات غري الصحية،
ومهارات السالمة الشخصية مبستويني :املستوى األول ال
يعتمد على املشاركة الوالدية يف حني يقوم املستوى الثاين
على املشاركة الوالدية يف تنفيذه.
حدود البحث :اقتصر البحث احلايل باحلدود اآلتية:
 .1أطفال املستوى األول برياض األطفال من األطفال
األسوياء حتديدا الذين تراوحت أعمارهم بني()1-4
سنوات.

اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث:
مفهوم العادات غير الصحية :يرى كوستا وكاليك & Costa
) Kellick (2005أن العادات مثلها مثل الرداء الذي يرتديه
اإلنسان ،فكما إن الثياب تبني مظهرنا فتلك العادات متثل
شخصياتنا وسلوكنا ،ومجيع عاداتنا هي مكتسبة مثل احلال
مع ثيابنا ،فنحن ال نولد بأي منها ،بل نتعلمها مثل ما
وتتعزز عن طريق
نتعلم مواقفنا ،وهي تتطور عرب الزمن َّ
التكرار .أما هوريسمان فيشبه العادات باحلبل الذي تنسج
خيوطه كل يوم؛ حىت يصبح مسيكا يصعب قطعه ،وتشري
الكثري من اإلحصائيات أن العادات ت ِّ
شكل أكثر من
 %11من سلوكنا ،األمر الذي قد يندهش منه الكثريون
خاصة وقد ترسخ لديهم أهنم يولدون بعاداهتم ،ولكن
احلقيقة كما صاغها جون درايدن قبل ما يزيد عن ثالمثائة
سنة( :حنن نصنع عادتنا يف البداية ،مث تصنعنا عادتنا).
يالحظ مما سبق أن العادات هي جمموعة املهارات واملعارف
والرغبات اليت متكن الفرد من بناء تفضيالت من األداءات
أو السلوكيات ،بناء على املثريات واملنبهات اليت يتعرض هلا،
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على عينة ( )014أم  ،وزعت عليهن استبانة؛ وجاءت
النتائج تؤكد على وجود عادات غري صحية لدى أفراد العينة
بنسبة تكرار عالية ،كما أكدت النتائج عدم وجود فروق
بني ممارسة العادات غري الصحية يرجع إىل جنس(الطفل) يف
حني يوجد فروق ذات داللة بني أفراد العينة يف ممارسة
العادات غري الصحية لصاحل أطفال أمهات األقل يف
املستوى التعليمي وكذلك األقل دخال ،واألطفال أصحاب
الرتتيب األول.
ويف اليمن قام عبد الوارث الرازحي ( )4330بدراسة
أكدت على وجود عادات غري صحية لدى أطفال مرحلة
ما قبل املدرسة باليمن ،وكانت أكثرها تكرارا (كثرة تناول
احللويات – عدم جتفيف اليد بعد غسلها – مشاهدة
التلفزيون عن قرب – شرب املاء بعد الوجبات مباشرة -
عدم النوم يف موعد حمدد) .كما أكدت دراسة تانك
وآخرين ) Tanaka ,et al(2008تكرار ممارسة األطفال
للعادات غري الصحية مثل( مص اإلهبام ،وعض األظافر)،
كما أكدت دراسة عيادات األسنان يف اململكة املتحدة
) Nisse Dental Clinic(2009على أن أكثر العادات غري
الصحية انتشارا بني أطفال ما قبل املدرسة عادة مص
اإلهبام وهذا يتسبب يف منو وتغري شكل الفكني بصورة غري
صحية وكانت من أساليب عالج هذه العادة استخدام
املرايا لتعريف األطفال باألضرار اليت تتسبب فيها العادة
حىت يتم اإلقالع عنها ،وقد حددت إميان رشوان()4343
يف دراستها مخس عادات غري صحية يف جمال التغذية لدى
أطفال املستوى األول بالروضة وهي (سوء التغذية وقلة
احلركة وزيادة الوزن وعدم تناول اخلضروات الطازجة وتناول
املشروبات الغازية) ،وأكدت نتائج الدراسة فاعلية األنشطة
التعليمية البنائية اليت يقوم عليها الربنامج املقرتح وكذلك
أسلوب حل املشكالت .وتؤكد دراسة منظمة الصحة
العاملية ( )4331ونصر مقابلة ( )4334أن لكل مرحلة
من مراحل منو الطفل عادات سلوكية ميارسها الطفل ،وهناك

حبيث تقوده إىل انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من
جمموعة خيارات متاحة أمامه ملواجهة موقف ما.
ويعرف نصر مقابلة ( )4334العادات غري الصحية بأهنا
جمموعة من السلوكيات اليت ميارسها الفرد بشكل متكرر
حبيث يصعب التخلي عنها بسهولة ،وهذا جيعله حباجة إىل
اإلرشاد والتوجيه ،يف حني يعرفها عبد الوراث الرازحي
( )4330بأهنا أمناط من السلوك مييل األطفال إىل
ممارستها ،وتكرار أدائها بصورة ثابته ،ويكون من الصعب
عليهم التخلي عنها أو تعديلها .ويقصد بها في هذه البحث
بأنها  :كل سلوك يفعله طفل املستوى األول من مرحلة ما

قبل املدرسة( )1-4سنوات  -بدون تفكري -مرة تلو
أخرى ،حىت أصبحت جزءا من صفاته ،وطباعه الشخصية،
فهو ميارسها تلقائيا ومن غري تفكري وقد يؤثر يف صحته
تأثريا سلبيا .
ومبراجعة الباحث للدراسات والبحوث السابقة اخلاصة
بالعادات غري الصحية تبني عدم توافر الدراسات والبحوث
حول العادات غري الصحية لدى األطفال السعوديني ،غري
أن هناك دراسات مل تتناول بصورة مباشرة تصويب العادات
غري الصحية لألطفال يف بيئات أخرى ،فقد قامت مىن
يوسف حبرى( )4114بدراسة للتعرف على العادات غري
الصحية عند األطفال العراقيني من وجهة نظر أمهاهتم .وقد
تكونت عينة الدراسة من( )033أم وزعت عليهن استبانة
أعدهتا هلذا الغرض حتوي ( )41عادة غري صحية ميارسها
األطفال يف العراق ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل تكرار
العادات غري الصحية بنسب كبرية.
وىف األردن قام نصر يوسف مقابلة ( )4334بدراسة
للكشف عن مستوى الوعي بالعادات غري الصحية لدى
األطفال األردنيني من وجهة نظر أمهاهتم ،وعالقتها ببعض
املتغريات (كجنس الطفل ،واملستوى التعليمي ،والدخل
الشهري لألسرة ،الرتتيب الوالدي للطفل) وقد استخدم
استبانة للعادات غري الصحية واليت تشتمل على ( 41فقرة)
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اليت ينبغي أن يكون يف سن مبكر خصوصا يف مرحلة رياض
األطفال؛ وهذا لبث الثقة يف األطفال ولتجهيزهم
لالستجابة عند التعامل مع اآلخرين خارج املنزل بشكل
مناسب  .وحدد الدليل مهارات ينبغي تدريب األطفال ؛
عليها منها( :جتنب الكلمات اجلارحة -ابتعد عن الصراع
مع اآلخرين – اطلب املساعدة من اآلخرين إذا تعرضت إىل
للتهديد – أبلغ عن األشخاص الذين حياولون إيذاءك أو
ملس جسدك بطريقة غري مقبولة -عدم التحدث مع من ال
تعرف وال تذهب معه – قل :ال ،إذا ما ملسك شخص
بطريقة سيئة )...ويصيف جوردان ) Jordan(2012بوزارة
الداخلية أن هناك قائمة مبهارات السالمة لألطفال تتضمن
املهارات (ال تطلب التوصيل اجملاين من السيارات املارة،
حالوا السري يف جمموعات ،أخرب األشخاص اآلخرين باملكان
الذي ستذهب إليه ومبوعد عودتك ،إذا توقفت إحدى
السيارات ،وسألك أحد الركاب فيها عن اجتاهات الطريق
فعليك بالبقاء بعيدا عنه مبسافة كافية ،إذا شعرت أن هناك
من يتبعك ،توجه إىل أقرب مكان عام ،إذا تعرضت ملواجهة
فعليك باستخدام اإلنذار والعدو ،أو قم بالصراخ و الصياح
جلذب االنتباه ،قم بالسري يف االجتاه املواجه خلط السري
للمرور).

جمموعة من العادات السيئة ميارسها الطفل خالل مرحلة
الروضة ،وأحيانا ال يعرف الوالدين كيفية التصرف مع هذه
العادات السيئة عند األطفال.
أسباب العادات غير الصحية عند الطفل :هناك جمموعة من
العوامل تدفع الطفل للقيام بالعادات غري الصحية،
وهي(:عوامل اجتماعية أو أسرية :يتجه الطفل ملمارسة بعض
العادات غري الصحية حينما يأيت مولود جديد يف األسرة من
أجل جذب انتباه الوالدين .وقد يقوم الطفل ببعض العادات

غري صحية من قبيل تقليد الوالدين - .عوامل
نفسية :يلجأ الطفل ملمارسة بعض العادات غري الصحية
حينما يفقد الشعور باحلنان واألمان من جانب أمه ،مبعىن
أن األم ال تشبع الطفل بالقدر الكايف من احلب واحلنان -

عوامل ترتبط بتقليد األقران  :يتعلم الطفل عادات غري صحية
مبالحظته لألطفال اآلخرين وتعامله معهم  -العوامل
المعرفية :املستوى الثقايف للطفل وأسرته – العوامل
االقتصادية :املستوى االقتصادي لألسرة يؤثر يف ممارسة
العادات غري الصحية).

 .2مهارات السالمة الشخصية للطفل :يعد تدريب األطفال

على مهارات السالمة الشخصية من الضروريات احلتمية يف
كل جمتمع ،بل ويف كل منزل ومؤسسة تعليمية؛ وذلك يف
عصر كثرت فيه احلوادث ،إضافة إىل افتقار األطفال إىل
املهارات الالزمة حلماية أنفسهم ،وهنا تأيت مسئولية اآلباء
واملعلمني يف تعليم برامج مت تصميمها ملساعدة األطفال
للتعرف على كيفية محاية أنفسهم من أشياء كثرية حتيط هبم
مثل(االختطاف ،واالستغالل اجلسدي ،واإلساءة
اجلنسية...اخل) ،فتعليم مهارات السالمة الشخصية يف
احلقيقة ليست خيارا متاحا ،بل هو مطلب أساسي لتنمية
الشخصية وحتقيق األمان و السالمة ألي طفل.
ويؤكد دليل اآلباء لتنمية السالمة الشخصية للشباب
Parent Guide to Personal Safety for
بفرجينيا
) youth(2012التدريب على مهارات السالمة الشخصية

مفهوم مهارات السالمة الشخصية :االستجابة الكلية اليت

يبديها الطفل إزاء املواقف اليت يواجهها (أمحد بدوي،
وصديقة يوسف )4334 ،ويقصد بها في هذه البحث بأنها
السلوكيات اليت جتنب الطفل األخطار الصحية والنفسية
واجلسمية يف املنزل واملدرسة والشارع واجملتمع احمليط به.
ويشري مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ( )4343إىل أن
هناك عددا من مهارات السالمة الشخصية ينبغي تعليمها
لألطفال؛ كي يتفاعلوا مع أنفسهم واآلخرين ،ومنها (التعبري
عن املشاعر بصورة صحيحة إذ تشكل املشاعر جزءا مهما
من اجلوانب النفسية للطفل ،والتعبري عنها بطريقة صحيحة
ينعكس إجيابيا على سلوكه يف حياته اليومية واملستقبلية -
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اللعب يف تنمية مهارات عمليات العلم ،ودراسة عاطف
عديل( )4331واليت أكدت فاعلية استخدام اسرتاتيجية
االكتشاف املوجه يف تنمية عمليات العلم واالهتمامات
العلمية ،كما أكدت دراسة جنوى الصاوي ( )4331فاعلية
برنامج مقرتح يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسية
مبرحلة رياض األطفال .إضافة إىل ما سبق أكدت دراسة
صادق عبده سيف املخلويف ( )4331فاعلية برنامج
إرشادي يف تنمية بعض املهارات الشخصية (التوكيدية،
واالستقاللية) واالجتماعية ( التعاون ،والتواصل االجتماعي)
لدى عينة من األطفال .
 .3المشاركة الوالدية في تعليم األطفال :أصبحت مشاركة
الوالدين يف العملية التعليمية املوجهة ألطفاهلم مطلبا وواجبا
اجتماعيا وإنسانيا ،فلم يعد دور األسرة مقصورا على تلبية
حاجات الطفل الفسيولوجية ،وإمنا تتعداها إىل احلاجات
النفسية والصحية واالجتماعية والتأهيلية ،وتعرف منظمة
اليونسكو( )4331املشاركة الوالدية على أهنا العمل الذي
يتضمن نشاطات خمتلفة ،ابتداء من تبادل املعلومات عن
صحة الطفل إىل اشرتاك الوالدين بصورة وثيقة يف تربية
الطفل ،وإسهامهم يف اختاذ القرارات اخلاصة بسياسة
استخدام املوارد وختصيصها بشكل أكثر مشولية ،وقد عرفت
املشاركة الوالدية على أهنا نوع من أنواع االتصال بني اآلباء
والطفل والروضة فيما يتعلق بربنامج الطفل الرتبوي من
خالل ) مساعدة الطفل يف واجباته التعليمية -مراقبة سلوك
الطفل يف املنزل -متابعة عادات الطفل الصحية
باملنزل.)Bakker & Dinesen ,2007(.
وقد أشار بعض الرتبويني إىل فوائد املشاركة الوالدية يف
تصويب العادات غري الصحية املوجودة لدى أطفاهلم ،يف
أهنا تساعد على حتسني العادات غري الصحية ،أو تصويبها،
وتعمل على زيادة مهارة تعامل اآلباء مع أطفاهلم ،وحتسني
احلالة االنفعالية لآلباء واألمهات اليت بدورها تؤثر إجيابيا
على عالقاهتم بأطفاهلم ،)Weaver &Landers,2009(.كما

عدم مغادرة املنزل أو الروضة بدون إذن -عدم إلقاء بقايا
األشياء على األرض – عدم كشف جسده أمام اآلخرين-
احرتام ممتلكات اآلخرين وعدم إتالفها) ،ويف مدارس برينس
ويليام العامة بفرجينيا ( )4343جمموعة من القواعد
األخالقية السلوكية للسالمة الشخصية وأوصت بضرورة
التزام اآلباء واملعلمني هبا لتنمية املهارات الشخصية لألطفال
إذ تؤكد على سبع مبادئ لتحقيق السالمة الشخصية
للطفل وهي( :وعي األطفال باألمور اليت تتعلق باللمس –
تعليم األطفال مىت يقولون (ال) للبالغني عندما يشعرون
مبواقف خطرة – تعليم األطفال جتنب استخدام الكلمات
البذيئة – إفهام األطفال بأن أجسامهم هي ملك هلم –
تعليم األطفال االبتعاد عن املواقف اخلطرة – توعية األطفال
بعدم اإلفصاح عن األسرار اليت هتددهم وتؤذيهم – توعية
األطفال باألشخاص الداعمني هلم كرجال الشرطة واملطافئ
واالسعاف )...ويضيف دليل اآلباء للرتبية ببنسلفانيا
)Department of Education, Pennsylvania (2007قائمة
مبهارات السالمة عند التعامل مع األشياء؛ سواء يف املنزل أو
خارج املنزل واليت أكد الدليل فيها على ضرورة أن حيرص
اآلباء واملعلمون على تدريب األطفال عليها( :جتنب خماطر
الكهرباء قبل أن تعلمه فوائدها؛ حىت يدرك أهنا خطر ،ال
يستهان به – حذر طفلك أال يدخل أي جسم معدين يف
منافذ الكهرباء – أال يدخل يده يف جهاز كهربائي مفتوح
– عدم ملس األسالك املكشوفة – أال يلمس أي مصدر
من مصادر الكهرباء أو األجهزة ويداه مبتلة باملاء -يف حالة
حدوث حريق كهربائي ال تتعامل معه بل تستدعي إدارة
املطافئ – حذر الطفل من استخدام املياه يف حالة حدوث
حريق كهربائي فاملاء عدو الكهرباء) .وهناك العديد من
الدراسات املرتبطة بتنمية مهارات األطفال مثل دراسة ويثالم
وكيلوران ) Whitlam & Kellerman (2003اليت أكدت
فاعلية أسلوب االكتشاف يف تنمية املهارات احلياتية،
ودراسة كيللي ) Kelley (2004أكدت فاعلية اسرتاتيجية
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املرشد من عرض للمعلومات اخلاصة باحتياجات الطفل
ومتطلباته ،وعن مدى تقدمه يف الربامج الرتبوية باإلضافة إىل
مساعدهتم يف اكتساب املهارات الشخصية الضرورية اليت
تسهل هلم تنفيذ متطلبات الربنامج الرتبوي وقد أشار فاندر
زاندار ويس) Varner Zander &pace )2002إىل أن
اسرتاتيجيات إرشاد اآلباء تشتمل على برامج خاصة بتوفري
املعلومات عن الطفل وبرامج عالجية لآلباء ملساعدهتم يف
فهم مشكالهتم ومشكالت أبنائهم ،وتشتمل أيضا على
برامج تدريب اآلباء ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم .ويؤكد
تقرير( university of Minnesota,2009,Board of education
 )common wealth of Virginia,2009على األمهية البالغة
للجو العائلي يف تعلم األطفال ( كيف يعيشون وينمون
كونون شخصياهتم وعاداهتم واجتاهاهتم وميوهلم ،كما
وي ِّ
يؤكد أن منو الطفل منوا سليما يعتمد بدرجة كبرية على
عوامل منها (:شعور الطفل بأنه حمبوب ومرغوب فيه -
إتاحة الفرصة له لتنمية قدراته وتشجيعه على ذلك -إتاحة
الفرصة له لتعلم االجتاهات اإلجيابية وتزويده باخلربات
واملعلومات اليت تساعده على التكيف مع البيئة اليت يعيش
فيها) ،ويؤكد كل من حممد متويل قنديل ورمضان بدوي
( ،Cooper, (2004( ،)4331ومندور عبد السالم فتح اهلل
( )4331على أمهية املشاركة الوالدية وأشكاهلا ومن أمهها:

حددت دراسة أسينوس( Athanasius,(2003صور املشاركة
الوالدية يف املنزل يف (:تقديم النشاطات التعليمية :مثل تطوير
املهارات االجتماعية لألطفال وتدريبهم عليها مثل التدريب
على مهارات السالمة الشخصية ،ومساعدهتم على تعديل
بعض السلوكيات الصحية اخلاطئة -.تقديم االحتياطات
األساسية :مثل األطعمة ،وامللبس ،واملسكن ،ضمان الصحة
والسالمة ،وتقدمي الرعاية والتدريب املنزيل لألطفال ،وتوفري
االحتياجات املدرسية ،وتوفري الظروف اإلجيابية للتعلم).
ومن املتعارف عليه أن غياب الوعي الصحي لدى
األمهات يعرض حياهتن وأطفاهلن لإلصابة بكثري من
األمراض املرتبطة مبمارسة السلوكيات والعادات غري الصحية
(أمينة اجلندى)4330،؛ فكثريا ما ترافق األطفال عادات
غري صحية ،تنمو معهم ويزيد تشبثهم هبا كلما زادوا يف
العمر ،وكثريا ما تسبب إحراج األبوين أمام اآلخرين عند
قيام األطفال هبا ،ويصعب إقناع الوالدين هلم برتكها بسبب
عدم معرفتهم كيفية التصرف حياهلا .وهناك عدة عوامل قد
تدفع الطفل ألداء العادات غري الصحية.
مفهوم المشاركة الوالدية :املشاركة الوالدية تعكس دورا أقوى

لآلباء وتضمن االلتزام والتخطيط املشرتك بني الطرفني .
وهذا النوع من املشاركة الوالدية هو املعين به يف االستخدام

يف الدراسة احلالية .ويقصد بها في هذا البحث بأنها :العملية

(االتصال المكتوب -اليوم المفتوح -التدريب المنزلي :يتم فيه
مالحظة األسرة و الطفل معا ،ومن خالل هذا اللقاء يتم
تدريب األسرة على مهارات التعامل الالزمة مع أطفاهلم
وتقييم مدى تقدم األسرة يف تنفيذ الربامج  -مجالس اآلباء-

اليت ميكن من خالهلا نقل جمموعة من األفكار واملعلومات
وتبادهلا بني الروضة واملعلمني وأولياء األمور ،وذلك لتوفري
مناخ تعليمي جيد يساعد على حتسني سلوك الطالب
الرتبوي والتعليمي.
وقد ظهرت اجتاهات تربوية حديثة تدعو إىل إرشاد
األمهات وتدريبهن على طرائق التعامل الفعالة مع األطفال،
إذ يعود هذا التدريب بالفائدة على الطفل نفسه؛ إذ
تتحسن أساليب معاملة األم له ،ومن مث يتحسن سلوكه،
كما أشار تايلور ) Taylor. (2011إىل أن املشاركة الوالدية
تعزز دورهم احليوي يف حياة أطفاهلم من خالل ما يقوم به

االتصاالت الهاتفية  -الزيارات واللقاءات الجماعية -المساعدة

الصفية :يساعد هذا األسلوب يف توثيق العالقات بني األسرة
والروضة ،إذ يشمل مالحظة الطفل بشكل مباشر يف بيئته
الرتبوية الطبيعية ،واالستفادة من أسلوب املعلمة يف
التدريس).
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بدون املشاركة الوالدية و املستوى الثاين يتم تقدميه يف وجود
املشاركة الوالدية ،األمر الذي يؤكد أمهية البحث احلايل،
وجيعل منه إضافة عربية متواضعة يف هذا اجملال.

وتؤكد نتائج الدراسات والبحوث أمهية املشاركة الوالدية يف
تصويب العادات غري الصحية لدى األطفال؛ فقد أكدت
نتائج دراسة ليمنج ،وآخرون )Leeming ,et ,al (2003
أمهية استخدام برامج قائمة على األنشطة الصفية البيئية
لتأثريها على منو اجتاهات األطفال حنو البيئة ،كما إن
مشاركة اآلباء يف األنشطة كانت له آثار إجيابية على
سلوكياهتم اليت جاءت بعد مشاركتهم يف أنشطة أطفاهلم،
واهتمت دراسة ) Carman, et. al (2006بتصميم حقيبة
تعليمية لآلباء بعنوان العادات غري الصحية والصحة الوقائية
جاءت نتائج الدراسة تؤكد فاعلية دور ومشاركة اآلباء
واألمهات للمشاركة يف تنمية عادات األطفال الصحية
وتصويب غري الصحي منها  ،كما كشفت دراسة املعهد
الطيب ( Institute of medicine (2011أن اآلباء واألمهات
ميكنهم القيام بلعب أدوار متعددة يف تعديل العادات غري
الصحية املرتبطة بالتغذية ،حيث إن متابعة األنشطة ،تساعد
يف احملافظة على نظام التغذية ،وقد أكدت نتائج دراسة
بامسة حالوة عدم وجود تأثري لدرجة تعليم ومستوى األسرة
االقتصادي مبستوى تعليم أبنائهم للمهارات االجتماعية
والشخصية.
من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة يتضح
أمهية حتديد مستوى ممارسة العادات غري الصحية وتصويبها،
وحتديد مستوى ممارسة مهارات السالمة الشخصية لدى
األطفال عموما ،وأطفال ما قبل املدرسة على وجه
اخلصوص ،ومع تنوع جوانب الرتبية الصحية لألطفال اليت
تناولتها تلك الدراسات ،فإن الدراسات اليت تناولت
تصويب العادات غري الصحية ومهارات السالمة الشخصية
عموما نادرة ،ال سيما على املستوى العريب ،فلم يوجد –
يف حدود علم الباحث املتواضع – من الدراسات السابقة
ما تناول العادات غري الصحية لدى أطفال ما قبل املدرسة
املستوى األول ( )1-4سنوات ،واقرتح برنامج لتعديل
العادات غري الصحية ليتم تقدميه مبستويني ،املستوى األول

فررروض البحررث :يف ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج الدراســات

السـابقة ،والدراسـة االسـتطالعية واملالحظـة امليدانيـة  ،أمكـن
صياغة الفروض اآلتية:
.4توج ـ ـ ــد ع ـ ـ ــادات غ ـ ـ ــري ص ـ ـ ــحية ل ـ ـ ــدى أطف ـ ـ ــال املس ـ ـ ــتوى
األول( )1-4س ــنوات ،ويتك ــرر ممارس ــة ه ــذه الع ــادات غ ــري
الصــحية بنســبة ( )41فــأكثر لــدى أف ـراد العينــة الدراســة
التشخيصية.
.4ميـ ــارس أطفـ ــال املسـ ــتوى األول( )1-4سـ ــنوات مهـ ــارات
الســالمة الشخصــية ويتكــرر ممارســاهتم هل ـذه املهــارات بنســبة
أقل من ( )41لدى أفراد عينة الدراسة التشخيصية.
 .0توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد املس ـ ـ ــتوى
(31ر )3بني متوسطات درجات أفـراد اجملموعـات التجريبيـة
األوىل ال ــيت درس ــت الربن ــامج املق ــرتح والتجريبي ــة الثاني ــة ال ــيت
درست الربنامج املقـرتح مـدعوما باملشـاركة الوالديـة والضـابطة
ال ـ ــيت مل ت ـ ــدرس الربن ـ ــامج املق ـ ــرتح يف مقي ـ ــاس الع ـ ــادات غ ـ ــري
الصحية ،اجملموع الكلي وعاداته (اخلمسة عشر)
 .4توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد املس ـ ـ ــتوى
(31ر )3بني متوسطات درجات أفـراد اجملموعـات التجريبيـة
األوىل ال ــيت درس ــت الربن ــامج املق ــرتح والتجريبي ــة الثاني ــة ال ــيت
درست الربنامج املقـرتح مـدعوما باملشـاركة الوالديـة والضـابطة
ال ــيت مل ت ــدرس الربن ــامج املق ــرتح يف بطاق ــة مه ــارات الس ــالمة
الشخصية اجملموع الكلي واملهارات (الثمانية).
 .1توجـد عالقـة ارتباطيـه قويـة موجبـة ذات داللـة إحصــائية
عنــد مســتوى ( 31ر )3بــني درجــات األطفــال يف املتغ ـريات
التابع ـ ـ ـ ــة (الع ـ ـ ـ ــادات غ ـ ـ ـ ــري الص ـ ـ ـ ــحية و مه ـ ـ ـ ــارات الس ـ ـ ـ ــالمة
الشخص ــية) يف نت ــائج التطبي ــق البع ــدي لك ــل م ــن اجملموع ــة
التجريبية األوىل ،والتجريبية الثانية ،واجملموعة الضابطة.
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إجراءات البحث :لإلجابة عن التساؤالت الواردة مبشكلة

ج .الصورة النهائية للقائمة :بعد حتديد العادات غري الصحية

البحث ،مت اتباع اإلجراءات اآلتية:

اليت قد ميارسها أطفال ما قبل املدرسة ،وعلى ضوء مصادر
اشتقاقها ،مث ترتيب هذه العادات غري الصحية ،وقد
اشتملت القائمة يف صورهتا النهائية على ( )41من العادات
غري الصحية (انظر ملحق .)4

أوالا :أدوات البحث :يتضمن هذا البحث ثالثة أدوات

أساسية وهي:

.1مقياس العادات غير الصحية ألطفال ( )5-4سنوات :ولبناء
هذا املقياس اتبع الباحث اخلطوات اآلتية:

شيوعا لدى أطفال ما
( .)2تحديد العادات غير الصحية األكثر ا
قبل المدرسة ( )5-4سنوات برياض األطفال :لإلجابة عن

( )1تحديد العادات الصحية الخاطئة ألطفال ما قبل المدرسة (-4

اجلزء الثاين من السؤال األول من تساؤالت البحث،
واخلاص بتحديد العادات غري الصحية األكثر شيوعا لدى
أطفال ما قبل املدرسة ( )1-4سنوات ،قام الباحث بإعداد
بطاقة لتحديد مدى ممارسة هؤالء األطفال لتلك العادات
غري الصحية ،وفقا للخطوات اآلتية:
أ .تحديد هدف البطاقة :حتديد اهلدف من البطاقة يف تقدير
مدى ممارسة أطفال ما قبل املدرسة – عينة البحث -لكل
من العادات غري الصحية اليت سبق حتديدها ،وذلك عن
طريق املالحظة املباشرة هلؤالء األطفال وما يصدر عنهم من
عادات غري صحية .
ب .تحديد مضمون البطاقة :حتدد مضمون بطاقة التقدير يف
مجيع العادات غري الصحية اليت قد يسلكها األطفال عينة
البحث ،اليت وردت بالقائمة اخلاصة بذلك ،إذ وضعت
هذه العادات أمام مقياس متدرج حيدد مدى ممارسة الطفل
لكل عادة من تلك العادات ،وقد تكون املقياس من مخسة
مستويات هي (دائما – غالبا -أحيانا -نادرا – ال يفعل).
وقد روعي عند صياغة مفردات البطاقة أن تكون العبارات
قصرية ،وأن تبدأ كل مفردة بفعل سلوكي مضارع وأن تصف
كل مفردة عادة واحدة من العادات غري الصحية  ،وأال تبدأ
املفردات بأدوات نفي ،وذلك قدر املستطاع.
ج .تقدير درجات البطاقة :مت تقدير درجات البطاقة حبيث
حيصل الطفل على ( )4أربع درجات لكل عادة يفعلها
دائما و( )0ثالث درجات لكل عادة يفعلها غالبا ،و()4
درجتني لكل عادة يفعلها أحيانا ،و( )4درجة واحدة لكل

 )5سنوات برياض األطفال :لإلجابة عن اجلزء األول السؤال

األول من البحث ،واخلاص بتحديد العادات غري الصحية
اليت قد ميارسها أطفال ما قبل املدرسة من ( )1-4سنوات،
مث إعداد قائمة بتلك العادات غري الصحية وفقا للخطوات
اآلتية:
أ .هدف القائمة :حتديد اهلدف من القائمة يف حصر وحتديد
وتصنيف العادات غري الصحية اليت قد يسلكها أطفال
الروضة.
ب .مصادر اشتقاق القائمة :اعتمد البحث يف اشتقاق قائمة
العادات غري الصحية على مصادر من أمهها ما تناولته
أدبيات البحث يف هذا اجملال ،وما توصلت إليه البحوث
والدراسات السابقة اليت أجريت حول هذا املوضوع من
نتائج ،كما اعتمد البحث أيضا على استطالع آراء
األمهات و معلمات رياض األطفال من خالل استمارة مجع
بيانات مشلت سؤاال واحدا مفتوحا عن العادات غري
الصحية اليت يسلكها أطفاهلن يف مرحلة ما قبل املدرسة من
( )1-4سنوات (ملحق )4،إذ مت تطبيق استمارة مجع
البيانات هذه ميدانيا على عينة عشوائية قوامها ( )403أما
ممن لديهن أطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ،و()443
معلمة ومشرفة برياض األطفال ،وذلك ببعض مدن حمافظة
عنيزة وقراها مبنطقة القصيم ،وكان إمجايل عدد االستمارات
اليت وردت إىل الباحث ( )440استمارة.
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عادة يفعلها نادرا و(صفر) لكل عادة ال يفعلها من
العادات غري الصحية املتضمنة بالبطاقة ،إذ كانت الدرجة
النهائية ( )433درجة ،والدرجة الصغرى(صفر).
د .تعليمات استخدام البطاقة :استهل الباحث البطاقة ببعض
التعليمات املهمة اليت توضح ملن يستخدمها كيفية
استخدامها ،وضرورة االلتزام باستخدامها من خالل
املالحظة ،إضافة إىل التعريف اإلجرائي ملستويات املقياس
املتدرج اخلمسة ،واليت حتدد مدى ممارسة كل طفل للعادات
غري الصحية.
هر .ضبط البطاقة :مت ضبط البطاقة يف جانبني مها:
 -صدق البطاقة :للتأكد من صدق البطاقة :مت االعتماد على

بينهما مبعادلة كوبر( )Cooperوتبني أن تلك النسبة
( ،)%11األمر الذي يشري إىل الثقة يف ثبات نظام
املالحظة باستخدام البطاقة.
و .الصورة النهائية للبطاقة :بعد إدخال تعديالت الصياغة
اليت أشار إليها احملكمون ،وبعد التأكد من صدق وثبات
البطاقة تكون بذلك قد وصلت إىل صورهتا النهائية الصاحلة
للتطبيق امليداين(ملحق.)4،
ز .تطبيق البطاقة  :مت تطبيق البطاقة يف صورهتا النهائية
ميدانيا على عينة قوامها مائتا طفل وطفلة يف مرحلة ما قبل
املدرسة ممن هم بني الرابعة واخلامسة من العمر ،نصفهم من
الذكور ونصفهم اآلخر من اإلناث ،إذ مت اختيارهم عشوائيا
من بعض رياض األطفال ببعض مدن وقرى حمافظة عنيزة،
وقد مت تطبيق البطاقة على األطفال عينة البحث ،بتوزيع
هذه البطاقات على أمهات األطفال ،بعد تقدمي شرح
مبسط هلن عن تعليمات استخدام هذه البطاقات ،و
اهلدف منها ،وذلك مبعاونة معلمات ومشرفات الرياض اليت
مت اختيار العينة منها ،وكان إمجايل عدد البطاقات اليت ردت
إيل مكتملة ( )443بطاقة.

من احملكمني مشلت سبعة من األساتذة واألساتذة

(.)3إعداد مقياس العادات غير الصحية ألطفال ما قبل المدرسة

مؤشرين :أوهلما صدق مضمون البطاقة الذي تبني يف دقة
صياغة مفردات البطاقة ،ودقة حتديد مستويات املقياس
املتدرج اخلاص هبا ،والتعريف اإلجرائي لتلك املستويات،
إضافة إىل أن مفردات البطاقة هي العادات غري الصحية اليت
سبق حتديدها بشكل واضح ودقيق ،أما املؤشر الثاين فقد
متثل يف صدق احملكمني ،إذ مت عرض البطاقة على جمموعة

( )5-4سنوات  :على ضوء نتائج التطبيق امليداين لبطاقة

املساعدين يف ميدان تدريس العلوم ورياض األطفال والرتبية

تقدير مدى ممارسة األطفال عينة البحث للعادات غري
الصحية موضوع البحث ،وما قام به الباحث من معاجلات
إحصائية لتلك النتائج ،مت اختيار ( )41مخسه عشر عادة
من العادات غري الصحية اليت يفعلها – دائما أو غالبا –
( ) %41فأكثر من أطفال ما قبل املدرسة عينة البحث،
لتكون حمور االرتكاز إلجراءات البحث احلايل ،ومت تصميم
وبناء مقياس العادات غري الصحية وفق اإلجراءات اآلتية:
أ .تحديد الهدف من المقياس :قياس ممارسة أطفال عينة
البحث للعادات غري الصحية األكثر شيوعا واليت سبق
اختيارها ،وكذلك مواقفهم ممن ميارسها من األطفال
اآلخرين ،وذلك بطريقة مناسبة هلؤالء األطفال ومشوقة هلم

الصحية ،وقد أشار احملكمون بصالحية البطاقة لتحقيق
اهلدف منها بعد إجراء بعض التعديالت يف صياغة بعض
املفردات.
 ثبات البطاقة :مت االستدالل على ثبات البطاقة منخالل (ثبات القائم باملالحظة) أو ما يطلق عليه ثبات
نظام املالحظة ،إذ متت مالحظة عشرة أطفال بإحدى
رياض األطفال مبدينة عنيزة ،من خالل معلمتني تعمالن
بتلك الروضة (األوىل) مبدينة عنيزة ،وذلك بتخصيص
بطاقتني لكل طفل ،قامت كلتا املعلمتني مبالحظة نفس
الطفل من خالل بطاقة مستقلة ،وحبساب نسبة االتفاق
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العادة الصحية يف املوقف خاطئة يعطى درجتني ،ويعطى
صفرا ملا دون ذلك ،ويف السؤال الثاين الذي يتبع كل موقف
من مواقف العادات غري الصحية املصورة ،حيدد موقف
الطفل ممن ميارسون العادة اخلطأ ويعطى الطفل درجتني
عندما يكون موقفه إجيابيا ضد من يفعل العادة اخلطأ،
وصفرا عندما يكون موقفه سلبيا ممن يفل هذا السلوك ،أو
يتفق معه ،وبذلك تكون الدرجة النهائية للمقياس()13
درجة و الدرجة الصغرى (صفرا).
د .تعليمات المقياس :مت حتديد بعض التعليمات املهمة ملن
يقوم بتطبيق املقياس ،أمهها أن هذا املقياس يتم تطبيقه فرديا
من خالل املقابلة الشخصية مع كل طفل من أطفال العينة،
مع ضرورة ختصيص استمارة مستقلة لكل طفل ،يتم من
خالهلا تسجيل اإلجابات يف إمكاهنا املناسبة  ،بوضع
عالمة ( )/حتت اإلجابة اليت خيتارها لكل سؤال من
السؤالني لكل موقف.
هر .ضبط المقياس :مت ضبط املقياس يف جانبني :األول يتعلق
بالصدق ،إذ مت عرض سيناريو املقياس على جمموعة من
احملكمني الذين قاموا بالتحكيم على بطاقة التقدير املشار
إليها سابقا فأقروا بصالحية نظام تقدير درجات املقياس .
أما اجلانب الثاين اخلاص بثبات املقياس فقد مت حتقيقه
حبساب معامل الثبات بطريقة إعادة املقياس ،إذ مت تطبيقه
جتريبيا على ( )43أطفال من عينة البحث ،مرتني متتاليتني
بفارق زمين قدره ثالثة أسابيع ،وحبساب معامل االرتباط
بني درجات األطفال يف املرتني ،وتبني أن قيمته (11و)3
للجزء اخلاص بتحديد اخلطأ يف العادات الصحية،
و(14و )3للجزء اخلاص بتحديد موقف األطفال ممن
ميارسون العادة الصحية ،وهذه القيم الدالة إحصائيا عند
مستوى (34و )3مما يشري إىل ثبات املقياس.
و .زمن المقياس :من خالل التجربة االستطالعية حلساب
الثبات وجد أن الزمن الالزم لالنتهاء من إجابة مجيع أسئلة
املقياس هو ( )41دقيقة.

وذلك لإلجابة عن السؤال الثاين من تساؤالت البحث،
واخلاص مبستوى األطفال عينة البحث قبل وبعد جتربة
البحث ،وإضافة إىل أن درجات املقياس تفيد يف املقارنة بني
اجملموعات الثالث للبحث.
ب .صياغة مفردات المقياس :مت إعداد مفردات املقياس حبيث
مشلت جزئيني اجلزء األول هو موقف حي مصور بالفيديو
والذي يبني طفال أو طفلة أو بعض األطفال ميارسون عادة
غري صحية من العادات غري الصحية السابق حتديدها ،وهذا
اجلزء هو املتغري من موقف آلخر .أما اجلزء الثاين ملفردات
املقياس فهو اجلزء الثابت الذي يتكرر بعد كل موقف
مصور ،وهو عبارة عن سؤالني يتم طرحهما على الطفل بعد
مشاهدته املوقف املصور :السؤال األول يقيس وعي الطفل
خبطأ العادة غري الصحية  ،وينص على( :الطفل ده بيعمل
صح أم خطأ؟) والسؤال الثاين حيدد موقف الطفل ممن
ميارسون العادة غري الصحية ،وينص على( :لو رأيت هذا
الطفل يفعل هذه العادة ماذا تقول له؟) ،فإذا كانت اإلجابة
تفيد منع العادة اخلطأ يكون موقف الطفل إجيابيا و إذا
كانت اإلجابة تفيد تشجيع العادة غري الصحية يكون
موقف الطفل سلبيا.
وقد روعي عند إعداد اجلزء األول– اخلاص باملواقف
احلية -ملفردات املقياس :حتديد العادات غري الصحية األكثر
شيوعا لدى األطفال ،مث صياغة سيناريو ملوقف حي؛ يربز
ممارسة طفل أو طفلة أو جمموعة أطفال لكل سلوك ،مث
تصوير سيناريو املواقف يف مواطنها الطبيعية مبشاركة بعض
األطفال الذين هم يف نفس عمر األطفال عينة البحث،
وقد استعان الباحث مبصور فيديو حمرتف لتنفيذ
سيناريوهات املواقف اليت مت إعدادها .وكان إمجايل عدد
املواقف اليت مشلها املقياس يف صورته األولية ( )41موقفا.
ج .تقدير درجات المقياس :لتقدير درجات املقياس ،مت اتباع

نظام يعطي الطفل درجتني أو صفرا يف السؤال األول الذي
يتبع كل موقف من مواقف املقياس ،فإذا أجاب الطفل بأن
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اليت قد يسلكها أطفال ما قبل املدرسة من ( )1-4سنوات ،مت إعداد
قائمة مبهارات السالمة الشخصية وفقا للخطوات اآلتية:

ز .الصورة النهائية للمقياس :بعد عرض سيناريو املواقف اخلاصة
باملقياس وما تبعها من تساؤالت على احملكمني ،والتأكد من صدقه
وثباته توصل املقياس إىل صورته النهائية الصاحلة للتطبيق امليداين
(ملحق.)0،

أ .راجع الباحث بعض المراجع والدراسات السابقة وثيقة الصلة
مبهارات السالمة الشخصية املناسبة ألطفال رياض األطفال من (-4
 )1سنوات منها ( :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،4343،

ح .تطبيق المقياس  :نظرا لطبيعة املقياس ،وما تفرضه من
جهد ووقت يف تطبيقه ،مل يكن أمام الباحث  -بإمكاناته
الفردية احملدودة –سوى التطبيق على عينة حمدودة ،إذ مت
اختبار( )03ثالثني طفال وطفلة من األطفال( )14عينة
البحث عينة بطاقة تقدير العادات غري الصحية  ،وهم أكثر
األطفال ممارسة لتلك العادات غري الصحية  ،مث مت تطبيق
املقياس على أطفال العينة مبعاونة بعض معلمات رياض
األطفال واملشرفات ،بعد تدريبهم على خطوات تطبيق
املقياس ،والتعليمات اليت ينبغي عليهم مراعاهتا يف هذا
اإلطار.
 .2بطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية :ولبناء هذه
البطاقة اتبع الباحث اخلطوات اآلتية:

Department of Education, Pennsylvania ،Jordan,2012

)،(2007جناح حمرز ،) ،4330 ،وذلك لبناء قائمة مبدئية باملهارات
الشخصية الواجب تنميتها.

ب .عرض القائمة المبدئية :على ( )43عشرة خرباء يف
املناهج ورياض األطفال الستطالع آرائهم يف مدى أمهية
ومناسبة مهارات السالمة الشخصية ألطفال ما قبل
املدرسة( )1-4سنوات ،إذ طلب منهم وضع عالمة ()/
أمام كل مهارة من مهارات السالمة الشخصية أسفل تقدير
األمهية (مهم – غري متأكد – غري مهم) ،ووضع عالمة ()/
أمام كل مهارة من مهارات السالمة الشخصية أسفل
التقدير املناسب (مناسب – غري متأكد – غري مناسب).
وجاءت النتائج كما هو مبني باجلدول ()4
مت حساب النسبة املئوية لدرجة األمهية لكل مهارة من
مهارات السالمة الشخصية ،وتقدير درجتني لالستجابة
مبهم ،ومناسبة واالستجابة بغري متأكد  ،وغري مهم درجة
وغري مناسب بصفر.

( .)1تحديد مهارات السالمة الشخصية الالزمة ألطفال ما قبل

المدرسة ( )5-4سنوات برياض األطفال :لإلجابة عن السؤال
الثاين من البحث ،واخلاص بتحديد مهارات السالمة الشخصية

جدول( )1أهمية ومناسبة مهارات السالمة الشخصية لألطفال قبل المدرسة ( )5-4سنوات من وجهة نظر المتخصصين
م

درجة األهمية

مهارات السالمة الشخصية
مهم

درجة مناسبتها

النسبة

غير متأكد

غير

مهم

المئوية

مناسبة

غير متأكد

النسبة

غير

المئوية

مناسبة

4

مينع اآلخرين من االقرتاب الزائد منه ومالمسة أجزاء 43
جسمه

-

-

%433

1

4

-

%11

4

يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف املنزل (السكينة 1
املقص والكهرباء والكربيت)

4

-

%11

9

4

-

%13

0

يعتىن بنظافته الشخصية(نظافة يده وأسنانه 1
ومالبسه)

4

-

%11

9

4

4

%91

4

حيفظ امسه بالكامل وعنوانه ورقم تليفون منزله.

4

4

4

%93

9

4

4

%91

1

ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه أو ختص أسرته 4
(األرقام احلسابات السرية –مشاكل البيت-
معامالهتم املالية)..

4

4

%41

4

4

4

%41
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1

حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات.

4

0

-

%91

4

0

-

%91

4

حيدد معىن ألوان إشارة املرور(مىت يقف -مىت 1
يتحرك -مىت يستعد للحركة)

4

-

%11

1

4

-

%11

9

يعرف ماذا يفعل إذا تعرض للخطر(اجلري9 -
االتصال بالنجدة -يستخدم جهاز اإلنذار -يصرخ

4

4

%91

43

-

-

%433

بصوت عال.)..

ملوقف حي يربز ممارسة طفل أو طفلة أو جمموعة أطفال
لكل سلوك ،مث تصوير سيناريو املواقف يف مواطنها الطبيعية
مبشاركة بعض األطفال الذين هم يف نفس عمر األطفال
عينة البحث ،وقد استعان الباحث مبصور فيديو حمرتف
لتنفيذ سيناريوهات املواقف اليت مت إعدادها .وكان إمجايل عدد

وبذلك مت حتديد قائمة مبهارات السالمة الشخصية الواجب
تنميتها لدى طفل ما قبل املدرسة ( )1-4سنوات واليت
تتضمن ( )9مهارات للسالمة الشخصية ،ومها يف ثالثة
أبعاد (مهارات سالمة الشخصية يف املنزل وعددها ()0
مهارات ،سالمة الشخصية يف الشارع وعددها ()4
مهارات ،سالمة الشخصية يف الروضة وعددها (.)0

املواقف اليت مشلها املقياس يف صورته األولية ( )9مواقف.

د .تقدير درجات البطاقة :مت تقدير درجات البطاقة حبيث

( .)2إعداد بطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية :لتحديد

حيصل الطفل على ( )0ثالث درجات لكل جزء يفعلها
دائما ودرجة واحدة يف اإلجابة بأحيانا و(صفر) لكل عادة
ال يفعلها من مهارات السالمة الشخصية املتضمنة بالبطاقة،
إذ كانت الدرجة النهائية ( )44درجة ،والدرجة الصغرى
(صفر).
هر .تعليمات استخدام البطاقة :استهل الباحث البطاقة ببعض
التعليمات املهمة اليت توضح ملن يستخدمها كيفية
استخدامها ،وضرورة االلتزام باستخدامها من خالل
املالحظة ،إضافة إىل التعريف اإلجرائي ملستويات املقياس
املتدرج ،واليت حتدد مدى ممارسة كل طفل ملهارات السالمة
الشخصية ،األمر الذي ييسر للتطبيق امليداين لتلك البطاقة.
و .ضبط البطاقة :مت ضبط البطاقة يف جانبني مها:
 صدق البطاقة :للتأكد من صدق البطاقة مت االعتماد علىمؤشرين :أوهلما صدق مضمون البطاقة الذي تبني يف دقة
صياغة مفردات البطاقة ،ودقة حتديد مستويات املقياس
املتدرج اخلاص هبا ،والتعريف اإلجرائي لتلك املستويات،
إضافة إىل أن مفردات البطاقة ما هي إال مهارات السالمة
الشخصية سبق حتديدها بشكل واضح ودقيق ،أما املؤشر
الثاين فقد متثل يف صدق احملكمني ،إذ مت عرض البطاقة

مستويات األطفال يف مهارات السالمة الشخصية ،قام
الباحث بإعداد بطاقة لتحديد مستويات أطفال ما قبل
املدرسة ( )1-4سنوات يف مهارات السالمة الشخصية
وفقا للخطوات اآلتية:
أ .تحديد هدف البطاقة :حتديد اهلدف من البطاقة يف قياس
مستويات أطفال ما قبل املدرسة( )1-4سنوات يف مهارات
السالمة الشخصية.
ب .أبعاد البطاقة :تضمنت البطاقة ثالثة أبعاد مها (مهارات
سالمة الشخصية يف املنزل وعددها( )0مهارات ،سالمة
الشخصية يف الشارع وعددها ( )4مهارات ،سالمة
الشخصية يف الروضة وعددها (.)0
ج .تحديد مضمون البطاقة وصياغة مفرداتها :حتدد مضمون
بطاقة املالحظة يف مجيع مهارات السالمة الشخصية اليت
حددها احملكمون لألطفال عينة البحث اليت وردت بالقائمة
اخلاصة بذلك ،إذ وضعت على كل مهارة من املهارات
ثالثة مواقف وأمام كل موقف مقياس متدرج بني (صفر يف
اإلجابة (ال) ودرجة يف اإلجابة أحيانا وثالث درجات يف
اإلجابة (بنعم) ،وقد مت إعداد صياغة كل موقف بصورة
مشوقة لتعكس اإلجابة مهارة الطفل ،إذ إن صياغة سيناريو
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والرابع الواردين مبشكلة البحث ،مت بناء برنامج مقرتح
لتصويب العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة
الشخصية لدى أطفال املستوى األول يف حالة وجود
املشاركة الوالدية مقارنة بدراسة الربنامج يف عدم وجود
املشاركة الوالدية يف الربنامج وقد مرت مراحل بناء الربنامج
وفقا للخطوات اآلتية:
أ .تحديد أهداف البرنامج :يهدف الربنامج إىل:
 تصويب العادات غري الصحية لدى أطفال املستوىاألول( )1-4مبرحلة رياض األطفال.
 تنمية مهارات السالمة الشخصية لدى أطفال املستوىاألول( )1-4مبرحلة رياض األطفال.
ومتت صياغة اهلدفني الرئيسني يف جمموعة أخرى من
األهداف الفرعية اليت يسعى الربنامج إىل تنميتها لدى أفراد
اجملموعتني التجريبيتني؛ وهي يف (امللحق)1 ،
ب .أسس بناء البرنامج :مت بناء الربنامج يف ضوء األسس
اآلتية:
 حتديد األسس النظرية اليت تناولت أمهية تصويب العاداتغري الصحية ،وتنمية مهارات السالمة الشخصية لدى
أطفال املستوى األول( )1-4مبرحلة رياض األطفال ،وتأثري
تطبيق الربنامج املقرتح مبستوييه على تصويب العادات غري
الصحية ،وتنمية املهارات.
 مراعاة طبيعة املرحلة العمرية لألطفال ( )1-4سنواتواليت متثل مرحلة الطفولة املبكرة ،إذ يؤكد صالح مراد وأمان
حممود ( )4333أن هذه املرحلة مبثابة الفرتة األساسية
املهمة يف بناء شخصيتهم ،وتكوين الكيان االجتماعي هلم
يف البيئة اليت يعيشون فيها.
 مراعاة التعزيز واإلثابة وهذا يساعد يف تكرار العادة(السلوك) الصحيحة ،مبعىن أن النتيجة اليت تعود على الطفل
بفائدة تضمن للسلوك أن يصدر عن الفرد مرة أخرى
والنتيجة اليت تعود عليه خبسارة أو تعود عليه ببعض األمل

على جمموعة من احملكمني مشلت مخسة من األساتذة
واألساتذة املساعدين يف ميدان تدريس العلوم ورياض
األطفال والرتبية الصحية ،وقد أشار احملكمون بصالحية
البطاقة لتحقيق اهلدف منها بعد إجراء بعض التعديالت يف
صياغة بعض املفردات.
 ثبات البطاقة :مت االستدالل على ثبات البطاقة منخالل (ثبات القائم باملالحظة) أو ما يطلق عليه ثبات
نظام املالحظة ،إذ متت مالحظة ( )43عشرة أطفال
برياض األطفال األوىل مبدينة عنيزة ،من خالل معلمتني
تعمالن بتلك الروضة (األوىل) مبدينة عنيزة ،وذلك
بتخصيص بطاقتني لكل طفل ،قامت كلتا املعلمتني
مبالحظة نفس الطفل من خالل بطاقة مستقلة ،وحبساب
نسبة االتفاق بينهما مبعادلة كوبر( )Cooperوتبني أن تلك
النسبة =( ،)%11األمر الذي يشري إىل الثقة يف ثبات نظم
املالحظة باستخدام البطاقة.

ز .الصورة النهائية للبطاقة :بعد إدخال تعديالت الصياغة
اليت أشار إليها احملكمون ،وبعد التأكد من صدق وثبات
البطاقة تكون بذلك قد وصلت إىل صورهتا النهائية
الصاحلة للتطبيق امليداين (ملحق.)4،
ح .تطبيق البطاق :مت تطبيق البطاقة يف صورهتا النهائية ميدانيا
على عينة قوامها ( )440مخسون طفال وطفلة يف مرحلة ما
قبل املدرسة ممن هم بني الرابعة واخلامسة من العمر ،نصفهم
من الذكور ونصفهم اآلخر من االناث ،إذ مت اختيارهم
عشوائيا من بعض رياض األطفال ببعض مدن وقرى حمافظة
عنيزة ،وقد مت تطبيق البطاقة على األطفال عينة البحث،
بتوزيع هذه البطاقات على أمهات األطفال ،بعد تقدمي شرح
ميسر هلن عن تعليمات استخدام هذه البطاقات ،واهلدف
منها ،وذلك مبعاونة معلمات ومشرفات الرياض اليت مت
اختيار العينة منها ،وكان إمجايل عدد البطاقات اليت ردت
إيل مكتملة ( )440بطاقة.
 .3البرنامج المقترح لتصويب العادات غير الصحية وتنمية

مهارات السالمة الشخصية :لإلجابة عن السؤالني الثالث
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جتعله ال مييل إىل تكرار هذا السلوك (عالء
كفاقي.)4331،
 مراعاة أن يكون مجيع أفراد العينة من األطفال األسوياء،إضافة إىل أن تطبيق أدوات البحث أكدت أن لديهم
عادات غري صحية ،إضافة إىل احتياجاهتم إىل تنمية
مهارات السالمة الشخصية.
ج .محتوى البرنامج :مت إعداد الصورة األولية للربنامج يف
ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت أجريت يف
امليدان ،من أمهها ما يأيت( :مدارس مقاطعة برينس ويليام
العامة(، )4343ايزابيل كارتر(-Leeming.et )4331

جدول ( )2محاور البرنامج المقترح و المضامين التي تقوم عليها
المحاور

عدد

العادات غري

نوعية النشاط

عدد

الجلسات

األنشطة

حركي

فني

يدوى

قصصي

41

04

9

9

9

9

الصحية
9

مهارات
السالمة

41

4

4

4

4

الشخصية
اجملموع

44

49

44

44

44

44

د .األساليب العلمية التربوية المتبعة :روعي يف عرض األنشطة
و التدريبات املقدمة يف الربنامج ما يأيت (:احلوار و املناقشة
مع األطفال – التشجيع والتدعيم وبث روح املنافسة –
تقدمي أمثلة واقعية من احلياة – مالئمة األنشطة حلاجات و
إمكانات األطفال( )1-4سنوات – أن تتميز األنشطة
بالسهولة يف العرض و التشويق من خالل جمموعة من
األلعاب احملببة لنفوس األطفال -أن تكون األنشطة هادفة
وجذابة وممتعة تثري انتباه األطفال -استخدام العديد من
األدوات املرتبطة مبمارسة األنشطة كفرشاة األسنان
واملعاجني).
هر .إعداد دليل للمعلمة :مت إعداد دليل للمعلمة خاص بكل
جمموعة جتريبية وفقا للخطوات اآلتية:
 تحديد الهدف من الدليل :استهدف الدليل توضيحاخلطوات اإلجرائية اليت تتبعها املعلمة لتدريب األطفال على
كيفية تنفيذ األنشطة وذلك يف حالة عدم التأكيد على
املشاركة الوالدية وذلك بالنسبة لدليل اجملموعة التجريبية
األوىل – أما يف حالة وجود املشاركة الوالدية وذلك مع
أطفال اجملموعة الثانية فيتم التأكيد يف الدليل على كيفية
التعاون ومشاركة األم.

Department of Education, Pennsylvania al(2003) -

) )(2007متضمنة جمموعة من األنشطة واأللعاب
والتدريبات الرتبوية القائمة على النشاط موزعة على حمورين
أساسني ومها( :تصويب العادات غري الصحية -تنمية
مهارات السالمة الشخصية).
ويتضمن الربنامج على ( )44جلسة تدريب ،يقدم فيها
( )49نشاطا تدريبيا موزعة على األنشطة احلركية والفنية
واليدوية والقصصية مبعدل( )04نشاطا حملور العادات غري
الصحية )41( ،نشاطا حملور مهارات السالمة الشخصية،
وقد استغرقت مدة تنفيذ الربنامج شهرين تقريبا بواقع ثالثة
أيام أسبوعيا بواقع جلستني يف اليوم الواحد مدة كل
جلسة( )03دقيقة وي َّ
قدم يف اجللسة الواحدة نشاطان فقط
مدة كل نشاط ( )41دقيقة وقد مت االستعانة عند إعداد
األنشطة مبجموعة من املصادر التعليمية املكتوبة ،والسمعية
البصرية (أفالم فيديو) ،ومسرح العرائس (لتقدمي القصص
والنصائح) ،واملسابقات واأللعاب التعليمية.
اجلدول( )4يوضح حماور الربنامج املقرتح و املضامني اليت
تقوم عليها.

-

تحديد أهداف البرنامج المقترح العامة واألهداف الخاصة

ألنشطة البرنامج.

 تحديد المواد والوسائل التعليمية المستخدمة :مت تزويدالدليل مبجموعة من الوسائل و املواد التعليمية واألجهزة اليت
ميكن استخدامها يف إجراء األنشطة و املهام املختلفة اليت
تساهم يف حتقيق األهداف.
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 التوزيع الزمني ألنشطة البرنامج :استغرق الربنامج مدةشهرين ابتداء من (فرباير – إبريل )4344مت توزيع اجللسات
على مدى ( )9أسابيع مبعدل ( )0جلسات أسبوعيا ،بواقع
جلستني يف اليوم الواحد مدة كل جلسة( )03دقيقة ويقدَّم
يف اجللسة الواحدة نشاطان فقط مدة كل نشاط ()41

 التوزيع الزمني ألنشطة البرنامج :استغرق الربنامج مدةشهرين ابتداء من (مارس – إبريل )4344مت توزيع
اجللسات على مدى ( )9أسابيع مبعدل( )0جلسات
أسبوعيا ،بواقع جلستني يف اليوم الواحد مدة كل جلسة
( )03دقيقة وي َّ
قدم يف اجللسة الواحدة نشاطان فقط مدة

دقيقة.
 اإلجراءات الواجب اتخاذها إزاء األطفال ( :االهتمام بمتابعةالعادات الصحية السليمة مثل :غسل اليدين جيدا باملاء
والصابون – استخدام املنديل عند السعال – التخلص من
املناديل يف سلة النفايات -التأكيد على عدم مالمسة
العينني واألنف والفم باليد – تعليم األبناء عدم مشاركة
اآلخرين ويشمل ذلك أصدقاءهم يف املدرسة يف أدواهتم
وأغراضهم الشخصية مبا يف ذلك األطعمة واألدوات
الشخصية األخرى – وملا كان الوالدان مها القدوة األوىل
ألبنائهم؛ فالتزامهما بتلك اإلرشادات سيكون عامال مؤثرا
اللتزام أبنائهم هبا).

كل نشاط( )41دقيقة.
 إجراءات التدريس المتبعة وف اقا لنوع النشاط التعليميالمستخدم  :تضمن الدليل توضيح إلجراءات تنفيذ كل نوع
من أنواع األنشطة األربعة اليت يتضمنها الربنامج.
 التقويم :اإلجراءات املتبعة لتقومي نتائج كل نوع منأنواع األنشطة ،وتنوعت أساليب التقومي (قبلي –تكويين-
هنائي) ملتابعة مستوى تعديل العادات غري الصحية ومنو
مهارات السالمة الشخصية.
و .إعداد دليل المشاركة الوالدية(:األم) :مت إعداد دليل
للمعلمة خاص بكل جمموعة جتريبية وفقا للخطوات اآلتية:
 مقدمة  :تشجيع األمهات واآلباء على أن يكونوامشاركني نشطني يف رعاية أطفاهلم ومتابعتهم ،ومساعدة
املعلمات يف الروضة يف تصويب العادات غري الصحية
وتنمية مهارات السالمة الشخصية.
 تحديد الهدف من الدليل :استهدف الدليل توضيحاخلطوات اإلجرائية اليت تتبعها األم لتدريب طفلها على
تنفيذ األنشطة ومشاركة املعلمة يف متابعة الطفل.
مهام المشاركة الوالدية(األم/األب) :تتحدد املشاركة الوالدية
يف النقاط اآلتية ( :مالحظة الطفل يف املنزل – التوعية
الصحية باإلثابة عند ممارسة العادة الصحية السليمة،
والتوجيه باحلسنة عند ممارسة العادات غري الصحية -متابعة
التحسن من خالل املالحظة املنتظمة )...وقد اعتمد
الباحث على أسلويب (التدريب املنزيل واملساعدة الصفية)
كأمناط أساسية للمشاركة الوالدية إىل جانب االتصاالت
اهلاتفية مع أولياء األمور.

 -التقويم :اإلجراءات املتبعة لتقومي نتائج كل نوع من أنواع

األنشطة ،وتنوعت أساليب التقومي (قبلي – تكويين -
هنائي) ملتابعة مستوى تعديل العادات غري الصحية ومنو
مهارات السالمة الشخصية.
ز .التحقق من صالحية البرنامج :مت عرض الربنامج ودليل
املعلمة ودليل املشاركة الوالدية بعد إعدادهم على جمموعة
من أعضاء هيئة التدريس يف جمال املناهج وطرق التدريس
وعلم نفس الطفل ،وذلك للتحقق من مدى مالئمة
الربنامج لألهداف اليت وضع من أجلها واحتياجات
وخصائص األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتطبيق على
أفراد العينة التجريبية (األوىل و الثانية) .ويف ضوء آراء
السادة احملكمني؛ مت إعادة صياغة بعض األنشطة واملواقف
التدريبية مبا يتالءم مع عمر الطفل ،حبيث أصبح الربنامج
يف صورته النهائية مكونا من ( )44جلسة متضمنة ()49
نشاطا تدريبيا ،موزعة على األنشطة املختلفة وقد أوصى
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 المنهج الوصفي :يف اجلزء التشخيصي من البحث للتعرفعلى العادات غري الصحية اليت ميارسها األطفال يف املستوى
األول ( )1-4سنوات برياض األطفال ،و التعرف على
مستويات أطفال املستوى ( )1-4سنوات يف ممارسة
مهارات السالمة الشخصية.
 المنهج التجريبي  :القائم على تصميم املعاجلات التجريبيةالقبلية و البعدية من خالل اجملموعات الثالث (التجريبية
األوىل الربنامج املقرتح فقط – اجملموعة التجريبية الثانية
الربنامج املقرتح مع دعم الربنامج باملشاركة الوالدية –
اجملموعة الضابطة بدون الربنامج املقرتح أو املشاركة
الوالدية).

احملكمني بتعديل مدة كل جلسة من ساعة إىل ساعة
ونصف على أن يقدَّم كل نشاط ( 41دقيقة) ليتسىن
للمعلمة متابعة وتقومي أداء األطفال أثناء ممارسة النشاط
وبعده.
ح .التجريب االستطالع (المبدئي) للبرنامج :مت جتريب بعض
األنشطة على جمموعة صغرية ( )43عشرة من األطفال يف
روضة غري روضات اجملموعتني التجريبيتني ملعرفة مواطن
القصور أو الصعوبة أثناء تدريب األطفال على األنشطة
التعليمية مكونات الربنامج املقرتح ،ومدى إمكان تنفيذ
املشاركة الوالدية يف تنفيذ الربنامج  ،وقد أسفر هذا التجريب
عن اآليت:
 أبدت بعض املعلمات إحساسا بصعوبة حضور بعضاألمهات لألطفال بصورة مستمرة ،واقرتحت إمكان التواصل
معهم من خالل التليفون.
 أبدت بعض املعلمات رغبتهن يف إجراء تدريب هلن عنطريق الشبكة التلفزيونية للتعرف على كيفية تنفيذ بعض
األنشطة وكيفية التعامل مع املشاركة الوالدية.
أبدت بعض املعلمات رغبتهن يف اإلجابة عن بعضالتساؤالت؛ منها :كيفية رصدت درجات املالحظة
لألطفال ،وكيفية مساعدة األمهات يف تنفيذ املهام املطلوبة
منهم خصوصا املرتبطة بأدوات مالحظة الطفل.
وقد وجد الباحث يف ذلك وسيلة للرتتيب لعقد لقاءات
لتعريف املعلمات املرشحات لتنفيذ جتربة البحث،
ومتابعتهن ،كما عقد الباحث لقاءات مع أمهات األطفال
على فرتات بعيدة ملناقشة ومتابعة نتائج الربنامج على
عادات ومهارات األطفال ،ومناقشة املشكالت اليت تطرأ
أثناء جتريب الربنامج.

.1اهلدف من جتربة البحث ،وخطوات تنفيذ التجربة

باستخدام الربنامج املقرتح ،ودور كل من املعلمة واألطفال،
واملشاركة الوالدية يف اجملموعة التجريبية الثانية ،كما مت تزويد
معلمات كل جمموعة جتريبية بدليل لالسرتشاد به يف أثناء
عملية التدريس.
 .2مت تنفيذ التجربة واستغرق تطبيق الربنامج على أفراد

اجملموعتني( التجريبية األوىل والثانية) مدة شهرين تقريبا
األربعاء
(الفرتة من السبت  4344/4/49إىل
 )4344/4/41بواقع ثالثة أيام أسبوعيا (السبت -االثنني
–االربعاء) وبواقع جلستني يف اليوم الواحد ،مدة كل
جلسة(ساعة -ساعة نصف) وي َّ
قدم يف اجللسة الواحدة
نشاطان فقط مدة كل نشاط من(41-03دقيقة) ،وذلك
يتوقف على حسب إتقان األطفال للنشاط .وفيما يأيت
إجراءات تنفيذ التجربة على اجملموعات.
 المجموعة الضابطة :درست وفق برناجمها اخلاص دون
تدخل يف برناجمها.

ثانياا :التصميم التجريبي وإجراءات التجربة:

 المجموعة التجريبية األولى :درست اجملموعة التجريبية
األوىل الربنامج املقرتح بدون املشاركة الوالدية– وذلك حتت
إشراف الباحث ،والذي التقى باملعلمات عدة مرات  -إذ
قام الباحث حبضور مخسة لقاءات من بداية تطبيق الربنامج

 .4منهج البحث :استخدمت الدراسة احلالية نوعني من
مناهج البحث ومها:
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مندور عبدالسالم فتح اهلل :فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب بعض العادات غري الصحية و....

 .4المعالجات اإلحصائية :استخدم الباحث يف معاجلته
للنتائج ،أسلوب حزم حتليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية
).)SPSSحلساب قيم (ف) ) Value (Fبني نتائج القبلي
والبعدي جملموعات الدراسة من خالل حتليل تباين األحادي
 One Way Analysis of varianceالستقراء الفروق بني
جمموعات الدراسة وحتديد اجتاهاهتا ،واختبار شفيه إذا لزم
األمر لتحديد اجتاهات الفروق.

حىت هنايته للتأكد من سري عملية التنفيذ ،و إبداء أية
مالحظات ،ومناقشة املعلمات فيما يراه مناسبا من وجهة
نظره ،كما مت توفري بعض املواد واألدوات اليت ال تتوافر يف
الروضة – والالزمة إلجراء بعض املهام و التجارب املتضمنة
يف الربنامج.
 المجموعة التجريبية الثانية :درست اجملموعة التجريبية
الثانية الربنامج املقرتح يف وجود املشاركة الوالدية– وذلك
حتت إشراف الباحث ،والذي التقى باملعلمات عدة مرات
 إذ قام الباحث حبضور مخسة لقاءات من بداية تطبيقالربنامج حىت هنايته للتأكد من سري عملية التنفيذ ،وإبداء
أية مالحظات ،ومناقشة املعلمات فيما يراه مناسبا من
وجهة نظره ،كما مت توفري بعض املواد واألدوات اليت ال
تتوافر يف الروضة – والالزمة إلجراء بعض املهام و التجارب
املتضمنة يف الربنامج.
 .0التطبيق البعدي ألدوات البحث :بعد االنتهاء من تدريس
الربنامج املقرتح لكل من اجملموعتني التجريبية األوىل و
الثانية ،أعيد تطبيق أدوات البحث ( مقياس العادات غري
الصحية ،وبطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية )
على اجملموعات الثالث و قد مت ذلك يومي األحد و االثنني

نتائج البحث و مناقشتها:
شيوعا
.1تحديد مستوى ممارسة (العادات غير الصحية )األكثر ا
لدى أطفال ما قبل المدرسة ( )5-4سنوات برياض األطفال:

لتحديد مستوى ممارسة أطفال ما قبل املدرسة املستوى
األول ( )1-4سنوات للعادات غري الصحية موضوع
البحث واختبار صحة الفرض األول و الذي ينص على أنه:
(توجد عادات غري صحية لدى أطفال املستوى األول (-4
 )1سنوات ،ويتكرر ممارسة هذه العادات غري الصحية
بنسبة ( )41فأكثر لدى أفراد عينة الدراسة
التشخيصية) قام الباحث باملعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق
(بطاقة تقدير العادات غري الصحية) على األطفال عينة
البحث ،بيان ذلك يف اجلدولني ( )1و ()4

املوافق 44-44إبريل من عام 4344م (علما بأنه مت استبعاد بعض
األطفال بسبب عدم التزامهم يف أثناء مدة التطبيق) .

جدول(  )6النسبة المئوية لتكرارات ممارسة األطفال عينة البحث في بطاقة تقدير العادات غير الصحية
مدى ممارسة األطفال عينة البحث لها

العادات غير
الصحية
ك

دائما
ا

غالباا

أحياناا

%

ك

.1

12

%11

12

%11

.2

4

%3

4

%3

.3

6

%5

.4

12

%11

.5

2

%2

.6

24

%21

11

.1

-

-

-

-

.1

12

%11

12

%11

31

.4

24

%21

11

%1

26

%22

.11

2

%2

2

%2

14

%12

نادرا
ا

ال يفعل

%

ك
31

%25

21

%11

22

4

%3

22

%11

22

%11

12

%11

31

%25

24

%21

2

%2

1

%1

14

%12

44

%1

26

%22

31

%25

31

%25

4

%3

16

%13

111

%13

%25

24

%21

42

%35
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2
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 -الحد األدنى لنسبة الشيوع كما حددها

عدد أفراد العينة=121

البحث الحالي هو( )%25من إجمالي عينة البحث.

 تعد العادات غري الصحية اليت ميارسها ()% 41فأكثر من أطفال ( )1-4سنوات يف مرحلة ما قبل
املدرسة على االختيارات(دائما وغالبا) هي أكثر
العادات غري الصحية شيوعا وخطورة لدى هؤالء
األطفال ،األمر الذي يستلزم كشفها والعمل على
دائما أو
جدول()1العادات غير الصحية األكثر ا
شيوعا التي تكررت ا
م

شيوعا لدى
العادات غير الصحية األكثر ا
أطفال

نسبة الشيوع

1

ينظف أنفه بإدخال أصابع اليد باألنف

دائما
ا

%43

غالباا
%43

2

يشاهد التليفزيون عن قرب شديد

%41

%43

3

يرمي النفايات على األرض باملنزل أو باملدرسة

%43

%41

4

يفتح املعلبات بأسنانه

%43

%41

5

يالمس عينيه وأنفه وفمه بيده وهي غري نظيفة

%43

%9

6

يبلع الطعام قبل مضغه جيدا

%00

%49

1

يصر على عدم تنظيف أسنانه بالفرشاة

%43

%43

واملعجون

1

ال جيفف يده بعد غسلها.

%43

%9

4

يتجشأ ويعطس يف وجه اآلخرين

%41

%43

11

ميشط شعره بأمشاط غريه يف املنزل أو املدرسة

%43

%9

12

يكثر من تناول الشيبس والعصائر املعلبة

%43

%9

13

يصر على أكل الشكوالتة قبل األكل

%00

%49

14

يبصق على األرضيات واملفروشات

%00

%49

15

يتحدث وفمه مليء بالطعام

%00

%49

ومن اجلدول( )4يتضح أن مستوى ممارسة العادات غري
الصحية كان يرتاوح بني( )%14 - %41لعدد ()41
مخس عشر عادة من العادات غري الصحية ( )41املعروضة
يف اجلدول ( ،)1كما يأيت يف مقدمة أكثر العادات غري
الصحية شيوعا واليت ميارسها األطفال بنسبة ( %00دائما
 %49غالبا) أربع عادات غري صحية وهي(عادات يبلعالطعام قبل مضغه جيدا – يصر على أكل الشكوالتة قبل
األكل  -يتحدث وفمه مليء بالطعام  -يبصق على
األرضيات واملفروشات) ،يف حني جاءت يف املرتبة الثانية
من حيث شيوعة االنتشار بني أفراد العينة عادات كانت
تراوحت نسبة انتشارها بني ( %43دائما  %43-غالبا)
عادة واحدة وهي ينظف أنفه بإدخال أصابع اليد باألنف،
ويف املرتبة الثالثة جاءت العادات اليت تراوحت نسبة
انتشارها بني( %43دائما  %41-غالبا) عادتان ومها
(يرمي النفايات على األرض باملنزل أو باملدرسة  -يفتح

تصويبها وهي كما يأيت يف اجلدول ( )4

غالباا لدى أطفال عينة البحث.

11

يصر على اللعب يف سلة املهمالت

%41

%43
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املستوى األول( )1-4سنوات ،ويتكرر ممارسة هذه العادات
غ ـ ــري الص ـ ــحية بنس ـ ــبة ( )41ف ـ ــأكثر ل ـ ــدى أفـ ـ ـراد عين ـ ــة
الدراسة التشخيصية).

املعلبات بأسنانه)  ،إضافة إىل ذلك جاءت العادات اليت
يف املرتبة الرابعة واليت تراوحت نسبة انتشاره بني أفراد العينة
بني(  %43دائما%9 -غالبا) أربع عادات غري صحية
وهي(يالمس عينيه وأنفه وفمه بيده وهي غري نظيفة  -ال
جيفف يده بعد غسلها  -ميشط شعره بأمشاط غريه يف
املنزل أو املدرسة  -يكثر من تناول الشيبس والعصائر
املعلبة) يف حني كانت عادات املرتبة اخلامسة على حسب
نسب انتشارها بني أفراد العينة واليت تراوحت نسبة انتشاها
بني ( %41دائما  %43-غالبا) أربع عادات غري صحية
وهي (يشاهد التليفزيون عن قرب شديد  -يصر على عدم تنظيف

.2تحدير ررد مسر ررتوى ممارسر ررة أطفر ررال مر ررا قبر ررل المدرسر ررة ()5-4

سررنوات بريرراض األطفررال لمهررارات السررالمة الشخصررية :لتحديــد
مسـتوى ممارســة أطفــال مــا قبــل املدرســة املســتوى األول (-4
 )1س ــنوات مله ــارات الس ــالمة الشخص ــية موض ــوع البح ــث
واختبار صحة الفرض الثاين و الذي ينص على أنه( :ميارس
أطف ـ ــال املس ـ ــتوى األول( )1-4س ـ ــنوات مه ـ ــارات الس ـ ــالمة
الشخصــية ويتكــرر ممارســاهتم هل ـذه املهــارات بنســبة أقــل مــن
( )41ل ـ ــدى أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة التشخيص ـ ــية ).ق ـ ــام
الباح ــث باملعاجل ــة اإلحص ــائية لنت ــائج تطبي ــق (بطاق ــة تق ــدير
مهــارات الســالمة الشخصــية) علــى األطفــال عينــة البحــث،
بيان ذلك يف اجلدول()9

أسنانه بالفرشاة واملعجون  -يتجشأ ويعطس يف وجه اآلخرين -يصر
على اللعب يف سلة املهمالت).

ومن العرض السابق لنتـائج مقيـاس العـادات غـري الصـحية
يك ـ ــون ق ـ ــد مت ـ ــت اإلجاب ـ ــة عـ ـ ـن السـ ـ ـؤال األول م ـ ــن أس ـ ــئلة
الدراس ــة ،وقب ــول الف ــرض األول م ــن ف ــروض البح ــث وال ــذي
ي ــنص عل ــى أن ــه( :توج ــد ع ــادات غ ــري ص ــحية ل ــدى أطف ــال

جدول( )1مدى ممارسة أطفال عينة البحث لمهارات السالمة الشخصية
مهارات السالمة الشخصية

م

مجموع

المتوسط

الدرجات
1

االنحراف

النسبة المئوية

الترتيب

المعياري

مينع اآلخرين من االقرتاب الزائد منه ومالمسة أجزاء جسمه

61

552ر

112ر1

13ر%6

1

يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف املنزل (السكينة املقص

15

6141ر

114ر1

11ر%6

1

والكهرباء والكربيت)
3

يعتين بنظافته الشخصية(نظافة يده وأسنانه ومالبسه)

144

1111ر1

411ر1

11ر%13

2

4

حيفظ امسه بالكامل وعنوانه ورقم تليفون منزله

45

112ر1

113ر1

51ر%1

6

5

ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه أو ختص أسرته (األرقام

111

111ر1

142ر1

15ر%4

5

احلسابات السرية –مشاكل البيت -معامالهتم املالية)..
6

حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات.

126

124ر1

142ر1

31ر%11

4

حيدد معىن ألوان إشارة املرور(مىت يقف -مىت يتحرك -مىت

156

261ر1

142ر1

14ر%14

1

يستعد للحركة)
1

يعرف ماذا يفعل إذا تعرض للخطر(اجلري -االتصال بالنجدة-

132

1131ر1

142ر1

42ر%11

3

يستخدم جهاز اإلنذار -يصرخ بصوت عال.)..
المجموع الكلي

45

144و1

411و1

61ر%1

وجاءت ترتيب املهارات أقل من  %43يف املهارات (مينع
اآلخرين من االقرتاب الزائد منه ومالمسة أجزاء جسمه -

يتضح من اجلدول ( ) 9أن أداء األطفال عينة البحث ( )440يف
مهارات السالمة الشخصية أقل مستوى مقبول %41
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ســنوات مهــارات الســالمة الشخصــية ويتكــرر ممارســاهتم هلـذه
املهارات بنسبة أقل من ().)41
.0النترائج الخاصرة بتطبيرق مقيرراس العرادات غيرر الصرحية  :توجــد
ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد املس ـ ــتوى( 31ر )3ب ـ ــني
متوس ــطات درج ــات أفـ ـراد اجملموع ــات التجريبي ــة األوىل ال ــيت
درست الربنامج املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج
املقــرتح مــدعوما باملشــاركة الوالديــة والضــابطة الــيت مل تــدرس
الربنامج املقرتح يف مقياس العادات غري الصحية،
اجملم ــوع الكل ــي وعادات ــه (اخلم ــس عش ــرة) الختب ــار ص ــحة
الف ــرض مت اس ــتخدام حتلي ــل التب ــاين األح ــادي ،ملعرف ــة م ــدى
وجود فروق بـني متوسـطات الـدرجات القبلـي والبعـدي لكـل
مـ ــن اجملموع ـ ــات الثالثـ ــة التجريبي ـ ــة األوىل والتجريبيـ ــة الثاني ـ ــة
والضابطة وجاءت النتائج ،كما هو موضح يف اجلدول ( )1

يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف املنزل (السكينة املقص
والكهرباء والكربيت) -حيفظ امسه بالكامل وعنوانه ورقم
تليفون منزله  -ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه أو
ختص أسرته (األرقام احلسابات السرية –مشاكل البيت-
معامالهتم املالية )..يف حني كانت املهارات اليت أداء أفراد
العينة فيها أعلى من  %43يف املهارات(يعتين بنظافته
الشخصية(نظافة يده وأسنانه ومالبسه)  -حيرص على
العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات -.حيدد معىن ألوان
إشارة املرور(مىت يقف -مىت يتحرك -مىت يستعد للحركة) -
يعرف ماذا يفعل إذا تعرض للخطر(اجلري -االتصال
بالنجدة -يستخدم جهاز اإلنذار -يصرخ بصوت عال.)..
وم ـ ــن الع ـ ــرض الس ـ ــابق لنت ـ ــائج بطاق ـ ــة مه ـ ــارات الس ـ ــالمة
الشخصــية يكــون قــد متــت اإلجابــة ع ـن الس ـؤال الثــاين مــن
أس ــئلة الدراس ــة ،وقب ــول الف ــرض الث ــاين م ــن ف ــروض البح ــث
والذي ينص على أنه( :ميارس أطفال املستوى األول()1-4

جدول (  )4تحليل التباين أحادي لمتوسطات درجات أطفال مجموعات الدراسة الثالثة في مقياس العادات غير الصحية
العادات غير الصحية

ينظف أنفه بإدخال أصابع
اليد باألنف
يشاهد التليفزيون عن قرب
شديد

يرمي النفايات على األرض
بالمنزل أو بالمدرسة
يفتح المعلبات بأسنانه
يالمس عينيه وأنفه وفمه
بيده وهي غير نظيفة
يبلع الطعام قبل مضغه جيدا

مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

مصدر التباين
بني اجملموعات

414.411

4

41.401

داخل اجملموعات

19.441

14

3.143

الكلي

431.441

10

بني اجملموعات

414.044

4

90.111

داخل اجملموعات

14.444

14

3.144

الكلي

449.441

10

بني اجملموعات

444.114

4

44.004

داخل اجملموعات

14.444

14

3.190

الكلي

431.931

10

بني اجملموعات

14.410

4

41.404

داخل اجملموعات

40.311

14

3.930

الكلي

411.041

10

بني اجملموعات

93.141

4

43.444

داخل اجملموعات

94.443

14

3.104

الكلي

411.041

10

بني اجملموعات

443.441

4

443.094

داخل اجملموعات

19.103

14

3.414

الكلي

491.434

10
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قيمة ف

الداللة

مربع آيتا

عند 1015
449.410

دال

3.444
كبري

444.114

431.140

دال

دال

3.404
كبري
3.111
كبري

14.410

40.404

441.011

دال

دال

دال

3.119
كبري
3.494
كبري
3.410
كبري
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العادات غير الصحية

يصر على عدم تنظيف
أسنانه بالفرشاة والمعجون
ال يجفف يده بعد غسلها.
يتجشأ ويعطس في وجه
اآلخرين
يمشط شعره بأمشاط غيره
في المنزل أو المدرسة
يصر على اللعب في سلة

المهمالت

يكثر من تناول الشيبس
والعصائر المعلبة
يصر على أكل الشكوالتة
قبل األكل
يبصق على األرضيات
والمفروشات

يتحدث وفمه مليء بالطعام

مجموع

درجات

متوسط مجموع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

بني اجملموعات

401.444

4

11.431

داخل اجملموعات

10.111

14

3.433

الكلي

430.431

10

بني اجملموعات

11.190

4

00.414

داخل اجملموعات

94.944

14

3.143

الكلي

441.903

10

بني اجملموعات

444.401

4

44.011

داخل اجملموعات

43.144

14

3.441

الكلي

440.113

10

بني اجملموعات

414.044

4

90.111

داخل اجملموعات

14.444

14

3.144

الكلي

449.441

10

بني اجملموعات

14.110

4

41.141

داخل اجملموعات

414.944

14

4.441

الكلي

440.903

10

بني اجملموعات

10.413

4

04.141

داخل اجملموعات

03.443

14

3.004

الكلي

14.333

10

بني اجملموعات

444.113

4

439.141

داخل اجملموعات

14.349

14

3.144

الكلي

449.141

10

بني اجملموعات

10.413

4

04.141

داخل اجملموعات

03.443

14

3.004

الكلي

14.333

10

بني اجملموعات

441.449

4

91.101

داخل اجملموعات

14.101

14

4.344

الكلي

444.440

10

بني اجملموعات

44141.44

4

40410.340

1
المجموع الكلي

قيمة ف

الداللة

مربع آيتا

عند 1015
11.194

01.499

14.141

دال

دال

دال

3.191
كبري
3.444
كبري
3.119
كبري

444.114

دال

3.404
كبري

44.130

10.444

دال

دال

3.440
كبري
3.140
كبري

414.414

دال

3.494
كبري

10.444

94.440

دال

دال

3.140
كبري
3.111
كبري

144.041

دال

3.104
كبري

داخل اجملموعات

4911.111

14

الكلي

41014.43

10

43.134

4

أفـراد اجملموعـات التجريبيـة األوىل والتجريبيـة الثانيـة والضـابطة
يف مقي ــاس الع ــادات غ ــري الص ــحية الدرج ــة الكلي ــة ،وعادات ــه
( )41اخلمـ ـ ــس عشـ ـ ــرة .وحلسـ ـ ــاب حجـ ـ ــم تـ ـ ــأثري التـ ـ ــدريس
بالربنــامج املقــرتح يف اجملموعــات التجريبيــة علــى تصــويب كــل
ع ــادة م ــن الع ــادات غ ــري الص ــحية ،مت إجي ــاد ( )2وج ــاءت
قيمها كبرية كما هو مبني باجلدول (.)1

ويتبني من النتائج املوضـحة باجلـدول (  )1وجـود فـروق دالـة
إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى (31ر )3ب ــني متوس ــطات درج ــات
أطفال اجملموعات الثالث يف مقياس العـادات غـري الصـحية،
وعاداته ( )41اخلمس عشرة وبناء عليه فإنه مت قبول الفرض
الثالــث للدراســة يف الصــياغة اآلتيــة (توجــد فــروق ذات داللــة
إحص ــائية عن ــد املس ــتوى (31ر )3ب ــني متوس ــطات درج ــات

722

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 44الرياض (ربيع األول 4401هـ /كانون أول 4344م)

 وتأسيسا على ذلك قام الباحث باستخدام اختبار شيفيهللمقارنات املتعددة ملتابعة عملية حتليل التباين ملعرفة داللة
الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبيتني
واجملموعة الضابطة يف مقياس العادات غري الصحية الدرجة
الكلية ،وعاداته ( )41اخلمس عشرة.
وباســتخدام اختبررار شرريفيه للمقارنررات المتعررددة بررين متوسررطات

باس ــتخدام معادل ــة ب ــالك ج ــاءت النت ــائج كم ــا ه ــو مب ــني باجل ــدول
(.)43
جدول ( )11حساب فاعلية البرنامج المقترح في حالة تقدم مع
أو بدون المشاركة الوالدية

درجررات المجموعررات الررثالث فرري مقيرراس العررادات غيررر الصررحية

العادات غير صحية

الدرجة

اجملموعة التجريبية( )4

13

44.41

اجملموعة التجريبية() 4

61

13043

الفاعلية

المتوسط

المتوسط

القبلي

البعدي
44.11

4.49

61011

1011

يتضح من نتائج اجلدول ( ) 43أن الربنامج املقرتح املدعوم وغري املدعوم باملشاركة
الوالدية هلما فاعلية يف تصويب العادات غري الصحية ،ولكن فاعلية الربنامج املدعوم

الدرجررة الكليررة ،وعاداترره ( ) 15الخمررس عشرررة وجررد أن الفــروق
بني متوسط الدرجة الكلية ومتوسطات درجـات األطفـال يف
العادات غري الصحية باجملموعة الضـابطة وأطفـال اجملمـوعتني
التجـ ـ ـريبيتني دال إحص ـ ــائيا عن ـ ــد مس ـ ــتوى (31ر )3لص ـ ــاحل
اجملمـوعتني التجـريبيتني ،كمـا إن الفــروق بـني متوســط الدرجــة
الكليـ ـ ــة ومتوسـ ـ ــطات درجـ ـ ــات أطفـ ـ ــال يف العـ ـ ــادات ()41
اخلم ـ ـ ــس عش ـ ـ ــرة باجملموع ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ــة األوىل ال ـ ـ ــيت درس ـ ـ ــت
(الربن ــامج املق ــرتح) واجملموع ــة التجريبي ــة الثاني ــة ال ــيت درس ــت
(الربنــامج املقــرتح مــدعوما باملشــاركة الوالديــة) دال إحص ــائيا
عنـ ــد مسـ ــتوى (31ر )3لصـ ــاحل أطفـ ــال اجملموعـ ــة التجريبيـ ــة
الثانية
وحلس ــاب فاعلي ــة الت ــدريس بالربن ــامج يف اجملموع ــة التجريبي ــة
األوىل واجملموعة التجريبية يف وجود املشـاركة الوالديـة ومت حسـاب

أكرب من فاعلية الربنامج غري املدعوم يف تصويب العادات غري الصحية.

.4النتائج الخاصة بتطبيق بطاقة مالحظة مهارات السالمة

الشخصية  :ينص الفرض الرابع للبحث على ما يأيت (توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( 31ر )3بني
متوسطات درجات أفراد اجملموعات التجريبية األوىل اليت
درست الربنامج املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج
املقرتح مدعوما باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس
الربنامج املقرتح يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية اجملموع
الكلي واملهارات (الثمانية) ).كما هو موضح يف اجلدول
(44

فاعليـ ــة اجملموعـ ــات التجريبيـ ــة األوىل والثانيـ ــة لدرجـ ــة الكليـ ــة لألطفـ ــال
جدول (  )11تحليل التباين أحادي لمتوسطات درجات أطفال مجموعات الدراسة الثالثة في بطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية
مهارات السالمة الشخصية

مينع اآلخرين من االقرتاب الزائد منه
ومالمسة أجزاء جسمه

يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف
املنزل (السكينة املقص والكهرباء
والكربيت)
يعتين بنظافته الشخصية(نظافة يده
وأسنانه ومالبسه)

درجات

متوسط مجموع

الحرية

المربعات

مصدر التباين

مجموع المربعات

041.140

بني اجملموعات

100.041

4

440.

داخل
اجملموعات

11.444

14

الكلي

111.444

10

بني اجملموعات

409.140

4

011.411

داخل

91.111

14

194.

قيمة ف

الداللة

مربع آيتا

عند 1015
409.440

041.444

دال

دال

3.131
كبري

3.914
كبري

اجملموعات
الكلي

949.419

10

بني اجملموعات

441.149

4

431.944

داخل

444.440

14

4.499

اجملموعات
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91.449

دال

3.114
كبري
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مهارات السالمة الشخصية

حيفظ امسه بالكامل وعنوانه ورقم
تليفون منزله

ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه
أو ختص أسرته (األرقام احلسابات
السرية –مشاكل البيت -معامالهتم
املالية)..
حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه
يف جمموعات.

حيدد معىن ألوان إشارة املرور(مىت
يقف -مىت يتحرك -مىت يستعد
للحركة)
يعرف ماذا يفعل إذا تعرض
للخطر(اجلري -االتصال بالنجدة-
يستخدم جهاز اإلنذار -يصرخ
بصوت عال.)..

مصدر التباين

الحرية

المربعات

الكلي

001.914

10

بني اجملموعات

041.141

4

491.944

داخل

04.144

14

041.

عند 1015
133.414

دال

3.144
كبري

اجملموعات
الكلي

444.409

10

بني اجملموعات

494.404

4

443.441

داخل

41.940

14

944.

413.443

دال

3.441
كبري

اجملموعات
الكلي

014.441

10

بني اجملموعات

411.444

4

404.144

داخل
اجملموعات

440.143

14

4.014

الكلي

014.404

10

بني اجملموعات

444.904

4

91.444

داخل
اجملموعات

14.194

14

4.301

الكلي

414.441

10

بني اجملموعات

494.441

4

444.019

داخل
اجملموعات

11.414

14

4.311

الكلي

094.419

10

41413.010

4

44941.444

114.111

14

4.134

41444.031

10

بني اجملموعات
اجملموع الكلي

مجموع المربعات

درجات

متوسط مجموع

قيمة ف

الداللة

مربع آيتا

داخل
اجملموعات
الكلي

ويتبني من النتائج املوضحة باجلدول (  )44وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى (31ر )3بني متوسطات درجات أطفال
اجملموعات الثالث يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية
والدرجة الكلية ،ومهاراهتا ( ) 9الثمانية .وبناء عليه فإنه مت قبول
الفرض الرابع للدراسة يف الصياغة اآلتية (توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند املستوى( 31ر )3بني متوسطات درجات أفراد
اجملموعات التجريبية األوىل اليت درست الربنامج املقرتح
والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج املقرتح مدعوما باملشاركة
الوالدية والضابطة اليت مل تدرس الربنامج املقرتح يف بطاقة

721

11.493

90.441

دال

دال

3.191
كبري

3.141
كبري

449.111

دال

3.401
كبري

4110.400

دال

3.144
كبري

مهارات السالمة الشخصية اجملموع الكلي واملهارات (الثمانية).
وحلساب حجم تأثري التدريس بالربنامج املقرتح يف اجملموعات
التجريبية على تنميه كل مهارة من مهارات السالمة الشخصية ،
مت إجياد ( ) 2وجاءت قيمته كبرية كما هو مبني باجلدول ( .) 44
 وتأسيسا على ذلك قام الباحث باستخدام اختبار شيفيهللمقارنات املتعددة ملتابعة عملية حتليل التباين ملعرفة داللة
الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبيتني واجملموعة
الضابطة يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية و الدرجة الكلية،
ومهاراهتا ( ) 9الثمانية .الختبار صحة الفرض الرابع .

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 44الرياض (ربيع األول 4401هـ /كانون أول 4344م)
جدول(  )12ملخص نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة بين متوسطات درجات المجموعات الثالث في بطاقة مهارات السالمة الشخصية و الدرجة
الكلية ،ومهاراتها ( ) 1الثمانية.

مهارات السالمة الشخصية
مينع اآلخرين من االقرتاب الزائد منه
ومالمسة أجزاء جسمه
يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف املنزل
(السكينة املقص والكهرباء والكربيت)
يعتين بنظافته الشخصية(نظافة يده وأسنانه
ومالبسه)
حيفظ امسه بالكامل وعنوانه ورقم تليفون
منزله
ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه أو
ختص أسرته (األرقام احلسابات السرية –
مشاكل البيت -معامالهتم املالية)..
حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه يف
جمموعات.
حيدد معىن ألوان إشارة املرور(مىت يقف-
مىت يتحرك -مىت يستعد للحركة)
يعرف ماذا يفعل إذا تعرض للخطر(اجلري-
االتصال بالنجدة -يستخدم جهاز
اإلنذار -يصرخ بصوت عال.)..
المجموع الكلي

التجريبية الثانية

التجريبية األولى

الضابطة

المجموعات
التجريبية الثانية

9.40

------

------

------

التجريبية األوىل

9.41

غري دال

------

------

الضابطة

4.14

دال

دال

------

التجريبية الثانية

4.14

------

------

------

التجريبية األوىل

4.13

غري دال

------

------

الضابطة

4.31

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.34

------

------

------

التجريبية األوىل

1.44

غري دال

------

------

الضابطة

4.43

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.13

------

------

------

التجريبية األوىل

1.11

غري دال

------

------

الضابطة

4.01

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.94

------

------

------

التجريبية األوىل

1.43

غري دال

------

------

الضابطة

4.01

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.44

------

------

------

التجريبية األوىل

1.13

غري دال

------

------

الضابطة

4.14

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.13

------

------

------

التجريبية األوىل

1.41

غري دال

------

------

الضابطة

4.14

دال

دال

------

التجريبية الثانية

1.43

------

------

------

التجريبية األوىل

1.43

غري دال

------

------

الضابطة

4.14

دال

دال

------

التجريبية الثانية

14.13

------

------

------

التجريبية األوىل

14.13

غري دال

------

------

الضابطة

44.40

دال

دال

------

المتوسط

درست( الربنامج املقرتح) واجملموعـة التجريبيـة

يتضــح مــن اجلــدول (  )44أن الفــروق بــني متوســط الدرجــة
الكلي ــة ومتوس ــطات درج ــات األطف ــال يف مه ــارات الس ــالمة
الشخصية باجملموعة الضابطة وأطفال اجملمـوعتني التجـريبيتني
دال إحص ـ ــائيا عن ـ ــد مس ـ ــتوى (31ر )3لص ـ ــاحل اجملم ـ ــوعتني
التج ـريبيتني ،كم ــا يتض ــح م ــن اجل ــدول (  )40أن ــه ال يوج ــد
ف ــروق دالـ ـة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى (31ر )3ب ــني متوس ــط
الدرج ـ ــة الكلي ـ ــة ومتوس ـ ــطات درج ـ ــات أطف ـ ــال يف مه ـ ــارات
الســالمة الشخصــية الثمانيــة باجملموعــة التجريبيــة األوىل الــيت

الثانيـة الـيت درسـت

(الربنامج املقرتح مدعوما باملشاركة الوالدية) .

وحلس ــاب فاعلي ــة الت ــدريس بالربن ــامج يف اجملموع ــة التجريبي ــة
األوىل واجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة يف وج ـ ــود املش ـ ــاركة الوالدي ـ ــة ومت
حس ـ ــاب فاعلي ـ ــة اجملموع ـ ــات التجريبيـ ــة األوىل والثاني ـ ـة لألطفـ ــال
باستخدام معادلة بالك جاءت النتائج كما هو مبني باجلدول ()40
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جدول ( )13حساب قيمة الفاعلية للمجموعات التجريبية األولى و

ن =()00

الشخصية

الثانية في مهارات السالمة الشخصية
المتوسط

المتوسط

مهارات السالمة

الدرجة

القبلي

البعدي

اجملموعة التجريبية(
)4

44

41.30

14.13

4.44

اجملموعة
التجريبية() 4

44

44.10

14.13

4.41

الشخصية

 يتضح من اجلدول ( )44أن هناك عالقة ارتباطيه دالةإحصائيا عند مستوى (31ر )3بني تصويب العادات غري
الصحية الذين درسوا يف اجملموعات الثالث ،مهارات
السالمة الشخصية يف نتائج التطبيق البعدي للمجموعات
الثالث ،وقد جاء معامل االرتباط بالنسبة للمجموعتني
التجريبية األوىل والثانية موجبا وقويا غري أنه جاء بالنسبة
للمجموعة الضابطة موجبا ومتوسطا ،وبذلك يتم قبول
الفرض الرابع(توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة
إحصائية عند مستوى( 31ر )3بني درجات التالميذ يف
املتغريات التابعة(تصويب للعادات غري الصحية ،مهارات
السالمة الشخصية) يف نتائج التطبيق البعدي لكل من
اجملموعة التجريبية األوىل ،والتجريبية الثانية واجملموعة
الضابطة جزئيا.
مناقشة النتائج وتفسيرها :من خالل العرض السابق لنتائج
الدراسة ميكن التوصل إىل:
 .4يتضح من اجلدولني ( 9و )4أن مستوى ممارسة
العادات غري الصحية كان يرتاوح بني()%14 - %41
لعدد ( )41مخس عشرة عادة من العادات( )41غري
الصحية ،وتأيت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات (
وTanaka,et,al,(2009),
رشوان()4343
اميان
وعبد الوراث
NisseDental
و)Clinic(2009
الزارحى( )4330ونصر مقابلة( )4334ومىن
حبرى( ،)4114وهذا يبني أن هناك عادات غري صحية
ميارسها أطفال املستوى األول مبرحلة رياض األطفال وأن
ممارستها جاءت بنسبة ال جيب أن ترتك دون معاجلة ويأيت
ذلك موافقا مع ما تنادي به تقارير منظمة الصحة العاملية.
 .4يتضح من اجلدول ( )9مستوى ممارسة أطفال ما قبل
املدرسة املستوى األول ( )1-4سنوات ملهارات السالمة

الفاعلية

يتضح من نتائج اجلدول ( )40أن الربنامج املقرتح املدعوم
وغري املدعوم باملشاركة الوالدية هلما فاعلية يف تنمية مهارات
السالمة الشخصية ،ولكن فاعلية الربنامج املدعوم أكرب من
فاعلية الربنامج غري املدعوم يف تنمية مهارات السالمة
الشخصية

.5العالقة االرتباطية بين المتغيرات التابعة :موجبة ذات داللة
إحص ــائية عن ــد مس ــتوى( 31ر )3ب ــني درج ــات التالمي ــذ يف
املتغ ـريات التابعة(تص ــويب للع ــادات غ ــري الص ــحية ،مه ــارات
الس ـ ـ ــالمة الشخص ـ ـ ــية) يف نت ـ ـ ــائج التطبي ـ ـ ــق البع ـ ـ ــدي لك ـ ـ ــل
من(اجملموع ــة التجريبي ــة األوىل ،والتجريبيـ ــة الثاني ــة واجملموعـ ــة
الضــابطة) والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت اســتخدام معادلــة
بريسون حلسـاب مصـفوفة معـامالت االرتبـاط بـني املتغـريات،
وكانت النتائج كما باجلدول () 44
جدول ( ) 14مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات
(تصويب العادات غير الصحية  ،ومهارات السالمة الشخصية)
في مجموعات الدراسة الثالث (التجريبية(،)1والتجريبية
(،)2والضابطة)

تصويب العادات

مهارات السالمة

-

3.949

غير الصحية

اجملموعة

تصويب العادات غري

التجريبية()4
ن = ()04

الصحية
مهارات السالمة
الشخصية

اجملموعة
التجريبية()4

تصويب العادات غري
الصحية

ن = ()03

مهارات السالمة

3.949

الشخصية

3.941

3.941

الشخصية
اجملموعة

تصويب العادات غري

الضابطة

الصحية

-

مهارات السالمة

3.141

-

الشخصية موضوع البحث أقل من ( )41لدى أفراد
عينة الدراسة التشخيصية ،وتأيت هذه النتيجة متفقة مع

3.141
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نتائج دراسات(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،4343،

،Jordan,2012

Education,

of

للمشاركة يف تنمية وتصويب عادات األطفال الصحية
ودراسات منظمة الصحة العاملية اليت أكدت فاعلية ودور
الربامج املخططة واملوجهة لتصويب العادات غري الصحية،
إضافة إىل ما سبق أكدت تقارير مثل إبراهيم احلوسين و
آخرين من أمهية املشاركة الوالدية كقدوة يف تعديل وحتسني
العادات غري الصحية.
 .4يتضح من اجلدولني( )40،44وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند املستوى( 31ر )3بني متوسطات درجات
أفراد اجملموعات التجريبية األوىل اليت درست الربنامج
املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج املقرتح مدعوما
باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس الربنامج املقرتح
يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية ،اجملموع الكلي
ومهاراته (الثمانية)
وإذ يتضح وجود فروق ذات داللة عند مستوى 31ر 3بني
اجملموعتني التجريبيتني واجملموعة الضابطة ،بإجراء حتليالت
مقارنة بأساليب شافية ،وأكدت نتائجه تفوق اجملموعة
التجريبية الثانية على اجملموعة التجريبية األوىل ،وهذا يؤكد
أثر املشاركة الوالدية يف تنمية مهارات السالمة الشخصية،
وهذا يتفق مع ما أكدته نتائج دراسات(دراسة هيثام و
كيلوران ) Whitlam & Kellerman (2003اليت أكدت
فاعلية أسلوب االكتشاف يف تنمية املهارات احلياتية،
ودراسة كيللي) Kelley(2004أكدت فاعلية اسرتاتيجية
اللعب يف تنمية مهارات عمليات العلم ،ودراسة عاطف
عديل( )4331واليت أكدت فاعلية استخدام اسرتاتيجية
االكتشاف املوجه يف تنمية عمليات العلم واالهتمامات
العلمية ،كما أكدت دراسة جنوى الصاوي( )4331فاعلية
برنامج مقرتح يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسية
مبرحلة رياض األطفال .إضافة إىل ما سبق أكدت دراسة
صادق عبده سيف املخلويف ( )4331فاعلية برنامج
إرشادي يف تنمية بعض املهارات الشخصية ( التوكيدية،

Department

)، Pennsylvania (2007جناح حمرز )4330 ،واليت
أكدت حاجة األطفال يف مرحلة رياض بصفة عامة،
واملستوى األول من رياض األطفال إىل بناء برامج تساعد
األطفال على تنمية مهارات السالمة الشخصية وهذا ما
أكدته دراسات كثرية حديثة منها دراسة مدارس مقاطعة
برينس ويليام العامة( )4343إذ أكدت على أهمية تدريب
األطفال في مرحلة رياض األطفال على (مهارات السالمة
الشخصية أو قواعد األخالقيات السلوكية ).

 .0يتضح من اجلدولني()44،43أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند املستوى( 31ر )3بني متوسطات
درجات أفراد اجملموعات التجريبية األوىل اليت درست
الربنامج املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج
املقرتح مدعوما باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس
الربنامج املقرتح يف مقياس العادات غري الصحية ،اجملموع الكلي
وعاداته (اخلمس عشرة)،

وإذ يتضح وجود فروق ذات داللة عند مستوى 31ر 3بني
اجملموعتني التجربتني واجملموعة الضابطة ،بإجراء حتليالت
مقارنة بأساليب شافية ،وأكدت نتائجه تفوق اجملموعة
التجريبية الثانية على اجملموعة التجريبية األول ،وهذا يؤكد
أثر املشاركة الوالدية يف تصويب العادات غري الصحية،
وهذا يتفق مع ما أكدته نتائج دراسات(ايزابيل
كارتر( Institute of medicine (2011( )4331ودراسة
ليمنج ،واخرون ) Leeming ,et ,al (2003استهدفت
استخدام برامج قائمة على األنشطة الصفية البيئية لتأثري
أعلى منو اجتاهات األطفال حنو البيئة ،كما إن مشاركة
اآلباء يف األنشطة كانت له آثار إجيابية على سلوكياهتم اليت
جاءت بعد مشاركتهم يف أنشطة أطفاهلم ،واهتمت دراسة
) Carman, et. al (2006بتصميم حقيبة تعليمية لآلباء
بعنوان العادات غري الصحية والصحة الوقائية جاءت نتائج
الدراسة تؤكد فاعلية دور ومشاركة اآلباء واألمهات
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مندور عبدالسالم فتح اهلل :فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب بعض العادات غري الصحية و....

توص ـ ـ ـي بتص ـ ـ ــميم بـ ـ ـ ـرامج خاص ـ ـ ــة بتنمي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــوعي لآلب ـ ـ ــاء
واألمهــات وتــدريبهم علي ـه ملتابعــة تعــديل وتنميــة املهــارات
والعادات الصحية األطفال .

واالستقاللية) واالجتماعية( التعاون ،والتواصل االجتماعي)
لدى عينة من األطفال.
 .1يتضح من اجلدول( )44أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة
دالة إحصائيا عند مستوى (31ر )3بني تصويب العادات
غري الصحية لألطفال الذين درسوا باجملموعات الثالثة
ومهارات السالمة الشخصية الدرجة الكلية ،يف حني جاء
العالقة ارتباطيه بني درجات األطفال الذين درسوا
باستخدام الطريقة التقليدية جزئيا وتأيت هذه النتيجة غري
متفقة مع نتيجة دراسة الفت مطاوع ( )4331واليت
أكدت عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة بني نتائج
التحصيل للمفاهيم الصحية واالجتاه حنو العناية بالفم
واألسنان ،وميكن تفسري هذه النتائج مبا يأيت :
 إن مش ــاركة األطف ــال يف اجملموع ــات التجريبي ــة لألنش ــطةالتعليميـ ــة ،سـ ــاهم يف تنميـ ــة مهـ ــارات السـ ــالمة الشخصـ ــية
وتص ـ ــويب الع ـ ــادات غ ـ ــري الص ـ ــحية ،إذ إن تنمي ـ ــة مه ـ ــارات
السالمة الشخصية جيعـل األطفـال أكثـر نقـدا للعـادات غـري
الصحية واختـاذ القـرار مـن اخليـارات اآلمنـة وتصـرفاته وحتمـل
عواقب ذلك القرار.

المراجع
.4

إبراهيم احلوسين وآخرون (.)4331التواصل بني البيت واملدرسة.

.4

أمحد زكي بدوي و صديقة يوسف حممود( )4334المعجم العربي

مجلة آفاق تربوية1-4 )01( ،

الميسر .القاهرة :دار الكتاب املصري.

 .0إميان حممد أمحد رشوان( )4343فعالية برنامج مقرتح يف الرتبية
األسرية باستخدام البنائية االجتماعية يف تنمية بعض العادات الغذائية
الصحية ومهارات حل املشكالت لدى طفل الروضة رسالة دكتوراه غير

منشورة كلية الرتبية جامعة سوهاج.

 .4إميان حممود شحادة ( )4331تقومي حمتوى منهاج العلوم العامة
للمرحلة األساسية الدنيا يف ضوء متطلبات التنور الصحي .رسالة ماجستري
غير منشورة .كلية الرتبية اجلامعة االسالمية غزة.

 .1الفت مطاوع ( )4331فعالية وحدة دراسية مقرتحة يف الثقافة
الصحية لتنمية الوعي الصحي للعناية بالفم واألسنان لدى تالميذ الصف

الرابع االبتدائي .المؤتمر العلمي العاشر التربية العلمية وتحديات

الحاضر ورؤى المستقبل .فايد ،اإلمساعلية.

.1

ايزابيل كارتر( )4331تشجيع العادات الصحية والمرافق

الصحية السليمة دليل الركائز األساسية .لندن :مؤسسة تريفند.

 .4أمنية السيد اجلندي( )4330فعالية برنامج مقرتح قائم على التعلم
الذايت لتنمية الوعي بالصحة اإلجيابية وأبعادها لدى الطالبة املعلمة بكلية

التوصيات والمقترحات :من خالل النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة ميكن تقدمي عدد من التوصيات اآلتية:
 .1مل ــا كان ــت نت ــائج ه ــذا البح ــث ق ــد بين ــت أن اس ــتخدام
الربنــامج املقــرتح ب ـدون املشــاركة الوالديــة وباملشــاركة الوالديــة
هل ـ ــا أث ـ ــر فع ـ ــال يف تنمي ـ ــة مه ـ ــارات الس ـ ــالمة الشخص ـ ــية ،
وتصـ ــويب العـ ــادات غـ ــري الصـ ــحية لـ ــدى أطفـ ــال املسـ ــتوى
األول( )1-4ســنوات مــن ريــاض األطفــال ،لــذلك يوص ـي
الباحــث بتــدريب معلمــات ريــاض األطفــال علــى ختطــيط و
تـ ـ ــدريس دروس مهـ ـ ــارات السـ ـ ــالمة الشخصـ ـ ــية ،وعـ ـ ــادات
الصحية.
 .2ملا كان تصويب العادات غري الصحية و تنمية مهـارات
الســالمة الشخصــية مــن خــالل تــدريس املشــاركة الوالديــة يف
الربنامج املقرتح كان له دور أكثـر فاعليـة ،فالدراسـة احلاليـة

البنات .المؤتمر العلمي السابع نحو تربية علمية أفضل .فايد
االمساعلية.

.9

بامسة حالوة( )4344دور الوالدين يف تكوين الشخصية

االجتماعية عند األبناء دراسة ميدانية يف مدينة دمشق .مجلة جامعة

دمشق431-44)4(44.

.1

رضا مسعد اجلمال ( )4331برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي

ألطفال احلضانة وعالقته بقدرهتم على االنتباه و الرتكيز .مجلة الطفولة
والتنمية .41-04 )44(4.

 .43سوزان دريد زنكنة ( )4331الوعي الصحي ومصادره لدى طلبة
كلية الرتبية ابن اهليثم .مجلة ديالى العدد(.00-4 )44

 .44صادق عبده سيف املخلويف ( )4331فعالية برنامج إرشادي يف
تنمية بعض املهارات الشخصية ( التوكيدية ،واالستقاللية) واالجتماعية(
التعاون ،والتواصل االجتماعي) لدى عينة من األطفال الصم يف اجلمهورية
اليمنية رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الرتبية جامعة عني مشس.
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 .41مىن يوسف حبرى( )4114العادات غري الصحية لدى األطفال

 .44صالح مراد و أمان حممود( )4333اخلصائص النفسية والسلوكية

ألطفال ما قبل املدرسة االبتدائية .مجلة الطفولة العربية .العدد(-4 )0

العراقيني من وجهة نظر أمهاهتم .مجلة العلوم التربوية والنفسية.

.41

بغداد(04-44 )49

 .41مندور عبد السالم فتح اهلل( )4331إطار مقرتح لدور األسرة يف

 .40عاطف عديل فهمى( )4331فاعلية استخدام االكتشاف املوجه
يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسية و االهتمامات العلمية لدى

التنشئة العلمية مجلة التربية  ،قطر اللجنة الوطنية القطرية للرتبية و الثقافة
والعلوم العدد(410-411 )414

طفل الروضة .مجلة التربية العلمية 94-04 )4(9

 .44عالء الدين كفاقي ( )4331اإلرشاد و العالج النفسي المنظور

 .44منظمة الصحة العاملية( )4344التربية الصحية ،استعراض

 .41عبد الوراث عبده سيف الرازحى ( )4330العادات غري الصحية

 .49منظمة الصحة العاملية ( )4331دليل أحزمة األمان ومقاعد

والتنمية.04-40)43(0.

وأصحاب االختصاص .لندن :منظمة الصحة العاملية

برنامجي .جنيف :منظمة الصحة العاملية.

النفسي االتصالي .القاهرة :دار الفكر العريب.

لدى األطفال اليمنيني من وجهة نظر أمهاهتم .مجلة الطفولة

حماية األطفال دليل حول السالمة على الطريق لصناع القرار

 .41عفت مصطفى الطناوى( )4334دور مقررات العلوم يف حتقيق

 .41منظمة اليونسكو ( )4331العمل معا خطوط توجيهية للمشاركة

التربية العلمية للمواطنة .االسكندرية ،ابوقرب11-40.

الخاصة العدد(44-1 )4

الثقافة الصحية للتالميذ مبراحل التعليم العام .المؤتمر العلمي الخامس

بني املهنيني والدي األطفال والشباب املعوقني إرشادات في التربية

 .44ماهر إمساعيل صربي( )4119فعالية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على
التصارع السلوكي لتشخيص وتعديل السلوكيات البيئية اخلاطئة األكثر

 .03مها احلوسين ،كمال رائد  ،ونوال أمحد احلريب ( )4330العادات

الغذائية اخلاطئة وتأثريها على صحة املواطن اخلليجي .مجلة صحة

شيوعا لدى أطفال ما قبل املدرسة .المؤتمر العلمي الثاني إعداد معلم

الخليج.44-4 )11(44.

 .04هالة سعيد العمودي( )4334فعالية برنامج مقرتح يف الرتبية
الصحية لتنمية التنور الصحي لدى تلميذات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة

العلوم للقرن الحادي والعشرين .اإلمساعلية أبوسلطان.

 .49مدارس مقاطعة برينس ويليام العامة( )4343قواعد األخالقيات

املكرمة .رسالة دكتورة غير منشورة كلية الرتبية لألقسام األدبية وكالة كليات

السلوكية .متاح على
http;//pwcsedu/admin/paces/pol_toc.html.
 .41مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج( )4343برنامج المهارات

البنات مكة املكرمة.

 .04هالة طه خبش( )4119مدى حتقيق مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة

الحياتية ،حقيبة الصحة والسالمة .مشروع تطوير التعليم .الرياض:
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

ملتطلبات الرتبية الصحية للطالبات باململكة العربية السعودية .مجلة التربية

بنها .431-491)4(44

 .43حممد أمحد ( )4191إعداد برنامج يف الرتبية الصحية لرياض
األطفال مبحافظة قنا وقياس أثره على إكساب بعض العادات السلوكيات

 .00هيام علي النجار ،وهاين شحته ( )4331برنامج مقرتح يستخدم
األغنية لرتسيخ بعض العادات والسلوكيات احلميدة لطفل الروضة .المؤتمر

الصحية .رسالة ماجستري غير منشورة كلية الرتبية جامعة اسيوط.

السنوي الدولي األول االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم

 .44حممد مهران ( )4114إعداد برنامج مقرتح يف العلوم والرتبية
الصحية ألطفال ما قبل املدرسة وقياس مدى فعاليته يف حتقيق أهدافه.

النوعية جامعة املنصورة4449-4410.

 .44حممد متويل و رمضان بدوي ( )4334مهارات التواصل بين

االجتماعي يف رياض األطفال.رسالة دكتوراه .غير منشورة كلية الرتبية
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The effectiveness of a proposed program powered parental participate in correcting some unhealthy habits and the
development of personal safety skills of children first level kindergarten
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Abstract: This research aims at studying the effectiveness of a proposed program powered parental participate in
correcting some unhealthy habits and the development of personal safety skills among children level first kindergarten
Onaizah the Qassim region , Saudi Arabia. The results of the study results confirm the following:
1. There are ( 15 ) fifteen usually unhealthy habits in children first level ( 4-5 years) , and repeated the exercise of these
unhealthy habits by (25 ) or more of members of the diagnostic study sample .
2. Children practiced the first level (4-5 years) personal safety skills and practice these skills is repeated by less than
(25 ) among members of the diagnostic study sample. Key words: unhealthy habits - personal safety skills - parental
participation - Kindergartens
Key words: unhealthy habits - personal safety skills - parent involvement - Kindergartens
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قواعد النشر

 .5اإللتي يزام تاأسي يل ب العليي ي في ي البح ييث وأش تبي ي ش ميع ييم
أوالً :الخصائص العامة للدورية:
الي تب اي م ث ة ويفار إل اليصا ر الي تخدمة.
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتياشي ميم الي م
اإلسي ييام ال ي ي ي الي ييقو ي ي ي م جلعي ييس الي،تيي ييم ال ي ييع و  .6كتاتة اليصا ر ف فحة م فصلة ف خه البحث.
 .7ييب افها فحة م ت لة ف جماية البحث للح اش .
وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة اليعتبهة جاليعا.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية العهتعية وي،ي أش ت فيه  .8يييزو الباحييث تعف يهي م ييتلة م ي تحثييس وخيييس ج ي م ي
الدورية الت ي فه فعما تحثس.
تعض البحي تاللغية اإلج،لعزيية ميم ملخيص ال يزييد جي
 .9لمعئي يية التحهيي ييه حي ييق الفحي ييص اأول ي ي للبحي ييث وت هيي ييه
( )252كلية تاللغة العهتعة.
اهيعتس للتحبع او رف س.
 .3تمييت الدورييية تييالبح الت ي تعييال اليفييباي التهت ييية
 .12ال يت جفيه البحيث في الدوريية إال تعيد إما تيس مي قبيأ
وال ف عة.
 .4تمييت تييالبح ااي ال يياتم الت،ديييدو والتي ت ييم في اث ع م اليح ّبيع .
ت سي ييعم في يياة اليعهفي يية ف ي ي الي،ي ييا التهت ي ي و والي،ي ييا  .11هعئيية التحهيييه معييه ملزميية تييه البح ي الت ي تصييأ إلعمييا
س اء أمعزي لل فه أم ل ت،ز.
ال ف .
 .5ت فه الدورية مهامعاي البتب الت تدور حي م،ياالي  .12يت است با البح لل فيه خيا العيام ال،يامع ف ي
التهتعة وجل ال فس والت يهى أجميا ااي قعيية جليعية في (م شمه ام س حت جماية شمه اتهيأ م كأ جام).
راتعاً :التحبع :
هقي الي،الع .
 .6تص ييدر الدوري يية أرت ييم م ييهاي في ي الع ييام اال ييدار اأو  .1يهسأ البحث إل اث ع م اليختصع ف م،ا البحث
أو الدراسة لتحبعيس وش اكه اس الباحث.
خا شمه سبتيبه والثاج خا شمه ي يبه والثالث
 .2في ي حال يية ومي ي اخ ييتاف ت ييع جت ييائ ت هي ييه اليحبي ييع
خا شمه مارس والهاتم خا شمه ي جعس.
يهسأ البحث إل محب ثالث.
ثاجعاً :أهداف الدورية:
 .3ي دم اليحب ت هيهاً مفصاً ج مدى إما تس للبحث مي
تمدف الدورية إل تح عق ما يأت :
جدمما.
 .1تأس ييعس فب ييه تهتي ي و وجف ي ي فاج ييأ يأخ ييق في ي االجتب ييار
 .4تصهف مبافأة رمزية لبأ محب .
اليع عاي الث افعة.
 .2اإلسييمام ف ي ت ي يه ت يهام التهتعيية والتعلييع ف ي الييلبيية خام اً :هعئة التحهيه:
العهتعيية ال ييع ية خا يية وف ي العييال العهت ي واإلسييام تت ل هعئة التحهيه اليمياي اآلتعة:
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متاتعة ت فعقها.
جامة.
 .3تعهيف اليمتيع تبأ ما ي ت،د ف اليعداش التهت و .2 .العيأ جل ت يه الدورية واالرت اء تي ت اها.
 .3اإلجام والتعهيف تالدورية واست اب الباحثع لليفياركة
 .4تف،عم الباحثع والدارسع جل البحث وال فه.
تبح ثم .
ثالثاً :ق اجد ال فه ف الدورية:
 .1جفي ييه الدوريي يية اأتحي ييا اأ ي ييعلة الت ي ي ت ي يياق ق ي ييايا  .4اسييت با البحي ومهامعتمييا وتحديييد مييدى اج باقمييا مييم
شهوط ال فه ف الدورية.
وم ض جاي التهتعة وجل ال فس.
 .2جفه الدورية البح التي لي ي يبق جفيهها ولي ت فيه في  .5إت يياص أ ييحاب البحي ي جي ي ت ييل أتح يياثم وإمب يياش
جفهها م جدمس.
مميية أخييهى ولع يية م ييتلة مي أو راسيية أخييهى او رسييالة
 .6إرسا البح إل اليحبيع واست بالما م م .
جليعة.
 .3الح ييد اأجلي ي لع ييد ييفحاي البح ييث ثاثي ي ش ييفحة  .7الت عق مم الباحث ج د حامة البحث لبعض التعدياي.
م ب جيية جلي الحاسييب اآللي وفييق م ا ييفاي الي،يياي  .8اتخيياا ال يهار تفييأش جفييه البحييث م ي جدمييس تعييد مهامعيية
راء اليحبيع واست،اتة الباحث لما.
العليعة التاتعة ل،امعة اليلك سع .
 .4إرفيياة ج ييخة م ي البحييث الي يها جفييهص مييم ملخييص قصييعه  .9است با طلباي االشتهاك ف الدورية.
تاللغتع العهتعة واإلج،لعزية.ال يت،او ( )252كلية ي ضح  .12الت عق مم ال اشه.
فعس ج اش البحث وأهدافس وجتائ،س والبلياي االفتتاحعة .11 .مهامعة ال خة اأول للتأكد م سامتما م اأخ اء

